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ضوابط النشــر
في مجــلة قضاء

1 أن يكون البحث لم يسبق نشره.

2 أن يكون البحث في ما يخدم مجال القضاء.

3 أن يتصف البحث بالجدة واألصالة.

فيذكــر  لمخطــوط؛  تحقيقــًا  البحــث  كان  إذا   4

الباحــث مــا يفيــد قيمتــه العلميــة وأنــه لم يســبق 
ــه. تحقيق

5 أن يلتــزم الباحــث بالمنهجيــة العلميــة لكتابــة 

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

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

)العربيــة واإلنجليزيــة( بمــا ال يزيــد عــن مائتــي 
كلمــة.

8 أن يرفــق الباحــث نســخة مــن البحــث فــي 

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

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

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

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

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

12 ال يحــق للباحــث نشــر البحــث قبــل مضي ســتة 
أشــهر مــن تاريــخ نشــره فــي المجلة.



كلمة رئيس التحرير 

وقـــــــف األوراق النقديــــــــة
دراســة تأصيليـــــة تطبيقيــــــة
د. محمــد بـــن عبـــد الرحمن المقـرن

 نزع عقـار الوقــف للشركـات الخاصـة
دراســـــــة تأصيليــــــــة تطبيقيــــــــة
د. منصور بن محمد بن عبد الرحمن الشبيب

صــور المنشــأة الدائمــة في نظـــــام
ضريبة الدخل السعودي واستثناءاتها
د . منصـــور بـــن عبـد الرحمـــــن الحيـــــــدري

المسؤوليــة الجزائيــة الناقصـة
د. الوليد بن عيسى بن محمد الحميد

تأديـــــــب الموظـــــــف العـــــام
فضيلة الشيخ/ محمد بن سعود المالكي

الجهود الدولية والمحلية لحماية حقوق
اإلنسـان في العمـل األمنــي الوقــائي

أ. د. نهــــــــاد فـــاروق عبــــــاس محمـــــــد

الَقوُل الَمتيُن في الُحكِم
اِهـــِد والَيميـــــــــــن  بالشَّ

تحقيق: د. خالد بن مطلق بن حمود الدغيلبي

األحكام الفقهية المتعلقة بالقسامة
دراســـــة فقهيـــــة مقارنـــــة
أســــــــماء صـــــــالح العامـــــــــــــر

للشيخ أحمد بن 
موسى بن أحمد 

المتبولي الشافعي

محتويات العدد

7

9

43

85

133

217

251

333

399
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بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالُة والسالُم  احلمُد هلل الذي علم 
عىل سيد األنبياء واملرسلني، ورضوان اهلل عىل صحابته الغر امليامني، وعىل من 

تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين.
أما بعد:

فإنَّ ميداَن التواصل العلمي، والتبادل الثقايف، والتذاكر البحثي، والتداول 
املعريف اجلامعي )األكاديمي( له أساليبه ووسائله.

وترتبع املجالت العلمية املتخصصة عىل هامة هذه األساليب والوسائل؛ 
بل هي الوسيلة العلمية املتخصصة الدقيقة التي ترتجم النتاج العلمي واملعريف.

التحكيم  عىل  بظالهلا  تلقي  خمتلفة؛  تطورات  العلمية  املجالت  وتشهد 
العلمي، واملعايري البحثية، واملنافسة الدقيقة؛ ولذا برزت عدٌد من املعايري التي 
فرضت قوهتا، وبسطت أثرها عىل اجلانب األكاديمي والبحثي؛ وغدا النرُش يف 
املجالت التي دخلت إطارها منية الباحثني، لكوهنا من املجالت ذات معامل 

التأثري العايل.
اعتامد  معايري  عىل  احلصول  يف  نجحت   - اهلل  بحمد   - قضاء  جملة  وإنَّ 
معامل التأثري واالستشهادات املرجعية العربية )أرسيف arciv( املتوافقة مع 

املعايري العاملية.
اد هلذه  وَّ وهذا بفضل اهلل تعاىل وتوفيقه ثم بكم معرش الباحثني والقراء والرُّ

املجلة الغراء.

كلمة رئيس التحرير
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وإنا إذ نخرب بذلك؛ لنبعث رسالتنا للباحثني واملهتمني يف املجال القضائي 
أن يراعوا يف أبحاثهم وأطروحاهتم اإلضافة العلمية التي جتعل من بحوثهم 
العلمي هو  املدار  ذات متيٍز وأثر؛ ألن حمور االهتامم املوضوعي والذي عليه 

مدى حتقيق التقدم يف العلوم؛ ال أن يكون تكرارًا أو إعادة لرتتيب فحسب.
سائلني اهلل للجميع التوفيق والسداد..

رئيس تحرير مجلة قضاء
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وقف األوراق النقدية

وقف األوراق النقدية
دراسة تأصيلية تطبيقية

د. محمد بن عبد الرحمن المقرن
األستاذ المساعد بقسم الدراسات اإلسالمية
بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحريمالء
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وقف األوراق النقدية

املقدمة
واملرسلني  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. وبعد:
يف  املال  ببذل  هلل  التعبُّد  من  فيه  ملا  املهمة،  الفقه  مباحث  من  الوقف  فإن 
سبيله، وملا فيه من التكافل والرمحة، وسد حاجة املحتجني وعوزهتم، وملا فيه 

من تقوية اقتصاد املجتمع املسلم وتوثيق صالت الرتابط بني أبنائه.
وحريٌّ بأصحاب األوقاف التحري فيام فيه مصلحة الفقراء واملحتاجني 
وتنويع صور الوقف وطرقه ومصارفه، ومن هذا املنطلق رأيت بحث صورة 
ُبغية  النقود(  )وقف  وهي  الفقه  أبواب  يف  الفقهاء  ذكرها  التي  الصور  من 

الوصول للقول الراجح فيها وإمكان تطبيقه يف هذا الوقت وثمرة ذلك.
مُت بحثي إىل متهيد وثالثة مباحث هي كام ييل: وقد قسَّ

متهيد: ويتضمن التعريف بمصطلحات البحث.
املبحث األول: حكم وقف النقود.

املبحث الثاين: حكم وقف احليل املصنوع من النقدين.
املبحث الثالث: وقف األوراق النقدية القائمة مقام النقدين وتطبيقات 

قضائية، وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول: حكم وقف األوراق النقدية القائمة مقام النقدين.

املطلب الثاين: صور وقف األوراق النقدية املعارصة.
املطلب الثالث: تطبيقات قضائية لوقف العملة الورقية.

اخلامتة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات.
ثم فهارس البحث.

سائاًل اهلل عز وجل أن ينفع هبذا البحث كاتبه وقارئه ونارشه، واهلل املوفق 
واملعني سبحانه، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني 1441هـ   |  يناير 2020م
11

وقف األوراق النقدية

متهيد
يف تعريف الوقف والنقد وتاريخ وقف النقود

تعريف النقد والوقف:
أوالً: تعريف الوقف يف اللغة:

الوقف مأخوذ من الثالثي و ق ف.
يقال وَقَف فالنًا عن اليشء: َمنََعُه عنه.

ووَقَف فالنًا عىل األمر: َأطلَعه عليه.
ووَقَف األَمَر عىل حضور فالن: َعلََّق احلُْكَم فيه بحضوره.

ووَقَف الداَر ونحوها: َحَبسها يف سبيل اهلل.
ويقال: وَقَفها عىل فالن، وله))(.

الَوْقُف ِسوار من عاٍج ووَقَفِت الدابة َتِقُف ُوُقوفًا وَوَقَفها غريها من باب 
وعد، ووَقَفُه عىل ذنبه َأْطَلعه عليه، ووَقَف الدار للمساكني وباهبام وعد أيضًا، 

وأوقف الدار باأللف لغة رديئه))(.
جاء يف القاموس املحيط: »احلبس: املنع ... وكل يشء وقفه صاحبه من 

نخل كرم أو غريها ُيبَُّس أصله، وُتسبَُّل غّلته ...«))(.
أي  اهلل؛  سبيل  يف  حبيٌس  ذلك  احلديث:  »ويف  العرب:  لسان  يف  وجاء 

موقوف عىل الغزاة يركبونه يف اجلهاد، واحلبيس فعيل بمعنى مفعول«))(.
وكل هذه املعاين تعود إىل احلبس؛ فالوقف يف اللغة هو احلبس.

املعجم الوسيط، مادة و ق ف.  )((
خمتار الصحاح، مادة و ق ف.  )((

القاموس املحيط )7)5(.  )((
لسان العرب )5/6)(.  )((
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وقف األوراق النقدية

ثانيًا: تعريف النقد يف اللغة:
مأخوذ من الثالثي ن ق د.

يقال نَقَد اليشَء َنَقَد َنْقدًا: نقده ليختربه، أو ليميَز َجيَِّدًة من رديئة.
، ونقْدُت رْأَسه بإصبعي. يقال: نقَد الطائُر الَفخَّ

ونقد الدراهم والدنانري و غريمها نقدًا، وَتنقادًا: ميَّز جيَِّدها من رديئها))(.
ونَقَدُه الدراهم وَنَقَد له الدراهم أي أعطاه إياها فاْنَتَقَدها أي قبضها، وَنَقَد 
الدراهم واْنَتَقَدها أخرج منها الزيف وباهبام نرص، ودرهم َنْقٌد أي وازٌن جيِّد، 

وَناَقَدُه ناقشه يف األمر))(.
ٍء  اُل َأْصٌل َصِحيٌح َيُدلُّ َعىَل إِْبَراِز يَشْ قال ابن فارس: النُّوُن َوالَقاُف َوالدَّ
ْرَهِم، َوَذلَِك َأْن ُيْكَشَف َعْن َحالِِه يِف َجْوَدتِِه َأْو  َوُبُروِزِه... َوِمَن الَباِب: َنْقُد الدِّ

َغرْيِ َذلَِك))(.
جيدها  ومتييز  وقبضها  والدنانري  الدراهم  إعطاء  إىل  النقد  معنى  فيعود 

ورديئها.
ثالثًا: تعريف الوقف يف االصطالح:

وردت عدة تعريفات للوقف يف االصطالح لدى فقهاء املذاهب األربعة، 
فها صاحب اهلداية من احلنفية بقوله: وهو عند أيب حنيفة: حبس العني  فقد عرَّ
عن ملك الواقف والتصدق باملنفعة وعند حممد وأيب يوسف: حبس العني عىل 

ملك اهلل تعاىل))(.
وعند املالكية: إعطاء منفعة يشء مدة وجوده الزمًا بقاؤه يف ملك معطيه 

ولو تقديرًا)5(. وعند الشافعية: حبس األصل وتسبيل املنافع)6(.
املعجم الوسيط، مادة ن ق د. لسان العرب البن منظور )))/)5)(.  )((

خمتار الصحاح، مادة ن ق د.  )((
مقاييس اللغة ))/577(.  )((

البناية يف رشح اهلداية، للعيني ))/))(.  )((
حاشية اخلريش، للخريش )7/))(.  )5(

حاشية القليويب عىل كنز الراغبني رشح منهاج الطالبني، للقليويب )8))(.  )6(
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وقف األوراق النقدية

وعند احلنابلة: حتبيس األصل وتسبيل املنفعة))(.
ويتضح من خالل التعريفات أهنا بمعنى حتبيس األصل وتسبيل املنفعة، 

فال جيوز بيع هذا األصل وال رهنه وال هبته وال ينتقل لورثة.
رابعًا: تعريف وقف األوراق النقدية:

يمكن أن يقال يف تعريف وقف الورق النقدي أنه: حبس أصل األوراق 
النقدية ألجل إقراضها أو االنتفاع باألرباح الناجتة عن استثامرها.

تاريخ وقف النقود:
  مل أقف عىل ما يدل عىل ظهور وقف النقود يف عهد النبي
وال يف زمن اخلالفة وال يف صدر الدولة األموية، بالرغم من اتساع الوقف يف 

هذه الفرتة وانتشاره.
ويشري بعض الباحثني))( إىل أن أول نقل وصل إلينا يف شأن وقف النقود 
هو ما رواه البخاري عن الزهري املتوىف سنة ))))( حني سئل: »فيمن جعل 
ربحه  وجعل  هبا،  يتجر  تاجر  له  غالم  إىل  ودفعها  اهلل،  سبيل  يف  دينار  ألف 
صدقة للمساكني واألقربني، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك األلف شيئًا؟ 

قال: ليس له أن يأكل منها«))(.
وهذا االستفتاء واجلواب عنه يدالن عىل وجود تطبيق لوقف النقود منذ 
بداية القرن الثاين اهلجري، ومثله السؤال الذي وجه إىل اإلمام مالك )املتوىف 
سنة 79)هـ(: »لو أن رجاًل حبس مائة دينار موقوفة، يسلفها الناس ويردوهنا 
عىل ذلك جعلها حبسًا، هل ترى فيها الزكاة؟ قال: نعم، أرى فيها الزكاة«))(، 
هذا كله يدل عىل وجود تطبيقات لوقف النقود يف ذلك الزمن إال أهنا قليلة 

ونادرة.
املغني، البن قدامة )85/6)(.  )((

أحكام األوقاف، للخصاف )6(.  )((
الوصايا،  كتاب  والصامت،  والعروض  والكراع  الدواب  وقف  باب  البخاري،  صحيح   )((

.)(6(((
املدونة، لإلمام مالك ))/)))(.  )((
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وقف األوراق النقدية

وكثرت  بالظهور  النقود  وقف  بدأ  العثامنية  الدولة  ظهور  بداية  ومع 
الوقت،  ذلك  يف  احلنفي  املذهب  فقهاء  بني  ومناقشات  جدل  وثار  تطبيقاته، 
املذهب  يف  جتوز  ال  أهنا  بعضهم  فرأى  املذهب،  يف  املعاملة  هذه  حكم  حول 

احلنفي وأبطلها، ورأى آخرون أهنا جائزة يف املذهب.
وبناء عىل ذلك يمكن القول بأن وقف النقود أصبح عرفًا شائعًا يف زمن 

الدولة العثامنية ومل يذكر له انتشار قبلها))(.
الباحثني عىل عدد كبري من األوقاف يف بعض  ويف دراسة أجراها بعض 
له  العامل اإلسالمي، عىل مدار ستة قرون )0)))م - 7)9)م( ظهر  بلدان 
أن من بني ))))( وقفًا تناولتها الدراسة مل جيد سوى 5.5% أوقافًا نقدية، يف 

حني وجد أن )9% أوقاٌف عقارية))(.
ثم تطورت صور الوقف يف عرصنا احلارض وتنوعت مصادره وبقي وقف 

النقود من الصور املهمة التي تستحق البحث والدراسة.

انظر: الوقف يف الدولة العثامنية للدكتور حممد األرناؤوط، جملة أوقاف، العدد )، السنة الثانية،   )((
رمضان، ))))هـ، ص8).

نقاًل عن: الوقف اإلسالمي وأثره يف تنمية املجتمع، نامذج معارصة لتطبيقاته يف أمريكا الشاملية،   )((
للدكتور مجال برزنجي، مطبوع ضمن: أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف، وزارة األوقاف، 

الكويت، ص6)).
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املبحث األول
حكم وقف النقود

أوالً: أقوال الفقهاء يف حكم وقف النقود:
االنتفاع  دوام  اشرتاط  بسبب  وذلك  النقود،  وقف  يف  الفقهاء  اختلف 
بعدم  القائلني  عند  هبا  االنتفاع  دوام  عدم  النقود  وقف  ويف  املوقوفة،  بالعني 

جواز وقف النقود، وقد انقسمت آراء الفقهاء إىل ثالثة أقوال:
القول األول:

أن وقف النقود غري جائز مطلقًا، وهو قول بعض احلنفية، وقول لبعض 
املالكية، واملعتمد عند الشافعية واحلنابلة، والعلة أنه ال يمكن االنتفاع بالنقود 
لذلك ال  أو األصل،  العني  بإتالفها، والوقف هو حتبيس  أو  باستهالكها  إال 
إال  به  ينتفع  ما ال  »وأما وقف  اهلامم:  ابن  يقول  والطعام،  النقود  جيوز وقف 
عامة  قول  يف  جائز  فغري  واملرشوب  واملأكول  والفضة  كالذهب  باإلتالف 

الفقهاء، واملراد بالذهب والفضة الدراهم والدنانري وما ليس بحيل«))(.

ويف الفتاوى اهلندية: »ولو وقف دراهم أو مكياًل أو ثيابًا مل جيز«))(.
ويف حاشية اخلريش: »وقال ابن احلاجب وابن شاس: ال جيوز«))(.

ويقول ابن قدامة يف املغني: »ما ال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه كالدنانري 
والدراهم واملطعوم واملرشوب والشمع وأشباهه ال يصح وقفه يف قول عامة 
الطعام  وقف  يف  واألوزاعي  مالك  عن  يكى  شيئًا  إال  العلم  وأهل  الفقهاء 
أنه جيوز ومل يكه أصحاب مالك وليس بصحيح ألن الوقف حتبيس األصل 
وتسبيل الثمرة وما ال ينتفع به إال باإلتالف ال يصح فيه ذلك وقيل يف الدراهم 

فتح القدير، البن اهلامم )9/6))(.  )((
الفتاوى اهلندية، للجنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي ))/65)(.  )((

حاشية اخلريش، للخريش )80/7(.  )((
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والدنانري يصح وقفها عىل قول من أجاز إجارهتا وال يصح ألن تلك املنفعة 
له األثامن وهلذا ال تضمن يف الغصب فلم جيز  الذي خلقت  ليست املقصود 
الطني والشمع  الثياب والغنم عىل دوس  الشجر عىل نرش  له كوقف  الوقف 

ليتجمل به«))(.
وكونه  معراة،  غري  دراهم  وال  هلو  آلة  وقف  يصح  »فال  القليويب:  وقال 
أو ما يصل منها  للزينة سواء نقشها  مقصودًا فال يصح وقف دراهم معراة 

بنحو جتارة«))(.
ويف املبدع: »وال يصح وقف ما ال ينتفع به مع بقائه دائاًم كاألثامن وهي 

الدراهم والدنانري«))(.
واملرشوب  كاملأكول  به  باالنتفاع  يذهب  ال  ما  »وال  الزركيش:  وقال 

والشموع والدراهم والدنانري«))(.
القول الثاين:

أن وقف النقود مكروه، وهو قول آخر للاملكية جاء يف مواهب اجلليل: 
»أن وقف الدنانري والدراهم ما ال يعرف بعينه إذا غيب عليه مكروه«)5(.

القول الثالث:
إذا  النقود جائز، وهو قول عامة فقهاء احلنفية واملشهور عنهم  أن وقف 
جرى بوقفها تعامل الناس، وهو قول عند املالكية، والوجه اآلخر للشافعية، 
ورواية عن احلنابلة واعتمده ابن تيمية يف قوله، وابن شهاب الزهري، وهو ما 

رجحه جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف قراره رقم 0)))5)/6(.

املغني، البن قدامة )5/)7)(.  )((
حاشيتا قليويب وعمرية ))/9))(.  )((

املبدع رشح املقنع، البن مفلح ))/7))(.  )((
رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي ))/)9)(.  )((

مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، للحطاب )7/))6(.  )5(
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جاء يف فتح القدير: »وعن األنصاري وكان من أصحاب زفر فيمن وقف 
الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو ما يوزن أجيوز ذلك؟ قال نعم، قال يدفع 
وما  يكال  وما  عليه،  وقف  الذي  الوجه  يف  هبا  يتصدق  ثم  مضاربة  الدراهم 

يوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة«))(.
ويف الدر املختار قوله: »وكام صح أيضًا وقف كل منقول قصدًا فيه تعامل 

للناس كفأس وقدوم بل دراهم ودنانري«))(.
كالطعام  بعينه  يعرف  ال  ما  وقف  جواز  املذهب  إن  »ثم  اخلريش:  وقال 
باجلواز  القول  بعد ما حكى  فإنه  الشامل  يفيده كالم  والدنانري والدراهم كام 

حكى القول بالكراهية بقيل والقول باملنع أضعف األقوال«))(.
اجلواز،  وغريها  املدونة  مذهب  أن  علمت  »فقد  اجلليل:  مواهب  ويف 

والقول بالكراهة ضعيف، وأضعف منه قول ابن شاس«))(.
ويف املهذب: »واختلف أصحابنا يف الدراهم والدنانري فمن أجاز إجارهتا 

أجاز وقفها«)5(.
وقال ابن تيمية: قال أبو الربكات: »وظاهر هذا جواز وقف األثامن لغرض 
القرض أو التنمية والتصدق بالربح«، وقال بعد ذكر اخلالف: »واألول أصح« 

أي جواز وقف األثامن)6(.
ويف اإلنصاف: »وعنه يصح وقف الدراهم فينتفع هبا يف القرض ونحوه، 

.)7(» اختاره شيخنا، يعني به الشيخ تقي الدين

رشح فتح القدير، البن اهلامم )9/6))(.  )((
الدر املختار، للحصكفي ))/)6)(.  )((
حاشية اخلريش، للخريش )80/7(.  )((

مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، للحطاب )6/))(.  )((
املهذب، للشريازي ))/7))(.  )5(

جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، البن تيمية )))/)))(.  )6(
اإلنصاف،للمرداوي )7/))(.  )7(
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ونقل البخاري يف صحيحه قال: »قال الزهري فيمن جعل ألف دينار يف 
سبيل اهلل، ودفعها إىل غالم له تاجر يتجر هبا، وجعل ربحه صدقة للمساكني 
واألقربني، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك األلف شيئًا، وإن مل يكن جعل 
ربحها صدقة يف املساكني؟ قال: ليس له أن يأكل منها«))(. وجاء يف قرار جممع 

الفقه اإلسالمي:
وقف النقود جائز رشعًا، ألن املقصد الرشعي من الوقف وهو حبس . )

بالتعيني  تتعني  ال  النقود  وألن  فيها؛  متحقق  املنفعة  وتسبيل  األصل 
وإنام تقوم أبداهلا مقامها.

جيوز وقف النقود للقرض احلسن، ولالستثامر إما بطريق مبارش، أو . )
الواقفني يف صندوق واحد، أو عن طريق إصدار  بمشاركة عدد من 
اجلامعية  للمشاركة  وحتقيقًا  الوقف،  عىل  تشجيعًا  وقفية  نقدية  أسهم 

فيه.
إذا اسُتثِمر املال النقدي املوقوف يف أعيان كأن يشرتي الناظر به عقارًا . )

تلك األصول واألعيان ال تكون وقفًا  فإن  به مصنوعًا،  يستصنع  أو 
بعينها مكان النقد، بل جيوز بيعها الستمرار االستثامر، ويكون الوقف 

هو أصل املبلغ النقدي.
ثانيًا: واختلف العلامء املجيزون لوقف النقود يف كيفية وقفها:

فإن  العني،  بقاء  منزلة  القرض  بدل  رد  وينزل  بإقراضها،  وفقها  فقيل: 
أوقفها لإلنفاق والتزيُّن مل يصح، وهو املنصوص عن اإلمام مالك))(، ورواية 

األنصاري عن اإلمام زفر))(.
والعروض  والكراع  الدروع  وقف  باب  البخاري،  إسامعيل  بن  حممد  البخاري،  صحيح   )((

والصامت، كتاب الوصايا، سبق خترجيه.
الرشح الكبري ))/77(. رشح اخلريش )80/7(.  )((

البحر الرائق، البن نجيم )9/5))(.  )((
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ثم  هبا،  يعمل  من  إىل  مضاربة  تدفع  بأن  وكذا  بإقراضها،  وقفها  وقيل: 
يتصدق بالربح يف الوجه الذي وقفت عليه، وهذا مروي عن زفر من احلنفية))(.

صحة  عىل  بناء  اإلنفاق،  دون  والوزن،  للتحيل،  يكون  وقفها  وقيل: 
إجارهتا، وهو قول مرجوح يف مذهب الشافعية))(، ووجه يف مذهب احلنابلة، 

فإن وقفها، وأطلق بطل الوقف عند احلنابلة))(.
ثالثًا: سبب اخلالف بني الفقهاء يف وقف النقود:

يمكن إرجاع اخلالف يف وقف النقود إىل مسألتني:
األوىل:

التأبيد  الوقف  قال: يشرتط يف  املوقوفة، فمن  األعيان  التأبيد يف  اشرتاط 
كاجلمهور قال: ال يصح وقف النقود، وكذا املطعوم؛ ألن ما ال يتأبد ال يصح 

وقفه.
ومن قال: ال يشرتط يف الوقف التأبيد مل يمنع من وقف النقود، والطعام، 

كاملالكية.
الثانية:

اخلالف يف وقف األعيان التي ال يمكن االنتفاع هبا إال بإتالفها، باعتبار 
بني  فرقًا  املنفعة،  وتسبيل  األصل،  حتبيس  عن  عبارة  هو  الوقف:  حقيقة  أن 

الوقف، وبني الصدقة املطلقة.
أصلها،  باستهالك  إال  منفعتها  إىل  الوصول  يمكن  ال  والطعام  والنقود، 
فمن َثمَّ وقع اخلالف يف وقف النقود، والطعام، وكيفيته، إذا قيل بالصحة))(.

البحر الرائق، البن نجيم )9/5))(.  )((
روضة الطالبني وعمدة املفتني، للنووي )5/))5(. هناية املحتاج، للرميل )5/)6)(.  )((

اإلنصاف، للمرداوي )0/7)(.  )((
وقف النقود، د. دبيان الدبيان، شبكة األلوكة.  )((
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رابعًا: أدلة األقوال:
أ/ أدلة القائلني بعدم اجلواز:

الدليل األول:
ذكر احلنفية أن من رشوط صحة الوقف التأبيد، والنقود والطعام كسائر 
السالح،  استثنينا  وقد  والزوال،  للفناء،  قابلة  لكوهنا  تتأبد؛  ال  املنقوالت 
عىل  عدامها  ما  وبقي  للنص،  يرتك  والقياس  فيهام،  النص  لورود  والكراع؛ 

املنع))(.
قال أمحد رمحه اهلل تعاىل: »ال أعرف الوقف يف املال، إنام الوقف يف الدور 
واألرضني عىل ما وقف أصحاب النبي ، قال: وال أعرف وقف 

املال البتة«))(.
ونوقش بأن:

الدالة عىل وقف السالح والكراع أصل بذاهتا، فيقاس عليها  النصوص 
غريها من سائر املنقوالت.

احلسن  بن  حممد  فإن  الوقف،  صحة  يف  رشط  التأبيد  أن  فرض  وعىل 
يصحح وقف املنقول إذا جرى به التعامل وتعارف الناس عىل وقفه، كام قاله 

يف السالح والكراع.
قال ابن عابدين: »ال خيفى عليك أن امُلفَتى به الذي عليه املتون جواز وقف 

املنقول املتعارف«))(.
وقد صحح العلامء وقف املاء مع أنه منقول، وهيلك باالستهالك، فالنقود 

مثله، بل أوىل، فإن النقود مال باألصالة، واملال مال بالتقويم واحليازة))(.
بدائع الصنائع، للكاساين )0/6))(.  )((

كتاب الوقوف من كتاب اجلامع لعلوم اإلمام أمحد، للخالل ))/95)(.  )((
حاشية ابن عابدين، البن عابدين ))/90)(.  )((
وقف النقود، د. دبيان الدبيان، شبكة األلوكة.  )((
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ورد عىل هذا:
النقود  فيه، ووقف  الذي جرى  الزمان  أو  املوضع،  الُعرف معترب يف  بأن 

كان موجودًا يف الدولة الرومية فقط، فال يصح وقفها يف البالد األخرى.
قال ابن عابدين: »الظاهر اعتبار العرف يف املوضع أو الزمان الذي اشتهر 
ووقف  بالدنا،  دون  الروم  بالد  يف  متعارف  الدراهم  فوقف  غريه،  دون  فيه 
الفأس والقدوم كان متعارفًا يف زمن املتقدمني، ومل نسمع به يف زماننا، فالظاهر 
هو  التعامل  أن  من  علمت  ملا  يعترب؛  ال  نادرًا  وجد  ولئن  اآلن،  يصح  ال  أنه 

األكثر استعامالً فتأمل«))(.
وأجيب:

بأنه ال يصح أن جيعل احلكم يف بلد حالالً، ويف آخر حرامًا، واليشء واحد، 
والعلة واحدة، ويف هذا مدعاة الضطراب األحكام))(.

الدليل الثاين:
أن الوقف هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة، وكيف يتصور حبس النقود 
املنفعتان ال يمكن  الثمنية واألكل، وهاتان  منفعتهام هي  إذا كانت  والطعام، 

حتصيلهام إال باستهالك أصلهام؟
كاألثامن،  عينه  بقاء  مع  به  ينتفع  ال  ما  يصح وقف  »وال  قدامة:  ابن  قال 

واملأكول، واملرشوب، والشمع؛ ألنه ال يصل تسبيل ثمرته مع بقائه«))(.
وقال أيضًا: »أن ما ال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه، كالدنانري، والدراهم، 
واملطعوم، واملرشوب، والشمع، وأشباهه ال يصح وقفه يف قول عامة الفقهاء، 

وأهل العلم، إال شيئًا يكى عن مالك، واألوزاعي يف وقف الطعام«))(.
حاشية ابن عابدين، البن عابدين ))/)6)(.  )((
وقف النقود، د. دبيان الدبيان، شبكة األلوكة.  )((

الكايف يف فقه اإلمام، البن قدامة املقديس ))/9))(.  )((
املغني، البن قدامة )5/)7)(.  )((
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ونوقش:
وقفها  كان  فإن  طريقة،  من  أكثر  عىل  يكون  والطعام  النقود،  وقف  بأن 

إلقراضها، فإن بدل القرض يقوم مقام بقاء العني.
قال ابن عابدين: »إن الدراهم ال تتعني بالتعيني فهي وإن كانت ال ينتفع 

هبا مع بقاء عينها لكن بدهلا يقوم مقامها لعدم تعيينها فكأهنا باقية«))(.
وإن كان وقف النقود يكون للمضاربة هبا، ورصف ربحها عىل املوقوف 
الثمرة،  بمنزلة  والربح  األصل،  بمنزلة  يكون  املضاربة  مال  رأس  فإن  عليه 
ومثله يقال يف املضاربة بالطعام فإن الصحيح جواز املضاربة بالعروض مثليًا 

كان، أو متقومًا بعد تقويمه))(.
ب/ أدلة القائلني بالكراهة:

مل أقف عىل دليل للقائلني بالكراهة سوى ما يشار إىل طلب اخلروج من 
الوقف عند تربع  دليل ضعيف؛ ألن  فهو  دليلهم  فإن كان هذا هو  اخلالف، 

وليس يف وقف النقود حمذور رشعي ُيتاط بتجنبه.
ج/ أدلة القائلني باجلواز:

الدليل األول:
الوقف من عقود التربع، ويراد لإلرفاق واإلحسان، واألصل فيه اجلواز، 
أو تربع بمنفعة  باملال أصاًل وعينًا، كالصدقات، واهلبات،  املالك  سواء تربع 
أو  الرشع،  من  لدليل  إال  يشء  منه  يمنع  وال  كالوقف،  أصله  وحبس  املال، 
معنى يقتيض املنع، وال دليل من الرشع يمنع من صحة وقف النقود، وسائر 
املنقوالت، وال يوجد معنى يقتيض املنع حتى يقال به، فكان القول بالصحة 

هو مقتىض القواعد.

حاشية ابن عابدين، البن عابدين ))/)6)(.  )((
وقف النقود، د. دبيان الدبيان، شبكة األلوكة.  )((
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الدليل الثاين:
تشمل  النصوص  هذه  فإن  الوقف،  مرشوعية  عىل  الدالة  العامة  األدلة 
النقود، كام تشمل غريها من سائر األموال الثابتة، واملنقولة، وال يوجد دليل 
من كتاب وال سنة خيصص هذه النصوص، أو يقيدها بالثابت دون املنقول، 
عمومه،  عىل  يبقى  العام  الدليل  أن  واألصل  املستهلك،  دون  بالدائم  وال 
واملطلق عىل إطالقه، حتى يرد دليل من الرشع يقتيض التخصيص، أو التقييد، 

وال جيوز ختصيص العام، أو تقييد املطلق بالرأي املحض.
واعرتض عىل هذا:

بأننا ال نسلم أن وقف النقود يدخل يف عموم أدلة مرشوعية الوقف، فكان 
الواجب االقتصار عىل مورد النص.

وُردَّ هذا االعرتاض:
بأنه ليس األصل يف الوقف املنع حتى يقال: جيب االقتصار عىل مورد النص، 
وإذا كان البيع األصل فيه اجلواز، والصحة، وهو قائم عىل املعاوضة، فام بالك 
املعامالت  من  معاملة  منع  من  فكل  واإلحسان؟  التربع  عىل  القائم  بالوقف 

املالية، فإنه ُمطاَلب باحلجة والربهان عىل هذا املنع، وليس العكس))(.
الدليل الثالث:

من  املنقول  وقف  صحة  عىل  الدالة  النصوص  عىل  النقود  وقف  قياس 
سالح، وكراع، بجامع أن كاًل منها مال منقول))(.

ونوقش هذا:
املعنى  ألن  والكراع؛  السالح،  وقف  عىل  النقود  وقف  قياس  يصح  ال 

املوجود يف السالح، والكراع ال يوجد يف النقود.

وقف النقود، د. دبيان الدبيان، شبكة األلوكة.  )((
انظر: الدر املختار، للحصكفي ))/)6)(.  )((
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جاء يف فتح القدير: »حكم الوقف الرشعي التأبيد، وال يتأبد غري العقار، 
غري أنه ترك يف اجلهاد؛ ألنه سنام الدين، فكان معنى القربة فيهام أقوى، فال 
يلزم من رشعية الوقف فيهام، رشعيته فيام هو دوهنام، وال يلحق داللة أيضًا؛ 

ألنه ليس يف معنامها«))(.
وأجيب:

النزاع،  التأبيد هذه دعوى يف حمل  الرشعي  الوقف  بأن حكم  القول  بأن 
فأين الربهان عىل هذه الدعوى ؟! وال جيوز االستدالل بمحل النزاع.

الدليل الرابع:
ما رواه البخاري تعليقًا قال أبو عبد اهلل البخاري: وقال عثامن: قال النبي 
امُلسلِمنَي؟((؛  ِدالِء  مَع  َدلَوه  فَيجَعَل  ُروَمَة  بِئَر  ي  َيشرَتِ ))َمن   :

فاشرتاها عثامن))(.
وجه االستدالل:

إذا صح وقف املاء، وهو منقول، وال يتأبد، ومنفعته باستهالكه صح وقف 
املال حيث ال فرق.

الرتجيح:
الراجح واهلل أعلم هو القول الثالث وهو جواز وقف النقود وذلك ملا ييل:
أوالً: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول وضعف أدلة األقوال األخرى.
العني ال هتلك  النقود؛ وذلك ألن  بوقف  يتحقق  الوقف  معنى  أن  ثانيًا: 
وإنام تقوم إبداهلا مقامها ويمكن تسبيل املنفعة بالقرض احلسن، أو باالستثامر.

ثالثًا: أن يف القول بجواز وقف النقود مصلحة ظاهرة ونفع للعباد وذلك 
تنويع  ذلك  ويف  االستثامر،  مال  بنتاج  أو  للقرض  للمحتاجني  النقد  بتوفري 

لصور الوقف وجماالته ومصادره ومصارفه.
فتح القدير، البن اهلامم )9/6))(.  )((

حديث  وهو   ،)(09/((  )(778( البخاري  صحيح  اجلزم،  بصيغة  معلقًا  البخاري  رواه   )((
صحيح بطرقه. انظر: فتح الباري البن حجر )07/5)- 08)(.
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رابعًا: أن يف القول بعدم جواز وقف النقود تضييقًا لباب واسع من أبواب 
اخلري، والوقف تربع حمض، ومصلحته متحققة بوقف النقود فال وجه ملنعه.

من  لكثري  الوقف  لباب  فتحًا  النقود  وقف  بجواز  القول  يف  أن  خامسًا: 
الناس الذين ال يملكون كثريًا من األموال وذلك بوقف القليل من النقد أو 
اقتصاد  من  ويزيد  املصلحة،  يقق  مما  مجاعي  وقف  يف  آخرين  مع  االشرتاك 

املجتمع املسلم، ويفتح مزيدًا من أبواب التكافل االجتامعي فيه.
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املبحث الثاين
وقف احليل املصنوع من النقدين

متهيد:
لنساء هذه األمة وحمرم عىل ذكورها إال  الذهب والفضة مباح  احليل من 
ما استثني كخاتم الفضة ونحوه، ومن املتقرر أنه يشرتط يف الوقف أن يكون 
املوقوف مما يباح االنتفاع به مع بقاء عينه، وعليه فال جيوز وقف احليل املتخذ 
وقف  وأما  املحرم،  وقف  جيوز  وال  حمرم  ألنه  للذكور؛  والفضة  الذهب  من 
احليل املتخذ من الذهب والفضة للنساء من أجل اللبس أو العارية فهو حمل 

خالف عىل قولني:
القول األول:

أنه ال جيوز وقف احليل للبس وال للعارية، وإليه ذهب احلنفية، وهو رواية 
عن اإلمام أمحد ذهب إليها بعض احلنابلة.

جاء يف البحر الرائق: »خرج ما ال تعامل فيه كالثياب واحليوان والذهب 
والفضة، ولو حليًا؛ ألن الوقف فيه ال يتأبد، وال بد منه«))(، وجاء يف املغني 

بعد ذكر جواز وقف احليل: »وقد ُروي عن أمحد أنه ال يصح وقفها«))(.
القول الثاين:

أنه يصح وقف احليل للبس والعارية وإليه ذهب الشافعية، وهو رواية عن 
اإلمام أمحد هي الرواية املعتمدة يف املذهب.

النساء«))(، وجاء يف  للبس  احليل  »ويصح وقف  الوقوف:  تيسري  جاء يف 
املقنع: »ويصح وقف احليل عىل اللبس والعارية«))(، قال يف اإلنصاف: »هذا 

البحر الرائق، البن نجيم )5/))8(.  )((
املغني، البن قدامة )75/5)(.  )((

تيسري الوقوف عىل غوامض أحكام الوقوف، للمناوي ))/)6(.  )((
املقنع، البن قدامة ))/)90(.  )((
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قال  املذهب  هذا  وغريه:  املصنف  قال  األصحاب،  مجاهري  وعليه  املذهب 
األصحاب،  عامة  عن  التلخيص  صاحب  وذكره  الصحيح،  هذا  احلارثي: 
عن  ونقلها  والشارح  واملصنف  عقيل،  وابن  اخلطاب  وأبو  القايض  واختاره 

اخلرقي، وجزم به يف الوجيز وغريه، وقدمه يف الفروع«))(.
وهو قول يف مذهب املالكية، حيث جييزون وقف الدنانري والدراهم، وألن 

مذهب املالكية أوسع املذاهب يف وقف املمتلكات، واحليل من ذلك.
جاء يف الرشح الكبري للدردير: »وقيل: إن الرتدد يف غري العني من سائر 
املثليات وأما العني فال تردد فيها، بل جيوز وقفها قطعًا، ألنه نص املدونة«))(، 
عندهم  والصحيح  كالطعام،  املثليات  وقف  يف  خالف  املالكية  عند  وهكذا 
أن  عىل  »قال:  خليل:  عىل  اخلريش  رشح  يف  جاء  للسلف  وقف  إذا  الصحة 
إذا غيب  الدنانري والدراهم، بل يف الطعام وما ال يعرف بعينه  الرتدد يف غري 
عليه، وأما الدنانري والدراهم فيجوز وقفهام للسلف قطعًا، وإذا علمت ذلك 

فاحلق أن الرتدد يف الكل، واملعتمد الصحة«))(.
األدلة:

أدلة القول األول:
)- أن املقصود األصيل للنقدين اختاذمها ثمنًا وقياًم لألشياء، والتحيل ليس 

هو املقصود األصيل هبام))(.
ونوقش: بأن التحيل بالذهب والفضة من املقاصد املهمة، والعادة جارية 

بذلك)5(.

اإلنصاف، للمرداوي )7/))(.  )((
الرشح الكبري، للدردير ))/77(.  )((

رشح اخلريش، للخريش )80/7(.  )((
املغني، البن قدامة )559/5(.  )((
املغني، البن قدامة )559/5(.  )5(
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الدراهم  وقف  يصح  ال  أنه  فكام  والدنانري،  الدراهم  عىل  القياس   -(
بأنه  باستهالكهام فكذلك احليل))(، ونوقش  إال  ينتفع هبام  والدنانري، ألهنام ال 

قياس مع الفارق، ألن العادة مل جتر بالتحيل بالدراهم والدنانري))( .
وكذلك بعدم التسليم أنه ال ينتفع باحليل إال باستهالكه، بل ينتفع به وقتًا 

طوياًل فيحمل معنى التأبيد النسبي كغريه من املنقوالت التي يصح وقفها.
ثم إن الدراهم املقيس عليها موضع خالف، والصحيح جواز وقفها، وال 

استدالل بموضوع اخلالف))(.
)- أن من رشوط الوقف التأبيد، وال يتأبد غري العقار، غري أنه ترك ذلك، 
من  يلزم  وال  أقوى،  فيه  القربة  معنى  فكان  الدين،  سنام  ألنه  اجلهاد؛  آلة  يف 
داللة  يلحق  وال  دوهنام  ما  رشعية  اجلهاد:  آلة  ويف  العقار  يف  الوقف  رشعية 

أيضًا؛ ألنه ليس يف معناها))(.
 ونوقش بام ييل:

أ- عدم التسليم أن التأبيد ال يتحقق إال بالعقار، وهذا استدالل يف حمل 
النزاع.

بقاء  مع  به  ينتفع  ما  كل  من  العقار  غري  وقف  يف  النصوص  ورود  ب- 
عينه)5(.

أدلة القول الثاين:
)- ما ُروي عن حفصة أهنا ابتاعت حليًا بعرشين ألفًا فحبسته عىل نساء 

آل اخلطاب: فكانت ال خترج زكاته، رواه اخلالل بإسناده)6(.
املغني، البن قدامة )559/5(.  )((
املغني، البن قدامة )559/5(.  )((

وقف النقدين د. عبد اهلل العامر )5))(.  )((
انظر: فتح القدير، البن اهلامم )9/6))(.  )((

وقف النقدين د. عبد اهلل العامر )6))(.  )5(
قال األلباين يف إرواء الغليل: »مل أقف عىل إسناده« )6/))(.  )6(
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ونوقش: بأنه مل يصح.
وممن رده: اإلمام أمحد؛ قال ابن قدامة: »وروي عن أمحد أنه ال يصح وقفها 

عليه، وأنكر احلديث عن حفصة يف وقفه«))(.
عليه،  األجرة  أخذ  جيوز  مقصود،  مباح  نفع  وإعارته  احليل  لبس  أن   -(

فصح الوقف عليه كوقف السالح يف سبيل اهلل))(.
قياسًا عىل  وقفها  بقائها، فصح  مع  هبا  االنتفاع  يمكن  احليل عني  أن   -(

العقار فضابط ما يصح وقفه يتحقق فيه))(.
الرتجيح:

يرتجح - واهلل أعلم - صحة وقف احليل للبس أو العارية، ملا ييل:
أوالً: ضعف ما استدل به املانعون.

ثانيًا: قوة تعليالت أصحاب القول الثاين القائلني بالصحة.
ثالثًا: أن الوقف تربع حمض فال وجه ملنعه.

رابعًا: أن احليل يمكن االنتفاع به مع بقاء أصله، وربام زيادة قيمته، فيكون 
معنى الوقف متحققًا فيه.

خامسًا: أنه يرتتب عىل القول بالصحة سد حاجة املحتاجني إىل التحيل ممن 
ليست لدهيم القدرة عىل رشاء احليل، ويف ذلك حكمة ظاهرة.

املغني، البن قدامة )560/5(.  )((

املغني، البن قدامة )560/5(.  )((
وقف النقدين، د. عبد اهلل العامر )8))(.  )((
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املبحث الثالث
وقف األوراق النقدية القائمة مقام النقدين

وتطبيقات قضائية
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: حكم وقف األوراق النقدية القائمة مقام النقدين:
تشكل األوراق النقدية أمهية كربى يف الوقت احلايل وقد حل النقد الورقي 
تبادل  وسيلة  كونه  يف  مقامه  وقام  الثمنية،  يف  حمله  وحل  املعدين،  النقد  حمل 
املعدنية من  العملة  فإن ما جيرى عىل  قيم األشياء، وعىل هذا  السلع ومعرفة 

أحكام فإنه جيري عىل األوراق النقدية.
وإذا ما أردنا تطبيق اخلالف يف وقف الدراهم والدنانري عىل الورق النقدي، 
فنقول: إن األقوال السابقة يف حكم وقف الدراهم والدنانري تنطبق عىل الورق 
يف  متحققة  املعدنية،  العملة  يف  اخلالف  عليها  يدور  التي  العلة  ألن  النقدي؛ 
جعلت  فيام  استعامهلا  يؤدي  التي  املثليات  من  النقد  أن  وهي  الورقية  العملة 
له إىل إتالفها وهذا يناقض التأبيد املشرتط يف الوقف، فمن نظر إىل ذلك منع 
وقف الدراهم والدنانري، وهكذا يقتيض منع وقف النقود الورقية، ومن نظر 
بدهلا يل حمل  بالتعيني وأن  تتعني  التي ال  املثليات  املعدنية من  النقود  أن  إىل 
أصلها نفى قضية تلفها باالستعامل؛ ألن البدل يل حمل األصل فكأهنا باقية، 

فال ينتفي رشط التأبيد يف وقفها))(.
وتأسيسًا عىل ذلك يمكن القول بأن اخلالف يف حكم وقف العملة الورقية 

عىل النحو اآليت:
عند  وقول  احلنفية،  بعض  قول  وقفها، وهو  ال جيوز  أنه  األول:  القول 
أن  سبق  حيث  واحلنابلة))(،  الشافعية  مذهب  يف  واملعتمد  املالكية، 

وقف النقدين، د. عبد اهلل العامر ))))(.  )((
انظر القول األول وأدلته يف املبحث األول، ص 5).  )((
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أصحاب هذا القول يمنعون وقف النقود املعدنية، فكذلك يكون قوهلم 
يف العملة الورقية لذات العلة .

القول الثاين: أنه ُيكره وقفها، وهو قوٌل عند املالكية، حيث يرى كراهة 
وقف الدراهم والدنانري، للعلة السابقة))(.

أنه جيوز وقفها، وهو قول عامة فقهاء احلنفية واملشهور  القول الثالث: 
عنهم إذا جرى بوقفها تعامل الناس، وهو قول عند املالكية، ووجه عند 

الشافعية، وقول عند احلنابلة اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية))(.
وحيث ترجح القول بجواز وقف الدراهم والدنانري وصحته لإلقراض 
فإنه يرتجح هنا أيضًا صحة  الوقف،  بالربح عىل جهة  أو االجتار، والتصدق 

وقف العملة الورقية ويتقارب وجه الرتجيح، ويمكن أن جيعل فيام يأيت:
قوة أدلة القائلني باجلواز وضعف األدلة األخرى ومناقشتها.. )
بجواز . ) وأوىل  املعدنية،  النقود  من  أشد  الورقية  للعملة  احلاجة  أن 

وقفها وصحتها.
وبالتايل . ) حملها،  بدهلا  يل  بل  بالتعيني  تتعني  ال  النقدية  األوراق  أن 

يتحقق فيها التأبيد املقصود من الوقف.
أن كثريًا من الناس يتاج للقرض احلسن، ويف وقف العملة الورقية . )

إعفاف من ذل السؤال واحلاجة، فيتوفر للمحتاجني قروض بال منة، 
ويف ذلك مصلحة ظاهرة.

أن يف جواز وقف األوراق النقدية مصلحة ظاهرة للناس خاصة يف . 5
ظل احلاجة للنقد والتعامل به، ويف هذا توسيع ملجال الرب واإلنفاق 
يف سبيل اهلل، وتكثري صوره وأشكاله يف املجتمع وبالتايل فتح أبواب 

متعددة لسد حاجة املحتاجني.

انظر القول الثاين وأدلته يف املبحث األول.  )((
انظر القول الثالث وأدلته يف املبحث األول.  )((
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ليس كل الناس يملك عقارات خاصة يف ظل غالء أسعارها، ويف . 6
للوقف  الناس  ألكثر  املجال  فتح  النقدية  األوراق  وقف  جمال  فتح 
الوقف اجلامعي بحيث يشرتك مجاعة يف  فيه، ويتيح كذلك  والبذل 
أكرب  النفع  فيكون  الناس،  مجيع  يستطيعه  ما  وهو  مشرتك،  وقف 

واملصلحة أظهر.
املوقوف . 7 عىل  أرباح  وتوزيع  استثامره  لغرض  النقدي  الوقف  أن 

وقوة  قوته  ويزيد  املسلم،  البلد  يف  االقتصادية  احلركة  يزيد  عليهم 
أفراده، ويعني عىل تنوع موارد االقتصاد فيه.

املطلب الثاين: صور وقف األوراق النقدية املعارصة:
إن مراعاة مصلحة الوقت، والنظر فيام هو أفضل وأنفع لألمة، يزيد من 
واملساكني،  الفقراء  معاناة  من  وخيفف  موارده،  وينمي  املسلم،  البلد  اقتصاد 
له،  الناس  أمهيته وحاجة  النقدية  األوراق  أثبت وقف  وقد  ويسد حاجتهم، 
ومن خالل هذا املطلب سيتم ذكر بعض صور وقف األوراق النقدية مما ذكره 

الباحثون أو مما رأيته نافعًا وحمققًا للمصلحة.
أوالً: صور وقف األوراق النقدية للقرض:

كل . ) يردُّ  بحيث  للزواج،  املحتاجني  ملساعدة  النقدية  األوراق  وقف 
منتفع ما اقرتضه بعد مدة حمددة حتى يتم دفعه ملنتفع آخر.

ما . ) منهم  لكل  ُيدفع  بحيث  الفقراء،  إلقراض  النقدية  األوراق  وقف 
يكفيه الستئجار سكن، ثم يرد القرض يف آخر العام))(.

وقف األوراق النقدية ملساعدة املحتاج لبناء مسكن حتى يتم البناء، ثم . )
يرد القرض بعد مدة حمددة.

انظر: نوازل الوقت، د. سلطان النارص ))6)(. وقف النقدين، د. عبد اهلل العامر )99)(.  )((
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النقدية من خالل صناديق األَُس، بحيث جُيعل مبلغ . ) وقف األوراق 
مايل يف صندوق األسة ُيدفع منه للمحتاج من األسة قرٌض يرده بعد 

مدة حمددة.
وكذلك يمكن أن يكون يف مجيع الصناديق اخلريية التي تكون بني كل من 
يربطهم رابطة نسب أو عمل أو غري ذلك؛ بحيث ُيدفع للمحتاج قرٌض يرده 

بعد مدة ملنتفع آخر.
ثانيًا: صور وقف األوراق النقدية لالستثامر:

وقف األوراق النقدية ليتم استثامرها برشاء عني ثم تأجريها.. )
وقف األوراق النقدية للمضاربة هبا ممن يسن املضاربة.. )
وقف األوراق النقدية بجعلها رأس مال يف رشكة عقد.. )
احلديثة . ) االستثامر  أدوات  بأداة من  باستثامرها  النقدية  األوراق  وقف 

كاألسهم، أو الصكوك، أو املرابحة، أو عن طريق املسامهة يف حمافظ أو 
صناديق استثامرية، أو املسامهة يف حمافظ أو صناديق استثامرية خمصصة 

لألموال املوقوفة))(.
ع  ُينوِّ أو االستثامر مما  بالقرض  النقدية  الصور لوقف األوراق  وكل هذه 
التكافل  صور الوقف، ويزيد االستفادة منه، ويثري املجتمع املسلم، ويقق 

فيه.

لالستزادة من صدر وقف النقود لالستثامر انظر: نوازل الوقف، د. سلطان النارص ))6)(. وقف   )((
النقدين، د. عبد اهلل العامر )7))(. وقف النقود يف الفقه اإلسالمي، د. حممد الفرفور))8(. 

وقف النقود، د. عبد اهلل الثاميل )0)(.
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املطلب الثالث: تطبيقات قضائية لوقف األوراق النقدية:
النقد  وقف  جواز  عىل  السعودية  العربية  اململكة  حماكم  يف  العمل  جرى 
ورغبة  األوقاف،  إثباتات  من  كثري  عليه يف  اطلعُت  ما  وإثباته، وهو  الورقي 
فقط  الوقفني  هذين  اخرتت  فقد  املحاكم  يف  العمل  عليه  جرى  ما  إثبات  يف 

لالطالع عىل صيغة اإلهناء وتسبيب القايض املثبت للوقف.
األول:

رقم الصك 9))))0)9) بتاريخ 9/08/07)))هـ:
اإلهناء واملرافعة:

حرض ............... سعودي باهلوية الوطنية رقم ............... وأهنى 
قائاًل: إن حتت ترصيف مبلغا ماليًا وقدره )50.000) ريال( مائتان ومخسون 
ألف ريال سعودي تربع به عدد من أسة األمحد، وقد أوقفتها وقفًا هلل صحيحًا 
وتعاىل-  -سبحانه  عنده  فيام  ورغبة  اهلل  ملرضاة  طلبًا   ،... أسة  عن  منجزًا 
اإلسالم  هبا  ولينتفع  العمل،  هبا  ويبقى  األجر،  يعظم  جارية  صدقة  ولتكون 
واملسلمون، وقد ُأنشئت هذه الوثيقة وفقًا للرشوط والضوابط اآلتية: أوالً: 
أصول الوقف وموارده: )- ما ثبت أعاله من مبلغ مايل. )-نتاج تنمية الوقف 
وغّلته.)- ما يضاف إىل هذا املبلغ من نقود وأعيان وعقارات ومنقوالت ومما 
يوهب له من أموال أّيًا كانت. ثانيًا: أوجه الرصف: )- حتسم كافة مصاريف 
يصدره  مايل  نظام  عىل  مبنية  سنوية  ميزانية  ويصدر  اإليرادات،  من  التشغيل 
األوقاف  عوائد  من  سنويًا  ُيّدده  ما  تنمية  النظارة  النظار.)-ملجلس  جملس 
للمصالح التي يراها املجلس بام يعود ملصلحة الوقف.)- يتم رصف صايف 
النقدي )وهو ما تبقى من أموال بعد خصم مصاريف الصيانة  عائد الوقف 
والتشغيل واملصاريف اإلدارية والعمومية، والنسبة املخصصة لتنمية الوقف( 
لكافة أعامل الرب دون حرص، وخصوصًا ما يقوي روابط الصلة والرب ألسة 

آل ابن أمحد ومن يرتبط هبم بأي صلة.
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األسباب:
خيالف  ال  الواقف  اشرتطه  ما  وألن  املنهي  إهناء  من  تقدم  ما  عىل  فبناء   
الرشع وال ينايف مقتىض الوقف واألصل يف الرشوط احلل والصحة ووجوب 
العمل هبا وألن القول الراجح من أقوال أهل العلم جواز وقف النقود وهي 
رواية اإلمام أمحد واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية قال يف االختيارات )ص: 
8))(: »ولو قال: وقفت هذه الدراهم عىل قرض املحتاجني مل يكن جواز هذا 
بعيدًا، وإذا أطلق واقف النقدين ونحومها مما يمكن االنتفاع ببذله، فإن منع 
صحة هذا الوقف فيه نظر، خصوصًا عىل أصلنا، فإنه جيوز عندنا بيع الوقف 
الكبري 6)/78): »وقيل يف  ابن قدامة يف الرشح  إذا تعطلت منفعته«.وقال 
الدراهم والدنانري: يصح وقفها عند من أجاز إجارهتا« وينظر جمموع الفتاوى 
كالنقدين  وهي  املنقوالت  مجلة  من  النقدية  األوراق  ولكون   ،(((/((
غرض  بأعياهنا  يتعلق  فال  األخرى  مسد  تسد  منها  ورقة  وكل  وقفها  فيصح 
صحيح ينظر الفروق للقرايف )الفرق 89)( وعليه فيحل بدهلا حمل أصلها عند 
استهالكه ويتحقق فيها حتبيس األصل وتسبيل املنفعة، وملا يف وقف األوراق 
وهو  كرهبم  وتفريج  الناس  كفاية  يف  ظاهرة  مصلحة  من  لإلقراض  النقدية 
معقول املعنى وحمقق ملقاصد الرشع ومرغب فيه واملنع فيه تضييق لباب من 

أبواب اخلري، دون دفع مفسدة ختشى.
احلكم:

مائتان  ريال(   (50.000( وقدره  ملبلغ   ..... وقفية  لدي  ثبت  فقد  لذا 
هذا  وإدارة  والنظارة  الغلة  مرصف  يكون  وأن  ريال سعودي  ألف  ومخسون 
والتعليامت  باألنظمة  التقيد  الناظر  عىل  وأن  املنهي  رشطه  ما  وفق  الوقف 
ومراجعة اجلهات املختصة فيام يوجب املراجعة من أعامل النظارة، وأفهمت 
املنهي أن عليه فتح حساب مرصيف هلذا الوقف وأن ال يكون الترصف فيه بأي 
نوع من أنواع الترصف إال عن طريق الناظر املذكور يف الوقفية أعاله. وباهلل 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. حرر يف  التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل 

9/08/07)))هـ.
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الثاين:
رقم الصك 401025072 بتاريخ 1440/02/15هـ:

اإلهناء واملرافعة:
حرض ............ سعودي باهلوية الوطنية رقم ............ بصفته وكياًل 
عن ............. سعودي باهلوية الوطنية رقم .............. بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم ............ وتاريخ ........... 
بصفته وكيل بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل برشق الرياض برقم 
باهلوية  سعودي   .............. من  هبا  واملوكل  بتاريخ.........   ..........
الوطنية رقم ......... وأهنى بقوله عىل لسان موكله: إن من اجلاري يف ملكي 
ريال(   50.000( سعودي  ريال  ألف  مخسني  وقدره  مبلغًا  ترصيف  وحتت 
وقد أوقفتها لوجه اهلل وأنا مكلف رشيد وقفًا منجزًا مقطوعًا مؤبدًا ال شبهة 
أرجو  األمر،  هذا  متام  دون  حتول  نظامية  أو  رشعية  موانع  أي  وبدون  فيه، 
اآلتية:  والضوابط  وفقًا للرشوط  الوثيقة  أنشئت هذه  منه، وقد  برها وثواهبا 
أوالً: ترصف غلة هذا الوقف وفقًا ملا يأيت: )- إصالح أعيان الوقف ومقراته 
والعمومية  واإلدارية  التشغيلية  واملصاريف  وصيانتها  وجتديدها  وفروعه 
للوقف ومكافأة جملس النظارة الذي سيأيت بيانه، وهذا البند مقدم عىل مجيع 
املصارف األخرى. )-رصفه يف وجوه اخلري عىل ما قدمه اهلل ورسوله وما كان 
أنفع يف مكانه وزمانه وأعظم مصلحة للمسلمني وكان نفعه متعديًا مع مراعاة 
اختالف األوقات واحلاجات فيام يراه املجلس، فقد يكون بعض املصارف يف 
زمن أنفع منه يف زمن آخر كام يق هلم رصف الغلة يف مرصف واحد إذا دعت 
)أوقاف  بـ  الوقف  تسمية  ثانيًا:  والفواجع.  النكبات  كأزمنة  لذلك،  احلاجة 
الغزايل بركة( أو حسب األسامء املتاحة لدى وزارة التجارة واالستثامر ويكون 
هو االسم املعتمد يف فتح السجالت التجارية، ويكون هلذا الوقف شخصية 
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اعتبارية مستقلة، وهلا فتح احلسابات البنكية، وإجراء كافة املعامالت املرصفية، 
بام  والتمويل،  القروض  واحلصول عىل  األموال وسحبها،  إيداع  ذلك  بام يف 
يقق غبطة الوقف، وذلك وفقًا ألحكام الرشيعة اإلسالمية، كام أن هلا احلق 

يف رشاء األعيان األخرى، ومتلكها لصالح الوقف.
األسباب:

فبناء عىل ما تقدم من إهناء املنهي وكالة وألن ما اشرتطه الواقف ال خيالف 
الرشع وال ينايف مقتىض الوقف واألصل يف الرشوط احلل والصحة ووجوب 
العمل هبا وألن القول الراجح من أقوال أهل العلم جواز وقف النقود وهي 
رواية اإلمام أمحد واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية قال يف االختيارات )ص: 
8))(: »ولو قال: وقفت هذه الدراهم عىل قرض املحتاجني مل يكن جواز هذا 
بعيدًا، وإذا أطلق واقف النقدين ونحومها مما يمكن االنتفاع ببذله، فإن منع 
صحة هذا الوقف فيه نظر، خصوصًا عىل أصلنا، فإنه جيوز عندنا بيع الوقف 
الكبري 6)/78): »وقيل يف  ابن قدامة يف الرشح  إذا تعطلت منفعته«.وقال 
الدراهم والدنانري: يصح وقفها عند من أجاز إجارهتا« وينظر جمموع الفتاوى 
كالنقدين  وهي  املنقوالت  مجلة  من  النقدية  األوراق  ولكون   ،(((/((
غرض  بأعياهنا  يتعلق  فال  األخرى  مسد  تسد  منها  ورقة  وكل  وقفها  فيصح 
صحيح ينظر الفروق للقرايف )الفرق 89)( وعليه فيحل بدهلا حمل أصلها عند 
استهالكه ويتحقق فيها حتبيس األصل وتسبيل املنفعة، وملا يف وقف األوراق 
وهو  كرهبم  وتفريج  الناس  كفاية  يف  ظاهرة  مصلحة  من  لإلقراض  النقدية 
معقول املعنى وحمقق ملقاصد الرشع ومرغب فيه واملنع فيه تضييق لباب من 

أبواب اخلري، دون دفع مفسدة ختشى.
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احلكم:
سعودي  ريال  ألف  مخسني  وقدره  ملبلغ   ... وقفية  لدي  ثبت  فقد  لذا   
)50.000 ريال( وأن يكون مرصف الغلة والنظارة وإدارة هذا الوقف وفق 
التقيد باألنظمة والتعليامت ومراجعة  الناظر  ما رشطه املنهي وكالة وأن عىل 
املنهي  وأفهمت  النظارة،  أعامل  من  املراجعة  يوجب  فيام  املختصة  اجلهات 
وكالة أن عىل الناظر فتح حساب مرصيف هلذا الوقف وأن ال يكون الترصف 
فيه بأي نوع من أنواع الترصف إال عن طريق الناظر املذكور يف الوقفية أعاله.

تعليق الباحث:
اعتمد القايض عىل ما رآه راجحًا من أقوال أهل العلم وهو جواز وقف 
قدامة  وابن    تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قول  تسبيبه  يف  وذكر  النقود، 
املنقوالت  النقدية من مجلة  بأن األوراق  إليه، وسبَّب كذلك  املشار  والقرايف 
وهي كالنقدين فيصح وقفها، وبأن كل ورقة منها تسد مسد األخرى فال يتعلق 
فيها  ويتحقق  استهالكه  عند  أصلها  حمل  بدهلا  ويل  صحيح  غرض  بأعياهنا 
حتبيس األصل وتسبيل املنفعة، وألن يف وقف األوراق النقدية مصلحة ظاهرة 

يف كفاية الناس وتفريج كرهبم وذاك معقول املعنى وحمقق ملقاصد الرشع.
وكل ما وقفُت عليه يف حماكم اململكة العربية السعودية جييز وقف األوراق 
النقدية، والتسبيب للجواز مقارب ملا ذكر يف تسبيب النموذجني السابقني، ومل 

أقف عىل من يرى عدم اجلواز.
تم  ما  هو  السعودية  العربية  اململكة  حماكم  يف  به  املعمول  احلكم  وهذا 
ترجيحه من قبل الباحث يف املبحث األول والثالث، وسبق بيان وجه الرتجيح.
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خامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، احلمد هلل محدًا يليق بجالله وعظمته 

والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد:
فلقد ظهر من خالل هذا البحث صحة القول بجواز وقف النقود، وجواز 
ملا تم  النقود وذلك  القائمة مقام  النقدية  وقف احليل، وجواز وقف األوراق 
السعودية هو  العربية  اململكة  به يف حماكم  املعمول  البحث، وأن  بيانه يف هذا 

إثبات وقف النقود ويمكن التوصية بام ييل:
الناس  أكرب رشية من  أمام  املجال  وفتح  اجلامعية  األوقاف  تفعيل  أوالً: 
للمسامهة يف الوقف بام يستطيعون ولو بمبالغ مالية يسرية؛ ألن يف ذلك فتحًا 

ألبواب اخلري، وسدًا حلاجة املحتاجني من املسلمني.
ثانيًا: إبراز دور املؤسسات الوقفية فإهنا أنفع وأجدى وأدوم من أوقاف 
النقود  وقف  إجازة  ويف  واالنقطاع،  للضياع  عرضة  تكون  ربام  التي  األفراد 

حتت مظلة هذه املؤسسات دعم هلا والقتصاد البلد.
األوقاف  استغالل  وسبل  الوقفية  للدراسات  أوسع  جمال  فتح  ثالثًا: 
ومصادرها ومصارفها وأحكامها، والوصول إىل ما هو أنفع للمحتاجني خاصة 
يف ظل الظروف االقتصادية احلرجة التي متر هبا بعض البلدان اإلسالمية؛ فإن 

الوقف من أعظم أبواب التكافل االجتامعي إذا ما أحسن استغالله.
واهلل أعلم. وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني  1441هـ   |  يناير 2020م
40

وقف األوراق النقدية

فهرس املصادر واملراجع
أحكام األوقاف، اخلصاف، أمحد الشيباين، د.ط، بريوت، دار الكتب، 0)))هـ.. )
اإلنصاف، املرداوي، عالء الدين عيل سليامن، حتقيق: حممد حسن حممد حسن . )

إسامعيل، ط)، بريوت، دار الكتب العلمية، 8)))هـ-997)م.
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، الكاساين، أبو بكر بن مسعود، د.ط، بريوت، . )

دار الكتب العلمية، 06))هـ-986)م.
الفكر، . ) دار  بريوت،  ط)،  أمحد،  بن  حممود  العيني،  اهلداية،  رشح  يف  البناية 

00))هـ.
تيسري الوقوف عىل غوامض أحكام الوقوف، املناوي الشافعي، عبد الرؤوف، . 5

د.ط، مكة، مكتبة نزار البار، 8)))هـ-998)م.
ط)، . 6 العزيز،  عبد  بن  عمر  بن  أمني  حممد  عابدين،  ابن  عابدين،  ابن  حاشية 

بريوت، دار الفكر، ))))هـ-)99)م.
العلمية، . 7 الكتب  دار  بريوت،  د.ط،  اهلل،  عبد  حممد  اخلريش،  اخلريش،  حاشية 

977)م.
حاشية القليويب عىل كنز الراغبني رشح منهاج الطالبني، القليويب شهاب الدين . 8

أمحد بن سالمة، د.ط، بريوت، دار الكتب العلمية، ))))هـ.
99))هـ-. 9 الفكر،  دار  بريوت،  د.ط،  الدين،  عالء  احلصكفي،  املختار،  الدر 

979)م.
الفكر، . 0) دار  الواحد، ط)، بريوت،  ابن اهلامم، حممد بن عبد  القدير،  فتح  رشح 

د.سنة النرش.
الزركيش . )) اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  شمس  اخلرقي،  خمترص  عىل  الزركيش  رشح 

احلنبيل، ط)، ))))هـ.
مكان . )) د.  ط)،  احلنفي،  إبراهيم  بن  الدين  زين  نجيم،  ابن  الدقائق،  كنز  رشح 

النرش، دار الكتاب اإلسالمي، د. سنة النرش.
))))هـ-. )) كثري،  ابن  دار  إسامعيل،  بن  حممد  البخاري،  البخاري،  صحيح 

)99)م.



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني 1441هـ   |  يناير 2020م
41

وقف األوراق النقدية

بريوت، . )) ط)،  رشف،  بن  ييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  النووي،  املفتني،  عمدة 
املكتب اإلسالمي، ))))هـ-)99)م.

دار . 5) بريوت،  د.ط،  البلخي،  الدين  نظام  برئاسة  علامء  جلنة  اهلندية،  الفتاوى 
الكتب العلمية، د.سنة النرش.

الكايف يف فقه اإلمام، ابن قدامة املقديس، أبو حممد موفق الدين، ط)، بريوت، . 6)
دار الكتب العلمية، ))))هـ-)99)م.

لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور، بريوت، دار صادر، ط)، ))))هـ.. 7)
مكان . 8) د.  د.ط،  اهلل،  عبد  بن  حممد  بن  إبراهيم  مفلح،  ابن  املقنع،  رشح  املبدع 

النرش، املكتب اإلسالمي، ))))هـ-000)م.
جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، ابن تيمية، أمحد عبد احلليم، مجع وترتيب: . 9)

عبد الرمحن حممد قاسم، د.ط، بريوت، دار العربية، د.سنة النرش.
ط5، . 0) النموذجية،  الدار  بريوت،  الرازي،  بكر  أيب  بن  حممد  الصحاح،  خمتار 

0)))هـ-999)م.
العلمية، . )) الكتب  دار  النرش،  أنس األصبحي، ط)، د. مكان  بن  املدونة، مالك 

5)))هـ - )99)م.
حممد . )) القادر،  عبد  حامد  الزيات،  أمحد  مصطفى،  إبراهيم  الوسيط،  املعجم 

النجار، جممع اللغة العربية بالقاهرة.
املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد، د.ط، . ))

بريوت، دار إحياء الرتاث، 05))هـ.
املهذب، الشريازي، إبراهيم عيل، د.ط، بريوت، دار املعرفة، 79))م.. ))
مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، احلطاب، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن . 5)

حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب، حتقيق: زكريا عمريات، د.ط، بريوت، 
دار عامل الكتب، ))))هـ.

برزنجي، . 6) مجال  للدكتور  الشاملية،  أمريكا  يف  الوقف  لتطبيقات  معارصة  نامذج 
مطبوع ضمن: أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف، وزارة األوقاف، الكويت.

ط)، . 7) والتوزيع،  للنرش  الصميعي  دار  النارص،  سلطان  د.  الوقف،  نوازل 
9)))هـ-7)0)م.



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني  1441هـ   |  يناير 2020م
42

وقف األوراق النقدية

(8 . ،( العدد  أوقاف،  جملة  األرناؤوط،  حممد  للدكتور  العثامنية  الدولة  يف  الوقف 
السنة الثانية، رمضان، ))))هـ.

املعارصة، . 9) الفقهية  البحوث  جملة  الرياض،  العامر،  اهلل  عبد  د.  النقدين،  وقف 
5)))هـ.

الفقه . 0) جممع  جملة  يف  بحث  الفرفور،  حممد  د.  اإلسالمي،  الفقه  يف  النقود  وقف 
اإلسالمي، العدد ))، ))))-006)م.

مكة . )) لألوقاف،  الثاين  للمؤمتر  مقدم  بحث  الثاميل،  اهلل  عبد  د.  النقود،  وقف 
املكرمة، جامعة أم القرى، 7)))هـ.

املوقع . )) زيارة  تاريخ  األلوكة،  شبكة  الدبيان،  دبيان  د.  النقود،  وقف 
https: //www.alukah.net/ .0/6)))هـ - 7)/)/9)0)م/((



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني 1441هـ   |  يناير 2020م
43

نزع عقار الوقف للشركات الخاصة

نزع عقار الوقف
للشركات الخاصة

دراسة تأصيلية تطبيقية

د. منصور بن محمد بن عبد الرحمن الشبيب
األستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن

في المعهد العالي للقضاء
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
وهي  اخلاصة،  الرشكات  لدى  املستجدة  النوازل  إحدى  يف  بحث  فهذا 
مسألة نزع عقار الوقف لصالح الرشكة اخلاصة، ركزُت فيه عىل دراسة املسألة 
دراسة نظرية تطبيقية، بيَّنُت معنى نزع عقار الوقف، ومفهوم الرشكة اخلاصة، 
التخريج  بيَّنُت  كام  الرشكات،  هذه  لصالح  الوقف  لنزع  الداعية  واألسباب 
يف  الوقف  محاية  تكفل  التي  واألنظمة  جهدي،  حسب  املسألة  هلذه  الفقهي 
جبل  رشكة  وهي  األهلية  الرشكات  بعض  عىل  لذلك  تطبيق  بيان  مع  ذلك، 

عمر، ورشكة أم القرى.
أمهية البحث:

تظهر أمهية البحث يف جوانب عدة منها:
شيوع التعامل بنزع ملكية العقار املوقوف مع عدم وجود كتابة خمتصة . 	

هبذا املوضوع.
دخول هذا التعامل يف القضايا واملسائل املالية والعقارية والقضائية.. 	
لتحقيق . 	 التعامل  هذا  الستخدام  األهلية  والرشكات  األفراد  احتياج 

مصاحلهم واحتياجاهتم.
مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث يف اإلجابة عىل التساؤالت التالية:
ما معنى نزع عقار الوقف للرشكات اخلاصة؟ وما هي األسباب الداعية 
اإلجراءات  هي  وما  ضوابطه؟  هي  وما  فيه؟  الرشعي  احلكم  وما  لذلك؟ 

النظامية الكفيلة بمنع استغالل الوقف؟
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نطاق البحث:
وال  اخلاصة،  للرشكات  الوقف  عقار  نزع  مسألة  بدراسة  البحث  يعنى 

يتناول أصالة نزع عقار الوقف للمصلحة العامة.
الدراسات السابقة:

مل أقف عىل دراسة أو بحث خاص يعنى بالرتكيز بصفة خاصة عىل نزع 
حيث  من  امللكية  نزع  يف  أبحاث  هناك  وإنام  اخلاصة،  للرشكة  الوقف  عقار 

العموم، وأقرب ما له صلة ببحثي البحوث اآلتية:
رسالة  وهي  اإلسالمي،  الفقه  يف  وأحكامها  اخلاصة  امللكية  نزع  األول: 
دكتوراه للباحث فهد بن عبد اهلل بن حممد العمري من جامعة اإلمام حممد بن 

سعود اإلسالمية.
للباحث  ماجستري  رسالة  األهلية،  الرشكات  لصالح  امللكية  نزع  الثاين: 

عبد املجيد األمني حممد حممود أمحد من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
امللكية سواء  نزع  يتعلق بموضوع  ما  استوعبا معظم  قد  البحثان  وهذان 
را بوجه خاص نزع ملكية عقار الوقف، وُيبيِّنا  اخلاصة والعامة لكنهام مل ُيرِّ
ُصَوَرُه، ومل يربطا ذلك باجلانب التطبيقي، فكان أن جاء هذا البحث ليكمل 

هذا النقص بمشيئة اهلل تعاىل.
بن عيل  أ.د. خالد  إعداد:  األوقاف، وهو بحث من  النوازل يف  الثالث: 
نزع  ضمنها:  ومن  باألوقاف،  املتصلة  النوازل  من  مجلة  وتضمن  املشيقح، 

ملكية الوقف للرشكات األهلية.
وهذا البحث تناول املوضوع بشكل خمترص، ومل ُيبنيِّ فيه ُصَوَرُه، فجاء هذا 
البحث ليكمل الدراسات يف هذا املوضوع، ودعمه بالتطبيقات القضائية التي 

ُتبنيِّ املوضوع، وُتلِّيه بصورة واضحة.



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني  1441هـ   |  يناير 2020م
46

نزع عقار الوقف للشركات الخاصة

منهج البحث:
مناطاهتا  ل  وتأمُّ املسائل  بتصوير  الوصفي  املنهج  عىل  البحث  اعتمد 

وخترجيها وبيان أحكامها. كام سار البحث عىل إجراءات البحث التالية:
ختريج املسألة عىل ما يناسبها من الفروع الفقهية إن كان هلا نظري يمكن . 	

أن ُتلَحق به.
االجتهاد . 	 مؤسسات  أو  الباحثني  من  املعارصة  واآلراء  األقوال  ذكر 

اجلامعي.
املسألة . 	 عليها  خترج  التي  املسألة  يف  املتقدمني  العلم  أهل  أقوال  ذكر 

ر  ُقُه، وإن كانت حمل خالف فُأحرِّ املعارصة، فإن كانت حمل إمجاع فُأوثِّ
حمل النزاع وأذكُر األقوال مع األدلة واملناقشات والرتجيح وأسبابه، 
ع يف املسائل التي ليس هلا صلة مبارشة بموضوع  مع مراعاة عدم التوسُّ

البحث.
االلتزام يف الرتجيح وفق ما ظهر من األدلة الرشعية املعتربة مع االبتعاد . 	

عن التقليد واملتابعة أو ذكر أحكام جمردة عام يؤيدها.
الرجوع إىل املصادر املعتربة سواء فيام يتعلق بتوثيق األقوال أو األدلة . 	

أو ما يتعلق باجلوانب النظامية.
وضعت فهرسًا للمراجع.. 	

تقسيامت البحث:
مُت البحث مع املقدمة واخلامتة، إىل املباحث التالية: قسَّ

وفيه  وأسبابه  اخلاصة،  للرشكة  الوقف  نزع  تعريف  األول:  املبحث 
مطلبان:

املطلب األول: تعريف نزع الوقف للرشكة اخلاصة.
املطلب الثاين: أسباب نزع الوقف للرشكة اخلاصة.



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني 1441هـ   |  يناير 2020م
47

نزع عقار الوقف للشركات الخاصة

املبحث الثاين: حكم نزع الوقف للرشكة اخلاصة، وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول: حكم نزع الوقف للرشكة اخلاصة.

املطلب الثاين: ضوابط نزع الوقف للرشكة اخلاصة.
املطلب الثالث: الضامنات النظامية حلامية الوقف عند نزعه للرشكة 

اخلاصة.
املبحث الثالث: تطبيقات نزع الوقف للرشكة اخلاصة وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: التطبيق األول.
املطلب الثاين: التطبيق الثاين.

املطلب الثالث: التطبيق الثالث.
اخلامتة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها والتوصية املقرتحة.
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املبحث األول
تعريف نزع الوقف للرشكة اخلاصة، وأسبابه

وفيه مطلبان:
املطلب األول: تعريف نزع الوقف للرشكة اخلاصة
املطلب الثاين: أسباب نزع الوقف للرشكة اخلاصة

املطلب األول: تعريف نزع الوقف للرشكة اخلاصة:
سوف نعرف نزع الوقف للرشكة اخلاصة باعتبارين:

االعتبار األول: باعتبار أفراده:
أوالً: تعريف: نزع امللكية:

َعْن  َقَلَعُه وَأزاَلُه  َنْزعًا، إذا  َينِْزُعه  َنَزَع اليشَء  النزع مصدر  اللغة:  النزع يف 
َمْوِضِعِه)	).

امللكية يف اللغة: امللكية مصدر صناعي مصوغ من فعل ملك، يقال: َمَلكه 
َيْمِلُكه مْلكًا بمعنى احتواه وقدر عىل االستبداد به والترصف فيه بانفراد)	).

فهي: عالقة رشعية بني اإلنسان ويشء ما متكن  وامللكية يف االصطالح، 
صاحبها من القدرة عىل الترصف واالنتفاع بنفسه أو بإنابته إال ملانع)	).

العادل جربًا عن  ونزع امللكية يف االصطالح: استمالك األرض بسعرها 
ونحو  طريق  أو  مسجد،  كتوسيع  العامة،  املصلحة  أو  للرضورة  صاحبها 

ذلك)	).

انظر: الصحاح )	/89		(، خمتار الصحاح )08	(، لسان العرب )9/8		).  (	(
انظر: لسان العرب )0	/	9	(، تاج العروس )7	/			).  (	(

امللك  ونظرية  اإلسالمي  الفقه  تاريخ  وانظر:   .)		( وأحكامها  اخلاصة  امللكية  نزع  انظر:   (	(
والعقود )	0	).

انظر: الفقه اإلسالمي وأدلته )	/		9	).  (	(
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ثانيًا: تعريف الوقف:
ٍء ُثمَّ  ٍث يِف َشْ الوقف لغة: اْلَواُو َواْلَقاُف َواْلَفاُء: َأْصٌل َواِحٌد َيُدلُّ َعَل مَتَكُّ

ُيَقاُس َعَلْيِه)	)، يقال: وَوَقَف الدار للمساكني َوْقفًا؛ أي: َحَبَسَها َعَلْيِهْم)	).
الوقف يف االصطالح: فقد اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريفهم للوقف؛ 
تبعا الختالفهم يف رشوط الوقف، ويف لزومه من عدمه، ومصري العني املوقوفة 

بعد الوقف)	)، وسأذكر أصحَّ التعاريف يف نظري:
ومعنى التعريف: أن امُلوِقف  الوقف: حتبيس األصل، وتسبيل املنفعة)	). 
يبس األصل عن كل ما ينقل امللك فيه، ويسبل املنفعة - يعني الغلة - كأجرة 

البيت مثاًل، والثمرة، والزرع، وما أشبه ذلك)	).
ثالثًا: تعريف الرشكة اخلاصة:

به  ينفرد  ال  اثنني  بني  اليشء  يكون  أن  بمعنى  اخللطة  اللغة:  يف  الرشكة 
أحدمها)	).

ويف االصطالح: ثبوت احلق يف يشء الثنني فأكثر عىل جهة الشيوع)7).
بمقتضاه  َيلتزم  »عقد  فهي:  السعودي  النظام  يف  الرشكة  تعريف  أما 
بتقديم  الربح،  بأن يساهم كلٌّ منهم يف مرشوع يستهدف  أكثُر،  أو  شخصان 
حصة من مال أو عمل أو منهام معًا؛ القتسام ما ينشأ من هذا املرشوع من ربح 

أو خسارة«)8).
انظر: مقاييس اللغة )	/			).  (	(

انظر: الصحاح )	/0			(، لسان العرب )9/9		).  (	(
انظر: اجلامع ألحكام الوقف واهلبات والوصايا )	/		(، االختيار لتعليل املختار )	/0	(،   (	(
املقنع  رشح  يف  املبدع   ،)			/	( املحتاج  مغني   ،)7	/	( الدردير  للشيخ  الكبري  الرشح 

.(			/	(
انظر: املغني )	/08	).  (	(

انظر: الرشح املمتع عىل زاد املستقنع )		/	).  (	(
انظر: هتذيب اللغة )0	/		(، مقاييس اللغة )	/			).  (	(

انظر: أسنى املطالب )	/			(،  (7(
املادة )	( نظام الرشكات السعودي الصادر باملرسوم امللكي: )م /	( وتاريخ: 8	/	/7			هـ.  (8(
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واخلاص يف اللغة: أصل هذه الكلمة من خص اليشء خصوصًا فهو خاص 
أي: غري عام، واخلاصة خالف العامة)	).

أو  ألفراد  بالكامل  اململوكة  التجارية  الرشكة  هي:  اخلاصة  فالرشكة 
أشخاص طبيعيني أو اعتباريني، وليست مرتبطة مع الدولة بعقد امتياز أو ما 

شابه ذلك، وتأخذ شكل رشكة مسامهة)	).
االعتبار الثاين: باعتباره مركبًا:

التعريف املركب لنزع ملكية الوقف لصالح رشكة خاصة هو:
 قرار إداري يتم بمقتضاه نزع ملكية عقار موقوف لصالح رشكة خاصة؛ 
لتخصيصه ملرشوع تطويري، مقابل تعويض حمدد وفق خيارات معينة تلتزم 

هبا الرشكة)	).

املطلب الثاين: أسباب نزع الوقف للرشكة اخلاصة:
تتمثل أسباب نزع ملكية الوقف لصالح الرشكة اخلاصة فيام ييل:

أن يكون نزع الوقف أمرًا رضوريًا لدفع عجلة التنمية يف البلد وتطويره . 	
وازدهار املجتمع بالقضاء عىل العشوائيات، كام ورد يف الئحة تطوير 
املناطق العشوائية بمكة املكرمة: »جيب التأكيد عىل أن عملية املعاجلة 
والقضاء عىل العشوائيات عملية رضورية لدفع عجلة التنمية والتطور 

وازدهار املجتمع«)	).
تفعيل دور القطاع اخلاص، وقيامه جنبًا إىل جنب بإمكاناته املتاحة يف . 	

مساندة القطاع احلكومي يف تطوير املجتمع، وهبذا جاء النص أيضا يف 

خمتار الصحاح )	9(، املصباح املنري )	/	7	(، تاج العروس )7	/0		).  (	(
نزع امللكية لصالح الرشكات األهلية )8	).  (	(

انظر: نزع امللكية لصالح الرشكات األهلية )		- 		).  (	(
مادة )	(، فقرة )و(، الئحة تطوير املناطق العشوائية بمكة املكرمة.  (	(



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني 1441هـ   |  يناير 2020م
51

نزع عقار الوقف للشركات الخاصة

الالئحة املذكورة: »روعي أن تكون الالئحة قابلة للتنفيذ يف حاالت 
أهداف  عىل  ترتكز  فهي  املكرمة،  مكة  منطقة  يف  العشوائية  املناطق 
وغايات األنظمة والتعليامت املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية، 
وتستفيد من خصائص ومقومات التنمية، والتطوير العمراين للمناطق 
بإمكاناته  اململكة  يف  اخلاص  القطاع  دور  تفعيل  وتستهدف  بامللكة، 
املناطق  تطوير  يف  احلكومي  القطاع  مع  للمشاركة  املتاحة  ومقوماته 

العشوائية، ووضع اإلطار النظامي املناسب لذلك«)	).
زيادة املردود االقتصادي للبلد وإدخال مناطق الوقف يف دائرة السوق . 	

االستثامرية العقارية)	).

مادة )	(، فقرة )ج(، من نفس الالئحة.  (	(
مادة )9(، فقرة )ب(، من نفس الالئحة.  (	(
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املبحث الثاين
حكم نزع الوقف للرشكة اخلاصة وضوابطه

سأذكر يف هذا املبحث حكم نزع الوقف ثم ضوابط ذلك يف ثالثة مطالب:
املطلب األول: حكم نزع الوقف للرشكة اخلاصة

املطلب الثاين: ضوابط نزع الوقف للرشكة اخلاصة
املطلب الثالث: الضامنات النظامية حلامية الوقف عند نزعه للرشكة اخلاصة

املطلب األول: حكم نزع الوقف للرشكة اخلاصة:
نزع الوقف للرشكة اخلاصة له صورتان: 

للرشكة  يسلم  ثم  ابتداء،  الدولة  جهة  من  النزع  يكون  أن  األوىل:  الصورة 
األهلية:

الناتة عن ذلك هل  املصلحة  ينبني عىل معرفة  الصورة  فاحلكم يف هذه 
عىل  املرتتبة  املصلحة  ذكر  إىل  هنا  وسنعرض  خاصة؟  أم  عامة  مصلحة  هي 
نزع الوقف لصالح إحدى الرشكات األهلية وهي رشكة جبل عمر للتطوير، 

وسنقسم املصالح املرتتبة عىل نزع الوقف هلا كالتايل:
أوالً: املصالح العامة:

إزالة املساكن ذات الطابع العمراين القديم والسيئ مما ينتج عنه تانس . 	
وتناسق أجزاء املدن.

احلد من انتشار اجلريمة وهتديد األمن واالستقرار املنترش يف املناطق . 	
العشوائية.

تعد . 	 والتي  اإلقامة  لنظام  املخالفني  الوافدين  تدفق  ظاهرة  من  احلد 
املناطق العشوائية مصدر جذب هلم لتدين األجور وصعوبة مالحقتهم 

من األجهزة األمنية)	).

املادة )	( من الئحة تطوير املناطق العشوائية بمنطقة مكة املكرمة.  (	(
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ثانيًا: املصلحة اخلاصة:
خاصة  لرشكة  ملكًا  تصبح  املنزوعة  األرض  أن  يف  املصلحة  هذه  تتمثل 
تني األرباح والفوائد، وبالتايل سيعود النفع األكرب عىل مالكي هذه الرشكة 

وهم أشخاص حمدودون)	).
وبالتأمل فيام سبق نقول: إن الباعث عىل نزع امللكية اخلاصة هنا هو النفع 
العام، وما يصل من نفع خاص للرشكة إنام هو عىل سبيل التبع، وما كان هذا 

حاله من املصالح فهو مصلحة عامة)	).
وإذا تقرر أن املصلحة يف نزع الوقف للرشكة اخلاصة مصلحة عامة، فهل 

جيوز نزع ملكية الوقف للمصلحة العامة؟
للمصلحة  ال  أم  وقفًا  كان  سواء  العقار  نزع  جواز  عىل  الفقهاء  اتفق 

العامة)	)، واستدلوا بام ييل:
أوالً: األدلة من السنة:

عن ابن شهاب - يف قصة اهلجرة - أن رسول اهلل  ركب . 	
الرسول  مسجد  عند  بركت  حتى  الناس  معه  يميش  فسار  راحلته، 
املسلمني،  من  رجال  يومئذ  فيه  يصيل  وهو  باملدينة،   
ِمْرَبدًا للتمر، لسهيل وسهل غالمني يتيمني يف حجر أسعد بن  وكان 
زرارة، فقال رسول اهلل  حني بركت به راحلته: ))َهَذا إْن 
شاَء اهللُ امَلنِْزُل((. ثم دعا رسول اهلل  الغالمني فساومهام 
باملربد، ليتخذه مسجدًا، فقاال: َبْل َنَُبُه لَك يا َرسوَل اهلل، فأبى رسول 

اهلل أن يقبله منهام هبة حتى ابتاعه منهام، ثم بناه مسجدًا)	).
انظر: نزع امللكية لصالح الرشكات األهلية )		-		).  (	(

انظر: مقاصد الرشيعة اإلسالمية للطاهر بن عاشور )	/	0	).  (	(
انظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق )	/			(، البحر الرائق رشح كنز الدقائق )	/	7	(،   (	(
رشح خمترص خليل )	/9(، مواهب اجلليل )	/			(، األحكام السلطانية للاموردي )			(، 

األحكام السلطانية أليب يعىل الفراء )90	).
. ( كتاب مناقب األنصار، باب هجرة النبي		/	انظر: صحيح البخاري )  (	(
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ووجه االستدالل:
وُيقاس  العامة،  للمصلحة  اليتيمني وهو ملك خاص  لعقار  نزعًا  فيه  أن 
عليه نزع الوقف إذ كل منهام ملك خاص ُينزع عن مالكه للمصلحة العامة)	).

ببناء . 	 وأمر  املدينة،    النبي  قدم   : أنس  عن 
اِر، ثاِمنُويِن((، َفقالوا: ال َنْطُلُب َثَمنَُه، إالَّ  املسجد، فقال: ))يا َبنِي النَّجَّ
َيْت وبِالنَّْخِل  َفُسوِّ ُثمَّ باخِلَرِب،  َفنُبَِشْت  ِكنَي،  امُلرْشِ بُقُبوِر  إىل اهلل، فأَمَر 

وا النَّْخَل ِقْبَلَة امَلْسِجِد)	). َفُقطَِع، َفَصفُّ
ووجه االستدالل:

اخلاص  امللك  نزع  فيه  واملعنى  البستان،  يف    النبي  مثامنة 
للمصلحة العامة ويدخل فيه نزع الوقف)	).

عن ثاممة بن حزن القشريي، قال: »شهدت الدار حني أرشف عليهم . 	
. قال: فجيء هبام  باكم عيلَّ ألَّ اللذين  ائتوين بصاحبيكم  فقال:  عثامن، 
فقال:  عثامن،  عليهم  فأرشف  قال:  محاران،  كأنام  أو  مجالن  فكأنام 
  اهلل  رسول  أن  تعلمون  هل  واإلسالم  باهلل  أنشدكم 
اهلل  رسول  فقال  رومة  بئر  غري  ُيسَتعَذُب  ماء  هبا  وليس  املدينة  قدم 
ي بِئَر ُروَمَة فَيجَعَل َدلَوه مَع ِدالِء امُلسلِمنَي  : ))َمن َيشرَتِ
بخرٍي له ِمنها يف اجلنَِّة؟(( فاشرتيُتها من صلب مايل فأنتم اليوم متنعوين 
أن أرشب منها حتى أرشب من ماء البحر. قالوا: اللهم نعم. فقال: 
فقال  بأهله،  ضاق  املسجد  أن  تعلمون  هل  واإلسالم  باهلل  أنشدكم 
يف  فَيِزيَدها  ُفالٍن  آِل  ُبقَعَة  َيشرَتي  ))َمن   : اهلل  رسول 

املسِجِد بخرٍي له منها يف اجلنَِّة؟(( فاشرتيُتها من صلب مايل«)	).
انظر: نزع امللكية اخلاصة )			).  (	(

صحيح البخاري )	/0	) )8	8	( كتاب فضائل املدينة، باب حرم املدينة.  (	(
انظر: انتزاع امللكية للمصلحة العامة بحث ضمن جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ع	، ج	،   (	(

ص 	90.
سنن الرتمذي )	/7		) )	70	( كتاب املناقب، باب مناقب عثامن، السنن الكربى للنسائي   (	(

)	/			) )	0		( كتاب وقف املساجد، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل )	/0	).
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 ووجه االستدالل:
حث النبي  عىل رشاء بئر رومة، والبقعة األخرى - وكالمها 

ملك خاص - من أجل املصلحة العامة، ومثل ذلك يكون الوقف.
: ثانيًا: عمل الصحابة

 عن ابن جريج، قال: كان املسجد احلرام ليس عليه جدرات حماطة، 	. 
أبوابًا  الدور  بني  أن  غري  جانب،  كل  من  به  حمدقة  الدور  كانت  إنام 
فاشرتى عمر  الناس،  نواحيه فضاق عىل  الناس من كل  منها  يدخل 
بن اخلطاب  دورًا فهدمها، وهدم عىل من قرب من املسجد 
يف  أثامنا  فوضعت  البيع،  من  ومتنع  الثمن،  يأخذ  أن  بعضهم  وأبى 
خزانة الكعبة حتى أخذوها بعد، ثم أحاط عليه جدارًا قصريًا، وقال 
هلم عمر: إنام نزلتم عىل الكعبة فهو فناؤها، ومل تنزل الكعبة عليكم، ثم 
َكُثر الناس يف زمن عثامن بن عفان  فوسع املسجد، واشرتى 
من قوم، وأبى آخرون أن يبيعوا، فهدم عليهم فصيَّحوا به فدعاهم، 
فلم  هذا  عمر  بكم  فعل  فقد  عنكم،  حلمي  عيلَّ  أكم  جرَّ »إنام  فقال: 
َيِصح به أحد فاحتذيُت عىل مثاله فصيَّحتم يب«، ثم أمر هبم إىل احلبس 

حتى كلَّمه فيهم عبد اهلل بن خالد بن أسيد فرتكهم)	).
قال سامل أبو النرض: »ملا كثر املسلمون يف عهد عمر ضاق هبم املسجد . 	

فاشرتى عمر ما حول املسجد من الدور إال دار العباس بن عبد املطلب 
وحجر أمهات املؤمنني. فقال عمر للعباس: يا أبا الفضل إن مسجد 
املسلمني قد ضاق هبم وقد ابتعت ما حوله من املنازل نوسع به عىل 
فأما حجر  املؤمنني.  أمهات  دارك وحجر  إال  املسلمني يف مسجدهم 
بيت  بام شئت من  فبعنيها  إليها وأما دارك  املؤمنني فال سبيل  أمهات 

انظر: أخبار مكة لألزرقي )	/8	).  (	(
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مال املسلمني أوسع هبا يف مسجدهم. فقال العباس: ما كنت ألفعل. 
قال فقال له عمر: اخرت مني إحدى ثالث. إما أن تبيعنيها بام شئت من 
بيت مال املسلمني. وإما أن أخططك حيث شئت من املدينة وأبنيها 
لك من بيت مال املسلمني. وإما أن تصدق هبا عىل املسلمني فنوسع 

هبا يف مسجدهم«)	).
ووجه االستدالل من الوقائع السابقة:

بالبيع اختيارًا لقاء  إما  أن فيها نزعًا لدور من أصحاهبا لتوسعة املسجد: 
تعويض عادل، أو األخذ جربًا مع دفع الثمن، أو اهلبة؛ واملعنى اجلامع لذلك 
نزع امللك اخلاص للمصلحة العامة، وفيه يدخل نزع الوقف لصالح الرشكات 

األهلية)	).
ثالثًا: القواعد الرشعية العامة يف نفي الرضر:

من . 	 الوقف  فنزع  العام«  الرضر  لدفع  اخلاص  الرضر  ل  »حتمُّ قاعدة: 
عىل  املرتتب  العام  الرضر  لدفع  يتمل  خاص  رضر  منفعته  مستحق 

بقاء العشوائيات ومشاكلها.
قاعدة: »الرضر األشد يزال بالرضر األخف« فبقاء العشوائيات وما . 	

يرتتب عليها من انتشار اجلريمة وزعزعة األمن رضر أشد يزال بنزع 
الوقف من مستحق املنفعة إذ هو أخف من سابقه)	).

وقد ُعرضت مسألة نزع امللكية للمصلحة العامة عىل جملس جممع الفقه 
العربية  اململكة  يف  بجدة  الرابع  مؤمتره  دورة  يف  املنعقد  الدويل  اإلسالمي 

انظر: الطبقات الكربى )	/		).  (	(
انظر: انتزاع امللكية للمصلحة العامة؛ د. بكر أبو زيد، بحث ضمن جملة جممع الفقه اإلسالمي   (	(
نفس  اهلل،  د. عبد اهلل حممد عبد  العامة؛  للمصلحة  امللكية  انتزاع  الدويل ع	، ج	، ص908، 

املجلة والعدد واجلزء، ص		9.
انظر: نزع امللكية اخلاصة )			).  (	(
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شباط   		  -	 املوافق  08		هـ  اآلخرة  مجادى   		  -  	8 من  السعودية 
)فرباير( 988	م، وبعد االطالع عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص 
موضوع انتزاع امللك للمصلحة العامة، ويف ضوء ما هو ُمسلَّم به يف أصول 
األحكام  قواطع  من  ذلك  أصبح  الفردية، حتى  امللكية  احرتام  الرشيعة، من 
املعلومة من الدين بالرضورة، وأن حفظ املال أحد الرضوريات اخلمس التي 
ُعرف من مقاصد الرشيعة رعايتها، وتواردت النصوص الرشعية من الكتاب 
والسنة عىل َصْونا، مع استحضار ما ثبت بداللة السنة النبوية وعمل الصحابة 
 فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقًا لقواعد 
الرضورة،  منزلة  العامة  احلاجة  وتنزيل  املصالح،  رعاية  يف  العامة  الرشيعة 

وحتمل الرضر اخلاص لتفادي الرضر العام، قرر ما ييل:
أوالً: جيب رعاية امللكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، وال جيوز 
تضييق نطاقها أو احلد منها، واملالك مسلط عىل ملكه، وله يف حدود املرشوع 

الترصف فيه بجميع وجوهه ومجيع االنتفاعات الرشعية.
الضوابط  بمراعاة  إال  العامة  للمصلحة  العقار  ملكية  نزع  جيوز  ال  ثانيًا: 

والرشوط الرشعية التالية:
أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل اخلربة بام . 	

ال يقل عن ثمن املثل.
أن يكون نازعه ويل األمر أو نائبه يف ذلك املجال.. 	
أو . 	 عامة  رضورة  إليها  تدعو  التي  العامة  للمصلحة  النزع  يكون  أن 

حاجة عامة تنزل منزلتها كاملساجد والطرق واجلسور.
أن ال يؤول العقار املنتزع من مالكه إىل توظيفه يف االستثامر العام أو . 	

اخلاص، وأال يعجل نزع ملكيته قبل األوان)	).

انظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل، ع	/ج	/ص797	- 798	.  (	(
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للجهة  الوقف  ملكية  نزع  بطلب  األهلية  الرشكة  تتقدم  أن  الثانية:  الصورة 
املخولة بذلك:

هذه الصورة تأخذ حكم بيع الوقف املصطلح عليه يف كتب الفقه باإلبدال 
واالستبدال، واملقصود باإلبدال: بيع العني املوقوفة لرشاء عني أخرى تكون 
تكييف  ويمكن  األوىل)	)،  مكان  الثانية  العني  أخذ  واالستبدال:  بدهلا،  وقفا 
العقار  أن  قائمة إال  ما زالت منفعته  أنه عقار  نزع ملكيته  املراد  الوقف  عقار 
نفعًا،  منه  أقل  بام هو  الوقف  يستبدل عقار  أن  يمكن  إذ ال  نفعًا؛  أكثر  املبدل 

ولفقهاء املذاهب األربعة يف هذه املسألة أقوال:
األول: إذا رشط الواقف استبداله جاز، وإال فإنه ال جيوز استبداله وهذا 

مذهب احلنفية)	).
واستدلوا للجواز:

 بأن رشط البيع ال ينافيه الوقف، فباب املسجد إذا خلق يباع، ومثله شجر 
الوقف إذا يبس)	).

واستدلوا للتحريم بام ييل:
الواجب إبقاء الوقف عىل ما كان عليه دون زيادة أخرى.. 	
ال موجب لتجويز البيع من رشط وال رضورة)	).. 	

الرضورة  دعت  إذا  إال  املنفعة  قائم  العقار  استبدال  جيوز  ال  الثاين: 
والشافعية،  املالكية،  مذهب  وهذا  العام،  الطريق  أو  املسجد  كتوسيع  لذلك 

واحلنابلة)	).

انظر: أحكام الوقف يف الرشيعة اإلسالمية )	/9).  (	(
انظر: فتح القدير )	/7		، 8		(، حاشية ابن عابدين )	/	8	).  (	(

انظر: بدائع الصنائع )	/0		).  (	(
انظر: فتح القدير )	/7		، 8		(، حاشية ابن عابدين )	/	8	).  (	(

منهج  برشح  الوهاب  فتح   ،)9	/7( خليل  خمترص  رشح   ،)			/7( واإلكليل  التاج  انظر:   (	(
 ،)	9	/	( املنهج  رشح  عىل  اجلمل  حاشية   ،)		/	( الرميل  فتاوى   ،)	09/	( الطالب 
الرشح الكبري عىل متن املقنع )	/			(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )		/			).
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واستدلوا بام ييل:
 قال لعمر: ))تصدق . 	  أن النبي  عن ابن عمر 

بأصله، ال يباع وال يوهب وال يورث، ولكن ينفق ثمره)))	).
بأن بقاء أحباس السلف داثرة دليل عىل منع ذلك)	).. 	
الوقف . 	 أبيح للرضورة صيانة ملقصود  البيع، وإنام  ألن األصل حتريم 

يضيع  ما  قل  وإن  االنتفاع  ومع  حتصيله،  إمكان  مع  الضياع،  عن 
املقصود)	).
املناقشة والرتجيح:

أقوى ما استدل به املانعون حديث ابن عمر، وهذا احلديث ال ُيقَصد به 
البيع  مقامه؛ ألن هذا هو  يقوم  بدل  البيع من غري  بل مقصوده  البيع،  مطلق 

الذي ُتقَرن به اهلبة واإلرث)	).
 وأما بقاء أحباس السلف داثرة فال يصلح أن يكون دلياًل، واالستدالل 
بإباحة البيع للرضورة فيه املنازعة؛ إذ الراجح - يف نظري- جواز بيع الوقف 
للمصلحة الراجح ال للرضورة فقط، وكام أنه جيوز إبدال األضحية واهلدي 
القايض أيب  مثله، وهذا قول  منه  بثمنه خريًا  الوقف والرشاء  فبيع  بخري منها 

يوسف، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)	).
 وألن هذا ال يعارض النصوص الواردة باملنع كام سبق، كام أنه يقق مقصد 
ترشيع الوقف الذي هو سد خلة املحتاجني مع استمرار ذلك. واهلل أعلم)	). 

صحيح البخاري )	/0	) )		7	( كتاب الوصايا، باب وما للويص أن يعمل يف مال اليتيم   (	(
وما يأكل منه بقدر عاملته.

انظر: رشح خمترص خليل )7/	9).  (	(
انظر: املغني )	/0	).  (	(

انظر: جمموع الفتاوى )		/0		).  (	(
-	0( اجلبل  قايض  البن  باألوقاف  واالستبدال  املناقلة   ،)		0/		( الفتاوى  جمموع  انظر:   (	(

		( ضمن جمموع يف املناقلة واالستبدال باألوقاف.
انظر: دراسة تأصيلية لقضايا معارصة من أحكام الوقف )7		-0		).  (	(
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املطلب الثاين: ضوابط نزع ملكية الوقف للرشكة اخلاصة:
سبق أن بيَّنُت يف املطلب السابق أن نزع ملكية الوقف إما أن يكون للمصلحة 

العامة أو للمصلحة اخلاصة، وبناء عليه تكون لكل صورة ضوابطها كام ييل:
أوالً: ضوابط نزع ملكية الوقف للمصلحة العامة:

أن يكون نازُعه ويلَّ األمر أو نائبه يف ذلك املجال.. 	
أو . 	 عامة  رضورة  إليها  تدعو  التي  العامة  للمصلحة  النزع  يكون  أن 

حاجة عامة تنزل منزلتها كاملساجد والطرق واجلسور.
أو . 	 باملساومة  إما  عادل،  فوري  تعويض  مقابل  العقار  نزع  يكون  أن 

التقويم العادل يف حال امتناع املالك.
أال يعجل نزع ملكيته قبل األوان)	).. 	

ثانيًا: ضوابط نزع ملكية عقار الوقف للمصلحة اخلاصة للرشكة األهلية:
أن ال يكون بيع الوقف بُغبن فاحش؛ ألن ذلك تربع بجزء من الوقف . 	

وهو مما ال جيوز ألحد ال قاٍض وال غريه.
له كاألب ونحوه؛ ألن . 	 تقبل شهادته  الوقف ملن ال  ناظر  يبيعه  أن ال 

ذلك مدعاة للتهمة باملحاباة، وال يبيعه ملن له َدْيٌن عىل الناظر؛ الحتامل 
مؤجل  بثمن  يبيعه  وال  السداد،  عن  الناظر  لعجز  البدل  مال  ضياع 

خشية العجر عن األداء.
أن يكون املبدل عقارًا ال دراهم أو دنانري)	).. 	
الغبطة . 	 من  التحقق  بعد  املختصة  املحكمة  من  بالبيع  إذن  صدور 

واملصلحة يف البيع، وتأييد حمكمة االستئناف ذلك)	).
انظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل، ع	/ج	/ص797	- 798	. وهذه الضوابط هي   (	(
الواردة يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل السابق، وقد استبعدت منه ما ييل: )أن ال يؤول 
العقار املنتزع من مالكه إىل توظيفه يف االستثامر العام أو اخلاص(؛ ألن مبنى احلكم عىل حتقق 

املصلحة العامة. واهلل أعلم.
انظر: حاشية ابن عابدين )	/	8	(. وانظر: أحكام الوقف يف الرشيعة اإلسالمية )	/7	-  (	(

.(	0
انظر: الئحة رقم )			/	( لنظام املرافعات.  (	(
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للرشكة  نزعة  عند  الوقف  حلامية  النظامية  الضامنات  الثالث:  املطلب 
اخلاصة:

تتمثل اإلجراءات النظامية حلامية الوقف عند نزعه للرشكة اخلاصة فيام ييل:
أوالً: تقديم طلب إهناء الوقف:

ال خيلو الوقف املراد نزعه من حالني:
احلال األوىل: أن يكون الوقف املراد ليس حتت نظارة اهليئة العامة لألوقاف:

 فإن تقديم طلب اإلناء من ناظر الوقف يكون إىل حمكمة بلد الوقف، كام 
يف املادة )			( من نظام املرافعات الرشعية: »

إذا اقتضت املصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله فليس . 	
لناظره ذلك إال بعد استئذان املحكمة التي يف البلد التي فيها الوقف، 
وإثبات املسوغات الرشعية التي تيز بيعه أو استبداله، أو نقله عىل أن 

جيعل ثمنه يف مثله يف احلال.
ف يف الوقف األهيل ببيعه أو استبداله، أو . 	 إذا اقتضت املصلحة الترصُّ

نقله، أو رهنه أو االقرتاض له أو تعمريه، أو رشاء بدل منه أو تزئته أو 
فرزه أو دجمه أو تأجريه ملدة تزيد عىل عرش سنوات، أو املضاربة بامله 
- فيام إذا كان الثمن ال يكفي لرشاء البدل - فليس لناظره أن جيري أيًا 

من تلك الترصفات إال بعد استئذان املحكمة املختصة«)	).
احلال الثانية: أن يكون الوقف املراد نزعه حتت نظارة اهليئة العامة لألوقاف:

فإن الطلب يف هذه احلال يقدم إىل جملس إدارة اهليئة العامة لألوقاف، ُنصَّ 
عىل ذلك يف املادة السابعة من نظام اهليئة: »املجلس هو السلطة العليا املرشفة 
عل إدارة شؤون اهليئة وترصيف أمورها، وله اختاذ القرارات الالزمة لتحقيق 
يأيت:...  ما  اخلصوص  وجه  وعل  النظام،  هذا  أحكام  حدود  يف  أغراضها 

املادة )			( من نظام املرافعات الرشعية.  (	(
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ف يف أصول األوقاف التي تكون اهليئة ناظرة عليها،  املوافقة عىل الترصُّ  -	
أو  عنها،  بديل  ورشاء  ببيعها  سواء  الواقف،  رشط  يقق  وبام  تنميتها  بقصد 
الدخول هبا لتصبح حصة يف رشكة، أو غري ذلك من املعاوضات، وذلك وفقًا 
الختصاصات املجلس، وبحسب الضوابط الرشعية، واإلجراءات التي تبينها 

الئحة االستثامر«)	).
ثانيًا: التحقق من الغبطة واملصلحة من نزع العقار عن طريق أهل اخلربة.

للامدة  الرشعية  املرافعات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  يف  ذلك  عىل  ُنصَّ  قد 
الثالثة والعرشين واملائتني: »1/223- تتحقق الدائرة بواسطة أهل اخلربة من 
توفر الغبطة واملصلحة للوقف قبل إصدار اإلذن يف املطلب املعروض عليها، 
القارصين،  أموال  عل  للوالية  العامة  اهليئة  من  مقدمًا  الطلب  كان  حال  ويف 
املقدم  بالتقدير  االكتفاء  فللدائرة  العامة لألوقاف  اهليئة  أو  ومن يف حكمهم، 

منهام«.
ثالثًا: صدور اإلذن بنزع ملكية عقار الوقف:

إذا كان عقار الوقف املراد نزعه ليس حتت نظارة اهليئة العامة لألوقاف فإن 
صدور اإلذن بنزعه يكون إىل حمكمة بلد الوقف، أما إن كان حتت نظارة اهليئة فإن 

اإلذن يكون من جملس إدارة اهليئة العامة.
وقد ُنصَّ عىل ذلك يف الالئحة التنفيذية للامدة الثالثة والعرشين بعد املائتني 
من نظام املرافعات الرشعية، واملادة السابعة من نظام اهليئة العامة لألوقاف املثبت 

نصهام يف بداية املطلب.
رابعًا: تأييد حمكمة االستئناف للحكم الصادر من حمكمة بلد الوقف:

وهذا اإلجراء خمتص باألوقاف التي ليست حتت نظارة اهليئة العامة لألوقاف، 
وقد ُنصَّ عىل ذلك يف الفقرة 	 من املادة )			( من الئحة نظام املرافعات: »إذا 
مضت سنة من تأييد حمكمة االستئناف عل إذن البيع ومل يبع العقار، فتعيد الدائرة 

تقييم العقار دون بقية اإلجراءات«.

املادة )7( من نظام اهليئة العامة لألوقاف الصادر عن جملس الوزراء بتاريخ 7	/	/7			هـ.  (	(
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هو  املجلس  فإن  لألوقاف،  العامة  اهليئة  نظارة  حتت  الوقف  كان  إذا  أما 
اختاذ  وله  أمورها،  وترصيف  اهليئة  شؤون  إدارة  عىل  املرشفة  العليا  السلطة 
القرارات الالزمة لتحقيق أغراضها بام يف ذلك املوافقة عىل الترصف يف البيع 

ونحوه مما سبق ذكره يف نص املادة )7( من نظام اهليئة العامة لألوقاف.
خامسًا: التعويض عن نزع ملكية الوقف:

بعد تقدير التعويض من قبل اجلهة املخولة يكون التعويض من قبل الرشكة 
اخلاصة عن طريق أحد خيارات ثالثة خيتار منها املالك ما يناسبه؛ إما املشاركة 
بعقاره كمساهم أو البيع للرشكة أو غريها أو البيع باملزاد العلني، فإن رفض 
العامة،  امللكية للمنفعة  فُتنزع منه وفق نظام نزع  للتطوير  ُمعرِقاًل  ذلك اعترب 
املكرمة:  مكة  بمنطقة  العشوائية  املناطق  تطوير  الئحة  ذلك  عىل  نصت  وقد 
»املسلك املأمول واملتوقع من املالك هو املشاركة يف رشكة التطوير، حيث إن 
الفرصة  ك  للُمالَّ ويتيح  األمالك،  قيمة  ويرفع  باملنطقة،  يرتقي  التطوير سوف 
لالستفادة من مزايا ومنافع التطوير، واخليارات املتاحة للاملك تستند عل قيمة 
عقاره املقررة من جلنة تقدير تعويض العقارات عند املسح العقاري، وتشتمل 

اخليارات املتاحة للاملك عل ما ييل:
املشاركة كمساهم يف رشكة التطوير بأسهم وفق القيمة املقررة من جلنة أ ـ 

تقدير تعويض العقارات.
ـ  تقدير ب  املقررة من جلنة  القيمة  التطوير وفق  بيع عقاره إىل رشكة  البيع: 

تعويض العقارات أو البيع ألي مشرت آخر، ويكون للمشرتي اجلديد حق 
املشاركة يف رشكة التطوير بنفس القيمة التي يتم تقديرها للعقار من قبل 

جلنة تقدير تعويض العقارات.
ـ  ممتنعة ت  ملكية  عقاره  فيعد  السابقة،  اخليارات  من  أيًا  املالك  رفض  إذا 

تعالج وفق هذه الالئحة«)	).

املادة )7	( من الئحة تطوير املناطق العشوائية بمنطقة مكة املكرمة.  (	(
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يف  العلني  املزاد  يف  الوقف  عقار  بيع  خيار  املذكورة  الالئحة  وأضافت 
البيع  أو  التطوير،  لرشكة  البيع  أو  املشاركة  ترفض  التي  »امللكية  نصها:  مادة 
تقوم  لذا  للتطوير؛  وُمعرِقلة  ة  ُمضارَّ ملكية  بمزاد علني هي  البيع  أو  آلخرين 
نزع  نظام  إجراءات  وفق  التطوير  رشكة  لصالح  بنزعها  األمانة/البلدية 
م/15بتاريخ  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  العامة  للمنفعة  العقارات  ملكية 

1424/3/11هـ«)	).
سادسًا: التظلُّم ضد قرار التعويض:

التظلم  حق  فله  رضرًا،  التعويض  تقدير  قرار  يف  أن  الوقف  ناظر  رأى  إذا 
باللجوء إىل ديوان املظامل، رشيطة أن ال يعيق هذا التظلم عمل الرشكة األهلية، 
ُنصَّ عىل ذلك يف الئحة تطوير املناطق العشوائية: »حيق للمالك املمتنعني التظلم 
لدى ديوان املظامل عل أن ال ُيعيق ذلك نزع ملكياهتم لصالح مرشوع التطوير، 
وتسيري املرشوع بجميع مراحله، وبالتايل فإن أي تظلم جيب أن ال يعيق رشكة 
التطوير من إمتام أعامهلا سواء بالنزع أو اإلزالة أو البناء والتطوير عل أن تلتزم 

رشكة التطوير بام يقيض به ديوان املظامل جتاه التظلم«)	).
أما مدة تقديم التظلامت فهي ستون يومًا من تاريخ إبالغهم بقرار التعويض، 
َنصَّ ذلك نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: »جيوز ألصحاب الشأن 
التظلم أمام ديوان املظامل من مجيع قرارات اللجان واألجهزة اإلدارية التي ُتتَّخذ 

وفقًا هلذا النظام خالل ستني يومًا من تاريخ إبالغهم بالقرار«)	). 

املادة )		( فقرة )ج( من الالئحة السابقة.  (	(
املادة )77( من الالئحة السابقة.  (	(

املادة )7	( من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وانظر: نزع امللكية لصالح الرشكات   (	(
األهلية )		-		).



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني 1441هـ   |  يناير 2020م
65

نزع عقار الوقف للشركات الخاصة

املبحث الثالث
تطبيقات نزع الوقف للرشكة اخلاصة

سأعرض هنا لثالث تطبيقات قضائية تتصل بنزع الوقف لرشكة خاصة؛ 
ليتبني مدى موافقة هذه التطبيقات لإلجراءات النظامية املتبعة حلامية الوقف 

عند نزعه:

املطلب األول: التطبيق األول:
أوالً: عرض التطبيق:

احلمد هلل وبعد: فلدى دائرة األوقاف والوصايا اخلامسة عرش وبناء عىل 
واملقامة  		/	/0			هـ  وتاريخ   )	0			77		( برقم  املقيدة  الدعوى 

من املدعي...
الدعوى:

رقم  للتطوير  عمر  جبل  برشكة  التنفيذي  الرئيس  خطاب  عىل  وبناء 
)7			90	( يف تاريخ 		/	/9	0	م فقد حرض... حال كونه ناظرًا عىل 
وقف نواب مهابت خان بموجب صك النظارة الصادر من هذه املحكمة هو 
أنى قائاًل: إن من اجلاري حتت نظاريت وقف نواب مهابت خان املثبت وقفيته 
يف   )9	( برقم  املكرمة  بمكة  الكربى  املحكمة  من  الصادر  الصك  بموجب 
املكرمة  بمكة  الكائن  العقار  الوقف  		/	/				هـ ومن ضمن عقارات 
الصادر  الصك  بموجب  للوقف  ملكيته  املثبت  عمر،  بجبل  الشبيكة  بحارة 
		/8/	7		هـ،  يف   )			9( برقم  املكرمة  بمكة  األوىل  العدل  كتابة  من 
نزعته  فقد  للتطوير،  عمر  جبل  رشكة  مرشوع  ضمن  يف  يقع  لكونه  ونظرًا 
املكرمة  مكة  لتطوير  العليا  اهليئة  رته  وقدَّ  ،	7	 رقم  له  ووضعت  الرشكة 
ريال  ومائتي  ألفًا  وتسعني  وسبعة  وثامنامئة  ماليني  بأربعة  املقدسة  واملشاعر 
وثامنون  أربعامئة وتسعة  يعادل)0	89.7	(  املبلغ  )00	.897.	( وهذا 
ألفًا وسبعامئة وعرشون سهاًم، باعتبار أن القيمة االسمية للسهم عرشة رياالت 
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التعويض  بمبلغ  الوقف مسامهة يف رشكة جبل عمر  ؛ ونظرًا ألن يف دخول 
املذكور غبطة ومصلحة هلا فإين أطلب اإلذن باملسامهة يف رشكة جبل عمر هبذا 
املبلغ، هكذا أنى. فقد أذنت لناظر وقف نواب مهابت خان بإدخاله مسامهًا 
يف رشكة جبل عمر بمبلغ التعويض املقدر بمبلغ قدره )00	.897.	( ريال 
أربعة ماليني وثامنامئة وسبعة وتسعني ألفًا ومائتي ريال بقيمة عرشة رياالت 
للسهم الواحد؛ ليصبح له يف الرشكة )0	89.7	( أربعامئة وتسعة وثامنون 
ألفًا وسبعامئة وعرشون سهاًم، وقررت إصدار صك بذلك، ورفعه مع كامل 

أوراق املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيقه حسب املتبع.
املرافعة:

فأجريت ما ييل:
أوالً: االطالع عىل صك النظارة املشار إليه بإناء املنهي، واملتضمن إقامة... 
ناظرًا عىل وقف نواب مهابت خان، واملشار فيه الطالع فضيلة مصدره عىل 
املكرمة  بمكة  الكربى  املحكمة  من  الصادر  الوقفية  صك  من  خطية  صورة 
برقم )	9( يف 		/	/				هـ املتضمن وقفية النواب مهابت خان الثالث 
وايل بلدة جوناقر باهلند للدارين األوىل بالقشاشية مع الدكان الواقع بأسفلها، 
واألخرى بربحة املحجوب بالشبيكة عىل الرباطني الواقعني بربحة املحجوب 
من حملة الشبيكة لنزول احلجاج اهلنود الواردين من اهلند، وقد جاء يف مرصف 
الوقف ورشطه ما نصه: »لسكنى احلجاج الواردين من بلدة جوناقر وأتباعها 
وخالفهم من اهلند الواردين يف زمن احلجاج ألداء فريضة احلج بورقة اإلذن 
منه أو من يقوم مقامه وبمقتىض اإلذن يسكنون يف الدارين الكربى والصغرى 
ويف  أعاله،  املحدودتني  املحجوب  مسجد  بربحة  الشبيكة  بمحلة  الواقعتني 
زمن احلج فقط، وهكذا تكون الدارين املذكورتني بجميع مشتمالهتا وتوابعها 
وقفًا لسكنى احلجاج الواردين إىل مكة ألداء فريضة احلج، وسكناهم بمقتىض 
واملذكور  املحدود  املذكورين  الدارين  يف  املالصق  احلوش  وأن  اإلذن،  ورقة 
أعىل من الستة دكاكني التي هي بسفىل الدارين مع الدار الواقعة بزقاق احلجر 
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من حارة القشاشية بالدكان الذي بسفلها يؤجر مجيع ذلك يف كل عام بعامه 
بمعرفة الناظر املذكور، ويقبض أجرته، وجيري فيها الرصف عىل اخلراب الذي 
يوجد يف مجيع الوقف املذكور، ويرصف من غلته أيضًا ما يتاج من التنويرات 
عىل بايب الرباطني املذكورين وتنظيفها، ويرصف منها عىل سبيل الزمزم عىل 
وذلك  القرآن،  وقراءة  والده،  وطرف  طرفه  من  الذي  املكي  الرشيف  احلرم 
كله بموجب التعليامت املحفوظة بيد الناظر عىل وقفه املذكور، وأن يدفع من 
النظارة  واملالية وغري ذلك، ورشط  البلدية  زبيدة، ورسوم  أيضًا رسوم  غلته 
للحكومة  التابع  بمفرده  السيد...  الرشعي  لوكيله  املذكور  وقفه  عموم  عىل 
املحلية بمفرده، ال مشارك يشاركه يف هذه النظارة، وال منازع له ينازعه فيها 
النظارة  تكون  بعده  ومن  واألمانة،  الديانة  مع  النظارة  فرائض  يؤدي  أن  إىل 
منهم  للنظارة  والصالح  أوالده،  من  فاألرشد  لألرشد  املذكور  وقفيته  عىل 
فيمن خيتاره، وإن مل يوجد من أوالده صالح للنظارة بأتم األوصاف املطلوبة 
فيفوض النظارة ملن يكون أصلح للنظارة من غري أوالده الذي ينظر شؤون 
الوقف ويكون تابعًا للحكومة املحلية، ومنها إذا ال سمح اهلل ومل يوجد حجاج 
املوجودين  بالسكنى مكان  منه  املأذونني  من  كانت  بأي سنة  اهلند  أرض  من 
قلياًل، فإن للناظر أن يؤجر األماكن اخلالية إذا حصل مستأجر يف زمن احلج 
من احلجاج، ويقبض أجرهتا ويرصف بعد اإلذن منه يف اخلريات واملربات إذا 
كان الوقف غري حمتاج إىل العامرة، وهكذا جيري احلال دوامًا واستمرارًا، ومنها 
أن ال يؤجر عىل ذي شوكة وال عىل مماطل، وأن ليس ألحد غري الناظر املذكور 
أن يترصف يف شؤون الوقف املذكور، وليس ألحد غري الناظر أن يسكن يف 
الوقف املذكور بغري إذن منا، وأن الناظر السيد... يرر له كشف بغلة الوقف 
املذكور، واملنرصف عىل العامرة الرسوم وغري ذلك، ويبعث إليه لالطالع عىل 
الوارد واملنرصف، وجعل له يف مقابل عمله ومبارشته راتبًا شهريًا يتقاضاه منا 
ويرسله إليه من طرفه إىل مكة حسب العادة اجلارية بينهام، وأن النظر مستمر 
يكون  املذكور  احلوش  أرض  بعض  عىل  خريي  رباط  بناء  خصوص  يف  منه 
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ملحقا بوقفه هذا، ويكون تابعًا له بسكنى احلجاج، وكام أنه إذا بنى عىل أماكن 
فيكون مجيع  منافعها  زيادة  أو  املذكورة  املساكن  أو حتديد  أبنية  زيادة  احلوش 

ذلك ملحقًا بالوقف املذكور عىل رشوطه املذكورة« أ.هـ.
ثانيًا: االطالع عىل صك امللكية املشار إليه بعاليه فوجدته موافقًا ملا أنى به 
املنهي، وباالستفسار عىل رسيان سجله، ورد اجلواب من رئيس كتابة العدل 
بأن  برقم )		9				0	( يف 		/0/7			هـ، ومضمونه  املكرمة  بمكة 

الصورة املرفقة مطابقة لسجلها وسارية املفعول حتى تارخيه.
للتطوير  عمر  جبل  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  خطاب  عىل  االطالع  ثالثًا: 
برقم للتطوير رقم )7			90	( يف تاريخ 		/	/9	0	م املتضمن طلب 
بقيمة  للتطوير  الوقف دخوله مسامهًا يف رشكة جبل عمر  ناظر  النظر بطلب 
ماليني  بأربعة  املقدرة   	7	 رقم  خان  مهابت  نواب  وقف  عقار  تعويض 
أربعامئة  يعادل )0	89.7	(  بام  ريال  ومائتي  ألفًا  وثامنامئة وسبعة وتسعني 
االسمية  القيمة  أن  باعتبار  سهاًم،  وعرشون  وسبعامئة  ألفًا  وثامنون  وتسعة 

للسهم عرشة رياالت.
رابعًا: االطالع عىل الصك الصادر من املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم 
رشكة  عىل  احلكم  واملتضمن  9	/0	/8			هـ،  وتاريخ   )	8		9	8	(
وألزمهم  خان،  مهابت  نواب  لوقف  عائد  رقم	7	  العقار  بأن  عمر  جبل 
ومائتا  ألفًا  وتسعون  وسبعة  وثامنامئة  ماليني  أربعة  وقدره  التعويض  بتسليم 

ريال )00	.897.	( أو اإلذن هلم بالدخول مسامهة يف الرشكة بنصيبهم.
الغبطة  حتقق  عن  لإلفادة  باملحكمة  اخلرباء  لقسم  الكتابة  جرت  خامسًا: 
يف  املذكور  الوقف  عقار  تعويض  بقيمة  مسامهًا  الوقف  بدخول  واملصلحة 
رشكة جبل عمر باعتبار القيمة االسمية للسهم الواحد عرشة رياالت، فوردنا 
جواهبم بالقرار رقم )7						0	( يف 		/0/7			هـ، ونص احلاجة 
منه: »عليه نفيد فضيلتكم بأنه بعد االطالع نرى أن الغبطة واملصلحة للوقف 
دخوله مسامهًا برشكة جبل عمر عىل أن تكون القيمة االسمية للسهم الواحد 

عرشة رياالت« أ. هـ.



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني 1441هـ   |  يناير 2020م
69

نزع عقار الوقف للشركات الخاصة

سادسًا: طلبت من املنهي البينة فأحرض للشهادة... بالسجل املدين رقم... 
و.... بالسجل املدين رقم...، فشهد كل واحد منهام قائاًل: أشهد أن يف دخول 
املنزوع لصالح رشكة جبل عمر  العقار  بتعويض  النواب مهابت خان  وقف 
ألفًا  وتسعني  وسبعة  وثامنامئة  ماليني  أربعة   )	.897.	00( قدره  البالغ 
الواقف،  جلهة  ومصلحة  غبطة  عمر  جبل  رشكة  يف  مسامهة  ريال  ومائتي 
وثامنون  وتسعة  أربعامئة   )	89.7	0( االسمية  بالقيمة  يعادل  املبلغ  فهذا 
عرشة  الواحد  للسهم  االسمية  القيمة  باعتبار  سهاًم  وعرشون  وسبعامئة  ألفًا 
رياالت، وسعر السوق للسهم الواحد ال يقل عن ثالثني رياالً، هكذا شهدا 

وعدال... بموجب اإلقامة رقم...، و...بموجب اإلقامة رقم....
األسباب:

وشهادة  اخلرباء،  قسم  قرار  تضمنه  وملا  اإلناء  من  تقدم  ما  عىل  فبناء 
الشاهدين املعدلني رشعًا.

احلكم:
الدخول مسامهًا يف رشكة  مهابت خان يف  نواب  لناظر وقف  أذنت  فقد 
وثامنامئة  ماليني  أربعة   )	.897.	00( املقدر  التعويض  بمبلغ  عمر  جبل 
وسبعة وتسعني ألفًا ومائتي ريال بقيمة عرشة رياالت للسهم الواحد؛ ليصبح 
له يف الرشكة )0	89.7	( أربعامئة وتسعة وثامنون ألفًا وسبعامئة وعرشون 
سهاًم، وقررت إصدار صك بذلك، ورفعه مع كامل أوراق املعاملة ملحكمة 
وصحبه  وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املتبع.  حسب  لتدقيقه  االستئناف 

وسلم. حرر يف 7	/0/7			هـ.
ختم املحكمة                                              توقيع القايض

وزارة العدل - حمكمة األحوال الشخصية بمكة املكرمة
دائرة األحوال الشخصية اخلامسة عرش
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إحلاق عل الصك:
احلمد هلل وبعد: فلدى دائرة األوقاف والوصايا اخلامسة عرش، وبناء عىل 
الدعوى املقيدة برقم )		77			0	( وتاريخ 		/	/0			هـ وقد عادت 
املعاملة من حمكمة االستئناف وبرفقتها قرار الدائرة الثانية لألحوال الشخصية 
والوصايا والقصار وبيوت املال 		7	9	0	 يف 		/0/8			هـ، ونص 
به فضيلته  أذن  ما  تأييد  تقرر  الضبط  الصك وصورة  »وبدراسة  منه:  احلاجة 
لناظر وقف نواب مهابت خان بالدخول بقيمة عقار الوقف مسامهة يف رشكة 
جبل عمر، بالقيمة االسمية للسهم وهي عرشة رياالت«، واهلل املوفق وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف تاريخ 		/0/8			هـ.
ختم املحكمة                                  توقيع قاٍض مكلف

وزارة العدل - حمكمة األحوال الشخصية بمكة املكرمة
دائرة األحوال الشخصية اخلامسة عرش

ثانيًا: التعليق عل التطبيق:
النظامية  اإلجراءات  يف  جاء  بام  ومقارنته  التطبيق  هذا  عىل  باالطالع 

املذكورة يف املبحث السابق نجد ما ييل:
اخلامسة . 	 الشخصية  األحوال  دائرة  إىل  الوقف  ناظر  طلب  تقديم  تم 

عرش بمحكمة األحوال الشخصية بمكة املكرمة التي هي حمكمة بلد 
الوقف؛ لكي تأذن باملسامهة يف رشكة جبل عمر بمبلغ التعويض لنزع 
الوقف الذي حتت نظارته، واملقدر من اهليئة العليا لتطوير مكة املكرمة 

واملشاعر املقدسة.
بقيمة . 	 مسامهة  الدخول  يف  واملصلحة  الغبطة  من  املحكمة  حتقق  تم 

وشهادة  اخلرباء  قرار  عىل  بناء  وذلك  عمر،  جبل  رشكة  يف  الوقف 
الشهود.
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املصلحة . 	 من  التحقق  بعد  بالبيع  املذكورة  املحكمة  من  اإلذن  صدر 
والغبطة فيه.

أيدت حمكمة االستئناف للمحكمة املختصة يف اإلذن باملسامهة.. 	
مل يوجد تظلم من ناظر الوقف ضد تقدير التعويض.. 	

وبناء عىل ذلك فإن هذا التطبيق يعترب صحيحًا الكتامله كافة اإلجراءات 
القانونية املتبعة.

املطلب الثاين: التطبيق الثاين:
أوالً: عرض التطبيق:

احلمد هلل وبعد: فلدى دائرة األوقاف والوصايا اخلامسة عرش وبناء عىل 
اإلناء املقيد برقم )	9			0	9	( وتاريخ 		/9/8			هـ واملقامة من 
املنهي...، وبناء عىل خطاب رشكة جبل عمر للتطوير رقم )87	800	( يف 
9	/	/8	0	م حرض... حال كونه وصيًا عىل وصية... بالصك الصادر من 
هذه املحكمة برقم )						9	( بتاريخ 0	/	/9			هـ، وأنى قائاًل: 
إن من أمالك وصية... املثبتة بالصك الصادر من املحكمة العامة بمكة املكرمة 
برقم 	9	 يف 	/	/7			هـ العقار الكائن بصدر الزقاق املسمى زقاق أبو 
اخليور من موقع اهلجلة بمحلة الشبيكة بمكة املكرمة اململوك بالصك الصادر 
من املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم 			 يف 9	/	/				هـ، والصك 
بتاريخ 9	/	/	7		هـ،  العدل األوىل بمكة برقم 		9  الصادر من كتابة 
ونظرًا لكونه يقع ضمن مرشوع رشكة جبل عمر للتطوير، فقد نزعته الرشكة 
مليونان  وقدره  بمبلغ  الوصية  حصة  قيمة  وقدرت  رقم 888،  له  ووضعت 
وهذا  هللة،  وستون  وست  رياالً،  ومخسون  وستة  ألفًا  وتسعون  وسبعامئة 
املبلغ يعادل مائتني وتسعة وسبعني ألفًا ومخسة عرش سهاًم، باعتبار أن القيمة 
االسمية للسهم تساوي عرشة رياالت، ونظرًا ألن يف دخول الوصية مسامهة 
يف رشكة جبل عمر بمبلغ التعويض املذكور غبطة ومصلحة هلا، فإنني أطلب 

اإلذن باملسامهة يف رشكة جبل عمر هبذا املبلغ، هكذا أنى.
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املرافعة:
فأجريت ما ييل:

إثبات  يتضمن  فوجدته  إليه  املشار  الوصية  صك  عىل  االطالع  أوالً: 
وصية... بعد حضور الويص ابنه...، وطلبه إثبات الوصية بعد وفاة املويص 
بثلث ماله بتجهيزه وتكفينه منه، ويعمل له بالثالث الليايل الشهرية بالوحشة 
واألربعني واحلول، وأن يصنع له طعامًا بعد دفنه كل ذلك يف الثلث املذكور، 

يرصفه الويص املذكور يف وجوه الرب، وسبل اخلري بنظره أ.هـ مضمونه.
الغبطة  حتقيق  عن  لإلفادة  باملحكمة  اخلرباء  لقسم  الكتابة  جرت  ثانيًا: 
واملصلحة بدخول الوصية مسامهة بقيمة العقار املذكور يف رشكة جبل عمر 
باعتبار القيمة االسمية للسهم تساوي عرشة رياالت، فوردنا جواهبم بالقرار 
رقم )				0		9	( يف 9/9/7			هـ املتضمن: عليه نفيدكم فضيلتكم 
بأن دخول مبلغ الوصية مسامهًا بالقيمة االسمية للسهم تساوي عرشة رياالت 

يقق الغبطة واملصلحة أ. هـ، وذيل بتوقيع عضوي قسم اخلرباء...
ثالثًا: االطالع عىل الصك الصادر من املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم 
للمحدود  متلك...  إثبات  مضمونه  فوجدت  9	/	/				هـ،  يف   			
باطنه الكائن بصدر الزقاق املسمى زقاق أبو اخليور من موقع اهلجلة بمحلة 
الشبيكة كام جرى االطالع عىل الصك الصادر من كتابة عدل مكة برقم 		9 
املذكورين  بني  املبايعة  إثبات  يتضمن  فوجدته  9	/	/	7		هـ،  بتاريخ 
باطنه، واختصاص... بالنصف مشاعًا من أنقاض العقار القائم باحلكر عىل 
من  اجلواب  وردنا  سجلهام  رسيان  عن  وباالستفسار  احلرم،  أغوات  وقف 
بتاريخ   )	9			8	8	( رقم  املساعد  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس 
7	/9/8			هـ، ومضمونه بأن الصورة الضوئية املرفقة باخلطاب وجدت 
مسجلة بعدد 			/			يف 9	/	/				هـ، وال يوجد عىل سجله سوى 
ما رشح عليها، كام وردنا اجلواب من رئيس كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة 
)9		8			9	( يف 		/9/8			هـ، ومضمونه بأن صورة الصك املرفقة 
مطابق  أنه  وجد  أصوله  تتبع  وبعد  9	/	/	7		هـ،  بتاريخ   9		 رقم 

لسجله وساري املفعول حتى تارخيه.
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بالسجل  سعودي  للشهادة...  فُأحرض  البينة  املنهي  من  طلبت  رابعًا: 
رقم  املدين  بالسجل  سعودي  و...   )	0		8		0		( رقم  املدين 
)	8	88			0	(، فشهد كل واحد منهام قائاًل: أشهد أن يف دخول الوصية 
بنصيبها من قيمة العقار املنزوع لصالح رشكة جبل عمر البالغ قدره مليونان 
مسامهة  هللة  وستون  وست  رياالً،  ومخسون  وستة  ألفًا  وتسعون  وسبعامئة 
مائتني  يعادل  املبلغ  فهذا  الوصية،  يف رشكة جبل عمر غبطة ومصلحة جلهة 
وتسعة وسبعني ألفًا ومخسة عرش سهاًم، وسعر السوق للسهم الواحد ال يقل 
عن مخسة وأربعني رياالً. هكذا شهدا وعدال من... سعودي اجلنسية بالسجل 
رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودي  و...   ،)	0				0887( رقم  املدين 

.(	0			00	08(
األسباب:

وشهادة  اخلرباء،  قسم  قرار  تضمنه  وملا  اإلناء  من  تقدم  ما  عىل  فبناء 
الشاهدين املعدلني رشعًا

احلكم:
فقد أذنت للناظر عىل وصية... بإدخال الوصية مسامهة يف رشكة جبل عمر 
ألفًا وستة ومخسني  مليونني وسبعامئة وتسعني  بمبلغ  املقدر  التعويض  بمبلغ 
رياالً، وست وستون هللة؛ ليصبح له يف الرشكة مائتان وتسعة وسبعون ألفًا 
إصدار  وقررت  رياالت،  عرشة  للسهم  االسمية  بالقيمة  سهاًم  عرش  ومخسة 
لتدقيقه  االستئناف  ملحكمة  املعاملة  أوراق  كامل  مع  ورفعه  بذلك،  صك 
تاريخ  نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف  املتبع. وصىل اهلل عىل  حسب 

7	/0/7			هـ.
ختم املحكمة                                              توقيع القايض

وزارة العدل - حمكمة األحوال الشخصية بمكة املكرمة
دائرة األحوال الشخصية اخلامسة عرش
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إحلاق عل الصك:
احلمد هلل وبعد: فلدى دائرة األوقاف والوصايا اخلامسة عرش، وبناء عىل 
الدعوى املقيدة برقم )	9			0	9	( وتاريخ 		/9/8			هـ، ويف يوم 
بعدما   	:07 الساعة  اجللسة  افتتحت  		/	/9			هـ،  املوافق  االثنني 
عادت املعاملة من حمكمة االستئناف وبرفقتها قرار دائرة األحوال الشخصية 
منه:  احلاجة  ونص  8	/	/9			هـ،  يف   	9	9		78 برقم  الثانية 
»وبدراسة الصك وصورة الضبط تقرر تأييد اإلذن واهلل املوفق. وصىل اهلل عىل 
نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. قايض استئناف...، قايض استئناف...، رئيس 

الدائرة....«. حرر يف تاريخ 		/		/9			هـ.
ختم املحكمة                                           توقيع رئيس الدائرة

وزارة العدل - حمكمة األحوال الشخصية بمكة املكرمة
دائرة األحوال الشخصية اخلامسة عرش

ثانيًا: التعليق عل التطبيق:
باالطالع عىل هذا التطبيق ومقارنته بالتطبيق السابق نجد أنه متطابق معه 
يف اكتامل اإلجراءات القانونية املذكورة يف املبحث السابق؛ ولذلك فإنه يعد 

تطبيقًا صحيحًا. واهلل أعلم.

املطلب الثالث: التطبيق الثالث:
أوالً: عرض التطبيق:

وبناء  الشخصية،  األحوال  حمكمة  يف  القايض  فلدى  وبعد،  هلل  احلمد 
برقم  املكرمة  مكة  يف  الشخصية  األحوال  ملحكمة  املقدمة  الدعوى  عىل 
)		0				7	(، وتاريخ )0	/	/8			هـ( من ناظر وقف عبيد اهلل بن 

عبد اهلل العمري.
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الدعوى:
إزالته  تم  قد  العمري  اهلل  عبد  بن  اهلل  عبيد  وقف  أن  الدعوى  تضمنت 
عليها،  املدعى  الرشكة  إرشاف  حتت  الذي  املوازي  الطريق  مرشوع  لصالح 
وقدر له تعويض بمبلغ: )تسعة وعرشين مليونًا وثالثمئة وثالثة ومخسني ألفًا 
النزع قدر بمبلغ )مخسة  وثامنامئة واثنني وستني رياالً(، وعند إمتام إجراءات 
ألفًا واثنني وستني رياالً( من طريق  وسبعني مليونًا ومائتني وسبعة وأربعني 
هيئة النظر يف املحكمة، إال أن الرشكة املدعى عليها رفضت تسليم املبلغ، وقد 
تعطل الوقف وأزيل، وطلب املدعى إما رفع اليد عن املوقع، أو تسليم املبلغ.

املرافعة:
أوالً: االطالع عىل صك األرض املوقوفة ذي الرقم )	7/	/	(، وتاريخ 

)		/	/0			هـ(.
 ،)			/77	( رقم  بالصك  املثبت  الوقفية  صك  عىل  االطالع  ثانيًا: 

والتاريخ )8	/		/				هـ(.
ثالثًا: االطالع عىل كشف مايل لعقار وقف عبيد اهلل بن عبد اهلل العمري 
الرشكة: رشكة  املقدسة، واسم  املكرمة واملشاعر  صادر من هيئة تطوير مكة 

تطوير أم القرى للتنمية واإلعامر.
برقم  والصادر  املحكمة  يف  النظر  هيئة  قرار  عىل  االطالع  رابعًا: 

)									(، والتاريخ )		/	/				هـ(.
األسباب:

وضع  بحكم  منه  االستفادة  يمكن  وال  تالفًا،  اآلن  أصبح  الوقف  كون 
الرشكة املطورة يدها عليه، وإقامة املرشوع فيه، واملتلف يعوض بقيمته.

احلكم:
النظر يف املحكمة  املبلغ املقدر من هيئة  إلزام الرشكة املدعى عليها بدفع 

املختصة.
وقد صدق احلكم من حمكمة االستئناف املختصة.
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التعليق عل احلكم:
قد  املختصة  االستئناف  حمكمة  من  املصدق  القضائي  احلكم  أن  يلحظ 
تضمن: إلزام الرشكة اخلاصة بدفع املبلغ الذي حددته هيئة النظر، ومل يلتفت 
إىل التقدير اخلاص بالرشكة؛ لكون صالح الوقف يقتيض التقدير اآلخر، فلم 

يلتفت إىل طلبها وتقديرها.
الوقف،  لنزع  النظامية  الضامنات  تضمنتها  التي  الضامنات  يقق  وهذا 
وأنه ليس مرتوكًا لالجتهاد الفردي، وإنام ال بد من وجود تقدير هيئة النظر، 

وموافقة املحكمة املختصة.
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اخلامتة
ويف ناية هذا البحث أسجل أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت إليها:

نزع . 	 بمقتضاه  يتم  إداري  قرار  خاصة  رشكة  لصالح  الوقف  ملكية  نزع 
ملكية عقار موقوف لصالح رشكة خاصة؛ لتخصيصه ملرشوع تطويري، 

مقابل تعويض حمدد وفق خيارات معينة تلتزم هبا الرشكة.
نزع . 	 يكون  أن  اخلاصة:  الرشكة  لصالح  الوقف  ملكية  نزع  أسباب  أهم 

الوقف أمرًا رضوريًا لدفع عجلة التنمية يف البلد، وأن يكون فيه تفعيل 
مناطق  بإدخال  للبلد  االقتصادي  املردود  وزيادة  اخلاص،  القطاع  دور 

الوقف يف دائرة السوق االستثامرية العقارية.
لنزع الوقف للرشكة اخلاصة صورتان: األوىل: أن يكون النزع من جهة . 	

يف  خالف  ال  الصورة  وهذه  األهلية،  للرشكة  يسلم  ثم  ابتداء،  الدولة 
جوازها؛ ألن املصلحة يف ذلك عامة. والثانية: أن تتقدم الرشكة األهلية 
الوقف،  بيع  حكم  تأخذ  الصورة  وهذه  الوقف،  ملكية  نزع  بطلب 

والراجح جواز بيع الوقف للمصلحة الراجحة ال للرضورة فقط.
ضوابط نزع ملكية الوقف للمصلحة العامة: أن يكون نازعه ويل األمر . 	

العامة، وأن يكون مقابل  النزع للمصلحة  نائبه يف ذلك، وأن يكون  أو 
تعويض عادل فوري، وأال يعجل نزع ملكيته قبل األوان.

أن ال يكون . 	 الوقف ملصلحة الرشكة اخلاصة:  نزع ملكية عقار  ضوابط 
بيع الوقف بُغبن فاحش؛ وأن ال يبيعه ناظر الوقف ملن ال تقبل شهادته 
له، وال ملن له دين عىل الناظر، وال بثمن مؤجل، وأن يكون املبدل عقارًا، 
الغبطة  من  التحقق  بعد  املختصة  املحكمة  من  بالبيع  إذن  يصدر  وأن 

واملصلحة يف البيع، وتأييد حمكمة االستئناف ذلك.
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الوقف عند نزعه للرشكة اخلاصة يف . 	 القانونية حلامية  تتمثل اإلجراءات 
نزع  من  واملصلحة  الغبطة  من  التحقق  ثم  الوقف،  إناء  طلب  تقديم 
العقار عن طريق أهل اخلربة، ثم صدور اإلذن بنزع ملكية عقار الوقف 
من اجلهة املختصة، ثم صدور تأييد من حمكمة االستئناف لذلك، ويليه 
املشاركة  إما  اخلاصة  الرشكة  قبل  من  الوقف  ملكية  نزع  عن  التعويض 
بالعقار كمساهم أو البيع للرشكة أو غريها، فإن وجد ناظر الوقف ُغبنًا 
يف الثمن فله حق التظلم باللجوء إىل ديوان املظامل، رشيطة أن ال يعيق هذا 

التظلم عمل الرشكة األهلية.
نفس  هلام  جيعل  وال  الوقف  نزع  صوريت  بني  التفريق  هو  به  ُأويص  وما 

األحكام.
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قائمة املراجع
بن . 	 احلسني  بن  حممد  يعىل،  أبو  القايض  املؤلف:  للفراء،  السلطانية  األحكام 

حممد بن خلف ابن الفراء )املتوىف: 8		هـ(، صححه وعلق عليه: حممد حامد 
الفقي، النارش: دار الكتب العلمية - بريوت، لبنان، الطبعة: الثانية، 				هـ 

- 000	م.
األحكام السلطانية، املؤلف: أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي . 	

البغدادي، الشهري باملاوردي )املتوىف: 0		هـ(، النارش: دار احلديث - القاهرة.
الكبييس، . 	 اهلل  عبد  عبيد  حممد  املؤلف:  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  الوقف  أحكام 

مطبعة اإلرشاد - بغداد، 97		هـ-977	م.
بن . 	 اهلل  عبد  بن  حممد  الوليد  أبو  املؤلف:  األثار،  من  فيها  جاء  وما  مكة  أخبار 

أمحد بن حممد بن الوليد بن عقبة بن األزرق الغساين املكي املعروف باألزرقي 
األندلس  دار  النارش:  ملحس،  الصالح  رشدي  املحقق:  0		هـ(،  )املتوىف: 

للنرش - بريوت.
االختيار لتعليل املختار، املؤلف: عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل البلدحي، . 	

جمد الدين أبو الفضل احلنفي )املتوىف: 	8	هـ(، النارش: مطبعة احللبي - القاهرة 
)وصورهتا دار الكتب العلمية - بريوت، وغريها(، تاريخ النرش: 				هـ - 

7	9	م.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، املؤلف: حممد نارص الدين األلباين . 	

 - اإلسالمي  املكتب  النارش:  الشاويش،  زهري  إرشاف:  0			هـ(،  )املتوىف: 
بريوت، الطبعة: الثانية، 	0		هـ - 	98	م.

زكريا . 7 بن  حممد  بن  زكريا  املؤلف:  الطالب،  روض  رشح  يف  املطالب  أسنى 
األنصاري، زين الدين أبو ييى السنيكي )املتوىف: 		9هـ(، النارش: دار الكتاب 

اإلسالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
أبو احلسن عيل . 8 الدين  املؤلف: عالء  الراجح من اخلالف،  اإلنصاف يف معرفة 

بن سليامن املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل )املتوىف: 	88هـ(، النارش: دار 
إحياء الرتاث العريب، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ.
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حممد، . 9 بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  املؤلف:  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 
البحر  تكملة  آخره:  ويف  970هـ(،  )املتوىف:  املرصي  نجيم  بابن  املعروف 
الرائق ملحمد بن حسني بن عيل الطوري احلنفي القادري )ت بعد 8			هـ(، 
وباحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين، النارش: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: 

الثانية، بدون تاريخ.
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، املؤلف: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن . 0	

أمحد الكاساين احلنفي )املتوىف: 87	هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: 
الثانية، 	0		هـ - 	98	م.

الرّزاق . 		 عبد  بن  حممد  بن  حممد  املؤلف:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 
بيدي )املتوىف: 	0		هـ(، املحقق:  احلسيني، أبو الفيض، امللّقب بمرتىض، الزَّ

جمموعة من املحققني، النارش: دار اهلداية.
بن . 		 القاسم  أيب  بن  يوسف  بن  حممد  املؤلف:  خليل،  ملخترص  واإلكليل  التاج 

897هـ(،  )املتوىف:  املالكي  املواق  اهلل  عبد  أبو  الغرناطي،  العبدري  يوسف 
النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 				هـ-	99	م.

تاريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللك والعقود، املؤلف: بدران أبو العينني، دار . 		
النهضة العربية، بريوت.

بن . 		 عيل  بن  عثامن  املؤلف:   ، ْلبِيِّ الشِّ وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 
حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )املتوىف: 		7هـ(، احلاشية: شهاب 
ْلبِيُّ )املتوىف:  الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس الشِّ
		0	هـ(، النارش: املطبعة الكربى األمريية - بوالق، القاهرة، الطبعة: األوىل، 

				هـ.
هتذيب اللغة، املؤلف: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف: . 		

 - العريب  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  مرعب،  عوض  حممد  املحقق:  70	هـ(، 
بريوت، الطبعة: األوىل، 	00	م.

اجلامع ألحكام الوقف واهلبات والوصايا، املؤلف: خالد بن عيل املشيقح، وزارة . 		
األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر.
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العجييل . 7	 منصور  بن  بن عمر  املؤلف: سليامن  املنهج،  اجلمل عىل رشح  حاشية 
الطبعة:  الفكر،  دار  النارش:  	0		هـ(،  )املتوىف:  باجلمل  املعروف  األزهري، 

بدون طبعة وبدون تاريخ.
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، املؤلف: حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي . 8	

وبدون  طبعة  بدون  الطبعة:  الفكر،  دار  النارش:  0			هـ(،  )املتوىف:  املالكي 
تاريخ.

عمرية، . 9	 الربليس  وأمحد  القليويب  سالمة  أمحد  املؤلف:  وعمرية،  قليويب  حاشيتا 
النارش: دار الفكر - بريوت، الطبعة: بدون طبعة، 				هـ-	99	م.

محدون، . 0	 الشيخ  املؤلف:  الوقف،  أحكام  من  معارصة  لقضايا  تأصيلية  دراسة 
جامعة أدرار- اجلزائر، 	00	م.

رد املحتار عىل الدر املختار، املؤلف: ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد . 		
الفكر- دار  النارش:  				هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز 

بريوت، الطبعة: الثانية، 				هـ - 	99	م.
سنن الرتمذي، املؤلف: حممد بن عيسى بن َسْورة الرتمذي )املتوىف: 79	هـ(، . 		

مرص،   - احللبي  البايب  مصطفى  النارش:  وآخرين،  شاكر  حممد  أمحد  حتقيق: 
الطبعة: الثانية، 	9		هـ - 	97	م.

حققه: . 		 	0	هـ(،  )املتوىف:  النسائي  شعيب  بن  أمحد  املؤلف:  الكربى،  السنن 
األوىل،  الطبعة:  بريوت،   - الرسالة  مؤسسة  النارش:  شلبي،  املنعم  عبد  حسن 

				هـ - 	00	م.
الرشح الكبري عىل متن املقنع، املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة . 		

)املتوىف: 	8	هـ(، النارش: دار الكتاب العريب، أرشف عىل طباعته: حممد رشيد 
رضا.

العثيمني . 		 حممد  بن  صالح  بن  حممد  املؤلف:  املستقنع،  زاد  عىل  املمتع  الرشح 
 -  				 األوىل،  الطبعة:  اجلوزي،  ابن  دار  النرش:  دار  				هـ(،  )املتوىف: 

8			هـ.
اهلل . 		 عبد  أبو  املالكي  اخلريش  اهلل  عبد  بن  حممد  املؤلف:  خليل،  خمترص  رشح 

)املتوىف: 	0		هـ(، النارش: دار الفكر للطباعة - بريوت، الطبعة: بدون طبعة 
وبدون تاريخ.



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني  1441هـ   |  يناير 2020م
82

نزع عقار الوقف للشركات الخاصة

محاد . 7	 بن  إسامعيل  نرص  أبو  املؤلف:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
النارش:  الغفور عطار،  )املتوىف: 	9	هـ(، حتقيق: أمحد عبد  الفارايب  اجلوهري 

دار العلم للماليني - بريوت، الطبعة: الرابعة، 07		هـ-987	م.
 صحيح البخاري، املؤلف: حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي، املحقق: حممد . 8	

زهري بن نارص النارص، النارش: دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 				هـ.
حممد . 9	 املحقق:  			هـ(،  )املتوىف:  احلجاج  بن  مسلم  املؤلف:  مسلم،  صحيح 

فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب - بريوت.
الطبقات الكربى، املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن سعد )املتوىف: 0		هـ(، حتقيق: . 0	

الطبعة: األوىل،  العلمية - بريوت،  الكتب  دار  النارش:  القادر عطا،  حممد عبد 
0			هـ -990	م.

فتاوى الرميل، املؤلف: شهاب الدين أمحد بن محزة األنصاري الرميل الشافعي . 		
)املتوىف: 7	9هـ(، النارش: املكتبة اإلسالمية.

فتح القدير، املؤلف: كامل الدين ابن اهلامم )املتوىف: 		8هـ(، النارش: دار الفكر، . 		
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

فتح الوهاب برشح منهج الطالب، املؤلف: زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا . 		
األنصاري، ي )املتوىف: 		9هـ(، النارش: دار الفكر للطباعة والنرش، الطبعة: 

				هـ-	99	م.
، النارش: دار الفكر . 		 َحْييِلّ الفقه اإلسالمي وأدلته، املؤلف: َوْهَبة بن مصطفى الزُّ

ابعة. ة - دمشق، الطبعة: الرَّ - سوريَّ
احلراين . 		 تيمية  ابن  العباس  أبو  الدين  تقي  املؤلف:  الفقهية،  النورانية  القواعد 

احلنبيل الدمشقي )املتوىف: 8	7 هـ(، دراسة وحتقيق: حممد حامد الفقي، النارش: 
مكتبة السنة املحمدية، مرص، القاهرة، األوىل، 70		هـ-		9	م.

الئحة تطوير املناطق العشوائية بمنطقة مكة املكرمة.. 		
ابن . 7	 الدين  مجال  الفضل،  أبو  عىل،  بن  مكرم  بن  حممد  املؤلف:  العرب،  لسان 

بريوت،   - صادر  دار  النارش:  		7هـ(،  )املتوىف:  اإلفريقي  األنصاري  منظور 
الطبعة: الثالثة، 				هـ.
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املبدع يف رشح املقنع، املؤلف: إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، . 8	
العلمية،  الكتب  دار  النارش:  	88هـ(،  )املتوىف:  الدين  برهان  إسحاق،  أبو 

بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل، 8			 هـ - 997	م.
جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الرابع.. 9	
تيمية . 0	 العباس أمحد بن عبد احلليم بن  أبو  الدين  الفتاوى، املؤلف: تقي  جمموع 

احلراين )املتوىف: 8	7هـ(، املحقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، النارش: جممع 
امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 

عام النرش: 				هـ-	99	م.
خمتار الصحاح، املؤلف: زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر . 		

احلنفي الرازي )املتوىف: 			هـ(، املحقق: يوسف الشيخ حممد، النارش: املكتبة 
0			هـ- اخلامسة،  الطبعة:  صيدا،   - بريوت  النموذجية،  الدار   - العرصية 

999	م.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، املؤلف: أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم . 		

احلموي، أبو العباس )املتوىف: نحو 770هـ(، النارش: املكتبة العلمية - بريوت.
معجم مقاييس اللغة، املؤلف: أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو . 		

دار  النارش:  هارون،  حممد  السالم  عبد  املحقق:  	9	هـ(،  )املتوىف:  احلسني 
الفكر، عام النرش: 99		هـ - 979	م.

الدين، حممد بن . 		 املنهاج، املؤلف: شمس  مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ 
أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي )املتوىف: 977هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، 

الطبعة: األوىل، 				هـ - 	99	م.
0		هـ(، . 		 )املتوىف:  املقديس  قدامة  ابن  الدين  موفق  حممد  أبو  املؤلف:  املغني، 

النارش: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة.
مقاصد الرشيعة اإلسالمية، املؤلف: حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن . 		

عاشور التونيس )املتوىف: 	9		هـ(، املحقق: حممد احلبيب ابن اخلوجة، النارش: 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، عام النرش: 				هـ - 	00	م.
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املناقلة . 7	 يف  جمموع  ضمن  اجلبل  قايض  البن  باألوقاف  واالستبدال  املناقلة 
واالستبدال باألوقاف، املحقق: حممد سليامن األشقر، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

الثانية، 				هـ-	00	م.
املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، املؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف . 8	

الشريازي )املتوىف: 	7	هـ(، النارش: دار الكتب العلمية.
مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، املؤلف: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد . 9	

عيني املالكي  بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب، املعروف باحلطاب الرُّ
)املتوىف: 		9هـ(، النارش: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 				هـ - 	99	م.

املوسوعة الفقهية الكويتية، صادرة عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - . 0	
الكويت.

اهلل . 		 عبد  بن  فهد  املؤلف:  اإلسالمي،  الفقه  يف  وأحكامها  اخلاصة  امللكية  نزع 
العمري، جامعة اإلمام حممد بن سعود، الطبعة األوىل، 				هـ- 	00	م.

نزع امللكية لصالح الرشكات األهلية يف اململكة العربية السعودية، املؤلف: عبد . 		
املجيد األمني حممد حممود، رسالة ماجستري باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، 

العام اجلامعي: 				هـ- 				هـ.
نظام الرشكات السعودي.. 		
نظام اهليئة العامة لألوقاف الصادر بتاريخ7	/	/7			هـ.. 		
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.. 		
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صور المنشأة الدائمة
في نظام ضريبة الدخل السعودي

واستثناءاتها

د . منصور بن عبد الرحمن الحيدري
األستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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مقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، أما بعد:

فيعد الوضع الرضيبي للمنشأة الدائمة واحدًا من أهم اإلشكاليات التي 
االزدواج  ملنع  الدولية  االتفاقيات  وعاجلتها  الرضيبية  األنظمة  هبا  اهتمت 
نظام  يف  الدائمة  املنشأة  صور  الباحثون  تناول  أن  يسبق  مل  أنه  غري  الرضيبي، 
باالتفاقية  مقارن  ل  ُمفصَّ ببحث  استثناءاهتا  وال  السعودي  الدخل  رضيبة 
النموذجية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ونموذج اتفاقية األمم املتحدة؛ 
فقد  أمهية  من  السعودي  الدخل  رضيبة  نظام  يف  الدائمة  املنشأة  ألحكام  وملا 
النموذجية  باالتفاقية  املقارنة  مع  واستثناءاهتا  صورها  حول  الكتابة  رأيت 
وقد  املتحدة،  األمم  اتفاقية  ونموذج  والتنمية  االقتصادي  التعاون  ملنظمة 
من  عددًا  منهام  يتضمن كل  ومبحثني  ومتهيد  مقدمة  إىل  البحث  هذا  مُت  َقسَّ

املطالب وخامتة، وفق التفصيل اآليت:
املقدمة.

التمهيد: تعريف املنشأة الدائمة:
املطلب األول: التعريف اللغوي للمنشأة الدائمة.
املطلب الثاين: التعريف النظامي للمنشأة الدائمة.

املبحث األول: صور املنشأة الدائمة:
املطلب األول: مواقع اإلنشاء ومرافق التجميع.

املطلب الثاين: جتهيزات ومواقع مسح املوارد الطبيعية.
املطلب الثالث: القاعدة الثابتة لغري املقيم.

املطلب الرابع: فرع الرشكة غري املقيمة.
املطلب اخلامس: حصة الرشيك غري املقيم يف رشكة األشخاص.

املطلب السادس: ممارسة النشاط من خالل وكيل غري مستقل.
املطلب السابع: صور أخرى.
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املبحث الثاين: استثناءات املنشأة الدائمة:
املطلب األول: ختزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود 

إىل غري مقيم.
املطلب الثاين: اإلبقاء عىل خمزون غري مقيم لغرض املعاجلة.

لغرض جتميع  مقيم  لغري  منتجات  أو  بضاعة  الثالث: رشاء  املطلب 
املعلومات.

املطلب الرابع: النشاطات اإلعدادية أو املساعدة لغري املقيم.
املطلب اخلامس: إعداد العقود للتوقيع عليها.

املطلب السادس: الرشكات التابعة أو املسيطر عليها.
املطلب السابع: النقل الدويل للبضائع والركاب.

اخلامتة.
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مدخل
األموال)))،  عىل  تفرض  التي  املبارشة  الرضائب  من  الدخل  رضيبة  تعد 
وهتدف رضيبة الدخل إىل احلصول عىل جزء من األرباح التي حققها املكلف 
الرضيبي خالل ممارسته النشاط يف تلك الدولة األجنبية بالنسبة له. غري أن هذا 
قد يرتتب عليه ازدواج رضيبي؛ إذ تقوم الرضيبة عىل مبدأين: مبدأ اإلقامة، 
الدخل؛ فمبدأ اإلقامة يقوم عىل فرض الرضيبة عىل كل مقيم  ومبدأ مصدر 
الدخل  العامل، وأما مبدأ مصدر  البلد من أي دخل حققه يف أي مكان يف  يف 
اقتصادي  نشاط  من  ق  ُحقِّ دخل  أي  عىل  الرضيبة  فرض  أساس  عىل  فيقوم 
الدولة  تفرض  إذ  ازدواج رضيبي؛  ذلك  ينشأ عن  فإنه  ولذلك  البلد؛  داخل 
وتفرض  إليها،  ومنتسب  فيها  مقيم  ألنه  الشخص؛  ذلك  عىل  رضيبة  األوىل 
ق من  الدولة األخرى الرضيبة عىل ذلك الشخص األجنبي؛ ألن الدخل ُحقِّ
مصادر داخلها))). وألن من مصلحة الدول حتريك رؤوس األموال وجذهبا 
إليها فإن الدول حترص عىل إبرام اتفاقيات ملنع االزدواج الرضيبي، وتعالج 

فيه ما يمكن أن يؤدي إىل ذلك االزدواج.
بأحد  األجنبي  تفرض عىل  الرضيبة  فإن  بالدخل  الرضيبة  ترتبط  وحيث 
طريقني: إما من خالل رضيبة االستقطاع إذا مل يكن األجنبي مقياًم يف الدولة 
التي تفرض الرضيبة)))، وإما من خالل رضيبة الدخل مبارشة متى ما ُعدَّ ذلك 
األجنبي مقياًم حقيقة أو حكاًم؛ إذ ال تستطيع أي دولة أن تفرض الرضيبة عىل 
داخل  مكتسب  غري  دخل  عىل  وال  مقيميها  وال  مواطنيها  من  ليس  شخص 

د. طاهر اجلنايب، علم املالية العامة والترشيع املايل، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بجامعة   (((
بغداد باجلمهورية العراقية، د.ط.، د.ت.، ص 45).

((( William James Wyse O'Keefe, The Taxation of Permanent Establishments 
in the Canadian Offshore, Master's Thesis, The University of Calgary, 1998, at 
4-5.

((( The Taxation of Permanent Establishments in the Canadian Offshore, supra 
(, at 6-7.
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أراضيها)1). واإلقامة قد تكون ظاهرة يف حال إنشاء األجنبي رشكة داخل تلك 
الدولة ملامرسة نشاطه أو يف حال إنشاء فرع لتلك الرشكة األجنبية، ويف هذه 
احلالة فإنه تفرض رضيبة الدخل عىل غري املقيم دون إشكال، ولكن اإلشكال 
عندما ال تكون اإلقامة ظاهرة وذلك عندما يامرس األجنبي النشاط يف تلك 
الدولة وحيقق دخاًل من خالهلا دون أن ينشئ رشكة فيها، مما اقتىض أن تقوم 
السلطات الرضيبية بتوسيع مفهوم اإلقامة ليشمل ما يسمى باملنشأة الدائمة))). 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  اجتاه  بني  الدائمة  املنشأة  نطاق  وخيتلف 
التي ُتضيِّق من نطاق املنشأة الدائمة؛ ألن ذلك خيدم الدول املصدرة لرؤوس 
األموال، فيام يوسع نموذج األمم املتحدة من نطاق املنشأة الدائمة؛ ألن ذلك 

خيدم الدول املستوردة لرؤوس األموال))).
وازدادت  عرش  التاسع  القرن  يف  التجارية  احلركة  ازدهرت  وعندما 
العالقات التجارية بني الدول من خالل خطوط الشحن املختلفة التي تعمل 
يف أكثر من دولة نشأت مشكلة االزدواج الرضيبي؛ ولتفادي ذلك االزدواج 
الرضيبي فقد اجتهت الدول إىل توقيع اتفاقيات ثنائية ملنع االزدواج الرضيبي)4)، 
غري أن هذه الطريقة أصبحت غري فاعلة مع ازدهار التجارة الدولية، ولذلك 
فقد مجعت عصبة األمم عام )92)م االتفاقيات الثنائية بني البلدان املختلفة 
املفاوضات الرضيبية  الدول عىل  ُتِعني  اتفاقية نموذجية يمكن أن  وأصدرت 
(1( OECD ((017(, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed 

Version (017, OECD Publishing, Paris, at 116.
((( Carol A. Dunahoo, Source Country Taxation of Foreign Corporations: 

Evolving Permanent Establishment Concepts, TAXES—THE TAX MAGAZINE, 
March (008, at (7.

((( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 
supra 4, at (1-((; Thomas Brinker & M, W Richard Jr Sherman, Comparing the 
U.S., OECD, and U.N. model tax conventions, Journal of Financial Service 
Professionals; Mar (00(; at 69;

النمو  املتقدمة  البلدان  بني  الرضيبي  لالزدواج  النموذجية  املتحدة  األمم  اتفاقية  رشح  املتحدة،  األمم 
والبلدان النامية، 2001م، ص )م(.

(4( The Taxation of Permanent Establishments in the Canadian Offshore, supra 
(, 1998, at 15.
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دائمة ملعاجلة إشكاليات االزدواج الرضيبي، ويف  أنشأت جلنة  بينها، كام  فيام 
عام 928)م أصدرت اللجنة اتفاقية نموذجية معدلة للنموذج السابق والذي 
ُوقِّعت بمحاكاته - قبل هناية احلرب العاملية الثانية - أكثر من 70 اتفاقية)1). 
ويف عام 943)م أصدرت جلنة متفرعة من عصبة األمم من أعضاء من أمريكا 
ُأصدر  946)م  عام  ويف  املكسيك،  اتفاقية  بنموذج  ُعِرف  نموذجًا  الالتينية 
نموذج اتفاقية لندن التي تعكس وجهة نظر الدول الصناعية املصدرة لرؤوس 
األموال غري أن كال النموذجني مل حيظ باإلمجاع عليه))). ويف خالل 950)-

959)م استمرت جهود منظمة التعاون االقتصادي األورويب OEEC وَخَلُفها 
Organization for Economic Co-( والتنمية(  االقتصادي  التعاون  )منظمة 

operation and Development) املعروفة اختصارًا بـ OECD ملعاجلة االزدواج 

لت  الرضيبي)))، ويف عام 963)م أصدرت املنظمة اتفاقية نموذجية جديدة ُعدِّ
عدة مرات وكان آخر حتديث هلا يف عام 7)20م)4).

وأما نموذج اتفاقية األمم املتحدة بني الدول املتقدمة النمو والدول النامية 
 Nations Model Double Taxation Convention between Developed(

عندما  967)م  عام  عليه  العمل  بدأ  فقد  and Developing Countries))5)؛ 

أن  العام  األمني  من  املتحدة  باألمم  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  طلب 
ينشئ فريقًا الستكشاف سبل تسهيل إبرام املعاهدات الرضيبية وصوغ مبادئ 
الفريق  وعقد  املعاهدات)6)،  تلك  يف  استخدامها  يمكن  وتقنيات  توجيهية 
(1( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 9.
((( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 9.
((( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 7.
(4( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4.

األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية، اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج   (5(
الرضيبي بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية، )200م.

اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الرضيبي بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،   (6(
ص )ز(.
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للتفاوض  توجيهية  مبادئ  صياغة  إىل  خالهلا  من  انتهى  اجتامعات  سبعة 
ثم  النامية)))،  والبلدان  النمو  املتقدمة  البلدان  بني  الثنائية  املعاهدات  بشأن 
أعدت األمانة العامة لألمم املتحدة مرشوع اتفاقية نموذجية بناء عىل املبادئ 
التوجيهية املصاغة، وقد اعتمد الفريق عىل االتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية يف صياغته ملرشوع االتفاقية النموذجية، كام أدرج كذلك 
رشوحات املواد بشكل مماثل لرشوحات االتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون 
قد  املتحدة  األمم  اتفاقية  نموذج  أن  غري  إليها،  وعزا  والتنمية  االقتصادي 
النموذجية  لالتفاقية  مغاير  بشكل  الرضيبية  املسائل  بعض  معاجلة  اختار 
ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وقد اعُتِمد النص النهائي لالتفاقية عام 
النسخة املحدثة منها هو ما صدر عام  لت عدة مرات لتكون  979)م، وُعدِّ

999)م)2).
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  نموذج  بني  الكبري  التشابه  ورغم 
ونموذج اتفاقية األمم املتحدة - إذ اقتبست اتفاقية األمم املتحدة الكثري من 
اتفاقية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)3) - إال أن هناك فروقًا بينهام من 
أمهها إقامة نموذج اتفاقية األمم املتحدة وزنًا أكرب ملبدأ املصدر أكثر من مبدأ 

اإلقامة)4)، وينحو النظام السعودي نحو نموذج اتفاقية األمم املتحدة)5).

اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الرضيبي بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،   (((
ص )ح(.

اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الرضيبي بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،   (2(
ص )ي-ك(.

اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الرضيبي بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،   (3(
ص )ر(.

اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الرضيبي بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،   (4(
ص )م(.

(5( Thomas Hanzély, The PERMANENT ESTABLISHMENT Concept in the MENA 
Region, Journal of International Taxation; Mar (01(; (4, (, at 46.
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التمهيد
تعريف املنشأة الدائمة

املطلب األول: التعريف اللغوي للمنشأة الدائمة:
نُي َواهَلْمَزُة َأْصٌل َصِحيٌح َيُدلُّ َعَل اْرتَِفاٍع ِف  قال ابن فارس: »النُّوُن َوالشِّ
«))). واملنشأة اسم مفعول للفعل املايض الرباعي أنشأ وأضيفت  ٍء َوُسُموٍّ َشْ
ُمنشأة،  فهي  ُتنشأ  وأنشئت  ُمنَشأ  فهو  ُينشأ  اليشء  ُأنشئ  فيقال  للتأنيث  التاء 
الكرب  يف  بدأ  إذا  ناشئ  غالم  فيقال  االرتفاع  والنشء  خلقه،  أي  اهلل  وأنشأه 
وارتفع حتى بلغ قامة الرجل)2)، ويقال أنشأ فالن يفعل كذا أي ابتدأ، ونشأت 
السحابة ارتفعت واملنشآت هي السفن التي رفع قلعها)3). وقد ورد يف القرآن 
ُكم ّمِن 

َ
نَشأ

َ
ِٓي أ يف عدد من اآليات هبذا املعنى منها قوله سبحانه: ﴿َوُهَو ٱلَّ

آ  ﴿إِنَّ وقوله:  يشء)5)،  غري  من  خلقكم  ابتدأ  بمعنى  أي  َوِٰحَدةٖ﴾)4)،  نَّۡفٖس 
َنُٰهنَّ إِنَشاٗٓء﴾)6)، أي إنا خلقناهن خلقًا فأوجدناهن)7) .

ۡ
نَشأ

َ
أ

الذي  اليشء  يف  ينحرص  يكاد  فإنه  العرص  هذا  يف  املستخدم  معناها  وأما 
ُيبتدُأ وهو إما أن يكون شخصًا معنويًا فيقال هذه املنشأة ويقصد هبا املؤسسة 

399)هـ،  الفكر،  دار  هارون،  السالم  عبد  حتقيق،  اللغة،  مقاييس  معجم  فارس،  بن  أمحد   (((
.428/5

مجال الدين بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة، 4)4)هـ، )/)7).  (2(
429)هـ،  األوىل،  الطبعة  الكتب،  عامل  املعارصة،  العربية  اللغة  معجم  عمر،  خمتار  أمحد  د.   (3(

.2208/3
سورة األنعام، اآلية 98.  (4(

حممد بن جرير الطربي، جامع البيان ف تأويل القرآن، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة،   (5(
الطبعة األوىل، 420)هـ، ))/562.

سورة الواقعة، اآلية 35.  (6(
جامع البيان ف تأويل القرآن، مرجع سابق، 8/23)).  (7(
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يتبع  الذي  املبنى  أو الرشكة أو اجلهة احلكومية، أو شيئًا حمسوسًا ويقصد هبا 
ويقصد  خاصة  منشأة  أو  حكومية  منشأة  هذه  فيقال  املعنوي  الشخص  ذلك 
العربية  اللغة  معجم  يف  جاء  املعنوي.  الشخص  لذلك  يتبع  الذي  املبنى  هبا 
الصناعة جيمع اآلالت  أو  للعمل  »ُمنشأة مفرد مجع منشآت: مكان  املعارصة 

والعاملني«))).
اُل  وأما الدائمة فأصلها من الدوم وهو السكون)2). قال ابن فارس: »الدَّ
ُء َيُدوُم، إَِذا  ْ ُزوِم. ُيَقاُل َداَم الشَّ ُكوِن َواللُّ َوالَواُو َواملِيُم َأْصٌل َواِحٌد َيُدلُّ َعَل السُّ

َسَكَن«)3) .

املطلب الثاين: التعريف النظامي للمنشأة الدائمة:
رغم أن التعريف اللغوي للمنشأة الدائمة يصدق عىل كل ما أنشئ بشكل 
دائم مما يعني انطباقه عىل املنشآت بجميع أنواعها وجنسياهتا، إال أن املنظم قد 
العربية السعودية إذا  قرص استخدام هذا املصطلح عىل غري املقيم يف اململكة 
كان يبارش نشاطًا يف اململكة من خالل صورة من الصور املنصوص عليها يف 

النظام، ومن َثمَّ فإن التعريف اللغوي أوسع من التعريف االصطالحي.
االتفاقيات  أن  إال  الدائمة  املنشأة  ف  ُيعرِّ مل  الدخل  رضيبة  نظام  أن  رغم 
فت  الدولية التي أبرمتها اململكة العربية السعودية مع غريها من الدول قد عرَّ
املنشأة الدائمة بشكل رصيح، فعىل سبيل املثال فإن االتفاقية بني حكومة اململكة 
العربية السعودية وحكومة مجهورية مرص العربية لتجنُّب االزدواج الرضيبي 
فت املنشأة الدائمة  ب الرضيبي يف شأن الرضائب عىل الدخل قد عرَّ وملنع التهرُّ
429)هـ،  األوىل،  الطبعة  الكتب،  عامل  املعارصة،  العربية  اللغة  معجم  عمر،  خمتار  أمحد  د.   (((

.2208/3
اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، حتقيق: د. مهدي املخزومي ود. إبراهيم السامرائي،   (2(

دار ومكتبة اهلالل، د.ط.، د.ت.، 86/8.
معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، 5/2)3.  (3(
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أهنا »املكان الثابت الذي ُيزاَول من خالله كل نشاط املرشوع أو بعضه«))). ثم 
بيَّنت االتفاقية ما تشمله املنشأة الدائمة بشكل تفصييل)2) واستثنت االتفاقية 
الدائمة  املنشأة  وصف  عليها  ينطبق  التي  احلاالت  من  عددًا  رصيح  بشكل 
املكلف  ُيزاَول من خالله نشاط خاص بمرشوع  ثابتًا  حتى ولو كانت مكانًا 
الرضيبي)3). كام محلت االتفاقية مع اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وشامل 
الدول  من  وغريها  واليابان،  والصني،  واهلند،  والنمسا،  وأسبانيا،  إيرلندا، 
يف  يسرية  اختالفات  مع  الدائمة  باملنشأة  املتعلقة  واألحكام  التعريفات  نفس 

بعض ما يندرج حتت تعريف املنشأة الدائمة)4).
وقد بنيَّ نظام رضيبة الدخل ما يمكن أن تتألف منه املنشأة الدائمة حتى 
ت  يصُدق عليها وصف املنشأة الدائمة وتنطبق عليها أحكام النظام، فقد نصَّ
املادة الرابعة من النظام عىل أن املنشأة الدائمة لغري املقيم تتألف من »مكان دائم 
لنشاط غري املقيم الذي يامرس من خالله النشاط كليًا، أو جزئيًا، ويدخل ف 
ذلك النشاط الذي يقوم به غري املقيم من خالل وكيل له«)5). فبناء عىل ذلك 
قانونية  »صفة  أهنا  السعودي  للنظام  وفقًا  الدائمة  املنشأة  تعريف  يمكن  فإنه 
تتحقق عند ممارسة غري املقيم نشاطًا داخل اململكة عرب أي طريقة من الطرق 

اتفاقية بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة مجهورية مرص العربية لتجنب االزدواج   (((
الرضيبي وملنع التهرب الرضيبي يف شأن الرضائب عىل الدخل، املوقعة بتاريخ 6/4/8)20م، 

املادة 5/).
اتفاقية بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة مجهورية مرص العربية لتجنب االزدواج   (2(
الرضيبي وملنع التهرب الرضيبي يف شأن الرضائب عىل الدخل، املادة 2/5؛ املادة 3/5/أ-ب.
اتفاقية بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة مجهورية مرص العربية لتجنب االزدواج   (3(

الرضيبي وملنع التهرب الرضيبي يف شأن الرضائب عىل الدخل، املادة 4/5.
انظر االتفاقيات عىل موقع اهليئة العامة للزكاة والدخل:  (4(

https://www.gazt.gov.sa/en/circulars-and-tax-agreements?page=0 

نظام رضيبة الدخل الصادر باملرسوم امللكي رقم م/) وتاريخ 5)/)425/0)هـ، املادة 4.  (5(

https://www.gazt.gov.sa/en/circulars-and-tax-agreements?page=0
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التي نصَّ  النظام«، فمتى ما حتققت واحدة من احلاالت  املنصوص عليها ف 
النظام عىل كوهنا صورهتا صورَة منشأة دائمة فإهنا تكون كذلك وإال مل تكن 
منشأة دائمة حتى ولو حتقق فيها صورة ممارسة النشاط من غري املقيم داخل 
اململكة كام يف احلاالت املنصوص عىل استثنائها من مشمول املنشأة الدائمة، 
الدائمة أهنا »كل  املنشأة  ف  املثال فقد عرَّ القانون املرصي عىل سبيل  وأما يف 
املرشوعات  أعامل  بعض  أو  كل  تنفيذ  خالله  من  يتم  لألعامل  ثابت  مكان 

اخلاصة بشخص غري مقيم ف مرص«))).
ويرجع سبب التقارب الشديد يف مفهوم املنشأة الدائمة وصورها وحاالهتا 
واستثناءاهتا يف كل ما سبق من اتفاقيات دولية إىل أن مجيع هذه الدول اتبعت 
نموذجًا دوليًا متقاربًا وهو إما نموذج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أو 

نموذج اتفاقية األمم املتحدة بني الدول املتقدمة النمو والدول النامية.

قانون الرضيبة عىل الدخل املرصي رقم )9 لسنة 2005م، املادة 4؛ فايز وأرشف اللمساوي،   (((
املوجز ف رشح قانون الرضائب عل الدخل اجلديد، دار عامد للنرش والتوزيع، د.ط.، 2005م، 
والفقه،  والقضاء  الترشيع  الدخل ف ضوء  الرضائب عل  قانون  ص )7؛ حممد عيل سكيكر، 

2006م، ص 52. 
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املبحث األول
صور املنشأة الدائمة

ذكرنا يف تعريف املنشأة الدائمة أن العنارص األسايس فيها هو وجود مكان 
دائم ُيامَرس من خالله النشاط داخل اململكة كليًا أو جزئيًا)))، وتنقسم املنشأة 
 Fiscal Permanent Establishment مادية  دائمة  منشأة  نوعني:  إىل  الدائمة 
نصت  وقد   Project Permanent Establishment(2( للمرشوع  دائمة  ومنشأة 
االتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف مادهتا اخلامسة عىل 
املكان الثابت، وبنيَّ التعليق عىل املادة أن املقصود باملكان الثابت يشمل ثالثة 

رشوط:
))( أن يكون هناك مكان ملامرسة النشاط كأن يكون هناك مقرٌّ أو مكائن 
ف األجنبي غري  أو معدات. غري أنه يشرتط يف ذلك املكان أن يكون حتت ترصُّ

املقيم، فإن مل يكن له حق الترصف فيه فال يعد رشط املكان متحققًا.
)2( جيب أن يكون هذا املكان ثابتًا، ومعنى ذلك أن يكون هناك مكان مميز 

فيه درجة من الديمومة.
أن  ذلك  ومعنى  املكان،  هذا  خالل  من  النشاطات  تنفيذ  يكون  أن   )3(
الدولة  األشخاص املعتمدين عىل هذا املرشوع يامرسون هذه األعامل داخل 

التي حتتوي هذا املكان الثابت))).

نظام رضيبة الدخل، املادة 4.  (((
جتنب  واتفاقيات  الداخيل  الرضيبي  القانون  بني  التوافق  حتمية  القادر،  عبد  حممود  مصطفى   (2(
االزدواج الرضيبي بالتطبيق عل املنشأة الدائمة، مؤمتر مجعية الرضائب املرصية حول املنظومة 
الرضيبية املستقبلية وأثرها عىل االقتصاد واالستثامر، مجعية الرضائب املرصية، مرص، 2)20م، 

ص 449.
((( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 117; The Taxation of Permanent Establishments in the Canadian 
Offshore, supra (, at 44.
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إىل حتقيق  نشاط هيدف  رابعًا وهو ممارسة  اح رشطًا  َّ الرشُّ وأضاف بعض 
ل املنشأة نفقاهتا من  الربح من خالل دورة جتارية كاملة، باإلضافة إىل أن مُتوِّ

خالل إيراداهتا))).
يقوم  إذ  الدائمة  املنشأة  لتحديد  خمتلفًا  إطارًا  الباحثني  بعض  وضع  كام 
إمكانية  هو  الشخيص  والرشط  املكان،  وجود  وهو  املوضوعي  الرشط  عىل 
ف يف املكان وممارسة النشاط خالل حد أدنى من املدة الزمنية التي حتقق  الترصُّ
رشط الديمومة، والرشط الوظيفي وهو أن تكون تلك األنشطة أنشطة جتارية 
بالنظر إىل القانون املحيل لدولة املصدر وكذلك بالنسبة لالتفاقية الدولية مع 
بني  عالقة  وجود  الوظيفي  الرشط  حتت  يدخل  كام  األخرى  الدولة  مواطن 

املكان واألنشطة املامرسة فيه)2).
وضعه  هو  املطلوب  إذ  للمنشأة؛  مملوكًا  يكون  أن  املكان  يف  يشرتط  وال 
أو غريها)3).  اهلبة  أو  أو اإلجيار  التملُّك  أكان عن طريق  فها سواء  حتت ترصُّ
وأما الديمومة والثبات فإهنا معيار نسبي غري أن املهم أن توجد رابطة معينة بني 
حمل النشاط ومنطقة جغرافية معينة)4)، وقد أخذت بعض املحاكم األمريكية 
بأن ممارسة النشاط لفرتة ستة أشهر فأكثر حتقق رشط الثبات)5)، فلو كان هناك 
مطعم لشخص أجنبي يأيت للمشاركة يف معرض سنوي ملدة شهرين يف السنة 

سمري سعد مرقس، املنشأة الدائمة كأساس خلضوع املنشآت واملرشوعات األجنبية التي تزاول   (((
نشاطها ف مرص للرضيبة، جملة املال والتجارة، مرص، العدد 7)5، 2)20م، ص 7.

انظر اإلطار الذي وضعه Arvid S. Skaar من خالل املرجع:  (2(
 The Taxation of Permanent Establishments in the Canadian Offshore, supra (, 

at 45.

الثانية،  الطبعة  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الدخل،  عل  الرضيبة  قانون  صديق،  رمضان  د.   (3(
د.ت.، ص 79.

قانون الرضيبة عل الدخل، مرجع سابق، ص )8.  (4(
(5( MACDONALD, J. ROSS. "Songs of Innocence and Experience": Changes 

to the Scope and Interpretation of the Permanent Establishment Article in 
U.S. Income Tax Treaties, 1950-(010.« The Tax Lawyer 6(, no. ( ((010(: (85-414, 
at (1(.
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فإن طال  والثبات،  املدة  لتحقيق رشط  كافيًا  يعد  فإن هذا ال  يف دولة أخرى 
حتى بلغ ستة أشهر كان كذلك. ويرى البعض أن وجود املعدات أو اآلالت 
ولو مل يكن هناك من يعمل عليها يكفي لتحقيق وصف املنشأة الدائمة؛ كام يف 
حاالت مكائن البيع الذايت ونحوها)))، ويكون األمر أكثر وضوحًا يف حال ما 

إذا تولت املنشأة تزويد تلك املكائن بالبضائع ومتابعتها))).
خاصية  هناك  يكون  أن  دائمة  منشأة  النشاط  هذا  العتبار  يشرتط  وال 
نموذج  ه  توجُّ عكس  عىل  للمرشوع)))،  الربح  حتقيق  إىل  هيدف  كأن  إنتاجية 
اتفاقية املكسيك الذي اشرتط اخلاصية اإلنتاجية)4)، كام ال هيم أن يكون ذلك 
متاحًا ضمن مرشوع  أو كان  للمرشوع،  متاحًا  أو  أو مستأجرًا  املكان مملوكًا 
آخر، بل يمكن أن يكون رشط املكان متحققًا حتى لو كانت اإلقامة يف ذلك 
املكان بشكل غري قانوين)5)، غري أنه ال يمكن احلكم عىل مكان بأنه مكان ثابت 
ملامرسة النشاط إذا كان ذلك بشكل عارض أو فرتة قصرية جدًا؛ إذ ال يمكن 
حمققًا  بضاعة  لبيعه  مستمر  بشكل  لعميل  مكانًا  املبيعات  مدير  دخول  اعتبار 

لرشط املكان الثابت)6).
وقد يثور تساؤل عن مدى اعتبار »املنزل« مكانًا ثابتًا متحققًا معه وجود 
املنشأة الدائمة، غري أن ذلك ُينظر إليه بحسب تفاصيل ذلك العمل، فقد يكون 
املوظف يؤدي عماًل يف منزله لصالح الرشكة أحيانًا وال ُيَعدُّ هذا حتقيقًا لرشط 

قانون الرضيبة عل الدخل، مرجع سابق، ص )8.  (((
((( The Taxation of Permanent Establishments in the Canadian Offshore, supra 

(, at 50.
((( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 117.
(4( "Songs of Innocence and Experience": Changes to the Scope and 

Interpretation of the Permanent Establishment Article in U.S. Income Tax 
Treaties, supra 4(, at (05.

(5( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 
supra 4, at 118.

(6( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 
supra 4, at 119.
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املكان، وقد يكون أداء املوظف للعمل من خالل منزله بشكل يومي يتحقق 
معه رشط املكان الثابت ومن َثمَّ فيكون منشأة دائمة، وقد يكون من األعامل 

التحضريية فيدخل ضمن االستثناءات من حتقق املنشأة الدائمة)1).
د النظام عددًا من الصور التي يصُدق عليها وصف املنشأة الدائمة  وقد عدَّ
غري أنه ليس من الواضح إذا ما كانت هذه القائمة حرصية، أو كانت القائمة 
عىل سبيل التمثيل؛ إذ نصَّ صدر الفقرة )ب( من املادة الرابعة عىل أنه »تعد 
احلاالت اآلتية منشأة دائمة«، فهل يعني ذلك أن ما سواها ليس منشأة دائمة؟ 
أم يعني ذلك أن هذه املادة تناولت بالتنظيم هذه الصور ومل تتطرق لغريها فال 
يعني ذلك كوهنا غري مشمولة بوصف املنشأة الدائمة؟ األمر حُمتِمل، غري أن 
التعليق عىل القائمة اإلجيابية االتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية بنيَّ أن هذه الصور غري حارصة وإنام هي للتمثيل)))، مما يعني أنه يف 
ينظر إىل مدى حتقق الرشوط  الباحث أن  حال نشوء صورة جديدة فإن عىل 

الثالثة املشار إليها فإن حتققت كانت منشأة دائمة وإال فال. 
واملالحظ أن املنظم السعودي قد استفاد يف صياغته ألحكام املنشأة الدائمة 
نموذج  ومن  والتنمية  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  النموذجية  االتفاقية  من 
اتفاقية األمم املتحدة، إال أن املنّظم قد أضاف إضافات غري منصوص عليها 
املنشأة  عليها وصف  قد يصدق  كان  وإن  االتفاقيات  تلك  بشكل رصيح يف 
الدخل  ُيظهر نظام رضيبة  الفقرات، وهذا اإلشكال  ترتيب  الدائمة وغرّي يف 
السعودي بشكل خمتلف عن األنظمة األخرى مما قد يسبب إشكاالت رضيبية، 
أو بمزيج منهام مع  النموذجني  بعكس ما لو كانت الصياغة متامثلة مع أحد 

(1( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 
supra 4, at 1(0.

((( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 
supra 4, at 1(7; 

املنشأة الدائمة كأساس خلضوع املنشآت واملرشوعات األجنبية التي تزاول نشاطها ف مرص للرضيبة، 
مرجع سابق، ص 6.
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احلرص عىل اإلبقاء عىل الصياغة واألحكام مقاربة لنامذج االتفاقيات، ويدّل 
السعودية  العربية  اململكة  أبرمتها  التي  االتفاقيات  أن  اإلشكال  وجود  عىل 
الواردة  واحلاالت  املصطلحات  نفس  فيها  استخدمت  األخرى  الدول  مع 
اتفاقية  ونموذج  والتنمية  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  النموذجية  االتفاقية  يف 
األمم املتحدة، مما قد يسبب إشكاالً عمليًا فيام لو طبَّقت اهليئة العامة للزكاة 
والدخل نظام رضيبة الدخل عىل رشكة أجنبية يف حالة ترى انطباق وصف 
املنشأة الدائمة عليها فيام أن االتفاقية مع دولة تلك الرشكة مل تتناوهلا. وفيام ييل 

من مطالب بيان الصور املنصوص عليها يف النظام.

املطلب األول: مواقع اإلنشاء ومرافق التجميع:
عدَّ نظام رضيبة الدخل مواقع اإلنشاء ومرافق التجميع وممارسة األعامل 
اإلرشافية املتعلقة هبا من صور املنشأة الدائمة إال أن النظام والالئحة التنفيذية 
املنشأة  صفة  واملرافق  املواقع  هذه  بمضّيها  تكتسب  حمددة  مدد  عىل  ينّصا  مل 
الدائمة)))، وإن كانت االتفاقيات الرضيبية بني اململكة وغريها قد نصت عىل 
ت عىل  حتديد مدة؛ فعىل سبيل املثال فإن االتفاقية الرضيبية مع اجلزائر قد نصَّ
إذا  دائمة  منشأة  تعد  والرتكيب  التجميع  واإلنشاء ومشاريع  البناء  مواقع  أن 
زادت مدهتا عن ستة أشهر)2)، وال إشكال يف أن اهليئة العامة للزكاة والدخل 
املكلف  كان  حال  يف  الدائمة  املنشأة  وصف  لتحقيق  متطلبًا  املدة  هذه  ستعدُّ 
من دولة ترتبط مع اململكة باتفاقية حددت فيها مدة معينة الكتساب وصف 
املنشأة الدائمة؛ إذ اهليمنة لالتفاقية عىل النظام املحيل؛ إذ نصت املادة اخلامسة 
أو  تعارض رشوط معاهدة  »عند  أنه  الدخل عىل  نظام رضيبة  والثالثون من 
ترسي  النظام،  هذا  وأحكام  مواد  مع  فيها  طرفًا  اململكة  تكون  دولية  اتفاقية 

نظام رضيبة الدخل، املادة 4/ب/).  (((
الديموقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  وحكومة  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  بني  اتفاقية   (2(
الشعبية لتجنب االزدواج الرضيبي وملنع التهرب الرضيبي يف شأن الرضائب عىل الدخل وعىل 

رأس املال، املوقعة بتاريخ 9)/2)/3)20م، املادة 3/5/أ.
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الثالثة والستني من  املادة  رشوط املعاهدة أو االتفاقية الدولية باستثناء أحكام 
هذا النظام املتعلقة بإجراءات مكافحة التجنب الرضيبي«))). إال أن اإلشكال 
ينشأ يف حال عدم وجود اتفاقية للمملكة مع دولة مكلف، فهل سيتم اعتبار 
عىل  سيقاس  أم  الدائمة،  املنشأة  متطلب  لتحقيق  كافية  قرصت  وإن  مدة  أي 
غريه من املكلفني ممن ترتبط اململكة مع دوهلم باتفاقيات منصوص فيها عىل 
مدة معينة. وأما القانون املرصي عىل سبيل املثال فإنه قد عدَّ مواقع البناء أو 
املرتبطة  اإلرشافية  األنشطة  أو  التجهيزات  أو  التجميع  أو  اإلنشاء  مرشوع 

بيشء من ذلك داخلة حتت صور املنشأة الدائمة)2).
والتنمية  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  النموذجية  االتفاقية  نصت  وقد 
التي  التجميع  Building Sites ومرافق  اإلنشاء  يف مادهتا اخلامسة عىل مواقع 
 ،Construction or Installation Projects((( سّمتها مشاريع البناء أو الرتكيب
وبنّي التعليق عىل املادة أن مواقع اإلنشاء أو الرتكيب يمكن أن تكون منشأة 
هذه  تكون  أن  يشرتط  وال  شهرًا)4)،   (2 من  أطول  مدة  استمرت  إذا  دائمة 
املدة كاملة يف موقع واحد يف تلك الدولة، بل يمكن أن تنتقل من مكان إىل 
نموذج  أن  فيام  الدائمة)5)،  املنشأة  تأخذ حكم  ذلك  الدولة ومع  داخل  مكان 
اتفاقية األمم املتحدة قد أضاف »مرشوع جتميع« وهو ما مل تتطرق له االتفاقية 
املنشأة  وصف  أعطى  كام  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  النموذجية 

نظام رضيبة الدخل، املادة 35.  (((
الدخل  عل  الرضائب  قانون  رشح  ف  املوجز  4؛  املادة  املرصي،  الدخل  عىل  الرضيبة  قانون   (2(
اجلديد، مرجع سابق، ص )7؛ قانون الرضائب عل الدخل ف ضوء الترشيع والقضاء والفقه، 

مرجع سابق، ص 53-52.
((( Model Tax Convention on Income and on Capital، Article 5/(.
(4( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 1(8; "Songs of Innocence and Experience": Changes to the 
Scope and Interpretation of the Permanent Establishment Article in U.S. 
Income Tax Treaties, supra 4(, at (55.

(5( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 
supra 4, at 1((.
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املدة  هذه  ختفيض  للطرفني  وجعل  أشهر  ستة  املدة  جتاوزت  ما  متى  الدائمة 
إىل ما ال يقل عن ثالثة أشهر، باإلضافة إىل أنه جعل »األنشطة اإلرشافية« من 
الدائمة)))، وقد ذكر رشح نموذج  املنشأة  التي يتحقق معها وصف  األنشطة 
األجل؛  عن  االستغناء  ل  ُتفضِّ النامية  الدول  بعض  أن  املتحدة  األمم  اتفاقية 
ن الدول املصدرة  ألن هذه املشاريع يمكن إنجازها خالل فرتة يسرية مما ُيمكِّ

ب الرضيبي)2). لرؤوس األموال من التهرُّ
إنشاء لرشكة  فلو كان هناك مرشوع  االتفاقية  إليه يف  املشار  للقيد  ووفقًا 
لالتفاقية  وفقًا  دائمة  منشأة  يعدُّ  ال  فإنه  شهرًا   (2 من  أقل  مدته  وكانت 
النموذجية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية فيام يعد كذلك وفقًا لنموذج 
وجود  ذاته  بحد  يعني  ال  اإلنشاء  مرشوع  وجود  إذ  املتحدة؛  األمم  اتفاقية 
منشأة دائمة، وإنام قد تتوفر صورة املنشأة الدائمة يف شكل مكتب أو فرع أو 
املباين فحسب،  تشمل  التجميع ال  ومرافق  اإلنشاء  مواقع  أن  كام  ذلك.  غري 
تتجاوز  التي  والرتميامت  والقنوات،  واجلسور،  الطرق،  إنشاء  تشمل  بل 
الرتميامت التحسينية، واحلفر ونحوها، كام أن مشاريع الرتكيب ال تقترص عىل 
املباين بل تشمل تركيب املكائن واملعدات ونحوها))). ومن اجلدير بالذكر أن 
كل مرشوع جيب أن يعامل بشكل مستقل عن غريه ما مل يكن متصاًل به، فعىل 
ملدة  الرياض  مدينة  لعميل يف  أجنبية مرشوعًا  لدى رشكة  أن  لو  املثال  سبيل 
5 أشهر ومرشوع لعميل آخر يف مدينة جدة ملدة 5 أشهر فإنه ال يمكن ضمُّ 
املدتني إىل بعضهام للحكم بوجود املنشأة الدائمة)4). ولتحديد مدى االتصال 
اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الرضيبي بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،   (((

املادة 3/5/أ.
اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الرضيبي بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،   (2(

ص 77.
((( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 1(8-1(9.
(4( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 1(9.
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بني املرشوعني فإن هناك عددًا من العوامل التي تؤخذ بعني االعتبار ككون 
املرشوعني لشخص واحد أو أشخاص مرتبطني، أو كان املرشوع الثاين نتيجة 
طبيعية وامتدادًا طبيعيًا للمرشوع األول، وما إذا كان باإلمكان مجع املرشوعني 
يف مرشوع واحد وإنام فصلت لغرض التهرب الرضيبي، وكذلك ما إذا كان 

نفس املوظفني هم من ينفذ األعامل يف كال املرشوعني)1).
اح بني األعامل اإلرشافية من املقاول فهذه تعد ُمكِسبة  َّ ق بعض الرشُّ وقد فرَّ
لوصف املنشأة الدائمة، وبني األعامل اإلرشافية من طرف آخر يقترص عمله 
عىل اإلرشاف فال ُيعد ذلك ُمكِسبًا لوصف املنشأة الدائمة، فيام جعل البعض 
املنشأة  ُمكِسبًا لوصف  ثالث  ممارسة األعامل اإلرشافية ولو كانت من طرف 
الدائمة متى ما حتققت ثبات املكان وديمومته التي حددهتا بعض االتفاقيات 

بأكثر من ستة أشهر أو اثني عرش شهرًا))).
املطلب الثاين: جتهيزات ومواقع مسح املوارد الطبيعية:

املسح  أعامل  يف  املستخدمة  واملواقع  الرتكيبات  الدخل  رضيبة  نظام  عدَّ 
املوارد  مسح  يف  املستخدمة  والسفن  احلفر،  ومعدات  الطبيعية،  للموارد 
الطبيعية، وممارسة األعامل اإلرشافية املتعلقة هبا من صور املنشأة الدائمة)3). 
وأما القانون املرصي فقد عدَّ املنجم، أو حقل البرتول، أو بئر الغاز، أو املحجر، 
أو أي مكان آخر الستخراج املوارد الطبيعية بام يف ذلك األخشاب أو أي إنتاج 

آخر من الغابات من صور املنشأة الدائمة)4).
(1( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 1(0.
((( "Songs of Innocence and Experience": Changes to the Scope and 

Interpretation of the Permanent Establishment Article in U.S. Income Tax 
Treaties, supra 4(, at (6(.

نظام رضيبة الدخل، املادة 4/ب/2.  (3(
الدخل  عل  الرضائب  قانون  رشح  ف  املوجز  4؛  املادة  املرصي،  الدخل  عىل  الرضيبة  قانون   (4(
اجلديد، مرجع سابق، ص )7؛ قانون الرضائب عل الدخل ف ضوء الترشيع والقضاء والفقه، 

مرجع سابق، ص 52.
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والتنمية  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  النموذجية  االتفاقية  تناولت  وقد 
والغاز،  الزيت  وآبار  املناجم،  أن  عىل  ونصت  األمر  هذا  اخلامسة  مادهتا  يف 
وأماكن التحجري أو أي مكان الستخراج املوارد الطبيعية يعدُّ منشأة دائمة)1)، 
وجيب أن تفرس كلمة »مكان« بشكل واسع لتشمل أي مكان سواء أكان يف 
الرب أم يف البحر))). ومل تتطرق االتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون االقتصادي 
ألنه  واالستطالع؛  املسح  حلكم  املتحدة  األمم  اتفاقية  نموذج  وال  والتنمية 
املسح  أعامل  دخول  حول  موحدة  نظر  وجهة  إىل  الوصول  باإلمكان  يكن  مل 
الدائمة، وإن كان يمكن قياسها عىل أعامل  املنشأة  واالستطالع ضمن صور 

الرتكيب واملشاريع))). 
األوىل أن  النظام من جهتني:  وأرى أن صياغة االتفاقية أدقُّ من صياغة 
النظام نصَّ عىل »املواقع املستخدمة يف أعامل املسح« و»معدات احلفر والسفن 
املوارد  أماكن  تناولت  االتفاقية  أن  فيام  الطبيعية«  املوارد  املستخدمة يف مسح 
الطبيعية ذاهتا؛ فإذا تم الرتخيص لرشكة باملسح أو التعدين أو نحو ذلك فإن 
املنشأة الدائمة نشأت يف حقه بمجرد الرتخيص حتى ولو مل يبدأ العمل، فيام 
والثانية أن  أن النظام السعودي ربط ذلك بوجود تركيبات ومواقع للمسح، 
السعودي  النظام  أن  فيام  الطبيعية  املوارد  االتفاقية نصت عىل استخراج هذه 

تطرق ألعامل املسح دون أعامل االستخراج.

(1( Model Tax Convention on Income and on Capital, Article 5/(/f.
((( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 1(8.
((( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 1(8; "Songs of Innocence and Experience": Changes to the 
Scope and Interpretation of the Permanent Establishment Article in U.S. 
Income Tax Treaties, supra 4(, at (69.
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املطلب الثالث: القاعدة الثابتة لغري املقيم:
عدَّ نظام رضيبة الدخل وجود قاعدة ثابتة يامرس منها الشخص الطبيعي 
غري املقيم نشاطه يف اململكة من صور املنشأة الدائمة)))، وهذه الصورة مل يتناوهلا 
القانون املرصي، ومل تتناوهلا االتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية وال نموذج اتفاقية األمم املتحدة بشكل رصيح، كام أن املقصود هبذه 
ف القاعدة الثابتة، ولكن يبدو أهنا مرادفة للمنشأة  الفقرة غري واضح؛ إْذ مل ُتعرَّ
الدائمة يف حق الشخص الطبيعي غري أن االتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية كانت تعاجلها حتت مبدأ »القاعدة الثابتة« للدخل الناتج 
النشاط  أرباح  وبني  بينها  التفريق  مناسبة  عدم  رأت  ثم  املهنية  اخلدمات  عن 
وعدهتا كلها داخلة حتت أرباح النشاط)))، ويمكن أن يقال إن من أمثلة هذه 
فيها ملامرسة  له مكان  اململكة ويكون  إىل  الطبيعي  الشخص  يأيت  أن  الصورة 
نشاطه كأن يكون له مكتب يقوم من خالله بتقديم خدمات إىل عمالئه، فإن 
ل منشأة دائمة يف حق الشخص  القاعدة الثابتة يف هذه احلالة وهي املكتب ُتشكِّ
الطبيعي غري املقيم. وقد نصت االتفاقية مع مجهورية النمسا عىل سبيل املثال 
»1. الدخل الذي يكتسبه مقيم ف دولة متعاقدة فيام يتعلق بخدمات  عىل أن 
مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة خيضع للرضيبة فقط ف تلك الدولة 
املتعاقدة ما مل يكن: لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة ف الدولة املتعاقدة 
األخرى ألداء أنشطته«)3)، فإذا كان هناك مهندس يف مجهورية النمسا ولديه 
مكتب يف السعودية الستقبال عمالئه وتنفيذ خمططاهتم اهلندسية فإنه خيضع 

لرضيبة الدخل ولو مل حيقق رشط اإلقامة؛ ألن له قاعدة ثابتة يف اململكة.
نظام رضيبة الدخل، املادة 4/ب/3.  (((

((( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 
supra 4, at 195.

االزدواج  لتجنب  النمسا  مجهورية  وحكومة  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  بني  اتفاقية   (3(
الرضيبي يف شأن الرضائب عىل الدخل وعىل رأس املال وملنع التهرب الرضيبي، املوقعة بتاريخ 

7/09/04)20م، املادة 4)/).
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املطلب الرابع: فرع الرشكة غري املقيمة:
عدَّ نظام رضيبة الدخل وجود فرع لرشكة غري مقيمة مرصح له بمزاولة 
الفرع  بني  النظام  ق  ُيفرِّ ومل  الدائمة)))،  املنشأة  صور  من  اململكة  يف  األعامل 
املؤقت وبني الفرع غري املؤقت، رغم أن هناك فرقًا بينهام؛ إذ التعاقد يكون مع 
الرشكة األجنبية مبارشة يف حال كان الفرع مؤقتًا؛ ألن الفرع املؤقت ُمقيَّد زمنيًا 
باملشاريع التي ُأسندت إليه فمتى ما انتهت مل حيق للرشكة البقاء يف اململكة، 
مع  وليس  مبارشة  الفرع  مع  يكون  التعاقد  فإن  الدائم  الفرع  حال  يف  وأما 
الرشكة األم. وسواء أكان الفرع مؤقتًا أم دائاًم فإن شموله ضمن مفهوم املنشأة 
ذ  الدائمة ظاهر؛ إذ هناك مكان ملامرسة النشاط، كام أن هذا املكان ثابت، وُتنفَّ
النشاطات من خالل هذا املكان)))، إال إذا كان دور الفرع مقترصًا عىل الصور 
املستثناة وفقًا للفقرة )ج( من املادة الرابعة كأن يكون دور الفرع مقترصًا عىل 
نشاطات ذات طبيعة إعدادية أو مساعدة)3). وقد عدَّ القانون املرصي وجود 

الفرع صورة من صور املنشأة الدائمة)4).

املطلب اخلامس: حصة الرشيك غري املقيم يف رشكة األشخاص:
مقيمة  أشخاص  رشكة  يف  املقيم  غري  الرشيك  الدخل  رضيبة  نظام  عدَّ 
وهي  أشخاص)5)،  رشكة  يف  حصة  شكل  عىل  اململكة  يف  دائمة  ملنشأة  مالكًا 
رشكة التضامن، ورشكة التوصية البسيطة، ورشكة املحاصة)6). فإذا كان هناك 
رشيك أجنبي غري مقيم يف رشكة تضامنية فإن حصته يف تلك الرشكة تعد يف 

نظام رضيبة الدخل، املادة 4/ب/4.  (((
((( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 117.

نظام رضيبة الدخل، املادة 4/ج.  (3(
الدخل  عل  الرضائب  قانون  رشح  ف  املوجز  4؛  املادة  املرصي،  الدخل  عىل  الرضيبة  قانون   (4(
اجلديد، مرجع سابق، ص )7؛ قانون الرضائب عل الدخل ف ضوء الترشيع والقضاء والفقه، 
موسوعة الدكتور زكريا حممد بيومي ف رشح قانون  مرجع سابق، ص 52؛ د. زكريا بيومي، 

الرضيبة عل الدخل، توزيع مكتبة شادي، الطبعة األوىل، ص 30).
نظام رضيبة الدخل، املادة 4/د.  (5(

د. حممد اجلرب، القانون التجاري السعودي، الطبعة الرابعة، 7)4)هـ، ص 70).  (6(
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اإلقرار  م  ُيقدِّ من  هو  املقيم  غري  الرشيك  فإن  َثمَّ  ومن  الدائمة،  املنشأة  حكم 
الرضيبي وفقًا ألحكام املادة الستني من نظام رضيبة الدخل)))، وال خُيلُّ هذا 
بالتزام الرشكة بتقديم إقرار رضيبي لغرض املعلومات إىل اهليئة العامة للزكاة 
والدخل بتفاصيل عن الدخل املتحقق للرشيك غري املقيم)2). ومل يتطرق القانون 
إىل أحكام  املتحدة  األمم  اتفاقية  نموذج  يتطرق  مل  الصورة، كام  املرصي هلذه 
املشكالت  تناول  حرية  املتعاقدتني  للدولتني  ترك  إذ  األشخاص؛  رشكات 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  النموذجية  االتفاقية  أما  هبا)3)،  املتعلقة 
فقد تطرقت إىل رضيبة رشكات األشخاص وتناولتها يف تقرير خاص يعالج 
هذه املسألة الدقيقة التي اختلفت فيها الدول)4) إذ تعامل بعض الدول الرشاكة 
Partnership كشخص خاضع للرضيبة Taxable Person، وبعض الدول تنظر 

لهم االلتزام الرضيبي)6)، ومنها  للرشكاء )Fiscally-transparent Entity(5 وحُتمِّ
اململكة العربية السعودية التي تعدُّ حصة غري املقيم بمثابة املنشأة الدائمة.

املطلب السادس: ممارسة النشاط من خالل وكيل غري مستقل:
األنشطة  عدا   - نشاط  ألي  املقيم  غري  ممارسة  الدخل  رضيبة  نظام  عدَّ 
املستثناة - من خالل وكيل له عماًل تتحقق فيه صفة املنشأة الدائمة)7)، غري أن 
الالئحة التنفيذية قد بيَّنت أن الوكيل املقصود يف املادة الرابعة هو الوكيل غري 

نظام رضيبة الدخل، املادة 60/ج/2.  (((
نظام رضيبة الدخل، املادة 36/أ.  (2(

اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الرضيبي بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،   (3(
ص 40.

(4( OECD (1999(, The Application of the OECD Model Tax Convention to 
Partnerships, Issues in International Taxation, No. 6, OECD Publishing, Paris, 
at 11.

Fiscally-transparent Entity هو أن املنشأة ال تتحمل الرضيبة بذاهتا وإنام ينتقل  املقصود بـ   (5(
االلتزام إىل الرشكاء فيها وهم من يتحملون الرضيبة. انظر:

 OECD (1999(, The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, 
Issues in International Taxation, No. 6, OECD Publishing, Paris, at ((.

(6( The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, supra 
8(, at (5.

نظام رضيبة الدخل، املادة 4/أ.  (7(
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املستقل الذي يقوم بإجراء املفاوضات نيابة عن غري املقيم، أو إبرام العقود نيابة 
عن غري املقيم، أو يكون لديه رصيد من السلع يف اململكة مملوكة لغري املقيم 
يلبي منها بانتظام طلبات العمالء نيابة عن غري املقيم)))، أما يف نشاط التأمني 
وإعادة التأمني فإنه يتحقق وصف املنشأة الدائمة إذا مارس غري املقيم العمل 
من خالل مقيم ولو مل يرصح الوكيل بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن غري 
املقيم)2)، وهو ما وافق فيه النظام السعودي نموذج اتفاقية األمم املتحدة التي 
التعاون االقتصادي والتنمية غري  النموذجية ملنظمة  انفردت به عن االتفاقية 
الدائمة)3). ويف  املنشأة  التأمني حمققًا لوصف  إعادة  نشاط  باعتبار  أنه خالفها 
من  أرباح  عىل  للرضيبة  املقيم  غري  ل  حتمُّ عليه  يرتتب  إذ  ظاهر؛  إشكال  هذا 
حُيتمل كونه وكياًل مستقاًل رغم احتامل أن ذلك الوكيل ُيمثِّل أكثر من رشكة 

تأمني. 
حكم  يف  عدَّ  أنه  إال  »الوكيل«  اصطالح  عىل  املرصي  القانون  ينصَّ  ومل 
كانت  ما  متى  تابع  مرشوع  حلساب  يعمل  الذي  »الشخص  الدائمة  املنشأة 
الوكيل وإن كان  املرشوع واعتامدها«)4). كام عدَّ  باسم  العقود  إبرام  له سلطة 
جهده  أو  وقته  معظم  س  »كرَّ إذ  املقيم  لغري  الدائمة  املنشأة  حكم  يف  مستقاًل 

خالل الفرتة الرضيبية لصالح الرشكة األجنبية«)5).

وتاريخ   (535 رقم  املالية  وزير  بقرار  الصادرة  الدخل  رضيبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة   (((
))/425/06)هـ، املادة 4/).

الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة الدخل، املادة 2/4.  (2(
اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الرضيبي بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،   (3(

املادة 6/5.
الدخل  عل  الرضائب  قانون  رشح  ف  املوجز  4؛  املادة  املرصي،  الدخل  عىل  الرضيبة  قانون   (4(
اجلديد، مرجع سابق، ص )7؛ قانون الرضائب عل الدخل ف ضوء الترشيع والقضاء والفقه، 

مرجع سابق، ص 53-52.
الدخل  عل  الرضائب  قانون  رشح  ف  املوجز  4؛  املادة  املرصي،  الدخل  عىل  الرضيبة  قانون   (5(
اجلديد، مرجع سابق، ص 72؛ قانون الرضائب عل الدخل ف ضوء الترشيع والقضاء والفقه، 
مرجع سابق، ص 52-53؛ موسوعة الدكتور زكريا حممد بيومي ف رشح قانون الرضيبة عل 

الدخل، مرجع سابق، ص 25).
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ونموذج  والتنمية  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  النموذجية  االتفاقية  وأما 
ا من ضمن صور املنشأة الدائمة عمل أي شخص  اتفاقية األمم املتحدة فقد عدَّ
بالوكالة عن غري املقيم يقوم بتوقيع العقود بشكل معتاد، أو يقوم بدور أسايس 
يف إبرام الصفقات من غري تعديل جوهري من غري املقيم، وكانت هذه العقود 
باسم غري املقيم، وكانت تتضمن نقاًل مللكية يشء أو منحًا حلق استخدامه، أو 
قدم خدمة لغري املقيم ما مل تكن هذه اخلدمات مستثناة ابتداء)1)، غري أنه ال يعد 
عمل الوكيل ضمن صور املنشأة الدائمة إذا كان الوكيل مستقاًل))). ويرتتب 
األثر الرضيبي بشكل واضح عىل األجنبي يف حال اعتبار الوكيل غري مستقل؛ 
إذ سيتحمل األجنبي الرضائب املفروضة عىل الوكيل؛ ألن الوكيل أصبح يف 

حكم املنشأة الدائمة لألجنبي.
فإن  الوكيل  ذلك  عمل  إىل  بالنظر  وغريه  املستقل  بني  التفريق  ويمكن 
كان ذلك الوكيل يعمل بشكل حرصي مع غري املقيم أو شبه حرصي فإنه ال 
يعد وكياًل مستقاًل)))، كام ُينظر إىل مدة االستقاللية التي يتمتع هبا هذا الوكيل 
فإن كان يتلقى تعليامت تفصيلية أو كان يتحكم به غري املقيم حتكاًم كبريًا فإنه 
قراراته  اختاذ  عىل  الوكيل  قدرة  إىل  ينظر  كام  مستقاًل)4)،  وكياًل  كذلك  يعد  ال 
(1( Model Tax Convention on Income and on Capital, Article 5/5; 

اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الرضيبي بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية، املادة 
.7/5

((( Model Tax Convention on Income and on Capital, Article 5/6; "Songs of 
Innocence and Experience": Changes to the Scope and Interpretation of 
the Permanent Establishment Article in U.S. Income Tax Treaties, supra 4(, 
at (09; Mark L Lubin, Tax Court rules on agents as permanent establishments; 
The CPA Journal; Oct 1995; 65, 10; Accounting, Tax & Banking Collection, at 7(.

((( Model Tax Convention on Income and on Capital, Article 5/6.
(4( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 147; Model Tax Convention on Income and on Capital, Article 
5/6; "Songs of Innocence and Experience": Changes to the Scope and 
Interpretation of the Permanent Establishment Article in U.S. Income Tax 
Treaties, supra 4(, at (98.
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عنها  تعويض  عىل  حصوله  وعدم  العمل  لتنفيذ  أخرى  أطراف  مع  بالتعاون 
من األجنبي، وينظر إىل مدى التزام الوكيل بتقديم تقارير دورية عن عمله إىل 
األجنبي ومدى حتمله املخاطر لوحده)1)، وينظر إىل أعامل الوكيل األخرى فإن 
كان يتقبل العمل من أكثر من شخص فإن هذا دليل عىل كونه وكياًل مستقاًل، 
وإن كان عمله مقترصًا عىل شخص واحد وإن مل يكن هناك حرصية فهذا يدل 

عىل كونه غري مستقل))) .
وال يشرتط يف الوكيل أن يكون شخصًا مفوضًا بموجب وكالة رسمية، 
ويعد  الرشكة وكياًل،  مدير  ُيعدُّ  قد  بل  يكون كذلك شخصًا طبيعيًا،  أن  وال 
الرشيك وكياًل عن رشيكه، ويمكن أن ُتعدَّ الرشكة وكيلة عن رشكة أخرى))). 
كان  إذا  مستقل  غري  الوكيل  باعتبار  املتحدة  األمم  اتفاقية  نموذج  انفرد  وقد 
أو  سلعًا  بانتظام  منها  ويسلم  البضائع  أو  السلع  من  بمخزون  عادة  حيتفظ 

بضائع باسم األجنبي)4) وهو ما تبعه النظام السعودي. 
األمريكية  التأمني  رشكة  كانت  الكندية  املحاكم  أمام  قضية  ويف 
Knights of Columbus متارس أنشطة التأمني يف كندا من خالل وكيل رئيس 

تتطلبها  التي  التقارير  تقديم  عىل  دوره  يقترص  وإنام  باملبيعات  عالقة  له  ليس 
احلكومة الكندية، يتبعه 22 وكياًل عامًا ويتبع كل وكيل عام 0) وكالء ميدان، 
وكل هؤالء الوكالء يعملون بشكل حرصي لصالح هذه الرشكة ويتقاضون 
(1( "Songs of Innocence and Experience": Changes to the Scope and 

Interpretation of the Permanent Establishment Article in U.S. Income Tax 
Treaties, supra 4(, at (98-(99.

((( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 
supra 4, at 148.

((( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 
supra 4, at 14(.

اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الرضيبي بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،   (4(
املادة 5/5/ب؛

The PERMANENT ESTABLISHMENT Concept in the MENA Region, supra 18, at 
44.
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عموالت منها، غري أن كل وكيل ميدان يامرس العمل يف مكان خاصٍّ به وعادة 
ما يكون العمل من املنزل وكان دورهم يقترص عىل احلصول عىل املعلومات 
لعقد  أقرب  عملهم  طريقة  وكأن  الرئيس)1)،  الرشكة  ملقر  الطلبات  وإرسال 
أن  الكندية  الرضائب  هيئة  عدت  وقد  جوانبها.  بعض  يف  التجاري  االمتياز 
عمل هؤالء الوكالء قد حقق صورة املنشأة الدائمة من خالل رابطة الوكالة)))، 
وأن توقيع العقود يف مقر الرشكة الرئيس ال يعني اختالل الرشط وفقًا لرشح 
)))OECD كام أن هناك مكانًا ثابتًا ملامرسة النشاط والذي  االتفاقية النموذجية 
يدير الوكيل العام من خالله النشاط)4)، غري أن املحكمة رأت أن عمل الوكالء 
هنا عمل مستقل ال يتحقق معه وصف املنشأة الدائمة، باإلضافة إىل عدم قدرة 
هؤالء الوكالء عىل إبرام العقود؛ بل كانت العقود ُتربم يف الواليات املتحدة 
األمريكية من خالل املقر الرئيس للرشكة، كام أنه مل يتحقق لدى املحكمة وجود 
املكان الثابت ملامرسة النشاط؛ إذ املكان الثابت الذي يامرس منه النشاط هو 
مها، وأما املكان  منازل الوكالء غري أهنا ليست حتت سيطرة الرشكة وال حتكُّ
ال  حكومي  ملتطلب  حتقيق  فهو  خالله  من  بالعمل  العام  الوكيل  يقوم  الذي 

ملامرسة النشاط)5).

املطلب السابع: صور أخرى:
والتنمية وكذلك  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  النموذجية  االتفاقية  نصت 
نموذج اتفاقية األمم املتحدة يف مادهتا اخلامسة وكذلك القانون املرصي عىل 
(1( Craig Elliffe, Canadian Tax Court on the Meaning of "Permanent 

Establishment" in Treaties, Journal of International Taxation; Apr (011; at (7-
(8.

((( Canadian Tax Court on the Meaning of "Permanent Establishment" in 
Treaties, supra 98, at (9.

((( Canadian Tax Court on the Meaning of "Permanent Establishment" in 
Treaties, supra 98, at (0.

(4( Canadian Tax Court on the Meaning of "Permanent Establishment" in 
Treaties, supra 98, at (1.

(5( Canadian Tax Court on the Meaning of "Permanent Establishment" in 
Treaties, supra 98, at (0-(1.
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صور أخرى مل يرش إليها النظام السعودي بشكل رصيح؛ إذ نصت عىل مكان 
اإلدارة Place of Management، واملكتب Office، واملصنع Factory، والورشة 
ألنه  مستقل؛  بشكل  اإلدارة  مكان  عىل  االتفاقية  نّصت  وقد   ،Workshop(1(

يمكن أال يكون مكان اإلدارة مكتبًا بل يمكن أن تكون اإلدارة من أي مكان 
آخر كفندق أو نحو ذلك))).

وهذه الصور املذكورة يمكن أن يقال بدخوهلا حتت أحكام الفقرة )أ( من 
لغري  الدائمة  املنشأة  أن  عىل  نصت  إذ  الدخل؛  رضيبة  نظام  من  الرابعة  املادة 
من  يامرس  الذي  املقيم  غري  لنشاط  دائم  »مكان  من  تتألف  اململكة  يف  املقيم 

خالله النشاط كليًا، أو جزئيًا«)3).
وقد كانت االتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية تعالج 
اعتبار قيام مؤسسة بتقديم خدمات، بام فيها اخلدمات االستشارية، عن طريق 
املادة  حذفت  ثم  الدائمة  املنشأة  صور  من  صورة  آخرين  أفراد  أو  موظفني 
أهنا  عىل  السابعة  املادة  إىل  الرشح  وأحال  احلكم  هبذا  املتعلقة  عرشة  الرابعة 
الدخل  أن  يعني  تعالج نفس احلكم دون احلاجة للنص عىل اخلدمات)4)، مما 
دخاًل  تعد  املستقلة  الطبيعة  ذات  األنشطة  من  وغريها  املهنية  اخلدمات  من 

(1( Model Tax Convention on Income and on Capital, Article 5/(/a; 5/(/c; 5/(/d; 
5/(/e; 

النامية،  والبلدان  النمو  املتقدمة  البلدان  بني  الرضيبي  لالزدواج  النموذجية  املتحدة  األمم  اتفاقية 
املادة 2/5/أ، ج، د، هـ؛ قانون الرضيبة عىل الدخل املرصي، املادة 4؛ املوجز ف رشح قانون 
ضوء  ف  الدخل  عل  الرضائب  قانون  72؛  ص  سابق،  مرجع  اجلديد،  الدخل  عل  الرضائب 
الترشيع والقضاء والفقه، مرجع سابق، ص 52-53؛ موسوعة الدكتور زكريا حممد بيومي ف 

رشح قانون الرضيبة عل الدخل، مرجع سابق، ص )3)-44).
((( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 1(8.

نظام رضيبة الدخل، املادة 4/أ.  (3(
(4( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at (04.
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اتفاقية  نموذج  فيام نص  الدائمة)1)،  املنشأة  مبدأ  خاضعًا للرضيبة عىل أساس 
األمم املتحدة بشكل رصيح عىل اعتبار قيام مؤسسة بتقديم خدمات، بام فيها 
أفراد آخرين صورة من صور  أو  اخلدمات االستشارية، عن طريق موظفني 
أكانت  سواء  أشهر  ستة  من  أكثر  إقامتهم  تتجاوز  أن  برشط  الدائمة  املنشأة 
متصلة أم متفرقة ما دامت متت يف سنة رضيبية واحدة)2). وبناء عىل ذلك فإنه 
لو أرسل مكتب استشاري فريقًا من املوظفني لتقديم خدمات استشارية ألي 
دائمة  ملنشأة  وجودًا  يعد  فإنه  أشهر  ستة  بقاؤهم  وجتاوز  اململكة  داخل  جهة 
لذلك املكتب االستشاري األجنبي وتستحق الرضيبة عليها بقدر ما جتنيه من 
أرباح تنسب إليها)3). ويمكن أن يقال إن النظام السعودي عالج هذه الصورة 
حيث يمكن أن تدخل حتت الصور األخرى يف حال الشخص املعنوي، فيام 
تدخل حال الشخص املعنوي حتت ممارسة الشخص الطبيعي غري املقيم العمل 

من خالل قاعدة ثابتة يف اململكة.

(1( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 
supra 4, at 195.

اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الرضيبي بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،   (2(
املادة 3/5/ب؛

The PERMANENT ESTABLISHMENT Concept in the MENA Region, supra 18, at 
44.

حتمية التوافق بني القانون الرضيبي الداخيل واتفاقيات جتنب االزدواج الرضيبي بالتطبيق عل   (3(
املنشأة الدائمة، مرجع سابق، ص 455.
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املبحث الثاين
استثناءات املنشأة الدائمة

الدولية -  النموذجية  تبعًا لالتفاقيات  الدخل -  نظام رضيبة  استثنى   
فيها  لو حتقق  الدائمة حتى  املنشأة  تستثنى من صور  التي  األنشطة  من  عددًا 
وليس  عرضيًا  النشاط  ذلك  كان  ما  متى  النشاط  وممارسة  الديمومة  وصف 
ثم  ومن  إليه  األرباح  حتقيق  إسناد  يمكن  بحيث  ذاته  بحد  مستقاًل  نشاطًا 
االتفاقية  السعودي وبني  النظام  الرضيبة عليها، وهذا فرق ظاهر بني  فرض 
عد  السعودي  النظام  إن  إذ  والتنمية؛  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  النموذجية 
األنشطة اإلعدادية أو املساعدة صورة من الصور، فيام أن االتفاقية النموذجية 
أنه  غري  مساعدة)4)،  أو  إعدادية  فيها  األنشطة  بكون  الصور  مجيع  ربطت  قد 
بطبيعته ومن  أو مساعد  إعدادي  أنه  ُمعنيَّ  نشاط  أي  تعدَّ  أن  دولة  حيق ألي 
ثم استثناؤه)5)، ولذلك يرتتب عىل ذلك اعتبار النظام السعودي بعض الصور 
أو  إعدادي  غري  فيها  النشاط  كان  لو  حتى  الدائمة  املنشأة  حكم  من  مستثناة 
سبيل  عىل  الدائمة  املنشأة  حكم  من  املستثناة  للصور  بيان  ييل  وفيام  مساعد، 
االقتصادي  التعاون  ملنظمة  النموذجية  االتفاقية  إن  إذ  احلرص؛  ال  التمثيل 
أنشطة أخرى  انطباق االستثناء عىل أي  فقرة تنص عىل  والتنمية قد أضافت 

وإن مل تذكر إذا كانت طبيعتها إعدادية أو مساعدة)6).

املطلب األول: ختزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إىل غري 
مقيم:

نصت املادة الرابعة من النظام عىل اعتبار ختزين أو عرض أو توريد بضاعة 
أو منتجات تعود إىل غري املقيم نشاطات مستثناة من حكم املنشأة الدائمة)7).
(4( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 1((.
(5( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 1(9.
(6( Model Tax Convention on Income and on Capital, Article 5/4/e.

نظام رضيبة الدخل، املادة 4/ج/).  (7(
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اخلاصة  بالتسهيالت  »االنتفاع  استثناء  عىل  املرصي  القانون  نصَّ  وكذلك 
وكذلك  للمرشوع«  اململوكة  والسلع  البضائع  وعرض  التخزين  ألغراض 
»االحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع اململوكة للمرشوع ألغراض التخزين 

أو العرض« من وصف املنشأة الدائمة))).
وبالنظر إىل االتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية فإهنا 
 )a( نصت عىل حالتني متعلقتني ببضائع أو منتجات غري املقيم إذ تنص الفقرة
ملنتجات  التوصيل  أو  العرض،  أو  التخزين،  لغرض  املرافق  »استخدام  عىل 
نظام رضيبة  تعبري  أدقُّ من  االتفاقية  تعبري  أن  باملرشوع«))). وال شك  خاصة 
الدخل؛ إذ إن تعبري نظام رضيبة الدخل قد يوهم أن ممارسة غري املقيم توريد 
بضائع أو منتجات من خالل مكان دائم يف اململكة ولو كانت نشاطًا مستقاًل 
قائاًم بذاته مستثنى من حكم املنشأة الدائمة، وال أظن هذا مقصودًا؛ إذ املقصود 
وفقًا لالتفاقية استخدام املكان الدائم يف تلك الدولة لغرض ختزين أو عرض 
أو توصيل منتجات خاصة بمرشوع معني ينفذه غري املقيم، مما يعني اقتصار 
النشاط عىل التخزين))) أو أن هذه املنتجات هي منتجات جانبية لغرض تنفيذ 
املرشوع وليست نشاطًا قائاًم بذاته، كام لو أقامت رشكة أردنية مستودعًا داخل 
الفواكه يف درجة حرارة معينة حتى  السعودية لغرض ختزين  العربية  اململكة 
االنتهاء من إجراءات الفحص والتخليص اجلمركي، أو كام لو أقامت رشكة 
السيارات  غيار  لقطع  السعودية  العربية  اململكة  يابانية مستودعًا يف  سيارات 

الدخل  عل  الرضائب  قانون  رشح  ف  املوجز  4؛  املادة  املرصي،  الدخل  عىل  الرضيبة  قانون   (((
اجلديد، مرجع سابق، ص )7؛ قانون الرضائب عل الدخل ف ضوء الترشيع والقضاء والفقه، 
مرجع سابق، ص 52-53؛ موسوعة الدكتور زكريا حممد بيومي ف رشح قانون الرضيبة عل 

الدخل، مرجع سابق، ص 30).
((( Model Tax Convention on Income and on Capital, Article 5/4/a.
((( "Songs of Innocence and Experience": Changes to the Scope and 

Interpretation of the Permanent Establishment Article in U.S. Income Tax 
Treaties, supra 4(, at (15.
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هتدف من خالله إىل توصيل القطع فقط إىل عمالئها دون القيام بعملية بيع أو 
صيانة داخل اململكة، فإن هاتني الصورتني تعدان واقعتني حتت استثناء املادة 
ن العرض بيعًا  الرابعة)1). كام يشمل االستثناُء العرَض للبضائع حتى لو تضمَّ
عرضيًا لذات السلع املعروضة كأن ُتعرض البضائع يف معرض جتاري ثم ُتباع 

يف هناية املعرض)2)؛ لكون ذلك أسهل من إعادة شحنها لبلد التاجر))).
كام تنص الفقرة )b( من االتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون االقتصادي 
التي ختص مرشوعًا  املشرتيات  أو  البضاعة  »اإلبقاء عل خمزون  والتنمية عىل 
لغرض التخزين أو العرض أو التوصيل«)4). ومن ثم فإن هذه الصورة مماثلة 
للصورة التي قبلها وهي ختزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود 
تتناول  الصورة  أن هذه  الصورة  تلك  بينها وبني  الفرق  أن  إال  املقيم  إىل غري 
حالة وجود طرف آخر يقوم بعملية التخزين أو العرض أو التوصيل فيام أن 
ختزين  لغرض  املرافق  لتلك  نفسه  املقيم  غري  استخدام  تتناول  الصورة  تلك 
أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إليه. وال إشكال يف عدم حتقق 
وصف املنشأة الدائمة إذا كان املخزون لدى طرف آخر وال يملك غري املقيم 
البضاعة  كانت  لو  كام  أراد  ما  متى  طلبه  حتت  وليس  املستودع  يف  الترصف 
DHL لغرض التوصيل داخل  لرشكة أمريكية وكانت حتت يد رشكة الشحن 
لتحقق  يكفي  ال  اململكة  داخل  املقيم  لغري  البضاعة  هذه  وجود  فإن  اململكة 

وصف املنشأة الدائمة)5).
(1( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 1((-1(4.

قانون الرضيبة عل الدخل، مرجع سابق، ص 85.  (2(
((( "Songs of Innocence and Experience": Changes to the Scope and 

Interpretation of the Permanent Establishment Article in U.S. Income Tax 
Treaties, supra 4(, at (19.

(4( Model Tax Convention on Income and on Capital, Article 5/4/b.
(5( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 1(4.
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االقتصادي  التعاون  ملنظمة  النموذجية  االتفاقية  بني  الفروق  من  أن  غري 
من   delivery التوصيل  استبعد  قد  املتحدة  األمم  اتفاقية  نموذج  أن  والتنمية 
البضائع  املستخدم لغرض توصيل  املستودع  فإن  قائمة االستثناء)))؛ ولذلك 
يشّكل منشأة دائمة؛ وذلك ألن وجود خمزون البضائع يعني سهولة التوصيل 
عىل  تكون  الرضيبة  أن  غري  للرضيبة)2)،  املوجبة  األرباح  وحتقيق  ورسعته 

األرباح الناجتة عن التوصيل فحسب))).
وقد استثنت املادة التاسعة من تنظيم املنطقة اخلاصة اللوجستية املتكاملة 
»ال  أنه  عىل  نصت  إذ  عليها؛  الدائمة  املنشأة  حكم  انطباق  من  الصورة  هذه 
يعد غري املقيم املامرس لنشاط ذي صلة مبارشة بالبضائع أو البضائع األخرى 
املوجودة داخل املنطقة مالكًا ملنشأة دائمة ف اململكة، وذلك فيام يتصل بتطبيق 
من  عددًا  التنظيم  من  السادسة  املادة  دت  عدَّ وقد  الدخل«)4)،  رضيبة  نظام 
األنشطة التي يمكن ممارستها والتي كان من ضمنها جتميع البضائع وختزينها)5).

املطلب الثاين: اإلبقاء عىل خمزون غري مقيم لغرض املعاجلة:
النظام عىل اعتبار اإلبقاء عىل خمزون من بضاعة  الرابعة من  املادة  نصت 
أو منتجات تعود إىل غري املقيم لغرض املعاجلة من قبل شخص آخر نشاطات 
أنه  عىل  املرصي  القانون  نصَّ  وكذلك  الدائمة)6).  املنشأة  حكم  من  مستثناة 
اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الرضيبي بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،   (((

املادة 4/5/أ.
اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الرضيبي بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،   (2(

ص )8.
((( The PERMANENT ESTABLISHMENT Concept in the MENA Region, supra 

18, at 44.

وتاريخ  أ/7)  رقم  امللكي  باألمر  الصادر  املتكاملة  اللوجستية  اخلاصة  املنطقة  تنظيم   (4(
)/440/2)هـ، املادة 9.

تنظيم املنطقة اخلاصة اللوجستية املتكاملة، املادة 6.  (5(
نظام رضيبة الدخل، املادة 4/ج/2.  (6(
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والبضائع  السلع  من  برصيد  »االحتفاظ  الدائمة  املنشأة  حكم  من  يستثنى 
اململوكة للمرشوع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مرشوع آخر«))).

كام تناولت االتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية هذه 
الصورة)))، وليس واضحًا املقصود من كلمة »لغرض املعاجلة« يف هذه املادة 
بعكس القانون املرصي الذي نصَّ عىل التصنيع، غري أنه يمكن التمثيل عىل 
ذلك بأن تقوم رشكة يف بريطانيا بإرسال مواد بالستيكية خام إىل رشكة داخل 
العربية السعودية لغرض تصنيعها يف شكل منتج هنائي، فإن هذا ال  اململكة 

يعني حتقق وصف املنشأة الدائمة يف حق الرشكة الربيطانية.
وقد استثنت املادة التاسعة من تنظيم املنطقة اخلاصة اللوجستية املتكاملة 
املادة  دت  وعدَّ عليها)3)،  الدائمة  املنشأة  وصف  انطباق  من  الصورة  هذه 
السادسة عددًا من األنشطة التي يمكن تصنيفها عىل أهنا نوع من املعاجلة مثل:
))( صيانة البضائع وإصالحها ومعاجلتها وتعديلها وتطويرها وجتميعها.
تعبئتها  وإعادة  وتعبئتها  األخرى)5)  البضائع  أو  البضائع)4)  فرز   )2(
ذلك  يف  بام   - واستخدامها  معها  والتعامل  وتوزيعها  هبا  واالجتار  وتغليفها 

العمليات التصنيعية البسيطة - بأي شكل من األشكال.

الدخل  عل  الرضائب  قانون  رشح  ف  املوجز  4؛  املادة  املرصي،  الدخل  عىل  الرضيبة  قانون   (((
اجلديد، مرجع سابق، ص )7؛ قانون الرضائب عل الدخل ف ضوء الترشيع والقضاء والفقه، 

مرجع سابق، ص 53.
((( Model Tax Convention on Income and on Capital, Article 5/4/c.

وتاريخ  أ/7)  رقم  امللكي  باألمر  الصادر  املتكاملة  اللوجستية  اخلاصة  املنطقة  تنظيم   (3(
)/440/2)هـ، املادة 9.

إىل  يدخل  أو  يستورد  ما  أهنا »مجيع  البضائع  املتكاملة  اللوجستية  اخلاصة  املنطقة  تنظيم  عرف   (4(
أنواعها  اختالف  عىل  وغريها  ومعدات  وأجهزة  ومواد  وقطع  وسلع  منتجات  من  املنطقة 

وأشكاهلا«، املادة ).
عن  ينتج  ما  »مجيع  أهنا  األخرى  البضائع  املتكاملة  اللوجستية  اخلاصة  املنطقة  تنظيم  عرف   (5(

العمليات التصنيعية البسيطة، وما يعالج ويعدل ويغري ويطور داخل املنطقة«، املادة ).
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)3( االسترياد والتصدير وإعادة التصدير.
)4( اخلدمات ذات القيمة املضافة، واخلدمات اللوجستية، وخدمات ما 

بعد البيع.
)5( إعادة تدوير النفايات واملخلفات اإللكرتونية))).

ع من االستثناء؛ إذ شمل عمليات تعدُّ يف  ويظهر أن هذا التنظيم قد وسَّ
طبيعتها من أعامل املنشأة الدائمة وفقًا لنظام رضيبة الدخل ووفقًا لالتفاقيات 
الدولية، كخدمات ما بعد البيع؛ إذ إن الصيانة والتزويد بقطع الغيار تعد من 
خدمات ما بعد البيع، رغم أن االتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون االقتصادي 
ت عىل أنه متى جتاوز غري املقيم عملية التخزين والتوصيل للعمالء  والتنمية نصَّ
إىل القيام بالصيانة فإن ذلك يعد داخاًل حتت أحكام املنشأة الدائمة)))، كام أنه 
يثور تساؤل عام إذا كان هذا التوسع يف االستثناء يشمل االتفاقيات الرضيبية 
التي أصبحت اململكة طرفًا فيها ومل تنص عىل مثل هذه احلالة أو ال. والظاهر 
أنه من املفرتض استفادة املكلفني من الدول األخرى من هذه امليزة التنافسية 
الدولة  من  تنازالً  تعد  أهنا  إذ إهنا يف صاحلهم وليست ضدهم كام  اإلضافية؛ 

املستحقة للرضيبة ال يشرتط له موافقة أي طرف آخر.

جتميع  لغرض  مقيم  لغري  منتجات  أو  بضاعة  رشاء  الثالث:  املطلب 
املعلومات:

نصت املادة الرابعة من النظام عىل اعتبار رشاء بضاعة أو منتجات لغرض 
جتميع املعلومات فقط لغري املقيم نشاطات مستثناة من حكم املنشأة الدائمة)3). 
وهذه الفقرة ختتلف عن القانون املرصي الذي استثنى »االحتفاظ بمكان ثابت 

تنظيم املنطقة اخلاصة اللوجستية املتكاملة، املادة 6.  (((
((( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 1(4.

نظام رضيبة الدخل، املادة 4/ج/3.  (3(



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني  1441هـ   |  يناير 2020م
120

صور المنشأة الدائمة في نظام ضريبة الدخل

لنشاط يبارش فقط رشاء البضائع أو السلع أو جتميع املعلومات للمرشوع«))). 
وكذلك خيالف حكم االتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
التي نصت عىل أن االستثناء يتناول »اإلبقاء عل مكان ثابت للنشاط لغرض 
املنظم  أن  إما  إذ  املعلومات«)))؛  مجع  لغرض  أو  املنتجات  أو  البضائع  رشاء 
تتناول  االتفاقية  ألن  سهوًا؛  سقطت  أهنا  أو  التخيريية  )أو(  حذف  قصد  قد 
صورتني خمتلفتني فالصورة األوىل هي اإلبقاء عىل مكان ثابت لغرض رشاء 
البضائع أو املنتجات لغري املقيم والصورة الثانية هي مجع املعلومات. والذي 
يظهر أن )أو( قد سقطت سهوًا من الصياغة؛ إذ نجد أن االتفاقيات الدولية 
التي وقعتها اململكة قد نصت عىل ذلك كام يف اتفاقية اململكة العربية السعودية 
فقط  للعمل  ثابت  بمقر  »االحتفاظ  عىل  نصت  التي  التونسية  اجلمهورية  مع 
جعلت  إذ  للمرشوع«)3)؛  معلومات  مجع  أو  بضائع  أو  سلع  رشاء  لغرض 
املعلومات  مجع  غرض  عن  خمتلفًا  غرضًا  البضائع  أو  السلع  رشاء  االتفاقية 

للمرشوع.
فهذا االستثناء بإجياد مكان ثابت لغرض رشاء البضائع أو املنتجات هو 
استثناء منطقي بغض النظر عن كون الرشاء لبضائع أو منتجات مُتثِّل النشاط 
األسايس لألجنبي أو ال)4)، غري أن البعض يشرتط لتحقق االستثناء فيها أال 
الدخل  عل  الرضائب  قانون  رشح  ف  املوجز  4؛  املادة  املرصي،  الدخل  عىل  الرضيبة  قانون   (((
اجلديد، مرجع سابق، ص 72؛ قانون الرضائب عل الدخل ف ضوء الترشيع والقضاء والفقه، 
مرجع سابق، ص 54؛ موسوعة الدكتور زكريا حممد بيومي ف رشح قانون الرضيبة عل الدخل، 

مرجع سابق، ص 37).
((( Model Tax Convention on Income and on Capital, Article 5/4/d.

لتجنب  التونسية  اجلمهورية  وحكومة  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  بني  اتفاقية   (3(
بتاريخ  املوقعة  الدخل،  عىل  الرضائب  شأن  يف  الرضيبي  التهرب  وملنع  الرضيبي  االزدواج 

0/07/08)20م، املادة 4/5/د.
(4( "Songs of Innocence and Experience": Changes to the Scope and 

Interpretation of the Permanent Establishment Article in U.S. Income Tax 
Treaties, supra 4(, at (((.
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تكون املتاجرة يف هذه البضائع أو املنتجات هي النشاط األسايس لغري املقيم، 
فإن كانت هي النشاط األسايس فإهنا ال تعد مستثناة ويعد هذا املكان منشأة 
أنشأت مكتبًا يف  التمور  بيع  أن رشكة متخصصة يف  لو  مثال ذلك:  دائمة)1). 
بيعها عن طريق غري  التمور ومن ثم  السعودية لغرض رشاء  العربية  اململكة 
من  واحد  التمور  بيع  ألن  دائمة؛  منشأة  يعد  هذا  فإن  أخرى  ألسواق  املقيم 
مساعد،  أو  إعدادي  نشاط  جمرد  وليست  املقيم  لغري  األساسية  النشاطات 
التمور  دراسة سوق  لغرض  اململكة  مكتبًا يف  أنشأت  نفسها  الرشكة  أن  ولو 
يف اململكة هبدف الدخول فيها مستقباًل وقامت بالعديد من املشرتيات خالل 
تلك الفرتة هلذا الغرض فإن هذا يعد نشاطًا مستثنى من صور املنشأة الدائمة؛ 

ألن هذا النشاط إعدادي أو مساعد.
جتميع  لغرض  املنتجات  أو  البضائع  رشاء  فتتناول  الثانية  الصورة  وأما 
املعلومات وفقًا لنص النظام السعودي، وأما وفقًا لنص االتفاقية النموذجية 
ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية فإهنا تتناول مجع املعلومات فحسب دون 
الرشاء، كام لو أنشأت رشكة مكتبًا يف اململكة بغرض مجع املعلومات عن سوق 
يعد  هذا  فإن  عدمه  من  السوق  يف  للدخول  قرار  اختاذ  هبدف  وذلك  التمور 
نشاطًا مستثنى من صور املنشأة الدائمة؛ ألن هذا النشاط إعدادي أو مساعد. 
فإنه  املقيم  لغري  األسايس  النشاط  هو  املعلومات  مجع  نشاط  كان  إذا  أنه  غري 
بجمع  تقوم  الرشكة  كانت  لو  كام  الدائمة  املنشأة  حكم  من  مستثنى  يعد  ال 
املعلومات ومن ثم تصنيفها وحتليلها وبيعها إىل جهات أخرى فإن هذا ال يعد 

نشاطًا إعداديًا أو مساعدًا.

(1( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 
supra 4, at 1(5-1(6.
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املطلب الرابع: النشاطات اإلعدادية أو املساعدة لغري املقيم:
نصت املادة الرابعة من النظام عىل اعتبار النشاطات اإلعدادية أو املساعدة 
القانون املرصي  الدائمة))). وكذلك نصَّ  املنشأة  نشاطات مستثناة من حكم 
عىل أنه ال يدخل ضمن صور املنشأة الدائمة »االحتفاظ بمكان ثابت لنشاط 

يبارش فقط القيام بأي عمل ذي صفة متهيدية أو مساعدة للمرشوع«)2).
 Preparatory and auxiliary املساعدة  أو  اإلعدادية  النشاطات  وتعد 
صعوبة  ورغم  الدائمة،  املنشأة  صور  من  املستثناة  النشاطات  من   activities

التفريق بني النشاطات اإلعدادية أو املساعدة وغريها))) إال أن الرشاح أوجدوا 
عددًا من املعايري التي يمكن أن تساعد يف التفريق بينها؛ فعىل سبيل املثال فإنه 
إذا كانت املنشأة متارس ذات العمل الذي متارسه الرشكة األم فإن هذا دليل 
النشاط  بكون  املقصود  ألن  مساعدًا؛  أو  إعداديًا  ليس  النشاط  هذا  أن  عىل 
أن  يمكن  إذ  آخرين؛  ألشخاص  وليس  الشخص  لذات  مساعدًا  أو  إعداديًا 
يكون اإلرشاف اهلنديس عماًل مساعدًا ولكنه يف حق الرشكة اهلندسية نشاط 
مستقل بذاته خاضع للرضيبة، كام ُينظر إىل املدة التي يامرس فيها النشاط فإن 
طبيعة النشاطات اإلعدادية أو املساعدة قرص مدهتا، كام ينظر إىل األنشطة التي 
تيل هذا النشاط؛ ألن من طبيعة األنشطة اإلعدادية أو املساعدة أن تكون سابقة 
ألنشطة أساسية، فإذا مل تكن هناك أنشطة أساسية تالية هلا علمنا أن هذا النشاط 

ليس مساعدًا أو إعداديًا)4).
نظام رضيبة الدخل، املادة 4/ج/4.  (((

الدخل  عل  الرضائب  قانون  رشح  ف  املوجز  4؛  املادة  املرصي،  الدخل  عىل  الرضيبة  قانون   (2(
اجلديد، مرجع سابق، ص 72؛ قانون الرضائب عل الدخل ف ضوء الترشيع والقضاء والفقه، 
مرجع سابق، ص 54؛ موسوعة الدكتور زكريا حممد بيومي ف رشح قانون الرضيبة عل الدخل، 

مرجع سابق، ص 44).
((( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 1((; "Songs of Innocence and Experience": Changes to the 
Scope and Interpretation of the Permanent Establishment Article in U.S. 
Income Tax Treaties, supra 4(, at ((1.

(4( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 
supra 4, at 1((.
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مقاوالت  رشكة  أقامت  لو  كام  اإلعدادي  النشاط  عىل  ُيمثَّل  أن  ويمكن 
للعمل يف دولة  انتقاهلم  قبل  اململكة  ملدة أسبوعني ملوظفيها يف  تدريبية  دورة 
أخرى، فإن هذا النشاط لوحده ال يمكن أن حيقق رشط املنشأة الدائمة لكونه 
األسايس  العمل  من  جزءًا  ليس  فإنه  املساعد  النشاط  وأما  إعداديًا.  نشاطًا 
من  نفسه  املقيم  غري  من  واإلعالن  الدعاية  فإن  وكذلك  له.  مساعد  ولكنه 
أو  باملعلومات،  التزويد  أو  به،  خاص  لنشاط  اململكة  يف  ثابت  مكان  خالل 
األبحاث العلمية، أو نحوها تعدُّ كلها نشاطات مساعدة أو إعدادية وتدخل 

حتت هذا االستثناء)1).

املطلب اخلامس: إعداد العقود للتوقيع عليها:
نصت املادة الرابعة من النظام عىل اعتبار وجود مكان ثابت لغرض إعداد 
العقود للتوقيع عليها واملتعلقة بقروض، أو توريد بضائع، أو أعامل خدمات 
ومل  املرصي،  القانون  يتناول  مل  فيام  الدائمة)2)،  املنشأة  حكم  من  مستثناة  فنية 
تتناول االتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية هذا االستثناء، 
غري أنه يمكن أن يقال إن توقيع عقود القروض، أو عقود توريد البضائع، أو 
عقود أعامل اخلدمات الفنية داخلة يف األعامل اإلعدادية أو املساعدة ومن ثم 

فتدخل ضمن استثناءات االتفاقية.

املطلب السادس: الرشكات التابعة أو املسيطر عليها:
نصَّ القانون املرصي عىل أن »سيطرة رشكة غري مقيمة عل رشكة أخرى 
نصت  لألخرى«)3).  دائمة  منشأة  املقيمة  الرشكة  تصبح  »أن  يعني  ال  مقيمة« 
(1( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 

supra 4, at 1(7.

نظام رضيبة الدخل، املادة 4/ج/5.  (2(
الدخل  عل  الرضائب  قانون  رشح  ف  املوجز  4؛  املادة  املرصي،  الدخل  عىل  الرضيبة  قانون   (3(
اجلديد، مرجع سابق، ص 72؛ قانون الرضائب عل الدخل ف ضوء الترشيع والقضاء والفقه، 
مرجع سابق، ص 54؛ موسوعة الدكتور زكريا حممد بيومي ف رشح قانون الرضيبة عل الدخل، 

مرجع سابق، ص 28)-29).
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نموذج  وكذلك  والتنمية)1)  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  النموذجية  االتفاقية 
داخل  أخرى  رشكة  عىل  أجنبية  رشكة  حتكم  أن  عىل  املتحدة  األمم  اتفاقية 
الدولة التي يتم فيها النشاط االقتصادي أو سيطرهتا عليها ال يعني اعتبار أيٍّ 
منهام منشأة دائمة لآلخر ملجرد ذلك)2)؛ وذلك ألن لكل رشكة كيانًا قانونيًا 
مستقاًل عن األخرى حتى لو كانت أعامل الرشكة الفرعية تدار من قبل الرشكة 
األم أو املسيطرة)3)، غري أنه إذا حتولت الرشكة الفرعية إىل وكيل غري مستقل أو 
أصبحت مكانًا ملامرسة الرشكة األم النشاط اخلاص هبا من خالهلا، فإهنا تكون 

يف حكم املنشأة الدائمة)4).
ورغم أن النظام السعودي مل يعالج هذه الصورة إال أن االتفاقيات الدولية 
التي وقعتها اململكة قد نصت عىل ذلك كام يف اتفاقية اململكة العربية السعودية 
مع مجهورية النمسا التي نصت عىل »كون رشكة مقيمة ف دولة متعاقدة تسيطر 
عل رشكة أو مسيطرًا عليها من قبل رشكة مقيمة بالدولة املتعاقدة األخرى، 
أو تزاول عماًل ف تلك الدولة املتعاقدة األخرى )سواء من خالل منشأة دائمة 
أو غريها( فإن ذلك الواقع ف حد ذاته ال جيعل أيًا من الرشكتني منشأة دائمة 

للرشكة األخرى«)5).

(1( Model Tax Convention on Income and on Capital, Article 5/7.

اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الرضيبي بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،   (2(
املادة 8/5.

اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الرضيبي بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،   (3(
ص 94.

(4( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 
supra 4, at 150.

االزدواج  لتجنُّب  النمسا  مجهورية  وحكومة  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  بني  اتفاقية   (5(
الرضيبي يف شأن الرضائب عىل الدخل وعىل رأس املال وملنع التهرب الرضيبي، املادة 8/5.
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املطلب السابع: النقل الدويل للبضائع والركاب:
منعت االتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية)1) وكذلك 
نموذج اتفاقية األمم املتحدة)2) من فرض الرضيبة عىل مشاريع نقل البضائع 
املائية  املجاري  عرب  أو  بحرية  أو  جوية  أكانت  سواء  الركاب  ونقل  الدولية 
الداخلية استنادًا إىل مبدأ »املنشأة الدائمة«، وجعلت أساس الرضيبة إما بناء 
عىل دولة املرشوع أو بناء عىل املكان الفاعل إلدارة ذلك النشاط))). كام أتاح 
نموذج اتفاقية األمم املتحدة خيارًا بالتفريق بني الطائرات وبني السفن)4)، ومل 
يتناول النظام السعودي وال القانون املرصي هذه الصور كنوع من استثناءات 
املنشأة الدائمة، ومن ثّم فُيحتمل أن تكون داخلة ضمن صور املنشأة الدائمة 
النقل وخصوصًا خطوط الطريان تقتيض وجود مكاتب  ألن أعامل رشكات 
مبيعات وخدمات للعمالء ونحو ذلك، وحيتمل - وهو األقرب - أال تدخل 
االتفاقيات  نامذج  اتبع  قد  السعودي  النظام  ألن  الدائمة؛  املنشأة  حكم  يف 
الدولية يف صياغة نظامه، واألقرب أنه سيلتزم بأحكامها فيام ُسكت عنه بدليل 
يتوافق مع  بام  الثنائية  ضه لبعض األحكام يف بعض االتفاقيات الرضيبية  تعرُّ
النامذج الدولية رغم سكوت النظام السعودي عن معاجلته كام سبقت اإلشارة 

إىل ذلك عند احلديث عن مدة املشاريع امُلكِسبة لوصف املنشأة الدائمة. 

(1( Model Tax Convention on Income and on Capital, Article 8/1.

اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الرضيبي بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،   (2(
املادة 8/).

((( Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version (017, 
supra 4, at (19.

اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الرضيبي بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،   (4(
املادة 8/اخليار )أ(/).
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اخلامتة
النتائج بشكل مقتضب، وهي  إىل  البحث اإلشارة  ويمكن يف ختام هذا 

كالتايل:
ملحاولة . ) نشأت  التي  الدائمة  املنشأة  مبدأ  عىل  الرضيبية  األنظمة  تتفق 

ع ومضيِّق  جتنب االزدواج الرضيبي؛ وإن اختلفت نطاقاهتا ما بني موسِّ
وفقًا لالتفاقية النموذجية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ونموذج 
اتفاقية األمم املتحدة بني الدول املتقدمة النمو والدول النامية وما بني 

مزيٍج منهام.
التجميع . 2 ومرافق  اإلنشاء  مواقع  السعودي  الدخل  رضيبة  نظام  عد 

أنه مل حيدد مدة تكتسب املشاريع  الدائمة، إال  املنشأة  صورة من صور 
بمضيها صفة املنشأة الدائمة، وهذا إشكال جيب معاجلته يف نظام رضيبة 

الدخل السعودي.
املوارد . 3 مسح  ومواقع  جتهيزات  السعودي  الدخل  رضيبة  نظام  عد 

عمليات  جيعل  مل  أنه  إال  الدائمة،  املنشأة  صور  من  صورة  الطبيعية 
استخراج املوارد الطبيعية نفسها صورة من صور املنشأة الدائمة، وهذا 

إشكال جيب معاجلته يف نظام رضيبة الدخل السعودي.
الطبيعي . 4 للشخص  الثابتة  القاعدة  السعودي  الدخل  رضيبة  نظام  عد 

غري املقيم وممارسة النشاط من خالهلا صورة من صور املنشأة الدائمة، 
الدولية،  االتفاقيات  عن  السعودي  النظام  هبا  انفرد  مما  الصورة  وهذه 

وأرى أن هذا االنفراد قد يسبب إشكاالً يف الواقع العميل.
رشكة . 5 يف  املقيم  غري  الرشيك  السعودي  الدخل  رضيبة  نظام  عد 

أشخاص مقيمة مالكًا ملنشأة دائمة يف اململكة عىل شكل حصة يف رشكة 
أشخاص، ومسائل رضيبة رشكات األشخاص من املسائل املعقدة التي 

جيب إفرادها بالدراسة والبحث.
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وكيل . 6 خالل  من  النشاط  ممارسة  السعودي  الدخل  رضيبة  نظام  عد 
موافقة  الصورة  وهذه  الدائمة،  املنشأة  صور  من  صورة  مستقل  غري 
للمامرسات الدولية، غري أن نظام رضيبة الدخل قد اعترب ممارسة نشاط 
إعادة التأمني من خالل مقيم ولو مل يرصح الوكيل بالتفاوض وإنجاز 
العقد حمققًا لوصف املنشأة الدائمة، ويف هذا إشكال ظاهر؛ إذ يرتتب 
ل غري املقيم للرضيبة عىل أرباح من حُيتمل كونه وكياًل مستقاًل  عليه حتمُّ

رغم احتامل أن ذلك الوكيل يمّثل أكثر من رشكة تأمني.
النظام . 7 إليها  يرش  مل  أخرى  صور  عىل  الدولية  االتفاقيات  نامذج  نصت 

السعودي كمكان اإلدارة، واملكتب، واملصنع، والورشة، إال أنه يمكن 
أن تكون داخلة يف ضمن أحكام الفقرة )أ( من املادة الرابعة.

الدولية . 8 االتفاقيات  نامذج  وكذلك  السعودي  الدخل  رضيبة  استثنى 
عددًا من الصور من دخوهلا حتت صور املنشأة الدائمة؛ وذلك عندما ال 

يمكن نسبة الدخل إىل املنشأة الدائمة بشكل جوهري أو واضح.
عد نظام رضيبة الدخل السعودي ختزين أو عرض أو توريد بضاعة أو . 9

منتجات تعود إىل غري املقيم نشاطات مستثناة من حكم املنشأة الدائمة، 
وتعدُّ لفظة »توريد« مشكلة؛ إذ إن التوريد يف املصطلح النظامي يطلق 
عىل البيع أو اإلمداد، فيام أن املراد فيام يظهر هو »التوصيل« وفقًا ملا ورد 

يف نامذج االتفاقيات الدولية.
أو . 0) بضاعة  من  خمزون  عىل  اإلبقاء  السعودي  الدخل  رضيبة  نظام  عد 

املنشأة  املعاجلة مستثناة من صور  املقيم لغرض  منتجات تعود إىل غري 
الدائمة، غري أن النظام حيتاج إىل أن ُيفرسِّ كلمة »املعاجلة«، ويمكن أن 
د  ُيستأنس بام ورد يف تنظيم املنطقة اخلاصة اللوجستية املتكاملة الذي عدَّ
صورًا من املعاجلة كالصيانة واإلصالح والتعديل والتطوير والتجميع.
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لغرض . )) منتجات  أو  بضاعة  رشاء  السعودي  الدخل  رضيبة  نظام  عد 
الدائمة،  املنشأة  صور  من  مستثناة  املقيم  لغري  فقط  املعلومات  جتميع 
قد  السعودي  النظام  أن  غري  الدولية،  االتفاقيات  نامذج  يوافق  وهو 
املعلومات  مجع  أن  فيام  فحسب،  املعلومات  مجع  لغرض  الرشاء  جعل 
هو واحد من األغراض يف نامذج االتفاقيات الدولية وليس االستثناء 

مقترصًا عليه.
املساعدة . 2) أو  اإلعدادية  النشاطات  السعودي  الدخل  رضيبة  نظام  عد 

مستثناة من صور املنشأة الدائمة، وقد وافق نامذج االتفاقيات الدولية 
يف ذلك، كام عدَّ كذلك وجود مكان ثابت لغرض إعداد العقود للتوقيع 
فنية  خدمات  أعامل  أو  بضائع،  توريد  أو  بقروض،  واملتعلقة  عليها 
االتفاقيات  نامذج  تتناوله  مل  ما  وهو  الدائمة  املنشأة  حكم  من  مستثناة 

الدولية.
أجنبية . 3) رشكة  م  حتكُّ اعتبار  عدم  عىل  الدولية  االتفاقيات  نامذج  نصت 

برشكة أخرى أو كوهنا تابعة هلا كافيًا بحد ذاته للحكم بوجود املنشأة 
يتطرق  ومل  مستقل،  بشكل  الدائمة  املنشأة  ملعايري  ينظر  وإنام  الدائمة، 
النظام السعودي هلذه الصورة رغم أن اتفاقية اململكة مع الدول األخرى 
قد عاجلت هذه اإلشكالية، وينبغي وفقًا لذلك تعديل النظام السعودي 

ليعكس هذه الصورة.
نصت نامذج االتفاقيات الدولية عىل عدم إخضاع مشاريع النقل الدويل . 4)

يتطرق  ومل  الدائمة،  املنشأة  ألحكام  وبحرًا  جوًا  والركاب  للبضائع 
النظام السعودي هلذا االستثناء.

واهلل تعاىل أعلم.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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د. الوليد بن عيسى بن محمد الحميد
كلية الشريعة والقانون - جامعة حائل
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 
نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما 

بعد:
أردُت  الناقصة(  اجلزائية  )للمسؤولية  الرشعي  التأصيل  يف  بحٌث  فهذا 
به التعريف هبذا املصطلح اجلديد، والتأصيل الرشعي له، وخترجيه عىل كالم 
الفقهاء املتقدمني، وبأي حال يلحق من أحوال املكلفني، وأوردت فيه وقائع 
قضائية تطبيقية عملية، وقمت بتحليلها والتعليق عليها، وإنني أرجو أن أحقق 
عىل  النفع  به  يعود  مما  والتطبيق،  والتأصيل  التقعيد  اهلل  بإذن  البحث  هذا  يف 

الساحة العلمية بإذن اهلل.
أمهية املوضوع:

جيب  مما  الناقصة  اجلزائية  للمسؤولية  الرشعي  التأصيل  يف  البحث  إن 
بحثه والتعريف به، كونه يعرض كثريًا يف املحاكم اجلزائية، وذلك يف تقارير 
التي يكون أصحاهبا ذوي مسؤولية  القضايا  النفسية، وذلك يف  املستشفيات 
ل كالم الفقهاء املتقدمني ال جتد هلذا املصطلح ذكرًا له  جزائية ناقصة، وعند تأمُّ

هبذا اللفظ، فكان هذا البحث حماولًة لتخرجيه عند الفقهاء املتقدمني.
أسباب اختيار املوضوع:

أهم أسباب اختيار هذا املوضوع، والذي دعاين للكتابة فيه ما ييل:
ما سبق أن عرض عيلَّ قضاًء يف املحكمة اجلزائية إبَّان عميل هبا يف عدة . 	

التي يشك يف كامل عقل أصحاهبا  قضايا، فقد مرَّ يب بعض احلاالت 
اجلزائية وذلك  التأكد من مسؤوليتهم  فيجري  القضائي،  املجلس  يف 
الطبي  التقرير  فريد  النفسية،  الصحة  مستشفى  إىل  الكتابة  طريق  عن 
بتعبري آخر  أو  املدعى عليه )مسؤول عن جنايته جزئيًا(،  متضمنًا أن 
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قريبًا منه، فهذا التعبري مل يعرفه فقهاؤنا األقدمون، فأردت بحث هذا 
املصطلح وحماولة تأصيله رشعًا.

جاءت . 	 الرشيعة  أن  وبيان  الطبي،  املصطلح  هذا  توضيح  إىل  احلاجة 
لقضاة  خدمًة  يقدم  البحث  هذا  فكان  خمتلف،  بمسمًى  لكن  بذكره، 

الرشيعة واملهتمني بإحلاق النظري بنظريه، والشبيه بشبيهه.
أنه مل أجد من كتب به - حسب بحثي واطالعي - فأردت املشاركة . 	

هبذا البحث، وآمل به أن أقدم ما ينفع بإذن اهلل.
الدراسات السابقة يف املوضوع:

هذا  تناول  بحثًا  أو  سابقة  دراسًة  فيه  وبحثُت  عليه  اطلعُت  فيام  أجد  مل 
املوضوع.

منهج البحث:
سأتبع يف هذا البحث منهج االستقراء واالستنباط، وسأسري فيه ما ييل:

احلرص عىل تصوير املسألة إذا دعت احلاجة، مع بيان مواضع االتفاق 	 
واالختالف فيها إن وجدت.

املناقشات 	  مع  وأدلتها يف مواضع اخلالف  قال هبا  األقوال ومن  ذكر 
والرتجيح.

لألقوال 	  االستدالل  ومنها  لألحكام،  اإلمكان  قدر  األدلة  استقصاء 
عند ورودها، مع عزو اآليات، وختريج األحاديث واآلثار، واحلكم 
عىل  واحلرص  أحدمها،  أو  الصحيحني  غري  يف  ورودها  عند  عليها 

التوثيق من مظانه يف عموم البحث عند إمكانه.
بخامتة 	  البحث  وإتباع  الرسم،  ومصطلحات  العربية  باللغة  العناية 

وفهرس للمصادر واملراجع.



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني  1441هـ   |  يناير 2020م
136

المسؤولية الجزائية الناقصة

خطة البحث:
يتألف البحث من مقدمة، ومتهيد، وسبعة مباحث، وخامتة، بياهنا كالتايل:

املقدمة: وتتضمن أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة 
فيه، ومنهج البحث فيه، وهذه اخلطة.

التمهيد: يف تعريف املسؤولية اجلزائية الناقصة. وفيه مطلبان:
املطلب األول: تعريف املسؤولية اجلزائية الناقصة باعتبارها وصفًا 

مركبًا.
املطلب الثاين: تعريف املسؤولية اجلزائية الناقصة باعتبارها علاًم.

املبحث األول: حمل املسؤولية اجلزائية الناقصة.
املبحث الثاين: التأصيل الرشعي للمسؤولية اجلزائية الناقصة.

املبحث الثالث: كيفية التحقق من ناقص املسؤولية اجلزائية ومرشوعية 
ذلك.

املسؤولية  ناقص  عقوبة  يف  التقديرية  القايض  سلطة  الرابع:  املبحث 
اجلزائية.

املبحث اخلامس: أثر املسؤولية اجلزائية الناقصة يف احلكم اجلزائي: وفيه 
مطلبان:

املطلب األول: أثر املسؤولية اجلزائية الناقصة يف احلكم اجلزائي يف 
االعتداء عىل النفس.

املطلب الثاين: أثر املسؤولية اجلزائية الناقصة يف احلكم اجلزائي يف 
االعتداء عىل ما دون النفس.

املبحث السادس: تأديب ناقص املسؤولية اجلزائية.
الناقصة  اجلزائية  املسؤولية  عىل  قضائية  تطبيقات  السابع:  املبحث 

وحتليلها والتعليق عليها.
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اخلامتة: وفيها خالصة البحث، وأهم نتائجه.
فهرس املصادر واملراجع واملوضوعات.

وختامًا أسأل اهلل تعاىل التوفيق واإلعانة واإلخالص يف القول والعمل، 
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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التمهيد
يف تعريف املسؤولية اجلزائية الناقصة

وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف املسؤولية اجلزائية الناقصة باعتبارها وصفاً مركباً:
أوالً: املسؤولية يف اللغة:

ُم َكِلَمٌة َواِحَدٌة.  نُي َواهْلَْمَزُة َوالالَّ مشتقة من سأل يسأل فهو مسؤول، فالسِّ
َؤاِل)	(. ُيَقاُل َسَأَل َيْسَأُل ُسَؤاالً َوَمْسَأَلًة. َوَرُجٌل ُسَؤَلٌة: َكثرُِي السُّ

والسؤال يف اللغة: هو االستفهاُم والَطَلُب، َسَألته اليشَء بَِمْعنَى اْسَتْعَطيته 
ُتُه، والسؤال ما يسأله اإلنسان)	(. ِء: اْسَتْخَبْ ْ إِياه، وسَأْلته َعِن اليشَّ

فاملسؤولية عىل وزن مفعول، ثم أضيفت هلا ياء النسبة، وتاء التأنيث.
تبعته.  تقع عليه  أمر  يسأل عن  أو صفة من  بوجه عام: حال  واملسؤولية 

يقال: أنا بريء من مسؤولية هذا العمل)	(.
أما املسؤولية يف االصطالح: فقد عرفت بتعريفات عدة، منها، أن املسؤولية 

هي: »صالحية اإلنسان لصدور الفعل منه عىل وجه ُيعتدُّ به رشعًا«))(.
ُيناَقش هذا التعريف: بأنه غري جامع، ألنه ال يشمل األقوال  ويمكن أن 

فهي تصدر من اإلنسان، وهو مسؤول عنها.
»حتميل  هي:  املسؤولية  أن  عىل  اتفقت  أخرى،  تعريفات  عدة  فت  وُعرِّ

اإلنسان نتيجة عمله«))(.
ويرد عىل هذا التعريف ما ورد عىل التعريف الذي قبله.

مقاييس اللغة )	/)		(.  )	(
القاموس املحيط )		0	(، لسان العرب )		/9		(، تاج العروس )9	/7)	(، الصحاح   )	(

.)	7		/((
املعجم الوسيط )	/		)(.  )	(

رشح التلويح عىل التوضيح )	/			(، وهذا التعريف يوافق كالم الفقهاء يف تعريف أهلية   )((
األداء.

املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي، حممد هبنيس )69(.  )((
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فت املسؤولية بتعريف آخر هو: »إلزام الشخص األهل حتمل نتائج  وُعرِّ
وهذا  التسبُّب«)	(.  أو  باملبارشة  سواء  منه  تصدر  التي  واألقوال  األفعال، 
التعريف من أنسب التعاريف، كونه بعيدًا عن بعض اإلشكاالت التي ُتنتَقد 

عىل غريه.
ثانيًا: اجلزاء يف اللغة واالصطالح:

هو مصدر جزى، يقال: جزى اليشء جيزي: أي كفى، وجزى عنه: أي 
قىض)	(.

َمَقاَم  ِء  ْ اليشَّ ِقَياُم  َواْلَياُء:  اُء  َوالزَّ يُم  اجْلِ )جزي(:  الثالثي  الفعل  من  وهي 
اُه. ُيَقاُل: َجَزْيُت ُفاَلنًا َأْجِزيِه َجَزاًء، َوَجاَزْيُتُه ُمَاَزاًة)	(. ِه َوُمَكاَفَأُتُه إِيَّ َغرْيِ

ويقال: أجزى عنه مزى فالن ومزاته، وجازاه: أثابه وعاقبه))(. ويقال: 
إن خريًا  املقابلة،  الكفاية من  فيه  ما  بام صنع جزاء))(. واجلزاء:  فالنًا  جزيت 
فخري، وإن رشًا فرش، يقال: جزيته كذا وبكذا. قال اهلل تعاىل: ﴿َوَذٰلَِك َجَزآُء 

.)7()6(﴾٧٦ ٰ َمن تََزكَّ
قوله  ومنه  وعقابًا؛  ثوابًا  يكون  واجلزاء  اليشء))(،  عىل  املكافأة  واجلزاء: 
ُكنُتۡم َكِٰذبنَِي ٧٤﴾)9(، أي ما عقابه، وقال بعض  إِن  ۥٓ  ُؤهُ َجَزٰٓ تعاىل: ﴿َفَما 
والرش؛  اخلري  يف  يكون  وجازيته  اخلري،  يف  إال  جزيته  يكون  ال  العلم:  أهل 

وعارضهم غريهم فقالوا: جيوز جزيته يف اخلري والرش، وجازيته يف الرش)0	(.
املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية يف الفقه اإلسالمي، عبد السالم الشويعر ))(.  )	(

املوسوعة الفقهية الكويتية ))	/77(.  )	(
مقاييس اللغة )	/)))(.  )	(

املعجم الوسيط )			(.  )((
هتذيب اللغة )		/99(.  )((

سورة طه آية )76(.  )6(
مفردات القرآن ))9	(.  )7(

هتذيب اللغة )		/99(، املحكم واملحيط األعظم )99/7)(، القاموس املحيط )70		(.  )((
آية ))7( من سورة يوسف.  )9(

هتذيب اللغة )		/99(، تاج العروس )7	/	)	(، مفردات القرآن ))9	(.  )	0(
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قال يف الكليات: »اجلزاء: املكافأة عىل اليشء وقد ورد يف القرآن )جزى( 
بنعمة  نعمة  مقابلة  واملكافأة  املكافأة،  هي  املجازاة  أن  وذلك  )جازى(  دون 
هي كفؤها، ونعمة اهلل ال كفء هلا وهلذا ال يستعمل لفظ املكافأة يف حق اهلل 
تعاىل... واجلزاء إذا أطلق يف معرض العقوبات يراد به ما جيب حقًا هلل تعاىل 
بمقابلة فعل العبد ألنه املجازي عىل اإلطالق، وهلذا سميت دار اآلخرة دار 

اجلزاء«)	(.
املساواة بني  املقابلة هي  الفروق: »الفرق بني اجلزاء واملقابلة، أن  قال يف 
شيئني كمقابلة الكتاب بالكتاب، وهي يف املجازاة استعارة. قال بعضهم: قد 
يكون جزاء اليشء أنقص منه، واملقابلة عليه ال تكون إال مثله، واستشهدوا 
اليشء  جزاء  كان  ولو  قال:  ّمِۡثلَُهاۖ﴾)	(.  َسّيَِئةٞ  َسّيَِئةٖ  ُؤاْ  ﴿وََجَزٰٓ تعاىل:  بقوله 
مثله مل يكن لذكر املثلة هنا وجه، واجلواب عن هذا: أن اجلزاء يكون عىل بعض 

اليشء. فإذا قال مثلها: فكأنه قال: عىل كلها«)	(.
فعليه يكون معنى اجلزاء يف اللغة: املكافأة عىل اليشء خريًا أو رشًا.

عن  االصطالحي  املعنى  خيرج  فال  االصطالح،  يف  اجلزاء  تعريف  وأما 
للثواب  يكون  اجلزاء  جهة  من  أعم  اللغوي  املعنى  أن  إال  اللغوي،  املعنى 
املعصية،  عىل  بالعقوبة  اجلزاء  خص  فقد  االصطالحي  املعنى  أما  والعقاب، 

وقد عرف بعدة تعريفات منها أن:
اجلزاء: ما فيه الكفاية من املقابلة خريًا ورشًا))(.

ويف هذا التعريف ُبْعٌد عن االستعامل االصطالحي.

الكليات )6)	(.  )	(
جزء من اآلية )0)( من سورة الشورى.  )	(

الفروق اللغوية )0)(.  )	(
التوقيف عىل مهامت التعاريف ))		(، التعريفات الفقهية )70(، معجم لغة الفقهاء )	6	(.  )((
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وعرف اجلزاء كذلك بأنه: العقوبة عىل املعصية)	(.
التعريف األخري هو األنسب؛ ألن االصطالح العريف هو  أن  ويف نظري 

إطالق اجلزاء عىل العقوبة عىل املعصية.
ثالثًا: الناقصة:

كلمة  والصاد  والقاف  فالنون  )نقص(،  الفعل  من  فاعل  اسم  الناقصة: 
واحدة، والنقص: خالف الزيادة. ونقص اليشء، ونقصته أنا، وهو منقوص. 
والنقيصة: العيب؛ يقال: ما به نقيصة، أي: يشء ينقص. ومرجع الباب كله 

إىل هذا)	(.
ونقص اليشء نقصًا ونقصانًا، ونقصته أنا، يتعدى وال يتعدى. وانتقص 
استحط.  أي  الثمن،  املشرتي  واستنقص  أنا.  وانتقصته  نقص.  أي:  اليشء، 
واملنقصة: النقص. وتنقصه: أخذ منه قلياًل قلياًل، والنقيصة: العيب، وفالن 

يتنقص فالنًا، أي يقع فيه ويثلبه، والنقص: اخلرسان يف احلظ)	(.
، أو غري الكامل، وناقص األهليَّة: صغري، أو سفيه ال  والناقص: غري التامِّ
: غري تامٍّ بصورة طبيعيَّة أو متكاملة))(. ل املسئوليَّة، وناقص النُّموِّ يستطيع حتمُّ

فيكون معنى الناقص يف اللغة: هو غري الكامل.
يف  فالناقص  اللغوي،  املعنى  عن  خيرج  فال  االصطالحي  املعنى  يف  أما 
فيها  االصطالح هو: غري كامل األهلية والتي طرأت عليه بعد كامهلا، فتؤثر 

بإزالتها أو فقدان جزء منها))(.

القاموس الفقهي )	6(.  )	(
مقاييس اللغة ))/70)(.  )	(

هتذيب اللغة ))/))	(، الصحاح )	/9)0	(، املحكم واملحيط األعظم )6/)0	(.  )	(
معجم اللغة العربية املعارصة )	/70		(.  )((

التقرير والتحبري)	/	7	(، كشف األرسار عن أصول البزدوي ))/	6	(.  )((
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املطلب الثاين: تعريف املسؤولية اجلزائية الناقصة باعتبارها علامً:
أن  ويمكن  الناقصة،  اجلزائية  املسؤولية  عرف  من  بحثي  حسب  أجد  مل 

تعرف باعتبارها علاًم بأهنا:
ختفيف العقوبة عىل اجلاين لقاء معصيته فعاًل أو قوالً مبارشًة أو تسببًا.

يف  املقررة  العقوبة  من  ينقص  أن  به  املقصود  العقوبة«:  »ختفيف  فقويل: 
أو  للقود،  مستلزمة  كانت  إن  القصاص  بسقوط  إما  منها،  أقل  إىل  الرشيعة 
احلد إن كانت موجبة للحد، أو بتخفيف التعزير إن كانت موجبة للتعزير يف 
الرشيعة أو ما فيه خمالفة ملا قرره ويل األمر من تعزير. وهذا التخفيف يكون 
وفق ضوابط معينة، وهي من سلطة القايض التقديرية، وال بد فيها من النظر 
اجلاين  حال  إىل  والنظر  خمففة،  أو  مشددة  ظروف  من  الفعل  يكتنف  ما  إىل 

واملجني عليه، وآثار هذا الفعل عىل املجتمع.
وقويل: »اجلاين«: املقصود به هو ناقص املسؤولية اجلنائية.

وقويل: »لقاء معصيته«: وهذا يشمل العقوبة التي جاء يف الرشيعة النص 
عليها، أو ما قرره ويل األمر من تعزير لقاء خمالفة عىل أمٍر ما.

تكون  أن  إما  املعصية  وهذه  تسببًا«:  أو  مبارشًة  قوالً  أو  »فعاًل  وقويل: 
غري  بفعل  أو  جيب،  ما  فعل  برتك  منه،  بتسبب  أو  نفسه،  اجلاين  من  بمبارشة 

مبارش تسبب يف هذا األمر املحرم.
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املبحث األول
حمل املسؤولية اجلزائية

الفاعل  كون  عىل  املتوافرة  نصوصها  يف  اإلسالمية  الرشيعة  اشرتطت 
لفعل ما، أن يكون عاقاًل بالغًا مدركًا خمتارًا، وهذه رشوط التكليف إمجاالً يف 
الرشيعة)	(، وعليه فمن توفرت فيه هذه الرشوط فهو كامل األهلية للتكليف.

يتضح من ذلك أن حمل املسؤولية اجلنائية هو اإلنسان فقط، بخالف غريه 
من احليوان أو اجلامد، فال يمكن أن يكونا حماًل للمسؤولية اجلنائية؛ النعدام 
اإلدراك واالختيار، فال تصلح البتة للخطاب الرشعي. يدل عليه حديث أيب 
هريرة  قال: أن رسول اهلل  قال: ))الَعْجَمُء ُجَباٌر(()	(.

وبذلك يكون اإلنسان احلي هو املخاطب باملسؤولية والتكليف، فال يكون 
والقاعدة  بموته،  واختياره  إدراكه  النعدام  اجلنائية؛  للمسؤولية  حماًل  امليت 

الرشعية تقرر أن املوت ُيسقط التكاليف.
فإذا تقرر أن اإلدراك واالختيار جيعل اإلنسان وحده هو حمل املسؤولية 
اإلنسان  يكون  أن  ذلك  فوق  يستوجب  الرشطني  هذين  َتوفُّر  فإن  اجلنائية؛ 
مل يكن  فإن  تقدم -  التكليف كام  بالغًا خمتارًا - وهي رشوط  املسؤول عاقاًل 
كذلك، فال مسؤولية عليه؛ ألن غري العاقل ال يكون مدركًا وال خمتارًا، وعىل 
هذا فال مسؤولية عىل طفل وال منون وال معتوه أو فاقد اإلدراك بأي سبب 

آخر، وال مسؤولية عىل ُمكَره أو مضطر)	(.
التحرير  بيان املخترص )	/)	)(، اإلهباج )	/6)	(، تيسري  اإلحكام لآلمدي )	/)		(،   )	(

)	/	)	(، القواعد والفوائد األصولية )	/))(، رشح خمترص الروضة )	/0)	(.
أخرجه البخاري يف صحيحه )	/0		(، كتاب: الزكاة، باب: يف الركاز اخلمس، حديث رقم   )	(
واملعدن،  العجامء،  جرح  باب  احلدود،  كتاب:   ،)	(	(/	( صحيحه  يف  ومسلم   ،)	(99(

والبئر جبار، حديث رقم )0	7	(.
اجلنائي يف  للنظام  العامة  األحكام  القادر عودة )	/	9	(،  عبد  اإلسالمي،  اجلنائي  الترشيع   )	(

الرشيعة والقانون، عبد الفتاح الصيفي )	))(.
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وليس  اإلنسان،  وهو  التكليف،  ملحل  مكمل  رشط  احلقيقة  يف  »فالعقل 
رشطًا يف نفس التكليف«)	(.

يستعد  هبا  التي  اإلنسانية  من  مستفاد  الذمة  يف  األحكام  ثبوت  »فأهلية 
لقبول قوة العقل الذي به فهم التكليف يف ثاين احلال، حتى إن البهيمة ملا مل 
تكن هلا أهلية فهم اخلطاب بالفعل وال بالقوة مل تتهيأ إلضافة احلكم إىل ذمتها. 
إنه  فيقال:  القرب،  أن حيصل عىل  أو ممكنًا  يكون حاصاًل  أن  بد  والرشط ال 

موجود بالقوة، كام أن رشط املالكية اإلنسانية ورشط اإلنسانية احلياة«)	(.
له اهلل من عقل، كان بعقله أساس وحمل التكليف واملساءلة  فاإلنسان بام فضَّ
ل  والثواب والعقاب، وهو الذي اقتضت حكمة اهلل تعاىل أن جيعله حماًل لتحمُّ

األمانة دون غريه من سائر الكائنات.
َبنۡيَ 

َ
فَأ َباِل  َوٱۡلِ ۡرِض 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َمانََة َعَ 

َ
ٱۡل َعَرۡضَنا  قال تعاىل: ﴿إِنَّا 

نَسُٰنۖ إِنَُّهۥ َكَن َظلُوٗما َجُهوٗل ٧٢﴾)	(. ۡشَفۡقَن ِمۡنَها وََحَلََها ٱۡلِ
َ
ن َيِۡمۡلَنَها َوأ

َ
أ

املوافقات )	/)	)(.  )	(
املستصفى )67(.  )	(

اآلية )	7( من سورة األحزاب.  )	(
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املبحث الثاين
التأصيل الرشعي للمسؤولية اجلزائية الناقصة

فمن  الناقصة،  اجلزائية  املسؤولية  تأصيل  عىل  الرشعية  األدلة  دلت  لقد 
ذلك:

ُ َنۡفًسا إِلَّ وُۡسَعَهاۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها  )	( قوله تعاىل: ﴿َل يَُكّلُِف ٱللَّ
َما ٱۡكتََسَبۡتۗ﴾)	(، وقوله تعاىل: ﴿َل يَُكّلُِف ٱللَُّ َنۡفًسا إِلَّ َمآ َءاتَىَٰهاۚ﴾)	(.

قال ابن تيمية : فـ »إن وقع يف األمر تكليف؛ فال يكلف إال قدر 
ة العيون ورسور  ي مجيع الرشيعة تكليفًا، مع أن غالبها ُقرَّ الُوْسع، ال أنه ُيسمِّ
القلوب؛ ولذات األرواح وكامل النعيم، وذلك إلرادة وجه اهلل واإلنابة إليه، 
ه الوجه إليه، فهو اإلله احلق الذي تطمئنُّ إليه القلوب، وال يقوم  وذكره وتوجُّ

غريه مقامه يف ذلك أبدًا«)	(.
عفوًا  معفى  هو  وال  تامًا،  تكليفًا  مكلفًا  ليس  اجلنائية  املسؤولية  فناقص 
عامًا، بل هو مكلف تكليفًا جزئيًا ومسؤول مسؤولية ناقصة، فيستحق العقوبة 
عىل ُجرمه، ولكنه خيفف عنه هبا؛ مراعاًة حلاله، فدل ذلك عىل تأصيل املسؤول 

اجلزائية الناقصة.
)	( ما رواه أبو هريرة ، عن النبي ، قال: ))َدُعويِن 
َفإَِذا  َأْنبَِيائِِهْم،  َواْختاَِلفِِهْم عىَل  ْم  بُِسَؤاِلِ َقْبَلُكْم  َهَلَك َمن كاَن  إنَّم  َتَرْكُتُكْم،  ما 

َنَْيُتُكْم عن يشٍء َفاْجَتنُِبوُه، وإَذا َأَمْرُتُكْم بَِأْمٍر َفْأُتوا منه ما اْسَتَطْعُتْم(())(.

جزء من اآلية )6)	( من سورة البقرة.  )	(
جزء من اآلية )7( من سورة الطالق.  )	(

مموع فتاوى ابن تيمية )	/6	(.  )	(
 ، أخرجه البخاري يف صحيحه )9/)9(، كتاب: باب: االقتداء بسنن رسول اهلل  )((
حديث رقم )))	7(، ومسلم يف صحيحه )	/)97(، كتاب: احلج، باب: فرض احلج مرة يف 

العمر، حديث رقم )7			(.
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وجه الداللة من احلديث: أن النبي  بنيَّ أن الذي يستطيعه 
عن  عجز  من  »فإن  وجوهبا،،  عنه  يسقط  ال  الرشعية،  األوامر  من  اإلنسان 
بعض األمور ال يسقط عنه املقدور«)	(، ومثل ذلك ما يستطيع االنتهاء عنه من 
النواهي الرشعية فيلزمه تركها، وما ال يستطيع االنتهاء عنه، فإنه غري مؤاخذ 
عىل فعله فيها، فعليه ناقص املسؤولية اجلنائية يعاقب عىل جنايته، وخيفف عنه 
فيها؛ كونه معذورًا فيها، فال يستقل بالتكليف بتاتًا، وال يسقط عنه كليًا، فبقي 
أن العدل هو أن يعاقب عىل جنايته جزئيًا؛ ألن مسؤوليته اجلنائية ناقصة غري 

تامة.
  ما أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده بإسناده: أن عمر بن اخلطاب )	(
  ُأيت بامرأة قد زنت، فأمر برمجها، فذهبوا هبا لريمجوها، فلقيهم عيلٌّ 
فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت فأمر عمر برمجها، فانتزعها عيل من أيدهيم وردهم، 
نا عيلٌّ  قال: ما  فرجعوا إىل عمر  فقال: ما ردَّكم؟ قالوا: ردَّ
امُلْغَضب،  ِشْبُه  إىل عيلٍّ فجاء وهو  فأرسل  َعِلَمُه،  قد  إال ليشء  فعل هذا عيل 
فقال: ما لك رددت هؤالء؟ قال: أما سمعت رسول اهلل  يقول: 
، َوَعِن  ِغرِي َحتَّى َيْكُبَ ))ُرفَِع الَقَلُم َعْن َثالَثٍة: َعِن النَّائِِم َحتَّى َيْسَتْيِقَظ، َوَعِن الصَّ
بني فالن  : فإن هذه مبتالة  َيْعِقَل((؛ قال: بىل، قال عيل  َحتَّى  امُلْبَتىَل 

فلعله أتاها وهو هبا، فقال عمر: ال أدري، قال: وأنا ال أدري. فلم يرمجها)	(.
فتح الباري )		/	6	(، وينظر: جامع العلوم واحلكم )	)	(.  )	(

رقم  حديث   ، طالب  أيب  بن  عيل  مسند   ،)(((/	( املسند  يف  أمحد  اإلمام  )	( أخرجه 
))			(، وأبو داود يف السنن ))/0)	(، كتاب: احلدود، باب: يف املجنون يرسق أو يصيب 
التعزيرات  أبواب   ،)((7/6( الكبى  السنن  يف  والنسائي   ،)((0	( رقم  حديث  حدًا، 
السنن)	/))(،  يف  والرتمذي   ،)((96( رقم  حديث  احلد،  تصيب  املجنونة  باب  والشهود، 
أبواب احلدود عن رسول اهلل ، باب ما جاء فيمن ال جيب عليه احلد، حديث رقم 
)		)	( بلفظ، أن رسول اهلل  قال: ))ُرفِع القلُم عن ثالثٍة: عن النَّائِم حتَّى يستيقَظ، 
، وعن املعتوِه حتَّى يعِقَل((. قال أبو عيسى الرتمذي  عقبه: = بيِّ حتَّى يِشبَّ  وعن الصَّ
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برجم    عمر  يأمر  »مل   :)	09/	( السنن  معامل  يف  اخلطايب  قال 
ممن  أحد  عىل  وال  هذا  خيفى  أن  جيوز  وال  اجلنون،  يف  عليها  مطبق  منونٍة 
  بحرضته، ولكن هذه امرأة كانت جتنُّ مرة، وتفيق أخرى، فرأى عمر
أن ال يسقط عنها احلد؛ ملا يصيبها من اجلنون إذ كان الزنا منها يف حال اإلفاقة، 
ورأى عيل  أن اجلنون شبهة ُيدرأ هبا احلد عمن ُيبتىل به، واحلدود ُتدرأ 
بالشبهات، لعلها قد أصابت ما أصابت وهي يف بقيٍة من بالئها، فوافق اجتهاد 

عمر  اجتهاده يف ذلك فدرأ عنها احلد. واهلل أعلم بالصواب«)	(.
ال  املجنونة  أن  قضوا    الصحابة  أن  احلديث:  من  الداللة  وجه 
ُيقام عليها احلد؛ النتفاء التكليف عنها، واجلنون يرفع التكليف، ولكن عمر 
زناها  احلد؛ الحتامل  يقام عليها  أحيانًا  اجلنون  يصيبها  أن من   رأى 
أثناء تكليفها، ولكن ُدرئ عنها احلد للشبهة، فكذلك من هو ناقص املسؤولية 
اجلزائية ال ُيعاَمل معاملة العاقل فُتقام عليه العقوبة، وال ُيعفى عنه عفوًا كاماًل 

= »ويف الباب عن عائشة، حديث عيل حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غري 
َتلَِم((، وال نعرف  وجه عن عيل، عن النبي  وذكر بعضهم: ))وَعِن الُغاَلِم َحتَّى َيْ
للحسن سامعًا من عيل بن أيب طالب، وقد روي هذا احلديث عن عطاء بن السائب، عن أيب 
 نحو هذا احلديث، ورواه األعمش،  النبي  ظبيان، عن عيل بن أيب طالب، عن 
عن أيب ظبيان، عن ابن عباس، عن عيل موقوفًا ومل يرفعه، والعمل عىل هذا احلديث عند أهل 
العلم«. واحلديث ورد من عدة طرق ساقها الزيلعي يف نصب الراية ))/	6	(، وابن حجر 
يف التلخيص احلبري )	/67)(، وابن امللقن يف البدر املنري )	/6		( وقال فيه: »هذا احلديث 
قاعدة من قواعد اإلسالم يدخل فيها ما ال حُيىص من األحكام، له طرق أقواها طريق عائشة 
، رواه إبراهيم، عن األسود عنها أن رسول اهلل  قال: ))ُرفِع القلُم عن 
((، ويف لفظ:  َيْكُبَ َحتَّى  بِيِّ  الصَّ َوَعِن  َأ،  َيْبَ َحتَّى  امُلْبَتىَل  َوَعِن  النَّائِم حتَّى يستيقَظ،،  ثالثٍة: عن 
َتلَِم((، ويف لفظ: ))َيْبُلَغ((. رواه األئمة: أمحد يف »مسنده« وأبو داود يف »سننه« يف »احلدود«  ))َيْ
والنسائي، وابن ماجة يف »سننهام« يف )الطالق( واحلاكم يف »مستدركه« يف البيوع، وأبو حاتم 

بن حبان يف »صحيحه« بإسناد حسن، بل )صحيح( متصل كلهم علامء«.
معامل السنن للخطايب )	/0		(.  )	(
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املسؤولية  ناقص  أن  عىل  فدل  معني،  بقدر  العقوبة  عليه  تقام  بل  كاملجنون، 
اجلزائية تقام عليه العقوبة بحسبه.

ن  يَمِٰن َوَلِٰكن مَّ ۢ بِٱۡلِ ۡكرِهَ َوقَۡلُبُهۥ ُمۡطَمئِنُّ
ُ
))( قوله تعاىل: ﴿إِلَّ َمۡن أ

َح بِٱۡلُكۡفرِ َصۡدٗرا﴾)	(. َشَ
قال ابن عاشور يف التحرير والتنوير ))	/)9	(: »... واإلكراه: اإلجلاء 
طاقة  له  حتمُّ عن  تضيق  يشء  بفعل  ذلك  يكون  وإنام  فعله.  ُيكَره  ما  فعل  إىل 
اآلية  هذه  صت  َرخَّ وقد  نحوه،  أو  قيد  أو  سجن  أو  بالغ  إيالم  من  اإلنسان 
للُمكَره عىل إظهار الكفر أن يظهره بيشء من مظاهره التي يطلق عليها أهنا كفر 
يف ُعرف الناس من قول أو فعل، وقد أمجع علامء اإلسالم عىل األخذ بذلك 
يف أقوال الكفر، فقالوا: فمن ُأكِره عىل الكفر غري جارية عليه أحكام الكفر، 
ألن اإلكراه قرينة عىل أن كفره تقية ومصانعة بعد أن كان مسلاًم. وقد رخص 
بغاياهتا ومقاصدها، ويف احلديث: أن  بعباده واعتبارًا لألشياء  اهلل ذلك رفقًا 
به وقال  ذلك وقع لعامر بن يارس، وأنه ذكر ذلك للنبيء  فصوَّ
َفُعْد((، وأمجع عىل ذلك العلامء. وشذَّ حممد بن احلسن  ))َوإِْن َعاُدوا َلَك  له: 
فأجرى عىل هذا التظاهر بالكفر حكم الكفار يف الظاهر كاملرتد فيستتاب عن 
ى مجهور العلامء بني أقوال الكفر وأفعاله كالسجود للصنم.  املكنة منه. وسوَّ
وقالت طائفة: إن اإلكراه عىل أفعال الكفر ال يبيحها. وُنسب إىل األوزاعي 
وسحنون واحلسن البرصي، وهي تفرقة غري واضحة. وقد ناط اهلل الرخصة 
موجب  اإلكراه  كان  وإذا  القلب.  ل  سوَّ ما  وغفر  باإليامن  القلب  باطمئنان 
الرخصة يف إظهار الكفر فهو يف غري الكفر من املعايص أوىل، كرشب اخلمر 
عىل  كاإلكراه  الغري  عىل  االعتداء  غري  يف  املؤاخذة  أسباب  رفع  ويف  والزنا، 
مراتب  فبني  الغرم  ترتب  من  الناس  عىل  االهتداء  يف  وأما  البيع،  أو  الطالق 
اإلكراه ومراتب االعتداء املكره عليه تفاوت، وأعالها اإلكراه عىل قتل نفس. 

جزء من اآلية )06	( من سورة النحل.  )	(
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يتحقق وتفوت  التوعد قد ال  القتل ألن  يبيح اإلقدام عىل  أنه ال  وهذا يظهر 
نفس القتيل، عىل أن أنواعًا من االعتداء قد جيعل اإلكراه ذريعة إىل ارتكاهبا 
بتواطوء بني امُلكَره وامُلكِره. وهلذا كان للمكِره - بالكرس - جانب من النظر يف 
محل التبعة عليه، وهذه اآلية مل تتعرض لغري مؤاخذة اهلل تعاىل يف حقه املحض 

وما دون ذلك فهو مال االجتهاد«)	(.
وجه الداللة من اآلية: أن املكَره انتفى عنه التكليف؛ بسبب إكراهه، حيث 
املسؤولية  وناقص  منزلته،  ل  ينزَّ اختياره،  زال  من  فكل  وعليه  اختياره،  زال 
اجلزائية فقد جزءًا من اختياره، فدل عىل أن مسؤوليته اجلنائية ليست كغريه، 
وجه  من  إرادته  ُسلبت  من  وكل  املكره،  وُيشبه  وجه،  من  املختار  ُيشبه  فهو 
استحق التخفيف مراعاة حلاله، وهبذا تثبت له مسؤولية جزائية ناقصة. واهلل 

أعلم.
َوَما  َوالنِّْسَياَن  اخَلَطَأ  تِي  أِلُمَّ اَوَز  َتَ اهللَ  ))إِنَّ   : قوله   )((

اْسُتْكِرُهوا َعَلْيِه(()	(.

املحرر   ،)	7	/	(( للطبي  البيان  جامع  كذلك:  وينظر   .)	9(/	(( والتنوير  التحرير   )	(
القدير  فتح   ،)	(0/	0( القرطبي  تفسري   ،)60(/(( كثري  ابن  تفسري   ،)(		/	( الوجيز 

)	/)		(، تفسري السعدي )0))(.
أخرجه ابن ماجة يف السنن )	/9)6(، أبواب الطالق، باب: طالق املكره والنايس، حديث   )	(
رقم )	)0	(، وابن حبان يف صحيحه كام يف ترتيب ابن بلبان )6	/	0	(، باب ذكر اإلخبار 
عام وضع اهلل بفضله عن هذه األمة، حديث رقم )9		7(، والدارقطني يف السنن ))/00	(، 
باب: النذور، حديث رقم )	)	)(، والبيهقي يف السنن الكبى )9/6		(، كتاب: اإلقرار، 
الزيلعي يف نصب  إقراره، حديث رقم ))))		(، وغريهم. وساق طرقه  باب: من ال جيوز 
احلبري  التلخيص  يف  حجر  وابن   ،)	77/(( املنري  البدر  يف  امللقن  وابن   ،)6(/	( الراية 
)	/	67(، قال البوصريي يف مصباح الزجاجة )	/6		(: »هذا إسناد صحيح إن سلم من 
االنقطاع، والظاهر أنه منقطع. قال املزي يف األطراف: رواه برش بن بكر التنييس عن األوزاعي 
عن عطاء عبيد بن عمري عن ابن عباس. انتهى. وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن 
 مسلم فإنه كان يدلس تدليس التسوية ورواه البيهقي يف سننه«. وتكلم فيه اإلمام أمحد كام يف =



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني  1441هـ   |  يناير 2020م
150

المسؤولية الجزائية الناقصة

قال ابن رجب  يف جامع العلوم واحلكم )	70(: »فاملكَره نوعان: 
أحدمها: من ال اختيار له بالكلية، وال قدرة له عىل االمتناع، كمن مُحِل ُكرهًا 
به  ب  وُأدخل إىل مكان حلف عىل االمتناع من دخوله، أو محل كرهًا، وُضِ
غريه حتى مات ذلك الغري، وال قدرة له عىل االمتناع، أو ُأْضِجعت، ثم ُزين هبا 
من غري قدرة هلا عىل االمتناع، فهذا ال إثم عليه باالتفاق... والنوع الثاين: من 
ُأكره برضب أو غريه حتى فعل، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، فإنه يمكنه أن 
ال يفعل فهو خمتار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل، بل دفع الرضر عنه، 
فهو خمتار من وجه، غري خمتار من وجه، وهلذا اختلف الناس: هل هو مكلف 

أم ال؟«)	(.
وجه الداللة من احلديث: إذا كان امُلكَره - وهو غري خمتار - برضب وغريه 
حتى فعل، اختلف العلامء يف حكم تكليفه، هل هو مكلف أم ال؟ فدل عىل 
أن من فعل ُجرمًا باختياره أنه يكون مكلفًا، فقياسًا عىل امُلكَره يكون ناقص 
املسؤولية اجلزائية، مسؤوالً عن جنايته؛ كونه خمتارًا، ولكن استحق التخفيف 
املسؤولية  نقص  تأصيل  فدل ذلك عىل  اجلزائية.  املسؤولية  ناقصًا  عنه؛ كونه 

اجلزائية، وهذا هو املطلوب.
)6( ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة  قالت: اختصم سعد بن 
أيب وقاص وعبد بن زمعة يف غالم، فقال سعد: يا رسول اهلل هذا ابن أخي عتبة 
 /	( حاتم  أيب  البن  »العلل«  يف  كام  حاتم  أبو  وقال   ،»(6	  /	( الرجال  ومعرفة  »العلل   =
العلوم  جامع  يف  رجب  ابن  فه  ضعَّ وممن  إسناده«،  يثبت  وال  احلديث،  هذا  يصح  »ال   :)(		
حه مجاعة من أهل العلم، كابن حبان، واحلاكم، والنووي، وابن عبد اهلادي،  واحلكم، وصحَّ
املستدرك   ،)	0	/	6( بلبان  ابن  برتتيب  صحيحه  يف  حبان  ابن  صحيح  ينظر:  حجر.  وابن 
أنه وإن كان احلديث  إىل  العلم  أهل  فلهذا ذهب بعض  الباري ))/	6	(،  فتح   ،)	9(/	(
ۡو 

َ
أ َِّسيَنآ  ن إِن  تَُؤاِخۡذنَآ  َل  ضعيفًا، ولكن معنى احلديث صحيح، بدليل قول اهلل تعاىل: ﴿َربََّنا 

نَاۚ﴾. )وهي جزء من اآلية )6)	( من سورة البقرة(.
ۡ
ۡخَطأ

َ
أ

جامع العلوم واحلكم )	70(.  )	(
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بن أيب وقاص عهد إيلَّ أنه ابنه، انظر إىل شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا 
رسول اهلل، ُولِد عىل فراش أيب من وليدته، فنظر رسول اهلل  إىل 
شبهه، فرأى شبهًا بيِّنًا بعتبة، فقال: ))هو لَك يا َعبُد بَن َزمعَة، الَوَلُد لِلِفراِش، 

.)	( ولِلعاِهِر احَلَجُر، واحَتِجبي منه يا َسودُة((؛ فلم تره سودة قطُّ
من  األحكام  تبعيض  أصل  استنباط  عىل  احلديث  اح  رُشَّ تتابع  وقد 
َزمعَة((،  بَن  َعبُد  يا  لَك  ))هو   : النبي  قول  ألن  احلديث؛  هذا 
املؤمنني  ألم  أخ  عليه  املتنازع  االبن  هذا  أن  عىل  يدل  لِلِفراِش((،  و))الَوَلُد 
يا َسودُة(( يمكن أن  ))احَتِجبي منه   : ، وقوله  سودة 
فُعومل  جهتني،  االبن  هلذا  فكأن  أخاها،  وال  حمارمها  من  ليس  أنه  منه  ُيفهم 
بإحدامها معاملة االبن، فُأحلق بأخوة عبد وسودة، ويرث كام يرثان، وُعومل 
.)	( باجلهة األخرى معاملة األجنبي احتياطًا، فُحِجب عنه أم املؤمنني
قال ابن دقيق العيد: »احلديث أصل يف إحلاق الولد صاحب الفراش، وإن 
م. وقد استدل به بعض املالكية عىل قاعدة من قواعدهم،  طرأ عليه وطٌء حُمرَّ
الفرع  يكون  أن  املذهب وهو احلكم بني حكمني، وذلك  وأصل من أصول 
ألحد  يمحض  وال  خمتلفة  أحكامًا  فُيعطى  متعددة  أصول  من  مشاهبة  يأخذ 
األصول. وبيانه من احلديث: أن الفراش مقتٍض إلحلاقه بزمعة والشبه البنيِّ 
مقتٍض إلحلاقه بعتبة؛ فأعطي النسب بمقتىض الفراش، وأحلق بزمعة، وروعي 
الفرع حكاًم بني حكمني فلم  بأمر سودة باالحتجاب منه. فُأعطي  الشبه  أمر 
الشبه  أمر  بينه وبني سودة، وال روعي  املحرمية  فتثبت  الفراش  أمر  يمحض 
بني  دار  إذا  الفرع  فإن  التقديرات.  أوىل  وهذا  قالوا:  بعتبة  فيلتحق  مطلقًا 

وهبته  احلريب  من  اململوك  رشاء  باب  البيوع،  كتاب   ،)(	/	( صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   )	(
وعتقه، حديث رقم ))			(، ومسلم يف صحيحه )	/0)0	(، كتاب الرضاع، باب الولد 

للفراش وتوقي الشبهات، حديث رقم )7))	(.
مدخل إىل تبعيض األحكام يف الفقه اإلسالمي )		(.  )	(
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أصلني، فأحلق بأحدمها مطلقًا، فقد أبطل شبهه الثاين من كل وجه وكذلك إذا 
فعل بالثاين، وحمض إحلاقه به: كان إبطاالً حلكم شبهه باألول فإذا ُأحلق بكل 

واحد منهام من وجه: كان أوىل من إلغاء أحدمها من كل وجه«)	(.
وقال ابن القيم: »وأما أمره سودة وهي أخته باالحتجاب منه فهذا يدل عىل 
أصل، وهو تبعيض أحكام النسب: فيكون أخاها يف التحريم واملرياث وغريه، 
وال يكون أخاها يف املحرمية واخللوة والنظر إليها؛ ملعارضة الشبه للفراش، 
الشبه حكمه من  ثبوت احلُرمة وغريها، وأعطى  الفراش حكمه من  فأعطى 
ه ال يلحظه إال  العلم ورسُّ عدم ثبوت املحرمية لسودة. وهذا باب من دقيق 
األئمة املطلعون عىل أغواره املعنيون بالنظر يف مأخذ الرشع وأرساره، ومن نبا 
فهمه عن هذا، وغلظ عنه طبعه، فلينظر إىل الولد من الرضاعة كيف هو ابن يف 
التحريم ال يف املرياث وال يف النفقة وال يف الوالية، وهذا ينفع يف مسألة البنت 
املخلوقة من ماء الزاين فإهنا بنته يف حتريم النكاح عليه عند اجلمهور، وليست 
بنته يف املرياث وال يف النفقة وال يف املحرمية. وباجلملة: فهذا من أرسار الفقه، 
ومراعاة األوصاف التي ترتتب عليها األحكام، وترتيب مقتىض، كل وصف 
عليه. ومن تأمل الرشيعة أطلعته من ذلك عىل أرسار وحكم تبهر الناظر فيها، 
ونظري هذا ما لو أقام شاهدًا واحدًا وحلف معه عىل سارق أن رسق متاعه، 
ثبت حكم الرسقة يف ضامن املال عىل الصحيح، ومل يثبت حكمها يف وجوب 

القطع اتفاقًا، فهذا سارق من وجه دون وجه ونظائره كثرية«)	(.
فبناًء عىل ما تقدم فأصل تبعيض األحكام يف الرشيعة يشهد للمسؤولية 
غري  ويكون  الختياره،  وجه  من  مكلفًا  يكون  فصاحبها  الناقصة  اجلزائية 
مكلف من وجه آخر لنقصان عقله، فثبت أن قواعد الرشع ال تتعارض مع 

إثبات املسؤولية اجلزائية الناقصة.

إحكام األحكام يف رشح عمدة األحكام ))/0		(.  )	(
هتذيب السنن البن القيم )6/	6	-)6	(.  )	(
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)7( اإلمجاع:
النتفاء  واملجنون؛  الصبي  عن  التكليف  سقوط  عىل  اإلمجاع  قام  لقد 
أن  عىل  »وأمجعوا   :)60( اإلمجاع  كتابه  يف    املنذر  ابن  قال  تكليفهام، 
، أو ُحجَّ بالصبي ثم بلغ، أن ذلك ال جيزؤمها عن  املجنون إذا ُحجَّ به ثم صحَّ
حجة اإلسالم«)	(؛ كوهنام غري خماطَبنْي أساسًا بذلك، ولو فعاله مل يصحَّ منهام.

»والعلامء   :)		(/	( اإلمجاع  مسائل  يف  اإلقناع  يف  القطان  ابن  وقال 
متمعون عىل أن اهلل تعاىل إنام خاطب باألمر والنهي وإقامة الفرائض البالغني 

من ذوي العقول دون غريهم«.
وقال أيضًا يف )	/6		(: »وأمجعوا أن املجنون امُلطبِق ال يشء عليه من 

صالة وال صيام إذا أفاق من جنونه«.
ألهلية  بالنسبة  اإلنسان  حاالت  األصوليون  م  قسَّ فقد  ذلك،  تقرر  فإذا 

األداء إىل ثالث حاالت:
امُلميِّز،  	- عديم األهلية لألداء )وهو فاقدها أصاًل(: كالطفل غري 
واملجنون يف أي سنٍّ كان، فكل منهام ال عقل له، وبالتايل فال أهلية 

أداٍء له.
	- ناقص األهلية لألداء: كالصبي املميز، ويصُدق عىل املعتوه الذي 
مل يصل الَعَتُه به إىل درجة اختالل العقل، وَفْقِده، وإنام يكون ضعيف 

اإلدراك والتمييز، وحكمه حكم الصبي املميز.
فيكون  عاقاًل،  اإلنسان  ببلوغ  وتتحقق  لألداء:  األهلية  كامل   -	
أهاًل للتكاليف الرشعية، وتصحُّ منه مجيع العقود والترصفات ما مل 

يعرتضه عارض من عوارض األهلية.

وقال ابن القطان يف اإلقناع )	/7)	(: »وأمجعوا عىل سقوط احلج عن الصبي حتى يبلغ وعن   )	(
املجنون حتى يفيق وعن املعتوه«.
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أو  أهليته  فتزيل  اإلنسان  عىل  تطرأ  التي  األمور  هي  األهلية  وعوارض 
تنقصها أو تغريِّ بعض األحكام ملن عرضت له)	(.

إذ تقرر هذا أصبح ناقص املسؤولية اجلزائية كالصبي املميز، وهو القسم 
وال  أبدًا،  يكلف  فال  واملجنون  املميز  غري  الصبي  معاملة  يعامل  فال  الثاين، 
البالغ العاقل فيكلف أبدًا، وبالتايل أصبح ذا مسؤولية جزائية  يعامل معاملة 
ناقصة، فكان مقتىض العدل، أن يعاقب جزئيًا، وهو ما قررُته من استحقاقه 

للتخفيف يف مسؤوليته اجلزائية.

رشح التلويح للتفتازاين )	/))	(، كشف األرسار ))/70	(. وينظر كذلك: أحكام املريض   )	(
النفيس يف الفقه اإلسالمي، خلود املهيزع ))7(، أثر املرض النفيس يف رفع املسؤولية اجلنائية يف 
الفقه اإلسالمي، مجال عبد اهلل اليف )0	(، أثر احلاالت النفسية يف قضايا األحوال الشخصية، 
األحكام  ملة  يف  التمييز  انعدام  ألسباب  الترشيعية  املعاجلة  بحث:   ،)	(	( قدو  حممد  يارس 
العدلية ومدى كفايتها، إياد حممد جاد احلق، ملة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية، العدد 

الثاين، املجلد		، عام 0	0	م.
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املبحث الثالث
كيفية التحقق من ناقص املسؤولية اجلزائية

ومرشوعية ذلك
القايض يف  الذي يشك يف نقص مسؤوليته اجلزائية عىل  املتهم  إذا عرض 
املدعى  كالم  خالل  من  يتبنيَّ  وهذا  ذلك،  من  التأكد  القايض  فعىل  املحكمة، 
عليه وجوابه، فالذي يفهم السؤال، ويرد بجواب مالٍق، ويظهر من ترصفاته 
وتفكريه االتزان والعقل، فهذا غالبًا ال ُيَشك يف مسؤوليته اجلزائية، وبالتايل ليس 
الكالم يف مثل هذا النوع، ولكن الذي يعرض عىل املحكمة ويرد بجواب غري 
مالٍق، أو يلتزم الصمت، ال نكوالً عن اجلواب، أو يظهر من ترصفاته وكالمه 
الذي ال  فهذا  الشديد واالنفعال،  الغضب  أو  الضحك،  أو  والطيش،  اخلفة، 
ق من مسؤوليته اجلزائية قبل حماكمته، ويف هذا الوقت أصبح من  بد من التحقُّ
الرضوري االستعانة بأهل اخلبة، وأصبح تشخيص مثل هذه احلاالت يكون 
بطلب من القايض للطبيب املختص، وهو الذي جرى عليه عمل املحاكم يف 
اململكة العربية السعودية - كام سيتبنيَّ بإذن اهلل - من خالل بعض التطبيقات 
املختص،  الطبيب  عىل  املتهم  هذا  فُيعَرض  السعودية،  املحاكم  من  القضائية 

لإلفادة عن )مسؤوليته اجلنائية(؟ و)هل هو مسؤول جنائيًا أم ال(؟
الالزمة،  الفحوصات  وإجراء  اجلاين،  عىل  بالكشف  الطبيب  يقوم  ثم 
العقلية، وهل  اجلنائية، وقدراته  ملعرفة مدى مسؤوليته  السلوكية  واجللسات 
ح ذلك. مسؤول جنائيًا أم ال؟ ويقوم الطبيب بتزويد القايض بتقرير طبي يوضِّ
املسؤولية  لتحديد  بطبيب  االستعانة  مرشوعية  هي  فام  ذلك،  تقرر  إذا 

اجلزائية؟
وعليه أقول: إن االستعانة بالطبيب لتحديد املسؤولية اجلزائية، ما هو إال 
استعانة بخبري، وقد جاءت النصوص الرشعية بمرشوعية ذلك، يدل عليه ما 

ييل:



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني  1441هـ   |  يناير 2020م
156

المسؤولية الجزائية الناقصة

ۡهَل ٱذّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن ٤٣﴾)	(.
َ
لُٓواْ أ )	( قوله تعاىل: ﴿فَۡس َٔ

العلامء  القرآن )		/	7	(: »مل خيتلف  القرطبي يف اجلامع ألحكام  قال 
ۡهَل 

َ
لُٓواْ أ أن العامة عليها تقليد علامئها، وأهنم املراد بقول اهلل عز وجل: ﴿فَۡس َٔ

ٱذّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن ٤٣﴾، وأمجعوا عىل أن األعمى ال بد له من تقليد 
غريه ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من ال علم له وال برص 

بمعنى ما يدين به ال بد له من تقليد َعاملِِه«.
ومثله  إليه.  الرجوع  عليه  فيجب  غريه،  علم  إىل  احتاج  من  فكل  وعليه 
احلاالت  هذه  مثل  يف  وهو  اخلبة،  أهل  إىل  الرجوع  عليه  فيجب  القايض 

الطبيب املختص.
نُتۡم ُحُرمۚٞ َوَمن 

َ
ۡيَد َوأ ِيَن َءاَمُنواْ َل َتۡقُتلُواْ ٱلصَّ َها ٱذلَّ يُّ

َ
أ )	( قوله تعاىل: ﴿َيٰٓ

ّمِۡثُل َما َقَتَل ِمَن ٱنلََّعِم َيُۡكُم بِهِۦ َذَوا َعۡدٖل  َتَعّمِٗدا فََجَزآءٞ  َقَتلَُهۥ ِمنُكم مُّ
ّمِنُكۡم﴾)	(.

قال ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم )	/	9	(: »يعني أنه حيكم باجلزاء 
قدامة يف  ابن  املسلمني«. وقال  املثل، عدالن من  بالقيمة يف غري  أو  املثل،  يف 
املغني )	/	))(: »... القسم الثاين: ما مل تقض فيه الصحابة، فريجع إىل قول 
ّمِنُكۡم﴾؛  َعۡدٖل  َذَوا  بِهِۦ  عدلني من أهل اخلبة؛ لقول اهلل تعاىل: ﴿َيُۡكُم 
فيحكامن فيه بأشبه األشياء من النعم، من حيث اخللقة، ال من حيث القيمة«.

فاآلية بيَّنت أن الرجوع يف تقدير املثل هو ألهل اخلبة، فدلَّ عىل مرشوعية 
االستعانة باخلبري، والقايض كذلك.

  قالت: دخل عيلَّ رسول اهلل  حديث عائشة )	(
يَّ َدَخَل َعَلَّ  زًا امُلْدجِلِ ذات يوم وهو مرسور فقال: ))يا عائَِشُة، أَلْ َتَرْي أنَّ ُمَزِّ

جزء من اآلية )	)( من سورة النحل.  )	(
جزء من اآلية ))9( من سورة املائدة.  )	(
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َفَرَأى ُأساَمَة بَن َزْيٍد وَزْيدًا وعليهم َقطِيَفٌة، قْد َغطَّيا ُرُؤوَسُهم وَبَدْت أْقداُمُهم، 
فقاَل: إنَّ هِذه األْقداَم َبْعُضها ِمن َبْعٍض؟(()	(.

وجه الداللة من احلديث: أن النبي  استعان بالقائف، وهو 
املختص بمعرفة النسب، فدلَّ عىل مرشوعية االستعانة باخلبري، وهو يف مثل 

هذه احلالة الطبيب املختص. واهلل أعلم.
))( نقل كثري من العلامء مرشوعية االستعانة بأهل اخلبة، والطبيب منهم.
والبياطرة،  األطباء  إال  عليه  يقف  ال  كان  »وإن  الصنائع:  بدائع  يف  قال 
ۡهَل ٱذّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َل َتۡعلَُموَن ٤٣﴾، وهم 

َ
لُٓواْ أ فيثبت لقوله عز وجل: ﴿فَۡس َٔ

يف هذا الباب من أهل الذكر فُيسألون«)	(.
وقال يف تبرصة احلكام: »ويرجع إىل أهل الطب واملعرفة باجلراح يف معرفة 

طول اجلرح وعمقه وعرضه«)	(.
وقال يف العزيز رشح الوجيز: »إذا أشكل احلال يف مرض؛ فلم يدر، أهو 

خموٌف أم ال؟ فالرجوُع فيه إىَل أهل اخلبة والعلم بالطِّّب«))(.
املوضحة،  يف  العدل  الطبيب  شهادة  »)وتقبل  الزركيش:  رشح  يف  وقال 
أمحد،  الدابة( هذا منصوص  داء  البيطار يف  يقدر عىل طبيبني، وكذلك  مل  إذا 
للحاجة الداعية إىل ذلك، إذ ال يمكن كل أحد أن يشهد به، بل خيتص بنوع 
خاص، فأشبه العيوب حتت الثياب، وكذلك احلكم يف كل ما خيتص بمعرفته 

األطباء«))(.
مناقب  باب   ، النبي  أصحاب  فضائل  كتاب  »الصحيح«،  يف  البخاري  أخرجه   )	(
زيد بن حارثة موىل النبي ، حديث رقم )		7	(، ومسلم يف »الصحيح«، كتاب 
الرضاع، باب العمل باحلاق القائف الولد، حديث رقم )9))	( من طريق حممد بن شهاب 

الزهري عن عروة عن عائشة  به.
بدائع الصنائع ))/)7	(.  )	(

تبرصة احلكام )	/))(.  )	(
العزيز رشح الوجيز )9/7)(.  )((

رشح الزركيش )96/7	(.  )((
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وجاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية: »اتفق الفقهاء عىل أنه يرجع إىل األطباء 
ممن هلم خبة يف معرفة العيوب املتعلقة بالرجال والنساء، ويف معرفة الشجاج 

واجلراح وحتديد أسامئها من املوضحة، والدامية، والدامغة ونحوها«)	(.
))( ما نصَّ عليه نظام املرافعات الرشعية الصادر عام )	)	هـ يف مادته 
الثامنة والعرشين بعد املائة والتي جاء فيها: »للمحكمة عند االقتضاء أن تقرر 
تقريره  إليداع  وأجاًل  اخلبري  مهمة  قرارها  يف  وحتدد  أكثر،  أو  خبري  تكليف 
وأجاًل جللسة املرافعة املبنية عىل التقرير، وحتدد فيه كذلك - عند االقتضاء - 
السلفة التي تودع حلساب مرصوفات اخلبري وأتعابه واخلصم املكلف بإيداعها 
واألجل املحدد لإليداع، وللمحكمة كذلك أن تعني خبريًا إلبداء رأيه شفهيًا 

يف اجللسة، ويف هذه احلالة يثبت رأيه يف الضبط«.
يعرض  فيام  اخلبة  بأهل  القايض  استعانة  جواز  يف  النظامي  املستند  فهذا 
عليه من قضايا، والقايض يف حتديد املسؤولية اجلزائية يستعني بالطبيب إلفادته 

بذلك، وهذا هو املطلوب.

املوسوعة الفقهية الكويتية )9	/		- )	(.  )	(
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املبحث الرابع
سلطة القايض التقديرية

يف عقوبة ناقص املسؤولية اجلزائية
اجلزائية  املسؤولية  حتديد  يف  )الطبيب(  باخلبري  االستعانة  مرشوعية  تقدم 
للمتهم، وبعد ذلك تأيت مرحلة املحاكمة، وهنا أتت الرشيعة بسياج هلذا املتهم 
حماكمته  جُتَعل  ومل  اجلهد،  فيه  وُيستنفذ  باحلق،  عليه  وُيقىض  بالعدل،  حُياكم 
القايض  فيها  يستعمل  تقديرية  سلطة  للقايض  ُجعلت  بل  حد،  أو  قيد  بال 
اجتهاده، ويعمل فيها فكره، ويبئ فيها ذمته، حتى يتوصل إىل حكم عادل 
ي ما هي  يف حقه، وهذه العملية الشاقة يف الفكر واالجتهاد والبحث والرتوِّ
إال لالحتياط واالستيثاق واالجتهاد يف حماولة الوصول إىل احلق، فإذا أصدر 
وأثره، ومتمعه،  ُجرمه،  إىل  بالنظر  يديه،  بني  الذي  املتهم  القايض حكمه يف 
ثم املوازنة بني هذا وبني حالة املتهم، وما يعانيه من نقص مسؤوليته اجلزائية، 
وعدم متامها، عرف أن احلكم هنا مرَّ بجملة من املراحل الذي سبقته قراءًة، 
وتفكريًا، وتأماًل، وبحثًا، واجتهادًا، وانتهت بإصدار حكم يف حق هذا املتهم، 
تقدير  تقديرية يف  القايض سلطة  أهنا منحت  يرى  اء  الغرَّ الرشيعة  والناظر يف 
العقوبة بحق من عرض عليه، ومنهم من هو ناقص يف أهليته، مسؤول جزئيًا 
من  مجلة  عليه  يدل  للقايض،  الرشيعة  جعلته  الذي  احلق  وهذا  جنايته،  عن 

النصوص الرشعية من الكتاب والسنة، منها:
)	( قوله تعاىل: ﴿َوَداوُۥَد وَُسلَۡيَمَٰن إِۡذ َيُۡكَماِن ِف ٱۡلَۡرِث إِۡذ َنَفَشۡت فِيهِ 
ۡمَنَٰها ُسلَۡيَمَٰنۚ َوُكًّ َءاتَۡيَنا ُحۡكٗما  َغَنُم ٱۡلَقۡوِم َوُكنَّا ِلُۡكِمِهۡم َشِٰهِديَن ٧٨ َفَفهَّ

وَِعۡلٗماۚ﴾)	(.
وجه الداللة من اآلية: أن كاًل من النبيني صىل اهلل عليهام وسلم اجتهدا، 
اجتهادمها  بموجب  احلكامن  وثبت  وَعْلٍم،  ُحْكٍم  عىل  منهام  واحد  كل  وكان 

اآليتان ))7، 79( من سورة األنبياء.  )	(
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عليهام الصالة والسالم ثم نسخ حكم داود  بعد ثبوته، ونزل 
.)	( النص بتقرير حكم سليامن

احلكم،  يف  باجتهاده    داود  عىل  وتعاىل  سبحانه  »فأثنى 
وأثنى عىل سليامن  باجتهاده وفهمه وجه الصواب«)	(.

فهذا النص يدل عىل أن اهلل  جعل للنبيني الكريمني سلطة واجتهادًا 
يف احلكم املعروض بني يدهيام، فأصاب أحدمها فُمدح إلصابته احلق، واجتهد 
الثاين فُأثني عليه الجتهاده، مما يدل عىل أن للقايض سلطة تقديرية فيام ينظر به 

من خصومات.
َ َورَُسوَلُۥ َويَۡسَعۡوَن ِف  ِيَن ُيَارُِبوَن ٱللَّ ُؤاْ ٱذلَّ )	( قوله تعاىل: ﴿إِنََّما َجَزٰٓ
ۡو 

َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَلٍٰف أ

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع أ ۡو ُتَقطَّ

َ
ۡو يَُصلَُّبٓواْ أ

َ
ن ُيَقتَّلُٓواْ أ

َ
ۡرِض فََساًدا أ

َ
ٱۡل

.)	(﴾ ۡرِضۚ
َ
يُنَفۡواْ ِمَن ٱۡل

 بنيَّ يف هذه اآلية جزاء املحاربني،  وجه الداللة من اآلية: أن اهلل 
بعض  اختيار  وهو   - بحقهم  العقوبة  من  يناسب  ما  اختيار  لإلمام  وجعل 
مرشوعية  عىل  وتأسيس  دليل  وهذا  ذلك،  يف  املصلحة  مراعيًا   ،)((- العلامء 

السلطة التقديرية لإلمام والقايض نائب عنه.
 ٰٓ َحتَّ ٱلّرِقَاِب  فََضَۡب  َكَفُرواْ  ِيَن  ٱذلَّ لَقِيُتُم  ﴿فَإَِذا  تعاىل:  قوله   )	(
ٱۡلَۡرُب  تََضَع   ٰ َحتَّ فَِدآًء  ا  ِإَومَّ َبۡعُد  َمنَّۢا  ا  فَإِمَّ ٱلَۡوثَاَق  واْ  فَُشدُّ ۡثَنُتُموُهۡم 

َ
أ إَِذآ 

ۡوَزارََهاۚ﴾))(.
َ
أ

االجتهاد )من كتاب التلخيص إلمام احلرمني( )))(.  )	(
تبرصة احلكام )	/	(.  )	(

جزء من اآلية )		( من سورة املائدة.  )	(
احلنابلة، واملسألة خالفية بني أهل  املذهب عند  الشافعية، وهو  املالكية، وقول عند  وهو قول   )((

العلم. ينظر: املنتقى برشح املوطأ ))/7)	(، أسنى املطالب )	/67	(، املبدع )6/7))(.
جزء من اآلية ))( من سورة حممد.  )((
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نزلوا  الذي  واحلاكم  اإلمام  أن ختيري  »واملقصود   : تيمية  ابن  قال 
عىل حكمه هو ختيري رأي ومصلحة يطلب أي األمرين كان أرىض هلل ورسوله 
فعله، كام ينظر املجتهد يف أدلة املسائل فأي الدليلني كان أرجح اتبعه؛ ولكن 
وقت؛  كل  يف  األمور  هذه  من  واحد  فعل  يتعني  ال  أنه  »ختيري«  قولنا:  معنى 
ا  ا َمنَّۢا َبۡعُد ِإَومَّ بل قد يتعني فعل هذا تارة وهذا تارة. وقوله يف القرآن:﴿فَإِمَّ
فَِدآًء﴾ يقتيض فعل أحد األمرين؛ وذلك ال يمنع تغيري هذا يف حال وهذا يف 

حال«)	(.
وجه الداللة من اآلية: أن اهلل تعاىل جعل لإلمام التخيري يف األسارى من 
حيث املن أو الفداء، وهو حقٌّ له جعله اهلل له، فهذا يدل عىل أن لإلمام سلطة 
تقديرية مصلحية يرى ما هو األصلح فيفعله، وقد يكون املنُّ أصلَح يف حال، 
لإلمام،  التقديرية  للسلطة  تأسيس  فهذا  حال،  يف  أصلَح  الفداء  يكون  وقد 

والقايض كذلك ألنه نائب عنه.
أيب  امرأة  عتبة  بنت  هند  دخلت  قالت:   ، عائشة  حديث   )((
سفيان  أبا  إن  اهلل،  رسول  يا  فقالت:   ، اهلل  رسول  عىل  سفيان 
رجل شحيح، ال ُيعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إال ما أخذُت من 
 : ماله بغري ِعلمه، فهل عيلَّ يف ذلك من ُجناح؟ فقال رسول اهلل

))ُخِذي ِمن َمالِِه بامَلعروِف ما َيْكِفيِك َوَيْكِفي َبنِيِك(( ]متفق عليه[)	(.
عتبة  بنت  هلند  أجاز    النبي  أن  احلديث:  من  الداللة  وجه 
باملعروف،  يكفيها وولدها  ما    أيب سفيان  مال  من  األخذ   
واملعروف ما هو موافق للعادة والعرف، فجعل النبي  هلا احلق 

مموع فتاوى ابن تيمية ))	/7		(.  )	(
فللمرأة  الرجل  ينفق  مل  إذا  باب:  النفقات،  كتاب:   ،)6(/7( صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   )	(
أن تأخذ بغري علمه ما يكفيها وولدها باملعروف، حديث رقم ))6	)(، ومسلم يف صحيحه 

)	/)			(، كتاب األقضية، باب قضية هند، حديث رقم ))	7	(، واللفظ له.
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يف  هذا  كان  فإذا  تقديرية،  سلطة  هو  باملعروف،  زوجها  مال  من  األخذ  يف 
الزوجة، فترشيع ذلك للقايض عند التنازع من باب أوىل وأحرى.

  أنه سمع رسول اهلل ، حديث عمرو بن العاص )((
قال: ))إذا َحَكَم احلاكُِم فاْجَتَهَد ُثمَّ أصاَب َفَلُه أْجراِن، وإذا َحَكَم فاْجَتَهَد ُثمَّ 

أْخَطَأ َفَلُه أْجٌر(()	(.
وجه الداللة من احلديث: النبي  دعا القايض إىل االجتهاد 
أجر واحد، واالجتهاد ال  فله  أجران، وإن أخطأ  فله  فإن أصاب  يف احلكم، 

يكون إال من العامِل الذي هو أهٌل لالجتهاد)	(.
و»ليس املعنيُّ باخلطأ أنه أخطأ ما كلف، ولكن املعنيَّ به أنه أخطأ النص 

فلم يصبه بعد بذل كبري مهوده«)	(.
فالقايض إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وهذا 

دليل عىل مرشوعية السلطة التقديرية للقايض.
ويف هذا يقول اإلمام الشافعي : »املستفتي عليل، واملفتي طبيب، 

فإن مل يكن ماهرًا بالطب، وإال قتله«))(.
فهذه النصوص الرشعية بيَّنت أن للقايض سلطة تقديرية يف تقدير العقوبة، 
بالعقوبة  احلكم  يف  التحري  القايض  فعىل  منهم،  اجلزائية  املسؤولية  وناقص 
باختالف  خيتلف  وهذا  وظروفه،  واجلاين  وحاهلا،  اجلريمة  مراعيًا  املناسبة، 
أخرجه البخاري يف صحيحه )9/)0	(، كتاب: االعتصام بالكتاب والسنة، باب: أجر احلاكم   )	(
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث رقم )	)	7(، ومسلم يف صحيحه )	/	)		(، كتاب: 
األقضية، باب: بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب، أو أخطأ، حديث رقم )6	7	(، واللفظ 

ملسلم.
السلطة التقديرية للقايض، حممود بركات )))(.  )	(

االجتهاد )من كتاب التلخيص إلمام احلرمني( )6)(.  )	(
الفقيه واملتفقه )	/)9	(. نقاًل من كتاب: سلطة القايض يف تقدير العقوبة التعزيرية، عبد اهلل   )((

اخلنني )6	(.
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أن  للقايض  جعلت  اإلسالمية  »فالرشيعة  واألزمان،  واألحوال  األشخاص 
التعزيرية إىل وقائع كل دعوى عىل حدة، وإىل كل  العقوبات  ينظر يف تطبيق 
بشخص  يتعلق  ما  كل  وإىل  هو،  حيث  من  اإلجرامي  الفعل  بامدية  يتعلق  ما 
املجرم الذي ارتكب هذا الفعل، وإىل شخص من وقعت عليه اجلريمة، وإىل 
كل ما أحاط بالعمل اإلجرامي واجلاين واملجني عليه من ظروف ومالبسات، 
هذا  إن  بل  مناسبة،  يراها  التي  العقوبات  أو  بالعقوبة  يقيض  ذلك  يف  وهو 
للُجرم  مناسبة  هبا  حيكم  التي  العقوبة  تأيت  حتى  القايض  عىل  متعنيِّ  املسلك 
الذي حدث، ال هي دون الالزم وال هي أزيد منه، ليتحقق التساوي بني اجلُرم 
ق  واملجرم وظروفها وبني العقوبة التي حيكم هبا، فتأيت الفائدة املرجوة، وتتحقَّ
ال  اإلسالمية  الرشيعة  من  املسلك  وهبذا  العقاب،  من  املقصودة  األغراض 

تقترص عىل نوع دون اآلخر من جرائم التعزير«)	(.

التعزير يف الرشيعة اإلسالمية، عبد العزيز عامر )97)(.  )	(
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املبحث اخلامس
أثر املسؤولية اجلزائية الناقصة يف احلكم اجلزائي

وفيه مطلبان:
يف  اجلزائي  احلكم  يف  الناقصة  اجلزائية  املسؤولية  أثر  األول:  املطلب 

النفس:
شخص  بقتل  جنايته  عن  جزئيًا  مسؤول  شخص  قام  لو  املسألة:  صورة 

آخر، أو فعل ما موجبه القتل، فهل يقتص من هذا القاتل؟
تقدم أن املسؤول جزئيًا عن جنايته مكلف تكليفًا جزئيًا، فليس هو معفى 
الفقهاء  العاقل، وهذه احلالة مل تذكر عند  كاملجنون، وال هو مكلف كالبالغ 
هبذا املعنى، ولكن ذكروا حالة مشاهبة هلا، وهي ما يسمى بـ )الَعَته(، والعته 
بعض  فيشبه  الكالم  خمتلط  صاحبه  فيصري  العقل  يف  خلاًل  توجب  »آفة  هو: 

كالمه كالم العقالء وبعضه كالم املجانني وكذا سائر أموره«)	(.
وقال ابن قدامة يف املغني: »املعتوه: وهو الزائل العقل بجنون مطبق«)	(.

وقد تكلم أهل العلم يف تكليفه هل مكلف أم ال؟
قال يف كشف األرسار: »فكام أن اجلنون يشبه أول أحوال الصبا يف عدم 
العقل يشبه الَعَته آخر أحوال الصبا يف وجود أصل العقل مع متكن خلل فيه 
أحوال  بآخر  العته  أحلق  األحكام  يف  الصغر  أحوال  بأول  اجلنون  أحلق  فكام 

الصبا يف مجيع األحكام أيضًا«)	(.
أحكام  أحكامه  املعتوه:  »أحكام  والنظائر:  األشباه  يف  نجيم  ابن  وقال 
الصبي العاقل فتصح العبادات منه وال جتب، وقيل: هو كاملجنون، وقيل: هو 

كالبالغ العاقل، وقد ذكرناه يف النواقض من رشح الكنز«))(.
كشف األرسار ))/)7	(، رشح التلويح عىل التوضيح )	/	(، التقرير والتحبري )	/76	(،   )	(

املصباح املنري )	9	(، املوسوعة الفقهية الكويتية )7/	6	(.
املغني )0/7)(.  )	(

كشف األرسار ))/)7	(،  )	(
األشباه والنظائر، ابن نجيم )77	(.  )((
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وقال يف مواهب اجلليل: »قال اللخمي واملعتوه كاملجنون«)	(.
عىل  وقف  لو  املعتوه  أو  املجنون  يف  »وقال  والزيادات:  النوادر  يف  وجاء 

إنسان فخرقه ثيابه أو كرس له شيئًا، فال غرم عليه«)	(.
وقال الشاطبي يف املوافقات: »أن مورد التكليف هو العقل، وذلك ثابت 
قطعًا باالستقراء التام؛ حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأسًا، وعد فاقده كالبهيمة 
املهملة، وهذا واضح يف اعتبار تصديق العقل باألدلة يف لزوم التكليف، فلو 
جاءت عىل خالف ما يقتضيه؛ لكان لزوم التكليف عىل العاقل أشد من لزومه 
عىل املعتوه والصبي والنائم؛ إذ ال عقل هلؤالء يصدق أو ال يصدق، بخالف 
العاقل الذي يأتيه ما ال يمكن تصديقه به، وملا كان التكليف ساقطًا عن هؤالء؛ 
لزم أن يكون ساقطًا عن العقالء أيضًا، وذلك مناف لوضع الرشيعة؛ فكان ما 

يؤدي إليه باطاًل«)	(.
وقال ابن السمعاين يف القواطع: »قال أبو زيد - قلت: يعني الدبويس يف 
معرض الرد عليه -: أما اجلنون فهو بمنزلة الصبي قبل أن يعقل الصبا إذا طال 
اجلنون وبمنزلة النوم إذا قرص والعته بمنزلة الصبي بعد ما عقل الصبي ألن 
الغافل  العاقل بعض كالم  اختلط كالمه فكان بعض كالم  الذي  املعتوه هو 
يكون يف حق  لنقصان عقله كام  املجنون، وكان ذلك االختالط  بعض كالم 
هذا  إن  أقول:  وأنا  العبادات.  به  نسقط  مل  فإنا  العبادات  حق  يف  إال  الصبي 
الكالم باطل ألن العته نوع جنون إال أنه يعقل قلياًل وهو يف التأثري يف العقل 
أكثر من الصبي بعد أن عقل فإذا كان ذلك يمنع وجوب العبادات فالعته أوىل 

باملنع«))(.
مواهب اجلليل ))/	)(.  )	(

النوادر والزيادات )		/07)(.  )	(
املوافقات )	/09	(.  )	(

قواطع األدلة يف األصول )	/))	-9)	(.  )((
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أما احلنابلة فلم يتكلموا عن ُحكم تكليفه، لكنهم تكلموا عن حكم بيع 
قوا بني طالق الصبي  السفيه، وهو أعمُّ من املعتوه، إال أهنم يف باب الطالق فرَّ
املميز، وبني طالق املعتوه، فصححوا األول دون الثاين، وهذا ذهاب منهم إىل 
أن الصبي املميز يدرك ما ال يدرك املعتوه، ويف باب احلضانة ذكر ابن قدامة 
؛ ألنه  ه، وال خُيريَّ ُأمِّ يبقى عند  فإنه  املعتوه  أبويه، واستثنى  أن الغالم خُيريَّ بني 
العته أشد من  أن  إىل  أيضًا ذهاب منهم  الطفل وإن كان كبريًا، وهذا  بمنزلة 
الصبي املميز، فعىل هذا يمكن أن يقال: إن احلنابلة ال يصححون بيع املعتوه، 
الصبي  بمنزلة  صار  متييز  العته  مع  كان  فإن  التمييز،  عىل  واملدار  أعلم،  واهلل 
املميز، وإن كان ليس معه متييز كان بمنزلة الصبي غري املميز، ال يصح بيعه وال 

رشاؤه)	(.
هذا ما قرروه يف بيع املعتوه، وعليه فالظاهر - واهلل أعلم - أن احلنابلة ال 

يؤاخذون املعتوه جنائيًا؛ إحلاقًا له بالصبي.
إذا متهد ذلك، فيقال إن املسؤول جزئيًا عن جنايته إذا اعتدى عىل شخص 
آخر بالقتل أو فعل ما موجبه القتل، فإنه ال قصاص عليه بذلك، خترجيًا عىل 

اتفاق الفقهاء عىل أن املجنون ال يقتص منه، وال يقتل بأحد)	(.
واستدلوا عىل ذلك بأدلة:

)	( عموم قوله : ))ُرفَِع القلُم عن ثالثٍة: عن الصبيِّ حتى 
يبُلَغ، وعن النائِم حتى يستيقَظ، وعن املجنوِن حتى ُيفيَق(()	(. فإذا كان غري 

مكلف فهو غري مؤاخذ، وبالتايل ال قصاص عليه))(.

املعامالت املالية أصالة ومعارصة، دبيان الدبيان )	/0))( بترصف.  )	(
االختيار   ،)		7/(( الرائق  البحر   ،)		6/	0( املحىل   ،)	7	/6( شيبة  أيب  ابن  املصنف،   )	(
الكبري  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية   ،)	9	/	( الدواين  الفواكه   ،)	7/(( املختار  لتعليل 
))/7		(، حاشيتا قليويب وعمرية ))/06	(، البيان، العمراين )		/	0	(، الروض املربع 

))))(، املبدع )7/	0	(.
تقدم خترجيه ص )6)	(.  )	(

املغني ))/))	(، أسنى املطالب ))/		(.  )((
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الصبي  عىل  تقام  ال  احلدود  ُتقام  ال  أنه  فكام  احلدود،  عىل  القياس   )	(
املغلظة  العقوبة  بجامع  املجنون،  بحق  ُيقام  القصاص ال  فكذلك  واملجنون، 

.)	( يف كلٍّ
)	( القياس عىل القاتل خطأ، فكام أن القاتل خطأ ال قصاص منه؛ النعدام 

القصد الصحيح منه، فكذلك املجنون)	(.
))( وألهنم ال يكلفون بالعبادات البدنية، فأوىل أن ال يؤاخذوا بالعقوبات 

البدنية)	(.
))( وألنه غري مؤاخذ يف حال خطئه، فكذلك ال يؤاخذ يف حال عمده))())(.

قصاص  فال  القتل،  موجبه  ما  جنايته  عن  جزئيًا  املسؤول  فعل  إذا  فعليه 
عليه، إحلاقًا له باملجنون)6(. واهلل أعلم.

املغني ))/))	(، تبيني احلقائق )9/6		(.  )	(
املغني ))/))	(، املنتقى برشح املوطأ )70/7(.  )	(

أسنى املطالب ))/		(، البيان للعمراين )		/	0	(.  )	(
الفواكه الدواين )	/	9	(، مواهب اجلليل )6/			(.  )((

قال الدكتور حسن عيل الشاذيل يف كتابه: )اجلنايات يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بني الفقه   )((
اإلسالمي والقانون ص 	9	-)9	(: »وملا كان املعتوه هبذه املثابة من الرتدد بني العقل واجلنون 
يف أقواله وأفعاله جعل الفقهاء حكمه كحكم الصبي املميز - وهي املرحلة التي تبدأ من السابعة 
وتنتهي بالبلوغ عاقاًل، هذا هو الرأي السائد يف حكم املعتوه يف الفقه اإلسالمي، وإن كان بعض 
الكتاب املحدثني قد ذكر أن بعض الفقهاء جعل املعتوه عىل درجتني: مميز، غري مميز، وأن الثاين 
كاملجنون يف األحكام، واألول كالصبي املميز، إال أنني أرى أن األوىل أن يميز يف االصطالح 
العقل - ويكون  التمييز عنده - وهي  قوة  يكون منونًا؛ الختالل  املميز  فغري  الدرجتني،  بني 
الصبي  كحكم  يكون  وحكمه  معتوهًا،  يكون  واملميز  املميز،  غري  الصبي  حكم  حكمه  حينئذ 
املميز فيام ذكرنا من األحكام« وبعد بذل اجلهد يف البحث، مل أجد ما ذكره الدكتور - وفقه اهلل -، 

فلعله اطلع عىل ما مل أطلع عليه.
خمففة،  ماله  يف  الدية  هو  والواجب  خطأ،  حكمه  يف  ومن  املجنون،  عمد  أن  يرون  فاجلمهور   )6(
تتحملها عاقلته، مؤجلة ملدة ثالث سنني، باإلضافة إىل وجوب الكفارة يف ماله - عىل خالف 
عند احلنفية يف وجوهبا عىل الصغري واملجنون -، ويرى الشافعي يف أحد قوليه أن عمد املجنون 
ومن يف حكمه، عمد، والواجب هو الدية يف ماله مغلظة خاصة، وال تتحملها العاقلة، وتكون 
 حالة، باإلضافة إىل وجوب الكفارة يف ماله، بينام يرى الظاهرية أن عمد املجنون هدر، فال =
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املطلب الثاين: أثر املسؤولية اجلزائية الناقصة يف احلكم اجلزائي فيام 
دون النفس:

تقدم يف املطلب أثر القصور اجلنائي يف اجلناية عىل النفس، وهذا املطلب 
نعرض حلكم القصور اجلنائي يف اجلناية عىل ما دون النفس.

صورة املسألة: إذا قام مسؤول جنائيًا جزئيًا باالعتداء عىل غريه فجرحه 
العاقل؟ أو ال يعاقب ويعامل  البالغ  فيام هو دون نفسه، فهل يعاقب معاقبة 

معاملة املجنون؟
ال خيتلف كالم الفقهاء يف الكالم عن املسؤول جزئيًا عن جنايته يف اعتدائه 
عىل ما دون النفس، عن كالمهم يف اعتداء املسؤول جزئيًا عن جنايته يف اعتدائه 
عىل النفس، ويرون أن كال الفعلني ال عقوبة عليهام، إحلاقًا له باملجنون، وهذا 

متفق عليه بني الفقهاء كام تقدم.

= قود عليه، وال ضامن، وال كفارة، وذلك إذا تعمد القتل أو تسبب فيه. ينظر: تبيني احلقائق 
املحىل   ،)	0	/7( املبدع   ،)			/	( املهذب   ،)			/6( اجلليل  مواهب   ،)		9/6(

.)		6/	0(
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املبحث السادس
تأديب صاحب املسؤول اجلزائية الناقصة

لقد تقدم أن املسؤول جزئيًا عن جنايته معفى عنه يف عقوبته حال اعتدائه 
العقوبة اجلنائية عن اجلاين  القتل، فإذا سقطت  القتل، أو ما دون  فيام موجبه 

فهل تسقط عنه عقوبة التأديب؟
ملا تكلموا عن حكم املجنون والصبي يف جنايتهام مل  الفقهاء  ال خيفى أن 
خيتلفوا أنه وإن سقطت العقوبة اجلنائية، فال تسقط العقوبة املالية، فهو مسؤول 
نفسه، وال  أو  به غريه يف ماله  يف ماله اخلاص عن تعويض أي ضر يصيب 
يرفع عنه سقوط التكليف عنه املسؤولية املدنية، كام يرفع املسؤولية اجلنائية؛ 
الدماء واألموال معصومة،  أن  الرشيعة اإلسالمية،  القاعدة األصلية يف  ألن 
أي غري مباحة، وأن األعذار الرشعية ال تنايف هذه العصمة، أي أن األعذار ال 

هتدر الضامن، وال تسقطه، ولو أسقطت العقوبة)	(.
وحمل البحث: هل جيوز تأديب صاحب املسؤولية اجلزائية الناقصة؟

اجلزائية  املسؤولية  صاحب  عن  تقدم  كام  يتكلموا  مل    الفقهاء 
واملجنون،  املميز،  وغري  املميز،  الصبي  تأديب  عن  تكلموا  ولكن  الناقصة، 
فأجاز بعضهم تأديب الصبي املميز، ومنع بعضهم تأديب الصبي غري املميز 
واملجنون، وبعضهم أجاز تأديب اجلميع. ولكن كلهم يتفقون أن التأديب هنا 

عقوبة تأديب وهتذيب، ال عقوبة جناية وجتريم.
قال يف بدائع الصنائع: »وأما رشط وجوبه - أي التعزير - فالعقل فقط؛ 
عبدًا،  أو  مقدر، سواء كان حرًا  هلا حد  ليس  ارتكب جناية  ر كل عاقل  فُيعزَّ

الترشيع اجلنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة )	/	60(. وينظر: التفصيل يف هذه املسألة يف   )	(
املذاهب الفقهية: تبيني احلقائق )9/6		(، حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري ))/)0)(، 

حاشية البجريمي عىل اخلطيب ))/)		(، املغني )9/	)	(.
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ذكرًا أو أنثى، مسلاًم أو كافرًا، بالغًا أو صبيًا، بعد أن يكون عاقاًل؛ ألن هؤالء 
ر تأديبًا ال عقوبة؛ ألنه من أهل  من أهل العقوبة، إال الصبي العاقل فإنه ُيعزَّ
التأديب، أال ترى إىل ما روي عنه  أنه قال: ))ُمروا ِصبياَنكم 
بوهم عليها إذا بَلغوا َعرشًا(()	(، وذلك بطريق  الِة إذا بَلغوا َسبعًا، واْضِ بالصَّ
التأديب والتهذيب ال بطريق العقوبة؛ ألهنا تستدعي اجلناية، وفعل الصبي ال 
ُيوصف بكونه جناية، بخالف املجنون والصبي الذي ال يعقل؛ ألهنام ليسا من 

أهل العقوبة وال من أهل التأديب«)	(.
وقال يف الذخرية: »وإن كان أحدمها منونًا أو صغريًا حد العاقل البالغ، 
يطبق  مل  إن  البهيمة  كتأديب  له  استصالحًا  والصبي،  املجنون  وعوقب 

املجنون«)	(.
يؤدب  ألصبغ:  قلت  مزين  ابن  قال  »مسألة:  احلكام:  تبرصة  يف  وجاء 
الصبيان يف تعدهيم وشتمهم وقذفهم وجراحاهتم العمد وقتلهم؟ قال: نعم، 

يؤدبون إذا كانوا قد عقلوا أو راهقوا«))(.
ر عليه  ران إذا فعال ما ُيعزَّ وقال يف مغني املحتاج: »الصبي واملجنون ُيعزَّ
البالغ، وإن مل يكن فعلهام معصية، نصَّ عليه يف الصبي، وذكره القايض حسني 

يف املجنون«))(.
 ، العاص  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  مسند   ،)	((/		( املسند  يف  أمحد  األمام  أخرجه   )	(
حديث رقم )9)66(، وأبو داود يف السنن )	/			(، كتاب: الصالة، باب: متى يؤمر الغالم 
بالصالة، حديث رقم ))9)(، قال ابن امللقن يف البدر املنري )	/)		(: »هذا احلديث صحيح 
رواه أبو داود يف »سننه« كذلك من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد أسلفنا 
ما يف هذه الرتمجة وأن األكثر عىل االحتجاج هبا«، وقال األلباين: حسن صحيح، وحسنه حمققو 

مسند اإلمام أمحد )		/))	(.
بدائع الصنائع )7/)6(.  )	(

الذخرية )9/	)	(.  )	(
تبرصة احلكام )	/	)	(.  )((
مغني املحتاج ))/)	)(.  )((
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وقال يف منهاج السنة النبوية: »وال نزاع بني العلامء أن غري املكلف كالصبي 
املميز يعاقب عىل الفاحشة تعزيرًا بليغًا، وكذلك املجنون يرضب عىل ما فعله 
لينزجر، لكن العقوبة التي فيها قتل أو قطع هي التي تسقط عن غري املكلف، 
وهذا إنام ُعِلم بالرشع، وليس هو من األمور الظاهرة حتى ُيعاب من خفيت 

عليه حتى يعلمها«)	(.
وقال يف املبدع: »وذكر الشيخ تقي الدين أن غري املكلف كالصبي املميز، 
يعاقب عىل الفاحشة تعزيرًا بليغًا، وكذا املجنون يرضب عىل ما فعل لينزجر، 
لكن ال عقوبة بقتل أو قطع، ويف الواضح: من بلغ عرشًا َصُلح تأديبه يف تعزير 
نقله  ما  وظاهر  القايض،  كالم  ظاهر  وهو  زناه،  ومثله  وصالة،  طهارة  عىل 
الشالنجي يف الغلامن يتمردون ال بأس برضهبم، وأما القصاص مثل أن يظلم 
صبي صبيًا، أو منون منونًا، أو هبيمة هبيمة، فيقتص للمظلوم من الظامل، وإن 

مل يكن يف ذلك زجر عن املستقبل، لكن الشتفاء املظلوم وأخذ حقه«)	(.
فعىل هذا أقول: إن صاحب املسؤولية اجلزائية الناقصة - كام تقدم - هو 
جنايته،  عن  جزئيًا  للمسؤول  القايض  تعزير  جيوز  هذا  فعىل  املميز،  كالصبي 
عند  وينبغي  جريمته،  عىل  املميز  الصبي  وهتذيب  تأديب  جواز  عىل  خترجيًا 
يف  تقدم  كام  ذلك،  يف  املصلحة  مراعاة  احلاالت  هذه  مثل  يف  احلكم  إصدار 
مما  ويمنعه  التأديب،  معه  ينفع  من  هناك  فأحيانًا  للقايض،  التقديرية  السلطة 
خيشى منه مستقباًل، وهناك من ال ينفعه التأديب، بل هو مما يزيده عدوانًا ورشًا 
وإثاًم، فالواجب هنا هو حفظه مما قد يؤدي إىل فعل أكب منه مستقباًل، كإيداعه 
ات، أو إلزام ذويه بحفظه، أو إعفائه من عقوبة التأديب أصاًل.  إحدى املصحَّ

واهلل أعلم.

منهاج السنة النبوية )0/6)(.  )	(
املبدع )6/7	)(.  )	(
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املبحث السابع
تطبيقات قضائية عىل املسؤولية اجلزائية الناقصة 

وحتليلها والتعليق عليها
التطبيق القضائي األول)	(:

رقم الصك:6		/		
التاريخ: 		/0	/6	)	هـ

الشيخ  آل  إبراهيم  بن  املحسن  عبد  نحن  لدينا  وبعد:  وحده  هلل  احلمد 
باملحكمة  القضاة  الدورسي  اهلل  عبد  بن  وحممد  العجريي  عيل  بن  وصالح 
اجللسة  افتتحت  		/)/6	)	هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  يف  بالرياض  العامة 
وفيها حرض.. سعودي بموجب السجل املدين رقم.. بالوكالة عن كل من.. 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية برقم 6)79 وتاريخ 
6	/)/6	)	هـ وجلد 	0			 وعن.. باألصالة عن نفسها وبالوالية عن 
أوالدها القارصين وهم.. و.. و.. أوالد.. بموجب الوالية رقم )	/)7 يف 
)	/	/)	)	هـ جلد	/)	 الصادرة من املحكمة العامة بالرياض وذلك 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية برقم )9)6) وتاريخ 
)	/)/6	)	هـ جلد 7)			 املخول له فيها حق املطالبة بالقصاص من 
واملرافعة  املدعو..  املتسبب  ضد  الدعوى  وإقامة  واستيفائه  مورثهم..  قاتل 
واملدافعة واملخاصمة والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح والتنازل وقبول 
احلكم ونقضه واالعرتاض عليه وطلب التمييز واالستالم والتسليم وموكلو 
املدعي هم ورثة.. بموجب صك حرص الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم 

	/)	 يف 6/	/)	)	هـ وحرض حلضوره.. املبعوث من سجن..

ينظر: مدونة األحكام القضائية، اإلصدار األول )	)	هـ -007	 م، إصدار اإلدارة العامة   )	(
لتدوين ونرش األحكام بوزارة العدل يف اململكة العربية السعودية )	)	(.
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وادعى األول قائاًل يف دعواه يف عرص يوم األحد املوافق 		/		/		)	هـ 
به  الذهاب  لقصد  أخي..  معي  احلاض  هذا  عليه  املدعى  منزل  إىل  حرضنا 
املطالب  باملرض وكان معي أخي..  متظاهر  إنه  املستشفى لعالجه حيث  إىل 
واحدة  طلقة  النار  وأطلق  جيبه  من  مسدسًا  معي  احلاض  هذا  فأخرج  بدمه 
عىل أخينا.. أصابته يف صدره سقط بعدها عىل األرض ثم أطلق طلقة أخرى 
أصابته يف رأسه ثم أخذ بعد ذلك سكينًا من املطبخ طعن.. هبا عىل صدره طعنة 
أو طعنتني تويف. بسبب هذه اإلصابات احلاصلة من املدعى عليه وكان فعله 
املدعى عليه واحلكم  بقتل  القصاص  لذا أطلب  منفردًا وعمدًا وعدوانًا  هذا 

بذلك هذه دعواي.
أخي  إن  بقوله:  أجاب  وكالة  املدعي  دعوى  عن  عليه  املدعى  وبسؤال 
القتيل.. وأخي.. هذا احلاض قد فعال فاحشة الزنى بزوجتي وقد حرضا إيلَّ 
من أجل إرضائي وإعطائي مبلغًا إال أنني مل أوافقهام عىل طلبهام، ثم طلبا مني 
هلام  أستجب  فلم  قوهلام  حد  السحر عىل  من  عالجي  ألجل  معهام  أذهب  أن 
فقام أخي.. القتيل وجثا عىل صدري وخنقني فلام أحسست باملوت كان معي 
مسدس قد أحرضته ألجل قتل نفيس بسبب الفعل الذي حصل من أخوي 
املذكورين وقد أطلقت النار من مسديس عىل أخي.. وال أتذكر عدد الطلقات 
وال مكان اإلصابة وفعلت ذلك دفاعًا عن نفيس وأنا مصاب بمرض انفصام 
زوراين حسب تشخيص الطبيب املختص وأنا ال أعلم عن وفاة أخي.. إال من 
قول املدعي يف هذه اجللسة وأنا عندما أطلقت النار كنت يف حالة نفسية سيئة 

هذا جوايب.
وبعرض جواب املدعى عليه عىل املدعي وكالة قال كل ما ذكره املدعى 
عليه يف جوابه كذب وهبتان عدا إطالقه النار عىل أخي.. ومل حيصل من أخي.. 
عليه  املدعى  ذكره  الذي  للمرض  وبالنسبة  عليه  املدعى  ذكره  الذي  الفعل 
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اخلاص  املستشفى  إىل  دخل  عليه  املدعى  أن  سوى  شيئًا  ذلك  عن  نعلم  فال 
املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  ذكر.  هكذا  جريمته  قبل  النفسية  بالصحة 
بالضبط ما يدل  املدون  املعرف هبا من قبل..  املدعية..  وكالة وحرضت معه 
عىل شخصيته ومل حيرض املدعى عليه رغم طلب إحضاره من السجن فجرى 
كام  شيئًا،  عقليته  عن  أعلم  ال  فقالت  وعقليته  عليه  املدعى  حال  عن  سؤاهلا 
جرى حثها وترغيبها يف العفو أو الصلح فأرصت عىل املطالبة بالقصاص من 

املدعى عليه ابنها..
تصفح  وبعد  عليه  واملدعى  وكالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  يف  ثم 
صادرًا  طبيًا  تقريرًا  		و		  رقم  اللفة  عىل  طياهتا  بني  وجد  املعاملة  أوراق 
بالطائف  النفسية  الصحة  بمستشفى  الرشعية  الطبية  اللجنة  أعضاء  من 
جاء  عليه  املدعى  بحق  )	/	/		)	هـ  وتاريخ   ((7/6/	/	( برقم 
تقرير طبي رسي من ممع األمل  املذكور  املقدمة: )	- صدر بحق  بعد  فيه 
بالرياض برقم 		0	 وتاريخ 		/		/		)	هـ مفيدًا بأن املذكور يراجع 
بتاريخ  واحدة  مرة  لدهيم  تنويمه  وسبق  )	/		/		)	هـ  منذ  لدهيم 
الطبي  النصح  ضد  9	/)/		)	هـ  بتاريخ  وخرج  9	/		/		)	هـ 
وكانت حالته مستقرة وشخص كحالة )فصام زوراين( وكانت آخر مراجعة 
له بتاريخ 9	/6/		)	هـ وكان غري منتظم يف مراجعاته وقد تم عمل حتليل 
صدر   -	 		/		/		)	هـ  بتاريخ  سلبية  نتائجها  كانت  للمخدرات  له 
بحق املذكور تقرير طبي آخر من ممع األمل بالرياض برقم )0		 وتاريخ 
9	/		/		)	هـ  بتاريخ  لدهيم  م  ُنوِّ املذكور  بأن  يفيد  		/	/)	)	هـ 
وشخص  حالته  حتسن  بعد  9	/)/		)	هـ  بتاريخ  النصح  ضد  وخرج 
وأفكار  وضالالت  شكوك  بوجود  حالته  متيزت  زوراين(  )فصام  كحالة 
خاطئة ترتكز حول زوجته وذويه وأن املذكور مل يكن منتظاًم يف املتابعة بالعيادة 
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اخلارجية بعد خروجه وبمناظرته بتاريخ 9	/6/		)	هـ تبنيَّ أنه كان لديه 
ضالالت زورانية وشكوك خاطئة جتاه زوجته وأهله. )- مل يسبق للمذكور 
املراجعة أو التنويم لدينا قبل دخوله احلايل. )- عرض املذكور لدينا يف عيادة 
بأنه  أفاد  احلالية حيث  بتاريخ )	/		/)	)	هـ يف قضيته  الرشعي  الطب 
قتل أخاه وزوجته وأصاب اآلخر دفاعًا عن نفسه، حيث اهتم أخويه وزوجته 
بأهنم حاولوا أن يقتلوه وحاولوا خنقه من رقبته وأفاد بأن إخوانه كان لدهيم 
عالقة جنسية مع زوجته وأهنم حاولوا رشوته بمبالغ نقدية لكي يتغاىض عن 
ذلك وادعى كذلك أنه عندما رفض ذلك قاموا بمحاولة قتله فقام بالدفاع عن 
نفسه وأفاد كذلك بأنه سبق له التنويم يف مستشفى الصحة النفسية بالرياض 
حيث كانت تنتابه الشكوك بأن الناس من حوله يريدون إيذاءه وكان يسمع 
مع  واختفت  حتسنت  األعراض  هذه  وأن  بالقتل  هتدده  حقيقية  غري  أصواتًا 
العالج وأظهر  انقطع عن  بعدة أشهر  احلالية  قبل قضيته  العقيل وأنه  العالج 
زوجته  بأن  خاطئة  مرضية  أفكار  وجود  دخوله  عند  العقلية  حالته  ملخص 
السجن  تقرير  أفاد  الزوجية(. 6-  اخليانة  أخويه )ضالالت  كانت ختونه مع 
بأنه أصبح منعزالً منذ عدة سنوات وأنه كان يعتقد بأن والديه مها ليسا بوالديه 
زوجته  بتهديد  وقام  اجلدران  عىل  غريبة  عبارات  بكتابة  قام  وأنه  احلقيقني 
حتى تركت منزل الزوجية وأنه احتجز أوالده يف املنزل ومنعهم من مغادرته 
أدى  مما  خطرية  بدرجة  الصحية  حالتهم  ساءت  حتى  للمدارس  والذهاب 
بالرشطة إىل اقتحام منزله وأخذ أوالده الصغار للعالج وتم تنويمه بالقوة يف 
النفسية بالرياض حيث حتسنت حالته بالعالج وبعد ذلك  مستشفى الصحة 
بيوم كان  اجلريمة  قبل  بأنه  املذكور  أفاد ذوو  املستشفى. 7-  تم خروجه من 
قام  صحته  عىل  لالطمئنان  التايل  اليوم  يف  ذهبوا  وعندما  الرسير  يف  يتامرض 
فجأة بإطالق النار عىل أخويه مما أدى لقتل أحدمها وإصابة اآلخر. وحسب 
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علمهم فإنه بعد ذلك قتل زوجته وقام بتسليم نفسه للرشطة مدعيًا بأنه غسل 
عاره. )- تم فحص حالة املذكور العقلية مرات كثرية أثناء تنويمه حيث أرص 
عىل روايته السابقة بأن زوجته كانت ختونه مع أخويه وكان يستند إىل أدلة غريبة 
غري معقولة مثل أن زوجته كانت دائمة الثناء عىل أخويه وأنه كان يالحظ أثناء 
أفكار  وجود  العقلية  حالته  ملخص  وأظهر  طبيعية،  غري  أشياء  معها  اجلامع 
املرض  كحالة  ص  وُشخِّ الزوجية(  اخليانة  )ضالالت  وهي  خاطئة  مرضية 
يرى  أصبح  حيث  للعالج،  نسبيًا  حالته  واستقرت  زوراين(  )انفصام  العقيل 
بأن احلل األمثل كان هو طالق زوجته ويتمنى عدم حدوث ما جرى ولكنه ما 

زال مصماًم عىل أهنام حاوال قتله وقام بالدفاع عن نفسه.
القرار والتوصيات: 	- خروجه للمراجعة مع عالج عقيل ملدة أسبوعني 
بمعدل قرص واحد صباحًا وقرصني مساء  أقراص زويريكسا ) ملجم  هو 
وأقراص ليثيوم كربونات 00) ملجم بمعدل قرص واحد صباحًا وقرصني 
مساء. 	- تتابع حالته من قبل أقرب عيادة نفسية أثناء وجوده يف السجن. 	- 
تنصح اللجنة الطبية الرشعية أنه بعد انتهاء قضية املذكور يتم تنويمه يف أقرب 
مستشفى نفسية وال يتم خروجه بتاتًا وذلك خلطورة ما قام به. )- أما بالنسبة 
للمسؤولية عام قام به املذكور فإننا ال نستطيع حتديدها يف الوقت احلايل إال بعد 
إرسال فذلكة التحقيق التي مل يتم إرساهلا رغم طلبنا هلا عدة مرات وسوف 

نوايف مراجعة باملسؤولية اجلنائية عند وصول فذلكة التحقيق.
أعضاء اللجنة الطبية الرشعية: عضو د. حسن املبارك أمحد توقيع عضو 
د. يوسف أمحد شاووش عنه توقيع عضو د. خليل حممد شحادة توقيع رئيس 

اللجنة الطبية الرشعية د. عدنان ديب عاشور توقيع.
ورفعت اجللسة للكتابة ملستشفى الصحة النفسية بالطائف للكشف عىل 
الزوراين  االنفصام  مرض  حقيقة  عن  مفصل  بتقرير  وموافاتنا  عليه  املدعى 
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واإلفادة عن حالة املدعى عليه العقلية أثناء حادث القتل وقبله وبعده، وهل 
لصاحب  الكتابة  جرت  ثم  ال؟  أو  للمريض  األهلية  يسقط  املذكور  املرض 
السمو امللكي أمري منطقة الرياض للكتابة ملستشفى الصحة النفسية بالطائف 
بتقرير طبي عن  قبل طبيبني مسلمني وإفادتنا  املدعى عليه من  للكشف عىل 
القتل  أثناء  العقلية  املدعى عليه  الزوراين وعن حالة  حقيقة مرض االنفصام 
وقبله وبعده، وهل هذا املرض يسقط أهلية املريض أم ال بموجب خطابنا رقم 
من  الصادر  الطبي  التقرير  فوردنا  		/)/6	)	هـ  وتاريخ   	6/(0(((
مستشفى الصحة النفسية بالطائف برقم 9)	/7/6) ط يف 	/)/6	)	هـ 
برفقة خطاب مدير مركز رشطة السويدي وشبا برقم 9	/)7))/0	 يف 
7	/)/6	)	هـ وهذا نصه االسم.. العمر 	) سنة اجلنسية سعودي رقم 
لتقاريرنا  نتيجة األبحاث والفحوصات إحلاقًا  القضية قتل  امللف 	)))		 
مرض  من  يعاين  بأنه  فيها  أفدنا  والتي  املذكور  بخصوص  السابقة  الطبية 

االنفصام العقيل الزوراين.
فإننا نفيد بأن هذا املرض هو مرض عقيل يتميز بميل املصابني إىل العزلة 
واالنطواء، وعدم الرغبة يف املشاركة بالنشاطات االجتامعية، وعدم االهتامم 
بالشؤون الشخصية واضطراب التفكري وتبلد العواطف، كام يعاين املصابون 
اآلخرين  بأن  املريض  يعتقد  كأن  اخلاطئة،  الذهانية  األعراض  من  أيضًا  به 
يريدون إيذاءه أو إحلاق الرضر به من خالل مراقبة ترصفاته والتجسس عليه، 
وما إىل ذلك كام يبدأ الكثريون منهم باالعتقاد اعتقادًا مرضيًا بأن الزوجة غري 
وخاصة  اآلخرين  مع  رشيفة  وغري  رشعية  غري  عالقات  هلا  وأن  له،  خملصة 
أقرب األقربني إليه كأبنائه وإخوانه، وهذا ما حصل بالضبط مع هذا املريض، 
إذ صار يعتقد اعتقادات مرضية خاطئة بأن زوجته ختونه مع إخوته، وصارت 
هذه الفكرة تتعزز لديه بام وصفه معاملة زوجته املميزة إلخوانه، وأنه جيد أشياء 
غري طبيعية أثناء املعارشة الزوجية معها، وهذا جعله يقرر االنتقام من إخوانه 
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وكل  اآلخر،  وجرح  إخوانه  وأحد  زوجته  بقتل  فقام  لنفسه؛  ليثأر  وزوجته 
ما فعله املذكور كان مبنيًا عىل ضالالت وتومهات سببها املرض بأن زوجته 
املريض  يعتقد  حيث  النفيس،  الطب  يف  كثريًا  شائع  وهذا  إخوانه،  مع  ختونه 
اعتقادًا جازمًا أن هذه األفكار صحيحة وال مال للتشكيك فيها حتى لو متت 
مواجهته باحلجة والبهان القاطع بأن أفكاره غري صحيحة فهذا لن يغري هذه 
األفكار؛ ألهنا جزء من املرض ولذلك فهو غري مسؤول عن هذه األفكار من 

الناحية النظرية ألهنا مرض واملرض ال يصيب اإلنسان بإرادته.
لذلك كان قرار اللجنة بأنه فيام يتعلق باملسؤولية اجلنائية فإن كون املريض 
التومهات  من  املريض  معاناة  من  عليه  يرتتب  ما  العقيل  املرض  هبذا  مصابًا 
مسؤولية  وجيعلها  اجلنائية  مسؤوليته  من  خيفف  فهذا  اخلاطئة  واالعتقادات 
خمففة، بمعنى أن القتل العمد يتحول إىل قتل خطأ؛ ألن األساس يف املسؤولية 
اجلنائية متوفر يف حالة هذا املريض، أما فيام يتعلق ببداية املرض فاملعروف أن 
املذكور يعاين من انفصام عقيل منذ عام 		)	هـ أي قبل اجلريمة بحوايل سنة 
كاملة، وأما أثناء اجلريمة فتشري التقارير الطبية من مستشفى الصحة النفسية 
بالرياض أيضًا أنه كان يعاين من حالة انتكاسة بسبب وقف العالج، وأن هذه 
الفرتة تكون خطرية عادة ألن املريض يبدأ ينشغل باعتقاداته املرضية اخلاطئة 
ويترصف عىل ضوئها، أما بعد اجلريمة فقد حتسن املريض جزئيًا ولكنه ما زال 
يتعلق  فيام  أما  العالج.  مع  حتى  السابقة  أعراضه  نفس  من  يعاين  اآلن  حتى 
بأهلية املريض فإن املرض يسقط األهلية ألنه كام سبق أن ذكرنا فإن املريض 
يتعامل مع أوهامه ومعتقداته املرضية عىل أهنا حقائق، فيقرر االنتقام ممن يعتقد 

بأهنم يريدون اإلضار به أو خيانته.. إلخ كام حصل مع هذا املريض.
أعضاء اللجنة الطبية الرشعية: د. حسن املبارك أمحد توقيع عضو د. خليل 
حممد شحادة توقيع رئيس اللجنة الطبية الرشعية د. حممد عبد الباسط بخاري 

توقيع ختم وزارة الصحة التقارير الطبية أ. هـ.
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ويف يوم الثالثاء املوافق 		/0	/6	)	هـ حرض املدعي وكالة واملدعى 
ن من الدعوى واإلجابة املتضمنة أن املدعى عليه مصاب  عليه، ونظرًا ملا ُدوِّ
بانفصام زوراين حسب تشخيص الطبيب املختص وأنه عندما أطلق النار عىل 
أخيه القتيل كان يف حالة نفسية سيئة، وحيث وجد بني طيات املعاملة تقرير 
طبي صادر من أعضاء اللجنة الطبية بمستشفى الصحة النفسية بالطائف برقم 
ويشخص  عليه  املدعى  خيص  )	/	/)	)	هـ  وتاريخ   ((7/6/	/	(
حالته  وأن  زوراين،  بانفصام  بالرياض  الطبي  األمل  مستشفى  قبل  من  حاله 
تتميز بوجود شكوك وضالالت وأفكار خاطئة ترتكز حول زوجته وذويه، 
املدعى  عىل  للكشف  بالطائف  النفسية  الصحة  ملستشفى  الكتابة  متت  حيث 
عليه وموافاتنا بتقرير مفصل عن حقيقة مرض انفصام زوراين، واإلفادة عن 
حالة املدعى عليه العقلية أثناء حادث القتل وقبله وبعده، وهل املرض املذكور 
التقرير الطبي املذكور أعاله املتضمن أن  يسقط أهلية املذكور أم ال؟ فوردنا 
وعدم  واالنطواء  العزلة  إىل  املصابني  بميل  يتميز  عقيل  مرض  هو  املرض 
الرغبة يف املشاركة بالنشاطات االجتامعية وعدم االهتامم بالشؤون الشخصية 
واضطراب التفكري وتبلد العواطف، وأيضًا من األعراض الذهانية املختلفة 
بأن  املريض  يعتقد  كأن  اخلاطئة،  املرضية  والتوهان  والضالالت  كاهلالوس 
اآلخرين يريدون إيذاءه أو إحلاق الرضر به من خالل مراقبة ترصفاته والتجسس 
عليه، كام يبدأ الكثري منهم باالعتقاد )اعتقادًا مرضيًا( بأن الزوجة غري خملصة 
أقرب  وخاصة  اآلخرين  مع  رشيفة  وغري  رشعية  غري  عالقات  هلا  وأن  له، 
األقربني إليه كأبنائه وإخوانه، وهذا ما حصل بالضبط مع هذا املريض وصار 
يعتقد اعتقادات مرضية خاطئة بأن زوجته ختونه مع إخوانه، وهذا شائع كثريًا 
يف الطب النفيس بذلك فهو غري مسئول عن هذه األفكار من الناحية النظرية؛ 
ألهنا مرض واملرض ال يصيب اإلنسان بإرادته، لذلك كان قرار اللجنة بأن 
فيام يتعلق باملسؤولية اجلنائية بأن كون املريض مصابًا هبذا املرض العقيل وما 
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يرتتب من معاناة املريض من التومهات واالعتقادات اخلاطئة فهذا خيفف من 
مسؤوليته اجلنائية، وجيعلها مسؤولية منخفضة، بمعنى أن القتل العمد يتحول 
وأن  العالج  توقيف  بسبب  انتكاسة  حالة  من  يعاين  كان  وأنه  خطأ،  قتل  إىل 
املرضية  باعتقاداته  ينشغل  يبدأ  املريض  ألن  عادة؛  خطرية  تكون  الفرتة  هذه 
اخلاطئة ويتعرض عىل ضوئها لذلك كله ولعدم توفر أهلية املدعى عليه، إذ 
استحقاقه  بعدم  وكالة  املدعي  أفهمنا  فقد  القصاص،  رشوط  من  رشط  هي 
املطالبة بالقصاص من املدعى عليه، ورددنا دعواه، وبذلك حكمنا ألجل احلق 
اخلاص وبإعالن احلكم عىل املدعي وكالة قرر عدم االقتناع باحلكم وطلب 
التمييز فأجيب لطلبه، وأفهم بمقتىض تعليامت التمييز. وباهلل التوفيق. حرر يف 

		/0	/6	)	هـ. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
وتاريخ  7)/خ	/أ  رقم  بالقرار  التمييز  حمكمة  من  احلكم  صدق 

		/	/7	)	هـ.

حتليل القضية:
عىل 	  واحدة  طلقة  بإطالق  قام  عليه  املدعى  أن  يذكر  اخلاص  املدعي 

صدر مورث موكليه، ثم قام بطعنه عدة طعنات، وقد تويف جراء هذا 
عليه،  املدعى  من  بالقصاص  يطالب  اخلاص  فاملدعي  وعليه  الفعل، 

لقاء قتله مورث موكليه.
أن 	  وذكر  املدعي،  دعوى  أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  بعرض 

املجني عليه قد حرض إليه من أجل السكوت عام قام به هو، وأخوه من 
فعل الفاحشة بزوجته، ثم طلب املجني عليه وأخوه من املدعى عليه 
الذهاب معهام للعالج من السحر الذي يعاين منه، فلم يستجب هلام، 
حتى جثا املجني عليه عىل صدره، وقام بخنقه، وملا أحسَّ باملوت، قام 
بإطالق النار عليه من مسدسه عدة طلقات، وال يتذكر عدد الطلقات، 
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املجني عليه دفاعًا عن نفسه،  بقتل  قام  بأنه  وال مكان اإلصابة، علاًم 
مع كونه يعاين من مرض االنفصام الزوراين، مع كونه يعاين من حالة 

نفسية سيئة وقت حصول املشكلة.
أنكر املدعي ما ذكره املدعى عليه، سوى إقراره بقتل مورث موكليه.	 
تضمن التقرير الطبي الصادر بحق املدعى عليه أنه يعاين من مرض، 	 

التقرير  تضمن  كام  األهلية،  يسقط  واملرض  إرادته،  بغري  واقع  وهو 
إىل  يتحول  العمد  فالقتل  بحقه؛  اجلنائية  املسؤولية  بتخفيف  التوصية 

خطأ.
رأى القضاة أنه ولعدم توفر أهلية املدعى عليه، وهي رشط من رشوط 	 

القصاص، فقد أفهموا املدعي اخلاص بعدم استحقاقه  التكليف من 
باحلق  يتعلق  فيام  دعواه  وردوا  عليه،  املدعى  من  بالقصاص  املطالبة 

اخلاص.

التعليق:
فكام تقدم بحثه أن املسؤولية اجلنائية كانت هي املؤثرة يف هذه الدعوى، 
التخفيف  اجلاين  فاستحق  متامها،  الكامل، قرصت عن  بالشكل  تتوفر  مل  فلامَّ 

بحقه، فصار عمده خطًأ، وسقط القصاص بحقه. مع التنبه ملا ييل:
)	( أن احلق العام عىل حاله، فِلَويلِّ األمر تعزيره لقاء فعله، وهذا كام سبق 
ذكرناه من مرشوعية تأديب املجنون ومن يف حكمه، عىل رأي لبعض العلامء.

ماله  يف  عليه  املدعى  عىل  واجبة  بالدية  يتعلق  فيام  اخلاص  احلق  أن   )	(
خمففة، تتحملها عاقلته، مؤجلة ملدة ثالث سنني، باإلضافة إىل وجوب الكفارة 
يف ماله - عىل خالف عند احلنفية يف وجوهبا عىل الصغري واملجنون -، ومل يرش 

هلا يف الصك الرشعي.
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التطبيق القضائي الثاين)	(:
اجلزائية  املحكمة  رئيس  مساعد   )  ..( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
ومخس  الثانية  الساعة  7	/)/)	)	هـ  السبت  يوم  ويف  املنورة  باملدينة 
من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  بناًء  اجللسة  افتتحت  الظهر  بعد  دقيقة  وأربعني 
فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية برقم )6	))	/)	( وتاريخ 0	/	/)	)	هـ 
حرض  وفيها  0	/	0/)	)	هـ،  وتاريخ   )	(/	7		(	( برقم  واملقيدة 
املدعي العام ).. ( وقد الئحة دعواه ضد ).. ( البالغ من العمر )	)( عامًا 
بتاريخ  عليه  املقبوض   )  ...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
دعواه  يف  قائاًل  	0/0	/		)	هـ  بتاريخ  عنه  واملفرج  0	/9/		)	هـ 
انتهى التحقيق إىل توجيه االهتام إىل املدعى عليه ).. ( بالتعرض المرأة أجنبية 
)مطلقته( بحضوره إىل منزهلا وترويعها وذوهيا بفتح بابه بالقوة، وقذفها وسبها 
بام  التالية: 	/ اعرتافه  املحمول. وذلك لألدلة والقرائن  اهلاتف  عب وسائل 
أسند إليه املدون عىل الصفحات رقم )	-)( من ملف التحقيق املرفق باملعاملة 
لفة رقم ))(. 	/ حمرض مشاهدة الرسائل يف اهلاتف املحمول العائد للمدعية 
سابقتني  عىل  له  عثر  سوابقه  عن  وبالبحث  عليه،  املدعى  رقم  من  الواردة 
مسجلتني باسمه: إحدامها تشفيط واألخرى رشب املسكرات ورسقة حمالت 
جتارية، حيث إن ما أقدم عليه املذكور فعل مرم ومعاقب عليه رشعًا أطلب 
إثبات إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما اقرتفه، علاًم بأن 
احلق اخلاص ال زال قائاًم، هكذا ادعى. وقد تم إحضار املدعى عليه هذا اليوم 
وتاريخ   )	(((((	0( رقم  خطابنا  بموجب  صباحًا  التاسعة  الساعة 
طلب  املتضمن  »أحد«  رشطة  مركز  مدير  إىل  املوجه  0	/)0/)	)	هـ 
إحضار املدعى عليه يف موعد هذه اجللسة الساعة الثانية ومخس وأربعني دقيقة 

ينظر: مموعة األحكام القضائية لعام )	)	هـ، الصادرة من وزارة العدل يف اململكة العربية   )	(
السعودية )		/))	(.
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بعد الظهر، وقد أفهم املدعى عليه باالنتظار لنظر بعض القضايا السابقة ملوعده 
فاستعد بذلك، وبعد رصد دعوى املدعي العام يف موعدها املحدد أعاله تم 
مناداته ألخذ جوابه عن دعوى املدعي العام فلم نجده يف االنتظار وقد ترك 
هويته الوطنية، لذا تم التنويه عن ذلك حتى ال خيفى. ورفعت اجللسة إىل يوم 
املدعي  به  وأفهمت  الظهر،  بعد  الثالثة  الساعة  )	/)0/)	)	هـ  السبت 
العام وأمرت بالكتابة إىل اجلهة املختصة إلحضاره يف موعد اجللسة املشار إليه 
أعاله، وأقفلت اجللسة. ويف يوم السبت )	/)0/)	)	هـ افتتحت اجللسة 
الثانية يف موعدها املحدد الساعة الثالثة بعد الظهر، وفيها حرض املتداعيان كام 
حرضت املدعية اخلاصة.. سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم ).. ( 
املعرف عليها من قبل املدعى عليه، وبتالوة دعوى املدعي العام عىل املدعى 
أجنبية  بالتعرض المرأة  اهتامي  العام من  املدعي  ما ذكره  قائاًل:  عليه أجاب 
بالقوة  بابه  بفتح  وذوهيا  وترويعها  منزهلا  إىل  بحضوري  وذلك  مطلقتي  هي 
وقذفها وسبها عب وسائل اهلاتف املحمول فهذا غري صحيح، والصحيح أنني 
حرضت ملنزل مطلقتي وطرقت الباب بقوة فقط، هذه إجابتي. ويرد ما أجاب 
به املدعى عليه عىل املدعي العام قال: الصحيح ما ذكرته، وبطلب البينة منه 
عىل ما أدعاه ونفاه وأنكره املدعى عليه قال: بينتي ما ذكرته من أدلة وقرائن. 
وبسؤال املدعية اخلاصة عن دعواها أجابت قائلة: إنني أدعي عىل املدعى عليه 
باب  بتاريخ 0	/9/		)	هـ وهتجم عيل وفتح  منزيل  إىل  بأنه حرض   )  ..(
املنزل بواسطة مفك كان بحوزته، وهو دائم املالحقة يل واالتصال عىل هاتفي 
يقرره الرشع  بام  تأديبه  لذا أطلب  املحمول ويرسل يل رسائل قذف وهتديد؛ 
جتاه ذلك وكف أذاه عني، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه أجاب قائاًل: ما 
أنني حرضت ملنزهلا فهذا صحيح، وقد حرضت وطرقت  املدعية من  ذكرته 
الباب بقوة فقط، وأما ما ذكرته من أنني هتجمت عليها وفتحت باب منزهلا 
بواسطة مفك كان بحوزيت وأنني أتصل هبا عىل هاتفها املحمول وأنني أرسل 



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني  1441هـ   |  يناير 2020م
184

المسؤولية الجزائية الناقصة

هكذا  نفسيًا،  مرضًا  مريض  وأنا  إطالقًا،  صحيح  غري  فهذا  قذف  رسائل  هلا 
ذكرته  ما  الصحيح  قالت:  املدعية  عىل  عليه  املدعى  به  أجاب  ما  وبرد  قال. 
واملدعى عليه فعاًل مريض مرضًا نفسيًا ويترصف بترصفات غري متزنة، هكذا 
قالت. وبطلب البينة منها عىل ما ادعته ونفاه وأنكره املدعى عليه قالت: بينتي 
ما ذكره املدعي العام وأكتفي به، هكذا قالت. ونظرًا ملا ذكره املدعى عليه من 
وإبراء  للحق  حتريًا  رأيت  فقد  ذلك؛  عىل  املدعية  وصادقته  نفسيًا  مريض  أنه 
حالة  عن  مفصل  تقرير  إلعداد  النفسية  الصحة  مستشفى  إىل  الكتابة  للذمة 
املدعى عليه ومدى مؤاخذته عىل ترصفاته اجلنائية، وحلني ورود اإلفادة أجلت 
اجللسة إىل يوم السبت 7	/06/)	)	هـ الساعة الثالثة بعد الظهر، وأفهمت 
يوم  ويف  اجللسة.  وأقفلت  اخلاصة،  واملدعية  عليه  واملدعى  العام  املدعي  به 
الساعة  املحدد  موعدها  يف  الثالثة  اجللسة  افتتح  7	/06/)	)	هـ  السبت 
الثالثة بعد الظهر، وفيها حرض املدعي العام ومل حيرض املدعى عليه، كام مل حترض 
املدعية باحلق اخلاص رغم تبلغهام بموعد هذه اجللسة يف ضبط اجللسة السابقة 
األمل  مستشفى  مدير  من  خطاب  وردنا  وقد  لتخلفهام،  بعذر  يتقدما  ومل 
)	/)0/)	)	هـ  وتاريخ   )...( برقم  املنورة  باملدينة  النفسية  والصحة 
اجلوايب خلطابنا رقم )))69			)	( وتاريخ 0	/)0/)	)	هـ، مفاده: 
أنه تم حجز موعد للمذكور يوم السبت 	06/0/)	)	هـ الساعة التاسعة 
إىل  اجلنائية، وعليه أجلت اجللسة  النفسية  الطبية  اللجنة  صباحًا لعرضه عىل 
يوم االثنني 	0/)0/)	)	هـ الساعة الثالثة بعد الظهر، وأفهمت به املدعي 
العام وأمرت بالكتابة إىل اجلهة املختصة إلحضار املدعى عليه يف املوعد املشار 
إليه أعاله، وإبالغ املدعية باحلق اخلاص باملوعد املحدد والتعقيب عىل مدير 
اللجنة  عىل  وعرضه  عليه  للمدعى  موعد  لتحديد  النفسية  الصحة  مستشفى 
الطبية النفسية اجلنائية وإيقاع الكشف عليه وإفادتنا قبل موعد اجللسة املحدد، 
وأقفلت اجللسة. ويف يوم االثنني 	0/)0/)	)	هـ افتتحت اجللسة الرابعة 
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يف موعدها املحدد الساعة الثالثة بعد الظهر، وفيها حرض املدعي العام واملدعى 
عليه واملدعى عليها، ويف هذه اجللسة وردنا خطاب مدير مستشفى الصحة 
النفسية باملدينة املنورة برقم ).. ( وتاريخ 6	/07/)	)	هـ اجلوايب خلطابنا 
اإلحلاقي رقم )	))	)	)	 وتاريخ )	/06/)	)	هـ ومفاده: أنه تم حتديد 
مواعيد للمدعى عليه يف يوم 	06/0/)	)	هـ ويوم 0	/06/)	)	هـ ويف 
أخوه  تبلغ  وقد  )	/07/)	)	هـ  ويوم  	07/0/)	)	هـ  السبت  يوم 
باملواعيد ومل حيرض، وحيث احلال ما ذكر، رأيت تأجيل اجللسة إىل يوم االثنني 
مدير  ملخاطبة  صباحًا  والنصف  عرشة  احلادية  الساعة  9	/)0/)	)	هـ 
املنورة لتحديد موعد جديد للمدعى عليه  باملدينة  النفسية  مستشفى الصحة 
إليقاع الكشف عليه؛ حتى يتسنى لنا إمتام النظر يف القضية، وأفهمت املدعي 
عىل  للكشف  إجراء  من  سيتخذ  وبام  اجللسة  بموعد  اخلاصة  واملدعية  العام 
افتتح  9	/)0/)	)	هـ  االثنني  يوم  ويف  اجللسة:  وأقفلت  عليه  املدعى 
احلادية عرشة والنصف صباحًا،  الساعة  املحدد  اخلامسة يف موعدها  اجللسة 
وفيها حرض املدعي العام واملدعى عليه ومل حترض املدعية اخلاصة رغم توقيعها 
اجللسة  أن  إىل  ونظرًا  لتخلفها،  بعذر  تتقدم  ومل  اجللسة  هذه  بموعد  بالعلم 
السابقة أجلت ألجل إعداد تقرير طبي نفيس للمدعى عليه، وقد تم خماطبة 
 )	(	(	(((9( رقم  بخطابنا  املنورة  باملدينة  النفسية  الصحة  مستشفى 
وتاريخ 	0/)0/)	)	هـ، ومفاده: إيقاع الكشف عىل املدعى عليه وإعداد 
اجلنائية، وحتى هذا  تقرير طبي نفيس بحالته وعن مدى مؤاخذته بترصفاته 
االثنني  يوم  إىل  اجللسة  تأجيل  رأيت  لذا  عنه؛  اجلواب  يرد  مل  التاريخ 
9	/0	/)	)	هـ الساعة احلادية عرش صباحًا للتعقيب عىل خطابنا املشار 
العام  املدعي  به  وأفهمت  املحدد،  اجللسة  موعد  قبل  واإلفادة  أعاله  إليه 
واملدعى عليه وأقفلت اجللسة. ويف يوم االثنني 9	/0	/)	)	هـ افتتحت 
املدعي  حرض  وفيها  صباحًا،  عرشة  احلادية  الساعة  متام  يف  السادسة  اجللسة 
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العام واملدعى عليه واملدعية باحلق اخلاص، وقد تم خماطبة مستشفى الصحة 
وتاريخ   )	(	09	6(	( رقم  بخطابنا  املنورة  باملدينة  النفسية 
	09/0/)	)	هـ واملتضمن طلب عرض املدعى عليه املذكور عىل اللجنة 
وعن  املذكور  حالة  عن  مفصل  طبي  بتقرير  واإلفادة  اجلنائية  النفسية  الطبية 
 )  ...( رقم  بخطاهبم  عنه  اإلفادة  وقد وردت  منه،  يصدر  بام  مؤاخذته  مدى 
وتاريخ )09/0/)	)	هـ، واملتضمن: أن املذكور ال زال منظورًا من قبل 
وكذلك  		/)0/)	)	هـ،  بتاريخ  اللجنة  عىل  عرضه  تم  حيث  اللجنة، 
فهد  امللك  مستشفى  من  تقارير  اللجنة  وطلبت  )	/)0/)	)	هـ  بتاريخ 
كتابة  بالرياض الستكامل  األمن  املنورة، وكذلك من مستشفى قوى  باملدينة 
التقرير ومل يصل الرد حتى تارخيه، وسوف نوافيكم بالتقرير عند االنتهاء منه، 
وحيث احلال ما ذكر وحلني ورود التقرير الطبي سالف الذكر أجلت اجللسة 
به  وأفهمت  صباحًا،  العارشة  الساعة  09/		/)	)	هـ  األحد  يوم  إىل 
املحدد  اجللسة  موعد  يف  اخلاص  باحلق  واملدعية  عليه  واملدعى  العام  املدعي 
باملدينة  اجلزائية  املحكمة  رئيس   )  ...( أنا  لدي  ثم  اجللسة.  وأقفلت  أعاله، 
املنورة القائم بعمل فضيلة مساعد رئيس املحكمة اجلزائية الشيخ )... ( خالل 
اجللسة  افتتحت  09/		/)	)	هـ  األحد  يوم  ويف  االعتيادية.  إجازته 
السابعة يف موعدها املحدد الساعة العارشة صباحًا، ويف حرض املدعي العام 
أعاله  هويتها  عن  املنوه   )  ..( املرأة  حلضوره  حرض  كام   )  ..( عليه  واملدعى 
وتاريخ   )...( رقم  الطبي  التقرير  وردنا  وقد  اخلاص،  باحلق  املدعية 
باملدينة  النفسية  والصحة  األمل  مستشفى  من  الصادر  )	/0	/)	)	هـ 
املنورة ومفاده يف الفقرة الثالثة من الرأي الطبي ما نصه: فإن اللجنة ترى أن ما 
هو مصاب به حيد من مسؤوليته إزاء ما نسب إليه من جرم. انتهى. وحيث لزم 
يتحمل  ال  أنه  أم  نيس  األمر  هل  حيث  من  العبارة  هذه  من  املقصود  إيضاح 
املسؤولية اجلنائية؟ وإليضاح ذلك بصورة رصحية جرى إرجاء إمتام النظر يف 
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يوم  إىل  اجللسة  تأجيل  رأيت  لذا  اإلفادة؛  حصول  إىل  واخلاص  العام  احلق 
إىل  للكتابة  صباحًا  والنصف  العارشة  الساعة  9	/		/)	)	هـ  اخلميس 
يف  النظر  يتم  حتى  أعاله  إليه  أرشنا  عام  لإلفادة  النفسية  الصحة  مستشفى 
اخلاص،  باحلق  واملدعية  عليه  واملدعى  العام  املدعي  به  وأفهمت  القضية، 
وأقفلت اجللسة. ويف يوم اخلميس 9	/		/)	)	هـ افتتحت اجللسة الثامنة 
يف موعدها املحدد الساعة العارشة والنصف صباحًا لدي أنا )... ( بعد عوديت 
توقيعه  رغم  عليه  املدعى  حيرض  ومل  العام  املدعي  حرض  وفيها  اإلجازة.  من 
لتخلفه  بعذر  يتقدم  ومل  السابعة  اجللسة  اجللسة يف ضبط  بموعد هذه  بالعلم 
عنها، كام حرضت املدعية باحلق اخلاص املنوه عن هويتها أعاله، وبعد االطالع 
عىل ما ضبطه فضيلة رئيس املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة الشيخ ).. ( القائم 
بعملنا فرتة إجازتنا، فقد وردنا خطاب مدير مستشفى الصحة النفسية باملدينة 
خلطابنا  اجلوايب  07/		/)	)	هـ  وتاريخ  )				/	/ج(  برقم  املنورة 
رقم )	)90	)	)	( وتاريخ 0	/		/)	)	هـ ومفاده: أن عبارة حيد من 
أعراض  تأثر  حتت  أو  متامًا  العقل  فاقد  وهو  يترصف  مل  أنه  تعني  مسؤوليته 
املرض بصفة كاملة أو مبارشة، وبذلك فاملؤاخذة الرشعية جائزة مع األخذ يف 
االعتبار حالته املرضية؛ ألجله وإلحضار املدعى عليه أجلت اجللسة إىل يوم 
به  وأفهمت  والنصف صباحًا،  العارشة  الساعة  الثالثاء )	/	0/)	)	هـ 
يف  عليه  املدعى  إلحضار  املختصة  اجلهة  إىل  بالكتابة  وأمرت  العام،  املدعي 
املوعد املحدد أعاله، وأقفلت اجللسة. ويف يوم الثالثاء )	/	0/)	)	هـ 
والربع  عرشة  احلادية  الساعة  املحدد  موعدها  يف  التاسعة  اجللسة  افتتحت 
طلب  رغم   )  ..( عليه  املدعى  حيرض  ومل  العام  املدعي  حرض  وفيها  صباحًا، 
إحضاره بخطابنا املوجه إىل مدير مركز رشطة »أحد« برقم ))6			)	)	( 
وتاريخ 		/	/)	)	هـ ومل ترد اإلفادة عنه حتى تارخيه، كام مل حترض املدعية 
باحلق اخلاص رغم توقيعها بالعلم بموعد هذه اجللسة يف ضبط اجللسة السابقة 
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ومل تتقدم بعذر لتخلفها؛ لذا أجلت اجللسة إىل يوم اخلميس 		/)0/)	)	هـ 
الساعة العارشة والنصف صباحًا، وأفهمت به املدعي العام وأمرت بالكتابة 
إىل اجلهة املختصة تعقيبًا عىل خطابنا آنف الذكر إلحضار املدعى عليه يف موعد 
املحدد أعاله، وأقفلت اجللسة. ويف يوم األحد 9	/	0/)	)	هـ  اجللسة 
افتتحت اجللسة العارشة يف متام الساعة الثانية عرشة ظهرًا، وفيها حرض املدعي 
»أحد«  رشطة  مركز  قبل  من  خمفورًا  عليه  املدعى  إحضار  جرى  وقد  العام، 
بخطاهبم رقم )		/	0		/		( وتاريخ 9	/	0/)	)	هـ وقد تم حتديد 
اخلميس  يوم  القضية  يف  للنظر  عليه  املدعى  إلحضار  جلسة  موعد 
سعة  لوجود  ونظرًا  صباحًا،  والنصف  العارشة  الساعة  		/)0/)	)	هـ 
من الوقت جرى النظر يف القضية، وبالعودة إىل ما ذكره املدعي العام من أدلة 
وقرائن وجدت اعرتاف املدعى عليه املدون عىل الصفحات رقم )	-)( من 
باملعاملة لفة رقم ))(، ومضمونه: اعرتافه بطرق باب  املرفق  التحقيق  ملف 
املدعية باحلق اخلاص وكان معه مفتاح سيارته ثم طرق باهبا بقوة، وعندما فتح 
الباب أحد األبناء قام بدفع الباب بقدمه، واعرتافه بإرساله إليها رسائل سب 
من جواله رقم ).. ( وهو عائد له. انتهى مضمونه وعليه اسمه وبصمة منسوبة 
إليه وحمرض مشاهدة الرسائل يف اهلاتف املحمول العائد للمدعية الواردة من 
رقم املدعى عليه املدون عىل الصفحة رقم )		( من تقرير األحوال األمنية 
يف  ونصها  رسائل  ثالث  ومضمونه:   ،)	( رقم  لفة  باملعاملة  املرفق  املوحد 
الرسالة األوىل: )البداية تكسري الباب والكالم بام حصل أمام اجلريان والرشطة 
السابق  تاين كام يف  نقاهة وارجع  وإخوانك وعيالك وروح مع الرشطة فرتة 
ومن جديد حتى يوم القيامة(، من رقم ).. ( يف )	 الساعة )0	: 0	( صباحًا، 
الثالثة ونصها: )مشكلة  بالزنا، والرسالة  الثانية تتضمن سبًا وقذفًا  والرسالة 
خطرية وفيها فضايح اهلل يعلمها( من رقم ).. ( يف ))): 		( 7	 أغسطس. 
ذلك  بعد  إليه  منسوب  وتوقيع  اسمه   )  ..( نقيب  خفر  ضابط  املحرض  معد 
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سألت املدعي العام هل لديه مزيد بينة؟ فقال: ليس لدي مزيد عىل ما ذكرت. 
االعرتاف  هذا  نعم  قال:  عليه  املدعى  الذكر عىل  االعرتاف سالف  وبعرض 
اعرتايف وهو صحيح، وقد أرسلت ملطلقتي عدة رسائل سب من جوايل. هكذا 
أجاب. وبعرض نص الرسائل الثالث سالفة الذكر عىل املدعى عليه قال: نعم 
هذه الرسائل مرسلة مني إىل جوال املدعية، ولكني أحيانًا أكتب وال أشعر بام 
أكتب. هكذا أجاب؛ فبناًء عىل ما تقدم من سامع الدعوى واإلجابة وما عطف 
من  العام  املدعي  به  اهتمه  ما  عىل  صادق  عليه  املدعى  أن  إىل  ونظرًا  عليهام، 
اهلاتف  قذفها وسبها عب رسائل  منزل مطلقته، كام صادق عىل  إىل  حضوره 
الرسائل  صحة  وعىل  الذكر  سالف  اعرتافه  عىل  بمصادقته  وذلك  املحمول، 
الثالث املذكور بنصها أعاله، وأهنا مرسلة منه إىل جوال مطلقته، كام قرر أنه 
قام بطرق باب منزل مطلقته بقوة، وهذا فيه ترويع هلا وذوهيا، وأنكر فتح باب 
منزل مطلقته بالقوة، ومل ُيِقم املدعي العام دلياًل موصاًل عىل ما أنكره املدعى 
املدعى عليه يف حضوره إىل منزل مطلقته وعىل قذفها  عليه، إال أن مصادقة 
وسبها عب رسائل اهلاتف املحمول وطرق باب منزل مطلقته بقوة، ولوجود 
فهذا  اجللسات،  حضور  يف  ومماطلته  عليه  املدعى  عىل  جنائيتني  سابقتني 
بمجموعه يوجه التهمة القوية عىل املدعى عليه بام نسبه إليه املدعي العام من 
املدعى عليه مرم  أقدم عليه  ما  أن  بالقوة، ونظرًا إىل  فتح باب منزل مطلقته 
ومنها  اخلمس  الكليات  بحفظ  جاءت  اإلسالمية  والرشيعة  وفعاًل،  قوالً 
العرض، ففي احلديث: ))ُكلُّ امُلْسلِِم عىَل امُلْسلِِم َحراٌم، َدُمُه، وماُلُه، وِعْرُضُه((. 
رواه مسلم. وكان الواجب عىل املدعى عليه أن يأيت األمر من بابه املرشوع، 
ونظرًا إىل أن التقرير الطبي النفيس اجلنائي سالف الذكر انتهى إىل أن ما أصيب 
أن  إىل  إليه من جرم، ونظرًا  ما نسب  إزاء  املدعى عليه حيد من مسؤوليته  به 
الثالثاء  يوم  يف  املنعقدة  التاسعة  اجللسة  حترض  مل  اخلاص  باحلق  املدعية 
الثامنة  اجللسة  ضبط  يف  بموعدها  بالعلم  توقيعها  رغم  )	/	0/)	)	هـ 
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املنعقدة يف يوم اخلميس 9	/		/)	)	هـ رغم توقيعها بالعلم بموعدها يف 
ضبط جلسات سابقة ومل تتقدم بعذر لتخلفها، وبناء عىل املادة رقم )	)( من 
نظام املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية قررت اآليت: أوالً: ثبت لدي إدانة 
منزهلا  إىل  بحضوره  )مطلقته(  أجنبية  المرأة  بالتعرض   )  ..( عليه  املدعى 
وترويعها وذوهيا، وقذفها وسبها عب رسائل اهلاتف املحمول، ومل يثبت لدي 
فيام  بينت  كام  املوصول  الدليل  لعدم  بالقوة  مطلقته  منزل  باب  بفتح  إدانته 
قررت  ثانيًا:  ذلك.  إثبات  العام  املدعي  طلب  عن  النظر  ورصفت  أسلفت 
شطب دعوى املدعية باحلق اخلاص للمرة األوىل ملا ذكرت فيها أسلفت. ثالثًا: 
هذه  بسبب  إيقافه  مدة  منها  حيتسب  أشهر  ثالثة  مدة  عليه  املدعى  سجن 
الدعوى، وجلده مخسني جلدة تكرر عليه مرتني بينهام مدة ال تقل عن عرشة 
مستقباًل،  منه  بدر  ما  ملثل  العود  من  وإنذاره  عليه  املشدد  التعهد  وأخذ  أيام، 
تعزيرًا له عىل ما أدين به املنصوص عليه أوالً، وعىل هتمته التهمة القوية بفتح 
العام.  احلق  ألجل  حكمت  وبه  يل  ظهر  ما  هذا  بالقوة،  مطلقته  منزل  باب 
قرر  احلكم  وبإعالن  املقام،  يناسب  بام  عليه  املدعى  وتوجيه  نصح  وجرى 
املدعى عليه القناعة، وأبدى املدعي العام االعرتاض عىل احلكم، وطلب رفعه 
إىل حمكمة االستئناف واستعد بتقديم الئحة اعرتاضية، وأفهم باملراجعة يوم 
الثالثاء 0	/	0/)	)	هـ الستالم نسخة من احلكم، وأن مدة االعرتاض 
ثالثون يومًا من التاريخ املحدد الستالم النسخة، فإن مل يقدم اعرتاضه خالهلا 
سقط حقه يف طلب االعرتاض. وأقفلت اجللسة يف متام الساعة الثانية عرشة 
والنصف بعد الظهر، وعىل ما تقدم حصل التوقيع، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه. حرر يف 9	/	0/)	)	هـ.

االستئناف:
بناء عىل  وبعد:  بعده  نبي  والسالم عىل من ال  والصالة  احلمد هلل وحده 
املعاملة الواردة من املحكمة اجلزائية باملدينة املنورة برقم 	)		7	)	 وتاريخ 
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0	/)0/)	)	هـ فقد جرى منا نحن رئيس وأعضاء الدائرة اجلزائية الثانية 
من  الصادر  احلكم  عىل  االطالع  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف 
فضيلة الشيخ ).. ( القايض باملحكمة اجلزائية باملدينة املنورة واملسجل بعدد 
))6	)	)	 وتاريخ 0	/	0/)	)	هـ املتضمن دعوى املدعي العام ضد 
)... (، واملحكوم فيه بام دون بباطنه، وبدراسة احلكم وصورة ضبطه تقررت 

املصادقة عىل احلكم. وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

حتليل القضية:
ادعى املدعي العام عىل املدعى عليه بالتعرض المرأة أجنبية )مطلقته( 	 

عب  وقذفها  بالقوة  بابه  بفتح  وذوهيا  وترويعها  منزهلا  إىل  بحضوره 
أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  املحمول،  اهلاتف  رسائل 
الباب  وطرقه  مطلقته  منزل  إىل  بحضوره  وأقر  العام  املدعي  دعوى 
بقوة فقط، كام ادعت املدعية اخلاصة بحقها اخلاص يف هذه الدعوى، 
وأنكر املدعى عليه الدعوى اخلاصة، ودفع بأنه مريض مرضًا نفسيًا، 

وصادقته املدعية اخلاصة عىل ذلك.
بطلب البينة من املدعي العام أفاد أن بينته ما جاء يف أوراق املعاملة، 	 

وبطلب البينة من املدعية اخلاصة أفادت بمثل ذلك.
تقرير 	  إلعداد  النفسية  الصحة  ملستشفى  الكتابة  القضية  ناظر  رأى 

مفصل عن حالة املدعى عليه، ومدى مؤاخذته عىل ترصفاته اجلنائية.
بعد عدة جلسات وأمور إجرائية ورد تقرير املستشفى يتضمن أن ما 	 

أصيب به املدعى عليه من مرض نفيس حيد من مسؤوليته اجلنائية إزاء 
ما نسب إليه من جرم.

املقصود 	  إيضاح  املختصني  األطباء  من  االستفسار  القضية  ناظر  قرر 
األمر  هل  حيث  من  الطبي،  التقرير  يف  وردت  التي  العبارة  هذه  من 

نسبي أم أنه ال يتحمل املسؤولية اجلنائية؟
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املستشفى يتضمن )أن عبارة حيد من مسؤوليته اجلنائية 	  ورد خطاب 
تعني أنه مل يترصف وهو فاقد العقل متامًا أو حتت تأثري املرض بصفة 
كاملة أو مبارشة، وبذلك فاملؤاخذة الرشعية جائزة مع األخذ باالعتبار 

حالته املرضية(.
عرض ناظر القضية عىل املدعى عليه حماض التحقيق املعدة من اجلهة 	 

يدعيه  ما  صحة  من  تضمنته  وما  منه  الصادرة  بأقواله  وأقر  األمنية 
املدعي العام، كام أقر أيضًا بإرساله رسائل جوال تتضمن سب وقذف 
مطلقته إىل جوال املدعية اخلاصة. لكنه أنكر فتح الباب بقوة ومل يقم 

املدعي العام واملدعية اخلاصة بينة عىل ذلك.
حكم ناظر القضية عىل املدعى عليه بالتعزير وذلك بسجنه ثالثة أشهر 	 

وجلده مخسني جلدة دفعة واحدة وأخذ التعهد الشديد بعدم تكرار ما 
بدر منه مستقباًل لقاء ما أدين به وتوجه التهمة القوية بفتح باب املنزل 
بقوة كام جرى نصحه وتوجيهه بام يناسب املقام، كام قرر ناظر القضية 
حضورها.  لعدم  األوىل  للمرة  اخلاص  باحلق  املدعية  دعوى  شطب 
ملحكمة  رفعه  العام  املدعي  وطلب  باحلكم  عليه  املدعى  اقتنع  وقد 
النظامية  املدة  وأعطي  لطلبه  فأجيب  اعرتاضية  بالئحة  االستئناف 

لذلك.
صدق احلكم من حمكمة االستئناف.	 

التعليق:
املدعى  حق  يف  اجلنائية  املسؤولية  أن  السابق  القضائي  احلكم  يف  تبنيَّ 
إن  الكاملة، حتى  اجلنائية  املسؤولية  ناقصة - عن  أي  كانت حمدودة -  عليه 
ناظر القضية كاتب املستشفى لتوضيح قرار اللجنة الطبية يف معنى املسؤولية 
اجلنائية املحدودة، وتبنيَّ أن معنى ذلك هو مسؤولية جنائية ليست كاملة بل 
هي ناقصة، وهذا ما قررته يف هذا البحث، فراعى ناظر القضية ذلك يف حكمه، 

وأصدر بحقه حكاًم مناسبًا يف رأيه.
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التطبيق القضائي الثالث)	(:
احلمد هلل وحده وبعد.. فلدي أنا الوليد بن عيسى بن حممد احلميد رئيس 
وتاريخ   )...( برقم  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  بحائل  اجلزائية  املحكمة 
9	/		/)	)	هـ املقيدة باملحكمة برقم )...( وتاريخ 9	/		/)	)	هـ 
ففي يوم األربعاء املوافق		/		/)	)	هـ افتتحت اجللسة يف متام الساعة 
الثانية والنصف ظهرًا، وفيها حرض املدعي العام/)...(، وادعى عىل احلاض 
معه/)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل رقم )...(، فإنه باالطالع عىل 
ورود  املتضمن  )	/		/)	)	هـ  وتاريخ   )...( رقم  املهمة  تنفيذ  حمرض 
وجيزة  فرتة  وبعد   ،)...( حمطة  بجوار  سيارته  احرتاق  عن  مبلِّغ  من  بالغ 
ورد بالغ آخر عن وجود حريق خلف شقق )...(، وعند الوصول للموقع 
لوحظ  احلي  بداخل  الشقق  خلف  البحث  وبعد  شخص،  أي  عىل  ُيعثر  مل 
املدعى عليه وهو بني األشجار وقد أشعل جزءًا منها وُقبض عليه واعرتف 
بأنه هو من قام بإشعال النار باألشجار وكذلك بالسيارة وحسب ادعائه بأهنا 
عطالنة واتضح بأنه شخص غري متزن بترصفاته. وباالطالع عىل حمرض بيان 
املوجودات وعائديتها املتضمن ضبط والعتني مع املدعى عليه بعد تفتيشه، 
أنه باالنتقال  وتم ضبطهام. وباالطالع عىل حمرض االنتقال واملعاينة املتضمن 
أنه يقع بحي )...( وهو عبارة عن أرض فضاء بداخل احلي  للموقع اتضح 
آثار احرتاق عىل بعض سعف  باملوقع ويوجد  النخل  ولوحظ وجود سعف 
النخل باملوقع علاًم أن املوقع ال يوجد به أشجار أو نباتات حية وإنام هو أرض 
فضاء فقط. وباالطالع عىل بالغ/)...( عن وجود سيارة حمرتقة بفعل جنائي 
إليها كانت واقفة  املشار  بأن سيارته  أفاد  املبلِّغ  إفادة  من قبل فاعل. وبضبط 
هذه القضية صدر احلكم هبا من املحكمة اجلزائية يف حائل بموجب الصك رقم )7	)	0	6	   )	(
رقم  حائل  يف  االستئناف  حمكمة  قرار  بموجب  وصدقت  0	/	/6	)	هـ،  وتاريخ 

)0)90		6	 وتاريخ 		/6/6	)	هـ.
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أمام منزله منذ فرتة ويف حوايل الساعة الثالثة صباحًا شاهد آثارًا خلف اجلدار 
فلام خرج شاهد سيارته حترتق فقام بإبالغ الدفاع املدين عنها وقاموا بإطفائها 
يتهم أحدًا بذلك. وبتاريخ  وأن هذا ما حصل وأنه ال يعلم من أحرقها وال 
)	/		/)	)	هـ حرض املبلِّغ وأفاد بأنه يتهم املدعى عليه بإحراق سيارته 
لكون رجال األمن قبضوا عليه وهو يقوم بإحراق األشجار بعد واقعة حرق 
سيارته ولكون املتهم اعرتف لدى رجال األمن - بحسب إفادهتم - بأنه هو من 
أحرق السيارة املشار إليها. وباالطالع عىل حمرض االنتقال واملعاينة املتضمن 
أنه باالنتقال للموقع اتضح أن السيارة من نوع جيب تويوتا صالون لونه بيج 
وصنع يف عام 9)9	م ورقم لوحته )...( واتضح أهنا حمرتقة بالكامل وذلك 
عندما كانت متوقفة غرب منزل املبلِّغ بحي املزعب جنوب حمطة )...(. أوقف 
استنادًا للامدتني )			، 			( من نظام اإلجراءات اجلزائية. كام جرى طلب 
برقم  عريف  رشطة  مركز  ملدير  الصادر  بخطابنا  وذلك  التلفيات  قيمة  تقدير 
)...( وتاريخ )	/		/)	)	هـ. ووردنا خطاب مدير مركز رشطة عريف 
رقم )...( وتاريخ 		/		/)	)	هـ ومرفقًا به تقدير قيمة التلفيات وجاء 
يف تقدير معرض للسيارات بأن قيمة السيارة قبل احلادث )000.)	( ريال 
وبعد احلادث )000.	( ريال ليصبح الفارق )000.)	( ريال ويف تقدير 
معرض آخر أن السيارة أصبحت تالفة وبتقدير معرض ثالث أن قيمة السيارة 
ليصبح  ريال   )		.000( احلادث  وبعد  ريال   )	(.000( احلادث  قبل 
تالفة  أصبحت  السيارة  أن  رابع  معرض  وبتقدير  ريال   )	.000( الفارق 
قبل احلادث  السيارة  قيمة  أن  قابلة لإلصالح وبتقدير معرض خامس  وغري 
)0.000	( ريال وبعد احلادث )000.	( ريال ليصبح الفارق )000.)	( 
ريال، وبتقدير معرض سادس أن السيارة تالفة وغري قابلة لإلصالح. وبسامع 
أقوال املدعى عليه اعرتف بأنه أحرق األشجار التي قبض عليه عندها وهي 
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السيارة  بإحراق  اعرتف  كام  تالفًا،  سعفها  لكون  أحرقها  بأنه  وأفاد  حترتق 
السيارة مشاكل  بينه وبني صاحب  ليس  بأنه  وأفاد  بدون سبب،  إليها  املشار 
أفاد  بتعبئته من حمطة حمروقات، كام  قام  سابقة، وأنه استخدم جالونًا صغريًا 
بأنه مريض نفيس ولديه ملف بالصحة النفسية. وباستجواب املدعى عليه أفاد 
بمثل ما أفاد به يف حمرض سامع أقواله، واعرتف بصحة االهتام املوجه له بإتالف 
املمتلكات، واعرتف بأنه أتلف سيارة من نوع جيب - املشار إليها - وأشجار، 
وذلك عب إحراقهام، كام أفاد بأنه فعل ذلك دون سبب. وقد أسفر التحقيق 
بإحراق سيارة شخص وإتالفها  املمتلكات وذلك  بإتالف  اهتام/ )...(  عن 
م رشعًا. وذلك لألدلة والقرائن التالية: 	- ما جاء يف حمرض سامع  عمدًا وامُلجرَّ
أقوال املدعى عليه وحمرض استجوابه - املنوه عنهام - املدونني عىل الصفحتني 
رقم )	، 	( من اللفة رقم )		( والصفحتني رقم )		، 		( من اللفة رقم 
)	(. 	- ما جاء يف حمرض بيان املوجودات وعائديتها املتضمن ضبط والعتني 
اللفة رقم  املدون عىل الصفحة رقم ))( من  املنوه عنه -  مع املدعى عليه - 
))(، وببيان املضبوطات املدون بمحرض تنفيذ املهمة املرفق باللفة رقم ))(. 
	- ما جاء يف حمرضي االنتقال واملعاينة - املنوه عنهام - املدونني عىل الصفحة 
رقم )6( من اللفة رقم ))( والصفحتني رقم )	، 	( من اللفة رقم )	(. )- 
ما جاء يف حمرض تنفيذ املهمة رقم )...( وتاريخ )	/		/)	)	هـ - املنوه 
املنوه   - التلفيات  قيمة  تقدير  يف  جاء  ما   -(  .)(( رقم  باللفة  املرفق   - عنه 
وهو  عليه  املدعى  عليه  أقدم  ما  إن  وحيث   .)		( رقم  باللفة  املرفق   - عنه 
بكامل أهليته املعتبة رشعًا فعل حمرم ومعاقب عليه رشعًا؛ لذا أطلب إثبات 
إدانته بام أسند إليه واحلكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غريه وتشديد 
العقوبة عليه نظري وجود سوابق لديه. )علاًم بأن احلق اخلاص ما زال قائاًم(. 
التوفيق. ا.هـ. هكذا ادعى، وبعرض دعوى املدعي العام عىل املدعى  وباهلل 



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني  1441هـ   |  يناير 2020م
196

المسؤولية الجزائية الناقصة

عليه أجاب بقوله: إن ما ذكره املدعي العام يف دعواه ضدي غري صحيح، وإين 
أراجع املستشفى الصحة النفسية بحائل، هكذا أجاب، وملا ظهر يل من حالة 
فقد قررت الكتابة إىل مستشفى الصحة النفسية بحائل لإلفادة عن مسؤوليته 
اجلنائية، وتم رفع اجللسة حتى ورود اجلواب، وعليه جرى التوقيع، واهلل املوفق 
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. تم قفل اجللسة يف متام 
اليوم األربعاء املوافق 		/		/)	)	هـ،  الثانية والنصف من هذا  الساعة 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
احلمد هلل وحده وبعد.. افتتحت اجللسة يف متام الساعة الثانية عرش ظهرًا 
من يوم اخلميس املوافق 0	/	/6	)	هـ، وفيها حرض املدعي العام واملدعى 
عليه، وقد جرى الكتابة مني، إىل مستشفى الصحة النفسية يف حائل، بموجب 
بتقرير طبي عن حالته، وهل  كتايب رقم )...(، يف )/	/6	)	هـ، لإلفادة 
 ،)...( رقم  الطبي  التقرير  فوردنا  ال؟  أم  وأفعاله  ترصفاته،  عن  مسئول  هو 
)	)	هـ،  عام  منذ  يراجعنا  املذكور  )أن  واملتضمن:  		/	/6	)	هـ،  يف 
)اضطراب  حالته  وشخصت  الداخيل،  بالقسم  مرات  عدة  تنويمه  وسبق 
الفصام الذهاين(، مع تاريخ مريض سابق، سوء استخدام العقاقري املحظورة، 
العام،  املوافق 		/	/6	)	هـ، حموالً من السجن  اليوم األربعاء  وراجعنا 
بمنطقة حائل، حيث كانت حالته النفسية سالفة الذكر مستقرة، علاًم أن املذكور 
يتابع بصفة دورية، بواسطة أخصائي النفسية املكلف بزيارات السجن، وأما 
إىل  بإحالته  ننصح  وترصفاته،  أفعاله،  عن  املذكور  مسئولية  لتحديد  بالنسبة 
أمحد  د/  النفسية.  للصحة  الطائف  بمستشفى  اجلنائية  النفسية  الطبية  اللجنة 
السيد )ختمه وتوقيعه(، د/ أمحد كامل )ختمه وتوقيعه( ا.هـ(، املدون عىل لفة 
رقم ))	(، ثم جرى سؤال املدعى عليه عن دعوى املدعي العام مرة أخرى 
فأجاب بقوله: إن ما ذكره املدعي العام غري صحيح، هكذا أجاب. ثم جرى 
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حتقيقًا  عليه  املدعى  اعرتاف  ضمنها  ومن  املعاملة،  أوراق  كافة  عىل  االطالع 
به يف حمرض سامع  أفاد  ما  بمثل  أفاد  عليه  املدعى  وباستجواب  )أنه  املتضمن 
بأنه  واعرتف  املمتلكات،  بإتالف  له  املوجه  االهتام  بصحة  واعرتف  أقواله، 
أتلف سيارة من نوع جيب - املشار إليها - وأشجار، وذلك عب إحراقهام، 
كام أفاد بأنه فعل ذلك دون سبب(، املدون عىل الصفحتني رقم )	، 	( من 
اللفة رقم )		(، ثم جرى االطالع عىل السجل اجلنائي الصادر بحق املدعى 
الئحته،  يف  العام  املدعي  ذكر  كام  بحقه،  اعتداء  سابقة  وجود  املتضمن  عليه 
وبعرض ذلك عىل املدعى عليه، أجاب بقوله: صحيح، فبناًء عىل ما سلف من 
الدعوى واإلجابة، والعرتاف املدعى عليه حتقيقًا، وإلنكار ذلك يف املجلس 
التهمة  لدي  توجهت  فقد  كله  لذلك  املعاملة،  أوراق  يف  جاء  وملا  الرشعي، 
بحق املدعى عليه بام أسند إليه وهو إتالف املمتلكات وذلك بإحراق سيارة 
شخص وإتالفها عمدًا، وبناًء عىل ذلك كله، قررت تعزيره بام ييل: 	- سجنه 
ملدة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ توقيفه هبذه القضية. 	- جلده أربعامئة جلدة 
مفرقة عىل ثامن دفعات، كل دفعة مخسون جلدة، ما بني كل دفعة وأخرى سبعة 
أيام. 	- أخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة ملثل هذه األمور. هذا ما ظهر 
رفعه ملحكمة  وطلب  به  يقنع  مل  العام  املدعي  وبعرضه عىل  وبه حكمت.  يل 
االستئناف دون الئحة اعرتاضية، وبعرضه عىل املدعى عليه، قنع به، وعليه 
ظهرًا،  والنصف  عرش  الثانية  الساعة  متام  يف  اجللسة  قفل  تم  التوقيع،  جرى 
وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  0	/	/6	)	هـ،  املوافق  اخلميس  يوم  من 

وصحبه وسلم.
احلمد هلل وحده وبعد ويف هذا اليوم اخلميس املوافق 9	/	/6	)	هـ، 
من  املعاملة  عادت  وفيها  والنصف  العارشة  الساعة  متام  يف  اجللسة  افتتحت 
املتضمن:  وتاريخ )/	/6	)	هـ،  القرار رقم  مرفقًا هبا  االستئناف  حمكمة 
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ما  فضيلته  يعمل  مل   -	 ييل:  ما  لوحظ  املعاملة  وأوراق  الصك  )وبدراسة 
تضمنته املادة )	7	( من نظام اإلجراءات اجلزائية فيام يتعلق بثبوت اإلدانة 
من عدمها. 	- مل يتحقق فضيلته عن مدى مسئولية املدعى عليه عن أفعاله 
التقرير  يف  ورد  كام  الالزم  إلكامل  املختصة  للجهة  بالكتابة  وذلك  وترصفاته 
املوفق  كاملتبع. واهلل  الالزم  إليه. فعىل فضيلته االطالع وإجراء  املشار  الطبي 
استئناف/  قايض  وسلم(  وصحبه  وآله  حممد  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل 
استئناف/طارق  قايض  وتوقيعه(  )ختمه  النارص  سعدي  بن  محود  بن  سعد 
بن  الدائرة/حممد  رئيس  وتوقيعه(  )ختمه  السيف  حممد  بن  الرزاق  عبد  بن 
إبراهيم بن عيل الفندي )ختمه وتوقيعه(. فبناء عىل توجيه أصحاب الفضيلة 
مستشفى  خماطبة  قررت   - خري  لكل  اهلل  وفقهم   - االستئناف  حمكمة  قضاة 
أفعاله  عن  عليه  املدعى  مسئولية  مدى  عن  لإلفادة  النفسية  للصحة  الطائف 
وترصفاته. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف 

9	/	/6	)	هـ.
احلمد هلل وحده وبعد ويف هذا اليوم األربعاء املوافق 		/)/6	)	هـ، 
افتتحت  بحائل،  اجلزائية  املحكمة  رئيس  احلميد  عيسى  بن  الوليد  أنا  لدي 
عليه  املدعى  حرض  وفيها  صباحا  والنصف  العارشة  الساعة  متام  يف  اجللسة 
املدعى عليه ومدى  السجن لإلفادة عن حالة  إدارة  إىل  كتبنا  )...(، وقد كنا 
فوردنا  		/	/6	)	هـ،  يف   )...( رقم  كتابنا  بموجب  اجلنائية  مسئوليته 
يف  واملقيد  )	/)/6	)	هـ،  وتاريخ  رقم  حائل  سجن  إدارة  مدير  خطاب 
التقرير  معه  واملرفق  9	/)/6	)	هـ،  وتاريخ   )...( برقم  املحكمة  هذه 
الطبي رقم )...( وتاريخ 		/	/6	)	هـ، والصادر من مستشفى الصحة 
التالية )	- خروج  القرار والتوصيات  الطائف واملتضمن  النفسية بمحافظة 
للمراجعة مع عالج عقيل ملدة شهر واحد وهو ))إبليفاي )	 ملغم بمعدل 
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قرص واحد صباحًا((. 	- تتابع حالته أثناء وجوده يف السجن لدى أقرب 
عيادة نفسية. 	- تويص اللجنة بإعفائه من املسئولية اجلنائية يف قضيه احلالية 
وذلك نظرًا ملا يعانيه املذكور من مرض الفصام وما يصحبه من أفكار مرضية 
قضيته  انتهاء  بعد  أنه  اللجنة  تويص   -( األمور(.  عىل  احلكم  )سوء  خاطئة 
ورفع احلراسة عنه وبعد أن يصبح مريضًا عاديًا بأن يتم تنويمه لدى مستشفى 
الصحة النفسية بحائل، وذلك لوضعه لفرتة أطول حتت العالج واملالحظة. 
انتهت التوصيات( عضو/د. خليل حممد شحادة )ختمه وتوقيعه( عضو/د. 
النفسية  الطبية  اللجنة  رئيس  وتوقيعه(  )ختمه  الغزايل  صالح  بن  مازن 
عىل  وبناء  وعليه  وتوقيعه(.  )ختمه  شاووش  أمحد  بن  يوسف  اجلنائية/د. 
العلم من  الطبية اجلنائية، وملا ذكره أهل  اللجنة  ما تقدم وبناء عىل توصيات 
مرشوعية تعزير املجنون، قال ابن مفلح  يف املبدع )9/			(: »وذكر 
الشيخ تقي الدين أن غري املكلف كالصبي املميز، يعاقب عىل الفاحشة تعزيرًا 
بليغًا، وكذا املجنون يرضب عىل ما فعل لينزجر، لكن ال عقوبة بقتل أو قطع، 
ويف الواضح: من بلغ عرشًا َصُلح تأديبه يف تعزير عىل طهارة وصالة، ومثله 
زناه، وهو ظاهر كالم القايض، وظاهر ما نقله الشالنجي يف الغلامن يتمردون 
ال بأس برضهبم، وأما القصاص مثل أن يظلم صبي صبيًا، أو منون منونًا، 
عن  زجر  ذلك  يف  يكن  مل  وإن  الظامل،  من  للمظلوم  فيقتص  هبيمة،  هبيمة  أو 
املستقبل، لكن الشتفاء املظلوم وأخذ حقه«؛ قررُت ما ييل: أوالً: رجعُت عام 
التهمة بحق املدعى  ثانيًا: توجهت لدي  حكمُت به سابقًا عىل املدعى عليه. 
شخص  سيارة  بإحراق  وذلك  املمتلكات  إتالف  وهو  إليه  أسند  بام  عليه 
وإتالفها عمدًا، وبناًء عىل ذلك كله، قررت تعزيره بام ييل: 	- سجنه ملدة تسعة 
أشهر ابتداء من تاريخ توقيفه هبذه القضية. ويكون إيقافه يف مستشفى الصحة 
دفعة  كل  دفعات،  ثالث  عىل  مفرقة  جلدة  وثامنني  مائة  جلده   -	 النفسية. 
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ستون جلدة، ما بني كل دفعة وأخرى سبعة أيام. هذا ما ظهر يل وبه حكمت. 
كام أوصيت بإيداعه بمستشفى الصحة النفسية وعالجه حتى يتامثل للشفاء، 
ويصبح مريضًا عاديًا ويؤمن رشه عىل نفسه، وعىل غريه، كام أرى أن ال خيرج 
منه إال بموجب تقرير طبي يعد من طبيبني ثقتني. هذا ما ظهر يل وبه حكمت، 
به وطلب رفعه ملحكمة االستئناف بدون  يقنع  العام مل  وبعرض عىل املدعي 
الئحة اعرتاضية، وبعرضه عىل املدعى عليه مل يقنع به وطلب رفعه ملحكمة 
التوقيع. تم قفل اجللسة يف  االستئناف بدون الئحة اعرتاضية، وعليه جرى 
متام الساعة احلادية عرشة من هذا اليوم األربعاء املوافق 		/)/6	)	هـ، 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
احلمد هلل وحده وبعد.. ويف هذا اليوم اخلميس املوافق 		/6/6	)	هـ، 
الوليد  أنا  لدي  صباحًا  والنصف  العارشة  الساعة  متام  يف  اجللسة  افتتحت 
حمكمة  من  املعاملة  عادت  وفيها  اجلزائية،  املحكمة  رئيس  احلميد  عيسى  بن 
)	/)/6	)	هـ،  وتاريخ   )...( رقم  القرار  هبا  مرفقًا  بحائل  االستئناف 
املتضمن: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه، وأوراق املعاملة، وما تضمنه قرار 
- مل يرصد  ما ييل: أوالً  الدائرة رقم )...( وتاريخ )/	/6	)	هـ، لوحظ 
الضبط  يف  ال  تارخيه  وال  رقمه  وال  االستئناف  حمكمة  قرار  مضمون  فضيلته 
وال يف الصك وال بد من ذلك. ثانيًا - مل جيب فضيلته عىل ما ورد يف املالحظة 
األوىل وال بد من ذلك. ثالثًا - حكم فضيلته أخريًا يف الفقرة األوىل من حكمه 
النفسية مع أن املستشفى  إيقاف املدعى عليه يف مستشفى الصحة  بأن يكون 
أن  عىل  اجلنائية  النفسية  الطبية  اللجنة  أوصت  وقد  للتوقيف،  خمصصًا  ليس 
تتابع حالته أثناء وجوده يف السجن لدى أقرب عيادة نفسية كام تويص اللجنة 
بعد انتهاء قضيته، وبعد أن يصبح مريضًا عاديًا بأن يتم تنويمه لدى مستشفى 
الصحة النفسية بحائل فيضمن احلكم ذلك. رابعًا - ما حكم به فضيلته عىل 
املدعى عليه من تعزير بالسجن واجللد كثري، نظرًا ملا أوصت به اللجنة الطبية 
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يعانيه  ملا  احلالية،  قضيته  يف  اجلنائية،  املسئولية  من  بإعفائه  اجلنائية  النفسية 
املذكور من مرض الفصام... إلخ. فعىل فضيلته التأمل وإعادة النظر وإجراء 
الالزم، واهلل املوفق( قايض استئناف/سعد بن محود بن سعدي النارص )ختمه 
وتوقيعه(  )ختمه  السيف  الرزاق  عبد  بن  استئناف/طارق  قايض  وتوقيعه( 
رئيس الدائرة/حممد بن إبراهيم عيل الفندي )ختمه وتوقيعه(. وعليه أجيب 
أصحاب الفضيلة قضاة حمكمة االستئناف - وفقهم اهلل لكل خري - بام ييل: 
رقم  األوىل  اجلزائية  الدائرة  قرار  رصد  فإن  األوىل:  املالحظة  يف  جاء  ما  أما 
)...( وتاريخ )/	/6	)	هـ، قد سقط سهوًا ونص احلاجة منه )وبدراسة 
املادة  املعاملة لوحظ ما ييل: 	- مل يعمل فضيلته ما تضمنته  الصك وأوراق 
)	7	( من نظام اإلجراءات اجلزائية فيام يتعلق بثبوت اإلدانة من عدمها. 	- 
مل يتحقق فضيلته عن مدى مسئولية املدعى عليه عن أفعاله وترصفاته وذلك 
إليه.  التقرير الطبي املشار  بالكتابة للجهة املختصة إلكامل الالزم كام ورد يف 
املوفق( قايض استئناف/ الالزم كاملتبع. واهلل  فعىل فضيلته اإلطالع وإجراء 

استئناف/طارق  قايض  وتوقيعه(  )ختمه  النارص  سعدي  بن  محود  بن  سعد 
بن عبد الرزاق السيف )ختمه وتوقيعه( رئيس الدائرة/حممد بن إبراهيم عيل 

الفندي )ختمه وتوقيعه(.
أما ما جاء يف املالحظة الثانية املتعلقة باملادة )	7	( من نظام اإلجراءات 
املجلس  العام يف  املدعي  أنكر دعوى  عليه  املدعى  أن  أجيب  فعليه  اجلزائية، 
معروف،  كام هو  اإلدانة  إثبات  يكفي يف  وهذا ال  هبا حتقيقًا،  وأقر  الرشعي، 
فجرى توجيه االهتام بحقه، وتعزيره لقاء ذلك. أما ما جاء يف املالحظة الثالثة 
اهلل  وفقهم   - االستئناف  حمكمة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  ذكره  ما  فلوجاهة 
الطبي رقم )...( وتاريخ 		/	/6	)	هـ،  التقرير  لكل خري - وبناء عىل 
الصادر من مستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف، قررت ما ييل: أوالً 
إدانة  لدي  يثبت  مل  ثانيًا-  املدعى عليه.  به سابقًا عىل  - رجعت عام حكمت 
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املدعى عليه بام أسند إليه، ولكن تتوجه التهمة بحق املدعى عليه بام أسند إليه، 
وبناًء  بإحراق سيارة شخص وإتالفها عمدًا،  املمتلكات وذلك  إتالف  وهو 
عىل ذلك كله، قررت تعزيره بام ييل: 	- سجنه ملدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ 
مائة وعرشين جلدة مفرقة عىل دفعتني، كل  القضية. 	- جلده  توقيفه هبذه 
وبه  يل  ظهر  ما  هذا  أيام.  سبعة  وأخرى  دفعة  كل  بني  ما  جلدة،  ستون  دفعة 
حكمت، كام أوصيت أن تتابع حالته أثناء وجوده يف السجن لدى مستشفى 
انتهاء  بعد  النفسية  الصحة  بمستشفى  بإيداعه  أوصيت  كام  النفسية.  الصحة 
للشفاء، ويصبح مريضًا عاديًا ويؤمن  يتامثل  حمكومية سجنه، وعالجه حتى 
رشه عىل نفسه، وعىل غريه، حسب ما جاء يف التقرير الطبي املشار إليه أعاله، 
كام أرى أن ال خيرج منه إال بموجب تقرير طبي يعد من طبيبني ثقتني. هذا 
رفعه  وطلب  به  يقنع  مل  العام  املدعي  عىل  وبعرض  حكمت،  وبه  يل  ظهر  ما 
ملحكمة االستئناف بدون الئحة اعرتاضية، وبعرضه عىل املدعى عليه مل يقنع 
جرى  وعليه  اعرتاضية،  الئحة  بدون  االستئناف  ملحكمة  رفعه  وطلب  به 
التوقيع. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف 

		/6/6	)	هـ.
احلمد هلل وحده وبعد.. ويف هذا اليوم الثالثاء املوافق 6/7/9	)	هـ، 
نارص  بن  سليامن  أنا  لدي  صباحًا  العارشة  الساعة  متام  يف  اجللسة  افتتحت 
املحكمة  رئيس  بعمل  والقائم  بحائل  اجلزائية  املحكمة  يف  القايض  الرياعي 
وتاريخ   	6			67(	 رقم  التكليف  خطاب  بموجب  بحائل  اجلزائية 
االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  اجللسة  هذه  ويف  7/)/6	)	هـ، 
املتضمن  		/6/6	)	هـ،  وتاريخ   	6		90(0( رقم  القرار  هبا  مرفقًا 
الدائرة  قرار  تضمنه  وما  املعاملة  وأوراق  ضبطه،  وصورة  الصك  )وبدراسة 
رقم ))96	0	6	 وتاريخ )	/	/6	)	هـ، جرت املصادقة عىل احلكم 
بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق( قايض استئناف/سعد بن محود بن سعدي 
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سليامن  بن  الرمحن  عبد  بن  استئناف/خالد  قايض  وتوقيعه(  )ختمه  النارص 
)ختمه  الفندي  إبراهيم  بن  الدائرة/حممد  رئيس  وتوقيعه(  )ختمه  اخلرض 
وتوقيعه( واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف 

6/7/9	)	هـ.

حتليل القضية:
لقاء إحراقه سيارة شخص 	  املدعى عليه  بتعزير  يطالب  العام  املدعي 

وإتالفها عمدًا.
يراجع 	  أنه  وأفاد  الرشعي  املجلس  يف  الدعوى  أنكر  عليه  املدعى 

مستشفى الصحة النفسية.
طلب ناظر القضية من مستشفى الصحة النفسية يف حائل اإلفادة عن 	 

حالته؟ ومسؤوليته اجلنائية؟
بمرض 	  عليه  املدعى  إصابة  حائل  يف  النفسية  الصحة  مستشفى  أفاد 

)اضطراب الفصام الذهني(، وال يستطيعون حتديد مسؤوليته اجلنائية. 
حيث إن املختص بذلك هو مستشفى الصحة النفسية يف الطائف.

أشهر 	  تسعة  بالسجن  بالتعزير  عليه  املدعى  عىل  القضية  ناظر  حكم 
لقاء  الرشعي  الصك  يف  املذكورة  الصفة  عىل  جلدة  أربعامئة  واجللد 
توجه التهمة بحقه بام ذكره املدعي العام. واعرتض املدعي العام عىل 

احلكم بدون الئحة اعرتاضية.
الحظت حمكمة االستئناف عىل احلكم عدم إعامل ناظر القضية املادة 	 

مسؤولية  من  التحقق  وعدم  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام  من   )	7	(
املدعى عليه اجلنائية قبل احلكم عليه.

بعد الكتابة ملستشفى الصحة النفسية يف الطائف أفاد ما مضمونه أن 	 
املدعى عليه حيتاج للمتابعة يف العالج لدى العيادة النفسية، وأوىص 
احلالية،  القضية  يف  اجلنائية  املسؤولية  من  بإعفائه  كذلك  األطباء 
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من  خروجه  بعد  النفسية  الصحة  مستشفى  لدى  تنويمه  وضورة 
السجن، لوضعه لفرتة أطول حتت العالج واملالحظة.

بناًء عىل التقرير وما ذكره أهل العلم من مرشوعية تعزير املجنون قرر 	 
ناظر القضية الرجوع عام حكم به، وحكم عىل املدعى عليه لقاء التهمة 
مستشفى  يف  إيقافه  ويكون  أشهر  تسعة  بالسجن  إليه  أسند  بام  بحقه 
يف  املذكورة  الصفة  عىل  جلدًة  وثامنني  مائة  وجلده  النفسية  الصحة 
الصحة  مستشفى  بإيداعه  القضية  ناظر  وأوىص  الرشعي،  الصك 
النفسية بعد خروجه من السجن حتى يتامثل للشفاء ويؤمن رشه وال 
خيرج إال بموجب تقرير طبي من طبيبني ثقتني. واعرتض املدعى عليه 

واملدعي العام عىل احلكم بدون الئحة اعرتاضية.
اإلجرائية 	  املالحظات  بعض  احلكم  عىل  االستئناف  حمكمة  الحظت 

وأن ناظر القضية حكم عىل املدعى عليه بأن يكون إيقافه يف مستشفى 
النفسية، مع أن املستشفى ليس خمصصًا للتوقيف، وضورة  الصحة 
تضمني توصية اللجنة الطبية يف الصك، وأن التعزير بحق املدعى عليه 

كثري إلعفائه من املسؤولية اجلنائية.
رجع ناظر القضية عن حكمه األول وحكم عىل املدعى عليه تعزيرًا 	 

الصفة  عىل  جلدًة  وعرشين  مائة  وجلده  أشهر  ستة  ملدة  بالسجن 
املذكورة يف الصك الرشعي. كام أوىص بأن تتابع حالته أثناء وجوده 
النفسية وأوىص بإيداعه مستشفى  يف السجن لدى مستشفى الصحة 
يتامثل  حتى  وعالجه  سجنه،  حمكومية  انتهاء  بعد  النفسية  الصحة 
من  طبي  تقرير  بموجب  إال  خيرج  أال  ورأى  رشه،  ويؤمن  للشفاء 

طبيبني ثقتني.
صدق احلكم من حمكمة االستئناف.	 
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التعليق:
فتقدم أن التكليف هو األساس يف املسؤولية اجلزائية، فإذا انعدم التكليف 
اجلزائية  املسؤولية  فتنقص  التكليف  يقرص  وقد  اجلزائية،  املسؤولية  انعدمت 
فتصبح ناقصة كام تقدم يف البحث، وقد تبنيَّ يف هذه القضية أن املدعى عليه 
منعدم املسؤولية اجلنائية فأوصت اللجنة الطبية بإعفائه من العقوبة التعزيرية، 
يمنع  فال  اجلنائية  املسؤولية  كان معفى من  وإن  أنه  رأى  القضية  ناظر  ولكن 

ذلك من تأديبه فأصدر بحقه ما تقدم من عقوبٍة هتذيبًا وتأديبًا له.
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اخلامتة
بعد عرض هذا البحث، أستخلص منه أهم نتائجه، وهي:

)	( أن املسؤولية يف االصطالح هي: إلزام الشخص حتمل نتائج األفعال، 
واألعامل التي تصدر منه سواء باملبارشة أو التسبب.

)	( أن اجلزاء يف االصطالح هو: العقوبة عىل املعصية.
)	( أن الناقص يف االصطالح هو: غري كامل األهلية والتي طرأت عليه 

بعد كامهلا، فتؤثر فيها بإزالتها أو فقدان جزء منها.
لقاء  اجلاين  عىل  العقوبة  ختفيف  هي:  الناقصة  اجلزائية  املسؤولية   )((

معصيته فعاًل أو قوالً مبارشًة أو تسببًا.
))( أن حمل املسؤولية هو اإلنسان.

املسؤولية  تأصيل  عىل  البحث  يف  سقتها  التي  الرشعية  األدلة  دلت   )6(
اجلزائية الناقصة.

)7( ختريج صاحب املسؤولية اجلزائية الناقصة عىل الصبي املميز.
))( يكون التحقق من صاحب املسؤولية اجلزائية الناقصة من خالل ما 

يظهر منه حال خماطبته وسؤاله وجوابه.
الكتابة  خالل  من  فيه  يشك  من  سالمة  من  التأكد  للقايض  يرشع   )9(

للطبيب املختص، والطبيب يف ذلك يعد من أهل اخلبة.
)0	( أن الرشع جعل للقايض سلطة تقديرية يف عقوبة صاحب املسؤولية 
باختالف  خيتلف  وهذا  وظروفه،  حاله،  ذلك  يف  مراعيًا  الناقصة،  اجلزائية 

األشخاص واألحوال واألزمان.
القتل، فال  ما موجبه  الناقصة  املسؤولية اجلزائية  إذا فعل صاحب   )		(
قصاص عليه يف ذلك، خترجيًا عىل اتفاق الفقهاء عىل أن املجنون ال ُيقتص منه، 

وال ُيقتل بأحد.
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)		( إذا فعل صاحب املسؤولية اجلزائية الناقصة جناية توجب القصاص 
فيام دون النفس، فال عقوبة عليه يف ذلك، إحلاقًا له باملجنون.

اجلزائية  املسؤولية  صاحب  تعزير  للقايض  أن  عىل  الفقهاء  اتفق   )		(
الناقصة إحلاقًا له بالصبي املميز، والتعزير هنا تأديب وهتذيب، ال عقوبة جناية 

وجتريم.
))	( ذكرت يف هذا البحث عدة وقائع قضائية من حماكم اململكة العربية 

رُته. لُته وقرَّ السعودية تطبيقًا عىل ما أصَّ

واهلل املسؤول واملنشود أن ينفع هبذا البحث صاحبه ومتمعه وأمته، وأن 
يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم 

نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.
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فهرس املصادر واملراجع
القرآن الكريم.. 	
اإلمجاع، ت: أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، املتوىف سنة )		هـ، . 	

حتقيق: د. صغري أمحد حنيف، مكتبة مكة الثقافية، رأس اخليمة، مكتبة الفرقان، 
عجامن، الطبعة الثانية، 0	)	هـ/999	م.

إحكام األحكام رشح عمدة األحكام، ت: شيخ اإلسالم حممد بن عيل بن وهب . 	
لبنان،  بريوت،  الكتب،  عامل  	70هـ،  سنة  املتوىف  العيد،  دقيق  ابن  الدين  تقي 

بدون تاريخ.
األحكام العامة للنظام اجلنائي يف الرشيعة اإلسالمية والقانون، ت: عبد الفتاح . )

مصطفى الصيفي، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، مرص، 6	0	م.
أحكام املريض النفيس يف الفقه اإلسالمي، ت: خلود بنت عبد الرمحن املهيزع، . )

دار الصميعي للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل )	)	-		0	.
اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، علق عليه: الشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار . 6

الصميعي للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل، )	)	هـ/	00	م.
احلنفي، . 7 املوصيل  مودود  بن  حممود  بن  اهلل  عبد  ت:  املختار،  لتعليل  االختيار 

املتوىف سنة 	)6هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، بدون تاريخ.
أسنى املطالب رشح روض الطالب، ت: أبو حييى زكريا األنصاري، املتوىف سنة . )

6	9هـ، دار الكتاب اإلسالمي، بريوت، لبنان، بدون تاريخ.
األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن، ت: زين الدين بن إبراهيم بن . 9

)0)	هـ/  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  970هـ،  سنة  املتوىف  نجيم، 
))9	م.

اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، ت: اإلمام احلافظ أبو احلسن ابن القطان، املتوىف سنة . 0	
مرص،  والنرش،  للطباعة  احلديثة  الفاروق  الصعيدي،  حسن  حتقيق:  )	6هـ، 

الطبعة األوىل، )	)	هـ/)00	م.
البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ت: زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، املتوىف سنة . 		

970هـ، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية.
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بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، ت: عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد . 		
الطبعة  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  7))هـ،  سنة  املتوىف  الكاساين، 

الثانية، 06)	هـ/6)9	م.
رساج . 		 ت:  الكبري،  الرشح  يف  الواقعة  واآلثار  األحاديث  ختريج  يف  املنري  البدر 

امللقن،  بابن  الشهري  املرصي  الشافعي  أمحد  بن  عيل  بن  عمر  حفص  أبو  الدين 
املتوىف سنة )0)هـ، حتقيق: مصطفى أبو الغيط، وعبد اهلل بن سليامن ويارس بن 
الطبعة  العربية السعودية،  الرياض، اململكة  كامل، دار اهلجرة للنرش والتوزيع، 

األوىل، )	)	هـ/ )00	م.
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ت: أبو احلسني حييى بن أيب اخلري العمراين، . )	

املتوىف سنة )))هـ، دار املنهاج، جدة، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 
		)	هـ/000	م.

تاج العروس بن جواهر القاموس، ت: السيد حممد مرتىض احلسيني الزبيدي، . )	
اإلعالم،  وزارة  إصدار  الباحثني،  من  مجاعة  حتقيق  )0		هـ،  سنة  املتوىف 

الكويت، 	9		هـ/	97	م.
تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ت: القايض برهان الدين . 6	

مكتبة  799هـ،  سنة  املتوىف  اليعمري،  فرحون  بابن  املعروف  عيل  بن  إبراهيم 
الكليات األزهرية، مرص، الطبعة األوىل، 06)	هـ/ 6)9	م.

عودة، . 7	 القادر  عبد  ت:  الوضعي،  بالقانون  مقارنًا  اإلسالمي  اجلنائي  الترشيع 
مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة الرابعة عرشة، 		)	هـ - 000	م.

الصدف، . )	 البكتي،  املجددي  اإلحسان  عميم  حممد  ت:  الفقهية،  التعريفات 
اآلخر  بكتابه  ملحق  6)9	م،  07)	هـ/  األوىل،  الطبعة  كراتيش،  ببلرشز، 

)قواعد الفقه(.
التقرير والتحبري يف رشح التحرير، ت: أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن حممد . 9	

العلمية،  الكتب  دار  79)هـ،  سنة  املتوىف  احلاج،  أمري  بابن  املعروف  حممد  بن 
بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 	0)	هـ/	)9	م.

	)	هـ، . 0	 سنة  املتوىف  األزهري،  أمحد  بن  حممد  منصور  أبو  ت:  اللغة،  هتذيب 
حتقيق مجاعة من الباحثني، الدار املرصية للتأليف والرتمجة، بدون تاريخ.
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املنذري(، . 		 للحافظ  داود  أيب  سنن  خمترص  مع  )مطبوع  داود  أيب  سنن  هتذيب 
املتوىف  بابن قيم اجلوزية،  أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف  ت: 
السنة  مكتبة  الفقي،  حامد  وحممد  شاكر،  حممد  بن  أمحد  حتقيق:  	)7هـ،  سنة 

املحمدية، القاهرة، بدون تاريخ.
التوقيف عىل مهامت التعاريف، ت: زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن . 		

تاج العارفني بن عيل بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري، املتوىف سنة 
		0	هـ، عامل الكتب، )	 شارع عبد اخلالق ثروت، القاهرة، الطبعة األوىل، 

0	)	هـ/990	م.
تيسري التحرير، ت: حممد أمني بن حممود البخاري املعروف بأمري بادشاه احلنفي، . 		

املتوىف سنة 	97هـ، دار الفكر، بريوت، بدون تأريخ.
جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثًا من جوامع الكلم، ت: زين الدين . )	

عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن السالمي البغدادي الدمشقي احلنبيل، 
املتوىف سنة )79هـ، حتقيق: شعيب األرناؤوط، إبراهيم باجي، مؤسسة الرسالة، 

بريوت، الطبعة السابعة، 		)	هـ/ 	00	م.
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، ت: شمس الدين حممد بن أمحد بن عرفة . )	

الدسوقي، املتوىف سنة 0			هـ، دار الفكر، بريوت، لبنان.
الطالبني، ت: شهاب . 6	 الدين املحيل عىل منهاج  حاشية عمرية عىل رشح جالل 

حاشية  مع  مطبوع  7)9هـ،  سنة  املتوىف  بعمرية،  امللقب  البليس  أمحد  الدين 
قليويب، مكتبة مصطفى البايب احللبي، مرص، الطبعة الثالثة، )7		هـ/6)9	م.

الطالبني، ت: شهاب . 7	 الدين املحيل عىل منهاج  حاشية قليويب عىل رشح جالل 
الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب، املتوىف سنة 069	هـ، مطبوع مع حاشية 
عمرية، مكتبة مصطفى البايب احللبي، مرص، الطبعة الثالثة، )7		هـ/6)9	م.

الذخرية، ت: شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، ))6هـ، حتقيق: د. حممد . )	
حجي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، )99	م.

الروض املربع، ت: منصور البهويت، املتوىف سنة 	)0	هـ، مطبوع مع حاشية . 9	
ابن قاسم، الطبعة الرابعة، 0	)	هـ.
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السلطة التقديرية للقايض يف الفقه اإلسالمي، ت: د/حممود حممد بركات، دار . 0	
النفائس للنرش والتوزيع، األردن، عامن، الطبعة األوىل 7	)	هـ - 007	م.

دار . 		 اخلنني،  حممد  بن  اهلل  عبد  ت:  التعزيرية،  العقوبة  تقدير  يف  القايض  سلطة 
 - )	)	هـ  األوىل  الطبعة  الرياض،  السعودية،  العربية  اململكة  فرحون،  ابن 

		0	م.
سنن ابن ماجة، ت: أبو عبد اهلل حممد بن يزيد الربعي ابن ماجة القزويني، املتوىف . 		

سنة 	7	هـ، دار السالم للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل، 0	)	هـ/ 
999	م.

سنن أيب داود، ت: أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاين، . 		
األوىل،  الطبعة  الرياض،  والتوزيع،  للنرش  السالم  دار  )7	هـ،  سنة  املتوىف 

0	)	هـ/ 999	م
سنن الرتمذي = جامع الرتمذي، ت: أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن . )	

الرياض،  والتوزيع،  للنرش  السالم  دار  79	هـ،  سنة  املتوىف  الرتمذي،  موسى 
الطبعة األوىل، 0	)	هـ/ 999	م.

الدارقطني، . )	 البغدادي  أمحد  بن  عمر  بن  عيل  احلسن  أبو  ت:  الدارقطني،  سنن 
من  ومجاعة  شلبي،  حسن  األرناؤوط،  شعيب  حتقيق:  ))	هـ،  سنة  املتوىف 
الباحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، )	)	هـ/ )00	م.

بكر . 6	 أبو  اخلراساين  موسى  بن  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  ت:  الكبى،  السنن 
البيهقي، املتوىف سنة )))هـ، ملس دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن، 

اهلند، الطبعة األوىل، 	)		هـ.
سنن النسائي )املجتبى(، ت: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل بن سنان . 7	

األوىل،  الطبعة  الرياض،  والتوزيع،  للنرش  السالم  دار  	0	هـ،  النسائي، 
0	)	هـ/ 999	م.

التفتازاين . )	 عمر  بن  مسعود  الدين  سعد  ت:  التوضيح،  عىل  التلويح  رشح 
دار  التوضيح،  املسمى  التنقيح ورشحه  املتوىف سنة 	79هـ، مطبوع  الشافعي، 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 6	)	هـ/ 996	م.
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رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، ت: شمس الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش . 9	
املرصي احلنبيل، املتوىف سنة 	77هـ، حتقيق: عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلبين، 

مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة األوىل 		)	هـ - 	99	م.
رشح الوجيز = فتح العزيز رشح الوجيز، ت: أبو القاسم عبد الكريم بن حممد . 0)

احلبري  والتخليص  للنووي  املجموع  مع  مطبوع  		6هـ،  سنة  املتوىف  الرافعي، 
البن حجر، دار الفكر، بريوت، لبنان، مصور من الطبعة املنريية.

رشح خمترص الروضة، ت: سليامن بن عبد القوي الطويف أبو الربيع نجم الدين، . 	)
املتوىف سنة 6	7هـ، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، 

بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 07)	هـ/ 7)9	م.
الصحاح، ت: إسامعيل بن محاد اجلوهري، املتوىف سنة 	9	هـ، حتقيق: أمحد عبد . 	)

)0)	هـ/  الثالثة،  الطبعة  لبنان،  بريوت،  للماليني،  العلم  دار  عطار،  الغفور 
))9	م.

صحيح ابن حبان، ت: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ التميمي، املتوىف . 	)
سنة  املتوىف  الفاريس،  بلبان  بن  عيل  الدين  عالء  األمري  ترتيب:  ))	هـ،  سنة 
9	7هـ، حتقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

)0)	هـ/ ))9	م.
صحيح البخاري، ت: أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم البخاري، املتوىف . ))

سنة 6)	هـ، دار السالم للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل، 0	)	هـ/ 
999	م.

القشريي . )) مسلم  بن  احلجاج  بن  مسلم  احلسني  أبو  ت:  مسلم،  صحيح 
النيسابوري، املتوىف سنة 	6	هـ، دار السالم للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة 

األوىل، 0	)	هـ/ 999	م.
العلل البن أيب حاتم، ت: أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر . 6)

فريق من  املتوىف سنة 7		هـ، حتقيق:  أيب حاتم،  ابن  الرازي  احلنظيل  التميمي 
الباحثني بإرشاف وعناية، د. سعد احلميد، ود. خالد اجلرييس، مطابع احلمييض، 

الطبعة األوىل، 7	)	هـ/006	م.
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الفقيه واملتفقه، ت: أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد البغدادي، املتوىف سنة . 7)
السعودية،  العربية  اململكة  اجلوزي،  ابن  دار  العزازي،  عادل  حتقيق:  	6)هـ، 

الطبعة الثانية، 		)	هـ.
الفواكه الدواين عىل رسالة أيب زيد القرياوين، ت: أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا . ))

النفراوي املالكي، املتوىف سنة )			هـ، دار الفكر، بريوت، لبنان، )	)	هـ/ 
)99	م.

الفريوزآبادي، . 9) يعقوب  بن  حممد  طاهر  أبو  الدين  مد  ت:  املحيط،  القاموس 
املتوىف سنة 7	)هـ، حتقيق: مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، 

بريوت، لبنان، الطبعة الثامنة، 6	)	هـ/ )00	م.
القواعد البن اللحام = القواعد، ت: أبو احلسن عيل بن حممد بن عيل بن عباس . 0)

البعيل احلنبيل املعروف بابن اللحام، املتوىف سنة 	0)هـ، حتقيق: عايض الشهراين 
ونارص الغامدي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، 		)	هـ/	00	م.

أمحد . 	) بن  العزيز  عبد  الدين  عالء  ت:  البزدوي،  أصول  رشح  األرسار  كشف 
البخاري، ت: 0	7هـ، دار الكتاب اإلسالمي، بريوت، لبنان، بدون تاريخ.

سنة . 	) املتوىف  الكفوي،  احلسيني  موسى  بن  أيوب  البقاء  أبو  ت:  الكليات، 
بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  املرصي،  وحممد  درويش  عدنان  حتقيق:  )09	هـ، 

لبنان، الطبعة الثانية، 9	)	هـ/)99	م.
لسان العرب، ت: حممد بن مكرم بن عيل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور . 	)

األنصاري الرويفعي اإلفريقي، املتوىف سنة 		7هـ، دار صادر، بريوت، الطبعة 
األوىل، )	)	هـ.

بن . )) حممد  بن  إبراهيم  الدين  برهان  إسحاق  أبو  ت:  املقنع،  رشح  يف  املبدع 
مفلح، املتوىف سنة )))هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

)	)	هـ/997	م.
قاسم، . )) بن  الرمحن  عبد  وترتيب:  مجع  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  فتاوى  مموع 

وساعده ابنه حممد، ممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، اململكة العربية 
السعودية، املدينة النبوية، 6	)	هـ/)99	م.
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يف . 6) العدل  وزارة  البحوث،  مركز  )	)	هـ،  لعام  القضائية  األحكام  مموعة 
اململكة العربية السعودية، طبع عام )	)	هـ.

املحكم واملحيط األعظم يف اللغة، ت: عيل بن إسامعيل بن سيده، املتوىف سنة . 7)
)))هـ، حتقيق: عبد الستار فراج، معهد املخطوطات بجامعة الدول العربية، 

الطبعة األوىل، 77		هـ/))9	م.
املحىل باآلثار، ت: أبو حممد عيل بن أمحد بن حزم األندليس القرطبي، املتوىف سنة . ))

6))هـ، دار الفكر، بريوت، بدون تاريخ.
مدخل إىل تبعيض األحكام يف الفقه اإلسالمي، ت: د/ عادل فتحي رياض، دار . 9)

البصائر، مرص، القاهرة، الطبعة األوىل )	)	هـ - 7	0	م.
مدونة األحكام القضائية، اإلصدار األول )	)	هـ -007	 م، إصدار اإلدارة . 60

العامة لتدوين ونرش األحكام بوزارة العدل يف اململكة العربية السعودية.
حممد . 	6 بن  حممد  حامد  أبو  اإلسالم  حجة  ت:  األصول،  علم  يف  املستصفى 

األوىل،  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  )0)هـ،  سنة  املتوىف  الشافعي،  الغزايل 
		)	هـ/	99	م.

أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد . 	6 مسند اإلمام أمحد، ت: 
مرشد  وعادل  األرناؤوط،  شعيب  حتقيق:  	)	هـ،  سنة  املتوىف  الشيباين، 
وآخرون، إرشاف: د. عبد اهلل الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

		)	هـ/	00	م.
املسؤولية اجلنائية يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة، ت: د. أمحد فتحي هبنيس، . 	6

دار الرشوق، مرص، القاهرة، الطبعة الرابعة 09)	هـ - ))9	م.
املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية يف الفقه اإلسالمي، ت: د. عبد السالم بن . )6

حممد الشويعر، بحث منشور يف املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب - 
املجلد 0	 - العدد )0)(.

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، ت: أمحد بن حممد بن عيل الفيومي احلموي . )6
أبو العباس، املتوىف سنة 770هـ، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان، بدون تاريخ.
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ابن أيب شيبة عبد اهلل بن حممد بن . 66 أبو بكر  املصنف يف األحاديث واآلثار، ت: 
للنرش  قرطبة  دار  امة،  عوَّ حممد  حتقيق:  )		هـ،  سنة  املتوىف  العبيس،  إبراهيم 

والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 7	)	هـ/006	م.
البستي . 67 اخلطاب  بن  إبراهيم  بن  حممد  بن  محد  سليامن  أبو  ت:  السنن،  معامل 

املعروف باخلطايب، املتوىف سنة ))	هـ، صححه: حممد راغب الطباخ، املطبعة 
العلمية بحلب، الطبعة األوىل، 	)		هـ/		9	م.

أ. د. أمحد خمتار عمر مع فريق عمل، عامل . )6 العربية املعارصة، ت/  اللغة  معجم 
الكتب، مرص، القاهرة، الطبعة األوىل 9	)	هـ - )00	م.

الزيات، . 69 وأمحد  مصطفى،  إبراهيم  ت:  العربية،  اللغة  ممع  الوسيط،  املعجم 
الرابعة،  الطبعة  الدولية،  الرشوق  مكتبة  النجار،  وحممد  القادر،  عبد  وحامد 

)	)	هـ/)00	م.
معجم لغة الفقهاء، ت: حممد رواس قلعه جي، حامد صادق قنيبي، دار النفائس . 70

للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، )0)	هـ/ ))9	م.
املنهاج، ت: شمس الدين حممد بن أمحد . 	7 مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ 

لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  977هـ،  سنة  املتوىف  اخلطيب،  الرشبيني 
الطبعة األوىل، )	)	هـ/)99	م.

املغني رشح خمترص اخلرقي، ت: موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة . 	7
املقديس، املتوىف سنة 0	6هـ، حتقيق: عبد اهلل الرتكي، وعبد الفتاح احللو، دار 

عامل الكتب، الرياض، الطبعة الثالثة، 7	)	هـ/997	م.
مفردات القرآن، ت: أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين، . 	7

املتوىف سنة 	0)هـ، حتقيق: صفوان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، 
بريوت، الطبعة األوىل، 		)	هـ.

مقاييس اللغة، ت: أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، املتوىف سنة )9	هـ، . )7
حتقيق: عبد السالم هارون، دار الفكر، بريوت، 99		هـ/ 979	م.

املنتقى رشح املوطأ، ت: أبو الوليد سليامن بن خلف الباجي األندليس، املتوىف . )7
سنة )7)هـ، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني  1441هـ   |  يناير 2020م
216

المسؤولية الجزائية الناقصة

املوافقات، ت: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي، . 76
املتوىف سنة 790هـ، حتقيق: أبو عبيدة مشهور آل سلامن، دار ابن عفان، الطبعة 

األوىل، 7	)	هـ/997	م.
عبد . 77 بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  ت:  خليل،  خمترص  رشح  اجلليل  مواهب 

الرمحن الرعيني املعروف باحلطاب، املتوىف سنة ))9هـ، دار الفكر، بريوت - 
لبنان، الطبعة الثالثة، 		)	هـ/	99	م.

اإلسالمية، . )7 والشؤون  األوقاف  وزارة  تصدرها  الكويتية،  الفقهية  املوسوعة 
الكويت، الطبعة األوىل، 7	)	هـ/006	م.

نصب الراية ألحاديث اهلداية، ت: مجال الدين أبو حممد بن عبد اهلل بن يوسف . 79
للطباعة  الريان  مؤسسة  امة،  عوَّ حممد  حتقيق:  	76هـ،  سنة  املتوىف  الزيلعي، 

والنرش، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، )	)	هـ/ 997	م.
النوادر والزيادات عىل ما يف املدونة من غريها من األمهات، ت: أبو حممد عبد . 0)

اهلل بن عبد الرمحن أيب زيد القريواين، املتوىف سنة 6)	هـ، حتقيق: حممد األمني 
بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 999	م.
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تأديب الموظف العام

 فضيلة الشيخ/
محمد بن سعود المالكي

القاضي بديوان المظالم
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املـقدمـة
احلمد هلل الذي أمرنا بالقراءة وعلم بالقلم، والصالة والسالم عىل اهلادي 
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم﴾)))، ويف هذا الدين 

َ
البشري، الذي ُنزل عليه: ﴿ٱۡلَۡوَم أ

بيان واٍف بمناحي احلياة كلها، فقد أمرنا بتوزيع الرقابة االجتامعية واإلدارية 
واالقتصادية عىل كل بالغ عاقل من ذكر أو أنثى كلٌّ عىل حسب مكانته، فاللهم 

صلِّ وسلم عليه وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعد:

فقد أولت الرشيعة اإلسالمية مجيع مناحي احلياة من اهتامم وعناية والسيام 
عىل  تقوم  اإلسالمية  فاملبادئ  املوظفون،  وهم  الناس،  مصالح  عىل  القائمني 
َمَٰنِٰت إَِلٰٓ 

َ
واْ ٱۡل ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ األمانة واإلخالص، قال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ ٱللَّ

ا يَعُِظُكم بِهِۦٓۗ  َ نِعِمَّ ن َتُۡكُمواْ بِٱۡلَعۡدِلۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
ۡهلَِها ِإَوَذا َحَكۡمُتم َبۡيَ ٱنلَّاِس أ

َ
أ

َ َكَن َسِميَعۢا بَِصرٗيا ٥٨﴾)))، فاملوظف مؤمتن عىل مصالح الناس، وعىل  إِنَّ ٱللَّ
واملحافظة  إدارته،  يف  باألعامل  القيام  وكذلك  ومتطلباهتم،  حوائجهم  قضاء 

عىل تعاليمها، وأنظمتها وأرسارها.
جيوز  فال  غريه،  إىل  أو  نفسه،  إىل  أحٌد  ييسء  أال  الرشعية  القواعد  ومن 
للموظف يف نظر الرشيعة اإلسالمية أن يترصف كام هيوى، ويرى دون رقيب 
أو حسيب، بل جيب عليه أن تكون مجيع ترصفاته وفق القواعد الرشعية، والتي 
املخالفات  والتزوير واالختالس، وغريها من  والتسويف  اخليانة  حتظر عليه 

التي جاءت األنظمة باملعاقبة عليها.
حرصت  السعودية  العربية  اململكة  يف  اإلداري  التنظيم  بداية  فمنذ 
اإلداري  العمل  أداء  ومراقبة  لتقويم  أساسًا  يكون  نظام  وضع  عىل  احلكومة 

سورة املائدة: اآلية 3.  (((
سورة النساء: اآلية 58.  (((
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وضامنًا الستمراره وتطويره، وهلذا تم الرشوع يف عام 377)هـ، بوضع نظام 
عام  يف  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  فيصل  امللك  عهد  يف  وتم  للموظفني،  عام 
لتأديب  خاصة  مواد  النظام  تضمن  وقد  للموظفني،  نظام  إصدار  )39)هـ 
خاصة  مواد  النظام  تضمن  وقد  للموظفني،  اإلدارية  املخالفات  مرتكبي 
العقوبة  أصدر  قد  فالنظام  والتنظيمية،  اإلدارية  املخالفات  مرتكبي  لتأديب 
النظام عىل عقوبات بقدر املخالفة،  الالزمة لكل خمالفة، وقد اشتملت مواد 
مع  بذلك  املختصة  واجلهات  التحقيق  طريقة  النظام  ذلك  مواد  نظمت  وقد 
املحاكمة العادلة، وقد أكدت عىل مجيع حقوق املوظف، وأكدت كذلك عىل 

تطبيق النظام والعمل به.
أمهية البحث:

بيان أسباب اجلزاءات التأديبية عىل املخالفات املرتكبة من قبل املوظف.. )
توافق . ) مدى  ولبيان  املوضوع،  يتناول  سابق  فقهي  بحث  وجود  عدم 

يف  اإلسالمية  الرشعية  املقاصد  مع  السعودي  املوظفني  تأديب  نظام 
التأديب.
أهداف البحث:

بيان مفهوم املوظف العام يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي.. )
اإلداري . ) الفساد  من  املجتمع  محاية  يف  اإلسالمية  الرشيعة  منهج  إبراز 

واملايل.
تأديب . 3 ونظام  اإلسالمية  الرشيعة  يف  التأديبية  املخالفة  أركان  توضيح 

املوظفني السعودي.
بيان صور املخالفات اإلدارية واملالية يف الوظيفة العامة.. 	
بيان العقوبات املرتتبة عىل املخالفات الوظيفية يف الرشيعة والنظام.. 5
معرفة السلطات املختصة بتوقيع اجلزاء التأديبي عىل املوظف املخالف.. 	
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أسباب اختيار املوضوع:
بيان مدى تطابق نظام التأديب السعودي مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.. )
إبراز النظام اخلاص بتأديب املوظفني باململكة العربية السعودية، ومدى . )

فاعليته وتطبيقه.
إثراء اجلانب املعريف والثقايف للموظف من خالل عرض بعض مواد . 3

النظام التأديبي وفق منظور رشعي.
عدم وجود بحث يتناول تلك القضية من منظور فقهي قانوين.. 	

مشكلة البحث:
العامة«،  للوظيفة  القانوين  النظام  من  يتجزأ  التأديبي جزء ال  »النظام  إن 
فهو يشكل أحد أركان النظام الوظيفي يف اململكة العربية السعودية، وانطالقًا 
العامة،  باملصلحة  النهوض  فكرة  عىل  املوظفني  تأديب  نظام  يقوم  ذلك  من 
األكمل، وحماسبة  الوجه  املحددة سلفًا عىل  أداء وظيفتها  اإلدارة يف  وانتظام 
وجمازاة من ُيِل أو حييد من املوظفني عن تطبيق النظام نصًا وروحًا ؛ لذا تكمن 
إثر  العام،  املوظف  عىل  تقع  التي  التأديبية  العقوبات  بيان  يف  البحث  مشكلة 
التأديبية، حيث متتلك اجلهات  العقوبات  تقنني  قيامه بمخالفة، يف ظل عدم 

التأديبية سلطات واسعة يف تعيني املخالفات املرتكبة، ومن ثم املعاقبة عليها.
الدراسات السابقة:

هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع البحث ولكن من زوايا 
خمتلفة، مثل:

املوظفني . ) تأديب  بعنوان: »أحكام  الظاهر، ))	)هـ،  الباحث  دراسة 
الدراسة  اتبعت  حتليلية«،  دراسة  السعودية،  العربية  اململكة  يف 
والرتكيب  التأصيل  خالل  من  وذلك  التحلييل،  االستقرائي  املنهج 

واالستخالص.
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دراسة الباحث اجلريش، 8)	)هـ، بعنوان »اخلدمة املدنية يف اململكة . )
العربية السعودية، دراسة حتليلية لألنظمة واللوائح التنفيذية من واقع 
التحلييل، وقسمها  االستقرائي  املنهج  الباحث  هبا  استخدم  تطبيقي«، 

إىل مخسة أبواب.
املوظف . 3 عىل  التأديبية  »اجلزاءات  بعنوان:  	)	)هـ،  الفاّليت:  دراسة 

مقارنة  تأصيلية  دراسة  السعودية،  العربية  اململكة  نظام  يف  العام 
وتطبيقية«، استخدم الباحث املنهج االستقرائي مع إجراء املقارنة مع 
بعض قوانني ونظم تأديب املوظفني، وقسم الباحث الدراسة إىل فصل 

متهيدي وسبعة فصول.
منهج البحث:

املرتبطة  واملراجع  للمصادر  التحلييل  االستقرائي  املنهج  البحث  اتبع  قد 
ثم  ومن  املوظفني،  تأديب  لعملية  امُلنظِمة  املواد  إىل  والرجوع  باملوضوع، 
حتليلها وتطبيقها عىل اإلدارة وعىل املوظفني، مع توضيح بعض املواد اخلاصة 

بالعقوبات التأديبية.
حدود البحث:

للموظف 	  التأديبية  العقوبات  عن  البحث  حتدث  موضوعية:  حدود 
العام من خالل الفقه والرشيعة والقضاء.

السعودية، 	  العربية  اململكة  يف  التأديبي  النظام  قيام  منذ  زمنية:  حدود 
ومن ثم التطورات التي طرأت عليه حتى وقتنا احلايل.

حدود مكانية: اململكة العربية السعودية.	 
خطة البحث:

يشمل البحث عىل مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة، ومها عىل النحو التايل:
املقدمة وتشتمل عىل:
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البحث، أسباب اختيار املوضوع، مشكلة  البحث، أهداف  أمهية 
البحث، الدراسات السابقة، منهج البحث، حدود البحث، خطة 

البحث.
التمهيد وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف التأديب لغًة واصطالحًا.
املطلب الثاين: تعريف املوظف العام.

املبحث األول: النظام التأديبي للموظف العام، وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول: ماهية تأديب املوظف العام.

املطلب الثاين: السلطات التأديبية املختصة به.
املطلب الثالث: مرشوعية تأديب املوظف العام.

املبحث الثاين: العقوبات التأديبية للموظف العام واملبادئ التي حتكمها،
وفيه ثالثُة مطالب:

النظام  يف  العام  للموظف  التأديبية  العقوبات  األول:  املطلب 
السعودي.

للموظف  التأديبية  العقوبات  حتكم  التي  املبادئ  الثاين:  املطلب 
العام.

املطلب الثالث: اآلثار املرتتبة عىل املوظف املعاقب.
اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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التمهيد
املطلب األول: تعريف التأديب لغة واصطالحاً:

التأديب يف اللغة:
قد ذكر علامُء اللغة معايَن متعددة للتأديب، نذكر منها:

َدَعاُهْم إىَِل  إَِذا  َأْدبًا،   ، بِالَكْسِ َيْأِدهُبُم،  َأَدَب القوَم  َقْولَِك  واألَْدُب: َمْصَدُر 
َيْأِدُب  ألَنه  َأَدبًا  َي  ُسمِّ النَّاِس؛  ِمَن  األَديُب  بِِه  ُب  َيَتَأدَّ ِذي  الَّ األََدُب  الطعاِم، 
عاُء)))،  يِّئة، وَأصل األَْدِب الدُّ الناَس إىَِل امَلحاِمد، وَينْهاهم َعن فِْعِل األَْشَياِء السَّ
َي ُحسن اخلُُلِق َأَدبًا، ألنَّه  ها، ومنه ُسمِّ اِل وضمِّ واألََدُب: َمْصَدُر َأُدَِب بَكْسِ الدَّ
ف، ويقال:  جَيَْمُع النَّاَس َعىَل اْستِْحَسانِِه، َوُهَو َما ُيْسَتَحبُّ َأْن َيُكوَن يِف التَّرَصُّ
ِرَياَضَة  َعلَّْمته  َب:  َضَ َباِب  ِمْن  َأَدبًا  ْبته:  َأدَّ مستحباهتا)))،  أي  الصالة،  آداب 
ْبته  َوَأدَّ َوَأْسَباٍب،  َسَبٍب  ِمْثُل  آَداٌب،  َواجلَْمُع  األَْخاَلِق...  َوحَمَاِسَن  النَّْفِس، 
ُه َسَبٌب  ْبته َتْأِديبًا إَذا َعاَقْبته َعىَل إَساَءتِِه؛ أِلَنَّ َتْأِديبًا ُمَباَلَغٌة َوَتْكثرٌِي، َوِمنُْه ِقيَل: َأدَّ

َيْدُعو إىَل َحِقيَقِة األََدِب)3)، ويأيت بمعنى: الرضب، الوعيد، والتعنيف)	).
التأديب اصطالحًا:

فه البعض أنه: »هو الرضب والوعيد والتعنيف«)5). قد عرَّ
مرادف  بأنه  البعض  ويري  والزجر«)	)،  بالرضب  »الردع  أنه:  ف  وُعرِّ
اجلنايات  أبواب  يف  ذكره  يكررون  الفقهاء  من  كثريًا  أن  حيث  للتعزيز، 
العريب، بريوت، 999)م، ج)، ص	0)، مادة  الرتاث  دار إحياء  العرب،  ابن منظور، لسان   (((

أدب.
حممد قلعجي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بريوت، ط)، 05	)هـ، ج)، ص)5.  (((

ابن املقرئ، املصباح املنري، املكتبة العلمية، بريوت ط)، ص0).  (3(
سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطالحًا، دار الفكر، دمشق، 988)م، ص7).  (	(

ابن قدامة، املغني، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، ط)، )0	)هـ، ج)، ص350.  (5(
اخُلرب،  املجتمع،  دار  غربية،  رضوان  حتقيق:  اخلرقي،  ألفاظ  رشح  يف  النقي  الدر  املربد،  ابن   (	(

))	)هـ، ج)، ص	3).
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والعقوبات، ويريدون به التعزيز عىل املعصية التي ال حد فيها وال كفارة، أو 
ما سيتبعه من جزاء آخر لزجر الشخص عن املفاسد واستصالح ترصفاته)))؛ 
فالتعزيز هو تأديب عىل ذنوب مل ترشع فيها احلدود)))، ومما سبق يمكن تعريف 
أو  ارتكاب ألخطاء واملخالفات بالرضب  أنه: »زجر الشخص عن  التأديب 

بالتوبيخ... ونحوها«.
فإنه يصبح داللة عىل  املوظفني  تأديب  نظام  بنعت  النظام  ينعت  وعندما 
تنظيم يف جانب من  أو  املراد واستقراره عليه إلحداث تغيري  املنظم إىل  اجتاه 
يفرض  األنظمة  أنواع  من  نوعًا  التأديب  نظام  جاء  وقد  املجتمع،  جوانب 
وتتوىل  منظمة،  مجاعة  داخل  العمل  أو  األفراد  سلوك  لضبط  اجلزاء  بموجبه 
تطبيقه جهة معينة بحكم النظام وفقًا إلجراءات وضامنات وضوابط لفرض 
اجلزاء أو العقاب اإلداري، عىل من يل أو يقرص يف العمل الوظيفي؛ وتأديب 
املوظف، هو جمازاة املوظف بإيقاع بعض العقوبات عن األخطاء التي يرتكبها 

يف أثناء تأديته وظيفته أو بسببها)3).
ألن  وذلك  التأديب،  لنظام  تعريف  إلعطاء  القانون  اح  رُشَّ اجتهد  وقد 
املنظم لدى مجيع الدول مل يقدم تعريفًا لنظام التأديب، فقد ُعرف بأنه: جمموعة 
أعضاؤها  يضع  والتي  الطائفية  للتجمعات  املنظمة  القانونية  القواعد  من 
االلتزامات  عن  وطبيعتها  جوهرها  يف  املختلفة  االلتزامات  من  ملجموعة 
السياسية التي يضع هلا األفراد العاديون؛ وذلك هبدف املحافظة عىل بقاء هذه 

إبراهيم بن صالح التنم، والية التأديب اخلاصة يف الفقه اإلسالمي، دار ابن اجلوزي، الرياض،   (((
8)	)هـ، ص	5.

األزهرية،  الكليات  مكتبة  األحكام،  ومناهج  األقضية  أصول  يف  احلكام  تبرصة  فرحون،  ابن   (((
القاهرة، 	98)م، ج)، ص93).

القاهرة،  احللبي،  البابيل  مصطفى  مطبعة  الدينية،  والواليات  السلطانية  األحكام  املاوردي،   (3(
ص	3).
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التجمعات وحتقيق مصلحتها العامة، ويقول آخر إنه: فرع من فروع القانون 
العام، موضوعه التجريم والعقاب من جانب الدولة عىل أفعال ذلك املجتمع 
اخلاص »جمتمع الوظيفة العامة«، وُعرف بأنه: جمموعة إجراءات تستهدف إقامة 
إخالل  أي  عليه ومحايته من  واملحافظة  العامة،  الوظيفة  نظام  دعائم  وتثبيت 
به، باعتامد أسلوب الردع يف حتقيق أهدافه عن طريق توقيع جزاءات تأديبية 
عىل املخالفني)))، وُيعرف كذلك بأنه: جمموعة القواعد املنظمة لتوقيع اجلزاء 
املقرر لألخطاء التأديبية، املرتكبة خالل أو بمناسبة ممارسة العمل الوظيفي، 
والتي حتمل انعكاسًا ضارًا بحسن سري وانتظام املرافق، ويعرف بأنه القانون 
الذي يبحث يف االلتزامات اخلاصة باملوظفني، واجلزاءات التي توقع عليها)))، 
وال  التجمعات  بقاء  عىل  املحافظة  إىل  هيدف  مل  التأديبي  النظام  أن  ويالحظ 
حتقيق مصاحلها، وإنام هيدف إىل محاية حقوق تلك التجمعات ومحاية مصلحة 
الوظيفة العامة؛ ويف ضوء ما تقدم نعرف نظام تأديب املوظفني بأنه: جمموعة 
القواعد القانونية املنظمة ألحكام الرقابة عىل املوظف العام للقيام بواجباته ما 
يكفل حسن سري املرفق العام ومحاية الوظيفة العامة وحتقيق املصلحة العامة، 

وأخذ املقرص بمخالفته للنظام أو إخالله برشف وكرامة الوظيفة العامة.

املطلب الثاين: تعريف املوظف العام:
رَت له كل حني شيئًا  إن املوظف يف اللغة كلمة تدل عىل تقدير يشء، إذا قدَّ
ر من عمل ورزق وطعام وغري ذلك)	). من رزق أو طعام)3)، والوظيفة ما ُيقدَّ
أمحد ثروت عبد العال، إجراءات املساءلة التأديبية وضامناهتا ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات   (((

اخلاضعة ألحكام القانون رقم 9	 لعام )97)م القاهرة 995)م، ص 	3.
مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها، دراسة مقارنة، مطبعة اهليئة العامة للكتاب،   (((

القاهرة 	97)م، ص 75).
ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السالم حممد هارون، 979)م، ج	، ص))).  (3(

ج)،  )37)هـ،  مرص،  احللبي،  البابيل  مصطفى  مطبعة  املحيط،  القاموس  آبادي،  الفريوز   (	(
ص37	.
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اصطالحًا: عرفه الظاهر، بأن املوظف العام هو»كل شخص يشغل وظيفة 
عام  مرفق  خدمة  ويف  دائم،  وبعمل  صحيحة،  قانونية  إلجراءات  وفقًا  عامة 

تديره الدولة أو أحد أفراد القانون العام بالطريق املبارش«))).
أوالً: التعريف التنظيمي:

خلت معظم القوانني واألنظمة من تعريف حمدد يبني املقصود باملوظف 
العام، ويعود ذلك إىل الصعوبات التي تعرتض طريق املنظم، التي يمكن ردها 
ليس فقط إىل اختالف النظرة إىل املوظف العام يف جمال القانون اإلداري، عنه 
يف جماالت القوانني األخرى كالقانون اجلزائي، وإنام لالختالف داخل القانون 

اإلداري))).
كام اختلف الفقهاء يف وضع تعريف للموظف العام، والرشوط الواجب 
مجيعهم  تناولوا  حيث  العام،  املوظف  صفة  الكتساب  الشخص  يف  توافرها 
تعريف املوظف وذكروا الرشوط الالزمة الكتساب صفة املوظف العام، لذا 

سنقترص عىل تعريف املوظف العام وفقًا للقانون اإلداري.
يف  سواء  العام،  املوظف  لتعريف  واملرصي  الفرنيس  النظام  يتعرض  مل 
قوانني جملس الدولة املتعاقبة، أو يف األنظمة أو التنظيامت األخرى، األمر الذي 
دفع بالفقه والقضاء للتصدي لتعريفه، أما التنظيم السعودي فقد أطلق نظام 
الوظيفة  ضبط  إىل  يرمي  الذي  السعودية  العربية  اململكة  يف  املوظفني  تأديب 
للمخطئ  ردعًا  اجلزاء  يكون  حتى  املوظفني  من  يطئ  من  ومعاقبة  العامة، 
وعربة لغريه، ومستهدفًا حتقيق العدالة واحلزم، وقد صيغت أحكام النظام عىل 
نحو يكفل للموظف الكفء النزيه احلامية، ويرضب عىل يد املهمل واملخطئ، 

وبذلك يتوافر للجهاز اإلداري أداء نشاطاته وفقًا ملبدأ املرشوعية.
خالد خليل الظاهر، أحكام تأديب املوظفني يف اململكة العربية السعودية، دراسة حتليلية، مركز   (((

البحوث الرياض، 	)	)هـ، ص)).
منصور العتوم، املسئولية التأديبية للموظف العام، مطبعة الرشف، 	98)م، ص 3).  (((
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ويتضح من خالل التعريفات السابقة أن لصفة املوظف ثالثة رشوط:
رشوط اكتساب صفة املوظف العام:

أن يعني الشخص يف عمل دائم: أي أن يتفرغ املوظف للعمل الوظيفي . )
تفرغًا دائاًم دون انقطاع، أما إذا كان عمله عارضًا أو موسميًا أو إلنجاز 

مهمة حمددة فال يعترب موظفًا.
أن يكون العمل يف خدمة مرفق عام تديره الدولة: أي أن يعمل يف مرفق . )

عام تديره الدولة أو إحدى سلطاهتا اإلدارية العامة بصورة مبارشة.
معينًا . 3 يكون  أي  املختصة:  اجلهة  من  بقرار  معينًا  الشخص  يكون  أن 

واعترب غري  العام  املوظف  فقد صفة  وإال  بالتعيني  املختصة  اجلهة  من 
موظف فعليًا))).

ثانيًا: التعريف الفقهي للموظف العام:
حول  تدور  ومجيعها  العام،  للموظف  تعريفات  عدة  الفقه  وضع  لقد 
املوظف  صفة  الشخص  الكتساب  الالزمة  والرشوط  األساسية  العنارص 

العام، وقد عرفوه بعدة تعريفات:
خدمة  يف  يعمل  شخص  كل  »بأنه  )والني(:  الفرنيس  الفقيه  فه  عرَّ حيث 
سلطة ويساهم بصورة اعتيادية يف تسري مرفق عام يدار بطريق اإلدارة املبارشة 

ويشغل وظيفة دائمة مدرجة يف الكادر اإلداري«))).
وعرفه األستاذ )بكينو(: »بأنه كل شخص مرتبط بشكل دائم يف اإلدارة 
القانون  يف  مألوف  غري  قانوين  لنظام  ويضع  عام  مرفق  إدارة  يف  ويساهم 

العادي، وله حقوق وعليه التزامات خاصة تتطلبها املصلحة العامة«)3).
جابر سعيد حسن حممد، القانون اإلداري يف اململكة العربية السعودية، د، ن، ط)، 8)	)هـ،   (((

ص95.
موسى شحاتة، القانون اإلداري، منشورات جامعة القدس املفتوحة، ط)، لسنة 	99)م، ص   (((

.(39
اجلامعة  السيع  للنرش  وائل  دار  إصدار  اإلداري،  القانون  يف  الوجيز  القييس،  محود  عىل  إعاد   (3(

األردنية، ط)، سنة 998)، ص 98).
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أما التعريف يف الفقه العريب:
ف املوظف العام أو املستخدم بصفة  فه سليامن الطاموي الذي ُيعرِّ فقد عرَّ
تديره  دائم يف خدمة مرفق عام  بعمل  إليه  ُيعَهد  الذي  الشخص  »بأنه  عامة: 
الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو الدولة أو أحد األشخاص اإلقليمية 
ف املوظف العام  أو املؤسسات العامة«)))، والدكتور شاب توما منصور ُيعرِّ
أو  الدولة  تديره  دائم يف مرفق عام  إليه بعمل  ُيعَهد  بقوله: »هو كل شخص 

أحد األشخاص القانون العام«))).
ثالثًا: التعريف القضائي:

فرنسا عرف جملس  العام، ففي  املوظف  بتعريف  اإلداري  القضاء  اعتنى 
الدولة املوظف العام »بأنه الشخص الذي يعهد إليه بوظيفة دائمة داخلة ضمن 
كادر الوظائف اخلاص بمرفق عام«)3)، أما القضاء السعودي فقد قال عنه أنه 
هو العنرص البرشي من تنظيم الوظيفة العامة، وهم نوعان: ُعامٌل موجهون، 
بتنفيذ  يقومون  منفذون  وُعامٌل  وتنظيمها،  املستقبلية  اخلطط  ووضع  يتولون 
مصطلح  شمل  وقد  املوجهني.  العاملني  عن  الصادرة  التوجيهية  القرارات 
بالدولة،  املدنيني  واملوظفني  احلكوميني،  املوظفني  اململكة،  يف  العام  املوظف 
مكافحة  نظام  ضمنها  )ومن  اجلزائية  األنظمة  أن  كام  الرسميني،  واملوظفني 
الرشوة( يلجأ إىل توسيع مدلول املوظف العام؛ وذلك لكي متتد أحكامه إىل 
مجيع العاملني أو املتعاونني بالدولة، لكي ال يفلت هؤالء من العقاب بحجة 

عدم انطباق مصطلح املوظف العام عليهم)	).
سليامن الطاموي، الوجيز يف القانون اإلداري، دار الفكري العريب القاهرة، ط7، سنة 975)م،   (((

ص 39).
 –  (970( سنة  بغداد  األول،  اجلزء  مقارنة،  دراسة  اإلداري،  القانون  منصور،  توما  شاب   (((

)97)م(، ص59.
خالد سامرة الزغبي، القانون اإلداري، مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، الطبعة الثالثة،   (3(

993)م، ص )8)، ص 0		.
حممد بن صديق الفاليت، اجلزاءات التأديبية عىل املوظف العام يف نظام اململكة العربية السعودية   (	(
دراسة تأصيلية مقارنة وتطبيقية، بحث مكمل للامجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف 

للعلوم األمنية، الرياض، 5)0)، ص 	).
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املبحث األول
النظام التأديبي للموظف العام

املطلب األول: ماهية تأديب املوظف العام:
ُيعدُّ التأديب جزءًا ال يتجزأ من النظام الوظيفي، ومن هنا كان ال بد للدول 
يف ظل ما تشهده ُنُظم اخلدمة املدنية من تغريات كبرية وزيادة هائلة يف أعداد 
املوظفني، أن هتتم اهتاممًا خاصًا بحقوق املوظف وواجباته، وأن تصدر - وهي 
بصدد ضبط املوظفني - النظم التي تتمثل بإرساء القواعد التي حُياسب عليها 
له، وعربًة ألمثاله،  املوظفني حتى يكون اجلزاء رادعًا  القانون من يطئ من 
العامة،  للوظيفة  املنظمة  القواعد  تضم  ُنظم  إصدار  عىل  الدول  حترص  ولذا 
وحتديد األجهزة السليمة التي تسهر عىل تنفيذ هذه القواعد وتطبيقها، بام حيقق 

العدالة، فال يؤخذ برئ بمجرٍم، وال يفلت ُميسء من عقاب))).
املفروضة  للواجبات  املوظفني عن خمالفتهم  فالتأديب عبارة عن مساءلة 
بالواجبات  لإلخالل  ومعاقبتهم  الوظيفي،  املجال  يف  أثرت  متى  عليهم، 
بأي ترصف  أو ترصفه  الواجب،  أو خروجهم عن مقتىض  املفروضة عليهم 

يل بكرامة الوظيفة))).
أما احلكمة من التأديب، فتتمثل يف محاية الوظيفة العامة من العبث هبا دون 
أن يؤثر ذلك عىل ما توفره النُظم اجلزائية من محاية للحقوق العامة والفردية، 
الوظيفة حياكم رشعًا  أدائه  أثناء  الرشوة مثاًل  الذي يرتكب جريمة  فاملوظف 

حممد ماهر الصواف، السلطة املختصة بتأديب املوظفني وضامناهتم يف اململكة العربية السعودية،   (((
العامة، العدد 58، السنة 7)، 988)م، ص85. وانظر:  دراسة حتليلية، دورية معهد اإلدارة 
يف  م/7  رقم  امللكي،  باملرسوم  الصادر  اململكة  يف  املوظفني  تأديب  لنظام  التفسريية  املذكرة 

)/)/)39)هـ، ص59.
دار  مقارنة،  دراسة  العامة،  الوظيفة  يف  التأديبية  الضامنات  الرب،  عبد  احلليم  عبد  الفتاح  عبد   (((

النهضة العربية، 979)م، ص).
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العامة، كذلك حياكم تأديبًا  إليها من الوظيفة  إلخالله برشف األمانة املوكلة 
إلخالله بسري املرفق العام الذي يعمل فيه، كام أن للتأديب حكمه عىل املستوى 
املعاقب  للفعل  العودة  من  ملنعه  املخالف  املوظف  زجر  يف  تتمثل  الشخيص 

عليه، وكذلك ردع غريه من حماوله ارتكاب نفس العمل))).
أما عن أهداف التأديب: فُيعدُّ نظام التأديب ضورًة ُملحة، ألنه ينطوي 
عىل معنى التهذيب لألفراد والردع لألعامل املخلة وتطبيق النظام واالستقرار 
عىل  ويقوم  اململكة،  يف  الوظيفي  النظام  أركان  أحد  يشكل  وهو  اجلامعة،  يف 
املحددة  وظيفتها  أداء  يف  اإلدارة  وانتظام  العامة،  باملصلحة  النهوض  فكرة 
ُمسبقًا عىل الوجه األكمل، وحماسبة وجمازاة من يالف أو حييد من املوظفني 
عن النظام نصًا وروحًا؛ ألن نجاح اإلدارة يف أداء مهامها يتوقف عىل مدى 

استقرار فئة املوظفني وقيامهم بواجباهتم عىل أحسن وجه.
يتصف اجلزاء التأديبي بأنه يلحق باملوظف العام املخالف دون غريه 	 

أو كل  إىل حرمانه من بعض  فيؤدي  املجتمع،  أفراد  أو  املوظفني  من 
املزايا الوظيفية التي يتمتع هبا سواء بصفة مؤقتة أو هنائية، باعتبار أن 
املرافق  داخل  النظام  حلامية  وضعها  تم  وسيلة  هي  التأديبية  العقوبة 
الوظيفية  للطوائف  األدبية  والسلطة  العامة  املصلحة  وحلامية  العامة 
املختلفة، أو هي املجازاة عن ذنب إداري ملن يرج عن أوامر ونواهي 
املرافق  سري  حلسن  وضامنًا  لغريه،  وزجرًا  له  ردعًا  الرئاسية،  السلطة 
العامة، وحثًا للموظف عىل احرتام واجبات وظيفته وتقوياًم لسلوكه 
للمساءلة  يضع  بأن  العامة  القاعدة  وتقيض  السوي.  املنهج  عىل 
التأديبية كل من يرج من العاملني عىل مقتىض الواجب يف أداء وظيفته 

أو يظهر بمظهر من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيفة العام))).
	99)م،  الرياض،  اململكة،  يف  وتطبيقاهتا  املدنية  اخلدمة  مبادئ  السنيدي،  راشد  بن  اهلل  عبد   (((

ص8	5.
مصطفى كامل ياسني، ضامنات املوظف العام ومسؤولياته يف الدول العربية، احللقة الدراسية   (((

للقانون السيايس، القاهرة، )97)م.
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وفقًا  التأديب  وظيفة  بمامرسة  املختصة  اجلهة  هي  التأديبية  السلطة  إن 
الدول،  أنظمة  باختالف  التأديبية  السلطة  وختتلف  قانونيًا،  املقررة  لألوضاع 
ورغم ذلك فإن الفقه اإلداري يكاد جيمع عىل رد هذه النظم الثالث)))، وهي 

كاآليت:
1- النظام الرئايس:

صاحب  هو  األعىل  اإلداري  الرئيس  يف  املمثلة  اإلدارية  اجلهة  إن 
ابتداًء باإلنذار، وانتهاًء بالفصل  االختصاص يف توقيع كافة أنواع العقوبات 
من اخلدمة؛ وذلك لكون اإلدارة هي القادرة عىل اإلحاطة بترصفات املوظف 
عنارص  أحد  يعترب  التأديب  أن  مرده  األمر  وهذا  به،  عالقتها  بحكم  مجيعها، 
قانونًا،  هبا  املكلفة  املهام  إنجاز  عن  املسئولة  هي  واإلدارة  الرئاسية،  السلطة 
مسؤولية  توجد  فحيثام  واملسؤولية،  السلطة  بني  التالزم  نظرية  عىل  عالوة 
تكون هناك سلطة حتكم الرئيس اإلداري عن إنجاز مهام منصبه، ومن الدول 

التي أخذت هبذا النظام الواليات املتحدة واململكة املتحدة))).
2- النظام شبه القضائي:

األصل يف هذا النظام أن حتتفظ السلطة الرئاسية باالختصاص التأديبي، 
غري أنه بموجبه يفرض عىل السلطة الرئاسية اإلدارية عدم إصدارها للعقوبة 
يف  للنظر  خصيصًا  تشكل  إدارية  جلان  عىل  األمر  عرض  بعد  إال  التأديبية 
السلطة  قامت  ما  وإذا  فيها،  الرأي  وتقدم  للموظفني،  املوجهة  االهتامات 
قراراها  فإن  االستشارية  اللجان  هلذه  الرجوع  دون  العقوبة  بتوقيع  الرئاسية 
ُيَعدُّ باطاًل، وإذا أبدت اللجنة رأهيا فعىل اجلهة اإلدارية احرتامه، مع أحقيتها 

يف تعديل مضمون هذا الرأي املقرتح بتخفيف العقوبة ال بتشديدها)3).
حممد مشبب السهيل، املواجهة والتحقيق من الضامنات التأديبية للموظف العام، دارسة مقارنة،   (((

رسالة ماجستري، جامعة عامن العربية، عامن، 	00)م، ص7).
عبد اهلل راشد السنيدي، املرجع السابق، ص577.  (((

حييى قاسم عيل، ضامنات تأديب املوظفني، ص	)).  (3(



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني  1441هـ   |  يناير 2020م
232

وقف األوراق النقدية

3- النظام القضائي:
السلطة  اختصاص  من  التأديبية  العقوبات  تطبيق  يكون  النظام  هذا  ويف 
القضائية، ويسعى هذا النظام للفصل بني السلطة الرئاسية واهليئة االستشارية 
يتم  وبموجبه  اجلنائية،  للدعوى  أقرب  فإنه  وبالتايل  القضائية،  اهليئة  وبني 

الفصل بني سلطتي التحقيق واالهتام من جهة واملحكمة من جهة أخرى))).

املطلب الثاين: السلطات املختصة بالتأديب يف اململكة العربية السعودية:
نظام  السعودية هو  العربية  اململكة  الغالب يف  النظام  األمر كان  بادئ  يف 
التأديب اإلداري، حيث كانت السلطة التأديبية يف يد اإلدارة وجمالس التأديب 
)39)هـ،  لعام  املوظفني  تأديب  نظام  صدور  وبعد  اإلداري،  الطابع  ذات 
ختتص  التأديب،  وهيئة  والتحقيق،  الرقابة  هيئة  مها:  هيئتان  بموجبه  أنشئت 
األوىل برقابة املوظفني يف أداء واجباهتم، والتحقيق يف املخالفات التي تكشفها 
اجلهة  من  إليها  حُتال  التي  أو  احلكومية،  الدوائر  الرقابية عىل  خالل جوالهتا 

اإلدارية، أما الثانية فتتوىل حماسبة من يثبت التحقيق إدانته))).
ووفقًا للمذكرة التفسريية لنظام تأديب املوظفني فإن هذا النظام مل جيعل 
وهيئة  والتحقيق  الرقابة  هيئة  عىل  حكرًا  والتأديب  والتحقيق  الرقابة  مسائل 
أو  املختص  الوزير  يد  يف  املسائل  هذه  من  واضحًا  شطرًا  ترك  بل  التأديب، 
بني  املوازنة  حقق  النظام  هذا  أن  إىل  أيضًا  املذكرة  وأشارت  مستواه،  يف  من 
تنفيذ  تستلزم  موازنة  وهي  اهليئتني،  اختصاصات  وبني  الوزير  اختصاصات 
فلسفة العدالة من حيث احلزم، وليس غريبًا أن يشرتك الوزير وجمالس التأديب 

يف توقيع العقاب التأديبي ألن اجلزاءات اإلدارية ليست عقوبة جنائية)3).
خالد خليل الظاهر، أحكام تأديب املوظفني يف اململكة، املرجع السابق، ص)5).  (((

نظام املوظفني العام الصادر باملرسوم امللكي رقم )	)(، بتاريخ 9)/))/377)هـ. وُأنشئت   (((
هيئة الرقابة والتحقيق بموجب نظام تأديب املوظفني النافذ حاليًا يف السعودية لعام )39)هـ، 

املادة رقم ))).
املذكرة التفسريية لنظام تأديب املوظفني لعام )39)هـ، ص0	.  (3(
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اهليئتني:  استقالل  كفل  أنه  للموظفني  التأديبي  النظام  سامت  أبرز  ومن 
الرقابة والتحقيق، والتأديب، عن الرئاسات اإلدارية، ألنه جعل تبعية هاتني 
اهليئتني لرئيس جملس الوزراء مبارشًة، وقرر أن يكون تعيني رئيس كل هيئة 

بأمر ملكي، وكذلك وكالؤهم أيضًا مما يعنى حيادها))).
االهتام  سلطتي  بني  الفصل  نحو  السعودي  النظام  اجتاه  من  وبالرغم 
هليئة  اإلداري  الطابع  عىل  ما  حلد  أبقى  فإنه  اهليئتني،  هاتني  بإنشاء  واملساءلة 
التأديب، حيث أجاز إعادة النظر يف قراراهتا من قبل جلان مكونه من رؤساء 
كل من ديوان املوظفني العام، ورئيس هيئة الرقابة، ورئيس هيئة التأديب؛ فقد 
سعى النظام السعودي لضامن احلياد التام يف سبيل الفصل بني سلطتي االهتام 
ل يف نظام تأديب املوظفني، وذلك بعد مرحلة صدور نظام  واملحاكمة، وعدَّ
التأديب«،  »هيئة  ألغى  بموجبه  والذي  7)/7/)0	)هـ،  يف  املظامل  ديوان 
ودجمها يف »ديوان املظامل«، ونقل إليه اختصاصاهتا التأديبية وجعله هيئة قضاء 
إداري مستقل، وبالتايل أصبح ديوان املظامل ممثاًل يف دوائر التأديب فيه خمتصًا 
الرقابة  هيئة  من  إليه  ُترَفع  التي  التأديبية  الدعاوى  مجيع  يف  بالفصل  وحده 
والتحقيق، أما السلطة اإلدارية فلها سلطة إيقاع العقوبات التأديبية األخرى، 
ما عدا الفصل من الوظيفة)))؛ ويمكن االستنتاج أن نظام التأديب املعمول به 
يف اململكة يشكل تقدمًا ملحوظًا حول توفري أكرب قدر من الضامنات للموظف 
العام، من خالل التعديالت لنظام التأديب، وباألخص عىل الصعيد القضائي 

ُبغية احلفاظ عىل االستقرار الوظيفي للموظف العام، وحتقيق العدل.

راجع )املواد، )، )، 	)، 9)( من نظام تأديب املوظفني.  (((
املادة ))، 8، 0)( من ديوان املظامل.  (((
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املطلب الثالث: مرشوعية تأديب املوظف العام:
احلاكم  أي  واألفراد،  السلطات  مجيع  خضوع  هي  باملرشوعية  ُيقَصد 
التي تصدر من  الترصفات  توافق  القانون وأحكامه، أي:  لقواعد  واملحكوم 
الفقهاء  يفرق  ومل  قبل،  من  موضوعة  قواعد  مع  ومواطنيها  الدولة  سلطات 
هنا  والسبب  اإلداري،  اخلطأ  أو  التأديبية  واجلريمة  اجلنائية  اجلريمة  بني 
يرجع إىل طبيعة العقوبات يف الرشيعة من جهة، وإىل حتقيق العدالة من جهة 
أخرى، فاجلرائم يف الرشيعة أما أن تكون جرائم من جرائم احلدود، أو جرائم 
إذا مل يكن جريمة من جرائم احلدود  التعازير، واخلطأ اإلداري  أو  قصاص، 
أو جرائم القصاص فهو جريمة من جرائم التعازير، فإذا مل تكن اجلريمة التي 
عدا  ما  كل  ألن  التعازير،  جرائم  من  فهي  قصاصًا  أو  حدًا  املوظف  ارتكبها 
أم  الرشيعة  به نصوص  التعازير، سواء جاءت  احلدود والقصاص يدخل يف 

حرمته اهليئة الترشيعية طبقًا للسلطان الذي منحته له نصوص الرشيعة))).
ويقابل  اإلسالم،  يف  املرشوعة  العقوبات  من  التعزيرية  العقوبات  إن 
تكون  العقوبات  وهذه  التأديبية،  العقوبات  احلديثة  النظم  يف  العقوبة  هذه 
أن  ومع  والقصاص،  احلدود  عقوبتي  عن  خترج  التي  واآلثام  املخالفات  يف 
أن  إال  حمكاًم  حتديدًا  وعقوباهتا  اجلنائية  اجلرائم  حدد  قد  اإلسالمي  الشارع 
هناك نوعًا آخر من اآلثام التي مل يتدخل الشارع يف حتديدها أو وضع عقوبات 
هلا، وهي اجلرائم التعزيرية التي هي داخلة يف اجلرائم التأديبية، وهذه اآلثام 
كثرية ال يمكن حرصها أو تعدادها، وتكون سلطة تقديرها من اختصاص ويل 
األمر أو نائبه. فهي مل تكن حمددة عىل سبيل احلرص إال أهنا تنطلق من املبادئ 

الرتاث،  دار  مكتبة  الوضعي،  بالقانون  مقارنًا  اإلسالمي  اجلنائي  الترشيع  عودة،  القادر  عبد   (((
القاهرة، 003)م، ج)، ص		.
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العامة للرشيعة اإلسالمية وقواعدها األصولية، التي حتث عىل أداء الواجب 
وحسن املعاملة، والقسط بني الناس، والنهي عن الرذيلة، وسوء اخللق، وأكل 
أموال الناس بالباطل، وهذه اجلرائم وغريها ترك الشارع حتديد عقوباهتا بام 
العامة، وهى تدور بني عقوبات العزل من الوظيفة والتوبيخ  حيقق املصلحة 
مثياًل  هلا  نجد  تأديبية  عقوبات  كلها  حق،  وجه  دون  أخذ  ما  ورد  والغرامة، 
التقاعد،  إىل  واإلحالة  اخلدمة،  من  كالفصل  املعارصة،  التأديبية  األنظمة  يف 
واللوم، واخلصم من املرتب)))، وال يرتتب عىل عدم وجود نص مانع أو اسم 
لفعل معني أن هذا الفعل مباح للموظف؛ وذلك ألن حتديد األفعال التي تعد 
األساسية  القواعد  ومن  التأديبية،  السلطة  لتقدير  مرتوك  أمٌر  تأديبية  جريمة 
أي  النص«،  ورود  قبل  العقالء  ألفعال  حكم  ال  »أنه  اإلسالمية  الرشيعة  يف 
أن األفعال املكلفة للمسؤول ال يمكن وصفها بأهنا حمرمة ما دام مل يرد نص 
بتحريمها، وال حرج عىل املكلف أن يفعلها أو يرتكها حتى ُينصَّ عىل حترمها، 
وهناك قاعده أساسية أخرى تقيض بأن »األصل يف األشياء واألفعال اإلباحة«، 
أي أن كل فعٍل وترك مباح أصاًل باإلباحة األصلية، فام مل يرد نص حتريم فال 
مسئولية عىل فاعلها أو تاركها، وهاتان القاعدتان تؤديان معنى واحدًا هو أن 

ال يمكن اعتبار فعٍل وترٍك جريمة إال بنص رصيح حيرم الفعل أو الرتك))).
أما عن األدلة عىل مرشوعية التأديب يف كتاب اهلل:

اإلصالح  وسائل  من  كوسيلة  رُشع  اإلسالمية  الرشيعة  يف  التأديب  إن 
املقدرة،  العقوبات غري  التعازير، أي  الفقهاء يف جرائم  أقرها  والتقويم، وقد 
ملقتضيات  وفقًا  وتقديرها  استخدامها  صالحية  األمر  لويل  يكون  والتي 

معوض، تأديب املوظف العام، ص7	.  (((
قواعد  يف  والنظائر  األشباه  السيوطي،  ص)8.  ج)،  األحكام،  أصول  يف  اإلحكام  اآلمدي،   (((

وفروع فقه الشافعية، دار الكتب العلمية، بريوت، ج)، ص)3).
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املصلحة العامة، وقد ثبتت مرشوعية هذا احلق يف كتاب اهلل تعاىل فقال تعاىل: 
ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها ٱنلَّاُس َوٱۡلَِجاَرةُ 

َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ قُٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

َمَرُهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن 
َ
َ َمآ أ َعلَۡيَها َمَلٰٓئَِكٌة ِغَلٞظ ِشَدادٞ لَّ َيۡعُصوَن ٱللَّ

.(((﴾٦
النار  النفس من  بوقاية  باآلية هو األمر  الفقهاء أن وجه االستدالل  أبان 
برتك املعايص وفعل الطاعات)))، وجاء يف تفسريها: أي األمر بوقاية اإلنسان 
املفسين  قدوة  وقتاده    أيب طالب  بن  النار، وقال عيل  وأهله  نفسه، 
وقوا  بأفعالكم  أنفسكم  »قوا  واملفسين:  القراء  شيخ  وجماهد  واملحدثني، 
َوَينَْهاُهْم«،  »َيْأُمُرُهْم  أي  اآلية:  هذه  يف  احلسن  وقال  بوصاياكم«،  أهليكم 
نُفَسُكۡم﴾ َدَخَل فِيِه األَْواَلُد، أِلَنَّ الَوَلَد 

َ
أ »َوَقاَل َبْعُض الُعَلاَمِء ملَّا َقاَل: ﴿قُٓواْ 

نُِّبُه امَلَعايِصَ َواآلَثاَم، إىَِل َغرْيِ َذلَِك ِمَن  ُمُه احلَاَلَل َواحلََراَم، َوجُيَ َبْعٌض ِمنُْه... َفُيَعلِّ
األَْحَكاِم«)3).

ِٰت َتَافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَعُِظوُهنَّ َوٱۡهُجُروُهنَّ ِف ٱلَۡمَضاِجِع  وقوله تعاىل: ﴿َوٱلَّ
ا َكبرِٗيا  َ َكَن َعلِّيٗ َطۡعَنُكۡم فََل َتۡبُغواْ َعلَۡيِهنَّ َسبِيًلۗ إِنَّ ٱللَّ

َ
ۖ فَإِۡن أ َوٱۡضُِبوُهنَّ

٣٤﴾)	). وجه االستدالل: أن اهلل أباح لألزواج يف هذه اآلية ضب الزوجات 
الناشزات تأديبًا، ومما ورد يف تفسريها: أي لكم أن ترضبوهن ضبًا غري مربح، 

ٍر)5). بًا َغرْيَ ُمَؤثِّ قاله ابن عباس ، وقال احلسن البرصي: َيْعنِي َضْ
سورة التحريم: اآلية 	.  (((

األلويس، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،   (((
د، ت، ج0)، ص	5).

القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، تح: أبو إسحاق إبراهيم أطفش، دار الرتاث العريب، بريوت،   (3(
985)م، ج8)، ص7)).

سورة النساء: اآلية 	3.  (	(
ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، تح: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع، ط)،   (5(

999)م، ج)، ص95).
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يف  الرجال  أهيا  عظوهن،  أي   ﴾ ﴿َوٱۡضُِبوُهنَّ الطربي:  تفسري  يف  وجاء 
نشوزهن، فإن أبني اإلياب إىل ما يلزمهن لكم، فاضبوهن، لَيُؤْبَن إىل الواجب 

الذي عليهن))).
ل أحد ذنب أحد، وال جيني جاٍن إال عىل نفسه، فكل واحد حياسب  فال حُيمَّ

عن نفسه ال عن غريه، وهذا دليل عىل أن األحكام ال تثبت إال بالرشع))).
أما عن أدلة املرشوعية من السنة النبوية الرشيفة:

أيب هريرة  فعن  كثرية،  النبوية  السنة  التأديب يف  األدلة عىل مرشوعية  إن 
ُكْم َمْسُئوٌل  ُكْم راٍع، وُكلُّ ))ُكلُّ  :  قال: قال رسول اهلل 
ُجُل راٍع يف أْهلِِه وهو َمْسُئوٌل  عن َرِعيَّتِِه، اإلماُم راٍع وَمْسُئوٌل عن َرِعيَّتِِه، والرَّ
عن َرِعيَّتِِه، وامَلْرَأُة راِعَيٌة يف َبْيِت َزْوِجها وَمْسُئوَلٌة عن َرِعيَّتِها، واخلاِدُم راٍع يف 
ماِل َسيِِّدِه وَمْسُئوٌل عن َرِعيَّتِِه(()3)، فالعبد راٍع يف مال سيده أي ال يعمل إال 
بإذنه، وقوله: ))وهو َمْسُئوٌل(( ألن الظاهر أنه يسأل هل جاوز ما أمره به أو 

وقف عنده)	).
))ال   : اهلل  رسول  قال  قال:    عمر  ابن  وعن 
  اهللُ  َسَأَله  إالَّ  َكُثَرْت،  أو  َقلَّْت  رعيًَّة،  عبدًا    اهللُ  َيسَتعي 
عنها َيوَم القياَمِة، أقاَم فيهم أْمَر اهللِ  أم أضاَعه؟ حتى َيسَأَله عن أْهِل 
ًة(()5)، فدل هذا احلديث عىل عظم وخطورة املسؤولية التي يتحملها  َبيتِه خاصَّ
وذلك  ضيع،  أم  حفظ  القيامة،  يوم  عنها  مسؤول  وأنه  الدنيا،  هذه  يف  العبد 
الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن، تح: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط)، 000)م،   (((

ج8، ص3)3.
ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج5، ص53.  (((

االستقراض  كتاب  07	)هـ-987)م،  القاهرة،  الشهب،  دار  البخاري،  صحيح  البخاري،   (3(
ج)،  بإذنه،  إال  يعمل  وال  سيده  مال  يف  راٍع  العبد  باب  والتفليس،  واحلجر،  الديون  وأداء 

ص8	8، رقم احلديث 78)).
ابن حجر، فتح الباري رشح صحيح البخاري، تح: عبد العزيز بن باز، وحمب الدين اخلطيب،   (	(

دار الفكر، بريوت، ج5، ص9	.
ابن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مرص، ج)، ص5).  (5(
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الوجوه  أحسن  عىل  وموجباهتا  الوالية،  بمتطلبات  العبد  قيام  ُحسن  يقتيض 
والرعاية،  والتهذيب،  والتقويم،  اإلصالح  عىل  والعمل  النصيحة،  بذل  من 

والتأديب))).
أما عن اإلمجاع يف مرشوعيته:

قال ابن القيم: اتفق العلامء عىل انعقاد اجتامعهم عىل مرشوعية التأديب، 
الديون، وأداء األمانات، ورد  القدرة عليها كقضاء  الواجبات مع  ترك  فمن 
التهذيب  أنواع  من  نوعًا  التأديب  كان  وملا  يؤدهيا،  حتى  يعاقب  فإنه  املظامل، 
ووسيلة من وسائل اإلصالح والتقويم أمجع الفقهاء عىل مرشوعيته)))؛ وقد 
دل فعل الرسول  واخللفاء الراشدين عىل مرشوعيته التأديب، 
حيث ُيرجع إليه يف منع الفساد، وحفظ كيان املجتمع اإلسالمي من االنحراف 

ويصونه عن سيئ األخالق.
أما عن املعقول:

فقد رشع اهلل  احلدود والقصاص لزجر الناس عن ارتكاب 
اجلرائم واملعايص، حتى يسود األمن والعدل بينهم، ولو تركت بقية املعايص 
واألفعال املحرمة دون جزاء أو عقاب ألصبح ذلك مدخاًل للفساد والتعدي 
والطمأنينة  األمن  يسود  واملخطئ حتى  املخالف  تأديب  من  بد  فال  والظلم، 
بني الناس، ومن املعلوم أن التأديب وسيلة تقويمية النحراف السلوك وهتذيبه 
وحتسينه، ليتوارث النشء الفضائل والقيم والعادات الفاضلة، رغبة يف محل 

ُله وترك ما ُيشينه، ولتعلو مهته ويصلح حاله)3). ما جُيمِّ

املدين،  مطبعة  غازي،  مجيل  حممد  حتقيق:  الرشعية،  السياسة  يف  احلكمية  الطرق  القيم،  ابن   (((
القاهرة، ص5	).

الرياض،  ماجستري،  رسالة  والنظام،  الرشيعة  يف  التعزيزية  العقوبات  ختفيف  اللحيدان،   (((
3)	)هـ، ص7	.

سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  اإلسالمي،  الترشيع  يف  اجلنائية  السياسة  حسنني،  مصطفى   (3(
اإلسالمية، الرياض، 05	)هـ، ص38.
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إن ارتكاب املخالفات واجلرائم من أصحاب النفوس الضعيفة، ال يلو 
منها أي جمتمع من املجتمعات، ولذلك فإنه من الواجب عقاًل أن تكون هناك 
وبذلك  واملعايص،  املخالفات  من  للحد  هلؤالء،  وزاجرة  رادعة  عقوبات 

تستقيم احلياة.
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املبحث الثاين
العقوبات التأديبية للموظف العام

واملبادئ التي حتكمها
املطلب األول: العقوبات التأديبية للموظف العام يف النظام السعودي:

األمر  ولكن  حتديدها،  يف  تقديرية  صالحية  ذات  التأديبية  السلطات  إن 
بالعقوبات  النظام  ألزمها  حيث  التأديبية،  للعقوبة  حتديدها  جمال  يف  يتلف 
املحددة حرصًا عند توقيعها أي عقوبة بحق املوظف املخالف، والذي يثبت 
التأديبية،  العقوبة  تعريف  وضع  جتنب  قد  املنظم  كان  وإذا  تأديبًا؛  مسئوليته 
بعض  إيراد  يمكن  أن  إال  للعقوبة  حمدد  تعريف  عىل  يتفق  مل  أيضًا  الفقه  فإن 
التعاريف التي قبلت يف مفهوم العقوبة والتي يتبني منها أهنا »اجلزاءات التي 
تقع عىل املوظف بقصد تأديبيه بسبب ارتكابه خمالفة تأديبية«، أو هي »جزاء 
ُيوَقع من قبل السلطة التأديبية املختصة بحق املوظف الذي ثبت مسئوليته عن 

جريمة تأديبية«))).
أما عن موقف النظام السعودي:

فقد حدد نظام تأديب املوظفني العقوبات التي يمكن توقيع أي منها عىل 
املوظف املخالف إداريًا أو ماليًا، وهذه العقوبات هي:
بالنسبة للموظفني عىل الدرجة العارشة فام دون ذلك:

اإلنذار، اللوم، اخلصم من الراتب بام ال يتجاوز صايف راتب ثالثة أشهر، 
عىل أن ال يتجاوز املخصوم شهريًا ثلث صايف الراتب الشهري، احلرمان من 
عالوة دورية واحدة، الفصل؛ وقد درج النظام السعودي يف العقوبات السابقة 
إنه يمكن مالحظة أن عقوبة  حسب جسامتها فبدأ بذكر أخفها جسامة، إال 
اإلنذار أشد جسامة من عقوبة اللوم، لذا فإنه من األوفق يف اعتقادنا ووفقًا 

القباين، اخلدمة املدنية يف اململكة، ص333.  (((
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للتدرج أعاله ذكر عقوبة اللوم أوالً ثم عقوبة اإلنذار، ملا هلذه األخرية من أثر 
مادي مبارش يصيب املوظف، عكس اللوم الذي يمثل استهجان ما صدر عن 
املوظف من خمالفة، وإظهار عدم الرضا، فليس هناك أثر مادي مبارش يصيب 

املوظف جراء ذلك.
بالنسبة للموظفني الذين يشغلون الدرجة احلادية عرش فام فوق:

النظام  ُيغفل  ومل  الفصل،  ثم  واحدة،  دورية  عالوة  من  واحلرمان  اللوم 
السعودي معاقبة املوظف الذي انتهت خدمته قبل البدء يف اإلجراءات التأديبية 
أو خالهلا، ومل ُيغِفل كذلك املخالفة املرتكبة حتى بعد انتهاء اخلدمة، كإفشاء 
أرسار الوظيفة، وحدد ملثل هذه احلاالت عقوبتني، ومها: الغرامة، واحلرمان 

من العودة للخدمة))).

املطلب الثاين: املبادئ التي حتكم العقوبات التأديبية للموظف العام:
التحقيق،  وهيئات  لإلدارة،  تقديرية  سلطة  هي  إنام  اجلزاءات  إيقاع  إن 
وجمالس التأديب املستقلة هلا أن ختتار من بني العقوبات ما يتناسب مع حجم 
اجلرائم  يف  كام  اجلزاء  من  يناسبه  ما  فعل  لكل  حيدد  مل  ألنه  املرتكبة؛  املخالفة 
تعسف  املوظف من  العامة ومحاية  للمصلحة  اجلنائية، وألجل ذلك وحتقيقًا 
ن َتُْكُموا 

َ
اإلدارة وحتقيقًا للعدل لقول اهلل تعاىل: ﴿ِإَوَذا َحَكْمُتم َبْيَ انلَّاِس أ

يف  التأديبية  السلطة  نشاط  وُتنظم  حتكُم  مبادئ  عدة  هناك  فإن  بِالَْعْدِل﴾)))، 
توقيعها للعقوبة التأديبية، ومن أهم هذه املبادئ ما ييل:

1- مبدأ رشعية العقوبة:
للسلطة  جيوز  ال  أي  بنص«،  إال  عقوبة  »ال  ملبدأ  اخلضوع  ذلك  ومعني 
النظام، فال جيوز مثاًل احلرمان من  بالتأديب املعاقبة بغري ما ورد يف  املختصة 

املادة )33( من نظام تأديب املوظفني.  (((
سورة النساء: اآلية 58.  (((
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اإلجازة أو الرتقية أو النقل خارج مقر العمل ونحو ذلك. والقضاء اإلداري 
املادية  الوقائع  يراقب  حيث  املبدأ  هبذا  اإلدارة  التزام  مدي  يراقب  الذي  هو 

والقانونية للجزاءات التأديبية))).
2- مبدأ وحدة اجلزاء التأديبي:

الواحدة  املخالفة  عن  املوظف  معاقبة  جواز  عدم  األردين  النظام  أوجب 
وهذا  التأديبي،  اجلزاء  رشعية  مع  يتفق  ما  وهو  واحدة،  عقوبة  من  بأكثر 
الدعوى  مراحل  من  مرحلة  أي  يف  به  الدفع  لذا جيوز  العام  النظام  من  املبدأ 
تبعية  إيقاع اجلزاءات وتوقيع عقوبة  التعدد يف  التأديبية)))، وال يعد من قبيل 
للعقوبة األصلية كاحلكم عىل املتهم باحلبس، أو اهتامه يف جريمة رشوة، فال 
يمنع ذلك من إيقاع الفصل بحقه، إذا ما أدين كعقوبة تأديبية أصلية، ومل نجد 

نصًا رصحيًا عىل هذا املبدأ يف نظام تأديب املوظفني يف السعودية.
3- مبدأ مالئمة اجلزاء التأديبي للمخالفة التأديبية:

التأديبي  اجلزاء  ويتصف  العربية،  الدول  معظم  به يف  مأخوذ  املبدأ  وهذا 
بأنه َيلحق باملوظف العام املخالف دون غريه من املوظفني أو أفراد املجتمع، 
سواء  هبا  يتمتع  التي  الوظيفية  املزايا  كل  أو  بعض  من  حرمانه  إىل  فيؤدي 
وضعها  تم  وسيلة  هي  التأديبية  العقوبة  أن  باعتبار  هنائية،  أو  مؤقته  بصفة 
التأديبية  والسلطة  العامة  املصلحة  وحلامية  العامة  املرافق  داخل  النظام  حلامية 
يرج عن  ملن  إداري  ذنب  املجازاة عن  أو هي  املختلفة،  الوظيفية  للطوائف 
سري  حلسن  وضامنًا  لغريه،  وزجرًا  له  ردعًا  الرئاسية،  السلطة  ونواهي  أوامر 
املرافق العامة)3)، وحثًا للموظف عىل احرتام واجبات وظيفته وتقوياًم لسلوكه 

خالد خليل الظاهر، أحكام تأديب املوظف يف اململكة، ص05).  (((
الظاهر، املرجع السابق، ص	0).  (((

مصطفى عفيفي: فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها، دراسة مقارنة، مطبعة اهليئة العامة للكتاب،   (3(
القاهرة 	97)م ص 98.
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عىل املنهج السوي، فقد ورد يف نظام تأديب املوظفني السعودي أنه جيب أن 
العقوبة متناسبًا مع درجة  التأديبية أن يكون اختيار  العقوبة  ُيراعى يف توقيع 
للمخالفة،  امُلالبِسة  واملشددة  املخففة  الظروف  باالعتبار  األخذ  مع  املخالفة 
ُيرج  املبدأ  النظام، واخلروج عىل هذا  املقررة يف  العقوبات  وذلك يف حدود 
ويرجح  املرشوعية،  نطاق  عن  بالتأديب  املختصة،  للجهات  التقدير  سلطة 

املعيار الشخيص عىل املعيار املوضوعي))).
4- مبدأ عدم رجعية العقوبة:

هناك نص  يكن  ومل  الوظيفي، حتى  التأديب  ميدان  املبدأ يف  هذا  ويطبق 
رصيح ُيلزم السلطة التأديبية به؛ ألن هناك من االعتبارات العلمية والقانونية 
الوظيفي،  التأديب  جمال  يف  وخصوصًا  اإلداري،  القانون  جمال  يف  يوجبه  ما 
االختصاص  توزيع  قواعد  واحرتام  القانونية  املراكز  استقرار  ضورة  ومنها 

من حيث الزمان))).

املطلب الثالث: اآلثار املرتتبة عىل املوظف املعاقب:
املوظف إذا قام بارتكاب خمالفة، وهذه املخالفة سواء أكانت خمالفة مادية، 
ض نفسه إىل املسؤولية، ومن ثم يتعرض  أم إدارية، أم خمالفة جنائية، فإنه ُيعرِّ
إىل العقوبة التأديبية، وهذه العقوبة يرتتب عليها آثار تعود عىل املوظف بآثار 
التأديبية الصادرة بحق املوظف العام  سلبية كبرية، ومن الطبيعي أن العقوبة 
هلا أثر يف مركز املوظف النظامي، ذلك أن الوظيفة العامة يشرتط هلا رشوط، 
وحتدد هلا واجبات يفرتض توافرها باملوظف طوال مدة شغله هلذه الوظيفة، 
وهلذا فهي تتأثر باحلكم التأديبي، أو اجلنائي، وقد يكون هذا األثر أشد وقعًا 

بكر القباين، اخلدمة املدنية يف اململكة، ص337.  (((
عيل خطار شطناوي، مبادئ القانون اإلداري للوظيفة العامة، الكتاب الثالث، مكتبة اجلامعة   (((

األردنية، 997)م، ص355.
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التأديبي نفسه، تبعًا للتنظيم املحدد لذلك، فالعقوبة  عىل املوظف من احلكم 
باملركز  تتعلق  عديدة  آثار  عليها  ويرتتب  املدنية،  اخلدمة  يف  مهاًم  دورًا  تلعب 

الوظيفي للوظيفة العامة))).
ويمكن أن نخلص اآلثار املرتتبة عىل املوظف املعاقب بالنقاط اآلتية:

1- أثر العقوبة يف تقرير الكفاية:
الرتقية  حيث  من  هامة  قانونية  آثارًا  الكفاية  تقارير  عىل  النظام  رتب 
حصول  حالة  يف  إجيابية  آثارًا  تكون  قد  اآلثار  وهذه  العالوات،  واستحقاق 
املوظف عىل تقرير كفاية بدرجة ممتازة، وقد تكون آثارًا سلبية يف حالة حصول 
املوظفني  نظام  يف  عنها  يعرب  ما  أو  ضعيفة،  بدرجة  كفاية  تقرير  عىل  املوظف 
ر مدى عدم كفايته، وال شك أن  السعودي »غري مريض«؛ فهذه التقارير ُتصوِّ
التأديبية  املحاكمة  إىل  بسببها  ُأحيل  مريبة  املوظف من ترصفات  إىل  ُنسب  ما 
ينطوي عليه إخالل خطري بواجبات الوظيفية ويؤثر تأثريًا ضارًا ومبارشًا يف 
مجلتها،  يف  تقديرية  أمور  هذه  كلها  املوظف،  وسمعة  واإلنتاج،  العمل  جمال 
وتكون حمل اعتبار يف تقدير الكفاية، فاملوظف الذي ُيوَقع عليه جزاء تأديبي 

يؤثر عليه يف وضعه ويف كافة عنارص التقدير))).
2- ال يكون مؤهاًل للتقيات:

يف حالة إذا أخذ تقدير »غري مريض«، وإذا كان املوظف قد عوقب باحلرمان 
الراتب مدة 5) يوم أو أكثر، وإذا كان مكفوف  من العالوة، أو اخلصم من 
اليد، أو حماالً للمحاكمة، أو جيري معه حتقيق يف أمور وظيفية، أو خملة بالرشف 

واألمانة.

الفاليت، اجلزاءات التأديبية عىل املوظف العام يف نظام اململكة العربية، ص3	).  (((
القايض، النظرية العامة للتأديب يف الوظيفة العامة، دار الفكر العريب، )00)م، ص))).  (((
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3- أثر العقوبة يف إهناء خدمة املوظف:
العقوبة  جراء  وظيفته  من  حرمانه  هو  املوظف  عىل  شدة  اآلثار  أكثر  من 
التأديبية، فالعقوبة قد تؤدي إىل فصل املوظف متي ما كانت العقوبة بناء عىل 
املوظف  خدمة  فإهناء  بواجباته،  بالقيام  املوظف  فيها  امتنع  جسيمة،  خمالفة 
بالفصل، قررهتا مواد نظام اخلدمة املدنية يف املادة 30 والتي نصت يف الفقرة 
)ح، ز( عىل أنه »مع مراعاة أسباب إهناء اخلدمة التي تنص عليها األنظمة فإن 
خدمة املوظف ُتنهى ألسباب تأديبية، وبأمر ملكي أو قرار جملس الوزراء«))).

4- حرمان املوظف من العودة إىل الوظيفة:
هناك عقوبة تأديبية ُتعيق املوظف عن الرجوع إىل وظيفته؛ فيجوز إعادة 
ُيمنع  نظامًا، وقد  املطلوبة  الرشوط  استويف  ما  إذا  انتهاء خدمته  بعد  املوظف 
بحكم  الفصل  حالة  يف  اخلدمة  إهناء  حالة  يف  كام  حمدودة  ملدة  التعيني  إعادة 

تأديبي))) إثر عمل خمالفات، منها ما ييل:
تاريخ . ) من  يومًا   (5 خالل  مرشوع  عذر  دون  النقل  قرار  ينفذ  مل  من 

وجوبه.
من ينقطع عن عمله بدون عذر مرشوع مدة مخسة عرش يومًا متصلة أو . )

ثالثني يومًا متفرقة خالل السنة.
فصله لقبوله رشوة)3).. 3

السعودية،  العربية  اململكة  يف  املدنية  اخلدمة  اجلريش،  املدنية،  اخلدمة  قانون  من   )30( املادة   (((
ص5)).

خاطر، الوظيفة العامة، ص98).  (((
الظاهر، أحكام تأديب املوظفني، ص8	).  (3(
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اخلــــــاتــمــــة
يف اخلتام، فقد توصل البحث لعدة نتائج أمهها:

( . ، ل واملوظفني منذ عهد الرسول بدأت الرقابة عىل الُعامَّ
وهو أول من عمل هبا.

املالية . ) املخالفات  انتشار  يف  رئيسيًا  سببًا  الديني  الوازع  ضعف  ُيعد 
واإلدارية املؤدية إىل العقوبة.

العالقة التي تربط املوظف بالدولة هي عالقة تنظيمية وفق القواعد . 3
الرشعية واألنظمة املرعية يف كل دولة.

ضورة . 	 عىل  السعودي  التأديب  ونظام  اإلسالمية  الرشيعة  تتفق 
توافر أركان اجلريمة العامة، وهي الركن الرشعي، والركن املعنوي، 

والركن املادي.
إن الرقابة اإلدارية واملالية عىل أعامل املوظفني هلا دور كبري يف احلد من . 5

انتشار الفساد اإلداري عامًة.
أهم العقوبات التأديبية للمخالفات الوظيفية هي: اإلنذار والتوبيخ . 	

ممارسة  من  واملنع  الراتب،  عىل  واحلجز  املالية،  والغرامة  واللوم، 
املهنة، والتشهري والفصل.

كام توصلت الدراسة إىل توصيات نذكر منها:
بالواجبات . ) الذي يقوم  زيادة املحفزات للموظف املخلص والنزيه، 

الوظيفية عىل أكمل وجه.
توعيه املوظفني واجلمهور بالدور الفعال الذي تقوم به أجهزة الرقابة، . )

املخالفات  عن  للكشف  الطرفني،  بني  تواصل  هناك  يكون  حتى 
واجلرائم.
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قائمة املصادر واملراجع
أوالً: املصادر:

القران الكريم.. )
السنة النبوية.. )

ثانيًا: املراجع:
ابن . ) دار  اإلسالمي،  الفقه  يف  اخلاصة  التأديب  والية  التنم،  صالح  بن  إبراهيم 

اجلوزي، الرياض، 8)	)هـ.
غازي، . ) مجيل  حممد  حتقيق:  الرشعية،  السياسة  يف  احلكمية  الطرق  القيم،  ابن 

مطبعة املدين، القاهرة.
ابن املربد، الدر النقي يف رشح ألفاظ اخلرقي، حتقيق: رضوان غربية، دار املجتمع، . 3

اخلرُب، ))	)هـ.
ابن املقرئ، املصباح املنري، املكتبة العلمية، بريوت ط).. 	
ابن حجر، فتح الباري رشح صحيح البخاري، حتقيق: عبد العزيز بن باز، وحمب . 5

الدين اخلطيب، دار الفكر، بريوت.
ابن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مرص.. 	
ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، 979)م.. 7
ابن فرحون، تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، مكتبة الكليات . 8

األزهرية، القاهرة، 	98)م.
ابن قدامة، املغني، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، ط)، )0	)هـ.. 9

ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش . 0)
والتوزيع، ط)، 999)م.

ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 999)م.. ))
هيئة . )) ألعضاء  وضامناهتا  التأديبية  املساءلة  إجراءات  أمحد،  العال  عبد  ثروت 

التدريس باجلامعات اخلاضعة ألحكام القانون رقم 9	 لعام )97)م، القاهرة، 
995)م.

القانون اإلداري، إصدار دار وائل للنرش . 3) الوجيز يف  القييس،  إعاد عيل احلمود 
السيع اجلامعة األردنية، ط)، سنة 998)م.

األلويس، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار إحياء الرتاث . 	)
العريب، بريوت، د، ت.
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املكتب . 5) عفيفي،  الرزاق  عبد  حتقيق:  األحكام،  أصول  يف  اإلحكام  اآلمدي، 
اإلسالمي، بريوت، د، ت.

السيوطي، األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، دار الكتب العلمية، . 	)
بريوت، د.

البخاري، صحيح البخاري، دار الشهب، القاهرة، 07	)هـ-987)م.. 7)
د، ن، ط)، . 8) السعودية،  العربية  اململكة  اإلداري يف  القانون  جابر حسن حممد، 

8)	)هـ.
خالد خليل الظاهر، أحكام تأديب املوظفني يف اململكة العربية السعودية، دراسة . 9)

حتليلية، مركز البحوث الرياض، 	)	)هـ.
خالد سامرة الزغبي، القانون اإلداري، مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، . 0)

الطبعة الثالثة، 993)م.
دمشق، . )) الفكر،  دار  واصطالحًا،  لغة  الفقهي  القاموس  حبيب،  أبو  سعدي 

988)م.
سليامن الطاموي، الوجيز يف القانون اإلداري، دار الفكري العريب القاهرة، ط7، . ))

سنة 975)م.
بغداد، . 3) األول،  اجلزء  مقارنة،  دراسة  اإلداري،  القانون  منصور،  توما  شاب 

)97)م.
مؤسسة . 	) شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق:  القرآن،  تأويل  يف  البيان  جامع  الطربي، 

الرسالة، ط)، 000)م.
التأديبية يف الوظيفة العامة، دراسة . 5) عبد الفتاح عبد احلليم عبد الرب، الضامنات 

مقارنة، دار النهضة العربية، 979)م.
عبد القادر عودة، الترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، مكتبة . 	)

دار الرتاث، القاهرة، 003)م.
عىل خطار شطناوي، مبادئ القانون اإلداري للوظيفة العامة، الكتاب الثالث، . 7)

مكتبة ال فيجامعة األردنية، 997)م.
مرص، . 8) احللبي،  البابيل  مصطفى  مطبعة  املحيط،  القاموس  آبادي،  الفريوز 

)37)هـ.
القايض، النظرية العامة للتأديب يف الوظيفة العامة، دار الفكر العريب، )00)م.. 9)
دار . 30 أطفش،  إبراهيم  اسحاق  أبو  حتقيق:  القرآن،  ألحكام  اجلامع  القرطبي، 

الرتاث العريب، بريوت، 985)م.
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ماجستري، . )3 رسالة  والنظام،  الرشيعة  يف  التعزيزية  العقوبات  ختفيف  اللحيدان، 
الرياض، 3)	)هـ.

املاوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، مطبعة مصطفى البابيل احللبي، . )3
القاهرة.

العامل يف نظام اململكة . 33 التأديبية عىل املوظف  حممد بن صديق الفاليت، اجلزءات 
العربية السعودية دراسة تأصيلية مقارنة وتطبيقية، بحث مكمل للامجستري، كلية 

الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، 5)0)م.
حممد قلعجي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بريوت، ط)، 05	)هـ.. 	3
اململكة . 35 املوظفني وضامناهتم يف  بتأديب  املختصة  السلطة  الصواف،  حممد ماهر 

العربية السعودية، دراسة حتليلية، دورية معهد اإلدارة العامة، العدد 58، السنة 
7)، 988)م.

املذكرة التفسريية لنظام تأديب املوظفني يف اململكة الصادر باملرسوم امللكي، رقم . 	3
م/7 يف )/)/)39)هـ.

حممد مشبب السهيل، املواجهة والتحقيق من الضامنات التأديبية للموظف العام، . 37
دارسة مقارنة، رسالة ماجستري، جامعة عامن العربية، عامن، 	00)م.

املذكرة التفسريية لنظام تأديب املوظفني لعام )39)هـ.. 38
مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها، دراسة مقارنة، مطبعة اهليئة . 39

العامة للكتاب، القاهرة 	97)م.
العربية، . 0	 الدول  العام ومسؤولياته يف  املوظف  ياسني، ضامنات  كامل  مصطفى 

احللقة الدراسية للقانون السيايس، القاهرة، )97)م.
مصطفى حسنني، السياسة اجلنائية يف الترشيع اإلسالمي، جامعة اإلمام حممد بن . )	

سعود اإلسالمية، الرياض، 05	)هـ.
منصور العتوم، املسئولية التأديبية للموظف العام، مطبعة الرشف، 	98)م.. )	
موسى شحاته، القانون اإلداري، منشورات جامعة القدس املفتوحة، ط)، لسنة . 3	

	99)م.
بتاريخ . 		  ،)(	( رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  العام  املوظفني  نظام 

9)/))/377)هـ.
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الجهود الدولية والمحلية
لحماية حقوق اإلنسان
في العمل األمني الوقائي

أ. د. نهاد فاروق عباس محمد
 أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق في جامعة دار العلوم
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املقدمة
األفراد  حلامية  عاملية  قانونية  ضامنات  بأهنا:  اإلنسان  حقوق  ف  ُتعرَّ
واإلنسانية  العامة  باحلريات  متس  التي  السلطات  إجراءات  من  واجلامعات 
األساسية لكل إنسان بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه أو عرقه، ودون أي 

متييز أو حتيز لنوع أو صفة معينة بذاهتا من البرش، أو فئة حمددة))).
كام ُيعبَّ عن حقوق اإلنسان بأهنا كل استئثار وتسلط بقيم، أو أشياء مادية 
فإن  وعليه  العدوان.  من  وحيميها  الرشع  أو  القانون،  هبا  يعرتف  معنوية  أو 
اإلنسانية بصفة عامة هي خاصية متتع هبا ذلك املخلوق الذي كرمه اهلل سبحانه 
 ِ ۡمَنا بَِنٓ َءاَدَم وََحَۡلَنُٰهۡم ِف ٱلَۡبّ وتعاىل يف حمكم التنزيل بقوله تعاىل: ﴿َولََقۡد َكرَّ
ۡن َخلَۡقَنا َتۡفِضيٗل  ّمِمَّ ٰ َكثرِيٖ  ۡلَنُٰهۡم َعَ ّيَِبِٰت َوفَضَّ ّمَِن ٱلطَّ َوٱۡلَۡحرِ َوَرزَۡقَنُٰهم 

٧٠﴾]سورة اإلرساء: 70[.
العدلية  اجلهات  لدى  املتوفرة  املعلومات  يف  كبري  م  تقدُّ حدث  واليوم 
الوقاية  من  بداية  باملجتمع  األمني  اجلانب  يتوىل  الذي  الرشطة؛  ومنها جهاز 
من اجلريمة، مرورًا باالستدالل عن مرتكبي اجلرائم، ثم تنفيذ األوامر بتقييد 
إدانته.  ثبتت  من  عىل  القضائية  األحكام  تنفيذ  بالنهاية  ثم  ومن  احلريات، 
وبالرغم من اجلهود التي بذهلا وما زال يبذهلا املجتمع الدويل والرامية إىل توفري 
الدول  أيضًا  فيه  سعت  الذي  الوقت  يف  اإلنسان،  حلقوق  كافية  جنائية  محاية 
حمليًا إلصدار قوانني وأنظمة تعمل عىل حتقيق تلك احلامية، إال أن هناك العديد 
من االنتهاكات حلقوق اإلنسان أثناء ممارسة العمل األمني الوقائي؛ لذا كان 
لزامًا علينا مناقشة مدى مساس العمل األمني بحقوق اإلنسان وحتليل املوقف 
حدود  يف  املحلية،  واألنظمة  والقوانني  الدولية  الوثائق  خالل  من  القانوين 
اإلنسان  بحقوق  يمس  الذي  الوقائي  األمني  العمل  وإجراءات  أشخاص 

وبعيدًا عن العمل القضائي البحت وأشخاصه كاملحقق والقايض.
حلقوق  املتحدة  األمم  مفوضية  املتحدة،  األمم  2002م،  القوانني،  وإنفاذ  اإلنسان  حقوق   (((

اإلنسان، نيويورك - جنيف، ص9).
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مشكلة الدراسة:
إنه رغم ما تبذله الدول واملجتمع الدويل من جهود عىل الصعيدين الدويل 
واإلقليمي، والعمل عىل توحيد اإلطار القانوين حلامية حقوق اإلنسان، ومن 
أمهها تلك احلقوق حمل املساس بسبب ممارسة العمل األمني أثناء االستدالل 
ومجع املعلومات؛ ملا فيها من مساس مبارش باحلقوق العامة واخلاصة لإلنسان 
القيام  جراء  االنتهاك  حمل  واملعنوية  املادية  وحقوقه  حرياته  عىل  الواردة 
اعتباره  له  يرد  وال  بالباءة  تنتهي  قد  والتي  عليه،  األمني  العمل  بإجراءات 
جلهل أو غريه، إال أن تلك احلقوق ما زالت حتت وطأة املساس بل والعدوان 
عليها من خالل ممارسة العمل األمني الوقائي من قبل رجال السلطة العامة 
ومناقشة  دراستها  إىل  دعا  مما  وهو  خاصة؛  بصفة  اجلنائي  الضبط  ومأموري 
أدلتها النظامية واألسانيد القانونية التي يستند إليها العمل األمني يف اململكة 
العربية السعودية عند ممارسة أية مهمة أمنية ماسة باحلقوق واحلريات املحمية 
ما نطاق اجلهود الدولية واملحلية  دوليًا وحمليًا. وعليه يثور التساؤل الرئيس: 
املبذولة لضامن محاية حقوق اإلنسان أثناء القيام بمهام العمل األمني الوقائي؟

أمهية الدراسة:
أوالً: األمهية العلمية:

تكمن األمهية العلمية للدراسة فيام ييل:
بحقوق . ) املاسة  املجاالت  أوسع  من  الوقائي  األمني  العمل  جمال  أن 

اإلنسان، واملجتمع الدويل كافة يرفض انتهاكها بتنظيم قانوين للحامية.
أمهية الوقاية من االنتهاكات األمنية حلفظ حقوق اإلنسان التي تكفلها . 2

املواثيق واألنظمة والقوانني.
بيان اآلليات القانونية التي أقرها املجتمع الدويل حلامية حقوق اإلنسان . 	

من انتهاكات العمل األمني.
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ثانيًا: األمهية العملية:
تكمن األمهية العملية للدراسة يف:

لوضع . ) التقنينية  اجلهود  مواصلة  أمهية  إىل  الدويل  املجتمع  انتباه  لفت 
سياج أقوى حلامية حقوق اإلنسان من انتهاكات العمل األمني.

اإلنسان . 2 حقوق  انتهاك  بمخاطر  والدولية  املحلية  املجتمعات  توعية 
جراء القيام باملهام األمنية.

دعوة السلطات الترشيعية والتنظيمية إلعادة النظر يف األطر القانونية . 	
ممارسة  أثناء  اإلنسان  حلقوق  أقوى  محاية  لتحقيق  واملحلية  الدولية 

العمل األمني.
تساؤالت الدراسة:

ما ضامنات حتقيق األمن الصحي واملصادرة اإلجرائية كعنارص حلامية . )
حقوق اإلنسان يف توفري عنارص النظام العام واآلداب؟

ما ضامنات محاية حق اإلنسان يف األمن الفكري وشعوره باملواطنة؟. 2
القانونية لضامن محاية حقوق اإلنسان عند توافر شبهات . 	 ما اآلليات 

تستدعي االستيقاف عند القيام بمهام العمل األمني الوقائي؟
ما مدى توافر محاية حقوق اإلنسان من استعامل القوة يف إطار العمل . 	

األمني الوقائي؟
أهداف الدراسة:

األمني . ) العمل  إجراءات  ممارسة  عند  اإلنسان  حقوق  ضامنات  بيان 
الوقائي.

توضيح ضامنات محاية حقوق اإلنسان يف األمن الفكري واملواطنة.. 2
ممارسة . 	 عند  اإلنسان  حقوق  لضامن  القانونية  اآلليات  مناقشة 

االستيقاف.
حتليل ضوابط محاية حقوق اإلنسان من استخدام القوة.. 	



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني 1441هـ   |  يناير 2020م
255

الجهود الدولية والمحلية لحماية حقوق اإلنسان

منهج الدراسة:
وكذلك  والتحليل،  االستقراء  من  النظري  الوصفي  املنهج  اعتامد  تم 
االستنباطي ومن ثم استخالص ما يساعد عىل تسليط الضوء عىل مدى أمهية 
موضوع الدراسة واستنباط مدى متتع اإلنسان بحقوقه املكفولة بالنص القانوين 
االتفاقيات  نصوص  خالل  من  وذلك  الوقائي؛  األمني  العمل  ممارسة  أثناء 
ممارسة  أثناء  اإلنسان  حقوق  ضامن  تتناول  التي  املحلية  والقوانني  الدولية 

العمل األمني، واإلقليمية حسب توافرها بام يتناسب وجزئيات الدراسة.
مفاهيم الدراسة ومصطلحاهتا:

جهات العمل األمني: الرشطة ومن له سلطة الضبطية القضائية.
املشتبه به: من كان يف موقف ريبة وشك.

املتهم: من ترجحت دالئل اهتامه.
االستدالل: مجع املعلومات عن اجلريمة واملتهم هبا.

احلدود املوضوعية:
أوالً: عىل الصعيد الدويل:

يف  القوانني  بإنفاذ  الصلة  ذات  املختارة  الدولية  اإلنسان  حقوق  صكوك 
ممارسة العمل األمني الوقائي:

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.. )
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.. 2
مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني.. 	
النارية من جانب . 	 القوة واألسلحة  املبادئ األساسية بشأن استخدام 

املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني.
جمموعة املبادئ املتعلقة بحامية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي . 	

شكل من أشكال االحتجاز أو السجن.
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ثانيًا: عىل الصعيد املحيل:
بحقوق . ) واملاسة  األمني  للعمل  املنظمة  السعودية  األنظمة  عموم 

اإلنسان يف ذات الوقت.
اللوائح التنفيذية لألنظمة السعودية املناسبة للدراسة.. 2

خطة الدراسة:
املبحث األول: األعامل األمنية الوقائية املتعلقة باخلطر األمني.

املطلب األول: احلجز الصحي واملصادرة اإلجرائية.
الفرع األول: احلجز الصحي.

الفرع الثاين: املصادرة اإلجرائية.
املطلب الثاين: األعامل األمنية الوقائية حلامية الفكر واملواطنة.

الفرع األول: وقاية احلق يف األمن الفكري.
الفرع الثاين: وقاية احلق يف املواطنة.

املبحث الثاين: األعامل األمنية الوقائية املتعلقة باالستدالل.
املطلب األول: االستيقاف.

الفرع األول: مفهوم االستيقاف.
الفرع الثاين: ضامنات االستيقاف.

املطلب الثاين: استعامل القوة.
الفرع األول: مفهوم استعامل القوة.

الفرع الثاين: التفرقة بني االستيقاف واستعامل القوة.
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املبحث األول
األعامل األمنية الوقائية
املتعلقة باخلطر األمني

متهيد وتقسيم:
تتعدد مهام العمل األمني التي متس حقوق اإلنسان، وتتوىل مهام العمل 
األمني عدة أجهزة داخل الدولة الواحدة، كام تتنوع تلك املهام وتنقسم إىل مهام 
الضبط  بالقسمني وأوهلا  إداري ومهام قضائية. وتقوم أجهزة الرشطة  ضبط 
اإلداري الذي تتواله غالبًا أجهزة الرشطة يف الدولة، وهي التي ترتكز عليها 
الدراسة احلالية؛ حيث حفظ النظام العام بعنارصه كاملة، ونرى عىل اجلانب 
الضبطية  به من خالل رجال  تقوم  الذي  اجلنائي  أو  القضائي  الضبط  اآلخر 
القضائية املختصون كل يف حدود نطاقه اختصاصه مكانيًا وزمانيًا وموضوعيًا 
احلالية  الدراسة  عليه  ترتكز  الذي  الرشطة  جهاز  أيضًا  أمههم  ومن  ونوعيًا، 
بصفته األمنية وبصفة مأموري الضبط القضائي؛ فال يتعداه إىل منطقة جغرافية 
خارج نطاقه املكاين)))، وال خيرج عىل ختصصه النوعي بنوع معني من اجلرائم 
كام يف جرائم اجلامرك عىل سبيل املثال كام ال يصح اإلجراء الضبطي من قبل 
الضبط اإلداري  اليد؛ حيث ال يعد خمتصًا زمنيًا)2)، وبخالف مهام  مكفوف 
هناك من رجال الضبط اإلداري من ُيمنَُحون صفة الضبطية اجلنائية من قبل 
يف  لرقابتها  األثناء  هذه  يف  وخيضعون  التحقيق،  جهة  وهي  املختصة  السلطة 

أثناء توليهم هذه املهام من الضبط اجلنائي)	).
سالمة، مأمون سالمة، 2008م، اإلجراءات اجلنائية يف الترشيع املرصي، القاهرة، دار النهضة   (((

العربية، ص 	0	.
دار  اجلنائية، مكتبة  العامة لإلجراءات  القواعد  الرؤوف مهدي، 2006م، رشح  مهدي، عبد   (2(

النهضة العربية، القاهرة، ص 6)2.
هليل، فرج علواين هليل، 	200م، قانون اإلجراءات اجلنائية ، اجلزء األول، اإلسكندرية، دار   (	(

املطبوعات اجلامعية، ص )22.
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وعليه تعد مرحلة مجع االستدالالت من أخطر املراجل اإلجرائية مساسًا 
بحقوق اإلنسان؛ حيث تقوم عىل أساٍس من الشبهة يستدعي مجع معلومات 
حقوق  وألمهية  هبا.  قام  ما  شخصًا  أن  يف  يشتبه  حمددة  إجرامية  واقعة  عن 
لتأطري  الدويل قصارى جهده  املجتمع  بذل  االستدالالت  أثناء مجع  اإلنسان 

محايتها قانونًا، مع التزام الدول بذلك.
وحتى  البرشية  احلياة  استمرار  رضورات  من  واالستقرار  األمن  أن  وبام 
يتسنى لإلنسان العيش بحرية ومحاية حلريته وحفٍظ حلقوقه من خالل حفظ 
واهلدوء،  العامة  والسكينة  العامة،  والصحة  العام  األمن  من  العام  النظام 
والثقافة العامة، واآلداب واألخالق العامة، كان ال بد لسلطة الضبط اجلنائي 
الضبطية  بمهام  القيام  أمر  تتوىل  أن  وحملية  دولية  نصوص  بموجب  التدخل 
اجلنائية بام يكفل األمن من منظوره الشامل بحامية حقوق اإلنسان من املساس 

هبا من خالل قيامها بأعامل الرشطة يف مرحلة االستدالل.
األمن  لقوات  كاملة  ماهية  حتديد  الداخيل  األمن  قوات  بنظام  ورد  وقد 
الثانية منه؛ حيث نصت عىل أن: »قوات األمن  املادة  الداخيل بموجب نص 
الداخيل هي القوات املسلحة املسئولة عن املحافظة عىل النَظام وصيانة األمن 
العام الداخيل يف الب والبحر، وعىل األخص منع اجلرائم قبل وقوعها وضبطها 
والتحقيق فيها بعد ارتكاهبا، ومحاية األرواح واألعراض واألموال حسب ما 
واألوامر  الوزراء  جملس  وقرارات  امللكية  واألوامر  األنظمة  عليها  تفرضه 

السامية والقرارات واألوامر الصادرة من وزارة الداخلية«.
منه  الثالثة  املادة  نص  العام  األمن  قوات  مسمى  لتكوين  النظام  أفرد  كام 
والتي ورد هبا أنه: »تتكون قوات األمن الداخيل من: رجال الرشطة، وخفر 
السواحل، وسالح احلدود واملباحث العامة، واملطافئ وكافة القوات العسكرية 
التي تعمل لألمن الداخيل«. واجلدير بالذكر أن من أهم حقوق اإلنسان التي 
وسوف  واملال،  الصحة  االستدالل  مرحلة  يف  الرشطة  عمل  هلا  يتعرض  قد 

نناقش كاًل منهام يف مطلب مستقل.
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املطلب األول: احلجز الصحي واملصادرة اإلجرائية:
مهام  الرشطة عند ممارسة  تقوم هبا  التي  التمهيدية  اإلجراءات  هناك من 
الضبطية اجلنائية ما يمس حقوق اإلنسان، ومن أمهها حفظ الصحة للمشتبه 
به، والذي قد يمس بصحته مبارشة من جانب، وقد يؤثر عامل الصحة عىل 
أمن املجتمع من جانب آخر وهو اجلانب الذي تتعرض له الرشطة عند قيامها 
قبيل االحرتاز  تعد من  التي  أن هناك من اإلجراءات  بمهام االستدالل. كام 
تتخذها سلطة الضبط بموجب النص النظامي عىل املتهم احرتازًا من اإلرضار 
بسري العدالة بأي شكل من األشكال، وهي متنوعة بحسب حالة الشخص من 
الباءة أو اجلريمة، ومنها حالة مدمني املخدرات التي تستدعي احلجز الصحي 
بتعاطي املخدرات  الوقت ذاته متهاًم  النظر عن كون هذا الشخص يف  بغض 
والوسائل  األدوات  أو  املواد،  من  مصادرته  يتطلب  ما  وكذلك  وإدماهنا، 
املستخدمة يف هتديد أي من عنارص النظام العام أو اآلداب واألخالق العامة 

وهو ما سنوضحه يف فرعني متتاليني.
الفرع األول: احلجز الصحي:

إنه من تدابري حفظ النظام العام احلجز الصحي ملن متثل حالته خطرًا أمنيًا 
سواء أكان هذا اخلطر عليه شخصيًا، أو عىل غريه من أفراد املجتمع ومن هذه 
احلاالت حالة متعاطي املخدرات وإدماهنا، وحالة املجنون واملريض النفيس. 
النفيس بطلب من اجلهات املختصة؛  أو املجنون واملريض  املدمن  وقد حيجز 
بناء عىل حتقيق قائم يف جريمة ما، وقد يكون لتقدم املدمن من نفسه للعالج، 
أو أهله، وقد يكون بقرار من السلطة املختصة حلفظ األمن خوفًا من أو عىل 
املجنون أو املريض النفيس من العدوان، فقد يثري وضع أي منهم الشبهة لدى 
إىل اصطحابه  احلال  يتطور  أو  التبليغ عن حالته،  يستدعي  مما  الضبط  مأمور 
إىل أقرب مركز رشطة مما يدع الفرصة سانحة لالحتكاك بني مماريس العمل 

األمني الوقائي وحقوق اإلنسان.
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عليه  نصت  فيام  الدويل  املستوى  عىل  أصله  األمن  رجال  لواجب  ونجد 
القوانني)))  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  سلوك  قواعد  مدونة  من  السادسة  املادة 
لصحة  التامة  احلامية  عىل  القوانني  بإنفاذ  املكلفون  املوظفون  »يسهر  أنه:  من 
التدابري  اختاذ  خاص،  بوجه  وعليهم،  عهدهتم،  يف  املحتجزين  األشخاص 

الفورية لتوفري العناية الطبية هلم كلام لزم ذلك«.
أوالً: احلجز للتعايف من اإلدمان:

إن حالة متعاطي املخدرات تعد من احلاالت األمنية واألخالقية التي هتدد 
إهدار  من  احلالة  هذه  يف  ملا  الشامل،  باملفهوم  أمنها  يف  املجتمعات  من  العديد 
لألمن الصحي، واالقتصادي والتنموي للفرد والدولة، ملا ترتبه من حاالت 
أفراد عبء عىل املجتمع وليسوا منتجني خاصة فئات الشباب رجال املستقبل.

ومن هذا املنطلق يتولد هلذا الشخص ورغم ضعفه هبذه اآلفة الفتاكة إال أنه 
ينشأ له بذلك عدة حقوق عندما يقوم مأمورو الضبط القضائي بضبطه وهو يف 
حال التعاطي، ومنها حالة احلجز الصحي للشفاء من عادة التعاطي واإلدمان؛ 
حيث حقه يف التمكن من العالج يف أمان ودون املساس به، أو استغالله، كام 
يؤسس هنا حق أصيل للمدمن واملتعاطي وهو حق العالج نظامًا ودون إقامة 
دعوى جنائية عليه بسبب التعاطي أو اإلدمان يف حال تقدمه من نفسه أو من 
قبل أحد أفراد عائلته الذي يقدمه حماًل للعالج من اإلدمان؛ حيث يظهر من 
ذلك حسن النية والرغبة يف العودة كإنسان سوي صالح للتعامل مع غريه من 

األسوياء من أفراد املجتمع.

اعتمدت األمم املتحدة ُمدّونة القائمني عىل إنفاذ القانون، ونرشت بموجب قرار اجلمعية العامة   (((
لألمم املتحدة 		/69) امُلؤرخ يف 7) كانون األول/ديسمب 979)م.
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الرتخيص:
املواد  استعامل  تأطري  عىل  اتفقت  الدول  أن  نجد  الدويل:  الصعيد  فعىل 
املدرجة باجلداول املسموحة بضوابط ملن رخص هلم االستعامل، أو كانت من 
متطلبات املهنة وهلدف ممارسة املهنة، أو العالج، وهو ما أقرته اتفاقية املؤثرات 
العقلية لسنة )97)م؛ حيث أهنا قد نظمت وضع الوصفات الطبية وقد ورد 
بالفقرة األوىل من املادة التاسعة من االتفاقية أنه: »)- تقتيض الدول األطراف 
أال تورد أو ترصف املواد املدرجة يف اجلدول الثاين والثالث والرابع الستعامهلا 
التي يمكن فيها  من قبل األفراد إال بموجب وصفة طبية، فيام عدا احلاالت 
األصول  حسب  هبا  املأذون  املامرسة  لدى  املواد  تلك  عىل  احلصول  لألفراد 
املرعية لوظائف عالجية أو علمية، أو استعامهلا أو رصفها أو مناولتها بصورة 

قانونية«.
وعىل الصعيد املحيل: باململكة العربية السعودية فبموجب نظام مكافحة 
املخدرات واملؤثرات العقلية وبنص الفقرة األوىل من املادة اخلامسة والثالثني 
أو  خمدرة  أدوية  حيازة  له  مرخص  غري  شخص  ألي  جيوز  »)-ال  أنه:  تقرر 
مؤثرات عقلية ما مل يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. 
وال جيوز له التنازل عن األدوية املخدرة أو املؤثرات العقلية التي حصل عليها 
بقصد العالج بأي صورة كانت وألي شخص كان. وعليه إعادة ما رصف له 

أو ما تبقى منه إىل مصدره عند عدم استعامله«.
وعليه نرى أنه أجاز نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر 
باملرسوم امللكي رقم )م/9	( بتاريخ 26/7/8	)هـ بموجب ذلك الرتخيص 
جُيِز  مل  الوقت  ذات  العقلية، ويف  املؤثرات  أو  املخدرة  املواد  بحيازة  للمرىض 
ألي شخص غري مرخص له حيازة أدوية خمدرة أو مؤثرات عقلية مل يصفها له 
طبيب خمتص، أو أهنا ليست وفق وصفة طبية متطلب توافرها للعالج. كام أنه 
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وإن أقر جواز حيازهتا من املريض املرخص له باحليازة حسب وصفة الطبيب، 
فإنه من جانب آخر مل يقرها مفتوحة وإنام أقرها مرشوطة بأن يكون رصفها، أو 
من وصفها للمريض هو طبيب خمتص مرخص له بمزاولة املهنة، وله ترخيص 
التاسعة  املادة  نص  وفق  النظام  نص  حسب  رشائها  أو  حيازهتا،  أو  لوصفها 
والعرشين التي ورد هبا أنه: »ال جيوز للصيديل رصف أدوية - حتددها وزارة 
الصحة - حتتوي عىل مواد خمدرة أو مؤثرات عقلية إال بموجب وصفة طبية 
معتمدة من طبيب برشي أو بيطري أو طبيب أسنان من املرخص هلم بمزاولة 
املهنة يف اململكة. وحتدد الالئحة رشوط الوصفة وبياناهتا، ومدة صالحيتها«.

وتناولت الالئحة التنفيذية للنظام))) بيان رشوط الوصفة الطبية من حيث 
االسم والشكل والرتخيص ومدة صالحيتها، وبياناهتا الشخصية من حيث 
والسبب  املريض،  هلذا  برصفها  قام  الذي  والطبيب  له  ترصف  التي  املريض 
بيان  إىل  ذلك  الالئحة  وتعدت  الدقيق،  املهني  بالتشخيص  له  رصفت  الذي 
الكتابة بأال تكون من نوع احلب القابل للمحو، وذلك وفق ما أقرته بموجب 

نص املادة العرشين بأنه: »)- رشوط الوصفة الطبية هي:
الوصفة  تتكون  ب-  فقط.  واحد  دواء  عىل  الوصفة  حتتوي  أن  جيب  أ- 
من أصل مكتوب يف أعاله بخط أمحر )مادة مقيدة( وصورتني مكتوب عليهام 
)غري قابل للرصف(. ج- حُيتَفظ بأصل الوصفة يف الصيدلية وُيعَطى املريض 
صورة وحُتفظ الصورة األخرى يف دفرت الوصفات. د- جيب أن ُتكَتب الوصفة 

بحب غري قابل للمحو، وأن ختلو من الشطب أو التعديل.
2- بيانات الوصفة هي:

وجنسه  وعمره  رباعيًا  املريض  اسم  ب-  وعنواهنا.  املنشأة  اسم  أ- 
وتارخيها.  الوصفة  رقم  د-  اهلوية.  ورقم  املريض  ملف  رقم  ج-  وجنسيته. 

 (20(( رقم  بالقرار  الصادرة  العقلية،  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  لنظام  التنفيذية  الالئحة   (((
وتاريخ 0)/6/)		)هـ
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واجلرعة  الصيدالين،  والشكل  العلمي  الدواء  اسم  و-  التشخيص.  هـ- 
املقررة ومدة العالج رقام وكتابة. ز- اسم الطبيب املعالج ورقم بطاقة العمل 
وتوقيعه. ح- اسم الصيديل مسؤول العهدة ورقم بطاقة العمل وتوقيعه. ط- 
تعليامت الوصفة التي حتددها وزارة الصحة بالتنسيق مع اهليئة العامة للغذاء 

والدواء. ي- ختم املنشأة.
	- تكون صالحية الوصفة من تاريخ إصدارها عىل النحو اآليت:

أ- يوم واحد فقط يف احلاالت اإلسعافية. ب- سبعة أيام ملرىض العيادات 
واملرىض اخلارجني من املستشفى.

للغذاء  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  مع  بالتنسيق  الصحة  لوزير   -	
الفقرات  يف  املذكورة  الصالحية  ومدة  والبيانات  الرشوط  تعديل  والدواء 

السابقة من هذه املادة.
	 - تتحقق وزارة الصحة - بالتنسيق مع اهليئة العامة للغذاء والدواء - مما 
يتوافر من تقنية حديثة يف كتابة الوصفة بام يكفل مراعاهتا للرشوط السابقة قبل 

املوافقة عىل استخدامها«.
مما  احليازة  يف  املريض  هذا  حق  أقر  السعودي  املنظم  أن  ذلك  وخالصة 
يمنع رجال العمل األمني الوقائي من األخذ بتوافر الشبهة يف ذلك املريض 

للحيازة.
الرسية:

نة  عىل الصعيد الدويل: بداءة تظهر لنا أنه قد اعتمدت األمم املتحدة ُمدوَّ
القائمني عىل إنفاذ القانون، والتي نرشت بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة 		/69) امُلؤرخ يف 7) كانون األول/ديسمب 979)م وترسي عىل 
مجيع أعضاء األمم املتحدة من الدول. وقد ورد التزام املوظفني القائمني بإنفاذ 
القوانني بالرسية لكل أعامهلم وما يعرض عليهم من أمور األفراد أثناء قيامهم 
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املكلفون  املوظفون  »حيافظ  أنه:  بقوهلا  الرابعة  املادة  نص  بموجب  بمهامهم 
بإنفاذ القوانني عىل رسية ما يف حوزهتم من أمور ذات طبيعة رسية، ما مل يقتض 

خالف ذلك كل االقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة«.
كام نجد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املرشوع يف املخدرات 
بالتعاون  فيه  سمحت  الذي  الوقت  يف   - 988)م  لسنة  العقلية  واملؤثرات 
الدويل بني الدول األعضاء يف التواصل يف أداء املهام األمنية للسلطة املختصة 
وتقيص احلقائق عن جرائم املخدرات املؤثرات العقلية - أقرت جواز اإللزام 
املتهم فيها وسمعته،  بالرسية للسلطات كرسية مهنية حمافظة عىل خصوصية 
ورسية املعلومات املتطلبة حلسن سري العدالة كذلك من جانب آخر، وذلك 
بعدم  الطالب  الطرف  إبالغ  فهنا عليها  بالرسية؛  االلتزام  ما مل يصعب عليها 
اإلمكانية؛ وذلك حسب ما ورد بموجب نص الفقرة الرابعة عرش من املادة 
السابعة من االتفاقية بنصها عىل أنه: »	)- جيوز للطرف الطالب أن يشرتط 
باستثناء  ومضمونه،  الطلب  رسية  عىل  حيافظ  أن  الطلب  متلقي  الطرف  عىل 
برشط  التقيد  الطلب  متلقي  الطرف  عىل  تعذر  وإذا  لتنفيذه.  الالزم  القدر 

الرسية فعليه أن يبادر بال إبطاء إىل إبالغ الطرف الطالب بذلك«.
وعىل الصعيد املحيل: نرى أن املنظم السعودي بذل قصارى جهده يف محاية 
حقوق اإلنسان التي قد يمس هبا العمل األمني الوقائي ولو كان مدمنًا؛ حيث 
أقر حقًا آخر هلذا املريض ال يمسه العمل األمني بل يتحصن من املساس به 
وهو حق اخلصوصية يف رسية العلم بأمر اإلدمان، أو املرض والتعاطي، الذي 
قد يعلمه رجل األمن من خالل االشتباه الذي قد يتولد لديه عند معرفة، أو 
من  األمن  رجال  أن  اعتبار  عىل  أنه  حيث  للمخدر؛  املريض  حيازة  مشاهدة 
املوظفني العموميني الذين يلتزمون بالرسية حلفظ األمن واالستقرار، وحتى 
تؤيت خطة األمن ثامرها فهم يلتزمون برسية معلومة اإلدمان، أو العالج من 
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اإلدمان التي توصل إليها بسبب أو بمناسبة ممارسة وظيفته األمنية. وهو ما 
املدمن  »ُيعاَلج  أنه  فيها  ورد  ملا  واخلمسني  احلادية  املادة  نص  بموجب  أقره 
ُيفِش من  به، ومن  تتعلق  التكتم عىل هويته وأي معلومة  تامة، وجيب  برسية 
القضية  مراحل  من  مرحلة  أي  يف  ذلك  من  شيئًا  املعلومات  بتلك  املعنيني 
أو بغرامة ال تزيد عىل ثالثني  بالسجن مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر،  يعاقب 

ألف ريال«.
كام أن للمتعاطي التقدم بنفسه للحجز الصحي بغرض العالج، وهنا يظل 
متمتعًا بأصل الباءة كام هو دون مساس به، وكذلك املتعاطي أو املدمن. كام 
أنه ولو كانت حالته حرجة وتقدم به أحد أصوله أو فروعه أو زوجه، أو أحد 

أقاربه للعالج.
إال أن املنظم السعودي قد وضع لتلك احلالة ضوابطها النظامية التي نرى 
اململكة 0	20 من حتقيق هدف  والعمل عىل مسايرة رؤية  احلزم  دقتها  فيها 
املجتمع احليوي الذي يملك الصحة ويتعاىف من كل آفاته؛ حيث أنه منع أن 
املؤثرات  أو  للمخدرات،  املستعمل  أو  املتعاطي  عىل  اجلنائية  الدعوى  تقام 
أو  االستعامل  أو  التعاطي  بجريمة  متهم  أنه  اعتبار  عىل  املدمن  أو  العقلية 
يف  النية  إخالص  تفيد  بضوابط  النظامي  بالنص  املنظم  جرمها  التي  اإلدمان 
الرشع  احرتمه  الذي  العقل  وحفظ  املخدرات  طريق  عن  والرجوع  العالج، 
التي  اخلمس  الرضورات  من  اعتباره  من  احلنيف  الدين  له  وأسس  والنظام 

تقرها الرشيعة اإلسالمية وتؤمن هلا احلفظ من املساس، أو العدوان عليها.
وعليه تطلب املنظم - حتى يظل املتعاطي أو املدمن عىل أصله من الباءة 
املؤثرات  أو  املخدرات،  من  بحوزته  ما  طواعية  يسلم  أن   - احلال  هذه  يف 
الذين  إىل مكاهنا رجال األمن  يرشد  أن  أو  إن كانت بحوزته وقتها،  العقلية 
ليس هلم املساس به وهو يف هذا احلال من الطواعية وحسن النية يف اإلقالع عن 
املخدرات واملؤثرات ونية العالج منها؛ حسب ما أقرته الفقرة األوىل من نص 
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املادة الثانية واألربعني بأنه: »)- ال تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعامل أو 
إدمان املخدرات أو املؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه األفعال إذا تقدم 
بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبًا عالجه، ويشرتط 
يف ذلك تسليم ما بحوزة املتعاطي أو املدمن من خمدرات أو مؤثرات عقلية إن 

وجدت أو اإلرشاد إىل مكاهنا«.
واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  أوضحت  كام 
كتابة  بوجوب  التسليم  كيفية  والثالثني  احلادية  املادة  نص  بموجب  العقلية 
من  اإلنسان  هذا  حقوق  متس  التي  األمنية  األعامل  من  وهو  التسليم،  حمرض 
خصوصية ما بحوزته ورسية ذلك، وهو ما يقع عىل عاتق اجلهة التي يتقدم هلا 
من حفظ حقه يف ذلك. وفصلت كذلك حالة اإلرشاد إىل مكاهنا؛ حيث تتوىل 
يقع عىل  املخدرات وضبطها، وعندها  االستدالل عن  أمنها  برجال  الرشطة 
يتعلق  فيام  املتطلبة  باحلفظ واخلصوصية والرسية  االلتزام  األمن  عاتق رجال 
بحقوق من أرشدهم إليها. كام أكدت الالئحة عىل نوعية اجلريمة املتعلق هبا 
»املادة  النص وحدودها، وفصلت ذلك يف ثالث فقرات نصها كالتايل:  هذا 

احلادية والثالثون:
)- ُيسلَّم ما يف حوزة املتعاطي أو املدمن من خمدرات أو مؤثرات عقلية 
إىل اجلهة التي ُيتقدم إليها. ويثبت ما يضبط يف حمرض رسمي ويسلم إىل إدارة 

مكافحة املخدرات.
مؤثرات  أو  خمدرات  من  املدمن  أو  املتعاطي  بحوزة  ما  ُيسلَّم  مل  إذا   -2
عقلية وإنام ُأرشد إىل مكاهنا، فتضبطها الرشطة إذا مل تكن هناك إدارة ملكافحة 

املخدرات.
	- تشمل قضايا استعامل املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية - الواردة يف 
الفقرة )2( من املادة )الثانية واألربعني( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات 
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العقلية - األفعال اجلرمية املعاقب عليها بموجب املادة )احلادية واألربعني( 
من ذات النظام، إذا كان ذلك بقصد التعاطي أو االستعامل الشخيص«.

وملن أقيمت عليه الدعوى وبدأ التحقيق معه التمتع بأصل الباءة يف حالة 
خصها املنظم السعودي بحفظ التحقيق فيها ووضعها هلا ضوابطها التي حتمي 
الشخص حمل اإلجراء األمني؛ حيث حدد الضابط األول كضابط نوعي ملا 

أقره يف حدود جرائم استعامل املخدرات، أو املؤثرات العقلية.
يتجاوز عمر  بأال  كام وضع ضابطًا شخصيًا؛ حيث حدد عمر الشخص 
هذا املتهم العرشين عامًا. وأخريًا وهو الضابط املوضوعي بأال تقرتن جريمة 
عىل  ترتب  لو  كام  رشعًا  فيها  النظر  األمر  يطلب  أخرى  بجريمة  االستعامل 
االستعامل ارتكاب جريمة قتل عىل سبيل املثال، أو اغتصاب أو ما شابه ذلك. 
الثانية واألربعني بنصها عىل أنه:  وذلك وفقًا ملا أقرته الفقرة الثانية من املادة 
»2- جيوز حفظ التحقيق يف قضايا استعامل املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية 

يف املرة األوىل إذا حتققت االعتبارات اآلتية:
أ- أال يتجاوز عمر املتهم عرشين عامًا.

تستدعي  جنائية  بجريمة  التعاطي  أو  االستعامل  جريمة  تقرتن  أال  ب- 
النظر رشعًا«.

وخالصة ذلك أن هناك أعذارًا شخصية حلفظ التحقيق تتوافر يف بعض 
األشخاص بصفة خاصة ويف حاالت خاصة ال تتعداهم إىل غريهم ولو كانوا 
رشكاَء هلم، وإنام هي لشخصهم خاصة فقط))) وبنص النظام فإذا حتققت طبق 
النص، والعكس بالعكس، فإذا مل تتوافر أي من تلك احلاالت فال يناهلا التطبيق 
ويظل التجريم عىل حاله، ومن توافرت فيه يظل أصل الباءة عىل حاله ال جيوز 
املساس به. كام أنه من املفرتض أنه تظل احلال عىل هذا الوضع من الباءة ما 

أبو عطية، 	)20م، رشح نظام مكافحة املخدرات، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، )د. ط(،   (((
ص 26).
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دام املتقدم طالبًا العالج من تلقاء نفسه أو كانت حاله لعذره اخلاص من السن 
وكانت للمرة األوىل، كام أنه من املفرتض أنه مادام تقدم هبدف العالج؛ فهو 
لن يرتك املصحة، أو املركز إال بانتهاء العالج، وهو ما يقرره الطبيب املختص 
عن احلالة؛ لذا كان من األفضل أن يشمل النظام هبذا النص ضابطًا أخريًا وهو 
أن يبقى الشخص حمل العالج إىل أن تنتهي فرتة عالجه وال خيرج إال بتقرير 

الطبيب املتابع للحالة.
ثانيًا: حجز املجنون واملريض النفيس:

هناك حاالت يمكن العمل فيها بالتدابري االحرتازية كإجراء حلفظ األمن 
والنظام العام بصفة عامة، وسالمة املجتمع، وصيانة حقوق اإلنسان، وبصفة 
من  أنفسهم  من  حلاميتهم  النفيس  واملريض  كاملجنون  الضعفاء  حقوق  خاصة 
جهة ومحايتهم من الغري الذي قد يستغلهم أو يعتدي عليهم من جهة أخرى، 
وهي  ثالثة،  جهة  من  فيهم  الكامنة  اإلجرامية  اخلطورة  من  املجتمع  ومحاية 
التي يتعرض هلا العمل األمني يف أثناء أداء هامه األمنية يف حفظ األمن العام 

والسكينة والصحة العامة ألفراد املجتمع.
1- املجرم املحتمل:

حالة املجرم املحتمل هي حالة من توافرت لديه خطورة إجرامية تنم عن 
التدبري  العقول، فهنا هيدف  توقع اجلريمة منه فيام بعد من املجانني وضعاف 
العالج  إىل  العالج االجتامعي كام سبق يف معتادي اإلجرام، ولكن  إىل  ليس 
الطبي من نفيس أو عصبي أو عقيل، وكذلك إىل احلجز الصحي محاية حلقوق 
تلك الفئة من املساس هبا. وهو ما ال يتعارض مع احلق يف أن يعيش وأن يعمل، 

قدر اإلمكان، يف املجتمع املحيل))).

مبادئ محاية األشخاص املصابني بمرض عقيل وحتسني العناية بالصحة العقلية التي اعتمدت   (((
ونرشت بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 6	/ 9))املؤرخ يف 7) كانون األول/

ديسمب )99)م، املبدأ الثالث.
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أي أنه يف هذه احلالة اخلطورة اإلجرامية هي أساس فرض تدابري احلجز، 
احلجز،  لتطبيق  األسايس  الرشط  هو  اإلجرامية  اخلطورة  توافر  كان  َثمَّ  ومن 
مع  طردّيًا  يتناسب  مما  الكامنة  اإلجرامية  للخطورة  احرتازًا  باحلجز  فالتدبري 
اخلطورة وجودًا وعدمًا؛ حيث تدعو احلالة إىل التدبري عند توافر اخلطورة التي 

حيتمل معها وقوع اجلريمة مستقباًل.
2- عالج من ارتكب اجلريمة:

تتوافر احلالة الثانية التي تستدعي احلجز كتدبري احرتازي يف توافر سوابق 
قد  اإلجرام  معتاد  املجرم  إن  حيث  التدبري)))؛  حمل  الشخص  لدى  إجرامية 
أو  العقاب  معه  بأنه يصلح  القول  نستطيع  بالذنب حتى  الشعور  لديه  ينتهي 
منها  أكثر  العالج االجتامعي  بالدراسة من حيث  أوىل  فتكون حالته  التدبري، 
دراسة احلالة من حيث العقاب؛ فال جيوز توقيع التدبري االحرتازي العالجي 
ارتكب جريمة.  بالفعل قد سبق وأن  إذا كان  إال  واإلصالحي عىل شخص 
ورشط اجلريمة السابقة إلمكانية إنزال التدبري االحرتازي يف هذه احلالة تقره 

أغلب الترشيعات احلديثة كام أننا نرى أنه رضورة حلامية احلريات الفردية.
فعىل الصعيد الدويل: نجد مبادئ محاية األشخاص املصابني بمرض عقيل 
وحتسني العناية بالصحة العقلية التي اعتمدت ونرشت بموجب قرار اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة رقم )6	/9))( املؤرخ يف 7) كانون األول/ديسمب 
)99)م، قد أوضحت يف مقدمتها أنه: »تشمل )العناية بالصحة العقلية( حتليل 
حالة الشخص العقلية وتشخيصها وتوفري العالج والعناية وإعادة التأهيل فيام 

يتعلق بمرض عقيل أو االشتباه يف اإلصابة بمرض عقيل«.

هبنام، رمسيس، 997)م، النظرية العامة للقانون اجلنائي، ط	، اإلسكندرية، منشأة املعارف،   (((
رقم 72)، ص 086).



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني  1441هـ   |  يناير 2020م
270

الجهود الدولية والمحلية لحماية حقوق اإلنسان

كام أكد البند التنفيذي منها أنه »ال جيوز إخضاع ممارسة احلقوق الواردة يف 
هذه املبادئ إال للقيود التي يقيض هبا القانون والتي تكون الزمة حلامية صحة 
وسالمة الشخص املعني أو األشخاص اآلخرين، أو حلامية السالمة العامة أو 
النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة، أو حقوق اآلخرين وحرياهتم 

األساسية«.
وتعني »مصحة األمراض العقلية« أي مؤسسة، أو أي وحدة يف مؤسسة 
تكون وظيفتها األساسية توفري العناية بالصحة العقلية، كام تعني عبارة »املامرس 
يف الصحة العقلية« طبيبًا، أو أخصائيًا نفسيًا إكلينيكيًا، أو ممرضة، أو أخصائيًا 
اجتامعيًا أو شخصًا آخر مدربًا ومؤهاًل عىل نحو مناسب وذا مهارات خاصة 
تتصل بالرعاية الصحية العقلية. وتعني عبارة »املريض« شخصًا يتلقى رعاية 
لألمراض  مصحة  يدخلون  الذين  األشخاص  مجيع  وتشمل  عقلية،  صحية 

العقلية.
املفاهيم  حتديد  يف  الدويل  الوضع  عن  السعودي  املنظم  اجتاه  خيتلف  ومل 
واحلاالت النفسية والعقلية، وإن كان تركيزه انصب أكثر عىل الناحية النفسية 
ذكره  ملا  احلجز؛  أو  اإليداع  للشخص حمل  والعقلية  النفسية  للحالة  كأساس 
ذكره  ذلك  وأكد  العقلية،  القدرات  يف  اخللل  منه  أن  النفيس  االضطراب  يف 
الرعاية  بنظام  ورد  حيث  العقيل؛  التخلف  جمرد  يشمل  ال  النفيس  املرض  أن 
وتاريخ:  باملرسوم ملكي رقم: )م/6	(  الصادر  السعودي  النفسية  الصحية 
ملفاهيم  نظامي  وتأطري  حتديد  األوىل  املادة  نص  بموجب  9/20/			)هـ 
الرعاية الصحية النفسية بداية من املختص الصحي هبا وفئة األطباء املختصني 
باملجال، ومن يستحق هذه الرعاية من املرىض النفسيني، وتناول مفهوم املرض 

النفيس حمددة بذلك فئة املرض. فيام ورد أنه: »املادة األوىل: تعريفات:
املعاين  النظام -  أينام وردت يف هذا  اآلتية -  والعبارات  باأللفاظ  يقصد 

املبينة أمامها، ما مل يقتض السياق خالف ذلك:
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الرعاية الصحية النفسية: فرع من الصحة العامة يعنى باخلدمات النفسية 
الوقائية والعالجية والتأهيلية.

املنشأة العالجية النفسية: هي املنشأة التي تتوافر فيها املواصفات اخلاصة 
وعالج  تشخيص  من  النفسية،  اخلدمات  وتقدم  النفسية،  الصحية  بالرعاية 
أو ملحقة بمنشآت صحية أخرى يف  أّيًا كان نوعها؛ مستقلة كانت  وتأهيل، 

القطاعني العام واخلاص.
االضطراب النفيس: خلل يف التفكري، أو املزاج، أو اإلدراك، أو الذاكرة، 
أو القدرات العقلية األخرى، بعضها أو كلها، ويكون شديدًا إذا سبَّب خلاًل 

يف وظيفتني أو أكثر من الوظائف اآلتية:
أ - حسن التقدير، والقدرة عىل اختاذ القرار.

ب - السلوك اإلنساين السوي مقارنًة بالعرف املحيل.
أو  مرضه،  بطبيعة  الشخص  واستبصار  ومعرفة  الواقع،  متييز   - ج 

معرفة األسباب التي أدت إليه، وقبوله للعالج.
د - القيام بمتطلبات احلياة األساسية.

وال يشمل االضطراب النفيس يف هذا النظام من لديه جمرد ختلف عقيل أو 
العقلية أو  سلوٌك غري أخالقي، أو تعاطي الكحول أو املخدرات واملؤثرات 

العقاقري أو إدماهنا.
املريض النفيس: من يعاين أو يشتبه أنه يعاين اضطرابًا نفسّيًا.

ص  الطبيب النفيس: من حيمل شهادة التخصص يف الطب النفيس، وُرخِّ
له باملامرسة من اجلهة املختصة.

النفس،  علم  ختصص  يف  جامعية  شهادة  حيمل  من  النفيس:  األخصائي 
ص له باملامرسة من اجلهة املختصة. وُرخِّ

اخلدمة  ختصص  يف  اجلامعية  الشهادة  حيمل  من  االجتامعي:  األخصائي 
صاحب  من  باملامرسة  له  ص  وُرخِّ االجتامع،  علم  ختصص  أو  االجتامعية، 

الصالحية.
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املمرض النفيس: من حيمل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم يف التمريض، 
ص له باملامرسة من اجلهة املختصة. وُرخِّ

النفيس،  اإلرشاد  ختصص  يف  جامعية  شهادة  حيمل  من  النفيس:  املرشد 
ص له باملامرسة من اجلهة املختصة. وُرخِّ

استشاري الطب النفيس: كل طبيب نفيس مرخص له من اجلهة املختصة 
باملامرسة استشارّيًا يف الطب النفيس.

أخصائي الطب النفيس: كل طبيب نفيس مرخص له من اجلهة املختصة 
باملامرسة أخصائّيًا يف الطب النفيس.

منشأة  يف  النفيس  املريض  معاينة  عن  املسؤول  الطبيب  املعالج:  الطبيب 
العالج النفيس ومتابعة عالجه.

الويل: الشخص الذي يملك الوالية الرشعية عىل النفس.
ُدور ناقهي األمراض النفسية: دور إليواء املرىض النفسيني الذين جتاوزوا 
إىل  بحاجة  يزالون  ال  وهم  النفسية  العالجية  املنشأة  يف  املقررة  العالج  مدة 

خدمة اإليواء«.
أنه يعاين«؛  بـ »أو يشتبه  التعبري  ولكنه نص حمل نظر من وجهة نظرنا يف 
حيث نرى أن املنظم السعودي بوضع هذه األطر النظامية عمل عىل توسيع 
دائرة املريض النفيس ملا أشار بالنص إىل أنه كل من يعاين أو هناك شبهة معاناة 
من املرض النفيس، ونرى يف ذلك التوسع باملفهوم جانبني متضادين؛ حيث 
أنه من جانب نراه رحياًم بأن منح وحفظ حق املريض النفيس يف الرعاية، ومن 
جانب آخر وسع يف احلاالت التي يمكن أن يظهر هبا املرض النفيس بمظاهر قد 
صها مما ُيظهر الشخص املتقمص مريضًا نفسيًا بالفعل مما يرتب منحه  ُيتَقَن تقمُّ
عذرًا شخصيًا للرعاية، وكذلك للتخفيف أو وقف تنفيذ أي من اإلجراءات 

اجلنائية األمنية؛ مما يدع الفرصة سانحة لفتح باب اإلفالت من العقاب.
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وعىل الصعيد الدويل: تأسست بموجب املبدأ األول: احلريات األساسية 
مجيع  يتمتع   -(« أنه:  عىل  بالنص  العقليني  للمرىض  األساسية  واحلقوق 
األشخاص بحق احلصول عىل أفضل ما هو متاح من رعاية الصحة العقلية 

التي تشكل جزءًا من نظام الرعاية الصحية واالجتامعية.
2- يعامل مجيع األشخاص املصابني بمرض عقيل أو الذين يعاجلون هبذه 

الصفة معاملة إنسانية مع احرتام ما لإلنسان من كرامة أصيلة.
هبذه  يعاجلون  الذين  أو  عقيل  بمرض  املصابني  األشخاص  جلميع   -	
الصفة احلق يف احلامية من االستغالل االقتصادي واجلنيس وغريمها من أشكال 

االستغالل، ومن اإليذاء اجلسدي أو غري اجلسدي أو املعاملة املهينة.
	- ال جيوز أن يكون هناك أي متييز بدعوى املرض العقيل. ويعني )التمييز( 
أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يؤدي إىل إبطال أو إضعاف املساواة يف التمتع 
باحلقوق. وال تعتب التدابري اخلاصة التي تتخذ ملجرد محاية حقوق األشخاص 
التمييز أي  متييزًا. وال يشمل  النهوض هبم  أو ضامن  املصابني بمرض عقيل، 
تفريق، أو استبعاد أو تفضيل جيري وفقًا ألحكام هذه املبادئ ويكون رضوريًا 
حلامية ما لشخص مصاب بمرض عقيل أو ألفراد آخرين من حقوق اإلنسان.

	- لكل شخص مصاب بمرض عقيل احلق يف ممارسة مجيع احلقوق املدنية 
والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية املعرتف هبا يف اإلعالن العاملي 
واالجتامعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  والعهد  اإلنسان،  حلقوق 
الصكوك  ويف  والسياسية،  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  والعهد  والثقافية، 
األخرى ذات الصلة مثل اإلعالن اخلاص بحقوق املعوقني وجمموعة املبادئ 
أشكال  من  شكل  ألي  يتعرضون  الذين  األشخاص  مجيع  بحامية  املتعلقة 

االعتقال أو السجن.
6- أي قرار يتخذ، بسبب إصابة شخص بمرض عقيل، بأن هذا الشخص 
ممثل  بتعيني  األهلية،  لعدم  نتيجة  يتخذ،  قرار  وأي  القانونية،  األهلية  عديم 
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شخيص، ال جيوز اختاذه إال بعد حماكمة عادلة جترهيا حمكمة مستقلة ونزهية، 
موضع  أهليته  تكون  الذي  للشخص  وحيق  املحيل.  القانون  بموجب  منشأة 
النظر أن يمثله حمام. وإذا مل حيصل الشخص الذي تكون أهليته موضع النظر 
عىل هذا التمثيل بنفسه، وجب أن يوفر له هذا التمثيل دون أن يدفع أجرًا عنه 
طاملا مل تكن تتوفر له اإلمكانيات الكافية للدفع. وال جيوز أن يمثل املحامي يف 
نفس الدعوى مصحة لألمراض العقلية أو العاملني فيها، وال جيوز أيضًا أن 
يمثل أحد أفراد أرسة الشخص الذي تكون أهليته موضع النظر، ما مل تقتنع 
القرارات  يف  النظر  يعاد  أن  وجيب  املصلحة.  يف  التعارض  بانعدام  املحكمة 
املتعلقة باألهلية وباحلاجة إىل ممثل شخيص عىل فرتات متفرقة معقولة حيددها 
وملمثله  النظر،  موضع  أهليته  تكون  الذي  للشخص  وحيق  املحيل.  القانون 
الشخيص، إن وجد، وألي شخص آخر معني أن يستأنف أي قرار من هذا 

القبيل أمام حمكمة أعىل.
7- عندما تتبني حمكمة أو هيئة قضائية خمتصة أخرى أن الشخص املصاب 
بمرض عقيل عاجز عن إدارة شؤونه، تتخذ التدابري، يف حدود ما يلزم ويناسب 

حالة ذلك الشخص، لضامن محاية مصاحله.
الرسية:

تأصل واجب رجال األمن يف احلفاظ عىل رسية املعلومات املتعلقة بالعمل 
يف  للعاملني  الوظيفية  السلوكيات  شملت  ما،  نوعًا  حديثٍة  مدونٍة  يف  األمني 
جمال إنفاذ القانون بصفة عامة ومنهم رجال األمن؛ حيث ورد بموجب نص 
املادة الرابعة منها النص عىل هذا االلتزام بقوهلا أنه: »حيافظ املوظفون املكلفون 
بإنفاذ القوانني عىل رسية ما يف حوزهتم من أمور ذات طبيعة رسية ما مل يقتض 

خالف ذلك كل االقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة«.
بإنفاذ  املكلفون  املوظفون  »حيصل  أنه:  عىل  بالنص  ذلك  فرست  كام 
القوانني، بحكم واجباهتم، عىل معلومات قد تتعلق باحلياة اخلاصة لألفراد أو 
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يمكن أن ترض بمصالح اآلخرين، وبسمعتهم عىل وجه اخلصوص. ولذلك 
ينبغي توخي احلرص الشديد يف احلفاظ عىل هذه املعلومات واستخدامها، وال 
ينبغي إفشاء هذه املعلومات إال بحكم أداء الواجب أو خدمة العدالة. وأي 

إفشاء هلذه املعلومات ألغراض أخرى أمر غري مرشوع عىل اإلطالق«.
كام قررت مبادئ محاية املريض العقيل بموجب املبدأ السادس أنه: »حيرتم 
احلق يف رسية املعلومات فيام يتعلق بجميع األشخاص الذين تنطبق عليهم هذه 
املبادئ«؛ وعليه يقع هذا االلتزام أيضًا عىل عاتق رجل األمن الذي يتعامل مع 

حالة املريض العقيل، عىل أساس من رسية معلومات املهنة كذلك.
بقرار  الصادرة  السعودية  الوظيفي  السلوك  مدونة  ذلك  عىل  وأكدت 
املادة  نص  بموجب  	2/2)/7		)هـ  وتاريخ   			 رقم  الوزراء  جملس 
الثالثة عرش يف فقرهتا األوىل؛ حيث أكدت عىل املوظف العام االلتزام برسية 

املعلومات التي يصل إليها بسبب أو بمناسبة قيامه بأداء مهام وظيفته.
اإلدخال إىل املصحة:

وضوابط  أسس  عىل  املصحات  يف  املرىض  إدخال  مبادئ  اعتمدت  دوليًا 
كالتايل:

يف حالة احتياج مريض إىل العالج يف مصحة لألمراض العقلية، ُتبذل . )
كل اجلهود املمكنة لتجنب إدخاله عىل غري إرادته.

جتري إدارة دخول املريض إىل مصحة لألمراض العقلية بنفس طريقة . 2
دخول أي مصحة أخرى من أجل أي مرض آخر.

إرادته . 	 غري  عىل  العقلية  لألمراض  مصحة  أدخل  مريض  لكل  يكون 
احلق يف مغادرهتا يف أي وقت، ما مل تنطبق عليه املعايري املتعلقة باحتجاز 

املرىض عىل غري إرادهتم، وينبغي إعالم املريض هبذا احلق))).

املبدأ اخلامس عرش من مبادئ محاية حقوق املريض العقيل.  (((
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ولكن لعل لألمن دوره يف اإلدخال عىل غري إرادته بخالف األصل ولكن 
بضوابط هي:

إرادته  غري  عىل  العقلية  لألمراض  مصحة  شخص  إدخال  جيوز  ال   -(
األمراض  مصحة  يف  إرادته  غري  عىل  كمريض  استبقاؤه  أو  مريضًا،  بوصفه 
العقلية بعد إدخاله كمريض باختياره، ما مل يقرر طبيب مؤهل يف جمال الصحة 
العقلية ومرخص له قانونًا باملامرسة يف هذا املجال، ويكون قراره، وفقًا للمبدأ 

	 أعاله أن ذلك الشخص مصاب بمرض عقيل، وأنه يرى ما ييل:
)أ( أنه يوجد، بسبب هذا املرض العقيل، احتامل جدي حلدوث أذى فوري 

أو وشيك لذلك الشخص أو لغريه من األشخاص.
)ب( أنه حيتمل، يف حالة شخص يكون مرضه العقيل شديد وملكة التمييز 
لديه خمتلة، أن يؤدي عدم إدخاله املصحة أو احتجازه فيها إىل تدهور خطري يف 
حالته أو إىل احليلولة دون إعطائه العالج املناسب الذي ال يمكن أن ُيعطى إياه 
إال بإدخاله مصحة لألمراض العقلية، وفقا ملبدأ أقل احللول البديلة تقييدًا. ويف 
احلالة املشار إليها يف الفقرة الفرعية )ب(، جيب، حيثام أمكن ذلك، استشارة 
طبيب ممارس ثاٍن يف جمال الصحة العقلية، يكون مستقاًل عن الطبيب األول. 
وإذا متت هذه االستشارة، فإنه ال جيوز إدخال الشخص أو احتجازه عىل غري 

إرادته إال بموافقة الطبيب املامرس الثاين.
األمر  بادئ  يف  إرادته  غري  عىل  احتجازه  أو  الشخص  إدخال  يكون   -2
يل، يف انتظار قيام  لفرتة قصرية حيددها القانون املحيل للمالحظة والعالج األوَّ
اإلدخال  أسباب  وتبلغ  احتجازه.  أو  املريض  إدخال  يف  بالنظر  فحص  هيئة 
أو االحتجاز إىل املريض دون تأخري كام يبلغ اإلدخال أو االحتجاز وأسبابه 
فورًا وبالتفصيل إىل هيئة الفحص، وإىل املمثل الشخيص للمريض، إن وجد، 

وكذلك إىل أرسة املريض ما مل يعرتض املريض عىل ذلك.
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	- ال جيوز أن تستقبل مصحة لألمراض العقلية مرىض أدخلوا عىل غري 
بالقيام  املصحة  املحيل  القانون  حيددها  خمتصة  سلطة  كلفت  إذا  إال  إرادهتم 

بذلك))).
ويف املقابل ورد بنظام الرعاية الصحية النفسية نفس املعنى ملا ورد بموجب 
نص املادة الثالثة عرشة عن رشوط الدخول اإللزامي للعالج وإجراءاته أنه: 
»ال جيوز إدخال أي شخص إلزامّيًا يف املنشأة العالجية النفسية إال عند توافر 

مجيع الرشوط اآلتية:
)- قيام دالئل واضحة عىل إصابة الشخص باضطراب نفيس شديد متثل 

أعراضه خطرًا عليه أو عىل اآلخرين وقت معاينته، أو احتامالً كبريًا له.
الزمًا  النفسية  العالجية  املنشأة  إىل  النفيس  املريض  دخول  يكون  أن   -2

لشفائه من مرضه، أو حتسن حالته، أو إيقاف تدهورها.
	- أن يعتمد خطّيًا ما ورد يف الفقرتني ))( و)2( من هذه املادة من قبل 
التي توجب  املرضية واألسباب  احلالة  فيه  نموذج توضح  نفسيني يف  طبيبني 

الدخول اإللزامي لذلك املريض، ويوقعان ذلك النموذج«.
قد  وما  األمني  للعمل  ممارستهم  عند  األمن  رجال  يد  لتطاول  ودرءًا 
يتعرضون به من حقوق املرىض عند اإلدخال عىل غري اإلرادة، وبصفة خاصة 
حاالت الشبهة، فإنه تقررت للمريض حقوق وضامنات إجرائية يف مواجهة 
محاية  مبادئ  من  عرش  الثامن  املبدأ  قرر  حيث  األمني؛  العمل  ممارسة  خطر 
بوصفه  يمثله  حماميًا  ويعني  خيتار  أن  للمريض  حيق   -(« أنه:  العقيل  املريض 
حيصل  مل  وإذا  للطعن.  أو  للشكوى  إجراء  أي  يف  متثيله  ذلك  يف  بام  مريضًا، 
املريض بنفسه عىل هذه اخلدمات، تعني توفري حمام له دون أن يدفع املريض 

شيئًا، وذلك يف حدود افتقاره إىل اإلمكانيات الكافية للدفع.

املبدأ السادس عرش من مبادئ محاية حقوق املريض العقيل.  (((
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بخدمات  األمر،  لزم  إذا  االستعانة،  يف  احلق  أيضًا  للمريض  يكون   -2
مرتجم شفوي. ويف احلاالت التي تلزم فيها هذه اخلدمات وال حيصل عليها 
املريض بنفسه، يتعني توفريها له دون أن يدفع شيئًا، وذلك يف حدود افتقاره 

إىل اإلمكانيات الكافية للدفع.
جلسة  أي  يف  يقدما  وأن  يطلبا  أن  املريض  وملحامي  للمريض  جيوز   -	
تقريرًا مستقاًل عن الصحة العقلية وأي تقارير أخرى وأدلة شفوية ومكتوبة 

وغريها من األدلة التي تكون هلا صلة باألمر وجيوز قبوهلا.
	- تعطى للمريض وحماميه نسخ من سجالت املريض ومن أي تقارير 
ووثائق ينبغي تقديمها، إال يف حاالت خاصة يتقرر فيها أن كشف أمر بعينه 
سالمة  يعرض  أن  أو  خطريًا  رضرًا  لصحته  يسبب  أن  شأنه  من  للمريض 
ال  وثيقة  أي  فإن  املحيل،  القانون  عليه  ينص  قد  ملا  ووفقًا  للخطر.  اآلخرين 
تعطى للمريض ينبغي إعطاؤها ملمثل املريض الشخيص وحماميه عندما يمكن 
من  جزء  أي  إعطاء  عن  االمتناع  وعند  والرسية.  الثقة  إطار  يف  بذلك  القيام 
أي وثيقة إىل املريض، يتعني إخطار املريض أو حماميه، إن وجد، هبذا االمتناع 

وبأسبابه، مع خضوع هذا االمتناع إلعادة النظر فيه قضائيًا.
أي  حيرضوا  أن  يف  احلق  وحماميه  الشخيص  وملمثله  للمريض  يكون   -	

جلسة وأن يشرتكوا فيها وأن يستمع إليهم شخصيًا.
6- إذا طلب املريض أو ممثله الشخيص أو حماميه حضور شخص معني يف 
أي جلسة، تعني السامح بحضور هذا الشخص، ما مل يتقرر أن حضوره يمكن 
أن يلحق رضرًا خطريًا بصحة املريض أو أن يعرض سالمة اآلخرين للخطر.

7- أي قرار يتخذ بشأن ما إذا كان جيب أن تعقد اجللسة أو أن يعقد جزء 
املريض  رغبات  متامًا  فيه  تراعى  أن  ينبغي  علنًا،  تنقل  وأن  رسًا  أو  علنًا  منها 
اآلخرين،  األشخاص  وخصوصية  خصوصيته  احرتام  ورضورة  نفسه، 
تعريض سالمة  أو جتنب  املريض  ورضورة منع حدوث رضر خطري لصحة 

اآلخرين للخطر.
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8- جيب تدوين القرار الناشئ عن اجللسة وتدوين أسبابه، وإعطاء املريض 
وممثله الشخيص وحماميه نسخًا من ذلك القرار. ولدي البت فيام إذا كان القرار 
سينرش بالكامل أو جزئيًا، جيب أن تراعى متامًا يف ذلك رغبات املريض نفسه، 
واملصلحة  اآلخرين،  األشخاص  وخصوصية  خصوصيته  احرتام  ورضورة 
العامة يف إقامة العدل علنًا، ورضورة منع حدوث رضر خطري لصحة املريض 

أو جتنب تعريض سالمة اآلخرين للخطر«.
حجزًا  للتهمة  املحجوز  املريض  حالة  بتنظيم  العرشون  املبدأ  استقل  كام 
صحيًا ملرض عقيل عىل يكون وفق ضوابط حمددة هي: »)- ينطبق هذا املبدأ 
أو  ارتكاهبم جرائم،  بالسجن بسبب  ينفذون أحكامًا  الذين  عىل األشخاص 
موجهة  جنائية  حتقيقات  أو  إجراءات  أثناء  آخر  نحو  عىل  حيتجزون  الذين 
ضدهم، والذين يتقرر أهنم مصابون بمرض عقيل أو يعتقد يف احتامل إصابتهم 

بمثل هذا املرض.
2- ينبغي أن يتلقى مجيع هؤالء األشخاص أفضل رعاية متاحة للصحة 
العقلية كام هو منصوص عليه يف املبدأ رقم ))( من هذه املبادئ. وتنطبق هذه 
املبادئ عليهم إىل أقىص حد ممكن، باستثناء ما تقتضيه هذه الظروف فقط من 
تعديالت واستثناءات حمدودة. وال جيوز أن ختل هذه التعديالت واالستثناءات 
بام لألشخاص من حقوق بموجب الصكوك املذكورة يف الفقرة )	( من املبدأ 

))( أعاله.
	- جيوز أن يسمح القانون املحيل ملحكمة أو سلطة أخرى خمتصة، تعمل 
عىل أساس مشورة طبية خمتصة ومستقلة، بأن تأمر بإدخال هؤالء األشخاص 

يف مصحة لألمراض العقلية«))).

حقوق اإلنسان: جمموعة صكوك دولية، املجلد األول، األمم املتحدة، نيويورك، 	99)م، رقم   (((
املبيع Vol. 1, Part 1, A. 94. XIV ص 	72.



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني  1441هـ   |  يناير 2020م
280

الجهود الدولية والمحلية لحماية حقوق اإلنسان

اخلطورة  حسب  التدبري  بطريق  األمن  حفظ  يف  الدول  سياسات  وتتنوع 
اإلجرامية، وحسب اجلريمة التي وقعت مهددة ألمن املجتمع)))، وعليه تتنوع 
التدابري االحرتازية، وختتلف من نوع آلخر حسب نوعية الشخص حمل التدبري 
وحالته من الوعي واإلدراك، أو حسب شدة اخلطورة اإلجرامية الثابتة بالدليل 
أو املحتملة بالقرائن املستنتجة من حالته اخلاصة؛ حيث يعتمد أمن املجتمع 
عىل أمن الفرد، ومن جانب آخر إذا حاولنا تدبر أمر األمن من خالل مكافحة 
إىل حتقيق  األمن، سوف نصل  وآثارها عىل  اجلريمة  قبل  اإلجرامية  اخلطورة 
األمن الشامل وهو ما هيدف إليه نوع التدابري الشخصية التي تعتمد يف سبيل 
حتقيق األمن الشامل عىل شخص اجلاين. والتدبري االحرتازي الشخيص هو ما 
يتوجه إىل شخص حمل التدبري؛ لذا يتوقف عىل طبيعة هذا الشخص وحالته 
الفردية، وقد ورد العمل هبا يف عدة قوانني عربية)2)، وللتدابري الشخصية أنواع 

حسب احلالة الشخصية للشخص حمل التدبري)	):
التي  احلاالت  من  اإلجرامية  اخلطورة  فيها  تتوافر  التي  احلاالت  وتعد 
هتدد أمن املجتمع والتي بحاجة للمكافحة، حتى ال يصل هبا األمر إىل حتقيق 
الرضر، فهي بحاجة إىل العالج مهام استغرق من الزمن، ويعد هو األسلوب 
األمثل حلفظ األمن من خطرها من دون العقاب. ودور العالج هي منشآت 
عالجية ُيوَدع فيها املحكوم عليه لعالجه من العوامل التي تضعف أو تنقص 

الفكر الوضعي  النظرية والتطبيق يف  رخا، طارق عزت، 2006م، قانون حقوق اإلنسان بني   (((
حممد،  سعدي  اخلطيب،  ص	.  العربية،  النهضة  دار  القاهرة،  ط)،  اإلسالمية،  والرشيعة 
احللبي  منشورات  بريوت،  والدويل،  الديني  الترشيع  يف  اإلنسان  حقوق  أسس  0)20م، 

احلقوقية، ص 6	.
الصيفي، عبد الفتاح، 	99)م، األحكام العامة للنظام اجلزائي يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاهتا   (2(
يف اململكة العربية السعودية، ط)، الرياض، مطابع جامعة امللك سعود، عامدة شؤون املكتبات، 

رقم )8	، ص 9		 وما بعدها.
أمحد، عبد الرمحن توفيق، 2)20م، قانون العقوبات، القسم العام، )د. ط(، األردن، دار الثقافة   (	(

للنرش، ص 	7	 وما بعدها.
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من قدرته عىل اإلدراك أو التمييز. وُيوَدع يف هذه املنشآت املصابون باألمراض 
النفسية ومدمنو املواد املخدرة أو املسكرة، الذين خيضعون لعالج يتناسب مع 

حالتهم، وهيدف إىل إعادة تأهيلهم.
وتدابري اإليداع يف دور العالج تنص عليها عدة أنظمة وترشيعات، ومن 
األمراض  مصحات  العامل،  ترشيعات  معظم  عليها  تنص  التي  العالج  دور 
عن  اجلنائية  مساءلتهم  منعت  عقلية  بعاهة  املصابون  فيها  يودع  التي  العقلية 

اجلريمة التي ارتكبوها.
وقد أوضحت املادة الثالثة عرشة من نظام الرعاية الصحية النفسية الصادر 
الدخول  رشوط  9/20/			)هـ  تاريخ  يف  )م/6	(  امللكي  باملرسوم 
يف  إلزامّيًا  شخص  أي  إدخال  جيوز  »ال  بقوهلا:  وإجراءاته  للعالج  اإللزامي 

املنشأة العالجية النفسية إال عند توافر مجيع الرشوط اآلتية:
)- قيام دالئل واضحة عىل إصابة الشخص باضطراب نفيس شديد متثل 

أعراضه خطرًا عليه أو عىل اآلخرين وقت معاينته، أو احتامالً كبريًا له.
الزمًا  النفسية  العالجية  املنشأة  إىل  النفيس  املريض  دخول  يكون  أن   -2

لشفائه من مرضه، أو حتسن حالته، أو إيقاف تدهورها.
	- أن يعتمد خطّيًا ما ورد يف الفقرتني ))( و)2( من هذه املادة من قبل 
التي توجب  املرضية واألسباب  احلالة  فيه  نموذج توضح  نفسيني يف  طبيبني 

الدخول اإللزامي لذلك املريض، ويوقعان ذلك النموذج«.
كام أنه إذا تبني خطره أو عدم الفائدة من عودته ملنزله فال بد من بقائه بدور 
العالج، وذلك حسب ما ورد بموجب نص املادة رقم )	2( من نظام الرعاية 
الصحية النفسية بقرار رقم )66	( تاريخ 0)/9/			)هـ؛ حيث ورد فيها 
أنه: »إذا تبني للفريق العالجي أن املريض النفيس ليس من مصلحته العودة 
له مأوى، فُيحال إىل إحدى دور رعاية  يتوافر  أتى منه أو ال  الذي  املنزل  إىل 
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األمراض النفسية بحسب سنه وجنسه، وظروفه النفسية واالجتامعية، وذلك 
بعد موافقة جملس املراقبة املحيل للرعاية الصحية والنفسية«.

لذلك يتعني عىل القايض قبل أن يصدر باحلكم االستعانة باخلباء ملعرفة 
حالة املتهم وإن كان لديه مرضًا نفسيًا، حتى يستطيع إصدار احلكم مراعيًا فيه 
احلالة النفسية، فيأمر بوضعه يف منشأة عالجية، لتقييمه وكتابة تقرير عن حالته 
حتى يتم أخذ احلكم املناسب حلالته. وهذا وفق املادة اخلامسة عرشة يف فقرهتا 

)2( من نظام الرعاية الصحية والنفسية.
الفرع الثاين: املصادرة اإلجرائية:

تعد املصادرة))) أحد أبواب حتقيق األمن خاصة عندما هتدف لغلق باب 
األمن  يوفر  ما  أخرى  جريمة  يف  األدوات  أو  األشياء  ذات  استعامل  إعادة 
بشكل أقوى فيام قبل اجلريمة للمرة الثانية. واملصادرة لغة: رصف اليشء عن 
صاحبه بإحلاح وقوة، فقيل: صادرت الدولة األموال؛ استولت عليها عقوبة 

ملالكها)2).
ويراد باملصادرة هنا منع اليشء حمل أو سبب اجلريمة من صاحبه وأخذه 
منه احرتازًا حتى ال ينتفع به، وال يكرر اجلريمة به أو عليه مرة أخرى سواء 

أكان شيئًا مباحًا أم غري مباح، وسواء أكان يملكه اجلاين، أو أنه مملوكًا للغري.
هنائي  قضائي  بحكم  الدعوى  هناية  يف  أيضًا  العقوبة  وضع  وللمصادرة 
بات؛ حيث تكون املصادرة عقوبة تعزيرية أمرها مرتوك لويل األمر؛ حيث له 
ر ما يتناسب مع كل حالة عىل حدة، كام له أن حيكم هبا كعقوبة تكميلية  أن ُيقدِّ
باجلاين  نكاالً  أصلية  عقوبة  بعد  ولكن  األحوال  حسب  جوازية  أو  وجوبية 

	2	)هـ  لعام  للراحة  املقلقة  األنشطة  نظام  ومنها  السعودية  األنظمة  من  العديد  يف  وردت   (((
بموجب نص املادة السادسة، ونص املادة )	7( من نظام اآلثار لعام 92	)هـ.

حرف  والتعليم،  الرتبية  وزارة  طبعة  القاهرة،  الوجيز،  املعجم  990)م،  العربية،  اللغة  جممع   (2(
الصاد، مادة صدر، ج)، ص 09	.
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وتشديدًا عليه، وقد ترتتب تلقائيًا لإلدانة بجريمة معينة كام يف جرائم الغش 
التجاري.

أمني  كإجراء  املصادرة  وضع  فيها  خيتلف  نقاط  عدة  فهناك  ذلك  ومع 
احرتازي يف بداية العلم باجلريمة وبني وضعها كعقوبة تعزيرية ونذكرها فيام 

ييل:
أوالً: من حيث اهلدف:

أهنا  من  العقابية  املصادرة  عن  االحرتازية  املصادرة  يميز  ما  الوقاية:   -1
وسيلة وقائية من خطر اجلريمة أو االنحراف إىل طريق تكرار اجلريمة بذات 
األدوات أو الوسائل التي تتم مصادرهتا احرتازيًا، وليست دائاًم كام يف املصادرة 
املصادرة  يف  أنه  نرى  ذلك  ومع  وبسببه،  اإلجرامي  الفعل  بعد  تأيت  العقابية 
العقابية كذلك جانب من الوقاية من اجلريمة ملا حتققه من الردع اخلاص الذي 
يمنع املحكوم عليه من العودة إىل طريق اجلريمة مرة أخرى بنزع حيازة وملكية 

األدوات، أو الوسائل التي سهلت له اجلريمة األصلية.
2- العالج: من أهم ما يميز املصادرة االحرتازية عن العقابية أن هدفها 
ليس اإليالم - كام يف العقابية - ولكن اهلدف األسايس هو العالج والُبعد عن 
وسائل اجلريمة أو نواجتها ومتحصالهتا وأدواهتا، بل والعمل عىل استئصال 
يدفع  ما  اجلاين،  عالج  عن  قارصة  العقوبة  تكون  فقد  املجتمع،  من  اجلريمة 
بل  اجلسدي  اإليالم  بصفة  ليس  يتميز  آخر  عالج  عن  البحث  إىل  السلطة 
بالطابع العالجي سواء أكان هذا العالج نفسّيًا أم أخالقّيًا أم اجتامعّيًا أم عقلّيًا 
إيداع  أن  إىل  الفقه  بعض  مع  نذهب  ذلك  ومع  ماليًا،  أو  كان  عينيًا  ماديًا  أم 
املجنون املصحة العقلية، أو إيداع الصغري اإلصالحية )دار الرعاية( فيه من 

اإليالم إىل جانب العالج، ولكن يغلب عليه العالج))).
هبنام، رمسيس، 997)م، النظرية العامة للقانون اجلنائي، ط	، اإلسكندرية، منشأة املعارف،   (((

رقم 72)، ص 088).
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3- اإلصالح: العقوبة عامة تفرتض وقوع جريمة فعاًل مما حيتاج إىل العقاب 
لرد فعله ومفعول معصيته عىل املجتمع وعىل نفسه باإليالم املقصود يف تقرير 
العقاب حسب نوع اجلريمة، عىل حني أن التدابري االحرتازية مثال املصادرة 
التي يقوم هبا رجال األمن منها ما يقصد الوقاية من اجلريمة ومل  االحرتازية 
يقصد بداية اإليالم بقدر ما يستهدف الوقاية يف بعض احلاالت، ويف حاالت 
أخرى هيدف العالج واإلصالح وتضميد جرح املجتمع من اجلريمة ونفس 
بإبعاد  املجرم وتطهريها حتى يعود إىل طبيعة الشخص العادي من نبذ الرش 
األدوات اجلرمية كأدوات تزييف النقود، أو نواجتها كمقابل الرشوة، وذلك 

حتى يبعد عن فكرة اجلريمة فال يكملها، أو يعود إليها.
املصادرة  أن  حني  عىل  املتهم  إيالم  التدبري  يقصد  ال  اإليالم:  انعدام   -4
خصائص  من  اخلاصية  هبذه  لُّ  خُيِ وال  واإليالم))).  الزجر  إىل  هتدف  العقابية 
ومنها  التدابري  بعض  طبيعة  تفرضه  إيالم  من  تنفيذه  يتضمنه  قد  ما  التدبري 
املصادرة سواء أكانت عينية عىل أشياء أو مالية عىل أموال؛ حيث هيدف إيالم 

املتهم ماديًا إلنقاص قدرته املادية أو املالية عىل القيام باجلريمة.
5- التدبري ملنع اخلطر: عندما هتدف العقوبة إىل العدالة واالقتصاص من 
حاالت،  يف  مستقباًل  اجلريمة  وقوع  خطر  منع  إىل  هيدف  التدبري  فإن  اجلاين؛ 
التدبري  بني  ارتباط  فهناك  أخرى.  حاالت  يف  اجلريمة  وجود  خطر  ومعاجلة 
التدابري وانقضاءها  أن فرض  االحرتازي واخلطورة اإلجرامية. ويعني ذلك 
مرهتن بوجود اخلطورة. كام يعني االرتباط بني التدبري االحرتازي واخلطورة 
أن كل تطور يطرأ عىل اخلطورة يستلزم بالرضورة تعدياًل يف التدبري، سواء من 

حيث نوعه أو مدته أو كيفية تنفيذه.
الردع  إىل  العقوبة  هتدف  عندما  دائاًم:  اخلطيئة  عىل  قائم  غري  التدبري   -6
العام واخلاص، فإن التدبري هيدف إىل توفري واٍق اجتامعي؛ ومواجهة اخلطورة 
اإلجرامية، ويعد جمرد أسلوب للدفاع االجتامعي ضد هذه اخلطورة، ويعني 

هبنام، رمسيس، املرجع السابق، رقم 72)، ص 088).  (((
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ذلك أنه ال يستند إىل فكرة املسئولية األخالقية القائمة عىل اخلطيئة. وهذا ما 
مثل:  واإلدراك،  التمييز  عديمي  عىل  االحرتازي  التدبري  تطبيق  إمكان  يفرس 

املجنون والصغري، عىل الرغم من أهنم ليسوا أهاًل للمسئولية اجلنائية.
ثانيًا: من حيث املدة:

بمدة  املرتكب  الفعل  عىل  العقوبة  تقدر  اجلاين  شخصية  حسب   -(
حمددة)))، عىل حني أن التدبري يراعي قبل كل يشء شخصية اجلاين أو اجلانح أو 
من يتوافر يف خصاله ما يدل عىل اخلطورة اإلجرامية ولو املحتملة يف املستقبل، 
كام يف حالة املجنون، ومن تردد عليه أهل الفسق ومدى خطورته عىل املجتمع 

لو أننا تركناه من دون احرتاز من هذه اخلطورة.
2- حتديد مدة العقوبة ال ينطبق عىل املصادرة العقابية، فالعقوبة ترد مدهتا 
كام  املدة،  حمدد  غري  االحرتازي  التدبري  أن  حني  عىل  قدرها،  حيدد  نص  وفق 
أنه ليس له حد أدنى أو حد أقىص كام للعقوبة بصفة عامة؛ حيث إنه يتوقف 
أن  إىل  أو  اجلريمة،  من  العالج  متام  إىل حالة  بالوصول  مفعوله  يرتب  عندما 
تتضح الصورة ويظهر مدى توافر الصلة بني حمل املصادرة واجلريمة الواقعة، 
أو املزمع القيام هبا وقت الضبط، ويف احلالني يتوىل أمر الضبط رجال األمن 
من مأموري الضبط اجلنائي. وعليه نرى أن املصادرة االحرتازية رغم كوهنا 
من باب التدبري إال أهنا قد تكون ملدة حمددة هي فرتة انتهاء التحقيق وفحص 
املضبوطات وبيان صلة حمل املصادرة باجلريمة حمل الضبط والتحقيق، عىل أن 
املصادرة العقابية تتمتع بطبيعة خمتلفة عن طبيعة العقوبة بصفة عامة فيام خيص 
ملحل  وامللكية  احليازة  انتزاع  هبدف  تكون  العقابية  املصادرة  أن  حيث  املدة؛ 
املصادرة هادفة إتالفه)2)، أو إدخاله خزينة الدولة كاملقابل يف جريمة الرشوة.

قايد، أسامة عبد اهلل، 	200م، علم العقاب، القاهرة، دار النهضة العربية، ص)8.  (((
التجاري الصادر باملرسوم امللكي رقم  املادة احلادية والعرشون من نظام مكافحة الغش  مثال   (2(
 )م/9)( يف تاريخ 	2/	/29	)هـ بنصها عىل أنه: »يرتتب - يف مجيع األحوال، عىل ثبوت =
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املصادرة  حمل  األشياء  عن  اإلفراج  يمكن  االحرتازية  املصادرة  يف   -	
الواقعة،  اجلريمة  بينها وبني  أنه ال عالقة  اكتشاف  أو  بانتهاء هدف ضبطها، 
عىل حني يف املصادرة العقابية هيدف املنظم إزالة كل أثر للجريمة بإزالة األداة، 
إىل اجلريمة مرة  يعود  الوسيلة، ونواتج اجلريمة من طريق اجلاين حتى ال  أو 

أخرى.
ثالثًا: من حيث أسباب االنقضاء:

تتعدد أسباب انقضاء العقوبة فمنها: العفو والصلح، والتقادم، بخالف 
العامل املشرتك بينها وبني التدبري وهو الوفاة كام سبق بيانه يف عوامل االشرتاك 
بينهام، أما التدبري االحرتازي فإن انقضاءه رهن احلصول عىل املفعول املرجو 
الوصول إليه من وراء التدبري ذاته؛ أو اكتشاف حقيقة العالقة بني األشياء حمل 

املصادرة واجلريمة املضبوط ألجلها تلك األدوات أو الوسائل.
رابعًا: من حيث االستقالل:

)- العقوبة بصفة عامة تعد من السوابق املحسوبة عىل اجلاين، عىل حني أن 
التدبري االحرتازي ال يعد من ضمن السوابق التي حتسب كمأخذ عىل املتهم.

2- العقوبة مستقلة بنص قانوين، ولكن يرد عليها ما يسبب التخفيف أو 
التشديد، بخالف التدبري؛ حيث إذا توافر املبر له فال يأيت عليه ما خيففه أو 
يشدده، وذلك لسببني: أوهلام أنه ليس بعقاب، والثاين أن التدبري ليس له حد 

أدنى أو حد أقىص.
بالذكر أن هناك من األنظمة السعودية ما أخذ باملصادرة كتدبري  وجدير 
احرتازي يف كثري من اجلرائم مثل: جرائم املخدرات، واملفرقعات)))، والنقود 

= غش املنتج إتالفه أو الترصف فيه بأي طريقة مناسبة، ومصادرة األدوات التي استعملت يف 
الغش أو اخلداع. وتبني الالئحة كيفية الترصف فيها«.

ورد يف نص املادة الثالثة عرشة من نظام املتفجرات الصادر عام 26	)هـ أنه يتوىل ديوان املظامل   (((
احلكم بمصادرة مجيع املتفجرات واملفرقعات.
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األمن  لعنارص  وحتقيق  لالحتياط  قوة  االحرتازي  وللتدبري  وغريها،  املزيفة، 
متت  وسواء  للشخص  ملكًا  املصادرة  حمل  كان  سواء  به  يعمل  حيث  العام؛ 

حماكمته أم ال.
النقود  بتزييف وتقليد  النظام اجلزائي اخلاص  املادة )	)( من  كام نصت 
السعودي باملرسوم امللكي رقم 2) بتاريخ 20 رجب 79	)هـ عىل أنه حتجز 
وتصادر مجيع النقود املزيفة أو املقلدة وتسلم إىل مؤسسة النقد العريب السعودي 

وال يدفع مقابل هلا أي تعويض عنها بأية حال من األحوال))).

املطلب الثاين: األعامل األمنية الوقائية حلامية الفكر واملواطنة:
من حقوق اإلنسان احلق يف التعبري عن الرأي وحرية الرأي والفكر، إال 
أن هناك مقومات متلكها سلطة األمن يف الدولة تعمل من خالهلا عىل الوقاية 
الفكرية األمنية من االنحراف يف الرأي والفكر. ومن هذا الباب نجد املثال 
الواضح يف اإلعالم األمني الذي هيدف إىل الوقاية من االنحراف الفكري)2)؛ 
للفرد  السعودي  الفكر  حتصني  عىل  والعمل  اجلريمة  وقوع  ملنع  احرتازًا 
واملجتمع، فلإلعالم دور هام يف جمال التوعية األمنية ألفراد املجتمع ملكافحة 
اجلريمة والعمل عىل القضاء عليها، ليس فقط بالنرش واإلعالن بل وبتكاتف 
فإن دور اإلعالم  وبناء عليه  اجلريمة،  ملواجهة خطر  معًا  املجتمع  مجيع قوى 
يف هذا املجال ال يقترص عىل الدور التوعوي فقط أو الوقائي من االنحراف 
الشعور  املواطنة وتدعيم  أنه من جانب آخر يعمل عىل تأصيل  بل  الفكري، 

بالوالء واالنتامء، وهو ما يناقشه هذا املطلب يف فرعني متتاليني.

عدلت هذه املادة بموجب املرسوم امللكي الكريم رقم )		( بتاريخ 	/))/82	)هـ. انظر   (((
املادة الثالثة من املرسوم.

املالكي، عبد احلفيظ عبد اهلل، األمن الفكري مفهومه وأمهيته ومتطلبات حتقيقه، جملة البحوث   (2(
األمنية، املجلد 8)، العدد 		، شعبان0		)هـ، ص		.
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الفرع األول: وقاية احلق يف األمن الفكري:
ألنظمة  ختضعها  كام  اإلعالم،  وسائل  عىل  عامة  بصفة  اململكة  تسيطر 
صارمة تتوافق مع رؤيتها 0	20، وتضع األمور يف إطارها الرشعي الصحيح 
من  ممكن  قدر  بأكب  االستفادة  من  الدولة  تتمكن  حتى  يكون،  أن  جيب  كام 

وسائل اإلعالم وتوظيفها خلدمة أفراد الشعب.
فقد  للمجتمع  الفكري  األمني  البناء  عىل  وحفاظًا  املنطلق  هذا  ومن 
التي شملت ضوابط عدة للنرش ولو كان من باب  أنظمتها  اململكة  وضعت 
للرشع  يكون خمالفًا  أن  ما من شأنه  األمنية، حيث حظرت نرش كل  التوعية 
احلنيف. وهو ما نص عليه نظام املطبوعات والنرش السعودي الصادر باملرسوم 
امللكي رقم م/2	 وتاريخ 	/9/)2	)هـ يف الفقرة األوىل من مادته التاسعة 
الرشيعة  أحكام  ختالف  أال   -( ييل:  ما  املطبوعة  إجازة  عند  »يراعى  بقوهلا: 

اإلسالمية...«.
التوعية  طريق  عن  الوقائي  األمني  بالعمل  اهلام  بدوره  اإلعالم  ويظهر 
األمنية التي تعمل عىل حتقيق البيئة الفكرية اآلمنة بشكل عام يف اململكة العربية 
السعودية عىل شكل منظومة حمصنة من قبل السلطة تعمل عىل تغطية أكب قدر 
ممكن من جوانب حياة أفرادها. وعىل ذلك مل يظهر دور اإلعالم األمني كدور 
رائد يف هذا املجال من أول وهلة بل أنه مل يظهر هبذا الشكل إال بواسطة التزايد 
املستمر يف النشاط الثقايف وحتديث أشكال اإلعالم ووسائل توصيل املعلومة، 

وحتديد اهلدف األمني هلا قبل البدء يف تفعيلها.
1. الدور الفكري الوقائي لإلعالم األمني:

إن من رجال األمن من هم خمتصون إعالميًا أيضًا، ومن خالهلم يسعى 
اإلعالم األمني إىل التفاعل مع أفراد الشعب، وصوالً إىل حتقيق توعية أمنية 
حقوق  حيفظ  بام  الثقايف،  والوعي  واألمن  الرشع  من  أساس  عىل  تقوم  عامة 
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اإلنسان ويف ذات الوقت يثقفه بام يفيده يف محاية حقوقه الفكرية أيضًا، ويظهر 
دور اإلعالم األمني جليًا ملا حيققه من استقرار يف نفس الفرد الذي يستدل عىل 
يقع يف املحظور مما يدفعه إىل  به وبثقافته األمنية حتى ال  الدولة  اهتامم  مدى 
احلفاظ عىل أمنها، من جهة أخرى يدفعه أيضًا إىل البعد عن طريق اجلريمة؛ 
التوجيه  قبيل وسائل  آثار حلدوث أي خلل يف األمن، فهو من  ملا يعلمه من 

الفكري عىل مستوى الدولة.
ممارسة  خالل  من  اإلنسان  حقوق  حماور  أهم  من  يعد  الفكري  واألمن 
األمني،  اإلعالم  وحدة  يف  متمثاًل  اإلعالم  جمال  يف  الوقائي  األمني  العمل 
ولكن اإلعالم بصفة عامة هو مهمة وسائل اإلعالم التي تساهم مع الدولة 
يف بناء الفكر وحتصينه، وحتقيق األمن الفكري كأهم حقوق اإلنسان املعنوية، 
وذلك هو ما تستهدفه وسائل اإلعالم من السيطرة عىل الفكر وتغذية العقل 
باألفكار املتعددة، فنرى أن اإلعالم يتوجه إىل معنويات األفراد حتى يثقفهم 
النفس يف ذات الوقت فيعمل عىل تكوين قوي للبنية  ويعلمهم، بل وهيذب 
التحتية للفكر؛ حتى تكون عىل أتم االستعداد للتفاعل مع أي وسيلة تدعوها 
إىل احلفاظ عىل أمن اجلامعة، فتعمل عىل دفع الفرد إىل القيام بسلوك أمني حمدد 
هو البعد عن جمال اجلريمة أو العدوان بصفة خاصة ولو عىل نفسه ولو بطريق 

اخلطأ بالبعد عن مسببات هذا اخلطر))).
فاإلعالم األمني يعمل عىل اطِّالع فكر الفرد عىل مسببات اخلطر عىل حقه 
بالشكل  ويدفعه  ُيعلِّمه  مما  بصفة عامة  الفرد واجلامعة  والتي هتدد  األمن،  يف 
الصحيح للسلوك الواجب اتباعه سواء يف عدم انتهاك سيادة وهيبة القانون، 
أو الرشع، أو أي شكل من أشكال املخالفة كتعاطي املخدرات، أو االجتار هبا.

كلية اإلعالم،  التسويق االجتامعي، رسالة دكتوراه،  بوران، )200، ختطيط محالت  )))  مريدن، 
جامعة القاهرة، ص 9 وما بعدها.
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وعليه يظهر اإلعالم األمني يف اململكة كمنظومة متكاملة من النشاطات 
والفعاليات التي تؤثر عىل املدى البعيد عىل حقوق اإلنسان الفكرية من خالل 
ممارسته من قبل اجلهات األمنية، وتستخدم خمتلف أنواع ونامذج ومستويات 
اإلعالم للوصول إىل اهلدف املنشود. فاإلعالم له الدور العظيم يف توعية أفراد 
املتغريات  مع  وتتالءم  تتناسب  التي  وبالوسائل  وقائية،  أمنية  توعية  املجتمع 
الواقعية يف املجتمع عىل مجيع األصعدة، وسواء حتقق دوٌر لإلعالم األمني أو 
باململكة  املرشعة  السلطة  تضعها  التي  بضوابطه  اإلعالمي  لألمن  دوٌر  حتقق 
بالنظام السابق الذكر، فهام قناتان َتُصبَّان يف مصب واحد هو فكر ونفس الفرد 
أمنية  خطة  حسب  يسري  اإلعالم  أن  خاصة  وبصفة  السعودي،  املجتمع  يف 

هتدف هلا السلطة وترى حتقيقها ألمن املجتمع.
كام ترى اململكة يف الوضع الراهن أن من أهم أدوار اإلعالم األمني النرش 
الواسع للتوعية األمنية حتى تضمن األمن الفكري، وهو ما يتحقق عن طريق 
وختاطب  تستخدم  فهي  اإلعالم،  وسائل  يف  اململكة  له  ختطط  الذي  التنوع 
االتصال  قنوات  من  العديد  تنظيم  عىل  وتعمل  الوسائل،  كل  عب  أفرادها 
من  العديد  يف  ودخوهلا  اإللكرتونية  احلكومة  تنظيم  ومنها  الفرد  وبني  بينها 

االتفاقيات التي تعمل عىل الوصول هلذا اهلدف األمني.
ومن أبسط تلك الوسائل التلفاز الذي ينقل إليك احلدث يف التو واللحظة، 
ويعلمك ويوجه الفكر إىل ما جيب أن يقوم به الفرد يف مثل هذا احلدث وما 
هي وسائل الوقاية من هذا اخلطر، وما يتبع وجود التلفاز من قنوات فضائية 
إىل األخذ  بعيد؛ هادفة  الفرد يف عمق األحداث ولو من  انخراط  تعمل عىل 
فاستخدام  عامة،  بصفة  املجتمع  وأمن  أمنه  السالمة، وحتقيق  إىل طريق  بيده 
وإنام  اململكة،  مستوى  عىل  فقط  اململكة  يف  يقترص  مل  أمنية  كوسيلة  اإلعالم 
بعرض العديد من األخبار الدولية واملحلية التي هتم الفرد واملجتمع، والتي 



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني 1441هـ   |  يناير 2020م
291

الجهود الدولية والمحلية لحماية حقوق اإلنسان

تعمل عىل حتقيق األمن الفكري واألمن العام كأحد عنارص النظام العام التي 
تتكفل الدولة والسلطات املختصة بتوفريه للفرد واجلامعة، وهو ما نصت عليه 
املادة السادسة والثالثني من النظام األسايس للحكم الصادر باملرسوم امللكي 
بقوهلا:  السعودية  العربية  باململكة  2/8/27)	)هـ  وبتاريخ  )أ/90(  رقم 
تقييد  إقليمها، وال جيوز  واملقيمني عىل  مواطنيها  األمن جلميع  الدولة  »توفر 

ترصفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إال بموجب أحكام النظام«.
ومن الوسائل املقروءة ما له عظيم األثر يف نفوس املتعلمني؛ حيث تنقل 
احلدث الصامت وتعب عنه بكلامت وليس بانفعال أو اندماج حي مع احلدث 
الطريق  إىل  الشعب  من  معينة  طبقة  املقروءة  الوسيلة  وتوجه  التلفاز،  يف  كام 

الذي تريد انقيادهم إليه.
من  ثابت  هو  ما  جانب  إىل  الفكرية  األمنية  الوقاية  باب  من  ذلك  وكل 
ر من خطر اجلريمة، وحتاول هبا الدول مكافحة اجلريمة  نصوص قانونية حُتذِّ
غري  وسائل  يبدو  ما  عىل  أهنا  إال  شباكها،  يف  املجتمع  وقوع  دون  للحيلولة 

كافية))).
ويف اململكة العربية السعودية يعمل اإلعالم عىل الوقاية قبل العالج بمتابعة 
األفكار واألحداث عن كثب، والتعبري عنها بأبسط وأوضح الصور، حماولة 
البعد قدر اإلمكان عن الرتويج للشائعات أو األكاذيب التي قد يندمج معها 
الشباب والصبيان. كام تعمل وسائل  املجتمعية وال سيام  الفئات  العديد من 
اإلعالم األمني باململكة عىل إطالع أفراد املجتمع عىل جمريات األحداث يف 
حرب اليمن، حتى يتفاعل املجتمع مع السلطة عب وسائل اإلعالم األمني يف 
العدوان محاية حلق اإلنسان يف تكوين فكره، والتعبري عن  الوطن ورد  محاية 

للعلوم  العربية  نايف  أكاديمية  اجلريمة،  من  للوقاية  اجلديدة  االجتاهات  مصطفى،  العوجي،   (((
األمنية، الرياض، 987)م، ص 	).
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رأيه يف حدود مرشوعة وبناء عىل علم يقيني توصل إليه من خالل القنوات 
الرسمية لإلعالم األمني باململكة.

إسالمي،  رشعي  سياج  ذات  أمنية  وقائية  أطر  حتده  العمل  ذلك  وكل 
التاسعة والثالثون  املادة  النبيل لإلعالم وهو ما عبت عنه  الوقائي  واهلدف 
ومجيع  والنرش  اإلعالم  وسائل  »تلتزم  بقوهلا:  للحكم  األسايس  النظام  من 
األمة  تثقيف  يف  وتسهم  الدولة،  وبأنظمة  الطيبة،  بالكلمة  التعبري  وسائل 
ودعم وحدهتا، وحيظر ما يؤدي إىل الفتنة، أو االنقسام، أو يمس بأمن الدولة 
وعالقاهتا العامة، أو بسيئ إىل كرامة اإلنسان وحقوقه، وتبني األنظمة كيفية 

ذلك«.
ووسائل  السعودية،  املحلية  الصحف  تنرشه  مما  أكثر  ذلك  عىل  أدلَّ  وال 
بأسلوب  فلسطني  يف  واملستمر  الدائر  الرصاع  عن  باململكة  والتلفاز  اإلذاعة 
أمني وقائي تثقيفي وبيان مبسط ودون مبالغة ملا ينتج عن تلك الرصاعات من 
العربية مجعاء، فمن وسائل  الفلسطيني وعىل األمة  الشعب  آثار وخيمة عىل 
اإلعالم غري السعودية التي اعتمدت يف عرضها للقضية عىل اإلثارة وهتويل 
اإلعالم  وسائل  اختذت  حني  عىل  يستحق،  مما  ًأكب  حجام  بإعطائه  املوقف، 
السعودية موقف املحايد، فام كان منها إال الوصف احلقيقي الواقعي من خالل 

املتابعات والتعليقات دون زخرفة القول.
حرصها  لشديد  نظرًا  السعودية  العربية  اململكة  يف  أنه  بالذكر  واجلدير 
عىل بناء رؤيتها عىل مرتكزات أمنية تقي املجتمع خطر اجلريمة فيظهر لنا أنه 
املختلفة  األمنية  األجهزة  جانب  إىل  الوقوف  اإلعالم  وسائل  عاتق  عىل  يقع 
أجهزة  ومنها  الداخيل،  واالستقرار  األمن  حتقيق  عىل  تعمل  التي  الدولة  يف 
الرشطة وغريها من األجهزة األمنية املعنية باألمن ومواجهة العدوان؛ حيث 
أن اإلعالم أيضًا يقع عىل عاتقه مسؤولية حتقيق األمن الفكري، بل نراه من 
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أهم مهام اإلعالم يف هذا املجال لتعلقه املبارش بتكوين الرأي والفكر املجتمعي 
وليس فقط الفردي، وهو ما تضمنته املادة التاسعة من نظام املطبوعات والنرش 
السعودي يف فقرهتا الثالثة فيام جيب أن تراعيه أي مطبوعة عند إجازهتا يف قوهلا 

».. أال تؤدي إىل إثارة النعرات وبث الفرقة بني املواطنني«.
و بام أن من يامرس اإلعالم األمني هم أيضًا من رجال األمن فلهم وعليهم 
من املهام األمنية الوقائية التي مُتاَرس لصالح املجتمع ولكن قد تكون من حيث 
واالجتامعية  الفكرية  االلتزامات  من  عددًا  األفراد  عاتق  عىل  ُتلقي  الشكل 
األفراد  التدخل يف حقوق وحريات  له دوره يف  أن اإلعالم األمني  معًا؛ أي 
الفكرية وحرية الرأي. ومن جهة أخرى نرى أنه من واجبات اإلعالم األمني 
األفكار  طرح  يف  اإلعالمية  باألمانة  االلتزام  املنشود  للهدف  توصاًل  كذلك 
واملوضوعات السياسية، واتسامها بقدر من القوة حسب ما تقتضيه ظروف 
أكمل وأوضح وجه هلا،  يؤدهيا اإلعالم عىل  أن  أمانة جيب  فالكلمة  الدولة؛ 
ملا عليه من مسؤولية جتاه الدولة التي يمثلها أمام أفرادها ومجاعاهتا، كام أهنا 
الرأي  ولتكوين  الشعب  أفراد  جتاه  بحق  بأمانة  بأدائها  يقوم  أن  جيب  وظيفة 
العام السليم النقي الذي يتوافق ورؤية اململكة 0	20 يف حتقيق جمتمع واعي.

وهو ما أكدت عليه املادة الثالثة من السياسة اإلعالمية للمملكة بالنص 
عىل أنه: »تدأب وسائل اإلعالم عىل خدمة املجتمع وذلك عن طريق تأصيل 
قيمه اإلسالمية الثمينة وترسيخ تقاليده العربية الكريمة واحلفاظ عىل عاداته 
اخلرية املوروثة ومقاومة كل ما من شأنه أن يفسد نقاءه وصفاءه. وتعنى يف دفع 

عجلة التنمية والتعاون مع املؤسسات املختصة يف هذا املجال«.
الرأي  فحرية  الرأي؛  اإلعالم من حرية يف  به  يتمتع  ما  وذلك ال خيالف 
والنرش  املطبوعات  نظام  من  الثامنة  املادة  ذكرت  كام  مكفولة  عنها  والتعبري 
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السعودي يف قوهلا: »حرية التعبري عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النرش 
يف نطاق األحكام الرشعية والنظامية«، كام أن األمانة يف كل أمر مشكورة من 
العمل يف نطاق األحكام الرشعية  باب  بأمانة وهي من  كل من نحى منحى 

املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية.
األمن العام والرأي العام وجهان لعملة واحدة يؤثر كل منهام يف اآلخر 
التوعية  املفهوم تظهر أمهية دور اإلعالم األمني يف  به، وبناء عىل هذا  ويتأثر 
يف  منها  االستفادة  ومدى  قوته  يف  تظهر  أمهيته  أن  حيث  االجتامعية؛  األمنية 
االجتامعي؛  األمني  الوعي  ذي  املجتمع  اجلريمة يف  نسبة  خفض  العمل عىل 
مما حيقق أكب عائد عىل األمن العام يف البالد. كام تتجىل خطورته يف استثارته 
وهنا  تضليله،  عىل  العمل  يف  أو  الدولة،  يف  ما  اجتامعية  ظاهرة  جتاه  وحشده 
تكمن خطورة اإلعالم األمني وما قد يرتتب عىل ذلك من نتائج سلبية هتدد 
الدولة  جمتمع  داخل  الطائفية  الفتن  بإحداث  للدولة،  الداخلية  اجلبهة  أمن 
الواحدة، وهو ما ُحظِر عىل املطبوعات السعودية بصفة عامة كام سبق القول 
بموجب نص املادة التاسعة من نظام املطبوعات والنرش السعودي يف فقرهتا 

الثالثة.
املادة  نص  بموجب  للمملكة  اإلعالمية  السياسة  ذلك  عىل  أكدت  وقد 
الثانية منها بالنص عىل أنه: »يعمل اإلعالم السعودي عىل مناهضة التيارات 
اهلدامة واالجتاهات اإلحلادية والفلسفات املعادية وحماوالت رصف املسلمني 
واملجتمعات،  اإلفراد  عىل  خطرها  ويبز  زيفها  ويكشف  عقيدهتم  عن 

والتصدي للتحديات اإلعالمية املعادية بام يتفق مع السياسة العامة للدولة«.
نستطيع  التي ال  املختلفة  وفلسفاته  نظرياته  له  أصبح  اآلن  العام  والرأي 
اخلوض فيها اآلن، كام له استخداماته العديدة داخل الدولة وله عظيم األثر يف 

مجيع مناحي االقتصادية واألمنية واالجتامعية والسياسية))).
عبد اهلل، حممد، 982)م، العالقات العامة، مطبعة دار التأليف، القاهرة، ص90.  (((
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وقد بدأ هذا الدور لإلعالم السعودي يف مواجهة تلك املشكالت وعرضها 
عىل األفراد، حماوالً توعيتهم وطرح احللول هلا مع تنمية الوعي األمني لدى 
الشعب السعودي لتحقيق األمن الفكري، ومن جانب آخر يعمل عىل إعالء 
ما شاهدناه من  الناس. وهو  باهتاممات  دينيًا وأخالقيًا، واالرتقاء  اخلري  قيم 
تغطية إعالمية غري مسبوقة ألحداث التفجريات اإلرهابية األخرية. كام أكدت 
السياسة  املادة األوىل من وثيقة  اململكة يف سياستها اإلعالمية بموجب نص 
اإلعالمية للمملكة أنه: »يلتزم اإلعالم السعودي باإلسالم يف كل ما يصدر 
ما  ويستبعد من وسائله مجيع كل  األمة  عقيدة سلف هذه  عنه، وحيافظ عىل 

يناقض رشيعة اهلل التي رشعها للناس«.
اإلذاعي  الرشف  ميثاق  من  السادسة  املادة  بنص  جاء  ما  يؤكد  ما  وهو 
اإلسالمي الذي وافقت عليه اجلمعية العامة ملنظمة إذاعات الدول اإلسالمية 
يف االجتامع اخلامس لدورهتا العادية املنعقد يف الكويت 02	)هـ بقوهلا: »تلتزم 
اإلذاعات اإلسالمية املسموعة واملرئية - وهي تعطي املواطن - أن تتلقى منه، 
وتتيح له فرصة املشاركة بالرأي والنقد والتوجه وطرح املشكالت ووجهات 
العام،  األداء  وترشيد  اإلعالم،  وتدعياًم حلق  اإلعالمية  للعملية  إثراًء  النظر، 
واملواطن،  الدولة  وبني  واملتلقي  املعطي  بني  االجتاهني  يف  للتجاوب  وحتقيقًا 
وتأكيد لاللتزامات املتبادلة، وتعميقًا للشعور بالواجبات واحلقوق، والشعور 
الشاملة  والتنمية  للبناء  ودعاًم  والتضامنية  واملجتمعية  الفردية  باملسؤولية 

والعمل الوطني«.
فاجلريمة نوع من أنوع السلوك االجتامعي الذي حيتاج إىل التوعية احرتازًا 
لوقوعها))) من جهة اإلعالم األمني يف شكل خطاب موجه ألفراد املجتمع عن 
اجلريمة، ونبذها ونبذ أخالقيات املجتمع لوجودها وتفشيها، ملا ينطوي عليه 
من هتديد ألمن وحياة واستقرار الناس يف املجتمع، لذا تقوم الدولة بمكافحة 
رخا، طارق عزت، 2006م، املرجع السابق، ص 	)، اخلطيب، سعدي حممد، املرجع السابق،   (((

ص 8	.
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وسائل  وتقوم  املنحرف،  عىل  بالعقاب  ُتلقي  التي  القوانني  بسنِّ  األمر  هذا 
اإلعالم بتوفري األمن الفكري الوقائي جتاه التيارات املنحرفة بتوصيل املعلومة 
كام هي إىل أفراد الشعب، وأن توصل إليهم أن تلك اجلريمة من املعايص التي 

حرمها الرشع والتي تنهى عنها األخالقيات واآلداب العامة يف املجتمع.
و مما ال شك فيه أن تكوين اإلعالم األمني للرأي العام القوي بالتوعية 
االجتامعية هلو ما يمثل القوة املرغوب فيها حلامية العقائد واألخالق واآلداب 
االجتامعية، كام يعمل عىل تأصيل مرتكزات الرؤية 0	20 من حتقيق جمتمع 
حيوي وآمن. وبناء عليه يستطيع الرأي العام القوي أن يرعى تلك القيم وهو 
ما يقوم به اإلعالم السعودي اآلن وخيطو نحوه خطوات كبرية ورسيعة، بل 
ويقفز إليه قفزات واسعة املجال هادفًا الوصول إىل حتقيق أهداف والة األمر، 
يف نقاء املجتمع وإعالء كلمة احلق ومنع اجلريمة ومكافحتها بجميع أشكاهلا، 
دائاًم والة  الذي يسعى  الطابع اإلسالمي  الفكر ذو  له  وتكوين جمتمع هادئ 
األمر إىل إرسائه. فتشارك اململكة أفرادها معها يف ذلك مما جيعل الشعب هو 
الذي يعمل عىل حفظ تلك األخالقيات واآلداب ألنه أحد صناعه. وبناء عليه 
ر توافر األمن الفردي بعيدًا عن أمن املجتمع وأمن دولته))). يتبني أنه ال ُيتصوَّ
إال أنه من وجهة نظرنا فإننا ال نلقي كل اللوم عىل وسائل اإلعالم ولكن 
لإلعالم األمني دورًا إجيابيًا هامًا ال نستطيع أن ننكره، بل أنه عند نرش أخبار 
يثري غضب اجلامهري  الذي  القسوة والعنف  بالشكل احلقيقي هلا من  اجلريمة 
جهة  من  فتكون  اآلخر،  من  أصعب  منهام  كل  خيارين  أمام  بذلك  تصبح 
حريصة أشد احلرص عىل تقليل النرش، وحماولة عدم انشغال الشباب باجلريمة 
وشكلها وكيفية أدائها، وبني خيار آخر ذي دور مكافئ هو احلرص عىل النرش 
الرأي  مجاهري  من  ولفظه  املجرم  عزل  عىل  تساعد  التي  للجريمة  واإلعالن 

العام؛ وقايًة لفكر الشباب من االنخراط يف فكرة اجلريمة.
ومتطلبات  وأمهيته  مفهومه  الفكري  األمن  شعبان0		)هـ،  اهلل،  عبد  احلفيظ  عبد  املالكي،   (((

حتقيقه، جملة البحوث األمنية، املجلد 8)، العدد 		، ص 7	.



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني 1441هـ   |  يناير 2020م
297

الجهود الدولية والمحلية لحماية حقوق اإلنسان

كام أن حظر النرش عن اجلريمة سواء كانت جريمة داخلية أو خارجية، أو 
هلا أبعاد دولية، يقف حائاًل ضد حقوق الرأي العام يف األمن الفكري باإلعالم 
املطلوبة بني كل هذه  املوازنة  األمني عمل  ينبغي عىل اإلعالم  لذا  الصائب، 
األغراض، يف حدود ما سنته األنظمة وسمحت به، ويف الشكل املرشوع الذي 
ال يدع الفرصة سانحة لئن يكون اإلعالم األمني وسيلة للتدريب عىل اجلريمة 

وبيان دقائق أمورها كام يظهر يف بعض األحيان.
لذلك نرى أن احلدَّ من النرش عن اجلريمة أو طريقة النرش هلا وبصفة خاصة 
بطابع  أو  بالدول،  شائكة  بوقائع  تتعلق  والتي  الدولية  األبعاد  ذات  اجلريمة 
معني أو معتقد ديني، بل يظهر لنا أن يف ذلك رضورة قومية أمنية وسياسية، 
جهة  من  تعمل  رسية  إعالمية  خطة  شكل  يف  عنها  اإلعالن  ترشيد  ويكون 
أخرى، عىل أن تشبع أفراد الرأي العام بام حيتاج إىل العلم به فقط، ويف حيز 
واضح من احلقيقة والرشع، وهو مما نعده من باب مكافحة انتشار اجلريمة، 
كام لو فعلتها يف جرائم اإلرهاب عىل سبيل املثال حتى ال يكون اإلعالم هو 

املنشئ للتيارات الفكرية املنحرفة عىل هذا الشكل.
وأي  اجلريمة  مكافحة  قنوات  أحد  األمني  اإلعالم  يكون  عليه  وبناء 
السعودية  العربية  اململكة  إليه  املنحرفة، وهو ما تسعى  الفكرية  التيارات  من 
جاهدة عىل مجيع األطر، ويف مجيع املجاالت، ملا توليه وزارة اإلعالم من اهتامم 
باجلريمة وكيفية النرش عنها، وإن كانت يف بداية خطواهتا األوىل إال أهنا تسعى 
وحكومتها الرشيدة إىل الوصول الرسيع إىل حتقيق األمن العام من خالل كل 

أجهزهتا أمنية مهام دق دورها أو عظم.
كام نصت املادة الثامنة من ميثاق الرشف اإلعالمي املنعقد بجدة السابق 
الَعفِّ  األخالقي  باألسلوب  املسلمون  اإلعالميون  »يلتزم  أنه:  عىل  الذكر 
الكريم يف تأدية رسالتهم، وحرصًا عىل قدسية املهنة ورشفها، وصونًا لكرامة 
القوى  توحيد  يف  وإسهامًا  الدويل،  املجتمع  يف  ومكانتها  وسمعتها  األمة 

اإلسالمية، وتعبئة الرأي العام اإلسالمي تعبئة صحيحة«.
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اإلعالمية  السياسة  من  الرابعة  املادة  نص  بموجب  كذلك  ورد  ما  وهو 
للمملكة بالنص عىل أنه: »املادة الرابعة:

صيانة  عىل  القائمة  اململكة،  سياسة  خدمة  عىل  اإلعالم  وسائل  تعمل 
املصالح العليا للمواطنني خاصة والعرب واملسلمني عامة، وذلك بتبني هذه 
السياسة وعرضها عرضًا موضوعيًا مدعاًم بالوثائق مؤيدًا باملواقف واحلقائق«.

املبالغة،  وعدم  املصداقية  التزام  اإلعالم  واجبات  فمن  عليه  وبناء 
واملوضوعية واحلياد يف تغطية األحداث اإلجرامية، بعيدًا عن التضليل للرأي 
توازن  بعمل  القيام  حماولة  مع  الفكري،  الوقائي  األمن  حتقيق  هادفًا  العام، 
اخلامسة  املادة  عليه  وعاقبت  مته  جرَّ لذا  اإلثارة،  عن  بعيدًا  خمل،  غري  فكري 
والثالثون من نظام املطبوعات والنرش السعودي يف قوهلا: »عىل كل صحيفة 
نسبت إىل الغري ترصحيًا غري صحيح، أو نرشت خبًا خاطئًا أن تصحح ذلك 
طلب  بعد  يصدر  عدد  أول  يف  الشأن،  صاحب  طلب  عىل  بناء  جمانًا،  بنرشه 
التصحيح، ويكون ذلك يف املكان الذي سبق أن نرش اخلب أو الترصيح فيه، أو 

يف مكان بارز منها، وملن أصابه رضر حق املطالبة بالتعويض«.
كام تثري الصحافة بذلك الرأي العام ضد املتهم مما يشوب الباءة ويلوثها، 
وجيول  يصول  قد  التي  التحقيق  أرسار  نارش  نظر  بوجهة  العام  الرأي  ويقنع 
بخباياها وعن عمد بارتكاب النرش املحظور، الذي يعلم به مما يرتب املسؤولية 
عن النتيجة عىل عاتق رئيس حترير اجلريدة التي قامت بالنرش، حيث أنه املرشف 

الفعيل عىل املحررين داخل اجلريدة.
وخالصة القول إن العمل األمني الوقائي من خالل اإلعالم يعمل عىل 
إحداث رأي وفكر اإلنسان، كام قد يعمد إىل توجيه رأيه إىل فكرة حمددة، أو 
يرسم له صورة معينة عن الفكرة التي يرغب اإلعالم األمني شيوعها عن أمر 

ما، مما قد حيد من متتع اإلنسان بحقه يف حرية الرأي والفكر.
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الفرع الثاين: وقاية احلق يف املواطنة:
األمني  املثلث  تكوين  يف  ضلعًا  منهم  كل  يعد  واألمن  والدولة  املواطن 
االجتامعي  النسيج  حُلمة  حيقق  بام  احلامية،  من  بسياج  املجتمع  حييط  الذي 
للمجتمع، ويؤدي إىل رشاكة يف تنمية املجتمع من خالل املواطن والدولة يف 
نفس الوقت، والعمل األمني له دوره يف محاية احلقوق واحلريات العامة، ومن 
الدولة  لسيادة  معاكسة  وجهة  إىل  توجه  إذا  الذي  املواطنة  حق  احلقوق  تلك 

وأمنها كانت الُفرقة املجتمعية التي هتدد أمن املجتمع وتفكك نسجه.
واملواطن هو كل إنسان ينتسب إىل دولة قدر اهلل له أن يولد فيها وينتمي 
إليها ويعيش عىل إقليمها، وتكون صلته هبذه الدولة أهنا موطنه ومحاه، ومركز 
شعوره باألمن واألمان، وأهنا هي املالذ األول واألخري له إذا غار عليه غائر، 
العربية  اململكة  النظام األسايس للحكم يف  وهو واجب دستوري نص عليه 
السعودية بحسب نص املادة )		( منه والتي ورد فيها أنه: »الدفاع عن العقيدة 
النظام أحكام  اإلسالمية، واملجتمع والوطن واجب عىل كل مواطن، ويبني 
اخلدمة العسكرية«. ما أكدته املادة السابعة من نظام اجلنسية العربية السعودية 
2/22/	7	)هـ  وتاريخ   »8/20/	60	« رقم  امللكية  باإلرادة  الصادر 
بقوهلا:  2)/))/79	)هـ  وتاريخ   )20( رقم  امللكي  باملرسوم  واملعدل 
ألب  خارجها  أو  السعودية  العربية  اململكة  داخل  ولد  من  سعوديًا  »يكون 
له أو ولد داخل  سعودي أو ألم سعودية وأب جمهول اجلنسية أو ال جنسية 
يثبت  مل  ما  فيها  مولودًا  اململكة  يف  اللقيط  ويعتب  جمهولني  ألبوين  اململكة 

العكس«.
كام أنه يرى أنه عليه واجب احلفاظ عىل أمن دولته وسيادهتا واستقرارها 
ووحدة أراضيها، ومن خيالف ذلك وينتهكه إنام هو خمالف ومنتهك لواجب 

املواطنة، والوالء واالنتامء.
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وحيفظها  الرشع  حيميها  وحقوق  عدة  حريات  املواطن  متنح  فاملواطنة 
بشكل  واحلقوق  احلريات  تلك  ممارسة  تكون  أن  من  بد  ال  ولكن  بأحكامه، 
مرشوع، فاحلق ال يمنع اشرتاط مرشوعية املامرسة؛ فال توجد حرية دون قيود، 
فكل إنسان باملجتمع يتمتع باحلرية ذاهتا وبنفس القدر من احلرية ومن نوعية 
احلق، وهو ما يعد معيارًا للتمتع باحلرية أو احلق، أنه عندما يكتسب الشخص 
بمامرسة هذا  يمنع من مطالبته  نظامي هبذا ال  أو  بناء عىل نص رشعي  احلق 
وسائل  واتباع  مرشوعة،  بطرق  احلرية  تلك  ممارسة  أو  استعامله،  أو  احلق، 
املرشوعية القانونية والرشعية حتى ال يقع حتت طائلة النظام، ومن هذا أيضًا 

يظهر مدى محاية حقوق اآلخرين من العدوان.
الفرد  نفسية  تدعم  والتي  باملجتمع،  املعنوية  الدعائم  أهم  أحد  واملواطنة 
داخل جمتمعه؛ حيث الشعور باالنتامء والوفاء والوالء للوطن، والعمل عىل 
محايته وعدم تعريض أمنه للخطر؛ حتى يكتسب باملقابل احرتام حقوقه عند 
الفرقة  أو تدعو إىل  باملواطنة،  بالشعور  النظام ختل  أو  ارتكاب خمالفة للرشع 

والفتنة بني فئات املجتمع، والعمل عىل جعله منقساًم إىل طوائف خمتلفة.
ويدل ذلك عىل أن املواطنة هي أساس األمن، وتظهر أمهيتها أكثر يف وقاية 
وتأمني كيان الدولة مما هيدده من أخطار داخلية أو خارجية، ومن جهة أخرى 
رضورة توثيق العالقة بني أفراد الشعب ورجال السلطة داخل الدولة الواحدة، 
وهو الدور الذي يلعبه املواطن والدولة )الوطن( يف املجتمع كمدافع يدًا بيد 

مع وعن رجل األمن، وبصفة خاصة عن شهيد الواجب))).
ومن هذا املنطلق تظهر أمهية وقاية فكر املواطنة كمعنى اجتامعي وقانوين 
وسيايس ساهم يف تطور املجتمع اإلنساين بشكل كبري، بجانب الرقي بالدولة 

الشهراين، سعد بن عيل بن رحيان، مؤسسات األمن الوطني يف اململكة العربية السعودية، مؤمتر   (((
اململكة العربية السعودية يف مائة عام، 9)	)هـ، ص		2.
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والواجبات،  احلقوق  وضامن  الرشاكة  وإىل  واإلنصاف،  والعدل  املساواة  إىل 
وحفظ أمن املجتمع من االنحراف عن الوالء.

نتائج العمل باملواطنة:
)- تعمل عىل رفع اخلالفات واالختالفات الواقعة بني املواطنني ورجال 

األمن يف الدولة.
يدفع  مما  ودولته،  بوطنه  املواطن  وتعلق  املجتمعية  الرشاكة  تقوية   -2
املواطن إىل تطوير وطنه، والدفاع عنه أمام امللامت املختلفة، جنبًا إىل جنب مع 

رجال األمن.
والرصاعات  الفتن  من  احلد  عىل  يعمل  املجتمع  يف  املواطنة  تفعيل   -	

الطائفية والعرقية.
بني  التمييز  وعدم  اإلسالم،  عليه  حث  الذي  املساواة  مبدأ  تفعيل   -	
الناس؛ لقوله  فيام جاء َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ  َقاَل: 
يِق ُخْطَبَة الَوَداِع، َفَقاَل:  اِم التَّرْشِ »َخَطَبنَا َرُسوُل اهلل  يِف َوَسِط َأيَّ
َعىَل  لَِعَرِبٍّ  َفْضَل  اَل  َأاَل  َواِحٌد،  َأَباُكْم  َوإِنَّ  َواِحٌد،  ُكْم  َربَّ إِنَّ  النَّاُس،  ا  َ َأيُّ ))َيا 
َر، إاِلَّ  َر َعىَل َأْسَوَد َواَل َأْسَوَد َعىَل َأمْحَ ، َواَل أِلمَْحَ ، َواَل لَِعَجِميٍّ َعىَل َعَرِبٍّ َعَجِميٍّ
بِالتَّْقَوى، إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهلل َأْتَقاُكْم، َأاَل َهْل َبلَّْغُت؟((، َقاُلوا: َبىَل َيا َرُسوَل 

اِهُد الَغائَِب((«))). ِغ الشَّ اهلل، َقاَل: ))َفْلُيَبلِّ
	- حفظ الثقة املتبادلة بني املواطن ودولته بأجهزهتا كافة وبصفة خاصة 

أجهزهتا األمنية.
القانون  أمام  املواطنني  بني  واإلنصاف  والعدل  املساواة  تضمن   -6

وخدمات املؤسسات، وأمام الوظيفة العمومية واملناصب يف الدولة.
الثقافات  تنوع  مع  العيش  عىل  التكيُّف  عىل  تعمل  احلقيقية  املواطنة   -7

والعقائد والتيارات الفكرية املتنوعة.
عبد اجلبار، صهيب، 	)20، اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد،)د.ن( )د.ب( ، ج0)،ص8	.  (((
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ن املواطن من تدبري الشأن العام من خالل النظام االنتخايب ناخبًا  8- مُتكِّ
ومنتخبًا للمؤسسات املنتخبة التي تعب عن دولة القانون واملؤسسات. ومن 
املواطن  أن  يعني  مما  املدين،  املجتمع  وهيئات  منظامت  يف  العضوية  خالل 
يساهم يف البناء الدستوري والسيايس واملدين للدولة من حيث ضامن الدولة 

هلذا احلق.
الواحدة؛  الدولة  مواطني  بني  االجتامعي  التكيُّف  صقل  عىل  تعمل   -9
النفسية  متطلباته  ومقابلة  حاجاته،  إشباع  عىل  القدرة  لديه  املواطن  ليصبح 
ل  ُيسهِّ مما  موطنه.  أفراد  وبني  بينه  املنسجمة  العالقة  خالل  واالجتامعية، من 
مراتب  أرقى  لبلوغ  بيئته  أو  نفسه  يف  املطلوبة  التغريات  إحداث  عملية  عليه 

املواطنة احلقيقية))).
0)- تضمن حقوق اإلنسان يف املجتمع والوطن والدولة؛ حيث تضمن 
ثم  ومن  الدولة،  وهو  عنه  يعب  الذي  السيايس  اإلطار  يف  املجتمع  استمرار 
الواجبات، مما يرقى  أداء  املطالبة باحلقوق مع  املواطن عىل  املواطنة حتفز  فإن 
قيمة  فهي  واملجتمعية؛  الفردية  املواطنة يف حياته  بمكانة  الوعي  إىل  باملواطن 

أخالقية واجتامعية وسياسية وسلوك أمني قبل أن تكون معرفة وثقافة.
نحو  يسعى  متنوع،  ومدين  واجتامعي  سيايس  نظام  بناء  إىل  تؤدي   -((
وتبوئها  للمواطنني،  الشعبية  املشاركة  احرتام  باب  من  والتفاعل  التكامل 
صدارة السلطة عىل مؤسسات الدولة، وعليه فإن املواطنة توفر للمواطن بيئة 

صاحلة لكي يعمل عىل تطوير املجتمع.
املجتمع  يتم بني مؤسسات  بناء  املفهوم هي  املواطنة هبذا  أن  نرى  وعليه 
كافة؛ حتى يتعمق االنتامء الروحي املرتبط بحب الوطن، وليست انتامء الفرد 
جلنسيته والتزامه بقوانني الدولة فقط بل املواطنة أكب وأشمل من ذلك بكثري، 
يسكن  وأن  العابرة  اللحظات  كل  عن  التجاوز  عبء  املواطن  فعىل  وبالتايل 
الباز، راشد سعد، أزمة الشباب اخلليجي واسرتاتيجيات املواجهة، جامعة نايف العربية للعلوم   (((

األمنية، 	2	)هـ، ص )2 وما بعدها.
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التي  احلقة  املواطنة  هي  وهذه  احلقيقي  االنتامء  هو  هذا  ألن  قلبه؛  يف  وطنه 
تعكس الصورة احلقيقية ملكتسبات الوطن وقيمته وأمنه.

واستقرار املجتمعات بصفة عامة ال يتحقق إال من خالل ضامن الشعور 
باملشاركة  استثناء  وبدون  للجميع  السامح  وينميه  يؤسسه  الذي  باملواطنة 
يتوجه  أو ال  املواطنة ال خيص  مفهوم  فإن  لذلك  األمني.  العمل  احلقيقية يف 
فقط إىل األقلية يف مقابل األكثرية، بل هو يستوعب اجلميع، فهو حيافظ عىل 
حقوق األقلية واألكثرية يف نطاق مفهوم املواطنة احليوية الذي يتبناه برنامج 
ينفصل  املواطنة ال  إن مفهوم  التحول 2020، وكذلك رؤية 0	20؛ حيث 
إطالقًا عن مفهوم املساواة، بعيدًا عن أي فروقات طائفية أو مذهبية أو قبلية، 

ولو قامت عليها بعض املجتمعات كأعراف وعادات.
وعليه نرى أن تبنِّي رجال األمن أثناء قيامهم بعملهم املوكول إليهم هلذا 
األمني  العمل  وممارسة  الوطنية  اهلوية  عىل  املحافظة  لريتب  الوطني  الفكر 
رؤية  أهداف  ملن  الوقائي؛  األمني  العمل  عليه  يامرس  ملن  واحتواء  بوطنية، 
0	20 عن مفهوم املواطنة بركائزها القائمة عىل أسس من الدين اإلسالمي 
السيايس،  النظام  لتطوير   20	0 رؤية  يف  األساس  حجر  متثل  التي  احلنيف 
التكامل االجتامعي  والعديل واألمني الوطني، كام تعمل عىل تنمية مقومات 
أفراد املجتمع وتشجيع  الوطنية وروح االنتامء والوالء لدى  الوحدة  وتعزيز 

مسامهات املواطن يف محاية أمن الوطن.
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املبحث الثاين
األعامل األمنية الوقائية املتعلقة باالستدالل

وقائية ألمن  مهام  منهم  الضبط  وملأموري  األمن  األمني ورجال  للعمل 
الدوريات  ومرور  لياًل  األحياء  بتأمني  الرشطة  جهاز  عليها  يقوم  املجتمع، 
من  وحرياهتم  حقوقهم  وحفظ  راحتهم  عىل  والسهر  املجتمع  أفراد  لتأمني 
العدوان. ويف سبيل ذلك فمن إجراءات العمل األمني ما هو وقائي وما هو 
تنفيذ لعقوبة. ومن اإلجراءات التحفظية أن يطلب رجل الضبط اجلنائي من 
إثبات هويته، أو ويطلب منه عدم مغادرة املوقع، أو أن يطلب  لياًل  الساري 
ف عىل حمل إقامته، أو حمل عمله؛ فله أن يستوقفه لذلك دون عدوان  منه التعرُّ

باستخدام القوة. وهو ما تناقشه الدراسة يف هذا املبحث بمطلبني متتاليني.

املطلب األول: االستيقاف:
االستيقاف من اإلجراءات االحرتازية حلفظ األمن والنظام العام للدولة، 
أنه من إجراءات محاية حق األمن لكل فرد، وهو بذلك من اإلجراءات  أي 
األمنية التي متس بحقوق اإلنسان مساسًا ذا حدين؛ حيث يعمل االستيقاف عىل 
حفظ األمن العام من جانب، ويتعرض ماديًا حلرية الشخص حمل االستيقاف 
ومنعه من احلركة من جانب آخر. وعليه يظهر يف إجراء االستيقاف احلاجة 
األمني  بالعمل  القيام  آثار  من  اإلنسان  حرية  حتصن  ضامنات  لتوفري  املاسة 
الوقائي املاس بحريته يف احلركة؛ وهو ما تبينه الدراسة هنا يف فرعني متتاليني.

الفرع األول: مفهوم االستيقاف:
تعمل عىل  التي  األمنية  اإلجراءات  القول - من  االستيقاف - كام سبق 
حفظ األمن ومحاية النظام العام باملجتمع بمنع الشخص من احلركة حتى يتم 
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استبيان هويته وشخصه، ودون اإلمساك به أو التعرض له يف جسده أو حرية 
تنقله لفرتة ما كام يف إجراء القبض))).

فمام ال شك فيه أن مرور أي شخص يف نقاط التفتيش يمنح احلق لرجل 
الضبط اجلنائي أو رجل السلطة العامة استيقافه إذا وضع نفسه يف موضع الشك 
أو الريبة، فإن زال مبرها وجب رفع حالة االستيقاف فورًا عن املستوَقف، 

والسامح له باملرور بقوة النظام بعد التأكد من سالمة أوراقه.
أي  من  الطلب  اجلنائي  الضبط  رجل  أو  العامة  السلطة  لرجل  حيق  كام 
التفتيش  نقاط  يف  الوقوف  حيملها  ال  أو  حصانة  حيمل  كان  سواء  شخص 
وطلب وهويته، والتأكد من سالمة أوراقه ومن حيازة سائقيها لرخص القيادة 
واملركبات، واهلدف منه التأكد من االلتزام بحكم القانون، وقد أجازته بعض 
منه،  الغاية  تتحقق  وال  هنا  للريبة  وجود  ال  لكن  استيقافًا،  وسمي  القوانني 

فأجيز للتأكد فقط من مدى االلتزام بضوابط املرور.
سواء  املتهم  عىل  القبض  وجب  تلبُّس  حالة  عن  االستيقاف  كشف  وإذا 
كان حيمل حصانة أو ال حيملها. وما عدا ذلك يكون قبضًا غري نظامي يبطل ما 
ينتج عنه وكذلك ما ُبني عليه. وذلك وفق ما ورد بالئحة أصول االستيقاف 
واحلجز املؤقت والتوقيف االحتياطي الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية رقم 
		2 يف 7/)/	0	)هـ، والتي ورد فيها بموجب نص املادة األوىل منها أن: 
العامة حق استيقاف كل من  السلطة  الدوريات وغريهم من رجال  »لرجال 

يوجد يف حالة تدعو لالشتباه يف أمره«.
ويف ذات الوقت إذا كانت احلالة أخطر من جمرد شبهة الرتباك أو مظهر 
ليس  فعندها  بارتكاب جريمة  اشتباهًا  يثري  مما  الشك، وكانت  يثري  مما  بسيط 

جامعة  احلقوق  كلية  اجلنائية،  اإلجراءات  أصول  ت(،  )د.  صادق،  حسن  املرصفاوي،   (((
اإلسكندرية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ص 7		.
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ويسلمه ألقرب  يضبطه  أن  عليه  بل جيب  تقديرية،  أي سلطة  الضبط  ملأمور 
الئحة  من  الثانية  املادة  نص  بموجب  ورد  ما  وفق  وذلك  حتقيق،  سلطة 
ارتكب  شخصًا  أن  يف  لالشتباه  تدعو  إمارات  قامت  »متى  بأنه:  االستيقاف 
جرمًا ما فيجب ضبطه وإحالته فورًا إىل املرجع املختص بالتحقيق مع إعداد 
عليه  وباملقبوض  بالضبط  قام  من  بتعريف  املتعلقة  البيانات  فيه  تثبت  حمرض 

وتاريخ وساعة ضبطه واألسباب التي دعت لذلك.
مادة/	 جيب عىل املرجع املختص إجراء التحقيق فور وصول املقبوض 
عليه ويف مجيع األحوال جيب استجواب املقبوض عليه وسامع دفاعه مع إثبات 
ذلك يف حمرض رسمي يف خالل مدة ال تتجاوز األربع وعرشين ساعة التالية 

لضبطه«.
و عليه فاالستيقاف ال هيدف إال إىل حتقيق القيام بالعمل األمني الوقائي 
مأمور  لدى  ثارت  التي  الشبهات  من  التحقق  طريق  العام عن  األمن  بتوفري 
الضبط يف جتاه شخص حمدد بالذات؛ وهو ما يبر العالقة بني العمل األمني 
الذي يقوم به رجل الضبط وحقوق اإلنسان املتبادلة بني املجتمع املكون من 
ريبة  نفسه طواعية حمل  وضع  األمن وبني شخص  إىل حتقيق  أفراد حيتاجون 
وشك يف كونه شخص يف حالة تنم عن خطر أمني يستدعي إجراء االستيقاف. 
الذي يعد مدخاًل للمساس بحقوق اإلنسان، وذلك ملا يرتتب عليه من نتائج 

وتكون أشد وطءًا من االستيقاف عىل حقوق اإلنسان وهي:
مما  الضبط  مأمور  لدى  والشك  الريبة  أثارت  التي  املظاهر  توافر   -(

يستدعي استصحابه ألقرب مركز رشطة.
2- أن يكشف االستيقاف عن جريمة يف حالة تلبس.

	- تعنت املشتبه به مع مأمور الضبط واالمتناع عن الكشف عن هويته، 
أو هتربه منه مما قد يستدعي متابعة رجل الضبط اجلنائي له حتى يستبني حاله.
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فاالستيقاف إجراء جتوز مبارشته بمعرفة أي من أفراد السلطة العامة ولو 
إجراء  يكون  أن  يعدو  أنه ال  القضائي؛ حيث  الضبط  مأموري  يكونوا من  مل 
اإلجراءات  نظام  نصوص  أن  بداءة  ننوه  أن  ولنا  االستدالل،  إجراءات  من 
الضبط  بيان حق مأمور  اقترصت عىل  تتناول االستيقاف، وإنام  مل  اجلزائية))) 
أمر  وهو  والدعوى،  التحقيق  تلزم  التي  االستدالالت  مبارشة  يف  القضائي 
مبارشته  احتامل  وجد  وإن  االستيقاف،  حني  يف  اجلريمة  لوقوع  تاليًا  يأيت 
بعد وقوع اجلريمة إال إنه يف الغالب من احلاالت جيري بدون قيام دليل عىل 
ارتكاب جريمة معينة)2). وهو ما يظهر من حتليل نص املادة الثانية والثالثني 
منع  من  الضبط  رجل  يملكه  وما  التلبس  حالة  أظهرت  حيث  النظام؛  من 
املتواجدين بمرسح اجلريمة من ترك املكان؛ وهذا يعني أنه يستوقف كل من 
الذي جيعل من  التلبس  دليَل  للمتهم هبا  بالنسبة  بذلك  فتعد  بمكان اجلريمة 
عمل مأمور الضبط عماًل صحيحًا نظامًا، ومن جانب آخر تعد احلالة ُشبهًة 
بالنسبة للشخص العادي املتواجد بمرسح اجلريمة طواعية؛ ودليل ذلك لدينا 
ما ظهر من النص أنه يملك عند استدعاء أحد احلارضين ألخذ أقواله وامتنع 
عن ذلك فيقوم بإثبات ذلك باملحرض؛ وهذا القيد ذكره املنظم فيام يتعلق بمن 
حرض بمرسح اجلريمة وليس متهاًم فيها، وإنام وجوده طواعية هو ما أثار الشك 
فيه أن لديه معلومات وقد يظهر أنه رشيك، أو أنه هو املتهم احلقيقي. وكون 
املنظم ألزم رجل الضبط بإثبات امتناع احلارض عن االستجابة لدعوة مأمور 
الضبط لسامع أقواله - مما يعني أنه يوفر قدر من الريبة يف موقفه هذا - مما يبر 
بداءة سلطة مأمور الضبط يف منع احلارضين عىل مرسح اجلريمة من مفارقة 
املكان؛ وذلك حسب النص بأنه: »لرجل الضبط اجلنائي عند انتقاله - يف حال 

الصادر بموجب املر امللكي رقم )م/2( يف تاريخ 22/)/			)هـ.  (((
املرصفاوي، حسن صادق، املرجع السابق، ص 0		.  (2(
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التلبس باجلريمة - أن يمنع احلارضين من مبارحة مكان الواقعة أو االبتعاد 
يمكن  احلال من  يستدعي يف  أن  وله  بذلك.  الالزم  املحرض  عنه، حتى حيرر 

احلصول منه عىل معلومات يف شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد احلارضين األمر الصادر إليه من رجل الضبط اجلنائي أو 
امتنع أحد ممَّن دعاهم عن احلضور؛ فيثبت ذلك يف املحرض، وحيال املخالف 

إىل املحكمة املختصة لتقرير ما تراه يف شأنه«.
حرية  تقييد  يف  يتلخص  مادي  عمل  هو  االستيقاف  جوهر  أن  شك  وال 
القوة  إلزامه بعدم احلركة دون استعامل  أو حرمانه منها عن طريق  به  املشتبه 
أو إمساكه من جسمه وتقييد حريته يف التنقل عىل نحو خمالف إلرادته، فهو 
تعرض مادي للحرية واعتداء عليها ولكن بشكل مرشوع هيدف إثبات اهلوية.

الفرع الثاين: ضامنات االستيقاف:
إلجراء  خاصة  ماهية  من  األول  الفرع  يف  بيناه  وأن  سبق  ما  بحسب 
العام ومحاية  النظام  إداريًا حلفظ  إجراًء  يتعدى كونه  االستيقاف من كونه ال 
احلقوق واحلريات العامة، ومع كونه ال هيدف إىل املساس باحلقوق واحلريات 
العامة لإلنسان إال أنه يف واقع األمر يمس باحلقوق واحلريات العامة لإلنسان؛ 
حيث حرية احلركة تتقيد لبعض الوقت حتى يستبني مأمور الضبط أو رجل 
السلطة العامة من شأن وحالة الشخص الذي وضع نفسه طواعية دون إجبار 
موضع الشك والشبهة والريبة من بعض مظاهر يستشعرها مأمور الضبط بأي 
من حواسه بأن هذا الشخص هناك أمارات أو عالمات ارتباك تبدو عليه من 
أو  العام،  بالطريق  السري  أثناء  ترنحه  أو  وحركاته،  العام،  مظهره  أو  شكله، 
رسعته يف السري، أو اندفاعه الذي قد يظهر منه حالة من حاالت التلبس، وقد 
تظهر منه حالة من حاالت اإلسعاف ومحاية احلقوق العامة إذا ظهر أنه حيتاج 
أو  ارتباك  حالة  يف  اإلنسان  جتعل  التي  الرضورات  من  أي  أو  اإلسعاف  إىل 

رسعة يف الركض بالطريق العام.
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التعاون  وهو  حسن  وجه  وجهان:  االستيقاف  إلجراء  يظهر  ذلك  ومن 
واكتشاف رجل السلطة العامة حلالة إسعافية يساعد فيها وحيقق محاية قانونية 
رجل  به  يقوم  الذي  األسايس  الوجه  هو  آخر  ووجه  واحلريات،  للحقوق 
السلطة العامة من االستيقاف للكشف عن شخصية اإلنسان حمل االستيقاف 

والذي قد يكون يف حال تلبس بجريمة ما.
االستيقاف  إجراء  يف  تتحقق  التي  الضامنات  من  هناك  أن  نرى  وعليه 
رغم عدم نص النظام عليه رصاحة ودعوة منا للنص عليه يف رصيح عبارات 
النظام بتعديل نص املادة الثامنة والعرشين من النظام، والذي نقرتح أن يكون 

بالصيغة التالية:
لرجال الضبط اجلنائي أثناء مجع املعلومات أن يستوقفوا من ثارت لدهيم 
شبهة فيه للتحقق من صحة تلك الشبهات، وأن يستمعوا إىل أقوال من لدهيم 
معلومات عن الوقائع اجلنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من ُنسب إليه ارتكاهبا، 
ويثبتوا ذلك يف حمارضهم. وهلم أن يستعينوا بأهل اخلبة من أطباء وغريهم 

ويطلبوا رأهيم كتابة))).
غرضه  حتقيق  تضمن  االستيقاف  إلجراء  ضامنات  استنباط  لنا  وعليه 
من استبيان حال املستوَقف وحتديد هويته من خالل نصوص الئحة أصول 

االستيقاف)2) ومنها ضامنات موضوعية وضامنات شكلية:
استكاماًل لدور رجال السلطة العامة ورجال الضبط نرى ضم ما تعنيه الئحة أصول االستيقاف   (((
إىل نصوص نظام اإلجراءات اجلزائية، ولدينا مقرتح مرشوع هبذا التعديل بدراسة أخرى بإذن 

اهلل.
سمو  بقرار  الصادرة  االحتياطي  والتوقيف  املؤقت  واحلجز  االستيقاف  أصول  الئحة   (2(
التالية:  املواد  نصوص  حتليل  خالل  من  7)/)/	0	)هـ،  يف   2		 رقم  الداخلية  وزير 
»مادة/) لرجال الدوريات وغريهم من رجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد يف 
حالة تدعو لالشتباه يف أمره. مادة/2 متى قامت إمارات تدعو لالشتباه يف أن شخصًا ارتكب 
فيه  تثبت  إعداد حمرض  بالتحقيق مع  املختص  املرجع  إىل  فورًا  ما فيجب ضبطه وإحالته  جرمًا 
 البيانات املتعلقة بتعريف من قام بالضبط وباملقبوض عليه وتاريخ وساعة ضبطه واألسباب  =
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أوالً: الضامنات املوضوعية:
أي  تظهر  مل  الذي  غريه  إىل  فيه  املشتبه  الشخص  االستيقاف  يتعدى  ال 

عالمات ريبة عليه؛ حيث إن الريبة ينبغي أال تتجاوز حدودها.
املستوَقف . ) الشخص  الريبة والشك يف  كاٍف من  قدر  توافر  بد من  ال 

حتى ال تكون سلطة رجل السلطة العامة مطلقة يف استيقاف من يرى 
استيقافه بال مبر نظامي.

أن هيدف مأمور الضبط أو رجل السلطة العامة من االستيقاف تبير . 2
حال املشتبه فيه من الريبة التي حامت حوله يف مكان ما.

أال يتضمن االستيقاف سوى أعامل التحري بالسؤال فقط.. 	
فاملختص . 	 الريبة  حمل  الشخص  عىل  القبض  االستيقاف  يبر  ال 

 + )االستيقاف  هي  حدوده  ألن  القبض  له  جيوز  ال  باالستيقاف 
السؤال( إال إذا ُأمر باالصطحاب ملركز الرشطة.

ينبغي عىل رجل الضبط إخالء سبيل املستوَقف إذا كشف له املستوَقف . 	
عن شخصيته ووجهته.

إذا كانت الشبهة الواردة يف ذهن رجل الضبط بمستوى عاٍل من جمرد . 6
الشبهة فإنه جيوز لرجل الضبط أن يتحفظ عىل هذا الشخص وعىل ما 

يملكه إىل أن يستصدر أمر بالقبض عليه.
إذا عجز املستوَقف عن إثبات شخصيته أو امتنع فإن دور رجل الضبط . 7

ض له. يقترص عىل مراقبة املستوَقف دون التعرَّ
= التي دعت لذلك. مادة/	 جيب عىل املرجع املختص إجراء التحقيق فور وصول املقبوض 
عليه ويف مجيع األحوال جيب استجواب املقبوض عليه وسامع دفاعه مع إثبات ذلك يف حمرض 
رسمي يف خالل مدة ال تتجاوز األربع وعرشين ساعة التالية لضبطه. مادة/	 إذا انتفت الشبهة 
نحو املقبوض عليه فيجب إطالق رساحه فورًا بأمر من املحقق أو من ضابط اخلفر. مادة/	 إذا 
تأيدت الشبهات نحو املقبوض عليه أمرت جهة التحقيق كتابة باحتجازه الستكامل التحقيقات 

مدة ال تتجاوز ثالثة األيام التالية لضبطه«.
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إذا ثارت الشبهات جتاه شخص الرتكابه جريمة ما وليس جمرد ارتباك . 8
يف الكالم، أو أي من الشبهات البسيطة وترتب القبض فإنه وفقًا لنص 
انتفت  إذا  أنه  لنا  يتضح  االستيقاف  أصول  الئحة  من  الرابعة  املادة 
الشبهة الرتكاب اجلريمة نحو املقبوض عليه والتي رتبت القبض فإنه 
ينشأ عىل السلطة املختصة التزاٌم نظاميٌّ بإطالق رساحه فورًا بأمر من 

املحقق أو من ضابط اخلفر.
ثانيًا: الضامنات الشكلية:

عىل  ُبني  قد  االستيقاف  كان  إذا  حال  يف  الشكلية  الضامنات  نستنبط  هنا 
جمرد  وليس  جرمًا  ارتكب  معينًا  شخصًا  أن  إىل  تشري  أو  تدل،  قوية  أمارات 
شك بسيط؛ فهناك ضامنة شكلية ملحرض ضبطه والقبض عليه وهو إجراء من 
السابقة  املوضوعية  بالضامنات  االستيقاف  صح  إذا  يصح  االستيقاف  نواتج 
شخص  أو  املستوَقف  بشخص  ترتبط  حدود  سواء  بياهنا  السابق  وبحدوده 

املستوِقف، أو مبر االستيقاف وهدفه.
بإجراء . ) قام  الذي  الضبط  مأمور  أو  السلطة  رجل  بشخص  التعريف 

االستيقاف، وهو من الضوابط الشكلية التي وردت بنص املادة الثانية 
من الئحة أصول االستيقاف، ومن جهة أخرى فإن هذا الضابط نعده 
ضامنة شكلية لصحة املحرض وصحة الضبط، كام نعده ضامنة حلامية حق 
الشخص حمل االستيقاف؛ حيث إن معرفة شخص القائم باالستيقاف 
تعني معرفة مدى اختصاصه بأمر االستيقاف سواء أكان اختصاصه 
املوضوعي  اختصاصه  وكذلك  به،  املشتبه  فيه  تواجد  الذي  املكاين 
بإجراء االستيقاف، واختصاصه الزماين بعدم كفه عن العمل أو غري 
ذلك مما جيعله غري خمتٍص وذلك محاية ملا سببه االستيقاف من مساس 

بحق املشتبه به يف احلركة.
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التي . 2 الشكلية)))  الضوابط  من  وهو  عليه،  املقبوض  شخص  حتديد 
جهة  ومن  االستيقاف،  أصول  الئحة  من  الثانية  املادة  بنص  وردت 
وصحة  املحرض  لصحة  شكلية  ضامنة  نعده  الضابط  هذا  فإن  أخرى 
الضبط، كام نعده ضامنة حلامية حق الشخص حمل االستيقاف؛ حيث 
إن معرفة الشخص حمل االستيقاف تعني معرفة مدى توافر صالحية 
يافعًا،  رجاًل  أو  صغريًا  أو  طفاًل  كونه  من  جتاهه  باالستيقاف  القيام 
شخصيته،  إلثبات  هويته  عن  وسؤال  استيقافه  صحة  من  والتحقق 
وهي ال تتوافر يف الطفل فال يصح طلبها يف األحوال العادية ممن كان 

هبذه السن.
لنا عدة . 	 يتضح  فيه كتابة املحرض، ومن ذلك  الذي متت  التاريخ  ذكر 

توافر  مدى  حيدد  التاريخ  أن  حيث  الضابط؛  هذا  داخل  ضامنات 
ختصص رجل الضبط يف هذا التاريخ لتمكنه من االستيقاف من جهة، 
ومن جانب آخر حيدد التاريخ مدى صالحية الشخص املشتبه به ألن 

يصح استيقافه من حيث السن.
كتابة الساعة التي متت فيها كتابة املحرض وهو من الضوابط الشكلية . 	

التي تعني عدة ضامنات حلق املشتبه به، فمن جهة يعد حتديد الساعة 
من األمور اهلامة التي توضح مكان مهام مأمور الضبط من الليل أو 
النهار، كام توضح صحة قيامه هبذا املساس الذي قد يعد مساسًا وقد 
يعد واجبًا إذا صح قيامه به، كام حتدد الساعة مدى التزامه بواجباته من 

دقة حترير املحرض وسالمة اإلجراء.
ذكرها . 	 سبق  موضوعية  ضامنة  يتضمن  شكليًا  ضابطًا  هناك  أن  نرى 

للقيام  الضبط  التي دعت رجل  واملبرات  األسباب  أال وهو ضابط 

سالمة، مأمون سالمة، 2008م، املرجع السابق 87	.  (((
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هبذا اإلجراء من االستيقاف إىل القبض؛ حيث أن كتابتها باملحرض من 
لعدم  القبض  ما كان صحيحًا  املحرض، وإال  الشكلية لصحة  األمور 
اختصاص رجل الضبط به أصالًة، ومن جانب آخر فهو يف مضمونه 

ضابط موضوعي كام سبق بيانه يف الضامنات املوضوعية.
إذا ثارت الشبهات جتاه شخص الرتكابه جريمة ما وليس جمرد ارتباك . 6

يف الكالم، أو أي من الشبهات البسيطة وترتب القبض فإنه وفقًا لنص 
املادة الرابعة من الئحة أصول االستيقاف يتضح لنا أنه إذا انتفت هذه 
الشبهة فهناك ضابط شكيل جوهري هو حتديد النطاق الشخيص ألمر 
أو  املحقق  األمر صادرًا من  يكون  بأن  بناء عىل ذلك  إطالق رساحه 

ضابط املخفر.
إذا احلال عىل العكس مما سبق، وتأيدت الشبهات السابقة مبارشة فال . 7

بد من توافر ضامنة هامة أال وهي الكتابة؛ حيث يتطلب صدور أمر 
كتايب باالحتجاز. والكتابة ضامنة شكلية تضمن حتقيق مجيع الضوابط 
الشكلية ملا تتضمنه من بيانات شاملة جلزئيات املحرض كافة يف صيغة 
واحدة محاية للمشتبه به حمل اإلجراء من تطبيق أي إجراء آخر يكون 

أشد مساسًا بحقوقه وحريته يف احلركة والتنقل.
إذا صدر أمر كتايب باالحتجاز فال بد أن يصدر هذا األمر من قبل جهة . 8

التحقيق املبارشة لوقائع القضية، وبذلك تتحقق ضامنة حلامية حقوق 
الشخص حمل اإلجراء يف أن تكون اجلهة هي جهة خمتصة نظامًا، وأن 
يضمن عدم املساس به عن طريق إجراء صادر من جهة غري مرشوعة 

نظامًا.
التحقيق . 9 جهة  من  يصدر  كونه  إىل  إضافة  االحتجاز  ألمر  يتطلب 

املختصة أيضًا أن يكون يف حدود نطاق زمني ملزم هو ثالثة أيام فقط 
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االستيقاف؛  اخلامسة من الئحة أصول  املادة  تالية لضبطه وفق نص 
وهي ضامنة هامة حلامية حقوق الشخص حمل اإلجراء؛ حتى ال هتدد 
يتمتع  فيظل  بريء  أنه  بالنهاية  يظهر  وقد  أطول،  لفرتة  وتقيد  حريته 

بأصل الباءة.
أصول  الئحة  من  واخلامس  الرابع  السابقني  النصيني  حتليل  خالل  ومن 
االستيقاف نجد أن املنظم جانب الصواب عند نصه عىل تطلُّب الكتابة يف أمر 
االحتجاز ومل يتطلبها نصها يف أمر اإلفراج؛ وعليه نقرتح تعديل النص عىل أن 
تكون صيغته كالتايل: »مادة/	 إذا انتفت الشبهة نحو املقبوض عليه فيجب 

عىل املحقق أو ضابط اخلفر األمر كتابة بإطالق رساحه فورًا«.
وخالصة القول أن االستيقاف هو األصل يف العمل األمني الذي يمس 
حقوق اإلنسان يف حال االستدالل ومحاية النظام العام من خالل محاية األمن 
العام أحد أهم عنارص النظام العام يف الدولة، وقد قرر له النظام العديد من 
احلركة  يف  احلق  وأوهلا  احلقوق  تلك  حلامية  ضامنات  حققت  التي  الضوابط 

والتمسك بأصل الباءة.

املطلب الثاين: استعامل القوة:
إن قيام أجهزة األمن بدورها يف حفظ األمن العام - سواء يف نطاق أعامل 
الضبط  أم يف جمال أعامل  ارتكاهبا،  قبل  للوقاية من اجلريمة  اإلداري  الضبط 
يتطلب  إنام   - مرتكبها  إىل  والتوصل  اجلريمة  عنارص  ضبط  هبدف  القضائي 
أحيانًا يف سبيل أداء الواجب إىل استعامل القوة، ورغم أن الواجب األسايس 
يف  أنه  إال  السالح  استعامل  عدم  األمنية  مهامه  ممارسة  عند  األمن  رجل  عىل 
بعض األحوال قد جتبه الظروف عىل استعامله، ولكنه أيضًا مقيد بحدود أداء 
الواجب؛ ملا يف استخدامه له من مساس بحقوق اإلنسان وإساءة هليبة اجلهاز 
األمني إذا اعتاد عىل استعامله عند أدائه واجباته؛ حيث أنه من الطبيعي عدم 
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احلاجة إىل استخدام القوة يف األصل، وأن األساس يف صفات رجل األمن أن 
يكون قوي العزيمة وذا رباطة جأش، ولديه قدر من الدهاء يف تنفيذ األوامر 
املاسة بحقوق اإلنسان تفاديًا للعدوان عليها؛ حيث عليه تقدير األمور بقدرها 
وال يعطيها أكب من حجمها، فيقرر الوقت املناسب الستعامل القوة من عدمه 
وما يبرها قانونًا وبأرسع ما يمكن؛ تفاديًا ألي مساس، وإال صحت مساءلته 
عن أي جتاوز يف استعامل القوة، أو عند استعامل السالح، خاصة إذا نتج عن 

ذلك أي إصابات، أو وفاة يف أي من الطرفني: السلطة أو األفراد.
الفرع األول: مفهوم استعامل القوة:

إن حقوق اإلنسان املعرضة للمساس عند ممارسة العمل األمني لعديدة، 
اإلنسان عىل  بحقوق  أي مساس  قويًا جتاه  موقفًا  الدويل  املجتمع  وقد وقف 
عند  األمن  رجال  عىل  حظر  املنطلق  هذا  ومن  وتنوعها،  فروعها  اختالف 
إنفاذ مهامهم، وأدركت منظمة األمم  القوة يف  ممارسة مهامهم أن يستعملوا 
حلقوق  الدول  احرتام  وتشجيع  لدعم  الدويل  التعاون  حتقيق  أمهية  املتحدة 
اإلنسان وحرياته األساسية، مع الوضع يف االعتبار أمهية إنفاذ القوانني حلامية 
النظام العام، تلك املهام الكبرية التي يتوىل القيام هبا املوظفون املكلفون بإنفاذ 

القوانني.
وعليه فقد حسمت اجلمعية العمومية لألمم املتحدة األمر بوضع ضوابط 
لسلوكيات املوظفني القائمني عىل إنفاذ القوانني أثناء قيامهم بمهام وظائفهم؛ 
إنفاذ  عىل  القائمني  ُمدّونة  املتحدة  األمم  واعتمدت  لذلك،  مدونة  فأصدر 
 (69/		 املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قرار  بموجب  ونرشت  القانون، 
امُلؤرخ يف 7) كانون األول/ديسمب 979)م، وترسي عىل مجيع أعضاء األمم 

املتحدة من الدول.
رجال  عمل  حتكم  التي  املبادئ  من  جمموعًة  نة  امُلدوَّ هذه  أسست  وقد 
لألفراد  احلامية  وحتقق  القانون  إنفاذ  حتمي  اإلنسان؛  حقوق  جمال  يف  األمن 
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داخل املجتمع؛ حيث بدأت بإلزام اجلميع بتنفيذ القانون حسب صالحيات 
السلطة املمنوحة هلم بصفة خاصة إذا تعلقت باحلقوق واحلريات كاالعتقال 
داخل  هذا  دورهم  عن  املدونة  عبت  فقد  ذلك  من  وأشد  بل  واالحتجاز، 
املجتمع بأنه خدمة للمجتمع، مما يعني أهنا ليست قرسًا عن األفراد وليست 
هادمة حلقوقهم، بل موفرة وحامية هلا بشتى جماالهتا. وذلك ما استنبطناه من 
حتليل مضمون املادة األوىل من املدونة بنصها عىل أنه: »عىل امُلوظفني امُلكلفني 
بإنفاذ القوانني، يف مجيع األوقات، أن ُيؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون عىل 
غري  األعامل  من  األشخاص  مجيع  وبحامية  املجتمع  بخدمة  وذلك  عاتقهم، 

القانونية، عىل نحو يتفق مع علو درجة املسؤولية التي تتطلبها مهنتهم«.
القوة؛ وبيان  استعامل  الدراسة هو  يعنينا يف هذا اجلزء من  ما  أهم  ولعل 
املوقف الدويل منها من خالل تلك املدونة أيضًا بداءة؛ حيث نرى أن مدونة 
التشديد  القوانني هذه تعد من أقوى املصادر دوليًا يف  بإنفاذ  سلوك املكلفني 
عىل استعامل القوة من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، ملا فيه من مساس 
باحلقوق واحلريات العامة، وال سيام أوهلا احلق يف حرية احلركة وحرية التنقل؛ 
رضورة  أي  وليست  للرضورة،  تكن  مل  ما  القوة  استعامل  حظرت  أهنا  حيث 
يقدرها رجل األمن عند ممارسة مهامه)))، وإنام حددت من الرضورة الوصف 
األشد بالتعبري عنها بالرضورة القصوى، حتى يعد استعامل القوة وقتها عماًل 
ألي  األمن  رجل  ممارسة  أثناء  اإلنسان  حلقوق  اخرتاق  أي  لتفادي  استثنائيًا 
من إجراءاته كتنفيذ االعتقال، أو املسامهة يف تنفيذه، وذكر الرضورة وتقييدها 
سانحة  الفرصة  يرتك  أو  الرضورة،  مفهوم  لتوسعة  جماالً  يدع  ال  بالقصوى 
لتقدير رجل األمن، أو حسب أهوائه، ومصاحله الشخصية؛ حيث يظهر مما 
ورد باملدونة أنه يمنع بذلك استعامل السالح الناري الذي قد يستعمله رجل 

نفس املعنى: سالمة، مأمون حممد، املرجع السابق، ص 	6	.  (((
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األمن عند قيامه بإحدى املهامت لقناعاته أن يف استعامله وسيلة أسهل وأرسع 
الناري؛  التزام آخر مرافق الستعامل السالح  يف أداء املهام، متناسيًا أنه هناك 
وهو أن يلتزم وقتها بالرفع إىل السلطة الرئاسية له لتقرير عن مبرات استعامله 
هبا  ورد  حيث  املدونة؛  من  الثالثة  املادة  نص  من  لنا  اتضح  وهوما  للسالح؛ 
حالة  يف  إال  القوة  استعامل  القوانني  بإنفاذ  املكلفني  للموظفني  جيوز  »ال  أنه: 

الرضورة القصوى ويف احلدود الالزمة ألداء واجبهم«.
هذا، وقد أكد مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلريمة ومعاملة املجرمني 
عىل أن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ 
القوانني جيب أن يكون بالقدر الذي يكفل االحرتام الواجب حلقوق اإلنسان. 
كام اعتمد مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلريمة ومعاملة املجرمني - الذي 
عقد يف »هافانا« يف الفرتة من 27 أغسطس إىل 7 سبتمب 990)م - جمموعة 
جانب  من  النارية  واألسلحة  القوة  استخدام  شأن  يف  األساسية  املبادئ  من 
املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، كام أوىص املؤمتر األمني العام لألمم املتحدة 
باختاذ اخلطوات الالزمة لتوجيه نظر احلكومات وكافة هيئات األمم املتحدة 

املعنية إىل هذا األمر، وأن تتكفل املنظمة بنرش هذه املبادئ.
الوظيفة  هيبة  عىل  حفاظًا  منها  عرش  التاسع  باملبدأ  ورد  ما  ذلك  ومن 
هبا  ورد  فقد  لألفراد،  العامة  واحلريات  للحقوق  ومحاية  جهة،  من  األمنية 
ال  حتى  عمله؛  مهام  ألداء  السالح  بحمل  له  يرخص  ملن  بالتدريب  اإللزام 
يتعدى الوظيفة إىل إهدار األرواح؛ حيث ذكر النص أنه: »تتكفل احلكومات 
القوانني، وختتبهم وفقًا  إنفاذ  بتدريب مجيع موظفي  القوانني  إنفاذ  وهيئات 
ملعايري الكفاءة املهنية املناسبة يف استخدام القوة، وال يرخص بحمل األسلحة 
ملوظفي إنفاذ القوانني الذين يقتىض عملهم محل السالح إال بعد تلقيهم تدريبًا 

خاصًا عىل استخدامها«.
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أفراد  مع  التعامل  وأخالقيات  بآداب  االلتزام  عىل  املبادئ  أكدت  كام 
الرأي  واستيعاب  العام  النظام  وحيفظ  احلقوق،  حيمي  وبأسلوب  اجلمهور، 
»تويل  أنه:  عىل  بالنص  منها  العرشين  باملبدأ  ورد  ما  حسب  وذلك  العام، 
بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  تدريب  يف  القوانني  إنفاذ  وهيئات  احلكومات 
يف  والسيام  اإلنسان،  وحقوق  الرشطة  آداب  ملسائل  خاصًا  اهتاممًا  القوانني 
ذلك  يف  بام  النارية  واألسلحة  القوة  استخدام  ولبدائل  التحقيق،  عمليات 
تسوية النزاعات سلميًا، وتفهم سلوك اجلامهري وأساليب اإلقناع والتفاوض 
والوساطة ووسائل التقنية، هبدف احلد من استخدام القوة واألسلحة النارية. 
وينبغي هليئات إنفاذ القوانني أن تراجع براجمها التدريبية وإجراءاهتا العملية يف 

ضوء ما يقع من حوادث ذات طابع خاص«.
ونظرًا خلطورة األعامل اخلاصة باستخدام قوات األمن لألسلحة النارية 
لعظم املهمة التي تناط هبم وبخاصة يف ضوء التزايد املستمر للجريمة، كام أن 
الكثري من حاالت اخلروج عن القانون تنطوي عىل مقاومة أو اعتداءات عىل 
الوثيق بحقوق اإلنسان من جانب  رجال األمن هذا من جانب، ولالرتباط 
العربية تويل جل اهتاممها ملعايري اختيار  باململكة  لذا فإن أجهزة األمن  آخر؛ 
جمتمع  إىل  التحول  خطة  وفق  خاصة  بصفة  األجهزة  عموم  يف  األمن  رجال 
آمن، وحتقيقًا لرؤيتها 0	20 لتحقيق اهلدف الرئيس منها بحفظ األمن وحتقيق 

املجتمع احليوي واآلمن املستقر عىل أسس من الرشع احلنيف.
التي  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  يقيم  السعودي  املنظم  فإن  عامة  وبصفة 
األسايس  النظام  من  األوىل  املادة  عليه  نصت  ما  وفق  اململكة  دستور  هي 
2/8/27)	)هـ،  وبتاريخ  )أ/90(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  للحكم 
دينها  تامة،  سيادة  ذات  إسالمية،  دولة  السعودية،  العربية  »اململكة  أن: 
اإلسالم، ودستورها كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله . ولغتها هي 

اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض«.
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العامة  واحلريات  باحلقوق  املساس  بعدم  ملتزمون  األمن  فرجال  وعليه 
لألفراد بل واملحافظة عليها. وهو ما أكده نظام قوات األمن الداخيل الصادر 
بموجب  	/2)/	8	)هـ  بتاريخ  )م/0	(  رقم  الكريم  امللكي  باملرسوم 
نص املادة الثانية بالنص عىل أنه: »قوات األمن الداخيل هي القوات املسلحة 
املسئولة عن املحافظة عىل النظام وصيانة األمن العام الداخيل يف الب والبحر، 
وعىل األخص منع اجلرائم قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكاهبا، 
األنظمة  عليها  تفرضه  ما  حسب  واألموال  واألعراض  األرواح  ومحاية 
والقرارات  السامية  واألوامر  الوزراء  جملس  وقرارات  امللكية  واألوامر 

واألوامر الصادرة من وزارة الداخلية«.
واجلدير بالذكر يف هذا املقام تطلُّب استعامل الوسيلة املناسبة للقيام باملهام 
املوكلة إليهم كل حسب اختصاصه وسلطاته، والتزامًا أيضًا بنصوص املواثيق 
الدولية والصكوك واألنظمة الداخلية التي منها ما نصت عىل مناسبة وسيلة 
التنفيذ دون قيد كاملادة الرابعة عرشة من نظام اإلجراءات اجلزائية 			)هـ 
التي ورد بنصها أنه: »عىل مجيع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر اجلهات 
املناسبة  الوسيلة  يستعملوا  أن  وهلم  النظام،  هلذا  طبقًا  الصادرة  القضائية 

لتنفيذها«.
ولكننا نرى أنه نص حمل نظر؛ حيث أنه يمنح رجال السلطة العامة كافة 
بال حتديد لنطاق شخيص للبعض حرية اختيار الوسيلة املناسبة، ومل يذكر عىل 
أي تقدير وبتقدير َمْن تكون الوسيلة مناسبة؛ لذا نرى تعديل النص كالتايل: 
أوامر  ينفذوا  أن  اإلرهاب  جرائم  غري  قي  العامة  السلطة  رجال  مجيع  »عىل 
النظام، وهلم أن يستعملوا الوسيلة غري  اجلهات القضائية الصادرة طبقًا هلذا 

املنطوية عىل العنف لتنفيذها«.
وعليه فاألمر بعدم مبارحة املكان إلجراء ينطوي عىل املساس باحلرية يف 
احلركة قد يعمل فيها مأمور الضبط عىل استعامل القوة إلمتامه بمنع احلارضين 
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من مغادرة مرسح اجلريمة حتى يتسنى له مجع معلومات عن عنارص اجلريمة، 
وكذلك سامع األقوال ملا يف ذلك من رسعة يف بيان كشف حقيقة اجلريمة، وقد 
يعتقد أن استعامل القوة حينها مما يوفر الوقت عليه يف مجع املتواجدين بمرسح 
اجلريمة، والذين منهم الشاهد ومنهم املشبه به، وقد يكون منهم أيضًا املتهم 
احلقيقي باجلريمة واملرتكب هلا فيسهل مأمور الضبط بذلك عمل املحقق بعد 

ذلك بقوة حمرض االستدالالت ومجع املعلومات وإثبات احلالة يف حينها))).
وهوما أقره املنظم السعودي من سلطات ملأمور الضبط يف حالة التلبس؛ 
املادة  بنص  ورد  حيث  اإلجراءات؛  إمتام  يف  اإلرساع  من  احلالة  تقتضيه  ما 
الثانية والثالثني من نظام اإلجراءات اجلزائية أنه: »لرجل الضبط اجلنائي عند 
مكان  مبارحة  من  احلارضين  يمنع  أن   - باجلريمة  التلبس  حال  يف   - انتقاله 
ر املحرض الالزم بذلك. وله أن يستدعي يف  الواقعة أو االبتعاد عنه، حتى حُيرَّ
وإذا خالف  الواقعة«.  معلومات يف شأن  منه عىل  يمكن احلصول  احلال من 
أحد احلارضين األمر الصادر إليه من رجل الضبط اجلنائي أو امتنع أحد ممَّن 
املحكمة  إىل  املخالف  وحيال  املحرض،  يف  ذلك  فيثبت  احلضور؛  عن  دعاهم 

املختصة لتقرير ما تراه يف شأنه.
بعدم  الداخيل  األمن  قوات  التزام  من  ورد  ما  بخالف  إمجاالً  وذلك 
استخدام القوة ما مل تكن هي الوسيلة الوحيدة وليست املناسبة كام ورد بنظام 
اإلجراءات، وإنام قيدها بأن تكون القوة بالقدر الالزم ألداء الواجب، وليس 
ذلك فقط بل قيدها أكثر بوصفها وإن اضطر إىل استعامل القوة أن تكون هي 
األمن  لقوات  التقديرية  السلطة  من  حيد  صارم  لفظ  وهو  الوحيدة،  الوسيلة 
يف اختيار الوسيلة، وعليه نرى قوة نص نظام قوات األمن الداخيل عن نظام 
اإلجراءات اجلزائية يف األحوال العادية، ملا ورد بنص املادة السادسة منه أنه: 

اجلامعية،  املطبوعات  دار  والقضاء،  الفقه  ضوء  يف  القبض  2)20م،  األمري،  يارس  فاروق،   (((
اإلسكندرية، ص 		2.
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»لرجال قوات األمن الداخيل حق استعامل القوة دون استعامل السالح بالقدر 
الالزم ألداء الواجب، وبرشط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك«.

اإلجراءات  نظام  نص  كام  التلبس  عند  القوة  استعامل  أن  يعني  ما  وهو 
ما يبره وهو حالة  له  أكثر منها مادية -  اجلزائية - وإن كانت قوة توجيهية 
التلبس التي تقتيض رسعة مجع املعلومات وحترير املحرض وسامع األقوال، كام 
يؤكد إمكانية استعامل القوة التعبري بتحرير حمرض إثبات احلالة ملن مل يلتزم بعدم 
مبارحة املكان وهو من قبيل استعامل القوة املعنوي؛ حيث إن من امتنع عن 
طاعة األمر بعدم مبارحة املكان عندما يعلم أنه إذا امتنع عن الطاعة هلذا األمر 
فإنه سيتم إثبات ذلك يف املحرض فقد جيعله يعود عام بدر منه من االمتناع إىل 
طاعة األمر والبقاء بمرسح اجلريمة؛ فيكون األمر عندها به قيد عىل احلرية))). 
ومع ذلك كله يعده بعض فقه القانون أنه من اإلجراءات التي ال تنطوي عىل 

استعامل القوة وال اإلجبار)2).
من  كان  وإن  التلبس  حال  يف  املكان  مبارحة  بعدم  األمر  أن  نرى  وعليه 
جانب هو إجراء مفيد وهام إلثبات احلالة، ولكشف حقيقة اجلريمة كذلك 
بجمع أكب قدر ممكن من املعلومات واألدلة واألقوال، إال أنه من جانب آخر 
وسالمة  احلركة  حرية  وأمهها  اإلنسان  بحقوق  املساس  من  الكبري  القدر  فيه 
اإلرادة؛ حيث إن نص املادة الرابعة عرشة من نظام اإلجراءات اجلزائية أعطى 
حتمل  وهي  مهامهم  لتنفيذ  املناسبة  الوسيلة  اختيار  سلطة  الضبط  ملأموري 
بذلك معنى ذا حدين: حد إجيايب وهو أن يقدروا احلالة بقدرها، ومن جانب 

آخر يمنحهم حرية اختيار الوسيلة.

جامعة  احلقوق،  كلية  دكتوراه،  رسالة  املتهم،  عىل  القبض  2008م،  اهلل،  خلف  الفضل،  أبو   (((
دار  اجلنائية،  اإلجراءات  قانون  رشح  986)م،  فوزية،  الستار،  عبد  ص79).  اإلسكندرية، 
النهضة العربية، القاهرة، ص 276. أبو عامر، حممد زكي، 	98)م، اإلثبات يف املواد اجلنائية، 

الدار الفنية للطباعة والنرش، اإلسكندرية، ص 	6).
فاروق، يارس األمري، 2)20م، املرجع السابق، ص 9	2.  (2(
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احلقوق  محاية  حيقق  بام  ضوابطه  له  القوة  استعامل  إن  القول  وخالصة 
واحلريات العامة وعدم التعدي عليها، أو جمرد املساس هبا بتعريضها الستعامل 

القوة حسب معايري نظامية نستنتجها مما سبق من النصوص وهي:
أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة لتمكن رجل األمن من . )

تنفيذ مهامه.
الوظيفة . 2 واجبات  أداء  مناسبة  أو  بسبب  القوة  استخدام  يكون  أن 

األمنية.
املوقف . 	 لتحقيق  مناسبة  قوة  بوصفها  إال  يكون  ال  القوة  استخدام 

األمني.
أال يكون استعامل القوة بأشد صورها بداية، وإنام يتطلب التدرج يف . 	

استعامهلا حسب اخلطر املتوافر والذي يوجه رجل األمن قوته للسيطرة 
عليه، فيقوم بالتنبيه إىل استعامل القوة قبل استعامهلا.

التعامل . 	 أثناء  األبرياء  من  أحد  يصاب  ال  حتى  التامة  احليطة  مراعاة 
األمني.

وليس . 6 املكان  مبارحة  من  املنع  فقط  القوة  استعامل  هيدف  أن  ينبغي 
اإلصابة.

الفرع الثاين: الفارق بني االستيقاف واستعامل القوة:
التي  اإلجراءات  من  بيانه  سبق  ما  عىل  بناًء  القوة  واستعامل  االستيقاف 
جيوز القيام هبا يف أحوال وال جتوز منهم ذاهتم يف أحوال أخرى، كام جيوز القيام 
ببعضها من ِقَبل األفراد العاديني املدنيني، ومنها ما يصح القيام به من ِقَبلهم، 
االستيقاف  بني  للتفرقة  إبرازها  ينبغي  التي  النقاط  من  العديد  فهناك  وعليه 

واستعامل القوة يف هذا الفرع من الدراسة.
استعامل . ) حني  عىل  األمن،  رجل  به  يقوم  إجراء  هو  االستيقاف  إجراء 

القوة قد يامرسه رجل األمن، وقد يامرسه الفرد العادي عىل املتهم.
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يف . 2 نفسه  وضع  مدين  عادي  شخص  أي  عىل  االستيقاف  إجراء  يقع 
موقف الريبة دون علم، عىل حني استعامل القوة من قبل رجل األمن 
أنه  أي  بعد االستيقاف؛  فيام  إىل من ظهرت خطورته اإلجرامية  يوجه 
تعدى مرحلة الشبهة لدى مأمور الضبط، والذي قد يكون قام باهلرب 
ملجرد استيقافه عىل سبيل املثال فهنا تزداد الشبهة وجيوز مأمور الضبط 
باستعامل  التهديد  جمرد  أو  االبتعاد،  من  بمنعه  جتاهه  القوة  استعامل 

السالح فقط وليس استعامله فعليًا.
اسمه . 	 عن  بيانات  طلب  شخص  ألي  املوجه  من  االستيقاف  هيدف 

املكان، أو عدم  القوة هيدف عدم مبارحة  وشخصيته، إال أن استعامل 
التحرك، أو عدم االبتعاد عن حميط معني باإلمساك، أو التهديد باستعامل 

السالح.
أن . 	 للرشطي  هبا  يقوم  التي  التحريات  الزمًا  كان  إذا  االستيقاف  عند 

تقدم  رفض  إذا  الرشطة  مركز  إىل  يصطحبه  أن  الشخص  من  يطلب 
البيانات املطلوبة عن شخصيته، أو إذا قدم بيانات غري صحيحة، أو إذا 

كانت هناك قرائن جديدة تدل عىل ارتكابه جريمة كبرية.
إن كان االستيقاف جمرد طلب استبيان حال الشخص لتأمني املجتمع . 	

كافة، فإن استعامل القوة ال يصح يف تقديره اعتباره جمرد استيضاح حال 
يتعدى حالة  الضبط ال  مأمور  قبل  القوة من  استعامل  وإنام  الشخص، 

التلبس وال يعتد به إجراًء مرشوعًا يف غري حال التلبس.
يتطلب لصحة االستيقاف توافر مظاهر خارجية فقط تدخل الريبة يف . 6

ذهن مأمور الضبط جتاه أحد األشخاص العاديني دون اهتام، عىل حني 
اإلجراء األخطر يوجه إىل شخص أعىل خطورة أمنية عىل املجتمع مما 
حال  أي  التلبس؛  حال  القوة  استعامل  وهو  بحريته  املساس  يستعدي 
جريمة  ارتكاب  يف  اشرتاكه  أو  قيامه،  عىل  قوية  وأمارات  أدلة  توافر 

حالية وقت استعامل القوة.
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املعارصة من الضوابط املشرتكة بني االستيقاف واستعامل القوة؛ حيث . 7
يتطلب االستيقاف معارصته للريبة التي بدت من املظاهر احلالية وقت 
تكون  املعارصة  فإن  القوة  استعامل  ويف  مبرة،  هي  والتي  االستيقاف 
ه،  بني استعامل القوة الذي يبره حال التلبس احلايل الذي يراه، أو يشَتمُّ
أو يسمعه، أو يدركه مأمور الضبط بأي من حواسه يف احلال يستدعي 
األمر االقتياد والتعرض بالقوة ملن توافرت جتاهه تلك الدالئل القوية.

يعد االستيقاف من رضورات حفظ النظام العام، عىل حني أن استعامل . 8
القوة بعيد كل البعد عن كونه جمرد إجراء بسيط حلفظ األمن، وإنام هو 

الكتامل حالة التلبس.
االستيقاف يسبق استعامل القوة.. 9

ملأمور . 0) استثنائية  كسلطة  التلبس  حال  يف  القبض  يرتب  قد  االستيقاف 
الضبط))) من قبل نظام اإلجراءات اجلزائية بموجب نص املادة الثالثة 
والثالثني)2)، عىل حني استعامل القوة هو يف حد ذاته بداية القبض الذي 

يبره توافر حالة التلبس.
وإذا . )) قائم،  التلبس  وحال  التفتيش  جاز  القبض  االستيقاف  رتب  إذا 

كانت حالة التلبس قائمة فاستعامل القوة ينتهي بالقبض، وال ضري يف 
ذلك وال يف القيام بالتفتيش لشخص املتهم عندها.

سالمة، مأمون حممد، املرجع السابق، ص 7)	.  (((
املادة الثالثة والثالثون: من نظام اإلجراءات نصت عىل: »لرجل الضبط اجلنائي يف حال التلبس   (2(
ر حمرضًا  اهتامه؛ عىل أن حيرِّ الذي توجد دالئل كافية عىل  املتهم احلارض  القبض عىل  باجلريمة 
إبقاء  العام فورًا. ويف مجيع األحوال ال جيوز  التحقيق واالدعاء  بإبالغ هيئة  يبادر  بذلك، وأن 
املقبوض عليه موقوفًا ألكثر من أربع وعرشين ساعة إال بأمر كتايب من املحقق. فإذا مل يكن املتهم 
حارضًا، فيجب عىل رجل الضبط اجلنائي أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره، وأن يبني ذلك 

يف املحرض«.
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الستبيان . 2) دقائق  بضع  فقط  االستيقاف  يستغرقها  التي  الزمنية  الفرتة 
حال املشتبه به، أم استعامل القوة فقد سبق القول بأنه من اإلجراءات 
التي يستدعيها حال املشتبه فيه الذي فر هاربًا عند استيقافه وسؤاله عن 
وجهته واسمه؛ لذا فهو يستغرق فرتة زمنية أطول، وهو عىل ذلك احلال 
توافر  لذا كان جائزًا برشط  التنقل؛  أكثر مساسًا بحرية احلركة وحرية 

حالة التلبس))).
االستيقاف إجراء حتفظي ال يتضمن إكراهًا أو ضغطًا عىل إرادة الفرد)2)، . 	)

عىل حني استعامل القوة يكون جبًا عن إرادة الشخص حمل القوة واملنع.
القول إن االستيقاف إجراء حتفظي أمني استداليل ووقائي يف  وخالصة 
متهيدًا  ولكن  ووقاية،  استدالل  إجراء  فهو  القوة  استعامل  أما  الوقت،  ذات 
للقبض الذي يعد من إجراءات التحقيق، والذي يمنح لسلطة مأمور الضبط 
من  الثالثون  املادة  عليها  نصت  التي  التلبس  حاالت  من  حالة  بتوافر  مبرًا 

نظام اإلجراءات اجلزائية)	).

رجال  صالحيات  )6)20م-8		)هـ(،  سامل،  بن  حممد  عدود،  سعيد،  لورانس  احلوامدة،   (((
العربية  املجلة  الرياض،  مقارنة(،  )دراسة  السعودي  بالترشيع  اجلاين  عىل  القبض  يف  الرشطة 

للدراسات األمنية، املجلد 2	، العدد )67(، ص 9	).
سالمة، مأمون حممد، اإلجراءات، املرجع السابق، ص 97	.  (2(

املادة الثالثون: »تكون اجلريمة متلبسًا هبا حال ارتكاهبا، أو عقب ارتكاهبا بوقت قريب. وتعد   (	(
أو  وقوعها،  إثر  الصياح  مع  العامة  تبعته  أو  شخصًا،  عليه  املجني  تبع  إذا  هبا  متلبسًا  اجلريمة 
إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاماًل آالت، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو 
أشياء أخرى، يستدل منها عىل أنه فاعل أو رشيك فيها، أو إذا وجدت به يف هذا الوقت آثار أو 

عالمات تفيد ذلك«.
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اخلامتة
ناقشت الدراسة موضوعًا من أهم املوضوعات عىل مر العصور واألزمان 
األمني  العمل  يف  اإلنسان  حقوق  حلامية  واملحلية  الدولية  اجلهود  وهو: 
الوقائي؛ حيث حللت النصوص الدولية واملحلية لتبيان موقف رجال األمن 
والسلطة العامة املختصني بمهام أمنية ماسة بحقوق اإلنسان حمل مهامهم، كام 
تناولت باملناقشة والتحليل ما تضمنته النصوص الدولية واملحلية من ضامنات 
حلامية حقوق اإلنسان من مرحلة ما قبل االستدالل، ومل تتناول سوى ما كان 
وعليه  فقط.  وقائي  أمني  عمل  يشمله  اإلنسان  حقوق  من  بحق  مساس  فيه 

توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج نوردها كالتايل:
األمنية . ) وباخلطة  الفكري  باألمن  خيل  اإلعالم  مع  األمن  تعاون  عدم 

للدولة.
األمن . 2 حتقيق  يف  اإلعالم  بدور  األمن  اقتناع  عىل  متوقفة  املعلومة  دقة 

الفكري.
إىل . 	 اهلل  بإذن  سيصل  الذي  طريقها  يف  تسري  السعودية  العربية  اململكة 

للمجتمع  الفكري  يوفر األمن  الذي  األمني  الريادة يف اإلعالم  حتقيق 
السعودي.

اإلعالم األمني نوع من العمل األمني الوقائي ألمن الشخص واملجتمع . 	
معًا.

املنظم السعودي أقر حق املريض يف حيازة املخدرات يف بعض احلاالت . 	
بتوافر  األخذ  من  األمني  العمل  رجال  يمنع  مما  وقيود؛  ضوابط  وفق 

الشبهة يف ذلك املريض للحيازة.
العمل األمني من خالل اإلعالم يعمل عىل إحداث رأي وفكر اإلنسان . 6

حسب ما ترغب به السلطة.
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االستيقاف هو األصل يف العمل األمني الذي يمس حقوق اإلنسان، . 7
وله ضامنات ُتبقي عىل أصل الباءة.

االستيقاف إجراء حتفظي أمني استداليل.. 8
التلبس . 9 حاالت  من  حالة  بتوافر  مبر  استدالل  إجراء  القوة  استعامل 

التي نصت عليها املادة الثالثون من نظام اإلجراءات اجلزائية.
حالة التلبس هي مبر تقييد حرية الفرد من قبل مأمور الضبط اجلنائي؛ . 0)

حيث أنه يف غريها قرر املنظم السعودي عدم جواز القبض منه إال إذا 
كان تنفيذًا ألمر سلطة التحقيق املختصة.

استخدام السالح تأسس عىل عدة مبادئ جيب عىل رجال األمن مراعاهتا . ))
عند استخدام األسلحة النارية.

أي . 2) قبل  من  للفرد  اخلاصة  الشؤون  يف  التدخل  الدويل  املجتمع  حظر 
شخص بمفهوم االعتداء.

ال ينبغي املساس بحقوق اإلنسان ولو كان من قبل السلطة العامة وبإذن . 	)
املنظم وفق نص نظامي أو رشعي، ما مل يكن هناك التزام بكيفية رشعية 

ونظامية لتنفيذ األوامر، أو أداء املهام الوظيفية.
ال جيوز لرجال األمن والسلطة العامة كل يف موقعه أن يتخىل عن مبادئه . 	)

األخالقية يف ممارسة أعامل وظيفته التي حملها احلقوق واحلريات.
بعدم . 	) التنقل  حرية  لضامن  قويًا  نظاميًا  سياجًا  السعودي  املنظم  وفر 

التعسف يف القيام باإلجراءات املكلف هبا رجال السلطة العامة.
للسجني حق توفري املكان املناسب لسجنه.. 6)
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التوصيات:
املوظفني . ) سلوك  قواعد  بمدونة  الضبط  مأموري  عموم  التزام  ينبغي 

املكلفني بإنفاذ القوانني.
القائمني . 2 التزامات  عموم  وتشمل  تطابق  عامة  مدونة  اململكة  إصدار 

بإنفاذ القوانني يف حدود األنظمة العدلية اجلزائية السعودية.
عىل . 	 القوانني  بإنفاذ  واملكلفني  العامة  السلطة  رجال  تدريب  من  املزيد 

مراعاة حقوق اإلنسان.
زيادة جماالت التعاون بني اإلعالم واألمن.. 	
تكوين شبكة معلوماتية لكل دولة حتيط الفكر بسياج من األمن الشامل.. 	

املقرتحات بالتعديل وإعادة الصياغة لكل مما يأيت:
تعديل نص املادة الثامنة والعرشين من نظام اإلجراءات 			)هـ.. )
تعديل املادة الرابعة عرشة من نظام اإلجراءات اجلزائية.. 2
تعديل املادة الرابعة من الئحة أصول االستيقاف.. 	
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قائمة املصادر واملراجع
ط(، . ) )د.  العام،  القسم  العقوبات،  قانون  2)20م،  توفيق،  الرمحن  عبد  أمحد، 

األردن، دار الثقافة للنرش.
اجلنائي، ط	، اإلسكندرية، . 2 للقانون  العامة  النظرية  هبنام، رمسيس، 997)م، 

منشأة املعارف.
الباز، راشد سعد، أزمة الشباب اخلليجي واسرتاتيجيات املواجهة، جامعة نايف . 	

العربية للعلوم األمنية، 	2	)هـ.
حقوق اإلنسان وإنفاذ القوانني، 2002م، األمم املتحدة، مفوضية األمم املتحدة . 	

حلقوق اإلنسان، نيويورك - جنيف.
الديني . 	 الترشيع  يف  اإلنسان  حقوق  أسس  0)20م،  حممد،  سعدي  اخلطيب، 

والدويل، بريوت، منشورات احللبي احلقوقية.
حقوق اإلنسان: جمموعة صكوك دولية، املجلد األول، األمم املتحدة، نيويورك، . 6

	99)م.
)6)20م-8		)هـ(، . 7 سامل،  بن  حممد  عدود،  سعيد،  لورانس  احلوامدة، 

)دراسة  السعودي  بالترشيع  اجلاين  عىل  القبض  يف  الرشطة  رجال  صالحيات 
مقارنة(، الرياض، املجلة العربية للدراسات األمنية، املجلد 2	، العدد )67).

يف . 8 والتطبيق  النظرية  بني  اإلنسان  حقوق  قانون  2006م،  عزت،  طارق  رخا، 
الفكر الوضعي والرشيعة اإلسالمية، ط)، القاهرة، دار النهضة العربية.

املرصي، . 9 الترشيع  يف  اجلنائية  اإلجراءات  2008م،  سالمة،  مأمون  سالمة، 
القاهرة، دار النهضة العربية.

الشهراين، سعد بن عيل بن رحيان، مؤسسات األمن الوطني يف اململكة العربية . 0)
السعودية، مؤمتر اململكة العربية السعودية يف مائة عام، 9)	)هـ.

الفقه . )) يف  اجلزائي  للنظام  العامة  األحكام  	99)م،  الفتاح،  عبد  الصيفي، 
اإلسالمي وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية، ط)، الرياض، مطابع جامعة 

امللك سعود.
أبو عامر، حممد زكي، 986)م، قانون العقوبات القسم العام، دار املطبوعات . 2)

اجلامعية، املؤسسة الفنية للطباعة والنرش.
أبو عامر، حممد زكي، 	98)م، اإلثبات يف املواد اجلنائية، اإلسكندرية، الذراع . 	)

الفنية للطباعة والنرش.
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عبد اجلبار، صهيب، 	)20م، اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد،)د.ن( )د.ب(.. 	)
النهضة . 	) دار  اجلنائية،  اإلجراءات  قانون  رشح  986)م،  فوزية،  الستار،  عبد 

العربية، القاهرة.
عامر، عبد العزيز )د. ت(، التعزير يف الرشيعة اإلسالمية )د. ط(، القاهرة، دار . 6)

الفكر العريب.
نايف . 7) أكاديمية  اجلريمة،  من  للوقاية  اجلديدة  االجتاهات  مصطفى،  العوقي، 

العربية للعلوم األمنية، الرياض، 987)م.
عبد اهلل، حممد، 982)، العالقات العامة، )د. ط(، مطبعة دار التأليف، القاهرة.. 8)
أبو عطية، 	)20م، رشح نظام مكافحة املخدرات، )د. ط(، دار الفكر اجلامعي، . 9)

اإلسكندرية.
فاروق، يارس األمري، 2)20م، القبض يف ضوء الفقه والقضاء، دار املطبوعات . 20

اجلامعية، اإلسكندرية.
كلية . )2 دكتوراه،  رسالة  املتهم،  عىل  القبض  2008م،  اهلل،  خلف  الفضل،  أبو 

احلقوق، جامعة اإلسكندرية.
قايد، أسامة عبد اهلل، 	200م، علم العقاب، القاهرة، دار النهضة العربية.. 22
الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، الصادرة بالقرار . 	2

رقم ))20( وتاريخ 0)/6/)		)هـ.
الرتبية . 	2 وزارة  طبعة  القاهرة،  الوجيز،  املعجم  990)م،  العربية،  اللغة  جممع 

والتعليم.
لإلجراءات . 	2 العامة  القواعد  رشح  2006م،  مهدي،  الرؤوف  عبد  مهدي، 

اجلنائية، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة.
ُمدّونة القائمني عىل إنفاذ القانون، اعتمدهتا األمم املتحدة ونرشت بموجب قرار . 26

امُلؤرخ يف 7) كانون األول/ديسمب  املتحدة 		/69)  العامة لألمم  اجلمعية 
979)م.

مبادئ محاية األشخاص املصابني بمرض عقيل وحتسني العناية بالصحة العقلية . 27
التي اعتمدت ونرشت بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 6	/9)) 

املؤرخ يف 7) كانون األول/ديسمب )99)م.
املالكي، عبد احلفيظ عبد اهلل، األمن الفكري مفهومه وأمهيته ومتطلبات حتقيقه، . 28

جملة البحوث األمنية، املجلد 8)، العدد 		، شعبان0		)هـ.
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مريدن، بوران، )200م، ختطيط محالت التسويق االجتامعي، رسالة دكتوراه، . 29
أصول  ت(،  )د.  صادق،  حسن  املرصفاوي،  القاهرة.  جامعة  اإلعالم،  كلية 
املعارف،  منشأة  اإلسكندرية،  جامعة  احلقوق  كلية  اجلنائية،  اإلجراءات 

اإلسكندرية.
األول، . 0	 اجلزء  اجلنائية،  اإلجراءات  قانون  	200م،  هليل،  علواين  فرج  هليل، 

اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية.
األنظمة:

نظام اإلقامة الصادر املرسوم امللكي الكريم رقم م/9	 بتاريخ 	9/2/)9	)هـ . )
القايض  8-9/9/)9	)هـ  يف   72( رقم  الوزراء  جملس  قرار  عىل  باملصادقة 

بتعديل املادة 2	 من نظام اإلقامة.
تاريخ . 2 يف  )م/6	(  امللكي  باملرسوم  الصادر  النفسية  الصحية  الرعاية  نظام 

9/20/			)هـ.
نظام املطبوعات والنرش السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م/2	 وتاريخ . 	

	/9/)2	)هـ
نظام قوات األمن الداخيل الصادر باملرسوم امللكي الكريم رقم )م/0	( بتاريخ . 	

	/2)/	8	)هـ.
رقم . 	 امللكي  باملرسوم  الصادر  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  نظام 

)م/9	( يف تاريخ 26/7/8	)هـ.
نظام مكافحة الغش التجاري الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/9)( يف تاريخ . 6

	2/	/29	)هـ.
بتاريخ . 7 م/8	  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  واملفرقعات  املتفجرات  نظام 

28/	/28	)هـ.
نظام اجلنسية العربية السعودية الصادر باإلرادة امللكية رقم )	60	/8/20) . 8

وتاريخ   )20( رقم  امللكي  باملرسوم  واملعدل  	7	)/22/2هـ  وتاريخ 
2)/))/79	)هـ.

نظام األنشطة املقلقة للراحة لعام 	2	)هـ.. 9
نظام اآلثار لعام 92	)هـ.. 0)
تاريخ . )) يف  )م/2(  رقم  امللكي  املر  بموجب  الصادر  اجلزائية  اإلجراءات  نظام 

22/)/			)هـ.
وبتاريخ . 2) )أ/90(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  للحكم  األسايس  النظام 

2/8/27)	)هـ.

https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=5d11ed22-ee3e-4b94-93c2-6784ca3a4344.pdf
https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=5d11ed22-ee3e-4b94-93c2-6784ca3a4344.pdf
https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=5d11ed22-ee3e-4b94-93c2-6784ca3a4344.pdf
https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=5d11ed22-ee3e-4b94-93c2-6784ca3a4344.pdf
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الَقوُل الَمتيُن
اِهِد والَيمين في الُحكِم بالشَّ

للشيخ أحمد بن موسى بن أحمد المتبولي الشافعي
المتوفى سنة 902هـ تقريبًا

تحقيق
د. خالد بن مطلق بن حمود الدغيلبي

األستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء
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املقدمة
إنَّ احلمد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا 
له،  هادي  فال  يضلل  ومن  له،  مضل  فال  اهلل  هيده  من  أعاملنا،  سيئات  ومن 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، 

أما بعد:
فإنَّ علم القضاء من أجلِّ علوم الفقه؛ إذ به ُتفظ احلقوق وُتصان، وُيؤخذ 
بيان  الفقهاء قدياًم وحديثًا يف  للمظلوم، وقد كتب  الظامل، وُينترص  يد  به عىل 
بن  موسى  بن  أمحد  الشيخ  كتبه  ما  ذلك  ومن  وتفريعًا،  تأصياًل  القضاء  علم 
الدعوى،  يف  اإلثبات  مسائل  من  مهمة  مسألة  لبيان  الشافعي،  املتبويل  أمحد 
وهي مسألة القضاء بشاهد ويمي املدعي، فكتب رسالًة لطيفة بيَّ فيها أقوال 
ما  العلم  أهل  ُكتب  من  ونقل  عليها،  األدلة  وأورد  املسألة،  هذه  يف  العلامء 
حها، وسمى رسالته: »القول املتني يف احلكم بالشاهد  ُيلِّ هذه املسألة وُيوضِّ
واليمني«، وحيث مل يسبق نرش أو تقيق هذه الرسالة - فيام أعلم - أحببت 

املشاركة بتحقيقها ونرشها، سائاًل من اهلل العون والتوفيق والسداد.

وصف النسخة اخلطية:
اعتمدُت يف تقيق هذه الرسالة عىل نسخٍة خطيٍة وحيدٍة، حمفوظة باملكتبة 
الوطنية باجلزائر برقم )1360( )5(، وتقع يف تسعة ألواٍح، وكل لوٍح يتضمن 
كلمًة   )13( فيه  سطٍر  وكل  سطرًا،   )21( عىل  حيتوى  وجٍه  وكل  وجهي، 
تقريبًا، مكتوبة بخط نسخ عادي أسود، ومكتوٌب عىل الغالف: )القول املتي 
يف احلكم بالشاهد واليمي، لكاتبه الفقري، املعرتف بالتقصري أمحد بن موسى 
بن أمحد بن عبد الرمحن بن بكر املتبويل الشافعي لطف اهلل تعاىل به وغفر اهلل 

ولوالديه، وملشاخيه، وللمسلمي أمجعي آمي(.
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بخط  أهنا  عىل  تدل  قرائن  ُتوجد  أنه  إال  اسمه  ُيذكر  فلم  ناسخها  وأما 
احلقري  الفقري  وكتبه  )قاله  املخطوط:  هناية  يف  جاء  ما  ذلك:  فمن  مصنفها؛ 
املتبويل  بكر  بن  الرمحن  عبد  بن  أمحد  بن  موسى  بن  أمحد  بالتقصري:  املعرتف 

الشافعي، حامدًا ومصليًا ومسلاًم حمسباًل وحموقاًل(.
وكذلك ما ُكتب عىل الغالف وهو )لكاتبه الفقري، املعرتف بالتقصري أمحد 
بن موسى بن أمحد بن عبد الرمحن بن بكر املتبويل الشافعي لطف اهلل تعاىل به 

وغفر اهلل ولوالديه، وملشاخيه، وللمسلمي أمجعي آمي(.
اخ من أوصاٍف للمؤلف  ومل ُيذكر يف هذه النسخة ما جرت به عادة النُّسَّ
كقوهلم: )العالمة(، أو )الشيخ(، ونحو ذلك، وال عبارات الدعاء مثل: )رمحه 
ا بخط املؤلف رمحه اهلل تعاىل.  ح أهنَّ اهلل(، أو )نفع اهلل به(، ونحو ذلك؛ مما ُيرجِّ

واهلل أعلم.

منهج التحقيق:
النصوص  تقيق  يف  املعترب  املنهج  عىل  الرسالة  هذه  تقيق  يف  اعتمدُت 
وخدمتها؛ وذلك بنسخ املخطوط، وكتابته وفق قواعد اإلمالء احلديثة، وعزو 
اآليات الواردة فيه، وختريج األحاديث واآلثار، واحلكم عليها من أقوال أهل 
غري  لألعالم  املخترصة  والرتمجة  الفقهية،  واألقوال  النقول  وتوثيق  العلم، 
عىل  والتعليق  أشكل،  ما  وتوضيح  الغريبة،  الكلامت  وتفسري  املشهورين)1(، 
ترمجًة خمترصًة  الرسالة  يدي  بي  تعليق، وقد جعلُت  إىل  التي تتاج  املواضع 

للمؤلف رمحه اهلل تعاىل.

الرواية  من  للمكثرين  وال  باجلنة،  املبرشين  العرشة  لبقية  وال  الراشدين،  للخلفاء  ُأترجم  فلم   )1(
من الصحابة كأيب هريرة، وعائشة، أيب سعيد اخلدري، وابن عباس، وابن عمر، ونحوهم، وال 

لألئمة األربعة أصحاب املذاهب، وال ألصحاب الكتب احلديثية املشهورة.
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ترمجة موجزة للمؤلف
هو الشيخ املقرئ أمحد بن موسى بن أمحد بن عبد الرمحن بن بكر املتبويل، 
وحفظ  بالقاهرة،  ونشأ  ُولد  الفتح،  أبو  الدين،  شهاب  القاهري،  الشافعي، 
القرآن، وأخذ عن العلامء يف زمنه، مثل: علم الدين البلقيني)1(، ورشف الدين 
املناوي)2(، وغريمها، وتعلَّم القراءات السبع، وسمع كتب احلديث، وبعد أن 
برع يف العلوم أذن له مشاخيه بالتدريس واإلفتاء واإلقراء، وتوىل القضاء زمنًا 

يف القاهرة، وعاش هبا، وألَّف عددًا من املؤلفات، وهي:
1. التحرير املبي يف املناظرة بي موسى  وفرعون اللعي.

2. الرد عىل البقاعي يف إنكار قول: يا دائم املعروف.
3. القول املتي يف احلكم بالشاهد واليمي.

4. تيسري املرام عىل رشوط اإلمام عىل التامم.
5. املنحة اإلهلية يف الكالم عىل الروح العلية.

6. املدد الفائض.
تويف  بالقاهرة سنة )899هـ( وقيل: بل كان حيًا إىل عام )902هـ(. 

واهلل أعلم)3(.

البقاء،  أبو  الدين،  علم  الشافعي،  الكناين،  البلقيني  نصري  بن  رسالن  بن  عمر  بن  صالح  هو   )1(
صحيح  عىل  اجلاري  والغيث  الكريم،  القرآن  تفسري  ألف  زمانه،  يف  الشافعية  علامء  أكابر  من 
للزركل  للسخاوي )312/3(، األعالم  الالمع  الضوء  انظر:  البخاري. تويف سنة )868هـ( 

.)194/3(
الدين، من مؤلفاته:  أبو زكريا، رشف  املناوي،  هو حييى بن حممد بن حممد بن حممد احلدادي   )2(
رشح خمترص املزين، وحاشية عىل الروض األنف، وغريها. تويف سنة )871هـ( انظر: الضوء 

الالمع للسخاوي )254/10(، معجم املؤلفي )227/13(.
انظر ترمجة املؤلف يف: الضوء الالمع للسخاوي )228/2(، ديوان اإلسالم للغزي )231/4(،   )3(
اإلسالمي  الرتاث  تاريخ  معجم   ،)186/2( املؤلفي  معجم   ،)262/1( للزركل  األعالم 

)548/1(، املوسوعة امليرسة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء واللغة )437/1(.
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صور من املخطوط

صورة غالف املخطوط
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صورة الصفحة األوىل من الكتاب
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صورة الصفحة األخرية من الكتاب
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ق صُّ الُمَحقَّ النَّ
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ربِّ اختم بخري يا كريم
احلمد هلل الذي بيَّ لعباده سبل األحكام، عىل لسان املبعوث جلميع األنام، 
حممد الداعي إىل دار السالم، صىل اهلل وسلم عليه وعىل آله وأصحابه الكرام، 
وبعد فهذا جمموع جامع، ومفرد يف وضعه نافع، يف بيان طريق احلكم بالشاهد 
وباهلل  فأقول  واليمني(،  بالشاهد  احلكم  يف  املتني  )بالقول  سميته:  واليمي، 

ة التحقيق: التوفيق، وبيده أزمَّ
فيها  حكم  إن  واقعة،  يف  احلاكم  حكم  إذا  وهي  منها)1(؛  بد  ال  مقدمٌة   
باجتهاده خللوها عن نص أو مل تكن جممعًا عليها مل ينقضها باجتهاٍد ثاٍن يقارب 
الكتاب  نص  خالف  عىل  الواقع  حكمه  ينقض  وإنام  ويناقضه،  األول  ظنه 

والسنة املتواترة أو اإلمجاع أو القياس اجلل)2(.
وينقض قضاؤه املستند إىل اجتهاده املخالف خرب الواحد الرصيح الصحيح 
الذي ال حيتمله إال تأوياًل بعيدًا ينبو الفهم عن قبوله عىل األصح، وقيل: ال 

ينقض)3(.
مثاله: قضاء احلنفي يف مسألة خيار املجلس بنفيه)4(، ويف العرايا)5( والنكاح 

بال ويل)6(.
هذه املقدمة منقولة من كتاب أدب القضاء البن أيب الدم )410/1 - 414(. واهلل أعلم.  )1(

والنظائر  األشباه   ،)441( ص  الفصول  تنقيح  رشح   ،)203/4( لآلمدي  اإلحكام  انظر:   )2(
للسيوطي ص )101(، رشح الكوكب املنري )503/4(.

انظر: املستصفى ص )368(، الفائق يف أصول الفقه )405/2(، هناية الوصول )3879/8(.  )3(
ألنَّ احلنفية ينفون خيار املجلس. انظر: تبيي احلقائق )3/4(، البناية رشح اهلداية )7/8(.  )4(

ة، وهي يف اللغة: كل يشء ُأفرد من مجلة، وُتطلق عىل النخلة يعرهيا صاحبها رجاًل  العرايا مجع عريَّ  )5(
حمتاجًا، واإلعراء: أن يعل له ثمرة عامها، وهي عند عامة الفقهاء: بيع رطٍب يف رؤوس النخل 
بتمٍر كياًل، وعند احلنفية: أن يكون لرجل نخيل فيعطي رجاًل منها ثمرة نخلة أو نخلتي يلقطهام 
لعياله، ثم يثقل عليه دخوله حائطه، فيسأله أن يتجاوز له عنها عىل أن يعطيه بمكيلتها مترًا عند 
إرصام النخل. انظر: هتذيب اللغة 98/3، املطلع ص )288(، وانظر: املبسوط )192/12(، 

بدائع الصنائع )194/5(، املجموع رشح املهذب )2/11(، الدر النقي )448/2(.
ألنَّ احلنفية ال يشرتطون الويل يف عقد النكاح. انظر: األصل ملحمد بن احلسن )260/10(،   )6(
املبسوط )10/5(. قال األسنوي يف سبب نقض احلكم يف هذه املسائل: »إنه منقوض لظهور =
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وينقض أيضًا قضاؤه بشهادة الفاسقي عىل األصح)1(، وكذلك من قىض 
بصحة بيع أمهات األوالد نقضناه عىل األصح)2(.

مسائل  ومعظم  ل)3(  املثقَّ مسألة  يف  احلنفي  قضاء  وينقض  أصحابنا:  قال 
احلدود والغصب)4(.

وقال اإلمام الشافعي : »انقض قضاء من حكم لزوجة املفقود أن 
.)5(» تنكح بعد تربص أربع سني، وإن كان ذلك مذهب عمر

املأذون  العبد  الوجهي يف مسألة  ينقض قضاء احلنفي عىل أحد  وكذلك 
أبا حنيفة صار  يف التجارة إذا تعدى ما رصح له السيد باالقتصار عليه، فإن 
فه يف التجارة يف  ف املأذون يف التجارة يف البزِّ فقط، فأجاز ترصُّ إىل جواز ترصُّ
غريه)6(. قال بعض أصحابنا: »بقياٍس ضعيٍف واٍه«)7(، وهو أن هذا العبد ملا 
تعلقت العهدة به فيام أذن له فيه صار كسيده، فله أن يفعل ما يريد كالسيد، 
وهذا من أبعد األقيسة وأقرهبا إىل البطالن، ونحن نقول: العبد ال يترصف يف 

عوهنا«. انظر: املهامت يف رشح الروضة )258/9(،  =  األخبار وبعدها عن التأويالت التي يدَّ
ومثله قال الشيخ زكريا األنصاري كام يف الغرر البهية )228/5(.

الطالبي  للعمراين )411/13(، روضة  البيان  الوسيط )305/7(،  انظر:  الشافعية.  عند  أي   )1(
)308/11(، وانظر: البحر الرائق )63/7(، منح اجلليل )347/8(، املغني )229/10(.

انظر: رشح خمترص الطحاوي )28/8(، منح اجلليل )482/6(، روضة الطالبي )310/12(،   )2(
رشح منتهى اإلرادات )188/3(.

القتل باملثقل ال يوجب القود عند أيب حنيفة. انظر: بدائع الصنائع )234/7(، البناية )96/13(.  )3(

انظر: هناية املطلب )474/18(، الوسيط للغزايل )306/7(، العزيز رشح الوجيز )481/12(.  )4(
الطالبي  روضة   ،)250/7( للشافعي  األم  وانظر:   ،)306/7( الوسيط  يف  الغزايل  عنه  نقله   )5(

.)151/11(
املبسوط   ،)486/8( الطحاوي  خمترص  رشح   ،)506/8( احلسن  بن  ملحمد  األصل  انظر:   )6(

.)9/25(
أي إنَّ قول أيب حنيفة هنا بناه عىل قياٍس واٍه عندهم، والقائل هو ابن أيب الدم كام يف كتابه أدب   )7(

القضاء )412/1(.
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مال سيده قبل إذنه إال بإذنه، وهذا يوافقنا اخلصم فيه، فنقول: كل من ترصف 
بإذن اقترص عىل ما يؤذن له، وهذا قياس جل ظاهر ألموٍر قاطعٍة، منها: نفي 
الرضر عن السيد املالك هلذا العبد وملا يترصف فيه، فأين العهدة وتعلقها من 
هذا؟ إنام العاقد يتعلق به عهدة العقد الذي عقده، فيصري كالوكيل املترصف 

يف ترصٍف خاٍص بإذن موكله.
من  مجاعة  ووافقه  إليه،  رصنا  ما  بمثل  احلسن)1(  بن  حممد  قابلنا  وقد   
متقدميهم، قالوا: ينقض قضاء من قىض بالشاهد واليمي، هذا مع ما اشتهر 
عندهم من قضاء املصطفى صلوات اهلل عليه وسالمه واخللفاء األربعة بعده 

رضوان اهلل عليهم بالشاهد واليمي)2(.
ولو حكم احلاكم بشهادة شاهدين أو شاهد ويمي ثم بان كوهنام فاسقي 
نقض احلكم عىل أصح القولي، ولو بان كوهنام عبدين أو كافرين أو صبيي 

نقض احلكم قطعًا)3(. واهلل أعلم.

هو حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين موالهم، الكويف، أبو عبد اهلل، صاحب أيب حنيفة، وأحد   )1(
مؤسيس مذهب احلنفية، من مؤلفاته: األصل، والسري الكبري، واجلامع الكبري، واجلامع الصغري. 
النبالء )134/9(،  ي سنة )189هـ(. انظر: تاريخ بغداد )561/2(، سري أعالم  الرَّ تويف يف 

تاج الرتاجم ص )237(.
تبيي   ،)123/3( مازه  البن  القايض  أدب  رشح   ،)28/8( الطحاوي  خمترص  رشح  انظر:   )2(

احلقائق )189/4(.
انظر: املبسوط )9/17(، الرشح الكبري للدردير )154/4(، تفة املحتاج )239/10(، الرشح   )3(

الكبري البن أيب عمر املقديس )126/12(.
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فصل
بيمي وشاهد؛ رواه مسلم يف كتاب   قىض  النبي  أن  اعلم 
التمييز له)1(، وهو عندنا صحيح ثابت عن رسول اهلل  بنقل أهل 
  املدينة آخر عن أول، وأصاغر عن أكابر، ال خالف بينهم أنه 
قىض بذلك يف احلقوق واألموال، ثم األئمة من بعده، ومن الصحابة بضعة 
وعرشون صحابيًا)2(، وبه يندفع قول بعض احلنفية أنه خرب واحد، فال ينسخ 

القرآن)3(.
وقال املحامل)4(: وإنام خصصناه باألموال ألن قوله: »قىض« إخبار عن 
فعلٍة واحدٍة، فال يمكن دعوى العموم فيها، وإنام حيمل عىل قصة واحدة، وقد 

فرس الراوي ذلك بأنه يف األموال، فوجب محل اخلرب عىل تفسريه)5(.

األندليس  بن طاهر  أمحد  أيضًا  للتمييز  عزاه  وقد  ملسلم،  التمييز  كتاب  املطبوع من  أجده يف  مل   )1(
)املتوىف سنة 532هـ( يف كتاب اإليامء إىل أطراف أحاديث كتاب املوطأ )568/4(، ونقل عن 
ا نفس اخلرب يف احلكم باليمي والشاهد يف احلقوق واألموال، فهو عندنا صحيٌح  مسلٍم قوله: »وأمَّ
  بنقل أهل املدينة ذلك عنه، وال اختالف بينهم أنَّه  ثابٌت عن النَّبي
كتاب:   ،)1712( برقم   ،)1337/3( صحيحه  يف  مسلم  أخرجه  واحلديث  بذلك«،  قىض 

. األقضية، باب: القضاء باليمي والشاهد، من حديث ابن عباس
وسيذكر املؤلف بعضهم قريبًا. وانظر: التمهيد ال بن عبد الرب )134/2-157(، كشف املشكل   )2(

البن اجلوزي )454/2(.
انظر: رشح خمترص الطحاوي )73/8(، بدائع الصنائع )225/6(، االختيار )111/2(.  )3(

هو أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم بن إسامعيل املحامل، البغدادي، الشافعي، أبو احلسن،   )4(
من مؤلفاته: اللباب يف الفقه، رؤوس املسائل، وغريها. تويف سنة )415هـ(. انظر: سري أعالم 

النبالء )403/17(، شذرات الذهب )77/5(.
العزيز   ،)73/17( للاموردي  الكبري  احلاوي   ،)410( ص  للمحامل  الفقه  يف  اللباب  انظر:   )5(

رشح الوجيز )90/13(.
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وال فرق بي أن يتمكن من البينة الكاملة أو ال، ففي احلاوي وجه أنه ال 
ُيعمل به مع التمكن من رجلي أو رجل وامرأتي)1(، واملذهب األول)2()3(.

فقهاء  ومذهب  كلهم،  احلديث  فقهاء  مذهب  واليمي  بالشاهد  والقضاء 
من  صحيحه  يف  مسلم  روى  وقد  وأصحابه)4(،  حنيفة  أبا  خال  ما  األمصار 
اهلل  رسول  أن    ]ق/1أ[  عباس  ابن  عن  دينار)5(  بن  عمرو  حديث 

 قىض بشاهد ويمي. قال عمرو: يف األموال)6(.
قال الشافعي : »حديث ابن عباس ثابت ومعه ما يشده«)7(.

قال ابن عبد احلكم)8(: سمعت الشافعي يقول: »قال يل حممد بن احلسن: 
لو علمت أن سيف بن سليامن)9( يروي حديث اليمي مع الشاهد ألفسدته، 

فقلت: يا أبا عبد اهلل، وإذا أفسدته فسد«)10(.
انظر: احلاوي الكبري للاموردي )74/17(.  )1(

انظر: كفاية النبيه البن الرفعة )168/19(، النجم الوهاج )345/10(.  )2(
-347/1( القيم  البن  احلكمية  الطرق  كتاب  من  املؤلف  نقله  الفصل  هذا  هناية  إىل  هنا  من   )3(

.)366
مسلم  صحيح  عىل  النووي  رشح   ،)558/5( املعلم  إكامل   ،)111/7( االستذكار  انظر:   )4(

.)4/12(
هو عمرو بن دينار املكي، اجلمحي موالهم، أبو حممد، األثرم، تابعي ثقة، سمع من ابن عمر،   )5(
انظر:  )126هـ(.  وقيل:  )125هـ(،  سنة  تويف  وغريهم،   ، عمرو  وابن  عباس،  ابن 

هتذيب األسامء واللغات )27/2(، سري أعالم النبالء )300/5(.
باليمي  القضاء  باب:  األقضية،  كتاب:   ،)1712( برقم   ،)1337/3( مسلم  صحيح  انظر:   )6(

والشاهد.
يف كتاب األم للشافعي )8/7(: »قلنا: مل نثبتها بحديث مرسل، وإنام أثبتناها بحديث ابن عباس   )7(
وهو ثابت عن رسول اهلل  الذي ال يرد أحد من أهل العلم مثله لو مل يكن فيها 
غريه مع أن معه غريه ممن يشده«. وانظر: السنن الكربى للبيهقي )281/10( برقم )20637(.

هو حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم بن أعي بن ليث املرصي، أبو عبد اهلل، ثقة من أصحاب   )8(
مالك والشافعي، من مؤلفاته: كتاب أحكام القرآن، وكتاب الرد عىل فقهاء العراق. تويف سنة 

)237هـ(. انظر: سري أعالم النبالء )497/12(، هتذيب التهذيب )260/9(.
هو سيف بن سليامن - وقيل: ابن أيب سليامن - املكي، املخزومي موالهم، ثقٌة روى عن جماهد   )9(
سري  انظر:  )151هـ(.  وقيل:  )150هـ(،  سنة  مات  وغريمها،  رباح،  أيب  بن  وعطاء  جرب،  بن 

أعالم النبالء )338/6(، هتذيب التهذيب )294/4(.
نقله البيهقي يف السنن الكربى )281/10(، وابن عدي يف الكامل )509/4(.  )10(
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سليامن  بن  سيف  عن  سعيد)2(  بن  حييى  سألت  املديني)1(:  بن  عل  وقال 
]قال:[)3( »هو عندنا ممن يصدق وحيفظ، كان ثبتًا«)4(.

قال: هو رواية عن قيس بن سعد)5( عن عمرو بن دينار.
وقد رواه أبو داود)6( من حديث عبد الرزاق)7( أخربنا حممد بن مسلم)8( 

عن عمرو.
وقال الشافعي: أخربنا إبراهيم بن حممد)9( عن ربيعة بن عثامن)10( عن معاذ 

هو عل بن عبد اهلل بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعدي موالهم، البرصي، املعروف   )1(
واملدلسون،  والكنى،  األسامء  منها:  كثرية  مصنفات  كتب  ثقة،  إماٌم  احلسن،  أبو  املديني،  بابن 
النبالء  وغريها. تويف سنة )234هـ(. انظر: هتذيب األسامء واللغات )350/1(، سري أعالم 

.)41/11(
وخ التميمي موالهم، أبو سعيد القطان، البرصي، ثقٌة حافظ، من أئمة  هو حييى بن سعيد بن فرُّ  )2(
اجلرح والتعديل، تويف بالبرصة سنة )198هـ(. انظر: سري أعالم النبالء )175/9(، شذرات 

الذهب )468/2(.
ساقطة من املخطوط، والتصحيح من سنن البيهقي )282/10(.  )3(

انظر: التاريخ الكبري للبخاري )171/4(، اجلرح والتعديل البن أيب حاتم )274/4(.  )4(
هو قيس بن سعد املكي احلبيش، أبو عبد امللك، وقيل: أبو عبد اهلل، ثقٌة فقيه، روى عن التابعي،   )5(

تويف سنة )119هـ(. انظر: هتذيب األسامء واللغات )62/2(، هتذيب الكامل )47/24(.

يف السنن )308/3(، برقم )3609(، يف كتاب: األقضية، باب: القضاء باليمي والشاهد.  )6(
له كتاب  ثقٌة حافظ،  الصنعاين،  أبو بكر  نافع احلمريي، موالهم،  بن  الرزاق بن مهام  هو عبد   )7(
املصنف. تويف سنة )211هـ(. انظر: هتذيب الكامل )52/18(، سري أعالم النبالء )536/9(.
وثَّقه  اهلل،  عبد  أبو  املكي،  ثم  الطائفي،  سوس،  ابن  وُيقال:  سوسن،  بن  مسلم  بن  حممد  هو   )8(
الكامل  هتذيب  انظر:  )177هـ(.  سنة  تويف  املتابعات.  يف  مسلم  له  وروى  وغريه،  معي  ابن 

)413/26(، سري أعالم النبالء )176/8(.
هو إبراهيم بن حممد بن أيب حييى األسلمي موالهم، املدين الفقيه، مرتوك احلديث، تويف سنة   )9(

)184هـ(. انظر: سري أعالم النبالء )8 /450(، تقريب التهذيب ص )93(.
هو ربيعة بن عثامن بن ربيعة بن عبد اهلل بن اهلدير التيمي، أبو عثامن املدين، وثقه ابن معي. تويف   )10(

سنة )154هـ(. انظر: هتذيب الكامل )133/9(، ميزان االعتدال )44/2(.
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  بن عبد الرمحن)1( عن ابن عباس وآخر له صحبة: »أنَّ رُسوَل اهلل
اهِد«)2(. َقَض بالَيمنِي مع الشَّ

مَع  بالَيمنِي  َقَض    النَّبيَّ  »أنَّ   : هريرة  أيب  وعن 
اهِد«. رواه الرتمذي وابن ماجه وأبو داود والشافعي)3(، وقال الرتمذي:  الشَّ

»حسن غريب«)4(.
وقد ُروي القضاء بالشاهد مع اليمي من رواية عمر بن اخلطاب، وعل 
بن عبادة)5(،  بن عباس، وسعد  اهلل  بن عمر، وعبد  اهلل  أيب طالب، وعبد  بن 
واملغرية بن شعبة)6(، وجابر بن عبد اهلل، وابن ثعلبة)7(، ومجاعة من الصحابة 

.

هو معاذ بن عبد الرمحن التيمي القريش يقال: إن له صحبة، ثقة روى له البخاري ومسلم. انظر:   )1(
الثقات البن حبان )370/3(، هتذيب التهذيب )192/10(.

رواه الشافعي يف األم )273/6(، ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى )283/10(، برقم   )2(
.)20643(

اهلل  رسول  عن  األحكام  أبواب  يف   ،)1343( برقم   ،)619/3( اجلامع  يف  الرتمذي  أخرجه   )3(
برقم   )793/2( السنن  يف  ماجه  وابن  الشاهد،  مع  اليمي  يف  جاء  ما  باب:   ،
السنن )309/3(  بالشاهد واليمي، وأبو داود يف  القضاء  )2368(، كتاب: األحكام، باب: 
األم  يف  والشافعي  والشاهد،  باليمي  القضاء  باب:  األقضية،  كتاب  يف   ،)3610( برقم 

.)274/6(
انظر: اجلامع للرتمذي )619/3(.  )4(

هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة اخلزرجي، األنصاري، سيد اخلزرج، ُيكنى أبا ثابت، وأبا   )5(
قيس، شهد معركة بدر، وقيل: مل يشهدها، مات بالشام سنة )14هـ(، وقيل: )15هـ(. انظر: 

االستيعاب )594/2(، اإلصابة )55/3(.
هو املغرية بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود الثقفي، أبو عيسى، أو أبو حممد، من كبار الصحابة،   )6(
اإلصابة   ،)471/4( الغابة  أسد  انظر:  )50هـ(.  سنة  بالكوفة  تويف  الرضوان،  بيعة  شهد 

.)156/6(
بيب - وُيقال: ُزبيب - ابن ثعلبة بن عمرو بن سواء العنربي، التميمي، سكن البادية، وله  هو الزُّ  )7(

عن النبي  حديثان. انظر: االستيعاب )562/2(، اإلصابة )456/2(.
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املسألة)2(: »روى عن  أفرده هلذه  ابن اخلطيب)1( يف مصنف  بكر  أبو  قال 
رسول اهلل  أنه قىض بشاهد ويمي: ابن عباس، وجابر بن عبد 
بن أيب طالب، وأبو هريرة،  بن عبادة، وعل  اهلل، وعامرة بن حزم)3(، وسعد 
وُسق)4(، وزيد بن ثابت)5(، وعبد اهلل بن عمرو، وعمر بن اخلطاب، وعبد 
اهلل بن عمر، وأبو سعيد اخلدري، و)ُزبيب()6( بن ثعلبة، وعامر بن ربيعة)7(، 

من  البغدادي،  باخلطيب  املعروف  البغدادي،  مهدي  بن  أمحد  بن  ثابت  بن  عل  بن  أمحد  هو   )1(
مصنفاته: تاريخ بغداد، والكفاية يف أصول الرواية، واجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، 
أعالم  سري   ،)31/5( عساكر  البن  دمشق  تاريخ  انظر:  )463هـ(،  سنة  تويف  كثري.  وغريها 

النبالء )270/18(.
اإلسالم  تاريخ  ويف  الشاهد(  مع  اليمي  )جزء  باسم   )291/18( السري  يف  الذهبي  ذكره   )2(
يف  احلموي  ياقوت  ذكره  وقد  الشاهد(،  مع  باليمي  العمل  )صحة  باسم  ذكره   )175/10(

معجم األدباء )387/1( باسم )الدالئل والشواهد عىل صحة العمل باليمي مع الشاهد(.
بعدها مع رسول  وما  بدرًا  األنصاري، شهد  اخلزرجي،  لوذان  بن  زيد  بن  بن حزم  هو عامرة   )3(
اإلصابة   ،)1141/3( االستيعاب  انظر:  )11هـ(.  سنة  الياممة  يوم  مات   . اهلل 

.)475/4(
هو ُسـرق - بتشديد الراء وختفيفها - بن أسد اجلهني، وقيل: األنصاري، صحايب سكن مرص،   )4(

ومات يف خالفة عثامن بن عفان . انظر: االستيعاب )683/2(، اإلصابة )37/3(.
هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد اخلزرجي، األنصاري، أبو سعيد، من ُكتَّاب الوحي، شهد   )5(
اخلندق وما بعدها، تويف باملدينة سنة )54هـ(، وقيل غري ذلك. انظر: هتذيب األسامء واللغات 

)200/1(، سري أعالم النبالء )426/2(.
داود  أيب  سنن  وانظر:   ،)351/1( احلكمية  الطرق  من  والتصحيح  )زيد(،  املخطوط  يف   )6(

)309/3(، برقم )3612(.
إىل اإلسالم، شهد  السابقي  اهلل، من  أبو عبد  العنزي،  مالك  بن  بن كعب  ربيعة  بن  هو عامر   )7(
النبالء  أعالم  سري   ،)18/3( الغابة  أسد  انظر:  )32هـ(.  سنة  تويف  اهلجرتي.  وهاجر  بدرًا، 

.)333/2(
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وسهل بن سعد الساعدي)1(، وعمرو بن حزم)2(، واملغرية بن شعبة، وبالل بن 
احلارث)3(، ومتيم الداري)4(، و)مسلمة()5( بن قيس)6(، وأنس بن مالك«؛ ثم 

ذكر أحاديثهم بإسناده.
اهلل  رسول  أن  أبيه)8(:  عن  حممد)7(  بن  جعفر  عن  مالك:  مراسيل  ويف 

 قىض باليمي مع الشاهد الواحد، وقىض به علٌّ بالعراق)9(.
هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد اخلزرجي، الساعدي، األنصاري، أبو العباس، تويف باملدينة   )1(
سنة )88هـ(، وهو آخر من مات من الصحابة يف املدينة النبوية. انظر: االستيعاب )664/2(، 

سري أعالم النبالء )422/3(.
أبو حممد،  الضحاك، وُيقال:  أبو  هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان اخلزرجي، األنصاري،   )2(
األسامء  هتذيب  انظر:  ذلك.  غري  وقيل  )51هـ(،  سنة  باملدينة  تويف  بعدها.  وما  اخلندق  شهد 

واللغات )26/2(، اإلصابة )511/4(.
سكن  الفتح،  يوم  مزينة  لواء  حامل  الرمحن،  عبد  أبو  املزين،  عصم  بن  احلارث  بن  بالل  هو   )3(

البرصة، وتويف سنة )60هـ(. انظر: االستيعاب )183/1(، اإلصابة )454/1(.
هو متيم بن أوس بن خارجة - وقيل: حارثة - الداري، اللخمي، ُيكنى أبا رقية، كان نرصانيًا   )4(
وأسلم سنة تسع من اهلجرة، وتويف بالشام سنة )40هـ(. انظر: سري أعالم النبالء )442/2(، 

اإلصابة )487/1(.
يف املخطوط: )سلمة(، والتصحيح من الطرق احلكمية )352/1(.  )5(

هو مسلمة بن قيس األنصاري، ذكره ابن منده يف عداد املدنيي، قاله ابن حجر. انظر: معرفة   )6(
الصحابة أليب نعيم )2495/5(، االستيعاب )183/1(، اإلصابة )91/6(.

أبو عبد اهلل،  القريش، اهلاشمي،  هو جعفر بن حممد بن عل بن احلسي بن عل بن أيب طالب   )7(
النبالء  أعالم  انظر: سري  باملدينة سنة )148هـ(.  تويف  عابد،  فقيه،  الصادق،  بجعفر  املعروف 

)255/6(، الوايف بالوفيات )99/11(.
هو حممد بن عل بن احلسي بن عل بن أيب طالب القريش، اهلاشمي، أبو جعفر، ُيعرف بالباقر،   )8(
تابعٌي جليل القدر، تويف باملدينة سنة )114هـ(. انظر: هتذيب األسامء واللغات )87/1(، سري 

أعالم النبالء )410/4(.
رواه مالك يف املوطأ )721/2( يف كتاب األقضية، باب: القضاء باليمي مع الشاهد، وابن أيب   )9(
شيبة يف املصنف )544/4( برقم )22997(، والرتمذي يف اجلامع )620/3( برقم )1345(، 
تنقيح   ،)285/10( للبيهقي  الكربى  السنن  وانظر:  املصنف،  ذكر  كام  مرسل  حديٌث  وهو 

التحقيق البن عبد اهلادي )88/5(.
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الوهاب)1(، عن  الثقفي عبد  فقد روى  يناظره:  لبعض من  الشافعي  قال 
جعفر بن حممد عن أبيه، عن جابر: »أنَّ النَّبيَّ  قَض باليمنِي مَع 

اهِد«)2(. الشَّ
وكذلك رواه ابن املديني وإسحاق)3( وغريمها عن الثقفي عن جعفر عن 

أبيه عن جابر)4(.
حدثنا  أويس)6(،  أيب  بن  إسامعيل  حدثنا  إسامعيل)5(:  القايض  ورواه 
أبيه، عن جده: »أنَّ رُسوَل اهلل  سليامن بن بالل)7(، عن جعفر بن حممد، عن 

عبد الوهاب بن عبد املجيد بن الصلت بن عبيد اهلل الثقفي، البرصي، أبو حممد، ثقٌة اختلط آخر   )1(
عمره. تويف سنة )194هـ(. انظر: هتذيب الكامل )503/18(، سري أعالم النبالء )237/9(.

وابن   ،)14278( برقم   )181/22( املسند  يف  وأمحد   ،)300/1( األم  يف  الشافعي  رواه   )2(
ماجه يف السنن )454/3(، برقم )2369(، والرتمذي يف اجلامع )620/3( برقم )1344(، 
والدارقطني يف السنن )378/5(، برقم )4485(، اختلف يف وصله وإرساله، رجح اإلرسال 
البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة. انظر: العلل الكبري للرتمذي ص)202(، العلل البن أيب حاتم 

.)254/4(
املعروف  املروزي  يعقوب  أبو  احلنظل،  مطر  بن  إبراهيم  بن  خملد  بن  إبراهيم  بن  إسحاق  هو   )3(
بابن راهويه، احلافظ الكبري، متفق عىل ثقته وجاللته. تويف سنة )238هـ(. انظر: هتذيب الكامل 

)373/2(، سري أعالم النبالء )385/11(.
انظر: معرفة السنن واآلثار للبيهقي )291/14(.  )4(

املالكي،  إسحاق،  أبو  القايض،  موالهم،  األزدي  محاد  إسامعيل  بن  إسحاق  بن  إسامعيل  هو   )5(
البغدادي، له مصنفات كثرية، منها: أحكام القرآن، ومعاين القرآن، والقراءات، وغريها. تويف 

سنة )282هـ(. انظر: طبقات علامء احلديث )329/2(، سري أعالم النبالء )339/13(.
هو إسامعيل بن أيب أويس عبد اهلل األصبحي، أبو عبد اهلل املدين، صدوق، روى عنه البخاري   )6(
النبالء  أعالم  سري   ،)329/2( احلديث  علامء  طبقات  انظر:  )226هـ(  سنة  تويف  ومسلم. 

.)391/10(
هو سليامن بن بالل القريش، التيمي موالهم، أبو عبد اهلل املدين، ويقال: أبو أيوب، وثقه اإلمام   )7(
الكامل  هتذيب  انظر:  )177هـ(.  سنة  وقيل:  )172هـ(،  سنة  باملدينة  تويف  معي.  وابن  أمحد 

)372/11(، سري أعالم النبالء )425/7(.
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)أيب(  بن  العزيز  عبد  وتابعه  اهِد«)1(،  الشَّ مع  بالَيمنِي  َقَض   
سلمة)2( عن جعفر به، إسنادًا ومتنًا)3(.

سعيد  عن  ربيعة)5(،  عن  حممد)4(  بن  العزيز  عبد  أخربنا  الشافعي:  وقال 
أبيه، عن جده،  بن عبادة، عن  بن عمرو بن رشحبيل)6(، بن سعيد بن سعد 
بالَيمنِي مع  َقَض    اهلل  قال: وجدنا يف كتاب سعد: »أنَّ رُسوَل 

اهِد«)7(. الشَّ

رواه الطربي يف رشح معاين اآلثار )144/4( برقم )6104(، والبيهقي يف السنن )286/10(   )1(
العالية  املطالب  انظر:  منقطع.  وإسناده  الكامل )359/2(،  وابن عدي يف  برقم )20656(، 

.)223/10(
يف املخطوط بدون كلمة )أيب(، والتصحيح من مصادر التخريج.  )2(

وهو عبد العزيز بن عبد اهلل بن أيب سلمة املاجشون، واسم أيب سلمة ميمون، ويقال: دينار، أبو   
عبد اهلل التيمي، ثقة جليل القدر، أخرج له اجلامعة. تويف ببغداد سنة )164هـ(. انظر: هتذيب 

الكامل )152/18(، سري أعالم النبالء )309/7(.
رواه البيهقي يف السنن )287/10( برقم )20657(، والدارقطني يف السنن )380/5( برقم   )3(

)4487(، وإسناده منقطع أيضًا. انظر: نصب الراية )100/4(.
هو عبد العزيز بن حممد بن عبيد الدراوردي، املدين، أبو حممد اجلهني، صدوق روى له اجلامعة.   )4(
تويف باملدينة سنة )136هـ(. انظر: سري أعالم النبالء )366/8(، هتذيب التهذيب )353/6(.

هو ربيعة بن أيب عبد الرمحن فروخ القريش، التيمي موالهم، أبو عثامن، ويقال: أبو عبد الرمحن،   )5(
املشهور بربيعة الرأي، ثقة من كبار فقهاء املدينة. تويف باملدينة سنة )186هـ(. انظر: سري أعالم 

النبالء )89/6(، هتذيب التهذيب )258/3(.
هو سعيد بن عمرو بن رشحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة اخلزرجي، األنصاري، املدين، وثقه   )6(

النسائي وابن حبان. انظر: الثقات البن حبان )260/8(، هتذيب الكامل )22/11(.
رواه الشافعي يف األم )273/6(، ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى )288/10(، برقم   )7(
الكبري  املعجم  يف  والطرباين   ،)22460( برقم   ،)125/37( املسند  يف  وأمحد   ،)20662(
)16/6( برقم )5361(، قال ابن حجر: »ويف إسناده عمرو بن رشحبيل بن سعيد مل يوثقه غري 
ابن حّبان حيث ذكره يف الثقات، وتشهد له األحاديث السابقة فهو صحيح، واهلل أعلم«. انظر: 

املطالب العالية )226/10(.
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وقال ابن وهب)1(: أخربين ابن أيب هليعة)2(، ونافع بن يزيد)3(، عن عامرة بن 
غزية)4(، عن سعيد بن عمرو بن رشحبيل أنه وجد يف كتاب آبائه: هذا ما ذكر 
  عمرو بن حزم واملغرية بن شعبة قاال: »بينا نحُن عنَد رسوِل  اهلل
اهلل  رسوُل  فجعَل  ِه،  حقِّ عىل  لُه  شاهٌد  أحِدمها  مع  خيَتِصامِن،  رُجالِن  دخَل 

ه«)5(.  يمنَي صاحِب احلقِّ مع شاهِدِه، فاقتطَع بذلَك حقَّ
وقال الشافعي: أخربنا إبراهيم بن حممد، عن عمرو بن أيب عمرو)6(، عن 

اهِد«)8(. ابن املسيب)7(: »أنَّ رُسوَل اهلل  َقَض بالَيمنِي مع الشَّ
اإلمام  أبو حممد املرصي، صحب  املالكي،  الفهري موالهم،  بن مسلم  بن وهب  اهلل  هو عبد   )1(
مالك بن أنس عرشين سنة، إمام ثقة، روى له اجلامعة. تويف بمرص سنة )197هـ(. انظر: وفيات 

األعيان )36/3(، سري أعالم النبالء )223/9(.
هو عبد اهلل بن هليعة بن عقبة بن هليعة احلرضمي، الغافقي، املرصي، القايض، أبو عبد الرمحن،   )2(
صدوق مكثر من رواية احلديث، واختلط بعد احرتاق كتبه. تويف بمرص سنة )174هـ(. انظر: 

سري أعالم النبالء )11/8(، هتذيب التهذيب )373/5(.
هو نافع بن يزيد الكالعي، أبو يزيد املرصي، ثقة، تويف سنة )168هـ(. انظر: هتذيب الكامل   )3(

)297/29(، تاريخ اإلسالم )529/4(.
هو عامرة بن غزية بن احلارث بن عمرو بن غزية األنصاري، املدين، ثقة كثري احلديث، احتج   )4(
النبالء  أعالم  الكامل )258/21(، سري  انظر: هتذيب  تويف سنة )104هـ(.  اإلمام مسلم،  به 

.)139/6(
رواه البيهقي يف السنن الكربى )288/10( برقم )20664(، قال األلباين يف إرواء الغليل )8/   )5(

306(: »رجاله ثقات لكنه منقطع«.
اهلل  عبد  بن  املطلب  موىل  املدين،  عثامن  أبو  عثامن،  عمرو  أيب  واسم  عمرو،  أيب  بن  عمرو  هو   )6(
األسامء  هتذيب  انظر:  املنصور.  جعفر  أيب  خالفة  أول  يف  تويف  اجلامعة،  له  روى  ثقة  القريش، 

واللغات )32/2(، هتذيب الكامل )168/22(.
هو سعيد بن املسيب بن حزن املخزومي، أبو حممد القريش، موىل املطلب بن عبد اهلل القريش،   )7(
انظر:  باملدينة سنة )91هـ(، وقيل: غري ذلك.  له اجلامعة، تويف  التابعي ثقة روى  من سادات 

وفيات األعيان )375/2(، سري أعالم النبالء )217/4(.
برقم )20666(، وهو  البيهقي )289/10(  األم )274/6(، ومن طريقه  الشافعي يف  رواه   )8(

حديٌث مرسل. انظر: الشايف رشح مسند الشافعي البن األثري )485/5(.
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قال: وأخربنا الزنجي)1(، عن ابن جريج)2(، عن عمرو بن شعيب أن النبي 
 قال يف الشهادة: »فإْن َجاَء بَشاِهٍد َحَلَف َمَع َشاِهِده«)3(.

بن  ابن جريج عن عمرو  بن مازن)4( - ضعيف - حدثنا  ف  ُمطرِّ ورواه 
 َقَض بَشاهٍد ويمنٍي يف  النَّبيَّ  شعيب، عن أبيه، عن جده: »أنَّ 

احلقوِق«)5(.

كثري  صدوق  الشافعي،  شيخ  خالد،  أبو  املكي،  املخزومي،  قرقرة  بن  خالد  بن  مسلم  هو   )1(
األوهام. تويف يف مكة سنة )180هـ(. انظر: هتذيب األسامء واللغات )92/2(، هتذيب الكامل 

.)508/27(
هو عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج القريش، موالهم، أبو خالد املكي، ثقة فاضل، وكان   )2(
يدلس، روى له اجلامعة. تويف سنة )150هـ(. انظر: هتذيب الكامل )338/18(، سري أعالم 

النبالء )325/6(.
برقم  الكربى )289/10(  السنن  البيهقي يف  األم )274/6(، ومن طريقه  الشافعي يف  رواه   )3(
برقم )4488(  السنن)380/5(  الدارقطني يف  )20667(، وقال عنه: »هذا مرسل«، ورواه 

موصوالً، وإسناده ضعيف. انظر: أنيس الساري يف ختريج أحاديث فتح الباري )3816/5(.
وغريه.  النسائي  ضعفه  القايض،  الصنعاين،  أيوب  أبو  موالهم،  الكناين  مازن  بن  ف  ُمطرِّ هو   )4(
األعيان  وفيات   ،)97/2( واللغات  األسامء  هتذيب  انظر:  )191هـ(.  سنة  العراق  يف  تويف 

.)209/5(
رواه الطرباين يف األوسط )310/5( برقم )5403(، والبيهقي يف السنن الكربى )289/10(   )5(
برقم )20668(، والعقيل يف الضعفاء )216/4(، قال احلافظ عبد احلق اإلشبيل يف األحكام 

الوسطى )353/3(: »يف إسناده مطرف بن مازن وهو ضعيف«.
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وقال ابن وهب: حدثنا عثامن بن احلكم)1(، حدثني زهري بن حممد)2(، عن 
  َّسهيل بن أيب صالح)3(، عن أبيه عن زيد بن ثابت: »أنَّ النَّبي

َقَض بَيمنٍي وشاِهٍد«)4(.
املنبعث)6(  ابن  موىل  يزيد  بن  اهلل  عبد  عن  أسامء)5(،  بن  جويرية  وروى 
ق: »َقَض َرُسوُل اهلل  بَيمنٍي وشاِهٍد«. رواه  عن رجل، عن ُسَّ

البيهقي)7(.
القضاء فرفض، وهو  فقيهًا صاحلًا، ُعرض عليه  اجلذامي، املرصي، كان  بن احلكم  هو عثامن   )1(
أول من أقدم علم اإلمام مالك بن أنس إىل مرص. تويف سنة )163هـ(. انظر: هتذيب الكامل 

)352/19(، تاريخ اإلسالم )453/4(.
ومصادر   ،)356/1( احلكمية  الطرق  من  والتصويب  خطأ،  وهو  زهري(،  )بن  املخطوط:  يف   )2(

التخريج.
وهو زهري بن حممد التميمي، اخلرقي، أبو املنذر اخلراساين، روى له اجلامعة. تويف سنة )162هـ(.   

انظر: هتذيب الكامل )414/9(، سري أعالم النبالء )187/8(.
من  مكثر  القدر،  جليل  املدين،  يزيد  أبو  السامن،   - ذكوان  واسمه   - صالح  أيب  بن  هو سهيل   )3(
حبان  البن  الثقات  انظر:  املنصور.  جعفر  أيب  خالفة  يف  تويف  وغريه،  حبان  ابن  وثقه  الرواية، 

)417/6(، هتذيب الكامل )223/12(.
اآلثار  معاين  رشح  يف  والطحاوي   ،)6019( برقم   )57/4( املستخرج  يف  عوانة  أبو  رواه   )4(
)144/4( برقم )6105(، والطرباين يف الكبري )150/5( برقم )4909(، وأبو نعيم يف احللية 
)326/8(، 20671، قال اهليثمي يف جممع الزوائد )202/4(: »وفيه عثامن بن احلكم اجلذامي 
قال أبو حاتم: ليس باملتقن، وبقية رجاله ثقات«، وقد ذكر بعض احلفاظ أنه وهٌم، والصواب 
انظر: علل احلديث البن أيب حاتم   . أبيه عن أيب هريرة  أنه سهيل بن أيب صالح عن 

)282/4(، التمهيد البن عبد الرب )144/2(.
هو جويرية بن أسامء بن عبيد بن خمارق، ويقال، خمراق الضبعي، أبو خمارق، ويقال: أبو أسامء   )5(
البرصي، ثقة أخرج له البخاري ومسلم. تويف سنة )173هـ(. انظر: هتذيب الكامل )172/5(، 

سري أعالم النبالء )314/7(.
هو عبد اهلل بن يزيد موىل املنبعث، املدين، تابعي، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وثقه   )6(
ابن حبان والذهبي. انظر: الثقات البن حبان )58/7(، هتذيب الكامل )314/16(، الكاشف 

للذهبي ص )609(.
برقم   )793/2( السنن  يف  ماجه  وابن   ،)22996( برقم   )544/4( شيبة  أيب  ابن  أخرجه   )7(
)2371(، وأبو عوانة )58/4( برقم )6027(، والطرباين يف الكبري )166/7( برقم )6717(، 
والبيهقي يف السنن الكربى )290/10( برقم )20671(، وإسناده ضعيف جلهالة الراوي عن 

ق. انظر: املطالب العالية )227/10(. ُسَّ
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  وروى البيهقي أيضًا من حديث جعفر بن حممد، عن أبيه، عن عل
]ق/2أ[: »أنَّ َرُسوَل اهلل  وأبا بكٍر وُعثامَن، كانوا َيقضوَن بَشهاَدِة 
ِعي«. قال جعفر: »والقضاة يقضون بذلك عندنا  اِهِد الواِحِد، ويمنِي امُلدَّ الشَّ

اليوم«)1(.
وذكر أبو الزناد)2( عن عبد اهلل بن عامر)3(: »حرضت أبا بكر وعمر وعثامن 

يقضون بشهادة الشاهد واليمي«)4(.
وقال الزنجي: حدثني جعفر بن حممد، قال: سمعت احلكم بن عتيبة)5( 
  النبي  أقىض  ليقم:  القرب  جدار  عىل  يده  وضع  وقد  أيب  يسأل 

باليمي مع الشاهد؟ قال: »نعم، وقىض به عل بي أظهركم«)6(.
وكتب عمر بن عبد العزيز إىل عامله بالكوفة: »اقض بالشاهد مع اليمي 

فإهنا السنة« رواه الشافعي)7(.
الكربى  السنن  يف  والبيهقي   ،)4495( برقم   )384/5( السنن  يف  الدارقطني  أخرجه   )1(

)291/10(، برقم )20673(، وإسناده ضعيف. انظر: عمدة القاري للعيني )247/13(.
هو عبد اهلل بن ذكوان القريش، املدين، أبو عبد الرمحن، ويعرف بأيب الزناد، تابعي ثقة حافظ،   )2(
التهذيب  النبالء )445/5(، هتذيب  انظر: سري أعالم  روى له اجلامعة. تويف سنة )130هـ(. 

.)203/5(
 ، هو عبد اهلل بن عامر بن ربيعة العدوي، العنزي، أبو حممد، ولد يف زمن النبي  )3(
ورآه ومل يسمع منه، وإنام روايته عن الصحابة. تويف باملدينة سنة )85هـ(. انظر: هتذيب الكامل 

)140/15(، اإلصابة )119/4(.
الكربى  السنن  يف  والبيهقي   ،)4496( برقم   )384/5( السنن  يف  الدارقطني  أخرجه   )4(
)291/10(، برقم )20674(، قال البيهقي بعده: »والرواية فيه، عن أيب بكر وعمر وعثامن 

 ضعيفة«.
هو احلكم بن عتيبة الكندي موالهم، أبو حممد، ويقال: أبو عبد اهلل الكويف، إمام ثقة فقيه. تويف   )5(

سنة )115هـ(. انظر: هتذيب الكامل )114/7(، سري أعالم النبالء )208/5(.
برقم  الكربى )291/10(  السنن  البيهقي يف  األم )274/6(، ومن طريقه  الشافعي يف  رواه   )6(

)20675(، وهو حديٌث مرسل. انظر: االستذكار البن عبد الرب )110/7(.
رواه مالك يف املوطأ )1044/4( برقم )2673(، والشافعي يف األم )274/6(، وابن أيب شيبة   )7(

يف املصنف )544/4(، برقم )23000(، والنسائي يف الكربى )437/5( برقم )5972(، =
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ا  قال الشافعي: »واليمي مع الشاهد ال ختالف من ظاهر القرآن شيئًا؛ ألنَّ
بشاهد  حكمنا  واحد  شاهد  كان  فإذا  وامرأتي،  وشاهد  بشاهدين،  نحكم 
ويمي، وليس ذلك خيالف القرآن؛ ألنه ال حيرم أن يوز أقل مما نص عليه يف 
 أعلم بمعنى ما أراد اهلل، وقد أمرنا اهلل أن  كتابه، ورسول اهلل 

نأخذ ما آتانا«)1(.
شاهد  أو  بشاهدين  إال  حيكم  ال  أن  يقتيض  ما  القرآن  يف  وليس  قلت: 
وامرأتي؛ فإن اهلل سبحانه إنام أمر بذلك أصحاب احلقوق أن حيفظوا حقوقهم 
به، فضاًل عن أن يكون قد  يأمر بذلك احلكام أن حيكموا  النصاب، ومل  هبذا 
أمرهم أن ال يقضوا إال بذلك، وهلذا حيكم احلاكم بالنكول واليمي املردودة، 
الُقُمط)2(،  وبمعاقد  معهن،  رجل  ال  املنفردات  والنساء  الواحدة،  واملرأة 
فإن  القرآن،  يف  تذكر  مل  التي  احلكم  طرق  من  ذلك  وغري  اآلُجّر)3(،  ووجوه 
بالشاهد واليمي خمالفًا لكتاب اهلل، فهذه أشد خمالفة لكتاب اهلل  كان احلكم 
منه، وإن مل تكن هذه األشياء خمالفة للقرآن، فاحلكم بالشاهد واليمي أوىل أن 
ال يكون خمالفًا للقرآن، وطرق احلكم يشء وطرق حفظ احلقوق يشء، وليس 
بينهام تالزم، فحفظ احلقوق مما ال حيكم به احلاكم مما يعلم صاحب احلق أنه 
حيفظ به، وحكم احلاكم بام ال حيفظ به صاحب احلق حقه وال خطر عىل باله 
من نكول ورد يمي وغري ذلك، والقضاء بالشاهد واليمن، مما أراه اهلل لنبيه 
نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَّقِ ِلَۡحُكَم 

َ
آ أ ؛ فإنه سبحانه قال: ﴿إِنَّ

ۚ﴾ ]النساء: 105[، وقد حكم بالشاهد واليمي، فهو مما  ُ َرىَٰك ٱللَّ
َ
َبۡيَ ٱلَّاِس بَِمآ أ

= والدارقطني يف السنن )378/5( برقم )4485(، والبيهقي يف السنن الكربى )292/10( 
برقم )20679(، وإسناده حسن. انظر: املطالب العالية )229/10(.
انظر: األم للشافعي )22/7(، والسنن الكربى للبيهقي )295/10(.  )1(

القمط: مجع قامط وهو ما ُيشد به اخلص من ليف ونحوه. انظر: الصحاح )1155/3(، النهاية   )2(
البن األثري )108/4(.

: هو الذي ُيبنى به، وهو الطي املطبوخ. انظر: املغرب ص)21(، املطلع ص)493(. اآلُجرُّ  )3(



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني  1441هـ   |  يناير 2020م
358

القول المتين في الحكم بالشاهد واليمين

أراه اهلل إياه قطعًا، ومن العجائب رد الشاهد واليمي، واحلكم بمجرد النكول 
الذي هو سكوت، وال ينسب إىل ساكت قول)1(، واحلكم ملدعي احلائط إذا 
معاقد  إليه  أو  األجزاء،  من  الصحاح  وهو  واخلوارج،  الدواخل  إليه  كانت 
القمط يف اخلُص، كام يقوله أبو يوسف)2(، فأين هذا من الشاهد العدل املربز 
يف العدالة، الذي يكاد حيصل العلم بشهادته إذا انضاف إليها يمي املدعي؟ 
وأين احلكم بلحوق النسب بمجرد العقد، وإن علمنا قطعًا أن الرجل مل يصل 
إىل املرأة من احلكم بالشاهد واليمي؟ وأين احلكم بشهادة جمهولي ال يعرف 
الطالب؟ وأين احلكم  الثقة، مع يمي  املربز  العدل  حاهلام من احلكم بشهادة 
ملدعي احلائط بينه وبي جاره، يكون عليه ثالثة جذوع فصاعدًا له من احلكم 

بالشاهد واليمي؟
ومعلوم أن الشاهد العدل واليمي أقوى يف الداللة والبينة من ثالثة جذوع 
عىل احلائط الذي ادعاه، فإذا أقام جاره شاهدًا، وحلف معه كان ذلك أقوى 

من شهادة اجلذوع.
يقول  أن  بد  وهذا شأن كل من خالف سنة صحيحة ال معارض هلا، ال 

أقواالً ُيعلم أن القول بتلك السنة أقوى منها بكثري.
وقد ُنسب إىل البخاري إنكار احلكم بشاهد ويمي، فإنه قال يف باب يمي 
املدعى عليه من كتاب الشهادات: »قال يل قتيبة)3(: حدثنا سفيان)4(، عن ابن 

انظر: األم للشافعي )178/1(، األشباه والنظائر للسيوطي ص)142(.  )1(
هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري، أبو يوسف القايض، صاحب أيب حنيفة، وكبري   )2(
علامء مذهب احلنفية، وكبري القضاة يف زمنه، من كتبه: اخلراج، واآلثار، وغريها. تويف يف بغداد 
األعالم   ،)535/8( النبالء  أعالم  سري   ،)378/6( األعيان  وفيات  انظر:  )182هـ(.  سنة 

للزركل )193/8(.
هو قتيبة بن سعيد بن مجيل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البلخي، ثقة كثري احلديث، أخرج له   )3(
اجلامعة. تويف سنة )240هـ(. انظر: هتذيب الكامل )523/23(، سري أعالم النبالء )13/11(.
عامل  التابعي،  أتباع  من  الكويف،  حممد  أبو  موالهم،  اهلاليل  عمران  بن  عيينة  بن  سفيان  هو   )4(
انظر: هتذيب األسامء واللغات  ثقته وجاللته. تويف يف مكة سنة )196هـ(.  اتفقوا عىل  عابد، 

)224/1(، سري أعالم النبالء )454/8(.
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شربمة)1(، قال: كلمني أبو الزناد يف شهادة الشاهد ويمي املدعي، فقلت: قال 
َّۡم يَُكونَا رَُجلَۡيِ فَرَُجٞل  اهلل تعاىل: ﴿َوٱۡستَۡشِهُدواْ َشِهيَديِۡن ِمن رَِّجالُِكۡمۖ فَإِن ل
إِۡحَدىُٰهَما  َفُتَذّكَِر  إِۡحَدىُٰهَما  تَِضلَّ  ن 

َ
أ َهَدآءِ  ٱلشُّ ِمَن  تَۡرَضۡوَن  ن  ِممَّ تَاِن 

َ
َوٱۡمَرأ

﴾ ]البقرة: 282[، قلُت: إذا كان ُيكتفى بشهادة شاهد ويمي املدعي،  ۡخَرٰىۚ
ُ
ٱۡل

فام حيتاج أن تذكر إحدامها األخرى، ما كان يصنع بذكر هذه األخرى؟«)2(؛ 
فرتمجة الباب باليمي من جهة املدعى عليه، وذكر هذه املناظرة، وعدم رواية 
حديث أو أثر يف الشاهد واليمي ظاهر يف أنه ال يذهب إليه ]ق/3أ[، وهذا 

ليس برصيح أنه مذهبه، ولو رصح به فاحلجة فيام يرويه ال فيام يراه.
شربمة  ابن  ذكره  فيام  »ليس  احلكاية:  هذه  ذكره  عند  اإلسامعيل)3(  قال 
قام  تكونا  مل  فإن  شهدتا،  إذا  األخرى  إحدامها  إذكار  إىل  احلاجة  فإن  معنى، 
األداء  يف  البينة  حمل  عليه  املدعى  يمي  حلت  وكام  الطالب،  يمي  مقامهام 
بانضاممهام  االستحقاق،  يف  املرأتي  وحمل  الشاهد  حمل  هاهنا  حلت  واإلبراء 
إىل الشاهد الواحد، ولو وجب إسقاط السنة الثابتة يف الشاهد واليمي ملا ذكر 
ابن شربمة لسقط الشاهد واملرأتان، لقول النبي : »َشاِهَداَك أْو 

َيِمينُُه«)4(، فنقله عن الشاهدين إىل يمي خصمه بال ذكر رجل وامرأتي«)5(.
هو عبد اهلل بن شربمة بن الطفيل بن حسان الضبي، الكويف، أبو شربمة القايض، تابعي ثقة فقيه،   )1(
تويف سنة )144هـ(. انظر: هتذيب األسامء واللغات )271/1(، سري أعالم النبالء )347/6(.

يف  عليه  املدعى  عىل  اليمي  باب:  الشهادات،  كتاب:   ،)177/3( البخاري  صحيح  انظر:   )2(
األموال واحلدود، وانظر: جامع العلوم واحلكم البن رجب )937/3(.

إمام  الشافعي،  اإلسامعيل،  بكر  أبو  اجلرجاين،  العباس  بن  إسامعيل  بن  إبراهيم  بن  أمحد  هو   )3(
حافظ ثقة، من مؤلفاته: املستخرج عىل الصحيح، ومسند عمر، وغريها. تويف سنة )371هـ(. 

انظر: سري أعالم النبالء )292/16(، الوايف بالوفيات )135/6(.
أخرجه البخاري )178/3( برقم )2669( كتاب: الشهادات، باب: اليمي عىل املدعى عليه   )4(
يف األموال واحلدود، ومسلم )123/1( برقم )138( كتاب: اإليامن، باب: وعيد من اقتطع 

حق مسلم بيمي فاجرة بالنار.
البن  الباري  فتح   ،)617/16( امللقن  البن  التوضيح   ،)167/5( اخلالفيات  خمترص  انظر:   )5(

حجر )281/5(.
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َّۡم  قلت: مراده أن قوله تعاىل: ﴿َوٱۡستَۡشِهُدواْ َشِهيَديِۡن ِمن رَِّجالُِكۡمۖ فَإِن ل
تَاِن﴾ ]البقرة: 282[ لو كان مانعًا من احلكم بالشاهد 

َ
يَُكونَا رَُجلَۡيِ فَرَُجٞل َوٱۡمَرأ

واليمي ومعارضًا له لكان قوله : »َشاِهَداَك أْو َيِمينُُه« مانعًا من 
احلكم بالشاهد واملرأتي ومعارضًا له، وليس األمر كذلك، فال تعارض بي 
كتاب اهلل وسنة رسوله، وال اختالف وال تناقض بوجه من الوجوه، بل الكل 
ِ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِلٰٗفا َكثرِٗيا ٨٢﴾ ]النساء:  من عند اهلل، ﴿َولَۡو َكَن ِمۡن ِعنِد َغرۡيِ ٱللَّ

.)1(]82
فإن قيل: أصح حديث يف الباب حديث ابن عباس، وقد قال )عباس()2( 
قض    النبي  »أن  عباس:  ابن  »حديث  حييى)3(:  قال  الدوري: 

بشاهد ويمني« ليس هذا بمحفوظ«)4(.
قيل: ليس هذا بيشء.

القول عىل  أبو زكريا)6( مل يطلق هذا  أبو عبد اهلل احلاكم)5(: »شيخنا  قال 
حديث سيف بن سليامن عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، 
يف األصل: »ولو كان من عند غري اهلل لكان فيه اختالف كثري«، ولعل الصواب ما أثبتناه، واهلل   )1(

أعلم.
يف األصل: »ابن عباس« والصواب املثبت. انظر: الطرق احلكمية )364/1(.  )2(

وهو عباس بن حممد بن حاتم بن واقد الدوري، البغدادي، أبو الفضل، ثقة حافظ، تويف سنة   
)271هـ(. انظر: سري أعالم النبالء )522/12(، شذرات الذهب )302/3(.

هو حييى بن معي بن عوم بن زياد املري، الغطفاين، أبو زكريا البغدادي، احلافظ الثبت، من أئمة   )3(
اجلرح والتعديل، تويف باملدينة سنة )233هـ(. انظر: هتذيب الكامل )543/31(، سري أعالم 

النبالء )71/11(.
انظر: تاريخ ابن معي برواية الدوري )229/3(، اخلالفيات للبيهقي )470/7(.  )4(

هو حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه النيسابوري، أبو عبد اهلل احلاكم، حمدث كبري، له كتاب   )5(
املستدرك عىل الصحيحي، واملدخل إىل علم الصحيح، ومعرفة علوم احلديث، وغريها. تويف 

سنة )405هـ(. انظر: وفيات األعيان )280/4(، سري أعالم النبالء )162/17(.
يريد حييى بن معي، ويقصد شيخه يف الصنعة احلديثية، وإال فإن احلاكم مل ُيدرك ابن معي.  )6(
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وإنام أراد احلديث اخلطأ الذي روي عن أيب مليكة)1( عن ابن عباس، واحلديث 
بن  سيف  حديث  وأما  ذئب)2(.  أيب  ابن  عن  حممد  بن  إبراهيم  به  تفرد  الذي 
سليامن فليس يف إسناده من يرح، ومل نعلم له علة يعلل هبا، وأبو زكريا أعلم 

هبذا الشأن من أن يظن به توهي حديث يرويه الثقات األثبات«)3(.
قال عل بن املديني: سألت حييى بن سعيد القطان عن سيف بن سليامن، 

فقال: »كان عندنا ثبتًا ممن حيفظ ويصدق«)4(.
وقال أبو بكر)5( يف »الشايف«: باب قضاء القايض بالشاهد واليمي: حدثنا 
حدثنا  شبابة)8(،  حدثنا  أسد)7(،  بن  إسامعيل  حدثنا  سليامن)6(،  بن  اهلل  عبد 
أبيه، عن عل  بن حممد، عن  املاجشون، عن جعفر  بن أيب سلمة  العزيز  عبد 

هو عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أيب مليكة - واسمه زهري - القريش، أبو بكر التيمي، تابعي ثقة، روى   )1(
له اجلامعة. تويف سنة )117هـ(. انظر: هتذيب الكامل )256/15(، تاريخ اإلسالم )262/3(.
هو حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن أيب ذئب - واسمه هشام - العامري، القريش، عامل ثقة   )2(
النبالء  أعالم  سري   ،)630/25( الكامل  هتذيب  انظر:  )158هـ(.  سنة  بالكوفة  تويف  فاضل. 

.)139/7(
انظر: اخلالفيات للبيهقي )470/7(.  )3(

انظر: التاريخ الكبري للبخاري )171/4(، اجلرح والتعديل البن أيب حاتم )274/4(.  )4(
هو عبد العزيز بن جعفر بن أمحد بن يزداد بن معروف، أبو بكر، املعروف بغالم اخلالل، الفقيه   )5(
)363هـ(.  سنة  تويف  وغريها.  القولي،  وكتاب  والشايف،  املسافر،  زاد  مؤلفاته:  من  احلنبل، 

انظر: تاريخ بغداد )229/12(، طبقات احلنابلة )119/2(.
والناسخ  املصاحف،  كتاب  له:  بكر،  أبو  السجستاين،  األشعث  بن  سليامن  بن  اهلل  عبد  هو   )6(
واملنسوخ، إمام حافظ ثقة، وغريها. تويف سنة )313هـ(. انظر: سري أعالم النبالء )221/13(، 

شذرات الذهب )78/4(.
سنة  تويف  القدر.  جليل  ثقة  إسحاق،  أبو  كنيته  البغدادي،  شاهي  بن  أسد  بن  إسامعيل  هو   )7(

)258هـ(. انظر: هتذيب الكامل )42/3(، الكاشف للذهبي ص )243(.
روى  باإلرجاء،  ُرمي  حافظ،  ثقة  املدائني،  موالهم،  الفزاري  عمرو  أبو  سوار،  بن  شبابة  هو   )8(
النبالء  الكامل )343/12(، سري أعالم  انظر: هتذيب  له اجلامعة. تويف بمكة سنة )205هـ(. 

.)513/9(
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َيِمنِي  َمَع  َواِحٍد  َرُجٍل  بَِشَهاَدِة  َقَض    اهلل  َرُسوَل  »أنَّ   :
«، وقىض به علٌّ بالعراق)1(. َصاِحِب احلقِّ

ثم ذكر من رواية حنبل)2(: سمعت أبا عبد اهلل يقول يف الشاهد واليمي: 
جائز احلكم به، فقيل أليب عبد اهلل: أيش معنى اليمي؟ قال: »قىض رسول اهلل 

 بشاهد ويمي«)3(.
لعلهم يقضون يف مواضع بغري شهادة شاهد، يف  أبو عبد اهلل: وهم  قال 
مثل رجل اكرتى من رجل دارًا، فوجد صاحب الدار يف الدار شيئًا، فقال: هذا 
يل. وقال الساكن: هو يل، ومثل رجل اكرتى من رجل دارًا فوجد فيها دفونًا، 
فقال الساكن: هي يل. وقال صاحب الدار: هي يل. فقيل: ملن تكون؟ فقال: 

هذا كله لصاحب الدار.
صاحب  ويمي  الرجل  شهادة  عن  اهلل  عبد  أبو  سئل  طالب)4(:  أبو  قال 
ييزون  وهم  ويمي،  واحد  رجل  شهادة  جتوز  ال  يقولون:  هم  فقال:  احلق، 
قال:  أيش؟  مثل  قلت:  شهادة.  بغري  احلكم  وييزون  الواحدة،  املرأة  شهادة 
ادَّعاه رجالن يعطونه للذي القمط مما يليه. فمن قىض هبذا؟  إذا  مثل اخلص 
ويف احلائط إذا ادَّعاه رجالن نظروا إىل اللبنة ملن هي؟ فقضوا به ألحدمها بال 
بينة. والزبل إذا كان يف الدار، وقال صاحب الدار: أكريتك الدار، وليس فيها 
زبل. وقال الساكن: فيها هذا، لزمه أخذها بال بينة. والقابلة تقبل شهادهتا يف 

استهالل الصبي. فهذا يدخل عليهم)5(.
تقدم ختريه ص 350، وانظر: زاد املسافر )489/3(.  )1(

هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هالل الشيباين، أبو عل، ابن عم اإلمام أمحد، وأحد أصحابه   )2(
الذين رووا عنه املسائل، كان ثقًة ثبتًا. تويف سنة )273هـ(. انظر: طبقات احلنابلة )143/1(، 

سري أعالم النبالء )51/13(.
انظر: زاد املسافر )489/3(، النكت والفوائد السنية عىل مشكل املحرر البن مفلح )313/2(.  )3(

هو أمحد بن محيد املشكاين، أبو طالب، صحب اإلمام أمحد، وكان اإلمام أمحد يكرمه ويعظمه.   )4(
تويف سنة )244هـ(. انظر: طبقات احلنابلة )39/1(، تاريخ بغداد )198/5(، تسهيل السابلة 

.)150/1(
انظر: زاد املسافر )490/3(، النكت والفوائد السنية عىل مشكل املحرر البن مفلح )314/2(.  )5(
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فصل
أو  باليمي فقط،  أو  بالشاهد فقط،  بالشاهد واليمي، فاحلكم  وإذا قىض 

هبام؟ فيه ثالثة أوجه:
األصح: هبام)1(.

وتظهر فائدة اخلالف فيام لو رجع الشاهد بعد احلكم وقلنا بتغريم الشاهد 
إذا رجع، فإن قلنا: باليمي فقط، ال غرم عليه.

وإن قلنا: هبام، غرم النصف.
وإن قلنا: ]ق/4أ[ بالشاهد فقط، قال األصحاب: غرم الكل.

وقال الشيخ أبو عل)2(: ال صائر إىل أنه يغرم الكل، وهذا يدل عىل صحة 
هذا الوجه، وهو أنه يثبت به فقط)3(.

ومنصوص اإلمام أمحد أن احلكم بالشاهد وحده، واليمي تقوية وتأكيد، 
فلو رجع الشاهد كان الضامن كله عليه)4(.

فرجع  اليمي  مع  بالشاهد  قىض  إذا  باب  »اجلامع«:  يف  اخلالل)5(  قال 
الشاهد، ثم ذكر من رواية ابن مشيش)6(، قال: سئل أمحد عن الشاهد واليمي: 

انظر: الوسيط للغزايل )378/7(، التهذيب يف فقه الشافعي )239/8(.  )1(
هو احلسي بن شعيب بن حممد السنجي، الشافعي، أبو عل املروزي الفقيه، شيخ الشافعية يف   )2(
انظر:  وقيل: )432هـ(.  تويف سنة )430هـ(،  التلخيص.  الفروع، ورشح  ألف رشح  زمانه، 

سري أعالم النبالء )526/17(، طبقات الشافعية للسبكي )344/4(.
انظر: أدب القايض البن القاص )399/2(، العزيز رشح الوجيز )91/13(، روضة الطالبي   )3(

.)278/11(
انظر: اهلداية أليب اخلطاب ص)601(، الفروع )392/11(.  )4(

هو أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد، أبو بكر، املعروف باخلالل، روى عن كبار أصحاب اإلمام   )5(
أمحد، وكتب التصانيف الكثرية، منها: كتاب اجلامع، والعلل، والسنة، وغريها. تويف ببغداد سنة 

)311هـ(. انظر: طبقات احلنابلة )12/2(، سري أعالم النبالء )297/14(.
هو حممد بن موسى بن مشيش، مستمل اإلمام أمحد بن حنبل، وجاره، كان اإلمام أمحد يعظمه   )6(

ويله، وروى عنه مسائل كثري. انظر: تاريخ بغداد )391/4(، طبقات احلنابلة )323/1(.
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تقول به؟ قال: إي لعمري. قيل له: فإن رجع الشاهد؟ قال: يكون األلف)1( 
عىل الشاهد وحده.

قيل له: كيف ال تكون عىل الطالب؛ ألنه قد استحق بيمينه، ويكون بمنزلة 
الشاهدين؟

قال: ال، إنام هو السنة؛ يعني اليمي.
بشهادة  عليه  قيض  رجل  عن  سئل  اهلل  عبد  أبا  سمعت  األثرم)2(:  وقال 

شاهدين، فرجع أحد الشاهدين، قال: يلزمه، ويرد احلكم.
قيل له: فإن قىض له بشاهد ويمي املدعي ثم رجع الشاهد؟

فقال: إن أتلف اليشء كان عىل الشاهد؛ ألنه إنام ثبت ههنا بشهادته، ليست 
اليمي من الشهادة يف يشء)3(.

وقال أبو احلارث)4(: قلت ألمحد: فإن رجع الشاهد عن شهادته بعد؟
قال: يضمن املال كله به كان احلكم.

املال  الرجل  استحق  إذا  فقلت:  اهلل،  عبد  أبا  سألت  مشيش:  ابن  وقال 
بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: إذا كانا شاهدين، ثم رجع 
شاهد غرم نصف املال، فإن كانت شهادة شاهد مع يمي الطالب، ثم رجع 

الشاهد غرم املال كله.
]قلت: املال كله؟[)5( قال: نعم.

هكذا باألصل، ولعل الصواب: »التالف«، واهلل أعلم.  )1(
هو أمحد بن حممد بن هانئ الطائي، أبو بكر، املعروف باألثرم، تلميذ اإلمام أمحد، له مصنف يف   )2(
العلل. قال الذهبي: »مل أظفر بوفاة األثرم، ومات بمدينة إسكاف يف حدود الستي ومائتي قبلها 

أو بعدها«. انظر: طبقات احلنابلة )66/1(، سري أعالم النبالء )624/12(.
انظر: زاد املسافر )491/3(، النكت والفوائد السنية عىل املحرر )351/2(.  )3(

أمحد،  اإلمام  أصحاب  من  احلارث،  أبو  الصائغ،  احلارث  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  أمحد  هو   )4(
وكان اإلمام أمحد يقدمه، ويكرمه، ويأنس به. انظر: طبقات احلنابلة )74/1(، املقصد األرشد 

.)163/1(
ما بي املعكوفي زيادة يقتضيها السياق. انظر: الطرق احلكمية )368/1(.  )5(
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وقال يعقوب بن بختان)1(: سئل أمحد عن الرجل إذا استحق املال بشهادة 
شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟

فقال: يرد املال.
فقلت. أيش معنى اليمي؟

. فقال: قضاء النبي
وقال أمحد بن القاسم)2(: قلت أليب عبد اهلل: فإن رجع الشاهد عن الشهادة 

كم يغرم؟
قال: املال كله؛ ألنه شاهد وحده قيض بشهادته.

ثم قال: كيف قول مالك فيها؟
قلت: ال أحفظه.

فعليه  الشاهد  رجع  إن  يقول:  كان  مالكًا  إن  املجلس:  هذا  بعد  له  قلت 
نصف احلق)3(، ألين إنام حكمت بشيئي بشهادة ويمي الطالب، فلم أره رجع 

عن قوله)4(. انتهى.
جه أبو اخلطاب)6( بناًء عىل أن اليمي  وقال الشافعي)5( كقول مالك، وخرَّ

قامت مقام الشاهد، فوقع احلكم هبام)7(. وأمحد أنكر ذلك.
هو يعقوب بن إسحاق بن بختان، أبو يوسف، كان جار اإلمام أمحد وصديقه، وروى عنه مسائل   )1(
احلنابلة )415/1(،  انظر: طبقات  تويف سنة )277هـ(.  الثقات.  الصاحلي  من  وكان  كثرية، 

تسهيل السابلة )385/1(.
هو أمحد بن القاسم، صاحب أيب عبيد القاسم بن سالم، وذلك صحب اإلمام أمحد بن حنبل،   )2(

وروى عنه مسائل كثرية. انظر: تاريخ بغداد )573/5(، طبقات احلنابلة )55/1(.
انظر: عقد اجلواهر الثمينة )1053/3(، الذخرية للقرايف )50/11(.  )3(

القناع  املحرر )351/2(، كشاف  السنية عىل  والفوائد  النكت  املسافر )491/3(،  زاد  انظر:   )4(
.)444/6(

انظر: روضة الطالبي )278/11(، مغني املحتاج )371/6(.  )5(
له  زاهد،  فقيه  عامل  احلنبل،  البغدادي،  اخلطاب  أبو  الكلوذاين،  حسن  بن  أمحد  بن  حمفوظ  هو   )6(
سنة  تويف  وغريها.  واالنتصار،  واهلداية،  الفقه،  أصول  يف  التمهيد  منها:  الفائقة،  املصنفات 
رجب  البن  احلنابلة  طبقات  عىل  الذيل   ،)348/19( النبالء  أعالم  سري  انظر:  )510هـ(. 

.)270/1(
انظر: اهلداية ص )601(.  )7(
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ويؤيده وجوه، منها: أن الشاهد حجة الدعوى، فكان منفردًا بالضامن.
ومنها: أن اليمي قول اخلصم، وقوله ليس بحجة عىل خصمه، وإنام هو 

رشط للحكم، فجرى جمرى مطالبة احلكم به.
ومنها: أنَّا ولو جعلناها حجة لكنَّا إنام جعلناها حجة بشهادة الشاهد.

ومنها: أنه لو كانت كالشاهد جلاز تقديمها عىل شهادته كالشاهد اآلخر، 
مع أن يف ذلك وجهي لنا وللشافعية.

قال القايض)1( يف »التعليق«: واحتج - يعني: املنازع يف القضاء بالشاهد 
عىل  يقدمها  أن  له  جلاز  آخر  كشاهد  املدعي  يمي  كانت  لو  بأنه   - واليمي 

الشاهد الذي عنده، كام لو كان عنده شاهدان جاز أن يقدم أهيام شاء.
يتعلق الضامن  أنَّا ال نقول: إهنا بمنزلة شاهد آخر، وهلذا  قال: واجلواب 

بالشاهد، وإنام اعتربناها احتياطًا.
قال: فإن قيل: ما ذهبتم إليه يؤدي إىل أن يثبت احلق بشاهٍد واحٍد.

قيل: هذا غري ممتنع، كام قاله املخالف يف اهلالل يف الغيم، ويف القابلة، وهو 
رضورة أيضًا؛ ألن املعامالت تكثر وتتكرر، فال يتفق يف كل وقت شاهدان، 
وقياسها عىل احتياط احلنفية باحلبس مع الشاهد لإلعسار ويمي املدعي مع 

البينة عىل الغائب.
قال: وأما جواز تقديم اليمي عىل الشاهد، فقال: ال نعرف الرواية بمنع 

اجلواز.
قال: وحيتمل أن نقول بجواز أن حيلف أوالً، ثم تسمع الشهادة، وهو قول 

ابن أيب هريرة)2(.
هو حممد بن احلسي بن حممد بن خلف بن أمحد بن الفراء، البغدادي، أبو يعل احلنبل، القايض،   )1(
التعليق الكبري، واملعتمد، والعدة يف  صاحب التصانيف الكثرية يف مذهب اإلمام أمحد، منها: 
أعالم  سري   ،)193/2( احلنابلة  طبقات  انظر:  )458هـ(.  سنة  تويف  وغريها.  الفقه،  أصول 

النبالء )89/18(.
رشحًا  صنف  القايض،  الشافعي،  عل  أبو  البغدادي،  هريرة  أيب  بن  احلسي  بن  احلسن  هو   )2(
النبالء  أعالم  سري   ،)75/2( األعيان  وفيات  انظر:  )345هـ(.  سنة  تويف  املزين.  خمترص  عىل 

.)430/15(
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وحيتمل أن ال يوز تقديمه اليمي عىل الشاهد، وهو ظاهر كالم أمحد يف 
رواية )أيب()1( احلارث.

قال: إذا ثبت له شاهد واحد حلف وأعطي.
أقوى  جنبه  يف  تكون  اليمي  ألن  الشاهد؛  ثبوت  بعد  اليمي  فأثبت 
املتداعيي، وإنام تقوى حينئذ بالشاهد، وألن اليمي يوز أن ترتتب عىل ما ال 
ترتتب عليه الشهادة، ]ق/5أ[ فيكون من رشط اليمي: تقدم شهادة الشاهد، 

وال يعترب هذا املعنى يف الشاهدين«)2(.
ابن  كالم  من  نقلته  اخلالل  قال  وأوله:  احلنابلة،  السادة  كالم  آخر  هذا 
قيم اجلوزية)3(، وهو إمام حجة عمدة، وكثريًا ما ينقل عنه شيخ اإلسالم ابن 

حجر)4( يف رشحه للبخاري)5( وغريه رمحهام اهلل تعاىل.

يف األصل: »ابن«، والتصحيح من الطرق احلكمية )372/1(، وتقدمت ترمجته ص 364.  )1(
القناع  كشاف   ،)315/2( املحرر  عىل  السنية  والفوائد  النكت   ،)227/10( املغني  انظر:   )2(

.)436/6(
من الطرق احلكمية )367/1- 372(.  )3(

وابن القيم: هو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن جريز الزرعي احلنبل، الدمشقي، شمس   
له  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  تالميذ  كبار  من  اجلوزية،  قيم  بابن  املعروف  اهلل،  عبد  أبو  الدين 
التصانيف البديعة، منها: إعالم املوقعي، والطرق احلكمية، وشفاء العليل، وغريها. تويف سنة 

)751هـ(. انظر: الذيل عىل طبقات احلنابلة )170/5(، املقصد األرشد )384/2(.
حجر  بابن  املعروف  الدين،  شهاب  الفضل  أبو  الشافعي،  الكناين  حممد  بن  عل  بن  أمحد  هو   )4(
البخاري،  الباري رشح صحيح  فتح  ومنها:  املشهورة،  الكثرية  املؤلفات  العسقالين، صاحب 
واإلصابة يف متييز الصحابة، وبلوغ املرام، وغريها. تويف سنة )852هـ(. انظر: الضوء الالمع 

)36/2(، البدر الطالع )87/1(.
وهو كتاب فتح الباري رشح صحيح البخاري، وانظر بعض نقوله عن ابن القيم يف فتح الباري   )5(

.)321/6( ،)336/5( ،)239/3( ،)276/2(
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فصل
واعلم أن ما يثبت بالشاهد واليمي هل يشرتط تقديم الشاهد عىل اليمي 

أم يوز تقديم اليمي عىل الشاهد؟ فيه وجهان:
عندنا األصح: ال بد من تقديم الشاهد)1(، وقد تقدم كالم احلنابلة يف ذلك 

مستوىف آنفًا.
وهل يشرتط يف يمينه تصديق الشاهد؟

املذهب األصح: نعم)2(.
وقال اإلصطخري)3(: ال يشرتط)4(.

وصورة التصديق أن يقول مع يمينه: وأن شاهدي صادق)5(.
وأما عند احلنابلة فالصحيح املشهور أنه ال يشرتط التصديق لعدم الدليل 
يمينه عىل صدق  يمينه عىل االستحقاق كافية عن  املوجب الشرتاطه، وألن 

شاهده)6(.
ضعيفة،  بينة  البينة  ألن  قالوا:   ، أمحد  أصحاب  بعض  ورشطه 

وهلذا قويت بيمي املدعي، فيجب أن يقوى بحلفه عىل صدق الشاهد)7(.
وهذا القول يقوى يف موضع ويضعف يف موضع، فيقوى إذا ارتاب احلاكم 

أو مل يكن الشاهد مربزًا، ويضعف إذا مل يكن األمر كذلك. انتهى.
انظر: هناية املطلب )629/18(، روضة الطالبي )278/11(.  )1(

انظر: هناية املطلب )629/18(.  )2(
من  العراق،  فقيه  القايض،  سعيد  أبو  الشافعي،  اإلصطخري  يزيد  بن  أمحد  بن  احلسن  هو   )3(
تصانيفه: أدب القضاء. تويف سنة )328هـ(. انظر: وفيات األعيان )74/2(، سري أعالم النبالء 

.)250/15(
انظر: أدب القايض البن أيب الدم )94/2(، كفاية النبيه رشح التنبيه )169/19(.  )4(

انظر: هناية املطلب )629/18(، العزيز رشح الوجيز )91/13(.  )5(
انظر: رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي )313/7(، كشاف القناع )436/6(.  )6(

انظر: املحرر يف الفقه )316/2(، املبدع رشح املقنع )334/8(.  )7(
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يف  أحوط  وهو  برشطه،  قالوا  أصحابنا  لكن  حسن،  تفصيل  وهو  قلُت: 
وجوب االستحقاق.

وقال األئمة احلنابلة: وال يشرتط كون احلالف مسلاًم، بل يقبل يمينه مع 
كفره، كام لو كان مدعًى عليه)1(.

قال أبو احلارث: سئل أمحد عن الفاسق والعبد إذا أقام شاهدًا واحدًا.
قال: أحلفه وأعطيه دعواه.

قلت: فإن كان الشاهد عدالً واملدعي غري عدل؟
قال: وإن كان املدعي غري عدل أو كانت امرأة أو هيوديًا، أو نرصانيًا أو 

جموسيًا، إذا ثبت له شاهد واحد حلف، وأعطي ما ادعى)2(.
قال ابن القيم: »وقد حكى أبو حممد ابن حزم)3( القول بتحليف الشهود 
أنه  بقرطبة - وهو حممد بن )بشري()5( -  ابن وضاح)4(، وقايض اجلامعة  عن 

حلف شهودًا يف تركة باهلل أن ما شهدوا به حلق)6(.

انظر: رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي )313/7(.  )1(
انظر: أحكام أهل امللل للخالل ص)253(، النكت والفوائد السنية عىل املحرر )314/2(.  )2(

هو عل بن أمحد بن سعيد القرطبي، أبو حممد، املعروف بابن حزم الظاهري، عامل متفنن، كان يف   )3(
أول أمره عىل مذهب الشافعي ثم انتقل إىل مذهب داود الظاهري، وألف يف املصنفات، وانترص 
تويف سنة  والنحل.  امللل  والفصل يف  املحىل، واإلحكام يف أصول األحكام،  له، من مؤلفاته: 

)456هـ(. انظر: وفيات األعيان )325/3(. سري أعالم النبالء )184/18(.
هو حممد بن وضاح بن بزيع، أبو عبد اهلل القرطبي، موىل عبد الرمحن الداخل، ألف العديد من   )4(
الكتب، من أشهرها: كتاب البدع والنهي عنها. تويف سنة )287هـ(. انظر: سري أعالم النبالء 

)445/13(، األعالم للزركل )133/7(.
يف األصل )برش(، والتصويب من املحىل )451/8(، وتبرصة احلكام البن فرحون )216/2(.  )5(

  وهو حممد بن سعيد بن بشري بن رشاحيل املعافري، أبو عبد اهلل، قايض قرطبة، معروف بنزاهته، 
وصالبته يف احلق. تويف سنة )198هـ(. انظر: ترتيب املدارك )327/3(، شجرة النور الزكية 

.)94/1(
انظر: املحىل البن حزم )451/8(.  )6(
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قال: )وروي عن ابن وضاح أنه قال: »أرى )لفساد()1( الناس أن حيلِّف 
احلاكم الشهود«()2(.

 وهذا ليس ببعيد، وقد رشع اهلل سبحانه تليف الشاهدين إذا كانا من غري 
أهل امللة عىل الوصية يف السفر)3(، وكذلك قال ابن عباس بتحليف املرأة إذا 

شهدت يف الرضاع)4(، وهو إحدى الروايتي عن أمحد)5(.
الشاهد عىل أصلنا إال يف موضعي، وذكر هذين  القايض: ال حيلف  قال 

املوضعي.
واملرأة  الكافر  فيهام  ُقبل  املوضعان  »هذان  روحه:  اهلل  قدس  شيخنا  قال 
وحدها للرضورة، فقياسه: أن كل من قبلت شهادته للرضورة استحلف«)6(.

قلُت: وإذا كان للحاكم أن يفرق الشهود إذا ارتاب هبم، فأوىل أن حيلفهم 
إذا ارتاب هبم. انتهى)7(.

قلُت: فعىل هذا؛ التحليف ثالثة أقسام: تليف املدعي، وتليف املدعى 
عليه، وتليف الشاهد. واهلل أعلم.

يف األصل: »إفساد«، والتصويب من املحىل )452/8(.  )1(
انظر: املحىل )452/8(.  )2(

َحَدُكُم 
َ
أ إَِذا َحَضَ  بَۡينُِكۡم  َشَهَٰدةُ  َءاَمُنواْ  يَن  َها ٱلَِّ يُّ

َ
أ كام يف قوله تعاىل يف سورة املائدة: ﴿َيٰٓ  )3(

ۡرِض 
َ
ۡبُتۡم ِف ٱۡل نُتۡم َضَ

َ
ۡو َءاَخَراِن ِمۡن َغرۡيُِكۡم إِۡن أ

َ
ٱلَۡمۡوُت ِحَي ٱلۡوَِصيَّةِ ٱۡثَناِن َذَوا َعۡدٖل ّمِنُكۡم أ

ِ إِِن ٱۡرتَۡبُتۡم َل نَۡشَتِي  لَٰوةِ َفُيۡقِسَماِن بِٱللَّ ِصيَبُة ٱلَۡمۡوِتۚ َتۡبُِسوَنُهَما ِمۢن َبۡعِد ٱلصَّ َصَٰبۡتُكم مُّ
َ
فَأ

اجلامع  انظر:  ٱٓأۡلثِِمَي ١٠٦﴾.  َِّمَن  ل إِٗذا  آ  إِنَّ  ِ ٱللَّ َشَهَٰدةَ  نَۡكُتُم  َوَل  قُۡرَبٰ  َذا  َكَن  َولَۡو  َثَمٗنا  بِهِۦ 
ألحكام القرآن للقرطبي )355/6(، تفسري ابن كثري )217/3(.

املغني  يف  قدامة  ابن  قال   ،)13971( برقم   ،)482/7( املصنف  يف  الرزاق  عبد  أخرجه   )4(
)191/8(: »وهذا ال يقتضيه قياس، وال هيتدي إليه رأي، فالظاهر أنه ال يقوله إال توقيفًا«.

الرواية  فإن  الرضاع؛  واحدة يف  بامرأة  باالكتفاء  قلنا  إذا  »الروايتي«  بقوله:  يريد  هنا  املصنف   )5(
بال  الرضاع  يف  املرأة  قول  ُيقبل  أنَّه  الثانية:  والرواية  وُتستحلف،  املرأة  قول  يقبل  أنه  األوىل: 
حلف، وهي املذهب عند احلنابلة، وهي من املفردات، أما الرواية الثالثة عن اإلمام أمحد فهي: 
أنَّه ال يقبل يف الرضاع إال شهادة امرأتي. انظر: الرشح الكبري )273/24(، رشح الزركيش عىل 

اخلرقي )599/5(، اإلنصاف )272/24(.
انظر: الفتاوى الكربى )756/5(.  )6(
انظر: الطرق احلكمية )380/1(.  )7(
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فصل
وما يثبت بشاهد ويمي، وشاهد وامرأتي؛ األموال وحقوقها كاألقارير، 
واإلجارات،  والبيوع،  والديات،  واألروش،  واإلتالفات،  والقروض، 
والعقود املالية بأمجعها، وقتل اخلطأ، وكل جراحة ال توجب إال املال، وحق 
ففيه  األخري  النجم  إال  املكاتبة،  نجوم  وقبض  والفسخ،  والشفعة،  اخليار، 
وجهان لتعقبه العتق، ويدخل يف ذلك عقد القراض والرشكة عىل األصح)1(.

وقال القايض حسي)2(: عقد القراض والرشكة ال يثبت بالشاهد واليمي 
وال بالشاهد واملرأتي؛ ألنه إثبات وكالة عىل املال املشرتك، وهذا يقوله تفريعًا 
عىل املذهب، وهو صحيح، فإن الرشكة توكيل من كل واحد من الرشيكي 
تثبت  املال  يف  الوكالة  أن  مذهبه  فمن  وإال  ماله،  يف  الترصف  يف  لصاحبه 
أبو  الشيخ  وقطع  ]ق/6أ[  أوىل  والقراض  الرشكة  فعقد  واملرأتي،  بالشاهد 
)حممد()3( بأن القراض يثبت بالشاهد واليمي، ويف األجل وجهان: أصحهام: 

ثبوته بالشاهد واليمي)4(.
ويمي  شاهد  وبشهادة  وامرأتي  رجل  بشهادة  الرسقة  يف  املال  ويثبت 
دون القطع، وكذلك النكاح إذا مل يثبت إال برجلي، فيثبت املهر فيه بالشاهد 

واليمي دون الوصاية)5(.
انظر: أدب القضاء البن أيب الدم )91/2(، روضة الطالبي )254/11(، العزيز رشح الوجيز   )1(

.)85/13(
هو حسي بن حممد بن أمحد املروذي، الشافعي، أبو عل القايض، شيخ الشافعية يف خراسان،   )2(
من مؤلفاته: التعليقة، والفتاوى، وغريها. تويف سنة )462هـ(. انظر: هتذيب األسامء واللغات 

)164/1(. سري أعالم النبالء )260/18(.
يف املخطوط: »نرص«، والتصحيح من كتاب أدب القضاء البن أيب الدم )92/2(.  )3(

وهو عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل الطائي، اجلويني، أبو حممد، والد إمام احلرمي اجلويني،   
النبالء  أعالم  سري  انظر:  )438هـ(.  سنة  تويف  التذكرة.  وكتاب  التبرصة،  كتاب  مؤلفاته:  من 

)617/17(، طبقات الشافعية الكربى )73/5(.
انظر: كفاية النبيه )172/19(، املهامت )349/9(.  )4(

انظر: روضة الطالبي )255/11(.  )5(
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وأما اإلعسار فاملذهب أنه يثبت بشهادة شاهدين ذكرين خبريين بباطن 
حاله، وقال املتويل)1(: ال يثبت إال بثالثة شهود ذكور.

وقال الشيخ أبو عل)2(: هل يثبت بشهادة رجل وامرأتي أو شاهد ويمي؟ 
فيه وجهان كام يف األجل واخليار)3()4(.

واليمي يف مجيع  بالشاهد  الثبوت  القضاة عىل  واستمر عمل  استقر  وقد 
سيد  به  عمل  وقد  كيف  إعراض،  وال  نكري  غري  من  واألمصار  األعصار 
املرسلي واخللفاء الراشدين ومجع كبري من الصحابة والتابعي، ومل نر بحمد 
ممن  العجاب  والعجب  بذلك،  سمعنا  وال  بل  لنقضه،  تعرض  من  تعاىل  اهلل 
يتعرض لنقض حكم من أحكام اهلل تعاىل قىض به ونفذ من غري معارض من 

سيد املرسلي وغريه إىل هذا الزمان.
ثم تأمل - رمحك اهلل تعاىل - ما أوردناه يف ذلك من األحاديث واآلثار 

والنقول املعتمدة يسكن خاطرك ويطمئن قلبك وتقر عينك. واهلل أعلم.

كتاب  له:  الشافعي،  املتويل،  سعد  أبو  النيسابوري،  عل  بن  مأمون  بن  الرمحن  عبد  هو   )1(
النبالء  أعالم  سري  انظر:  )478هـ(.  سنة  ببغداد  تويف  وغريها.  الفرائض،  يف  وخمترص  التتمة، 

)585/18(، طبقات الشافعية الكربى )106/5(.
تقدمت ترمجته ص 363.  )2(

انظر: روضة الطالبي )138/4(، النجم الوهاج )375/4(، مغني املحتاج )114/3(.  )3(
من بداية الفصل إىل هنا نقله املؤلف من كتاب أدب القضاء البن أيب الدم )94-91/2(.  )4(
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خامتة
قال يف كتاب الفصول العامدية يف فقه احلنفية، وهو كتاب جليل مفيد ال 
بأس بتحصيل املخالف له، ومنه نقلت: ولو قىض بشاهد ويمي ذكر يف بعض 
املواضع أنه ينفذ، ويف بعضها أنه ال ينفذ، ويف أقضية اجلامع أنه يتوقف عىل 

إمضاء قاٍض آخر. انتهى كالمه)1(.
قلت: فانظر - رمحك اهلل تعاىل - بنظر احلق، هل ينبغي اإلطالق بالنقض 
تقدمه  من  كالم  عىل  الواقف  املتأخر  العمدة  املحقق  اإلمام  هذا  ذكره  ما  مع 
مع  إنه  ثم  والتحقيق؟  والتحرير  التهذيب  مع  تعاىل  اهلل  رمحهم  مذهبه  ألئمة 
فيه وال ترجيح، ويؤخذ من ذلك ترجيح  املنقول من غري ترصف  ذلك ذكر 
جانب النفوذ املقول فيه بالوقف عىل إمضاء آخر، فالقائل بعد النفوذ مطلقًا 

معارض بذلك من حيث الرتجيح املعمول به يف طرق االستدالل.
وقال يف الفصول املذكورة يف الفصل الثاين يف القضاء يف املجتهدات منه: 
فقىض  الفقهاء  فيه  اختلف  يشء  كل  أن    احلسن  بن  حممد  عن  روي 
فيه  يذكر  يبطله، ومل  أن  لقاٍض آخر  القايض كان قضاؤه جائزًا، ومل يكن  فيه 

اخلالف، قال الفقيه : وبه نأخذ)2(.
وذكر يف املحيط: قال ابن سامعة)3( عن حممد : وإنام نجيز من ذلك 
ما اختلف فيه الناس، وحكم به حاكم من حكام أهل األمصار، فأخذ بعضهم 

بقول واحٍد، وبعضهم بقول اآلخر.

انظر: املحيط الربهاين )75/8(، حاشية ابن عابدين )498/4(.  )1(
الرائق  البحر  ص)399(،  الكبري  النافع  رشحه  مع  احلسن،  بن  ملحمد  الصغري  اجلامع  انظر:   )2(

.)13/7(
يوسف  أيب  صاحب  الكويف،  اهلل  عبد  أبو  التيمي،  هالل  بن  اهلل  عبيد  بن  سامعة  بن  حممد  هو   )3(
اجلواهر   ،)646/10( النبالء  أعالم  سري  انظر:  )233هـ(.  سنة  تويف  بغداد،  قايض  وحممد، 

املضية )58/2(.
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قال : أشار إىل أن جمرد خالف بعض العلامء ال يصري املحل حمل 
عباس  ابن  أن  ترى  أال  االجتهاد،  له  وسوغوا  العلامء  يعتربه  مل  ما  االجتهاد 
له  يسوغوا  مل  ملا  ثم  أمجعي،    الصحابة  فقهاء  من  كان   
النساء حتى أنكره عليه أبو سعيد اخلدري)1( مل يعترب خالفه  االجتهاد يف ربا 

فيه، حتى لو قىض قاٍض بجواز بيع الدرهم بالدرمهي ال ينفذ قضاؤه؟
ثم قوله: »وإنام نجيز من ذلك ما اختلف فيه الناس« يشري إىل أن العربة 

بحقيقة االختالف يف صريورة املحل جمتهدًا فيه.
ويف بعض املواضع يشري إىل أن العربة إلنشاء الدليل ال بحقيقة االختالف، 
واخلصاف) )2 مل يعترب اخلالف بيننا وبي الشافعي، وإنام اعترب اخلالف 
يف  ذكر  كذا  السلف.  من  بعدهم  ومن   - الصحابة  وهم   - املتقدمي  بي 

املحيط)3(.
واحلاصل أن املعترب هو الدليل ال القائل حتى اعترب القضاء بشهادة الرجال 
مع النساء يف حٍد أو قصاص وإن مل يكن حصوله يف حمل خمتلف فيه. نص عىل 

هذا يف املحيط أيضًا)4(.
الطعام  بيع  باب:  املساقاة،  كتاب:  برقم )1596( يف  أخرج مسلم يف صحيحه )1217/3(،   )1(
مثاًل بمثل، عن أيب صالح، قال: سمعت أبا سعيد اخلدري، يقول: الدينار بالدينار، والدرهم 
ابن عباس، يقول غري هذا،  ازداد، فقد أربى، فقلت له: إن  أو  بالدرهم، مثاًل بمثل، من زاد، 
اهلل  رسول  من  سمعته  أيشء  تقول؟  الذي  هذا  أرأيت  فقلت:  عباس،  ابن  لقيت  لقد  فقال: 
 ، فقال: مل أسمعه من رسول اهلل ، أو وجدته يف كتاب اهلل ،
يف  »الربا  قال:    النبي  أن  زيد،  بن  أسامة  حدثني  ولكن  اهلل،  كتاب  يف  أجده  ومل 

النسيئة«.
انظر: رشح أدب القايض للخصاف، للصدر الشهيد )124/3(.  )2(

واخلصاف هو: أمحد بن عمرو بن مهري الشيباين، أبو بكر احلنفي، صنف كتاب اخلراج، وأدب   
 ،)123/13( النبالء  أعالم  سري  انظر:  )261هـ(.  سنة  تويف  وغريها.  والرشوط،  القايض، 

اجلواهر املضية )87/1(.
انظر: املحيط الربهاين )71/8(.  )3(
انظر: املحيط الربهاين )75/8(.  )4(
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ثم قال: اعلم أن القضاء يف املجتهدات نافذ عندنا وعند الشافعي، وعند 
ابن أيب ليىل)1( وعند مجيع العلامء، لكن ينبغي أن يكون عاملًا بمواضع اخلالف، 
ويرتك قول املخالف ويقيض برأيه حتى يصح عىل قول مجيع العلامء ]ق/7أ[ 

باتفاق الروايات.
قضائه  نفاذ  ففي  واالختالف  االجتهاد  مواقع  يعرف  ال  كان  إذا  وأما 

.)2( روايتان عن أصحابنا
ثم قال بعد ذلك: وذكر يف رشح الطحاوي واجلامع للفتاوى: للقايض إذا 
مل يكن جمتهدًا ولكنه قىض بتقليد فقيه ثم تبيَّ أنه خالف مذهبه ينفذ، وليس 
لغريه نقضه، وله أن ينقضه، هكذا ذكر عن حممد ، وقال أبو يوسف: 

ما ليس لغريه أن ينقضه ليس له أن ينقضه)3(.
 والقايض إذا كان جمتهدًا وهو يعلم برأي نفسه فقىض برأي غريه، قال أبو 

حنيفة: ينفذ قضاؤه، وهو الصحيح من مذهبه، وقاال: ال ينفذ قضاؤه)4(.
وإذا نيس رأيه وقىض برأي غريه ثم تذكر رأيه، قال أبو حنيفة: ينفذ قضاؤه، 

وقاال: يرد قضاؤه)5(.
فإن مل يكن له رأي يف املسألة فاستفتى فيها فأفتاه، فقىض بفتواه ثم حدث 
املستقبل، وهو قول حممد،  برأيه احلادث يف  يرد قضاؤه، ويعمل  له رأي، ال 

وقال أبو يوسف : يرد قضاؤه.

هو حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل األنصاري، أبو عبد الرمحن الكويف، العالمة مفتي الكوفة   )1(
وقاضيها، تويف بالكوفة سنة )148هـ(. انظر: وفيات األعيان )179/4(، سري أعالم النبالء 

.)310/6(
انظر: الفتاوى اهلندية )357/3(.  )2(

انظر: رشح خمترص الطحاوي )27/8(، رشح أدب القايض للخصاف )198/1(.  )3(
انظر: املحيط الربهاين )79/8(.  )4(

انظر: املحيط الربهاين )80/8(، الفتاوى اهلندية )258/3(.  )5(
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قضاؤه  ينقض  ال  آخر  رأي  له  حدث  ثم  برأيه،  فقىض  رأي  له  كان  ولو 
األول، ويعمل برأيه الثاين يف املستقبل.

واألصل يف هذا أن تبدل الرأي بمنزلة انتساخ النص يعمل به املجتهد يف 
املستقبل ال يف املايض، هذه اجلملة يف فتاوى القايض ظهري الدين)1(.

وذكر يف املحيط والذخرية: وإذا قىض القايض يف فصل جمتهد فيه وهو ال 
يعلم بذلك، اختلف املشايخ فيه، بعضهم قالوا: ينفذ قضاؤه.

وعامتهم عىل أنه ال يوز، وإنام ينفذ إذا علم بكونه جمتهد فيه)2(.
رشط  وهذا)4(  املذهب،  ظاهر  هو  هذا  الرسخيس)3(:  األئمة  شمس  قال 
فيه  فيجري  حادثة،  احلكم  يصري  أن  وهو  فيه،  املجتهد  يف  القضاء  لنفاذ  آخر 

خصومة صحيحة بي يدي القايض من خصم عىل خصم.
بعض  يف  ذكر  خالفه،  يرى  وهو  االجتهاد  حمل  يف  قىض  إذا  القايض  ثم 
املواضع أنه ال ينفذ، وذكر يف بعضها أنه ينفذ، ومل يذكر خالفًا، والصحيح أن 

فيه خالفًا بي أيب حنيفة وصاحبيه، عنده ينفذ، وعندمها ال ينفذ)5(.
قال ومنه نقلت: ولو أن أعمى قىض بقضية، فرفع إىل قاٍض آخر فأمضاه، 
نفذ؛ ألن يف أهلية شهادته خالفًا ظاهرًا، ولو رفع قضاؤه إىل قاٍض آخر ال يرى 

جواز قضائه أبطله؛ ألن نفس القضاء جمتهد فيه)6(.
انظر: الفتاوى اهلندية )258/3(.  )1(

وظهري الدين هو: حممد بن أمحد بن عمر البخاري، القايض ظهري الدين، أبو بكر، له الفتاوى   
 ،)122( ص  البهية  الفوائد   ،)20/2( املضية  اجلواهر  انظر:  )619هـ(.  سنة  تويف  الظهريية. 

األعالم للزركل )320/5(.
انظر: املحيط الربهاين )76/8(، الفتاوى اهلندية )258/3(.  )2(

هو حممد بن أمحد بن أيب سهل أبو بكر الرسخيس، احلنفي، شمس األئمة، من مؤلفاته: املبسوط،   )3(
ورشح السري الكبري، واألمايل، وغريها. تويف سنة )483هـ(، وقيل: )490هـ(. انظر: اجلواهر 

املضية )28/2(، الفوائد البهية ص )158(، األعالم للزركل )315/5(.
يف احلاشية: قد يقال: لعل صوابه »وهنا« بدل »وهذا«.  )4(
انظر: املبسوط )9/17(، الفتاوى اهلندية )360/3(.  )5(

انظر: املبسوط )9/17(.  )6(
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ولو أن امرأة استقضت جاز قضاؤها يف كل يشء إال يف احلدود والقصاص، 
فلو قضت يف احلدود والقصاص فأمضاه قاٍض آخر نفذ قضاؤه، ولو قىض يف 

قضائه بقتل ال ينفذ قضاؤه، هذه اجلملة يف املحيط)1(.
ولو فرق القايض بي الزوجي بشهادة امرأة واحدة برضاع يرد قضاؤه)2(.

قال: ويف فتاوى رشيد الدين)3(: ولو قىض بجواز رهن املتاع ينفذ قضاؤه، 
.)4( وكذا يف رشوط أيب نرص الدبويس

هذا ما اقترصت عليه من نقل عىل الفروع، فليتأملها املتأمل، فإن ههنا ما 
يقيض باملنع ملن تعرض لنقض احلكم بالشاهد واليمي، فإهنا دونه يف املرتبة. 

واهلل أعلم.
وأما أصحابنا فإهنم قالوا: إن قضاء القايض يف املجتهدات بام غلب عىل 
ظنه وأدى إليه اجتهاده ذهب املتقدمون من أصحابنا ومجاهري الفقهاء إىل أنه 
ينفذ ظاهرًا وباطنًا، ويصري املقيض به هو حكم اهلل تعاىل باطنًا وظاهرًا، وذلك 
مثل قضاء احلنفي بالشفعة للجار واملقيض له شافعي، فينفذ هذا ظاهرًا وباطنًا، 

وحيل للشافعي األخذ هبذه الشفعة.
وذهب األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييني)5( من أصحابنا إىل أنه ال ينفذ يف 

الباطن؛ ألن احلق عند اهلل ال يتغري بقضاء القايض.
انظر: املحيط الربهاين )78/8(.  )1(

انظر: الفتاوى اهلندية )361/3(.  )2(
هو حممد بن عمر بن عبد اهلل النيسابوري، أبو بكر، رشيد الدين، له الفتاوى، ورشح التكملة.   )3(

تويف سنة )598هـ(. انظر: الفوائد البهية ص )183(.
انظر: الفتاوى اهلندية )364/3(.  )4(

وأبو نرص الدبويس، نسبة إىل قرية دبوسية يف سمرقند، وصفه اللكنوي بأنه إمام كبري من أئمة   
الرشوط، ومل يذكر عنه غري ذلك. انظر: اجلواهر املضية )268/2(. الفوائد البهية ص )183(.
أبو  الدين،  ركن  امللقب  الشافعي،  اإلسفراييني،  مهران  بن  إبراهيم  بن  حممد  بن  إبراهيم  هو   )5(
إسحاق، له كتاب: جامع احلل، والتعليقة يف أصول الفقه، وغريها. تويف سنة )418هـ(. انظر: 

سري أعالم النبالء )353/17(، طبقات الشافعيي البن كثري ص )367(.
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وقال بعض أصحابنا: إن كان املحكوم له عاملًا بالدليل مل ينفذ القضاء يف 
حقه باطنًا، وال حيل له أخذه بشفعة اجلوار، وإن كان عاميًا نفذ يف حقه باطنًا، 

وكان له األخذ هبا.
أما املقيض عليه إذا كان شافعيًا والقايض حنفي، واملقيض له بشفعة اجلوار 
حنفي أيضًا، فحق عىل املقيض عليه أن يذعن لقضائه. واهلل تعاىل أعلم باحلق 

ممن يثبت الشفعة أو ينفيها)1(.
أو  واحد،  املصيب  املجتهد  أن  عىل  ُيبنى  املسألة  هذه  يف  اخلالف  وأصل 
يف  احلق  كان  مصيب،  جمتهد  كل  ]ق/8أ[  قال:  فمن  مصيب،  جمتهد  كل  أن 
وباطنًا،  املجتهدات ظاهرًا  احلاكم يف  فينفذ حكم  متعددة،  مذهبه يف جهات 
ومن قال: إن املصيب واحد، فيكون احلق يف جهة واحدة يعلمها اهلل تعاىل، 

فال ينفذ ظاهرًا وباطنًا، بل ظاهرًا فقط.
واعلم أن هذه القاعدة أصولية ينبني عليها فروع املذاهب يف املجتهدات، 
واألصول ال تقليد فيها، وإنام مذهب الشافعي  فيها خمتلف فيه بناًء 

عىل اختالف الرواية)2(.
قال القايض أبو الطيب الطربي)3(: مذهبنا أن احلق يف واحد من أقاويل 
املجتهدين، وليس كل جمتهد مصيبًا، وقد نصب اهلل سبحانه دلياًل عىل احلق، 
فمن أصابه فقد أصاب احلق وله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فقد أخطأ احلق 

وتعدى فيه، وله أجر عىل اجتهاده.

انظر: هناية املطلب )601/18(، الوسيط )307/7(، روضة الطالبي )37/12(.  )1(
انظر: املعتمد )365/2(، اإلحكام لآلمدي )223/4(، املسودة ص )548(.  )2(

رشح  مؤلفاته:  من  القايض،  الطيب،  أبو  البغدادي،  الطربي،  طاهر  بن  اهلل  عبد  بن  طاهر  هو   )3(
أعالم  سري   ،)247/2( واللغات  األسامء  هتذيب  انظر:  )450هـ(.  سنة  تويف  املزين،  خمترص 

النبالء )668/17(.
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أقاويل  من  واحد  يف  احلق  أن  الشافعي  مذهب  قال:  من  أصحابنا  ومن 
املجتهدين، غري أهنم مل يكلفوا إصابة احلق، وإنام كلفوا االجتهاد، فمن اجتهد 
فأدى اجتهاده إىل حكم فقد أدى ما كلف، سواًء أصاب احلق أو أخطأه. هذا 

كالمه.
وقال القايض حسي: مذهب الشافعي املختار أن كل جمتهد مصيب، إال 

أن أحدهم مصيب للحق عند اهلل تعاىل، والباقون أصابوا احلق عند أنفسهم.
وقال املاوردي)1(: »الظاهر من مذهب الشافعي أن عىل املجتهد أن يقصد 
باجتهاده طلب احلق عند اهلل تعاىل؛ ألن احلق ما كان حقًا عند اهلل تعاىل ال عند 

غريه.
ويشبه أن يكون مذهب املزين)2( أن عليه أن يقصد باجتهاده طلب احلق 
عند نفسه، ال ما عند اهلل تعاىل؛ ألن ما عند اهلل تعاىل ال ُيعلم إال بالنصوص)3(.

قال: ومذهب الشافعي أن االختالف الواقع بي املجتهدين يف األحكام 
الرشعية احلق يف أحدها وإن مل يتعي لنا، وهو عند اهلل تعاىل متعي.

ثم مذهبه أيضًا - ما ظهر يف أكثر كتبه - أن املصيب منهم واحد وإن مل 
يتعي، ومجيعهم خمطئون إال ذلك الواحد، فمن أصاب احلق فقد أصاب عند 
تعاىل وأخطأ يف  اهلل  فقد أخطأ عند  تعاىل وأصاب يف احلكم، ومن أخطأ  اهلل 

احلكم.
صاحب  الشافعي،  باملاوردي،  املعروف  احلسن،  أبو  البرصي،  حبيب  بن  حممد  بن  عل  هو   )1(
املصنفات البديعة، منها: احلاوي يف الفقه، وأدب الدنيا والدين، واألحكام السلطانية، وغريها. 

تويف سنة )450هـ(. انظر: وفيات األعيان )282/3(، سري أعالم النبالء )64/18(.
اإلمام  صاحب  إبراهيم،  أبو  املزين،  إسحاق  بن  عمرو  بن  إسامعيل  بن  حييى  بن  إسامعيل  هو   )2(
الشافعي، صنف مؤلفاٍت عدة، أشهرها: املخترص يف فقه الشافعي الذي اشتهر بمخترص املزين. 

تويف سنة )264هـ(. انظر: وفيات األعيان )217/1(، سري أعالم النبالء )492/12(.
انظر: الفصول للجصاص )298/4(، املستصفى ص )348(، التمهيد للكلوذاين )310/4(،   )3(

البحر املحيط )297/8(.
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بعض  عنه  رواه  مصيب.  جمتهد  كل  قال:  أنه  الشافعي  عن  وروي 
أصحابه«)1(.

واملسائل الفروعية يف القضاء يف املجتهدات حملها املطوالت.
وقال يف الفصول العامدية: ولو قىض بجواز بيع امُلدبَّر ينفذ قضاؤه.

ويف القضاء بجواز بيع أم الولد روايات: أظهرها: أنه ال ينفذ، ويف قضاء 
اجلامع: أنه يتوقف عىل إمضاء قاٍض آخر، إن أمىض ذلك القضاء نفذ، وإن 

أبطله بطل. هذا أوجه األقاويل)2(.
وكذلك  عندهم،  بصددها  نحن  التي  مسألتنا  نظري  املسألة  وهذه  قلت: 

غريها مما قدمناه.
وإذا رصحوا يف القواعد أن إعامل الكالم أوىل من إمهاله)3( فإعامل األحكام 
الشارع وأصحابه والتابعي والسلف أوىل وأحرى من  الثابتة عن  واألقضية 
ذلك، وإين ألتعجب من القول بنفوذ حكم طريقه القياس املنازع فيه، وعدم 
تنفيذ حكم طريقه السنة الصحيحة الرصحية وعمل اجلمع الكبري من الصحابة 

وغريهم.
فإن قيل: البحث يف املذاهب بعد تقريرها ممنوع.

النفوذ  النفوذ وعدم  قلنا: ليس هذا مما نحن فيه، فإن مذهبهم حمكي فيه 
والتوقف عىل إمضاء قاٍض آخر، وهذا ليس بتقرير حمض؛ إذ التقرير للمذهب 
تصحيح مسألة فيه أو ترجيحها أو اختيارها من أئمتهم أو من واحد مقر عنهم، 
ومىض العمل بذلك كام هو املشهور املتداول يف املذاهب األربعة. واهلل أعلم.

الرسالة ص )499(، األم  للاموردي )521/1-527( بترصف، وانظر:  القايض  انظر: أدب   )1(
)99/7(، الفقيه واملتفقه )114/2(، املستصفى ص)352(.

انظر: املبسوط )4/13(، املحيط الربهاين )64/9(.  )2(
انظر: األشباه والنظائر للسبكي )171/1(، األشباه والنظائر البن امللقن )141/2(، األشباه   )3(

والنظائر البن نجيم ص)114(.
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هذا ما أردناه من الكالم عىل هذه املسألة مع االختصار.
بن  أمحد  بن  بن موسى  أمحد  بالتقصري:  املعرتف  احلقري  الفقري  وكتبه  قاله 
عبد الرمحن بن بكر املتبويل الشافعي، حامدًا ومصليًا ومسلاًم حمسباًل وحموقاًل.
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اإلحكام يف أصول األحكام، املؤلف: عل بن أيب عل بن حممد اآلمدي، املحقق: . 4

عبد الرزاق عفيفي، النارش: املكتب اإلسالمي، بريوت - دمشق- لبنان.
االختيار لتعليل املختار، املؤلف: عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصل، النارش: . 5

مطبعة احللبي - القاهرة، تاريخ النرش: 1356هـ-1937م.
أدب القايض، املؤلف: أمحد بن أيب أمحد الطربي املعروف بابن القاص، دراسة . 6
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عام  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الفكر  دار  النارش:  العمروي،  غرامة  بن  عمرو 
النرش: 1415هـ-1995م.

عل . 37 بن  إبراهيم  املؤلف:  األحكام،  ومناهج  األقضية  أصول  يف  احلكام  تبرصة 
األوىل،  الطبعة:  األزهرية،  الكليات  مكتبة  النارش:  فرحون،  ابن  حممد،  بن 

1406هـ-1986م.
تبيي احلقائق رشح كنز الدقائق، املؤلف: فخر الدين الزيلعي احلنفي، النارش: . 38

املطبعة الكربى األمريية - بوالق، القاهرة، الطبعة: األوىل، 1313هـ.
تفة املحتاج يف رشح املنهاج، ألمحد بن حممد بن عل بن حجر اهليتمي، روجعت . 39

التجارية  املكتبة  النارش:  العلامء،  من  جلنة  بمعرفة  نسخ  عدة  عىل  وصححت: 
الكربى بمرص لصاحبها مصطفى حممد، عام النرش: 1357هـ.

بن . 40 بن عثامن  أمحد  بن  اهلل حممد  عبد  أبو  الدين  املؤلف: شمس  احلفاظ،  تذكرة 
َقاْيامز الذهبي، النارش: دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة: األوىل، 1419هـ.

ترتيب املدارك وتقريب املسالك، املؤلف: القايض عياض بن موسى اليحصبي، . 41
املحمدية،   - فضالة  مطبعة  النارش:  وآخرون،  الطنجي،  تاويت  ابن  املحقق: 

املغرب، الطبعة: األوىل.
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آل . 42 بن عل  العزيز  بن عبد  تأليفك صالح  احلنابلة،  معرفة  ملريد  السابلة  تسهيل 
للطباعة  الرسالة  مؤسسة  النارش:  زيد،  أبو  اهلل  عبد  بن  بكر  تقيق:  عثيمي، 

والنرش والتوزيع، بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل، 1422هـ.
املحقق: . 43 الدمشقي،  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  املؤلف:  العظيم،  القرآن  تفسري 

الثانية،  الطبعة:  والتوزيع،  للنرش  طيبة  دار  النارش:  سالمة،  حممد  بن  سامي 
1420هـ-1999م.

التقريب التهذيب، املؤلف: أمحد بن عل بن حممد بن حجر العسقالين، املحقق: . 44
حممد عوامة، النارش: دار الرشيد - سوريا، الطبعة: األوىل، 1406هـ-1986م.

التمهيد يف أصول الفقه، املؤلف: حمفوظ بن أمحد َأُبو اخلطاب الَكْلَوَذاين احلنبل، . 45
مركز  النارش:  إبراهيم،  بن  عل  بن  وحممد  عمشة،  أبو  حممد  مفيد  املحقق: 
البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي - جامعة أم القرى، الطبعة: األوىل، 

1406هـ-1985م.
عبد . 46 بن  يوسف  عمر  أبو  املؤلف:  واألسانيد،  املعاين  من  املوطأ  يف  ملا  التمهيد 

الكبري  العلوي، حممد عبد  الرب، تقيق: مصطفى بن أمحد  اهلل بن حممد بن عبد 
عام  املغرب،   - اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  عموم  وزارة  النارش:  البكري، 

النرش: 1387هـ.
اهلادي . 47 عبد  بن  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  التعليق،  أحاديث  يف  التحقيق  تنقيح 

احلنبل، تقيق: سامي بن حممد بن جاد اهلل وعبد العزيز بن نارص اخلباين، دار 
النرش: أضواء السلف - الرياض، الطبعة: األوىل، 1428هـ-2007م.

النووي، عنيت . 48 الدين حييى بن رشف  املؤلف: حميي  هتذيب األسامء واللغات، 
بنرشه وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: رشكة العلامء بمساعدة إدارة 

الطباعة املنريية.
مطبعة . 49 العسقالين،  حجر  بن  حممد  بن  بن عل  أمحد  املؤلف:  التهذيب،  هتذيب 

دائرة املعارف النظامية، اهلند، الطبعة: األوىل، 1326هـ.
يوسف . 50 بن  الرمحن  عبد  بن  يوسف  املؤلف:  الرجال،  أسامء  يف  الكامل  هتذيب 

بريوت،   - الرسالة  مؤسسة  النارش:  معروف،  عواد  بشار  د.  املحقق:  املزي، 
الطبعة: األوىل، 1400-1980م.
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هتذيب اللغة، املؤلف: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، املحقق: حممد عوض . 51
مرعب، النارش: دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، الطبعة: األوىل، 2001م.

التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي، املؤلف: احلسي بن مسعود بن حممد بن الفراء . 52
دار  النارش:  معوض،  حممد  عل   - املوجود  عبد  أمحد  عادل  املحقق:  البغوي، 

الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 1418هـ-1997م.
امللقن . 53 ابن  أمحد  بن  عل  بن  عمر  املؤلف:  الصحيح،  اجلامع  لرشح  التوضيح 

دار  النارش:  الرتاث،  وتقيق  العلمي  للبحث  الفالح  دار  املحقق:  الشافعي، 
النوادر، دمشق، الطبعة: األوىل، 1429هـ-2008م.

املعارف . 54 بإعانة: وزارة  الُبستي، طبع  أمحد  بن  بن حبان  املؤلف: حممد  الثقات، 
للحكومة العالية اهلندية، تت مراقبة: الدكتور حممد عبد املعيد خان مدير دائرة 
املعارف العثامنية، النارش: دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند، الطبعة: 

األوىل، 1393هـ-1973م.
النافع الكبري ملن يطالع اجلامع الصغري، مؤلف اجلامع . 55 اجلامع الصغري ورشحه 

الصغري: حممد بن احلسن الشيباين، مؤلف النافع الكبري: حممد عبد احلي اللكنوي 
اهلندي، أبو احلسنات، النارش: عامل الكتب - بريوت، الطبعة: األوىل، 1406هـ.

عبد . 56 املؤلف:  الكلم،  العلوم واحلكم يف رشح مخسي حديثًا من جوامع  جامع 
النور،  أبو  األمحدي  حممد  الدكتور  تقيق:  احلنبل،  رجب  بن  أمحد  بن  الرمحن 
1424هـ- الثانية،  الطبعة:  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  السالم  دار  النارش: 

2004م.
اجلرح والتعديل، املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي ابن أيب حاتم، . 57

دار  اهلند،   - الدكن  آباد  بحيدر   - العثامنية  املعارف  دائرة  جملس  طبعة  النارش: 
إحياء الرتاث العريب - بريوت، الطبعة: األوىل، 1271هـ-1952م.

اهلل . 58 نرص  بن  حممد  بن  القادر  عبد  املؤلف:  احلنفية،  طبقات  يف  املضية  اجلواهر 
القريش احلنفي، النارش: مري حممد كتب خانه - كراتيش.

بن . 59 عل  احلسن  أبو  املؤلف:  الشافعي،  اإلمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي 
عادل  الشيخ   - معوض  حممد  عل  الشيخ  املحقق:  باملاوردي،  الشهري  حممد، 
أمحد عبد املوجود، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل، 

1419هـ-1999م.
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أمحد . 60 بن  اهلل  بن عبد  أمحد  نعيم  أبو  املؤلف:  األولياء وطبقات األصفياء،  حلية 
األصبهاين، النارش: السعادة - بجوار حمافظة مرص، 1394هـ-1974م.

احلنبل، . 61 اهلادي  عبد  بن  حسن  بن  يوسف  اخلرقي،  ألفاظ  رشح  يف  النقي  الدر 
جدة،  والتوزيع،  للنرش  املجتمع  دار  النارش:  غربية،  بن  خمتار  رضوان  املحقق: 

الطبعة: األوىل، 1411هـ.
ديوان اإلسالم، املؤلف: شمس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن بن الغزي، . 62

لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  حسن،  كرسوي  سيد  املحقق: 
الطبعة: األوىل، 1411هـ-1990م.

بو خبزة وآخرون، . 63 املحقق: حممد  بالقرايف،  إدريس  بن  املؤلف: أمحد  الذخرية، 
النارش: دار الغرب اإلسالمي - بريوت، الطبعة: األوىل، 1994م.

احلنبل، . 64 رجب  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  احلنابلة،  طبقات  عىل  الذيل 
املحقق: د. عبد الرمحن بن سليامن العثيمي، النارش: مكتبة العبيكان - الرياض، 

الطبعة: األوىل، 1425هـ-2005م.
رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، املؤلف: ابن عابدين، حممد . 65

أمي بن عابدين احلنفي، النارش: دار الفكر - بريوت، الطبعة: الثانية، 1412هـ-
1992م.

املحقق: أمحد شاكر، . 66 الشافعي،  العباس  بن  إدريس  بن  املؤلف: حممد  الرسالة، 
النارش: مكتبه احللبي، مرص.

النووي، . 67 رشف  بن  حييى  الدين  حميي  املؤلف:  املفتي،  وعمدة  الطالبي  روضة 
عامن،  دمشق-   - بريوت  اإلسالمي،  املكتب  النارش:  الشاويش،  زهري  تقيق: 

الطبعة: الثالثة، 1412هـ-1991م.
العزيز . 68 عبد  بكر  أبو  املؤلف:  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  عىل  املسافر  زاد 

الثقافية، جدة،  األوراق  دار  النارش:  القباين،  البغدادي، تقيق: مصطفى حممد 
الطبعة: األوىل، 1437هـ.

الرتمذي، . 69 َسْورة  بن  عيسى  بن  حممد  املؤلف:  الكبري(،  )اجلامع  الرتمذي  سنن 
سنة  بريوت،   - اإلسالمي  الغرب  دار  النارش:  معروف،  عواد  بشار  املحقق: 

النرش: 1998م.
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املحقق: . 70 البيهقي،  املؤلف: أمحد بن احلسي بن عل بن موسى  الكربى،  السنن 
الطبعة:  لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  عطا،  القادر  عبد  حممد 

الثالثة، 1424هـ-2003م.
السنن، املؤلف: ابن ماجه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، تقيق: حممد فؤاد . 71

عبد الباقي، النارش: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البايب احللبي.
السنن، املؤلف: أبو احلسن عل بن عمر بن أمحد الدارقطني، حققه وضبط نصه . 72

وعلق عليه: شعيب األرناؤوط - حسن عبد املنعم شلبي - عبد اللطيف حرز 
الطبعة: األوىل،  لبنان،  الرسالة، بريوت -  النارش: مؤسسة  اهلل - أمحد برهوم، 

1424هـ-2004م.
السنن، املؤلف: أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين، املحقق: حممد حميي . 73

الدين عبد احلميد، النارش: املكتبة العرصية، صيدا - بريوت.
سري أعالم النبالء، تأليف: حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي، التحقيق . 74

بإرشاف الشيخ: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1405هـ.
اجلزري . 75 بن  حممد  بن  حممد  بن  املبارك  املؤلف:  الشافعي،  مسند  رشح  الشايف 

ابن األثري، املحقق: أمحد بن سليامن - أيب متيم َياس بن إبراهيم، النارش: َمكَتبَة 
ْشِد، الرياض، الطبعة: األويل، 1426هـ-2005م. الرُّ

شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، املؤلف: حممد بن حممد بن سامل خملوف، . 76
علق عليه: عبد املجيد خيايل، النارش: دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: األوىل، 

1424هـ-2003م.
ابن . 77 شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، املؤلف: عبد احلي بن أمحد بن حممد 

العامد احلنبل، حققه: حممود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، 
النارش: دار ابن كثري، دمشق - بريوت، الطبعة: األوىل، 1406هـ-1986م.

بن . 78 العزيز  عبد  بن  عمر  الدين  حسام  املؤلف:  للخصاف،  القايض  أدب  رشح 
مازة البخاري املعروف بالصدر الشهيد، املحقق: حميي هالل الرسحان، النارش: 
مطبعة اإلرشاد، بغداد، والدار العربية للطباعة، بغداد - العراق، الطبعة: األوىل 

1397-1398هـ.
رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، املؤلف: حممد بن عبد اهلل الزركيش، النارش: . 79

دار العبيكان، الطبعة: األوىل، 1413هـ-1993م.
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حممد . 80 بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  واإلنصاف(،  املقنع  مع  )املطبوع  الكبري  الرشح 
الرتكي  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  تقيق:  املقديس،  قدامة  بن  أمحد  بن 
والتوزيع  والنرش  للطباعة  هجر  النارش:  احللو،  حممد  الفتاح  عبد  الدكتور   -

واإلعالن، القاهرة، الطبعة: األوىل، 1415هـ-1995م.
الفكر، . 81 دار  النارش:  الدردير،  أمحد  للشيخ  خليل،  خمترص  عىل  الكبري  الرشح 

الطبعة: بدون طبعة، وبدون تاريخ.
رشح الكوكب املنري، املؤلف: حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي املعروف . 82

بابن النجار احلنبل، املحقق: حممد الزحيل - ونزيه محاد، النارش: مكتبة العبيكان، 
الطبعة: الثانية، 1418هـ-1997م.

رشح تنقيح الفصول، املؤلف: أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن القرايف، املحقق: . 83
الطبعة: األوىل،  املتحدة،  الفنية  الطباعة  النارش: رشكة  الرؤوف سعد،  طه عبد 

1393هـ-1973م.
رشح خمترص الطحاوي، املؤلف: أمحد بن عل أبو بكر الرازي اجلصاص، أعد . 84

البشائر  دار  النارش:  بكداش،  سائد  د.  أ.  وصححه:  وراجعه  للطباعة  الكتاب 
اإلسالمية - ودار الرساج، الطبعة: األوىل، 1431هـ-2010م.

بن سلمة . 85 امللك  عبد  بن  بن سالمة  بن حممد  أمحد  املؤلف:  اآلثار،  معاين  رشح 
جاد  سيد  حممد   - النجار  زهري  حممد  له:  وقدم  حققه  بالطحاوي،  املعروف 
املرعشل،  الرمحن  عبد  يوسف  د.  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  ورقم  راجعه  احلق، 

النارش: عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 1414هـ-1994م.
رشح منتهى اإلرادات القسم، املؤلف: منصور بن يونس البهويت، النارش: عامل . 86

الكتب، الطبعة: األوىل، 1414هـ-1993م.
محاد . 87 بن  إسامعيل  نرص  أبو  املؤلف:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح: 

اجلوهري، تقيق: أمحد عبد الغفور عطار، النارش: دار العلم للماليي - بريوت، 
الطبعة: الرابعة، 1407هـ.

اهلل . 88 رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  اجلامع  وهو  البخاري  صحيح 
 وسننه وأيامه، ملحمد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، 
املحقق: حممد زهري بن نارص النارص، النارش: دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 

1422هـ.
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1409هـ-1989م.
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املحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري، النارش: دار البخاري، املدينة املنورة، 
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حييى . 146 الدين  حميي  زكريا  أبو  املؤلف:  احلجاج،  بن  مسلم  صحيح  رشح  املنهاج 

بن رشف النووي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، الطبعة: الثانية، 
1392هـ.

املهامت يف رشح الروضة والرافعي، املؤلف: مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي، . 147
اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي - أمحد بن عل، النارش: )مركز الرتاث الثقايف 
املغريب - الدار البيضاء - اململكة املغربية(، )دار ابن حزم - بريوت - لبنان(، 

الطبعة: األوىل، 1430هـ-2009م.
املوسوعة امليرسة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة، مجع وإعداد: . 148

 - مانشسرت  احلكمة،  جملة  النارش:  وآخرون،   - الزبريي  احلسي  أمحد  بن  وليد 
بريطانيا، الطبعة: األوىل، 1424هـ.

ميزان االعتدال يف نقد الرجال، املؤلف: حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي، . 149
تقيق: عل حممد البجاوي، النارش: دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت - لبنان، 

الطبعة: األوىل، 1382هـ-1963م.
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عل . 150 بن  عيسى  بن  موسى  بن  حممد  املؤلف:  املنهاج،  رشح  يف  الوهاج  النجم 
األوىل،  الطبعة:  علمية،  جلنة  املحقق:  )جدة(،  املنهاج  دار  النارش:  ِمريي،  الدَّ

1425هـ-2004م.
نصب الراية ألحاديث اهلداية املؤلف: حممد عبد اهلل بن يوسف بن حممد الزيلعي، . 151

املحقق: حممد عوامة، النارش: مؤسسة الريان للطباعة والنرش - بريوت - لبنان 
- دار القبلة للثقافة اإلسالمية - جدة - السعودية، الطبعة: األوىل، 1418هـ-

1997م.
النكت والفوائد السنية عىل مشكل املحرر ملجد الدين ابن تيمية، املؤلف: إبراهيم . 152

الرياض،   - املعارف  مكتبة  النارش:  مفلح،  ابن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بن 
الطبعة: الثانية، 1404هـ.

بن . 153 يوسف  بن  اهلل  عبد  بن  امللك  عبد  املؤلف:  املذهب،  دراية  يف  املطلب  هناية 
حممد اجلويني، حققه وصنع فهارسه: أ. د. عبد العظيم حممود الّديب، النارش: 

دار املنهاج، الطبعة: األوىل، 1428هـ-2007م.
الرحيم . 154 عبد  بن  حممد  الدين  صفي  املؤلف:  األصول،  دراية  يف  الوصول  هناية 

اليوسف - ود. سعد بن سامل  األرموي اهلندي، املحقق: د. صالح بن سليامن 
1416هـ- األوىل،  الطبعة:  املكرمة،  بمكة  التجارية  املكتبة  النارش:  السويح، 

1996م.
النهاية يف غريب احلديث واألثر، املؤلف: املبارك بن حممد بن حممد اجلزري ابن . 155

طاهر  تقيق:  1399هـ-1979م،  بريوت،   - العلمية  املكتبة  النارش:  األثري، 
أمحد الزاوي - وحممود حممد الطناحي.

اهلداية عىل مذهب اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، املؤلف: . 156
حمفوظ بن أمحد بن احلسن، أبو اخلطاب الكلوذاين، املحقق: عبد اللطيف مهيم - 
وماهر ياسي الفحل، النارش: مؤسسة غراس للنرش والتوزيع، الطبعة: األوىل، 

1425هـ-2004م.
الصفدي، . 157 اهلل  بن عبد  أيبك  بن  الدين خليل  املؤلف: صالح  بالوفيات،  الوايف 

 - الرتاث  إحياء  دار  النارش:  مصطفى،  وتركي   - األرناؤوط  أمحد  املحقق: 
بريوت، عام النرش:1420هـ-2000م.
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الوسيط يف املذهب، املؤلف: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس، املحقق: . 158
أمحد حممود إبراهيم - وحممد حممد تامر، النارش: دار السالم - القاهرة، الطبعة: 

األوىل، 1417هـ.
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، املؤلف: أمحد بن حممد ابن خلكان، تقيق: . 159

إحسان عباس، دار صادر - بريوت.
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األحكام الفقهية
المتعلقة بالقسامة

دراسة فقهية مقارنة

أسماء صالح العامر
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املقدمة
احلمد هلل الذي مّن علينا باإلسالم، واحلمد هلل الذي مّن عىل أمة حممد 
الذي  احلياة، واحلمد هلل  نواحي  الدين، وشموله جلميع  بإكامل   
الناس  ينشغل  ال  حتى  البرش؛  بني  حتدث  التي  اجلنايات  أحكام  لنا  وضح 
يف  واردة  وال  شاردة،  لنا  يرتك  مل    فاهلل  بينهم،  فيام  والرصاع  بالنزاع، 
اجلنايات إالَّ وضحها وبينها لنا؛ واهلدف من ذلك حتقيق العبودية هلل تعاىل 

بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وحتكيم رشعه يف كل زمان، ومكان.
وحري بنا أْن نلتزم هبذا الرشع القويم؛ لنهنأ ونطمئن، وتستقر حياتنا، 
ونظفر بالنجاة يف اآلخرة، فنحن يف هذا الوقت كثرت علينا الفتن، وانترشت 
التعديات  الناس، ورشع اهلل فيه كل ما يناسب هذه  التعديات الدموية بني 
َوٱۡلَعۡيَ  بِٱنلَّۡفِس  ٱنلَّۡفَس  نَّ 

َ
أ فِيَهآ  َعلَۡيِهۡم  تعاىل: ﴿َوَكَتۡبَنا  قال  من أحكام، 

ّنِ َوٱۡلُُروَح قَِصاٞصۚ  نَّ بِٱلّسِ ُذِن َوٱلّسِ
ُ
ُذَن بِٱۡل

ُ
نِف َوٱۡل

َ
نَف بِٱۡل

َ
بِٱۡلَعۡيِ َوٱۡل

ْوَلٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱللَّ

َ
ۥۚ َوَمن لَّۡم َيُۡكم بَِمآ أ ُ اَرةٞ لَّ َق بِهِۦ َفُهَو َكفَّ َفَمن تََصدَّ

والقاتل  املقتول،  ويل  عفى  إذا  إالَّ  ُيقتل  عمدًا  فالقاتل   ،(((﴾45 ٰلُِموَن  ٱلظَّ
معلوم،  القاتل  كان  إنَّ  وهذا  املقتول،  ويل  تنازل  إذا  إالَّ  الدية  يدفع  خطأ 
ولكن يف بعض احلاالت يكون القاتل جمهوالً، فال يعرف بعينه، وإنَّام يتهم 
القسامة،  إىل  نلجأ  احلالة  هذه  التهمة، ويف  به  تلحق  أسباب  لوجود  بالقتل 
وها أنا اآلن بصدد كتابة بحث عن القسامة، لنعرف سويًا ما هي؟ وماهي 

بعض من أحكامها؟
لكل  امليرس  فهو  عاله،  يف  اهلل جل  من  والتوفيق  العون،  ألرجو  وإنني 

عسري، وهو عىل ما يشاء قدير، وباإلجابة جدير.

سورة املائدة، اآلية: 45.   (((
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البحث: مشكلة 
ما القسامة و ما األحكام املتعلقة هبا؟

البحث: أهداف 
بالقسامة. التعريف   -(

بالقسامة. املتعلقة  بيان األحكام   -2
البحث: أمهية 

تكمن أمهية املوضوع من خالل ما ييل:
وأهنا . ) الناس،  قضايا  جلميع  وشموهلا  الرشيعة  هذه  كامل  إظهار 

صاحلة لكل زمان، ومكان.
الدماء، وصيانتها، وعدم . 2 أهنا رشعت حلفظ  القسامة  إنَّ األصل يف 

وتعظيمه  حلقوقه،  وحفظه  للمسلم،  اإلسالم  تكريم  وإبراز  إهدارها، 
القاتل  إنَّ  حيث  عليه،  يشهد  من  وقلة  الوقت  هذا  يف  القتل  لكثرة  لشأنه، 
أصبح يتخري مواضع اخللوات، فال يمكن للمجرم أْن يفلت من العقاب.

توقف كل طرف .   فهي  احلاسم،  واألمر  الفاصل،  احلد  القسامة هي 
عند حده، حتى ال يشتد النزاع، وُتسفك دماء أخرى.

تعاىل عىل علم . 4 اهلل  والوقوف عند حدود  القسامة،  التفقه يف أحكام 
اجلاين،  حق  يف  تفريط،  أو  إفراط،  أو  جتاوز،  هناك  يكون  لئال  وبصرية، 
تعلم  يف  مسامهة  بأحكامها،  الناس  لتبصري  سبيل  هذا  ففي  عليه،  واملجني 

وتعليمه. الرشعي،  العلم 
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البحث: حدود 
من  عىل مخسة  فيه  اقترص  بل  القسامة  أحكام  مجيع  يستوعب  مل  البحث 
مسائله وأحكامه كام ييل: يف مرشوعية القسامة، فيمن توجه إليهم القسامة، 

فيمن حيلف أيامن القسامة، فيام يثبت بالقسامة من َقود، أو دية.
السابقة: الدراسات 

أربع  عىل  إال  القسامة  بموضوع  صلة  ماله  عىل  البحث  أثناء  أقف  مل 
علمية: رسائل 

ومكافحة . ) الدماء  حفظ  يف  ودورها  »القسامة  بعنوان:  األوىل  فأما 
اجلريمة اجلنائية«، أ. هدايت خان، أستاذ مساعد يف الفقه وأصوله، جامعة 
عالمة إقبال املفتوحة، بإسالم آباد. فهذا بحث موجز، اشتمل عىل تعريف 
اللغة واالصطالح، ومرشوعيتها، واخلالف يف ذلك، ورشوط  القسامة يف 

القسامة.
الثانية وعنواهنا: »اآلراء الفقهية يف أحكام الدية والقسامة«، للباحثة . 2

التعريف  حول:  يدور  بالقسامة  اخلاص  املبحث  وكان  حممد.  حسن  ليىل 
َقَود فيه. بالقسامة، ومن حيلف يف القسامة؟ والقسامة فيام ال 

واحلدود«، .   الديات  يف  الرتمذي  اإلمام  »فقه  وعنواهنا:  الثالثة 
حول:  يدور  بالقسامة  اخلاص  املبحث  وكان  احلريب،  سامل  خالد  للباحث: 

بالقسامة. والواجب  القسامة،  مسألتني وهي: مرشوعية 
حممد . 4 للباحث:  اإلسالمي«،  الفقه  يف  »القسامة  وعنواهنا:  الرابعة 

الدراسة  إال عىل اخلطة ومل أحصل عىل  البسيط. ولكن مل أحصل  إسامعيل 
يف  القسامة  القسامة،  تعريف  كالتايل:  فيها  بحث  التي  املواضيع  وكانت 
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اجلاهلية وبيان أهم الفروق بني القسامة يف اجلاهلية واإلسالم.  ومرشوعية 
القسامة، هل  العلامء يف من حيلف يف  القسامة، اختالف  القسامة، ورشوط 
املدعني  املقتول كافرًا، احلكمة يف توجيه األيامن إىل  إذا كان  القسامة  ترشع 

ال إىل املدعى عليهم يف القسامة.
يشرتك  القسامة،  أحكام  بعض  يف  مقارنة  فقهية  دراسة  فإنَّه  بحثي  أما 
واصطالحا،  لغة  القسامة  تعريف  حيث  من  سبق،  ما  تقسيامت  بعض  يف 
إىل  أضيف  ولكنه  القسامة،  إليهم  توجه  وفيمن  ورشوطها،  ومرشوعيتها، 
من مرشوعيتها،  واحلكمة  بالقسامة،  الصلة  ذات  األلفاظ  ذكره،  سلف  ما 
القسامة،  أيامن  حيلف  وفيمن  فيها،  خمتلف  وأخرى  عليها  املتفق  والرشوط 

وما يثبت بالقسامة من قَود أو دية.
البحث: منهج 

التحلييل. املنهج االستقرائي  البحث هو  منهج هذا 
البحث: تقسيامت 

وأهداف  البحث،  مشكلة  عىل  وحتتوي  مقدمة  عىل  البحث  يشتمل 
البحث  ومنهج  السابقة،  والدراسات  البحث،  موضوع  وأمهية  البحث، 

البحث، وهي: البحث، وتقسيامت  وإجراءاته، وحدود 
وفيه 	  العالقة.  ذات  األلفاظ  و  بالقسامة  التعريف  األول:  املبحث 

مطلبان:
لغة واصطالحًا. بالقسامة  التعريف  املطلب األول: 

الثاين: األلفاظ ذات العالقة. املطلب 
وفيه مطلبان:	  القسامة وحكمة ترشيعها.  الثاين: مرشوعية  املبحث 
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الثاين: حكمة ترشيعها. املطلب  القسامة.  املطلب األول: مرشوعية 
القسامة. وفيه مطلبان:	  الثالث: رشوط  املبحث 

املتفق عليها. القسامة  املطلب األول: رشوط 
فيها. املختلف  القسامة  الثاين: رشوط  املطلب 

القسامة.	  إيامن  إليهم  الرابع: فيمن توجه  املبحث 
املبحث اخلامس: األولياء الذين هلم حق احللف يف القسامة.	 
املبحث السادس: فيام إذا ادعى األولياء القتل دون بينة وال لوث.	 
املبحث السابع: فيام يثبت بالقسامة من قود أو دية.	 
املالحق: ملحق ))(، ملحق )2).	 
النتائج.	  أهم  اخلامتة: وفيها 
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املبحث األول
العالقة بالقسامة واأللفاظ ذات  التعريف 

لغة واصطالحاً: بالقسامة  التعريف  األول:  املطلب 
لغة:

القسامة هي أيامن تقسم عىل املتهمني يف الدم من أهل املحلة))).
اصطالحًا:

اخلالف  بسبب  واحلنفية  اجلمهور،  بني  القسامة  تعريف  يف  اختلف 
املدعى  أم  املدعون،  أهم  بتحليفه،  يبدأ  الذي  بينهم، يف حتديد من  احلاصل 

عليهم؟
أو غري  دار  أو  أهل حملة  يقسم هبا  أيامن  بقوهلم: »هي  األحناف  فها  فعرَّ
له  علمت  وال  قتلته  ما  واهلل  منهم  كل  يقول  أثر  به  قتيل  فيها  وجد  ذلك 

قاتاًل«)2).
القسامة هي حلف مخسني يمينًا، أو جزءًا منها عىل  املالكية: »إنَّ  وعند 

الدم«) ). إثبات 
وعند الشافعية: »اسم لأليامن التي تقسم عىل أولياء الدم«)4).

وعند احلنابلة: هي األيامن املكررة يف دعوى القتيل)5).

ينظر: الصحاح يف اللغة للجوهري، قصص 0/5)20، أنيس الفقهاء للقونوي، )/0)).  (((
ينظر: البحر الرائق البن نجيم، 446/8.  (2(

الفقهية البن جزي، )/227. القوانني  ينظر:   ( (
ينظر: هناية املحتاج للرميل، 87/7 .  (4(

ينظر: املغني البن قدامة، 487/8.  (5(
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ف القسامة  وبالنظر إىل التعريفات السابقة للفقهاء نرى أنَّ كل فريق عرَّ
أم  املدعون  أهم  ابتداء:  القسامة  إليهم  توجه  الذين  يف  مذهبه  مع  يتفق  بام 
املدعى  عىل  ابتداء  توجه  إنام  األيامن  أنَّ  يرون  األحناف  عليهم؟  املدعي 
أنَّ  يرون  الشافعية  وأما  األيامن،  يف  غلظوا  املالكية  وأما  باحللف،  عليهم 
القسامة  يف  األيامن  أنَّ  يرون  واحلنابلة  املدعني،  إىل  ابتداء  توجه  القسامة 
تكون عىل املدعني وقد تكون عىل املدعي عليهم؛ ألنَّ األيامن مل ختصص.

وتعريف  اجلمهور،  تعريف  بني  حجر  ابن  مجع  لقد  املختار:  التعريف 
عند  معني  حلف  الرشع  عرف  يف  »هي  فقال:  واحد  بتعريف  األحناف 

النفي«))). أو  بالقتل عىل اإلثبات  التهمة 
وقال أيضًا: هي األيامن تقسم عىل أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، أو عىل 

املدعى عليهم الدم وخص القسم عىل الدم بلفظ القسامة)2).

املطلب الثاين: األلفاظ ذات العالقة:
من األلفاظ ذات العالقة بالقسامة وهي كاآليت:

اليمني: أ- 
يقال:  وأيامن.  أيمن  واجلمع  القسم،  والربكة) ).  والقسم،  القوة،  لغة: 
سمي بذلك؛ ألهنم كانوا إذا حتالفوا رضب كل امرئ منهم يمينه عىل يمني 

صاحبه)4).

ينظر: فتح الباري البن حجر، 56/7).  (((

ينظر: فتح الباري البن حجر، 56/7).  (2(
للقونوي، )/)6. الفقهاء  الفقهاء  أنيس  ينظر:   ( (

للفيومي، 2/)68. املنري  ينظر: الصحاح للجوهري، 6/)222، املصباح   (4(
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اصطالحًا: عبارة عن تأكيد األمر وحتقيقه بذكر اسم اهلل، أو بصفة من 
.(((
 صفاته 

متفقان. املعنيني  وكال 
ويف لسان العرب: توكيد حكم بذكر معظم عىل وجه خمصوص)2).

والقسامة: اليمني،  بني  العالقة 
أنَّ الصلة بني اليمني وبني القسامة: أنَّ اليمني أعم والقسامة خاصة يف 

القتل) ).
ب- اللوث:

اللوث قرينة تثري الظن وتوقع يف القلب صدق املدعي)4).
اللوث، والقسامة: العالقة بني 

أنَّ الصلة بينهام أنَّ اللوث رشط يف القسامة)5).

للقونوي، )/)6. الفقهاء  أنيس  ينظر:   (((
ينظر: لسان العرب البن منظور، 5 .  (2(

الكويتية،   /68). الفقهية  املوسوعة  ينظر:   ( (
ينظر: لسان العرب البن منظور، 86).  (4(

الكويتية،   /67). الفقهية  املوسوعة  ينظر:   (5(
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الثاين املبحث 
ترشيعها وحكمة  القسامة  مرشوعية 

القسامة: األول: مرشوعية  املطلب 
النزاع: حترير 

يف  واختلفوا  اجلاهلية،  يف  القسامة  مرشوعية  عىل  العلم  أهل  اتفق 
ء ُيمكن مجعه))). مرشوعيتها يف اإلسالم، َومل يتفقوا يِف اْلقَساَمة عىل َشْ

عتيبة،  بن  احلكم  قول  وهو  بالقسامة،  احلكم  يرشع  ال  األول:  القول 
وسامل بن عبد اهلل، وسليامن بن يسار، وقتادة، وأيب قالبة، ومسلم بن خالد، 

وإبراهيم بن علية، ويروى عن معاوية،
العزيز، والبخاري)2). النخعي، وعمر بن عبد  وابن عباس، وإبراهيم 
اإلثبات  طرق  من  طريق  وأهنا  بالقسامة،  احلكم  يرشع  الثاين:  القول 
مجاهري  قول  وهو  اإلسالم،  فأقرها  اجلاهلية  يف  كانت  القتل،  جريمة  يف 
واملالكية)4)،  احلنفية) )،  من:  بعدهم،  ومن  والتابعني  الصحابة،  من  العلامء 

واحلنابلة)6). والشافعية)5)، 

ينظر: مراتب اإلمجاع للقرطبي، )/ 4).   (((
ينظر: بداية املجتهد البن رشد، 0/4)2.  (2(

البناية للعيني، 2/)2). ينظر: رد املحتار البن عابدين، 626/6،    ( (
ينظر: املقدمات البن رشد،  /02 .  (4(

ينظر: األم للشافعي، 96/6، احلاوي للاموردي،  )/ .   (5(
ينظر: املغني البن قدامة، 487/8، املبدع البن مفلح، 55/7 .  (6(
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األدلة:
القائلني: بعدم مرشوعية القسامة: القول األول  أدلة أصحاب 

واملعقول. بالسنة  استدلوا 
))( من السنة:

الناس  يعطى  ))لو  قال:    النبي  أنَّ  عباس،  ابن  عن   -(
املدعى  عىل  اليمني  ولكن  وأمواهلم،  رجال  دماء  ناس  عى  الدَّ بدعواهم، 

عليه(())).
وجه الداللة: دلَّ احلديث عىل أنَّ احلقوق تثبت بالبينة، واحلكم بال بينة 

للمدعي بمجرد دعواه. إعطاء 
علية،  املدعي  عىل  البينة  ألنَّ  القسامة؛  عدم مرشوعية  أيضًا عىل  ويدلُّ 

ويف القسامة خالف ذلك فهي عىل املدعي.
اهلل  رسول  أنَّ  أعلمت  عمر:  بن  اهلل  لعبيد  قلت  قال:  معمر  عن   -2
قلت:  ال،  قال:  بكر؟  فأبو  قلت:  ال،  قال:  بالقسامة؟  أقاد   
ذلك  فقلت  قال:  فسكت،  عليها؟  جترتئون  فكيف  قلت:  ال،  قال:  فعمر، 
هبا  ابتيل  لو  )احليل(  اخلتل   عىل  النبي  أمر  نضع  فقال: ال  ملالك 

أقاد هبا«)2).
أو  ))بينتك  اختصام:  أصحابه  من  لصاحب    قوله   - 

يمينه(() ).

بَِعۡهِد  يَۡشَتُروَن  ٱّلَِذيَن  ﴿إِّنَ  باب:  القرآن،  تفسري  كتاب  ح)4522(،  البخاري،  صحيح    (((
  . 5/6 ،﴾ِ ٱلّلَ

مصنف عبد الرزاق، ح)8276)(، باب القسامة، 0)/7 .  (2(
يَۡمٰنِِهۡم﴾، 4/6 .

َ
ِ َوأ صحيح البخاري، ح)4549(، باب ﴿إِّنَ ٱّلَِذيَن يَۡشَتُروَن بَِعۡهِد ٱلّلَ  ( (
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4- عن أيب قالبة »أنَّ عمر بن عبد العزيز قال: ما تقولون يف القسامة؟ 
قالوا: نقول القسامة القود هبا حق وقد أقادت هبا اخللفاء، قال يل ما تقول 
يا أبا قالبة؟ قلت: واهلل ما قتل رسول اهلل  أحدًا قط إالَّ يف إحدى 
إحصان،  بعد  زنى  أو رجل  فقتل،  نفسه  بجريرة  قتل  ثالث خصال: رجل 

أو رجل حارب اهلل، ورسوله وارتد عن اإلسالم«))).
وجه الداللة: احلديث واضح الداللة عىل عدم مرشوعية القسامة، وأنَّ 

الرسول  مل يقد هبا.
املعقول:  )2(

صحتها،  عىل  املتفق  الرشع  ألصول  خمالف  بالقسامة  احلكم  أنَّ   -(
قطعًا،  علمه  ما  عىل  إال  أحد  حيلف  ال  أْن  الرشع  يف  األصل  ألنَّ  وذلك؛ 

فكيف ُيقسم أولياء الدم وهم مل يشاهدوا القتل؟)2)
2- أنَّ األيامن ليس هلا تأثري يف إراقة الدماء) ).

 - أنَّ البينة عىل املدعي، واليمني عىل من أنكر)4).
القسامة: القائلني: بمرشوعية  الثاين  القول  أدلة أصحاب 

السنة، واألثر، واملعقول. استدلوا من 
السنة.  )((

)- عن سهل بن أيب حثمة  قال: انطلق عبد اهلل بن سهل، وحميصة 
اهلل بن  فأتا حميصة إىل عبد  فتفرقا،  يومئذ صلح،  بن مسعود إىل خيرب وهي 

صحيح البخاري، ح )6899(، كتاب الديات، باب القسامة، 9/9.  (((
ينظر: بداية املجتهد البن رشد، 4/))2.  (2(

ينظر: فتح الباري البن حجر، 2)/7 2، بداية املجتهد البن رشد، 4/)22.  ( (
ينظر: بداية املجتهد البن رشد، 4/)22.  (4(
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سهل وهو يتشحط يف دمه قتيال فدفنه، ثم قدم املدينة، فانطلق عبد الرمحن 
 فذهب عبد  ـ  النبي  إىل  ابنا مسعود  بن سهل وحميصة وحويصة 
القوم،  أحدث  وهو   ،)) كبِّ ))كبِّ   : النبي  فقال  يتكلم،  الرمحن 
صاحبكم؟((،  أو  قاتِلكم  وتستحقون  ))أحتلفون  فقال:  فتكلم  فسكت، 
بخمسني  هيود  ))فتبئكم  قال:  نرى؟  ومل  نشهد  ومل  نحلف  وكيف  قالوا: 
يمينًا؟((، قالوا: كيف بأيامن قوم كفر؟! فعقله النبي  من عنده))).
األيامن  وهي:  القسامة؛  أصٌل يف مرشوعية  احلديث  هذا  الداللة:  وجه 
ة  رة يف دعوى القتل عند وجود اللوث، وهو ما يغلب عىل الظن صحَّ املكرَّ

به)2). الدعوى 
هبا  العمل    النبي  عرض  من  واضح  الداللة  وجه  وأيضًا: 

عىل األنصار، والنبي  ال يعرض إال ما كان رشعًا) ).
  اهلل  أنَّ رسول  أبيه عن جده  بن شعيب عن  2- عن عمرو 

قال: ))البينة عىل من ادعى، واليمني عىل من أنكر، إالَّ يف القسامة(()4).
القسامة والتأكيد عليها. يفيد هذا االستثناء رشعية  الداللة:  وجة 

)2( األثر:
من  األنصار  من  أناس  عن  يسار  بن  سليامن  عن  سلمة  أيب  عن   -(
الدم  قسامة  اجلاهلية  يف  كانت  القسامة  أنَّ    النبي  أصحاب 
صحيح مسلم، )ح669)(، كتاب القسامة واملحاربني والديات، باب القسامة،  /)29).  (((

ينظر: خالصة األحكام للنجدي، )/)2 .  (2(
ينظر: نيل األوطار للشوكاين، 46/7.  ( (

خالد  بن  مسلم   .((4/4 وغريه،  والديات  احلدود  كتاب  )ح)9) (،  الدارقطني،  )4) سنن 
الزنجي:  خالد  بن  ومسلم  منكرٌة.  فيه  االستثناء  وزيادة  جوه،  خيرِّ مل  احلديث  هذا  ضعيٌف. 

تكلَّم فيه غري واحد من األئمة. ينظر: تنقيح التحقيق البن عبد اهلادي، 74/5.
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هبا  وقىض  اجلاهلية  يف  عليه  كانت  ما  عىل    اهلل  رسول  فأقرها 
رسول اهلل  بني أناس من األنصار من بني حارثة يف قتيل ادعوه 

اليهود))). عىل 
املعقول:  ) (

قيام  قلة  مع  يكثر،  مما  القتل  كان  ملا  أنَّه  ذلك:  وبيان  االستصالح،   -(
احلكم  يف  فيكون  اخللوات،  موضع  يتحرى  القاتل  لكون  عليه  الشهادة 

للدماء)2). حفظا  بالقسامة 
أولياء  دعوى  ترجيح  عىل  قرينة  لوث  بمحل  القتل  حدوث  أنَّ   -2
أنَّ  يمينًا  مخسني  حلفهم  ذلك  إىل  انضم  فإذا  به،  يتهمونه  من  عىل  القتيل 

قاتله فالن بناًء عىل غلبة ظنهم قام ذلك مقام البينة إذا تعذرت) ).
القسامة: القائلني: بعدم مرشوعية  القول األول  مناقشة أدلة أصحاب 

)- ما استدللتم به من حديث ابن عباس مردود بـ: أنَّه ليس يف القسامة 
إعطاء للمدعي بمجرد دعواه، وذلك لألمور:

األول: إنَّ القسامة دليل معترب من الرشع)4).
الثاين: إنَّه حكم بام اجتمع من اللوث، وأيامن األولياء)5).

صحيح مسلم، )ح670)(، كتاب القسامة واملحاربني والديات، باب القسامة،  /295).  (((
ينظر: بداية املجتهد البن رشد، 4/))2.  (2(
ينظر: بداية املجتهد البن رشد، 4/))2.  ( (

ينظر: حاشية الروض املربع للنجدي، 292/7.  (4(
ينظر: احلاوي للاموردي،  )/6.  (5(
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يف  جاء  وما  مدعي،  كل  يف  عام  البينة  إجياب  يف  جاء  ما  إنَّ  الثالث: 
القسامة خاص، فيخص العام بام ورد يف القسامة))).
2- ما استدللتم به من حديث معمر مردود بـ:

أرى: إْن عدم قضائهم هبا إنام هو لعدم وقوع حادثة تستوجب القسامة 
يف زمنهم.

الرشع  ألصول  خمالفة  القسامة  أنَّ  من  العقل  من  به  استدللتم  ما   - 
أنَّه ال ينبغي التسليم بأنَّ القسامة خمالفة لألصول، بل هي أصل  بـ:  مردود 
مصالح  أركان  من  وركن  األحكام،  قواعد  من  وقاعدة  الرشع  أصول  من 
سنة  فهي  لألصول،  خمالفة  القسامة  بأنَّ  التسليم  فرضنا  ولو  العباد)2)، 

املخصصة) ). السنن  بنفسها خمصصة لألصول كسائر  منفردة 
القسامة: القائلني بمرشوعية  الثاين:  القول  أدلة أصحاب  مناقشة 

)- ما استدللتم به من حديث سهل بن أيب حثمة مردود باآليت:
نة  أ- إنَّ األنصار قالوا: كيف نحلف ومل نشهد ومل نر؟! فلو كانت السُّ

نة)4). أْن حيلفوا وإْن مل يشهدوا لقال هلم رسول اهلل : هي السُّ

ينظر: خالصة األحكام للنجدي، 292/7.  (((
ينظر: صحيح مسلم،  /)29).  (2(

ينظر: بداية املجتهد البن رشد، 4/))2.  ( (

ينظر: بداية املجتهد البن رشد، 4/))2.  (4(
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جياب عنه:
ذلك  يكن  مل  لو  وإال  ذلك،  عن  التورع  قبيل  من  كان  منهم  هذا  إنَّ 
هبذه  قاتلهم  دم  سيستحقون  أهنم    النبي  هلم  بني  ملا  مرشوعًا 

األيامن))).
األصول  إىل  بالتأويل  التأويل، فرصفه  إليه  يتطرق  النص  هذا  إنَّ  ب- 

أوىل)2).
جياب عنه:

إىل رصف  ينهض  ال  به  يقرتن  دليل  غري  من  املجرد  التأويل  تطرق  إنَّ 
اللفظ عن ظاهره) ).

  ج- إنَّ القسامة كانت من أحكام اجلاهلية فتلطف هلم النبي
أو  قاتِلكم  وتستحقون  ))أحتلفون  هلم:  قال  لذلك  بطالهنا،  كيف  لريهيم 

صاحبكم؟(()4).
جياب عنه:

هبا  الدليل  لورود  مستقل  الرشيعة  أصول  من  أصل  القسامة  بأنَّ 
وال  للمعتدين،  وزجر  للدماء،  حفظ  وفيها  العامة،  األدلة  هبا  فتخصص 
بن  احلكم يف حديث سهل  عامة، وعدم  ُسنَّة  ُسنَّة خاصة ألجل  حيل طرح 
عىل  عرض  قد    فإنَّه  مطلقا،  احلكم  عدم  يستلزم  ال  حثمة  أيب 

ينظر: احلاوي للاموردي،  )/5.  (((
ينظر: بداية املجتهد البن رشد، 4/))2.  (2(

ينظر: روضة الناظر البن قدامة، )/508.  ( (
ينظر: نيل األوطار للشوكاين، 46/7.  (4(
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))إما أْن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب(( املتخاصمني اليمني وقال: 
كام يف رواية متفق عليها، وهو ال يعرض إال ما كان رشعًا))).

2- إنَّ ما استدللتم به من حديث عمرو بن شعيب مردود باآليت:
))واليمني عىل من أنكر(( يريد به اختصاصها باملنكر دون  أ- أنَّ قوله: 

غريه وقوله: ))إال يف القسامة(( يريد به وجوهبا عىل املنكر وعىل غريه)2).
وجياب عنه:

النفي  ومن  نفي،  اإلثبات  من  االستثناء  التأويل ال يصح؛ ألنَّ  هذا  إنَّ 
يكون  أْن  وجب  ليمينه  إثباتا  أنكر  من  عىل  واليمني  قوله  كان  فلام  إثبات 

ليمينه) ). نفيًا  القسامة  قوله إالَّ يف 
يف  إالَّ  بيمينه  يربأ  أنَّه  به  يريد  أنكر((  من  عىل  ))واليمني  قوله:  إنَّ  ب- 

نفيًا من اإلثبات)4). بيمينه فيكون االستثناء  أنَّه ال يربأ  القسامة 
جياب عنه:

إنَّ هذا التأويل أبعد من األول؛ ألنَّ االستثناء إىل ما تضمنه اللفظ من 
املذكور  به عن  أْن يعدل  التي مل تذكر فلم جيز  الرباءة  املذكورة دون  اليمني 

إىل غري مذكور)5).
ج- ألنَّه يف سنده عبيد اهلل بن محيد وهو ضعيف)6).

ينظر: نيل األوطار للشوكاين، 46/7.  (((
ينظر: احلاوي للاموردي،  )/6.  (2(

ينظر: املرجع السابق،  )/6.  ( (

ينظر: املرجع السابق،  )/6.  (4(

ينظر: املرجع السابق،  )/6.  (5(
للزيلعي، 82/4. الراية  ينظر: نصب   (6(
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جياب عنه:
فيه  أجد  ومل  آخر  طريق  من  أيضًا  الدارقطني  أخرجه  احلديث  هذا  إنَّ 

. ضعفًا
 - ما استدللتم به من العقل وأنَّه من االستصالح مردود بـ:

أنَّه هذا ينتقض بالرسقة وقطع الطريق، فإنَّ القسامة ال جتب فيهام))).
الرتجيح:

به  ما يستدل  أنَّ عمدة  الفريقني نجد  أدلة كل من  بعد عرض ومناقشة 
اليهود،  مع  األنصار  قصة  يف  سعد  بن  سهل  حديث  باملرشوعية  القائلون 
أحاديث  وهي  اجلاهلية،  يف  عليه  كانت  ما  عىل  القسامة  إقرار  وحديث 

صحيحة رصحية.
املتقررة  أهنا خمالفة لألصول  القسامة  من  املانعون  به  يستدل  ما  وعمدة 

يف الرشع.
والذي يظهر يل - واهلل أعلم - القول بمرشوعية القسامة لعدة أسباب:

)- ألنَّ خرب الواحد مقدم عىل األصول كام قرره أكثر األصوليني)2).
2- قوة أدلة القائلني هبا وسالمة تلك األدلة، بخالف أدلة املانعني التي 
ثبت ضعفها أمام أدلة اجلمهور لذلك كان الرتجيح ملا ذهب إليه اجلمهور.

ينظر: بداية املجتهد البن رشد، 4/))2.  (((
ينظر: روضة الناظر البن قدامة، )/74 .  (2(
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القتل  شبهة  وانحرصت  قريتهم  أو  أعدائه  حملة  يف  القتيل  وجود   - 
عىل  احلبل  ويرتك  الدماء  هتدر  لئال  بالقسامة  لألخذ  داعيًا  ذلك  كان  فيهم 

الفساد))). الغارب للمجرمني يعيثون يف األرض 
أما عن تضعيف البخاري للقسامة فالذي يظهر أنَّ البخاري ال يضعف 
يف  وخيالفه  فيها،  قود  ال  أنه  يف  الشافعي  يوافق  بل  من حيث هي،  القسامة 
أنَّ الذي حيلف فيها هو املدعي، بل يرى أنَّ الروايات اختلفت يف ذلك يف 
اليمني عىل  أنَّ  املتفق عليه من  إىل  املختلف  قصة األنصار وهيود خيرب فريد 

عليه)2). املدعى 

القسامة: الثاين: احلكمة من مرشوعية  املطلب 
يف  دم  هيدر  ال  حتى  إهدارها،  وعدم  الدماء  لصيانة  القسامة  رشعت 
اإلسالمية  فالرشيعة  العقاب،  من  جمرم  يفلت  ال  وكي   ، ُيطلَّ أو  اإلسالم 
وملا  إهدارها،  وعدم  وصيانتها  الدماء،  حفظ  عىل  احلرص  أشد  حترص 
بالقتل مواضع  القاتل يتحرى  بينام تقل الشهادة عليه؛ ألنَّ  القتل يكثر  كان 

للدماء) ). القسامة حفظًا  اخللوات، جعلت 

ينظر: بداية املجتهد البن رشد، 4/))2.  (((
ينظر: فتح الباري البن حجر، 2)/9 2.  (2(

الفقهية،   /67). املوسوعة  ينظر:   ( (
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الثالث املبحث 
القسامة رشوط 

القسامة املتفق عليها: املطلب األول: رشوط 
األطراف،  من  النفس  دون  فيام  قسامة  فال  قتاًل  اجلناية  تكون  أنَّ   -(

واجلوارح))).
امليت  يف  قسامة  فال  أو رضب  قتل،  أثر  عليه  املجني  يف  يكون  أنَّ   -2

أنفه)2). حتف 
 - أنَّ يكون القتيل إنسانًا فال قسامة يف غري اآلدمي) ).

يتقدم  مل  فإنَّ  بالدعوى،  القتل  أهل موضع  القتيل عىل  أولياء  تقدم   -4
الشافعية  عند  الرشط  ويفهم هذا  قسامة،  فال  بالدعوى  بعضهم  أو  مجيعهم 
املالكية)5)  أما   ،- القتيل)4)  أولياء  أي   - للورثة  القسامة  حق  بجعلهم 
واحلنابلة)6) فريون اتفاق أولياء القتيل يف الدعوى وذلك من باب أوىل، أما 

نّصوا عليه رصاحة)7). احلنفية فقد 
5- أنَّ ال يكون عىل القتل بينة أو اعرتاف به)8).

للكاساين، 288/7. الصنائع  بدائع  ينظر:   (((
املبسوط للرسخيس، 4/26)). ينظر:   (2(
ينظر: البحر الرائق البن نجيم، 446.  ( (

ينظر: األم للشافعي، 42/6.  (4(
ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة للقرطبي، 2/ 92.  (5(

ينظر: متن اخلرقي عىل مذهب اإلمام أمحد، )/) ).  (6(
املبسوط للرسخيس، 0)). ينظر:   (7(

ينظر: احلاوي للاموردي،  )/0 .  (8(
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6- اللوث، وهو رشط عند عامة الفقهاء، وضابطه عندهم كالتايل:
أمارة  فهو  القاتل  قتل  عىل  الدالة  القرائن  هو  اللوث  املالكية:  عند  أ- 

القتل غري قاطعة))). عىل 
أنَّه قرينة لصدق املدعي)2). ب- عند الشافعية: 

تفسري  يف  أمحد  اإلمام  عن  الرواية  اختلفت  فقد  احلنابلة:  أما  جـ- 
اللوث، أحدها: أنه العداوة الظاهرة بني املقتول واملدعى عليه) )، والثانية: 

ما يغلب عىل الظن صدق املدعي)4).
د- وعند احلنفية: وجود قتيل ال يدرى قاتله يف حملة أو دار أو موضع 

يقرب إىل القرية بحيث يسمع الصوت منه)5).
وللَّْوث صور ووجوه:

)- التدمية: وهو قول امليت: دمي عند فالن أو هو قتلني، أو ما أشبه 
ذلك)6).

2- شهادة بينة غري قاطعة عىل معاينة القتل)7).
وحي  بجرح  عدلني  فشهادة  بالقتل،  وعدل  بجرح  عدلني  شهادة   - 

بعده حياة بينة ثم مات بعده قبل أْن يفيق منه)8).
للعبدري، 8/ 5 . التاج واإلكليل  ينظر:   (((

للنووي، )/228. الطالبني  ينظر: منهاج   (2(
ينظر: الفروع البن مفلح، 0)/6).  ( (

ينظر: اإلنصاف للمرداوي، 0)/)4).  (4(
للعيني،  )/28 . البناية  ينظر:   (5(

ينظر: املرجع السابق،  )/28 .  (6(
ينظر: الذخرية للقرايف، 2)/9)2.  (7(

للسبكي، 05/4). املطالب  ينظر: أسنى   (8(
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آتيًا من جهة ومعه آلة القتل أو عليه  القتيل أو  4- وجود املتهم بقرب 
أثره))).

مطروقة  غري  كوهنا  برشط  دارهم  أو  قوم،  حملة  يف  قتيل  وجود   -5
ألهلها)2).

القسامة املختلف فيها: الثاين: رشوط  املطلب 
يف  القسامة  يثبتوا  ومل  املقتول  يف  املالكية  اشرتطه  فقد  اإلسالم،   -(
فهم  واحلنابلة)6)  والشافعية)5)،  احلنفية)4)،  أما  كافرًا) )،  كان  إذا  املقتول 

يرون غري ذلك.
الذي  اململوك  يف  فيجعلون  الرشط:  هذا  يف  احلنفية  ل  فصَّ احلرية،   -2
عليه  عثر  فيمن  جيعلوهنا  وال  القسامة،  مواله  دار  خارج  عليه  وعثر  ُقتل 
يف  القسامة  جتب  فال  املالكية)8)  أما  دمه)7)،  هيدر  بل  مواله  دار  يف  مقتوالً 
وأما  عندهم،  برشط  ليست  احلرية  فإنَّ  الشافعية)9)  أما  عندهم،  العبد 

القسامة. احلنابلة)0)) فقد اشرتطوا احلرية يف 

للجويني، 7)/))). املطلب  ينظر: هناية   (((
ينظر: األم للشافعي، 97.  (2(

ينظر: الفواكه الدواين للقريواين، 80/2).  ( (
ينظر: لسان احلكام للحلبي، )/97 .  (4(

للعمراين،  )/245. البيان  ينظر:   (5(
ينظر: املغني البن قدامة، 508/8.  (6(

املبسوط للرسخيس، 77). ينظر:   (7(
البيان والتحصيل البن رشد، 0)/466. ينظر:   (8(

ينظر: األم للشافعي، 98.  (9(
)0)) ينظر: املغني البن قدامة، 507.
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املالكية)))،  به  انفرد  الرشط  وهذا  للقسامة،  الورثة  مجيع  طلب   - 
القائلني  حجة  ولعل  واحلنفية)4)،  الشافعية) )،  دون  العمد  يف  واحلنابلة)2) 
به أنَّ حق القسامة يف العمد »القصاص« ال يتجزأ وأنَّه ملك جلميع الورثة 

لذلك لزمت موافقتهم مجيعًا عىل املطالبة هبذا احلق حتى يسمع منهم.
فإْن  مجاعة  أو  واحدًا  عليه  املدعى  تعيني  عىل  الورثة  مجيع  اتفاق   -4
والشافعية)6)،  املالكية)5)،  اشرتطه  ما  وهو  به،  قسامة  فال  تعيني  يكن  مل 

واحلنابلة)7).
يده  حتت  أو  ملعني  ملكًا  القتيل  فيه  وجد  الذي  املوضع  يكون  أْن   -5

حتى يمكن حتليف أصحابه، وهذا الرشط مل يذكره سوى احلنفية)8).
6- وصف القتل يف الدعوى من كونه عمدًا، أو خطأ تفرد به واحد أو 

شارك فيه مجاعة، وهو قول الشافعية)9)، واحلنابلة)0)).
الدعوى  تصح  حتى  مكلفًا  القاتل  كون  احلنابلة))))  اشرتط   -7
ذهب  ما  بخالف  وهذا  واملجنون،  الصبي  عىل  قسامة  ال  حيث  بالقسامة، 

ينظر: املدونة لإلمام مالك، 562/4، الذخرية للقرايف، 04 .  (((
ينظر: الفروع البن مفلح، 276، رشح منتهى اإلرادات للبهويت،  /)  .  (2(

ينظر: األم للشافعي، 99، حتفة املحتاج للهيثمي، 0)/ 25.  ( (
ينظر: املبسوط للرسخيس، 86، رد املحتار البن عابدين، 627/6.   (4(

ينظر: الذخرية للقرايف، 287، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، 298/4.   (5(
ينظر: احلاوي للاموردي، 2 ، املهذب يف فقه الشافعي للشريازي، 89/5 .   (6(

ينظر: املغني البن قدامة، )/0)5، اهلداية عىل مذهب اإلمام أمحد أليب اخلطاب، )/592.  (7(
للعيني، 48 . البناية  للكاساين، 290،  الصنائع  بدائع  ينظر:   (8(

ينظر: حاشيتا قليويب وعمرية، 65/4)، خمترص املزين، 59/8 .  (9(
ينظر: الفروع البن مفلح، )  ، الرشح الكبري عىل متن املقنع البن قدامة، 0)/4.   ((0(

ينظر: اإلنصاف للمرداوي، )/ 4).   ((((
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حفظًا  الصواب  إىل  األقرب  وهو  التكليف،  اشرتاط  بعدم  اجلمهور  إليه 
اهلدر))). للدماء، وصيانتها من 

أو  نساء،  إال  فيهم  يكن  مل  فإْن  عقالء  رجال  املدعني  يف  يكون  أْن   -8
صبيان، أو جمانني فال قسامة عىل املدعني بل عىل املدعى عليهم)2).

ينظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح )/247.   (((
ينظر: الذخرية للقرايف، )/284.   (2(
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الرابع املبحث 
يف من توجه إليهم إيامن القسامة

النزاع: حترير حمل 
وجوب  عىل  وجهله  بالقاتل،  العلم  عدم  حال  يف  الفقهاء  اتفق 

القسامة عىل قولني: أيامن  إليهم  القسامة)))، واختلفوا فيمن توجه 
عمر  عن  روي  عليهم.  املدعى  عىل  القسامة  جتب  األول:  القول 
والثوري)4)،  والنخعي،  والشعبي،  بن حي) )،  احلسن  به  وقال   ،(2(



احلنفية)5). وهو مذهب 
عيل)6)،  بن  داود  به  قال  املدعي.  عىل  القسامة  جتب  الثاين:  القول 
املالكية)9)، والشافعية)0))،  الزناد)7)، والليث)8)، وهو مذهب  وربيعة، وأبو 

والظاهرية)2)). واحلنابلة))))، 

روضة   ،2(2/4 رشد،  البن  املجتهد  بداية   ،286/7 للكاساين،  الصنائع  بدائع  ينظر:    (((
القناع للبهويت، 74/6. الطالبني للنووي، 0)/9، كشاف 

ينظر: بداية املجتهد البن رشد، 2/4)2.  (2(
ينظر: املحىل البن حزم، 8/ 44، املغني البن قدامة 498/8.  ( (

ينظر: املغني البن قدامة، 498/8.  (4(
للعيني،  )/26 . البناية  للكاساين، 286/7،  الصنائع  بدائع  ينظر:   (5(

ينظر: بداية املجتهد البن رشد، 2/4)2.  (6(
ينظر: املغني البن قدامة، 498/8.  (7(
العمراين،  )/220. البيان  ينظر:   (8(

ينظر: املدونة ملالك، 648/4، بداية املجتهد البن رشد، 2/4)2.  (9(
)0)) ينظر: البيان العمراين،  )/220، احلاوي للاموردي،  )/8.

)))) ينظر: املبدع البن مفلح، 7/)6 ، كشاف القناع للبهويت، 242/4.
)2)) ينظر: املحىل البن حزم، 8/ 44.
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سبب اخلالف:
يف  وكذا  النصوص،  فهم  يف  تباينهم  بسبب  كان  الفقهاء  اختالف 
االحتجاج بحديث عمرو بن شعيب  الذي ورد فيه استثناء القسامة 
من مجلة حق اليمني عىل املدعى عليه، واختلفوا يف األقيسة تبعًا لذلك كله.

األدلة:
القائلني بوجوب القسامة عىل املدعى عليهم: أدلة القول األول 

بالسنة، واإلمجاع، واألثر، واملعقول. استدلوا 
السنة.  )((

)- عن زياد بن أيب مريم أنَّه قال: جاء رجل إىل النبي  فقال: 
يا رسول اهلل، إين وجدت أخي قتياًل يف بني فالن فقال : ))امجع 
يا رسول  فقال:   ،)) قاتالً له  قتلوه وال علموا  ما  باهلل  فيحلفون  منهم مخسني 

اهلل، ليس يل من أخي إال هذا؟ فقال: ))بل لك مائة من اإلبل(())).

ومل  يدي  بني  التي  والتخريج  والرشوح،  احلديث،  متون  مجيع  يف  عنه  بحثت  احلديث  هذا   (((
أجده، و ظهر يل من خالل ذلك أن هلذا الراوي زياد بن أيب مريم روايات أخرى يف أبواب 
خمتلفة ليست هذه من ضمنها- واهلل أعلم-. إال أين وجدت املاوردي يف كتابه »احلاوي« قد 
انفرد بتخصيص االعرتاض عىل حديث زياد بن أيب مريم دون غريه من كتب املذاهب فقال: 
أنه جمهول اإلسناد وال  »وأما اجلواب عن حديث زياد بن أيب مريم فمن وجهني: أحدمها: 
يعرفه أصحاب احلديث. والثاين: محله عىل الدعوى إن مل تقرتن بلوث«. احلاوي للاموردي، 

.7/( 

ابن  عن  ذكرًا:  له  أجد  مل  اآلخر  هو  الذي  اآليت  احلديث  هبذا  احلنفية  استدل  وكذلك 
الدم((  هذا  من  ))أخرجوا   : فقال  بخيرب  قتيل  »وجد  قال:  أنه   عباس
 فقىض يف  فقالت اليهود: قد كان وجد يف بني إرسائيل عىل عهد سيدنا موسى 
ذلك، فإن كنت نبيًا فاقض، فقال هلم النبي : ))حتلفون مخسني يمينًا ثم يغرمون 

بالناموس«. فقالوا: قضيت  الدية((، 
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2-عن بشري بن يسار: »أنَّ عبد اهلل بن سهل بن زيد، وحميصة بن مسعود 
بن زيد األنصاريني، ثم من بني حارثة خرجا إىل خيرب يف زمان رسول اهلل 
عبد  فقتل  حلاجتهام،  فتفرقا  هيود،  وأهلها  يومئذ صلح،  وهي   ،
املدينة،  إىل  أقبل  ثم  صاحبه،  فدفنه  مقتوالً،  يف رشبة  فوجد  سهل،  بن  اهلل 
فذكروا  وحويصة،  وحميصة،  سهل،  بن  الرمحن  عبد  املقتول  أخو  فمشى 
قتل، فزعم بشري وهو حيدث   شأن عبد اهلل وحيث  اهلل  لرسول 
))حتلفون  هلم:  قال  أنَّه   ، اهلل  رسول  أصحاب  من  أدرك  عمن 
ما  اهلل،  يا رسول  قالوا:  صاحبكم؟((،  أو  قاتلكم  وتستحقون  يمينًا  مخسني 
شهدنا وال حرضنا، فزعم أنَّه قال: ))فتبئكم هيود بخمسني؟((، فقالوا: يا 
  رسول اهلل، كيف نقبل أيامن قوم كفار؟ فزعم بشري أنَّ رسول اهلل

عقله من عنده«))).
أقرها  ثم  اجلاهلية،  القسامة يف  »كانت  قال:  املسيب  بن   - عن سعيد 
اليهود،  ُجب  يف  مقتوالً  وجد  الذي  األنصاري  يف    اهلل  رسول 

قتلوا صاحبنا«)2). اليهود  األنصار:  فقالت 
 يف  النبي  فأقرها  اجلاهلية،  القسامة كانت يف  »أنَّ  4-وعنه: 
  اهلل  رسول  فبدأ  قال:  اليهود،  وجد يف جبِّ  األنصار  من  قتيل 
رسول  فقال  نحلف،  لن  اليهود:  فقالت  مخسني،  قسامة  فكلفهم  باليهود 
فأغرم  أْن حتلف،  األنصار  فأبت  ))أفتحلفون؟((   لألنصار:  اهلل 

رسول اهلل  اليهود ديته؛ ألنَّه قتل بني أظهرهم«) ).

القسامة،  باب  والديات،  والقصاص  واملحاربني  القسامة  كتاب  ح669)،  مسلم،  صحيح   (((
.(29 / 

سنن النسائي، ح4709، كتاب القسامة، القسامة، 5/8. قال األلباين: صحيح لغريه.  (2(
مصنف ابن أيب شيبة، ح 27806، كتاب الديات، ما جاء يف القسامة، 440/5.  ( (
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))لو يعطى   قال:   أنَّ رسول اهلل  5- عن ابن عباس 
عىل  البينة  ولكن  ودماءهم،  قوم  أموال  رجال  الدعى  بدعواهم  الناس 

املدعي، واليمني عىل من أنكر(())).
6- عن الزهري »أن رسول اهلل  قىض بالقسامة عىل املدعى 

عليهم«)2).
املدعى عليهم  القسامة عىل  تدل األحاديث عىل وجوب  الداللة:  وجه 

ال عىل املدعي) ).
)2( اإلمجاع:

  بالقسامة عىل املدعى عليهم، وروي عن عيل  حكم عمر
ومل ينكر عليهام أحد من الصحابة فكان إمجاعًا)4).

) ( األثر:
بن  سعد  بني  من  رجاًل  »أنَّ  يسار؛  بن  وسليامن  مالك،  بن  عراك  عن 
فامت،  فيها  فنزي  جهينة،  من  رجل  إصبع  عىل  فوطئ  فرسًا  أجرى  ليث 
مخسني  باهلل  أحتلفون  عليهم:  ادعي  للذين    اخلطاب  بن  عمر  فقال 

املدعي  عىل  البينة  باب  والبينات،  الدعوى  كتاب  ح0)2)2،  للبيهقي،  الكربى  السنن   (((
البدر  صحيح«.  احلديث  »هذا  امللقن:  ابن  قال   .427/(0 عليه،  املدعى  عىل  واليمني 
املدعى عليه،  اليمني عىل  باب  املنري، 450/9. صحيح مسلم، ح ))7)، كتاب األقضية، 

.(  6/ 
ينظر: رشح معاين اآلثار للطحاوي،  /202.  (2(

للكاساين، 286/7. الصنائع  بدائع  ينظر:   ( (

للكاساين، 286/7. الصنائع  بدائع  ينظر:   (4(
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فأبوا،  أنتم؟  أحتلفون  فقال لآلخرين:  فأبوا وحترجوا،  منها؟  مات  ما  يمينًا 
الدية عىل السعديني«))). فقىض عمر بشطر 

املعقول:  )4(
إىل  الويل  وحاجة  االستحقاق  دون  للدفع  حجة  اليمني  أنَّ   -(
به  يستحق  ال  أْن  فأوىل  املبتذل  املال  بيمينه  يستحق  ال  وهلذا  االستحقاق 

املحرتمة)2). النفس 
عن  وصيانتها  وحفظها  حملتهم،  نرصة  يلزمهم  املحلة  أهل  أنَّ   -2
النوائب والقتل، وصون الدم املعصوم عن السفك واهلدر، فالرشع أحلقهم 
املحرتم  لآلدمي  صونًا  الدية  وجوب  حق  يف  املحلة  صيانة  لرتك  بالَقَتلة 
بظهرهم  قتل  وإنام  منهم  القاتل  أنَّ  الظاهر  وألنَّ  اإلهدار؛  عن  املعصوم 

كالعاقلة) ). فصاروا 
عىل  ))البينة   : لقوله  خمالف  الويل  بيمني  البداءة  أنَّ   - 
﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  حتت  يدخل  وألنَّه  أنكر(()4)،  من  عىل  واليمني  املدعي 
ِف  لَُهۡم  َخَلَٰق  َل  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ قَلِيًل  َثَمٗنا  يَۡمٰنِِهۡم 

َ
َوأ  ِ ٱللَّ بَِعۡهِد  وَن  يَۡشَتُ ِيَن  ٱلَّ

َولَُهۡم  يَُزّكِيِهۡم  َوَل  ٱۡلقَِيَٰمةِ  يَۡوَم  إَِلِۡهۡم  يَنُظُر  َوَل   ُ يَُكّلُِمُهُم ٱللَّ َوَل  ٱٓأۡلِخَرةِ 
ِلٞم 77﴾)5).

َ
َعَذاٌب أ

املوطأ، ح50) ، كتاب العقول، دية اخلطأ يف القتل، 246/5)- 247).  (((
للمريغيناين، 479/4. اهلداية  ينظر:   (2(

املوصيل، 54/5.  ( (
سبق خترجيه ص ))4.  (4(

سورة آل عمران، اآلية: 77.  (5(
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القائلني: بوجوب القسامة عىل املدعي: الثاين  القول  أدلة 
واملعقول. بالسنة،  استدلوا 

السنة:  )((
أنَّه أخربه هو ورجال من كرباء قومه: »أنَّ  )- عن سهل بن أيب حثمة 
عبد اهلل بن سهل، وحميصة خرجا إىل خيرب، من جهد أصاهبم، فأخرب حميصة 
أنَّ عبد اهلل قتل، وطرح يف فقري، أو عني، فأتى هيود فقال: أنتم واهلل قتلتموه، 
هو  وأقبل  هلم،  فذكر  قومه،  عىل  قدم  حتى  أقبل  ثم  واهلل،  قتلناه  ما  قالوا: 
ليتكلم  الرمحن بن سهل، فذهب  منه - وعبد  أكرب  وأخوه حويصة - وهو 
يريد  كرب((  ))كرب  ملحيصة:    النبي  فقال  بخيرب،  كان  الذي  وهو 
السن، فتكلم حويصة، ثم تكلم حميصة، فقال رسول اهلل : ))إما 
  أْن يدوا صاحبكم، وإما أْن يؤذنوا بحرب((، فكتب رسول اهلل
وحميصة   حلويصة،  اهلل  رسول  فقال  قتلناه،  ما  فكتبوا  به،  إليهم 
ال،  قالوا:  صاحبكم؟((،  دم  وتستحقون  ))أحتلفون،  الرمحن:  وعبد 
اهلل  رسول  فوداه  بمسلمني،  ليسوا  قالوا:  هيود؟((،  لكم  ))أفتحلف  قال: 
فركضتني  سهل:  قال  الدار،  أدخلت  حتى  ناقة  مائة  عنده  من   

ناقة«))). منها 
وجه الداللة: يف احلديث السابق داللة عىل أنَّ القسامة جتب عىل املدعي، 
األنصار  بأيامن  بدأ    النبي  أنَّ  حيث  باأليامن،  املبتدئون  وأهنم 
وهم مدعون، فجعل القسامة البني عم عبد اهلل بن سهل؛ ألنَّ خيرب مكان 
ال خيالط اليهود فيها غريهم)2)، و علق االستحقاق بأيامن املدعني، حتى إنَّ 
إىل  والقايض  عامله  إىل  احلاكم  كتاب  باب  األحكام،  كتاب  ح92)7،  البخاري،  صحيح   (((

أمنائه، 75/9.
ينظر: الصاوي، 4/ )4- 4)4.  (2(
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إىل  عنهم  األيامن    النبي  فنقل  اليمني  عن  امتنعوا  حني  األنصار 
غريهم وأخربهم بأهنم يربؤون بأيامن الغري وهم اليهود))).

  النبي  أنَّ  جده:  عن  أبيه،  عن  شعيب،  بن  عمرو  عن   -2
))البينة عىل املدعي، واليمني عىل املدعى عليه إال يف القسامة(()2). قال: 

وجه الداللة: يف هذا احلديث جعل النبي  اليمني عىل املنكر 
واستثنى منها القسامة فدل عىل أهنا عىل دون املنكر) ).

املعقول:  )2(
)- أنَّ أيامن املدعى عليهم ال حيكم هلم بموجبها، ألهنم ال يرمون عند 
ما  لنفسه  احلالف  هبا  يأخذ  فيام  إما  تستحق  واليمني  حلفوا  إذا  املستحلف 
ادعى وإما ليدفع هبا عن نفسه ما أنكر، فنقول كل يمني ال حيكم للحالف 
بموجبها مل جيز االستحالف هبا قياسًا عىل يمني املدعي يف غري الدماء وعىل 

يمني املدعى عليه بعد اعرتافه باحلق)4).
2- أنَّ األيامن تكررت يف الدعوى رشعًا فوجب أن يبدأ فيها باملدعي 

كاللعان)5).
 - أنَّ األيامن يف دعوى فلم ترشع يف حق غري الوارث كسائر األيامن)6).

ينظر: البيان للعمراين،  )/222، احلاوي للاموردي،  )/5.  (((
السنن الصغري للبيهقي، ح  0) ، كتاب الديات، باب القسامة،  /257.  (2(

ينظر: احلاوي للاموردي،  )/6.  ( (

ينظر: احلاوي للاموردي،  )/6.  (4(
السابق. املرجع  ينظر:   (5(

للبهويت، 74/6. القناع  ينظر: كشاف   (6(
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4- أنَّ اللوث يقوي جنبة املدعي، ويغلب عىل الظن صدقه، فسمعت 
يمينه أواًل، كالزوج يف اللعان))).

عىل  ابتداء  القسامة  بوجوب  القائلني:  األول  القول  أصحاب  أدلة  مناقشة 
عليهم: املدعى 

ما استدللتم به من السنة مردود باآليت:
الرصيح  البيهقي  رأسها حديث  وعىل  ذكرتم  التي  األحاديث  مجيع  أ- 

كلها عامة خمصصة بحديث سهل يف الصحيحني)2).
أنه جمهول  »أحدمها:  من وجهني:  فريد  مريم  أيب  بن  زياد  ب- حديث 
مل  إْن  الدعوى  عىل  محله  والثاين:  احلديث.  أصحاب  يعرفه  وال  اإلسناد 

بلوث«) ). تقرتن 
ما استدللتم به من اإلمجاع مردود باآليت:

أ- أنَّ عبد اهلل بن الزبري  وقد خالف عمر  يف قضيته فقتل 
القسامة ومل يقتل فيها عمر فتنافت قضايامها فسقط اإلمجاع)4). يف 

قتل  ادعى  املدعي  أنَّ  عىل  محلها  يمكن  عني  يف  القضية  أنَّ  أيضا  ب- 
العمد،  عىل  فأحلفهم  اخلطأ  بقتل  له  فاعرتفوا  القود،  ليستحق  العمد 

وأوجب عليهم دية اخلطأ باالعرتاف)5).

ينظر: الكايف البن قدامة، 44/4.  (((
ينظر: فتح الوهاب لألنصاري، 98/4.  (2(

ينظر: احلاوي للاموردي،  )/7.  ( (

ينظر: احلاوي للاموردي،  )/7.  (4(

ينظر: احلاوي للاموردي،  )/7.  (5(
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ما استدللتم به من األثر عن عمر مردود بـ: قال مالك يف املوطأ: وليس 
ومل  شهاب  ابن  من  وهم  هذا  عمر  حديث  أنَّ  أشك  وال  هذا،  عىل  العمل 
أجد بدًا من أْن أضعه كام حدثنيه، وقد سمعت من أهل العلم أنَّ عمر بدأ 
قتيل  يف    اهلل  رسول  حكم  وهو  القسامة،  سنَّة  وهي  باملدعي، 

خيرب))).
ما استدللتم به من املعقول مردود باآليت:

إنَّه ال جيوز أْن يعترب  أ- أنَّ القياس عىل جمرد الدعوى ال يمكن، حيث 
يمني املدعي بدعواه كام ال جيوز أْن يعترب يمني املنكر بإنكاره للفرق فيام بني 

القول)2). اليمني، وجمرد 
عىل  إلمجاعنا  يستقيم  ال  الدعاوى  سائر  عىل  القياس  أيضًا  ب- 

الدعاوى) ). بالدماء دون سائر  القسامة  اختصاص 
بوجوب  القائلني  عند  القسامة  فألنَّ  األطراف  عىل  القياس  أما  ج- 
اليمني عىل املدعى عليهم ال تدخلها وإْن دخلت يف النفس وكذلك عند من 
قال بوجوب اليمني عىل املدعي، ألنَّ حرمة النفس أغلظ ولذلك تغلغلت 

بالنفس دون األطراف)4).
عىل  ابتداء  القسامة  بوجوب  القائلني  الثاين  القول  أصحاب  أدلة  مناقشة 

املدعي:
)- ما استدللتم به من حديث سهل مردود باآليت:

ينظر: املوطأ، ح50) ، كتاب العقول، دية اخلطأ يف القتل، 246/5)- 247).  (((
ينظر: احلاوي للاموردي،  )/8.  (2(
ينظر: احلاوي للاموردي،  )/8.  ( (
ينظر: احلاوي للاموردي،  )/8.  (4(
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أ- حديث سهل فيه ما يدل عىل عدم الثبوت؛ وهلذا ظهر النكري فيه من 
السلف؛ فإنَّ فيه أنَّه  دعاهم إىل أيامن اليهود فقالوا: كيف نرىض 
بأيامهنم، وهم مرشكون؟ وهذا جيري جمرى الرد ملا دعاهم إليه مع أنَّ رضا 

املدعي ال مدخل له يف يمني املدعى عليه))).
أهنم  مخسون  منكم  ))حيلف  هلم:  قال  ملا  أنَّه  أيضا  احلديث  يف  ب- 
الرد  أيضا جيري جمرى  وهذا  نشهد،  مل  ما  عىل  نحلف  كيف  قتلوه((،قالوا: 
عليه،  باملحلوف  علمهم  لعدم  ذلك  أنكروا  إهنم  ثم    لقوله 
استخار  بذلك، فكيف  أهنم ال علم هلم  يعلم   كان  اهلل  ورسول 

عليهم)2). اليمني  عرض 
ج- لقد ضعفه مجاعة من أهل احلديث ولئن ثبت فهو مؤول، وتأويله 

من وجهني:
  هلم  فقال  اليهود  بأيامن  نرىض  ال  قالوا:  ملا  أهنم  أحدمها: 
يكون  قد  االستفهام  إذ  أحيلف؟  أي:  االستفهام  عىل  مخسون  منكم  حيلف 
ۥٓ  َلُ يَُكوَن  ن 

َ
أ نِلَِبٍّ  َكَن  ﴿َما  تعاىل:  قال  كام  االستفهام،  حرف  بحذف 

ٱٓأۡلِخَرةَۗ  يُرِيُد   ُ َوٱللَّ ۡنَيا  ٱدلُّ َعَرَض  تُرِيُدوَن  ۡرِضۚ 
َ
ٱۡل ِف  ُيۡثِخَن   ٰ َحتَّ ٰى  ۡسَ

َ
أ

ُ َعزِيٌز َحِكيٞم 67﴾) )، أي أتريدون كام روي يف بعض ألفاظ حديث  َوٱللَّ
واإلنكار  الرد  سبيل  عىل  صاحبكم؟((،  دم  وتستحقون  ))أحتلفون  سهل: 

للكاساين، 287/7. الصنائع  بدائع  ينظر:   (((
للزيلعي، 70/6). تبيني احلقائق  الصنائع للكاساين، 287/7،  بدائع  ينظر:   (2(

سورة األنفال، اآلية: 67.  ( (
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 ِ ٱللَّ ِمَن  ۡحَسُن 
َ
أ َوَمۡن  َيۡبُغوَنۚ  ٱۡلَجِٰهلِيَّةِ  فَُحۡكَم 

َ
تعاىل: ﴿أ قال  عليهم، كام 

ّلَِقۡوٖم يُوقُِنوَن 50﴾)))، محلناه عىل هذا توفيقًا بني الدالئل)2). ُحۡكٗما 
هبا  فتستحقون  أيامنكم  مسلمني  كنتم  وإْن  منكم  تقبل  ال  كام  والثاين: 

كذلك ال جيب عىل اليهود بدعواكم عليهم غري أيامهنم) ).
د- واحلديث املشهور دليل عىل ما قلنا، وهو قوله : ))البينة 
املدعى  عىل  اليمني  جنس  جعل  عليه((،  املدعى  عىل  واليمني  املدعي  عىل 
عليه، فينبغي أْن ال يكون شء من األيامن عىل املدعي. والدليل اآلخر عىل 
بحرضة    النبي  بعد  به    عمر  حكم  التأويل:  هذا  صحة 
الصحابة من غري إنكار أحد منهم فصار إمجاعًا وحمال أْن يكون علم ذلك 
عندهم وال خيربونه به؛ إذ قال لوادعة يف قتيل وجد بني وادعة وحي آخر: 
حيلف مخسون رجال منكم باهلل ما قتلنا وال علمنا له قاتاًل. ثم قال: اغرموا، 

فقال له احلارث: نحلف وتغرمنا؟ فقال: نعم، وهذا نص عىل ما قلنا)4).
هـ- إنَّ سهل بن أيب حثمة كان طفاًل ال يضبط ما يرويه)5).

  و- إنَّ سفيان بن عيينة روى عن سهل بن أيب حثمة أنَّ النبي
اليهود)6). بدأ يف القسامة بأيامن 

سورة املائدة، اآلية: 50.  (((
للزيلعي، 70/6). تبيني احلقائق  الصنائع للكاساين، 287/7،  بدائع  ينظر:   (2(

السابقة. املراجع  ينظر:   ( (

السابقة. املراجع  ينظر:   (4(
ينظر: احلاوي للاموردي،  )/5.  (5(

السابق. املرجع  ينظر:   (6(
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جياب عنه:
أ- حديث سهل صحيح متفق عليه، ورواه مالك، يف »موطئه«، وعمل 

به))).
قال:  ملا  اإلنكار  وجه  عىل  حكى  لو    النبي  قول  إنَّ  ب- 
بعده:  قال  وبام  باالستحقاق،  فيصري  صاحبكم؟((  دم  ))وتستحقون 

))فتربئكم هيود بخمسني يمينًا؟((، خارجًا عن اإلنكار، وإنام أدخل األلف 

ليخرج عن صيغة األمر؛ ألنَّ قوله: ))حتلفون((، شبيه باألمر املحتوم فأدخل 
تفريقًا للحكم، واستخبارًا عن احلال)2). ليصري  عليه األلف لالستفهام 

يف  النيسابوري  بكر  أبو  روى  وقد  حلاله  ضابطًا  كان  سهل  إنَّ  ج- 
  زياداته عن إبراهيم احلريب أنَّه كان لسهل حني مات رسول اهلل

ثامن سنني وقد عمل التابعون بام رواه) ).
أو  األنصار،  بأيامن  بدأ  هل  فيها  وشك  سفيان  هبا  تفرد  رواية  أهنا  د- 

اليهود وقد قال أبو داود وهم سفيان يف هذا احلديث.)4)
2- ما استدللتم به من حديث عمرو بن شعيب  مردود باآليت:

أ- يف إسناده مسلم الزنجي، ومسلم هذا فيه مقال)5).

ينظر: املغني البن قدامة، 499/8.  (((
ينظر: احلاوي للاموردي،  )/6.  (2(

السابق. املرجع  ينظر:   ( (

السابق. املرجع  ينظر:   (4(
انظر: البدر املنري البن امللقن، 8/ )5.  (5(
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ب- إنَّ االستثناء لو ثبت فله تأويالن: أحدمها اليمني عىل املدعى عليه 
بعينه إال يف القسامة، فإنَّه حيلف من مل يدع عليه القتل بعينه، والثاين: اليمني 

كل الواجب عىل املدعى عليه إال يف القسامة فإنَّه جتب معها الدية))).
قوله:  أنَّ  أحدها:  وجهني:  من  آخر  اعرتاض  احلاوي  يف  ورد  ج- 
وقوله:  غريه،  دون  باملنكر  اختصاصها  به  يريد  أنكر((  من  عىل  ))واليمني 

))إالَّ يف القسامة(( يريد به وجوهبا عىل املنكر وعىل غريه.

بيمينه فيكون االستثناء  أنه ال يربأ  القسامة  بيمينه إالَّ يف  أنَّه يربأ  الثاين: 
نفيا من اإلثبات)2).

جياب عنه:
به  ترد  مل  به  استدللتم  الذي  عليه((  املدعى  عىل  ))اليمني  حديث:  أ- 
قصة سهل؛ ألنَّه يدل عىل أنَّ الناس ال يعطون بدعواهم، وها هنا قد أعطوا 
بدعواهم، عىل أنَّ حديثنا أخص منه، فيجب تقديمه، ثم هو حجة عليهم؛ 
وهذه  منهم،  يمني  وال  بينة  غري  من  دعواهم  بمجرد  أعطوا  املدعني  لكون 
الزيادة: ))إالَّ يف القسامة(( يتعني العمل هبا؛ ألنَّ الزيادة من الثقة مقبولة) ).
عىل  باخلاص  يقيض  أْن  فوجب  منه  أخص  القسامة  حديث  إنَّ  ب- 

العام)4).
ج- يف االعرتاض الثاين: أرى: أنَّ هذين التأويلني بعيدان جدًا.

للكاساين، 287/7. الصنائع  بدائع  ينظر:   (((
ينظر: احلاوي للاموردي،  )/6.  (2(

ينظر: املغني البن قدامة، 499/8.  ( (
ينظر: احلاوي للاموردي،  )/7.  (4(
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يصح؛  األول ال  التأويل  أنَّ  واألخري:  الثالث  االعرتاض  ما خيص  د- 
ألنَّ االستثناء من اإلثبات نفي، ومن النفي إثبات فلام كان قوله: ))واليمني 
نفيًا  القسامة((  يف  ))إالَّ  قوله:  يكون  أْن  ليمينه وجب  إثباتًا  أنكر((  من  عىل 
الثاين فهو أبعد من األول، ألنَّ االستثناء إىل ما تضمنه  التأويل  ليمينه، أما 
اللفظ من اليمني املذكورة دون الرباءة التي مل تذكر فلم جيز أْن يعدل به عن 

املذكور إىل غري مذكور))).
النقصان  من  أوىل  والزيادة  حاالً،  وأرشح  نقاًل،  أزيد  أخبارنا  إنَّ  هـ- 

والرشح أصح من اإلمجال)2).
 - ما استدللتم به من العقل مردود باآليت:

أ- إنَّ قولكم أيامن املدعى عليهم ال حيكم هلم بموجبها أْن هذا منتقض 
املتبايعني إذا حتالفا يف الثمن يستحلفان هبا وإْن مل حيكم بموجبها) ). بأيامن 

جياب عنه:
حلفا  إذا  بموجبها  حيكم  وال  أحدمها،  حلف  إذا  بموجبها  حيكم  قد 

لتعارضهام كام حيكم بالبينة إذا انفردت وال حيكم هبا إذا تعارضت)4).
القَود  موجبها  القسامة؛ ألنَّ  األيامن يف  بموجب  أنتم ال حتكمون  ب- 

وأنتم ال توجبونه)5).

السابق. املرجع  ينظر:   (((

السابق. املرجع  ينظر:   (2(
ينظر: احلاوي للاموردي،  )/6.  ( (

ينظر: احلاوي للاموردي، )/6.  (4(
السابق. املرجع  ينظر:   (5(
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جياب عنه:
أثبتناه))). القتل وقد  ثبوت  موجبها 

ج- إنَّ قياسكم تكرار أيامن املدعي عىل اللعان فيبدأ هو هبا ال يستقيم 
يمينًا)2). اللعان  يكون  فكيف 

جياب عنه:
لكان  األيامن  ))لوال  قال:    النبي  أنَّ    ابن عباس  عن 

يل وهلا شأن(() ).
الرتجيح:

القول  رجحان   - أعلم  واهلل   - يل  يبدو  ومناقشتها  األدلة  عرض  بعد 
الثاين القائل بوجوب القسامة عىل املدعي وأنَّ عليه البداءة باأليامن، وذلك 
القائلني بوجوهبا عىل  املعارض، وضعف حجة  أدلتهم وسالمتها من  لقوة 

عليهم. املدعى 
ثمرة اخلالف:

نتج عن االختالف يف توجيه أيامن القسامة إىل أنَّ من وجهها إىل املدعي 
املدعى  عىل  قررها  من  وأنَّ  هبا،  البداءة  عليه  وأوجب  عليه  حقًا  جعلها 
العدول  جيوز  وال  باأليامن،  هم  يبتدئوا  أْن  وواجبه  حقه  من  جعل  عليهم 

عن احلق والواجب املنوط به كال الطرفني.

السابق. املرجع  ينظر:   (((

السابق. املرجع  ينظر:   (2(
إسناده  6/4 . حسن  عباس،  بن  اهلل  عبد  مسند  هاشم،  بني  مسند  أمحد، ح0 )2،  مسند   ( (
أمحد. ويف إسناده عباد بن منصور، فقال أمحد: »إسناده حسن، عباد بن منصور - وإن كان 
فيه ضعف من جهة حفظه - قد توبع عىل بعضه، وقد رصح بالسامع عند الطياليس والطربي 

السابق. املرجع  ثقات«.  والبيهقي، وباقي رجاله 
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اخلامس املبحث 
الذين هلم حق احللف يف القسامة

النزاع: حترير حمل 
ال خالف بني أهل العلم عىل أنَّ الصبيان ال يقسمون، سواء كانوا من 
يثبت  ال  والصبي  للحالف،  حجة  اإليامن  ألنَّ  عليهم؛  مدعى  أو  األولياء 
غريه  قوله يف حق  يقبل  ال  فألن  يقبل،  مل  نفسه،  عىل  أقر  ولو  بقوله حجة، 
ثالثة  عىل  ال؟  أو  القسامة  يف  مدخل  هلن  هل  النساء  يف  واختلفوا  أوىل))) 

أقوال:
أم  عمدًا  القتل  أكان  سواء  القسامة  يف  للنساء  مدخل  ال  األول:  القول 

خطأ.
أيب  قول:  واألوزاعي،)2)، وهو  والليث،  والثوري،  ربيعة،  قال:  وهبذا 

حنيفة وأصحابه) )، وأمحد وأصحابه)4).
القول الثاين: للنساء مدخل يف القسامة يف قتل اخلطأ دون العمد. وهذا 

البغدادي،)5)وهو قول: مالك وأصحابه)6). قول: ابن عقيل 

ينظر: املغني البن قدامة، 502/8.  (((
السابق. املرجع  ينظر:   (2(

ابن  حاشية   ،274/7 للكاساين،  الصنائع  بدائع   ،(20/26 للرسخيس،  املبسوط  ينظر:   ( (
عابدين، 628/6.

ينظر: كشاف القناع للبهويت، 72/6، الكايف واملغني البن قدامة، 5/4 )، 2)/208.  (4(
التاج واإلكليل للعبدري، 276/6. الفقهية البن جزي،  القوانني  ينظر:   (5(

ينظر: املرجع السابق 80/2).  (6(
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القول الثالث: تقبل قسامة املرأة سواء أكان القتل عمدًا أم خطًأ، وهو 
قول أليب حنيفة وحممد إذا وجد القتيل يف قرية امرأة اليكون هبا غريها))). 

الشافعي وأصحابه)2) وابن حزم) ). وقاله: 
سبب اخلالف:

أرى أنَّ سبب اخلالف واهلل أعلم:
)- تعارض دليل اخلطاب الدالة عىل العموم، وتعارض األدلة العقلية.
2- إنَّ جريمة القتل تقع غالبًا من الرجل دون املرأة واملتبادر إىل الذهن 

اهتام الرجال فيه دون النساء.
األدلة:

سواء  القسامة  يف  للنساء  مدخل  ال  القائلني  األول:  القول  أصحاب  أدلة 
أكان القتل عمدًا أم خطأ:

واملعقول. بالسنة  استدلوا 
السنة:  )((

مخسون  منكم  ))حيلف  هبم:  وبدأ  ليهود  قال    النبي  إنَّ   -(
رجاًل؟(()4).

فتفرقا  خيرب  قبل  انطلقا  سهل  بن  اهلل  وعبد  مسعود،  بن  حميصة  2-إن 
الرمحن  عبد  أخوه  فجاء  اليهود  فاهتموا  سهل  بن  اهلل  عبد  فقتل  النخل  يف 

للسمرقندي،  /2 ). الفقهاء  ينظر: حتفة    (((
ينظر: فتح الوهاب لألنصاري، 2/)26، األم للشافعي، 6/)9.  (2(

ينظر: املحىل البن حزم، ))/89.  ( (
قال   .(79/4 القسامة،  يف  القود  ترك  يف  باب  القسامة،  كتاب   ،4529 ح  داود،  أيب  سنن   (4(

األلباين: شاذ.
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يف  الرمحن  عبد  فتكلم    النبي  إىل  وحميصة  حويصة  عمه  وابنا 
))كب الكب((، أو   : أمر أخيه وهو أصغر منهم فقال رسول اهلل 
 : اهلل  فقال رسول  أمر صاحبهام  فتكلام يف  ))ليبدأ األكب((  قال: 
أمرًا مل نشهده  قالوا:  برمته((،  ))يقسم مخسون منكم عىل رجل منهم فيدفع 

كيف نحلف؟ قال: ))فتبئكم هيود بإيامن مخسني منهم؟((، قالوا: يا رسول 
اهلل: قوم كفار، قال فوداه رسول اهلل  من قبله))).

خاطب  أنه    النبي  أنَّ  اتضح  احلديثني  يف  الداللة:  وجه 
الرجال ومل خياطب النساء.

املعقول:  )2(
كالشهادة؛  النساء،  من  تسمع  فال  العمد،  قتل  هبا  يثبت  حجة  أهنا   -(
وألنَّ اجلناية املدعاة التي جتب القسامة عليها هي القتل، وال مدخل للنساء 

يف إثباته، وإنام يثبت املال ضمنًا)2).
بالنساء؛  تقوم  ال  والنرصة  النرصة،  والدية  القسامة  يف  املعترب  إنَّ   -2
ألهنن ليسن من أهلها، وإنام هن أتباع، والنرصة ال تقوم باألتباع، واليمني 

عىل أهل النرصة) ).
القسامة يف قتل اخلطأ  للنساء مدخل يف  القائلني  الثاين  القول  أدلة أصحاب 

العمد: دون 
باملعقول. استدلوا 

سبق خترجيه من صحيح مسلم،  /292).  (((
ينظر: رشح الزركيش،  /72، املبدع البن مفلح، 6/9 .  (2(

للزيلعي، 6/)7). احلقائق  تبيني  ينظر:   ( (
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القسامة رشطه  قي  الدم  واستحقاق  القصاص،  يوجب  العمد  إنَّ   -(
الدية،  وفيه  القصاص  يوجب  ال  فإنَّه  اخلطأ  القتل  بخالف  الذكورية، 

فتحلف املرأة يف اخلطأ))).
القتل  أكان  املرأة سواء  تقبل قسامة  القائلني:  الثالث:  القول  أدلة أصحاب 

عمدًا أم خطًأ:
واملعقول. باألثر،  استدلوا 

))( األثر:
طالبة  وهي  القسامة  يف  امرأة  أحلف  أنَّه    اخلطاب  بن  عمر  عن 

فحلفت وقىض هلا بالدية عىل موىل هلا)2).
املعقول:  )2(

أهنا يمني يف دعوى خاصة، فترشع يف حق النساء كسائر األيامن) ).
القسامة  يف  للنساء  مدخل  ال  القائلني:  األول  القول  أصحاب  أدلة  مناقشة 

سواء أكان القتل عمدًا، أم خطأ:
  ما استدللتم به من وجه الداللة من األحاديث أنَّ النبي -(
النساء،  يعم  لفظ  هذا  أنَّ  بـ:  مردود  النساء  خياطب  ومل  الرجال  خاطب 

والرجال)4).
النرصة،  والدية  القسامة  يف  املعترب  أنَّ  العقل  من  به  استدللتم  ما   -2
والنرصة ال تقوم بالنساء مردود بـ: أنَّ هذا باطل مؤيد بباطل؛ ألنَّ النرصة 

ينظر: الثمر الداين لألزهري، )/)57، كفاية الطالب الرباين للاملكي، 2/)8 .  (((
ينظر: املحىل البن حزم، ))/89.  (2(

ينظر: املغني البن قدامة، 2)/208.  ( (
ينظر: املحىل البن حزم، ))/89.  (4(
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أو  ظاملًا  أخاك  ))أنرص   : اهلل  رسول  قال  مسلم  كل  عىل  واجبة 
ظاملًا؟  ننرصه  فكيف  مظلومًا  ننرصه  هذا  اهلل  رسول  يا  قالوا:  مظلومًا((، 

))تأخذ فوق يديه(())). قال: 
ٱلُۡمۡؤِمُنوَن  ﴿إِّنََما  تعاىل:  اهلل  قال  أخواننا،  نرص  تعاىل  اهلل  افرتض  فقد 
إِۡخَوةٞ﴾)2)، فقد صح أنَّه ليس أحد أوىل بالنرصة من غريه من أهل اإلسالم 

فوجب أْن حتلف املرأة إْن شاءت) ).
يف  القسامة  يف  مدخل  للنساء  القائلني:  الثاين  القول  أصحاب  أدلة  مناقشة 

قتل اخلطأ دون العمد:
ما استدللتم به من رشط الذكورية يف القتل العمد مردود بـ: قلت: إنَّه 
إذا وجد القتيل يف دار املرأة واليوجد هبا غريها فتهمة القتل متحققة، ويف 

التهمة عنها، وتربئتها. أْن تستحلف لنفي  هذه احلال البد 
املرأة سواء أكان  القائلني: تقبل قسامة  الثالث  القول  مناقشة أدلة أصحاب 

القتل عمدًا أم خطًأ:
ما استدللتم به من العقل أهنا يمني فترشع يف حق النساء كسائر األيامن 
مردود بـ: إنَّ هذه اليمني ليست كبقية األيامن فهي ختتص بالدماء، واملعترب 

بالنساء)4). النرصة وهي ال تقوم  بالقسامة 

))أعن أخاك ظاملًا أو مظلومًا((،  البخاري، ح2444، كتاب املظامل والغصب، باب  صحيح   (((
.(28/ 

سورة احلجرات، اآلية: 0).  (2(
ينظر: املحىل البن حزم، ))/89.  ( (

املبسوط للرسخيس، 20/26). ينظر:   (4(
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جياب عنه:
قلت: إنَّ املرأة كالرجل فكام أهنا ختتص بالتدبري يف ملكها فهي كالرجل 
منها  يصح  حتى  كالرجل  اجلناية  يف  ملزم  قول  وللمرأة  القسامة،  حكم  يف 

اإلقرار بالقتل والقسامة يف معنى قول ملزم فيثبت ذلك يف حق املرأة.
الرتجيح:

املرأة  قسامة  تقبل  القائل:  الثالث  القول  هو   - أعلم  واهلل   - الراجح 
القتل عمدًا أم خطًأ؛ وذلك ألنَّه ال يوجد دليل رصيح يستثني  سواء أكان 

القسامة. املرأة من 
يف  امرأة  أو  كان  رجاًل  عاقل،  بالغ  وارث  كل  حيلف  الشافعي:  وقال 
القسامة  ألنَّ  عمد؛  شبه  أو  خطأ  أو  كان  عمدًا  بالقتل،  القسامة  دعوى 

عندهم يمني يف الدعوى، فترشع يف حق النساء كسائر الدعاوى))).

ينظر: األحكام السلطانية للاموردي، )/282، األم للشافعي، 02/6).  (((
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السادس املبحث 
فيام إذا ادعى األولياء القتل دون بينة وال لوث

النزاع: حترير حمل 
ولكن  البينة،  وجدت  إذا  القسامة  عىل مرشوعية  األربعة  الفقهاء  اتفق 
عداوة  وال  قتله  عىل  بينة  توجد  وال  قوم  بأرض  القتيل  وجد  إذا  اختلفوا 

بينهم، فاختلفوا يف ذلك عىل قولني:
معني  أو عىل  حملة  أهل  قتله عىل  أولياؤه  ادعي  إذا  قالوا  األول:  القول 
فللويل أْن خيتار من املوضع مخسني رجاًل حيلفون مخسني يمينًا واهلل ما قتلناه 
حتى  عليهم  األيامن  كررت  اخلمسني  عن  نقصوا  فإْن  قاتله،  له  علمنا  وال 
عىل  وجبت  يكن  مل  فإْن  املحلة،  باقي  عىل  الدية  وجبت  حلفوا  فإذا  تتم، 
مكان املوضع، فإْن مل حيلفوا حبسوا حتى حيلفوا أو يقروا. قال به أبو حنيفة 

وأصحابه))).
قول  فالقول  وإال  هبا،  هلم  بينة حكم  هلم  كانت  إذا  قالوا  الثاين:  القول 

والشافعية) ) واحلنابلة)4). املالكية)2)  به  قال  منكر، 
سبب اخلالف:

بعموم  األول  الفريق  أخذ  عدم  هو  السبب  أنَّ   - أعلم  واهلل   - أرى 
النص.

.(89/( للعثيمني،  املنتقى  ينظر:   (((
ينظر: الثمر الداين لألزهري، )/574.  (2(

للاموردي، )/285. السلطانية  ينظر: األحكام   ( (
ينظر: املغني البن قدامة، 0)/4.  (4(
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األدلة:
أدلة أصحاب القول األول:

باألثر. استدلوا 
إنَّ رجاًل وجد بني وادعة وأرحب وكان إىل وادعة أقرب فقيض عليهم 
عن  تدفع  أيامننا  ال  املؤمنني  أمري  يا  فقالوا:  والدية،  بالقسامة    عمر 
بأيامنكم،  دماءكم  حقنتم  فقال:  أيامننا،  عن  تدفع  أموالنا  وال  أموالنا، 

القتيل بني أظهركم))). الدية لوجود  وأغرمكم 
أدلة أصحاب القول الثاين:

واملعقول. بالسنة  استدلوا 
السنة:  )((

قوم  الدعي  بدعواهم  الناس  أعطي  ))لو   : النبي  قول   -(
دماء قوم وأمواهلم ولكن اليمني عىل املدعي عليهم(()2).

2- قوله : ))البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر(() ).
من  يكون  اليمني  أداء  أنَّ  احلديثني  من  يتضح  قلت:  الداللة:  وجه 

التهمة عليهم. توجيه  عند  أنفسهم  لتربئة  عليهم  املدعى 
املعقول:  )2(

املبسوط للرسخيس، 07/26). ينظر:   (((
املرجع  إسناده صحيح.   . 25/5 العباس،  بن  اهلل  عبد  مسند  باب  أمحد، ح292 ،  مسند   (2(

السابق.
السنن الصغرى للبيهقي، ح86  ، باب البينة عىل املدعي، 88/4). سبق احلكم عليه ص   ( (

.4((
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)- أنَّ األصل يف املدعي عليه براءة الذمة ومل يظهر كذبه، فكان القول 
الدعاوي))). كسائر 

أنَّه مدعي عليه فلم تلزم اليمني والغرم كسائر الدعاوي)2).  -2
املناقشة:

مناقشة أدلة أصحاب القول األول:
ما استدللتم به من األثر عن عمر  مردود باآليت:

وأحق    عمر  قول  من  أويل    النبي  قول  بأنَّ  أ- 
باالتباع) ).

العمد  وأنكروا  خطأ،  بالقتل  اعرتفوا  أهنم  حيتمل  عمر  قصة  أنَّ  ب- 
العمد)4). فأحلفوا عىل 

وقد  لألصول،  املخالف    النبي  بخرب  تعملون  ال  أنَّكم  ج- 
غري  عىل  األيامن  إجياب  وهو  لألصول  املخالف  عمر  بقول  هنا  عملتم 
الدعوي عليهم واجلمع بني حتليفهم  الغرم مع عدم  املدعي عليه وإلزامهم 

وتغريمهم)5).

املغني البن قدامة، 489/8. املنتقى للعثيمني، )/89)،  ينظر:   (((
السابقة. املراجع  ينظر:   (2(

ينظر: املغني البن قدامة، 489/8.  ( (
السابق. املرجع  ينظر:   (4(
السابق. املرجع  ينظر:   (5(
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به  تقوم  ال  راٍو  عن  الشعبي  رواه  إنام  بثابت  ليس  الشافعي:  قال  د- 
الرفع فليس يف ذلك  حجة لضعف إسناده عىل فرض رفعه، وأما مع عدم 

حجة سواء ورد بإسناد صحيح أو غري صحيح))).
الثاين: القول  مناقشة أدلة أصحاب 

ما استدللتم به من السنة والعقل مردود باآليت:
أ- أنَّ الظاهر أنَّ القاتل منهم؛ ألنَّ اإلنسان قلام يأيت من حملة إىل حملة؛ 
ليقتل خمتارًا فيها، وإنام متكن القاتل منهم من هذا الفعل بقوهتم ونرصهتم)2).
كان  لتفريط  احلادثة  هذه  وقعت  فإنام  إليهم  حملتهم  يف  التدبري  أنَّ  ب- 
من  أو  منهم،  السفهاء  أيدي  عىل  األخذ  عن  تغافلوا  حني  احلفظ  يف  منهم 
القسامة  ووجوب  لذلك،  عليهم  والدية  القسامة،  الرشع  فأوجب  غريهم 

والدية) ).
جياب عنه:

 تثبت  قلت: إنَّ هناك أدلة رصحية صحيحة ثبتت عن النبي 
البينة فيعترب القول منكر. البينة، وعندما ال توجد  أنَّه البد من 

الرتجيح:
إذا كان هلم  بأنَّه  الثاين قول اجلمهور  القول  الراجح - واهلل أعلم- هو 
بينة حكم هلم هبا وإال فالقول قول منكر؛ وذلك لقوة أدلتهم وسالمتها من 

املعارض.

ينظر: الروضة الندية أليب الطيب، 7/2) .  (((
املبسوط للرسخيس، 07/26). ينظر:   (2(

السابق. املرجع  ينظر:   ( (
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السابع املبحث 
ما يثبت بالقسامة من قود أو دية

الدية: تعريف 
لغة: الدية 

 مصدر ودى القاتل املقتول إذا أعطى وليه املال الذي هو بدل النفس، 
القتيل  حق  بالكرس:  والِدية  باملصدر،)))  تسمية  الدية  املال  لذلك  قيل  ثم 

مجعها ديات، ويقال وديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت ديته)2).
اصطالحًا: الدية 

عند احلنفية: اسم للامل الذي هو بدل للنفس) ).
فيام  شاماًل  يكن  ومل  النفس  عىل  الدية  اقتصار  التعريف  هذا  يف  أرى: 

النفس. دون 
عند املالكية: مال جيب بقتل آدمي حر عوضًا عن دمه)4).

فيام  يشمل  مل  وأنَّه  العبد،  دون  احلر  قتل  اقترص عىل  التعريف  أنَّ  أرى: 
النفس. دون 

عوض  غريها،  أو  نفس  يف  بجناية  حر  عىل  وجب  مال  الشافعية:  عند 
عن فائها؛ ألهنا من الودي، وهو دفع الدية)5).

ينظر: املغرب يف ترتيب املعرب أليب الفتح، مادة ودى، )/480.  (((
ينظر: لسان العرب البن منظور، 5)/ 8 .  (2(

ينظر: حاشية ابن عابدين، 6/ 57.  ( (
ينظر: حاشية العدوي، 298/2.  (4(

ينظر: البدر املنري البن امللقن، 8/)45.  (5(
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عىل  الدية  أوجب  ألنَّه  شاماًل؛  جامعًا  يكن  مل  التعريف  هذا  أنَّ  أرى: 
احلر دون غريه.

عند احلنابلة: املال املؤدى إىل جمني عليه أو وليه بسبب جناية))).
أرى: أنَّ تعريف احلنابلة تعريف جامع شامل.

التعريف املختار هو: املال املؤدى إىل جمني عليه أو وليه أو وارثه بسبب 
جناية)2).

القود: تعريف 
أقيده  به  أقدته  وقد  القتيل،  بدل  القاتل  وقتل  القصاص) )  هو  القود 

إقادة)4).
القود مأخوذ من قود املستقيد القاتل بحبل وغريه إىل القتل)5).

النزاع: حترير حمل 
إذا  الدية  ُتثبت  ا  أهنَّ القسامة  مرشوعية  يرى  ممن  العلم  أهل  خيتلف  ال 
كان القتل خطأ أو شبه عمد، واختلفوا يف الواجب بالقسامة إذا كان القتل 

عمًدا عىل قولني)6):

النهى للسيوطي، 75/6. ينظر: مطالب أويل   (((
السابق. املرجع  ينظر:   (2(

ينظر: القاموس الفقهي لغة واصطالحًا أليب جيب، )/09 .  ( (
املقنع للبعيل، )/4 4. ألفاظ  ينظر: املطلع عىل   (4(

ينظر: الزاهر لألزهري، )/)4).  (5(
ينظر: بداية املجتهد البن رشد، 4/))2.  (6(



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني  1441هـ   |  يناير 2020م
450

األحكام الفقهية المتعلقة بالقسامة

احلنفية)))،  إليه  وذهب  الدية  القسامة  يف  الواجب  أنَّ  األول:  القول 
والشعبي،  البرصي،  احلسن  عن  مروي  وهو  اجلديد)2)،  يف  والشافعية 
أيب  عن  أيضًا  وروي  وإسحاق،  والثوري،  بن صالح،  واحلسن  والنخعي، 

.( (
 بكر وعمر، وبن عباس ومعاوية 

القول الثاين: أنَّ القسامة توجب القَود ال الدية وذهب إليه املالكية)4)، 
ثور،  وأبو  املنذر)7)،  ابن  قال  وبه  احلنابلة)6)،  القديم)5)،  يف  الشافعية 
وداود،  وإسحاق،  واألوزاعي،  والليث،  الزناد،  وأيب  وربيعة،  والزهري، 

وروي عن ابن الزبري، وعمر بن عبد العزيز)8).
سبب اخلالف:

فهم  يف  الفقهاء  اختالف  هو  اخلالف  سبب  أنَّ   - أعلم  واهلل   - أرى 
النصوص الواردة يف السنة، وتعارض األدلة.

الدية: القائلني بوجوب  أدلة 
بالسنة، واإلمجاع، واألثر، واملعقول. استدلوا 

اهلداية   ،286/7 للكاساين،  الصنائع  بدائع   ،(06/26 للرسخيس،  املبسوط  ينظر:   (((
.498/4 للمرغيناين، 

ينظر: األم للشافعي، 97/6، احلاوي للاموردي،  )/4).  (2(
ينظر: بداية املجتهد البن رشد، 4/))2، املنهاج للنووي، ))/44)، املغني البن قدامة،   ( (

.499/8
النوادر والزيادات للقريواين، 4)/78). ينظر: الكايف للقرطبي، 9/2)))،   (4(

ينظر: األم للشافعي، 97/6، احلاوي للاموردي،  )/4).  (5(
الروض  للبهويت،  /2  ،  اإلرادات  منتهى  رشح   ،499/8 قدامة،  البن  املغني  ينظر:   (6(

للبهويت، 297/7. املربع 
ينظر: اإلقناع البن املنذر، )/ 7 .  (7(

ينظر: املنهاج للنووي، ))/ 4)، احلاوي للاموردي،  )/4).  (8(
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السنة:  )((
)- حديث سهل بن أيب حثمة يف قصة مقتل عبد اهلل بن سهل، وفيه أنَّ 
النبي  قال: ))إما أن َيُدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب(())).
القصاص؛  إجياب  ال  الدية  إجياب  عىل  احلديث  يدل  الداللة:  وجه 
هو  الواجب  كان  ولو  القصاص،  ال  الدية  غرمهم    النبي  ألنَّ 

الدية)2). القصاص ال  القصاص لغرمهم 
هذا  يف  كان  وقد  قالبة:  أيب  قول  وفيه  الطويل،  قالبة  أيب  حديث   -2
فتحدثوا  األنصار  من  نفر  عليه  دخل   : اهلل  رسول  من  سنة 
عنده، فخرج رجل من بني أيدهيم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم 
الدية  ))أفتستحقون   : اهلل  رسول  قال  أن  إىل  الدم،  يف  يتشحط 

بأيامن مخسني منكم؟((، قالوا: ماكنا لنحلف، فوداه من عنده) ).
النبي  فأمر  قتيال وجد بني حيني،  »إنَّ  قال:   - عن أيب سعيد اخلدري 
 أن يقاس إىل أقرهبام فوجد أقرب إىل أحد احليني بشرب- قال أبو 

سعيد: كأين أنظر إىل شرب رسول اهلل  - فألقى ديته عليهم«)4).
4- حديث إنَّ رسول اهلل  »مل يقض يف القسامة بالقود«)5).
إىل  والقايض  عامله  إىل  احلاكم  كتاب  باب  األحكام،  كتاب  ح92)7،  البخاري،  صحيح   (((

أمنائه، 75/9.
ينظر: بدائع الصنائع للكاساين، 286/7، احلاوي للاموردي،  )/4).  (2(

صحيح البخاري، ح6899، كتاب الديات، باب القسامة، 9/9.  ( (
 ، مسند أيب داود الطياليس، ح09 2، كتاب ما روى أبو سعيد اخلدري عن النبي   (4(
إرسائيل  أبو  ضعيف،  حديث  البيهقي:  قال  سعيد،  /648.  أيب  عن  العويف  عطية  باب 

املالئي وعطية العويف غري حمتج هبام. انظر: السنن الصغري للبيهقي ) /259).
مراسيل أيب داود، ح)27، باب يف القسامة، )/9)2، السنن الكربى للبيهقي، ح6465)،   (5(
كتاب القسامة، باب ترك القود بالقسامة، 222/8، قال البيهقي: وهذا أيضًا منقطع. ينظر: 
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وجه الداللة: األحاديث واضحة الداللة عىل أنَّ يف القسامة الدية دون 
القَود.

)2( اإلمجاع:
أنَّ سيدنا عمر  حكم يف قتيل وجد بني قريتني فطرحه عىل أقرهبام 
ومل    عيل  سيدنا  عن  روي  وكذا  والدية،  القسامة  القرية  أهل  وألزم 

 فيكون إمجاعًا))). ينقل اإلنكار عليهام من أحد من الصحابة 
) ( اآلثار:

يقتلون  يكونوا  مل  األوىل  واجلامعة  وعمر  بكر  أبا  »إنَّ  احلسن:  عن 
بالقسامة«)2).

وعن عمر  أنَّه قال: »القسامة توجب العقل وال تشيط الدم«) ).
يف  والدية  القسامة،  حكم  ثبوت  عىل  تدل  اآلثار  فهذه  الداللة:  وجه 

القتيل املوجود يف املحلة عىل أهلها)4).
املعقول:  )4(

هذا  مقتىض  فكان  الدماء،  حق  يف  لالحتياط  بالقسامة  احلكم  أنَّ   -(
املعنى وجوب الدية وسقط القود)5).

للبيهقي، 2)/22. السنن واآلثار  معرفة 
للكاساين، 286/7. الصنائع  بدائع  ينظر:   (((

مصنف ابن أيب شيبة، ح2 278، كتاب الديات، باب القود بالقسامة، 444/5.  (2(
مصنف عبد الرزاق الصنعاين، ح8286)، كتاب العقول، باب القسامة، 0)/)4.  ( (

املبسوط للرسخيس، 07/26). ينظر:   (4(
ينظر: احلاوي للاموردي،  )/5).  (5(
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جيوز  فال  الظاهر،  وحكم  الظن،  بغلبة  هي  إنام  املدعني  أيامن  أنَّ   -2
املتمكنة منها))). الشبهة  لقيام  الدم هبا؛  إشاطة 

كالشاهد  القصاص،  هبا  جيب  وال  النكاح،  هبا  يثبت  ال  حجة  أهنا   - 
واليمني)2).

القود: القائلني بوجوب  أدلة 
واملعقول. واألثر  بالسنة  استدلوا 

السنة:  )((
))أحتلفون  حثمة:  أيب  بن  سهل  حديث  يف    قوله   -(

صاحبكم(() ). دم  وتستحقون 
وجه الداللة: إنَّ اليمني عىل الويل، وأنَّه يستحق القصاص)4). وأراد دم 

القاتل؛ ألنَّ دم القتيل ثابت هلم قبل اليمني)5).
منهم،  رجل  عىل  منكم  مخسون  ))يقسم   : النبي  قال   -2

برمته(()6). إليكم  فيدفع 
وجه الداللة: أنَّ املراد من احلديث دم القاتل؛ ألنَّ دم القتيل ثابت هلم 

قبل اليمني. والرمة: احلبل الذي يربط به من عليه القود)7).
ينظر: املغني البن قدامة، 499/8.  (((

السابق. املرجع  ينظر:   (2(
إىل  والقايض  عامله  إىل  احلاكم  كتاب  باب  األحكام،  كتاب  ح92)7،  البخاري،  صحيح   ( (

أمنائه، 75/9.
املبسوط للرسخيس، 08/26). ينظر:   (4(

ينظر: املغني البن قدامة، 500/8.  (5(
القسامة. القسامة واملحاربني والقصاص والديات، باب  صحيح مسلم، ح669)، كتاب   (6(

ينظر: املغني البن قدامة، 500/8.  (7(
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 - عن عمرو بن شعيب، عن رسول اهلل  »أنه قتل بالقسامة 
رجال من بني نرص بن مالك«))).

وجه الداللة: احلديث واضح الداللة أنَّ يف القسامة القود وليس الدية.
)2( األثر:

وهو  قتل  األنصار  من  رجال  أنَّ  ثابت،  بن  زيد  بن  خارجة  عن   -(
أو  لطخ  إال  قاطعة،  بينة  ذلك  عىل  يكن  ومل  بشوبق  رضبه  رجاًل  سكران 
ومن    اهلل  رسول  أصحاب  من  يومئذ  الناس  ويف  ذلك،  شبيه 
املقتول  والة  حيلف  أْن  منهم  اثنان  اختلف  وما  ال حيىص،  ما  الناس  فقهاء 
ويقتلوا أو يستحيوا، فحلفوا مخسني يمينًا وقتلوا، وكانوا خيربون أنَّ رسول 
والشبهة  اللطخ  من  به  يأيت  للذي  ويروهنا  بالقسامة،  قىض    اهلل 
أقوى مما يأيت به خصمه، ورأوا ذلك يف الصهيبي حني قتله احلاطبيون ويف 

غريه)2).
2- عن ابن أيب الزناد، وزاد فيه أنَّ معاوية كتب إىل سعيد بن العاص: 

»إن كان ما ذكرنا له حقًا أن حيلفنا عىل القاتل ثم يسلم إلينا«) ).
بلتعة  أيب  بن  حاطب  آل  من  رجاًل  أنَّ  أخربه  عروة  بن  هشام  أنَّ   - 
قتله قال:  بينهم وبني رجل من آل صهيب منازعة فذكر احلديث يف  كانت 
ذلك  مروان يف  بن  امللك  عبد  إىل  ابن حاطب  الرمحن  عبد  بن  فركب حييى 
فقىض بالقسامة عىل ستة نفر من آل حاطب فثنى عليهم األيامن، فطلب آل 

األلباين.  78/4). ضعفه  بالقسامة،  القتل  باب  الديات،  كتاب  داود، ح4522،  أيب  سنن   (((
ينظر: صحيح وضعيف سنن أيب داود، )/2.

السنن الكربى للبيهقي، ح6459)، كتاب القسامة، باب ما جاء القتل والقسامة، 9/8)2.  (2(

السنن الكربى للبيهقي، ح6459)، كتاب القسامة، باب ما جاء القتل والقسامة، 9/8)2.  ( (
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أْن حيلفوا عىل  إال  امللك  عبد  فأبى  ويقتلومها،  اثنني  أْن حيلفوا عىل  حاطب 
ذلك  ينكر  فلم  هشام:  قال  فقتلوه.  الصهيبي  عىل  فحلفوا  ليقتلوه،  واحد 

عروة، ورأى أْن قد أصيب فيه احلق))).
4- عن ابن أيب مليكة، عن عمر بن عبد العزيز، وابن الزبري أهنام أقادا 

بالقسامة)2).
املعقول:  ) (

)- أهنا حجة يثبت هبا العمد، فيجب هبا القود، كالبينة) ).
فإْن  للدم،  احتياطا  يمينه،  املدعي مع  القول قول  الشارع جعل  أنَّ   -2

مل جيب القود، سقط هذا املعنى.)4)
املناقشة:

مناقشة أدلة أصحاب القول األول القائلني: بوجوب الدية يف القسامة:
تدوا  أْن  ))إما   : قوله  من  السنة  من  به  استدللتم  ما   -(

صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب(( مردود بـ:
قد  ألنَّه  الدية؛  إعطاء  صاحبكم((  تدوا  ))أْن  بقوله:  يريد  أْن  أ- حيتمل 

جرى يف كالم احلارثيني أهنم طلبوا الدية دون القصاص)5).
مل  ملا  أهنم  وحيتمل  عمدًا،  قتله  حينئذ  عوا  ادَّ يكونوا  مل  أهنم  حيتمل  ب- 
مل   - هو  من  يعرف  وال  قتله،  اليهود  بعض  إنَّ  قالوا:  وإنام  القاتل،  يعينوا 
السنن الكربى للبيهقي، ح6459)، كتاب القسامة، باب ماجاء القتل والقسامة، 9/8)2.  (((
السنن الكربى للبيهقي، ح6460)، كتاب القسامة، باب ما جاء القتل والقسامة، 220/8.  (2(

ينظر: املغني البن قدامة، 500/8، احلاوي للاموردي،  )/4).  ( (
ابن قدامة، املغني، مرجع سابق 500/8.  (4(

الباجي، املنتقى رشح املوطأ، 7/ 5.  (5(
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الدية، كالقتيل بني الصفني ال يعرف  فيه  يلزم  يلزم يف ذلك قصاص، وإنام 
ديته  فإنَّ  قتله،  بمن  يقول: دمي عند فالن، وال يشهد شاهد  قتله، وال  من 
  النبي  أنَّ  يذكر  مل  ولذلك  قسامة؛  دون  له  املنازعة  الفرقة  عىل 
حكم بالقسامة يف هذا املقام، ولعل هذا كان يكون احلكم إْن مل يقطع هيود 
يف  أظهر  وإنام  لنا،  علم  ال  وتقول:  أنفسها  عن  ذلك  تنف  ومل  تقتل  مل  بأهنا 
املقام ما جيب من احلق إْن مل يقع النفي للقتل املوجب للقسامة أنَّ عليهم أْن 
يؤدوا الدية، فإنَّ امتنعوا من الواجب عليهم يف ذلك فال بد من حماربتهم يف 

ذلك حتى يؤدوا احلق ويلتزموا من ذلك حكم اإلسالم))).
فإْن قيل: فقد كتب إليهم قبل القسامة وقبل وجوب القود)2).

جياب عن ذلك:
الدية  أنَّ  فمعلوم  وإال  بالقسامة  املستحق  للحكم  بيانًا  بذلك  كتب  إنام 
ظن  غلبة  هي  املدعي  أيامن  وألنَّ  القود،  جيب  مل  كام  القسامة  قبل  جتب  ال 

بالشبهة) ). القَود، والقَود يسقط  فصار شبهة يف 
2- ما استدللتم به من حديث أيب قالبة مردود بـ:

النبي  عن   - قالبة  أيب  »وحديث:  بقوله:  ذلك  عن  البيهقي  أجاب 
يف    اخلطاب  بن  عمر  عن  وكذلك  مرسل،   - القتيل  يف   

قصة اهلذيل«)4).

املنتقى رشح املوطأ للباجي، 7/ 5. ينظر:   (((
ينظر: احلاوي للاموردي،  )/4).  (2(

السابق. املرجع  ينظر:   ( (
ينظر: السنن الكربى للاموردي، 8/)22.  (4(
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وقال ابن حجر: »مل يظهر يل وجه استدالل أيب قالبة بأنَّ القتل ال يرشع 
أحد  بنفس وهو  نفس  قتل  القود  أنَّ  مع  بالقسامة  القود  لرد  الثالث  إال يف 

الثالثة، وإنام النزاع يف الطريق إىل ثبوت ذلك«))).
قلت: إنَّ الرسول  مل يأمر بالقصاص؛ ألنَّه مل يتبني له أنه قتل 
أْن  أبوا  اليهود  وكذلك  الغيب،  عىل  نحلف  ال  قالوا  األنصار  ألنَّ  عمدًا، 
املسلم معصوم  قد جعل    واهلل  قتل عمدًا،  أنَّه  يثبت  فلم  حيلفوا، 

الدم فال يتصور ترك القاتل عمدًا.
النبي  فأمر  حيني،  بني  وجد  قتياًل  »أنَّ  حديث  من  به  استدللتم  ما   - 
 أْن يقاس إىل أقرهبام فوجد أقرب إىل أحد احليني بشرب« مردود 

بـ:
أنَّ احلديث قد أعله ابن عدي والعقييل يف كتابيهام بأيب إرسائيل، فضعفه 
قال  إرسائيل  أبو  البزار:  فيه  وقال  آخرين،  ووثقه عن  قوم،  ابن عدي عن 
معني)2).  ابن  وثقه  قال:    عثامن  يسب  كان  بثقة،  ليس  فيه:  النسائي 
وضعفه  العويف،  سعيد  بن  عطية  به  انفرد  ألنَّه  هالك؛  حزم:  ابن  وقال 
هشيم وما ندري أحدًا وثقه، وذكر عن أمحد بن حنبل: أنَّه كان يأيت الكلبي 
أيب  عن  هبا  وحيدث  سعيد،  بأيب  يكنيه  ثم  األحاديث  عنه  فيأخذ  الكذاب 
سعيد فيوهم الناس أنَّه اخلدري، وهذا من تلك األحاديث. واهلل أعلم) ).
يقض يف  »مل    اهلل  أنَّ رسول  به من حديث  استدللتم  ما   -4

بـ: القسامة بقود« مرود 

ينظر: فتح الباري البن حجر، 2)/ 24.  (((
البيهقي، السنن الكربى، مرجع سابق، 7/8)2 الزيلعي، مرجع سابق، 95/4 -96 ،   (2(

ابن حزم، مرجع سابق، ))/7) .  ( (
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املكحول عن  بن راشد  القيم: »وأما حديث حممد  ابن  قال  أنَّه منقطع، 
مكحول: أنَّ رسول اهلل  مل يقض يف القسامة بقود - فمنقطع«))).
5- ما استدللتم به من األثر أنَّ أبا بكر وعمر مل يكونوا يقتلون بالقسامة 

مردود بـ:
أنَّ األثر مرسل عن احلسن، عن عمر، ثم إنَّ يف إسناده عبد السالم بن 

حرب وهو ضعيف)2).
6- ما استدللتم به من األثر أنَّ القسامة ال تشيط الدم مردود بـ:

اهلل بن  بن عبد  الرمحن  بن عبد  القاسم  أيًضا؛ ألنه عن  األثر مرسل  أنَّ 
مسعود عن عمر ومل يولد والد القاسم إال بعد موت عمر كام ذكر ذلك ابن 

حزم) ).
ال  القود  توجب  القسامة  بأن  القائلني:  الثاين  القول  أصحاب  أدلة  مناقشة 

الدية:
)- ما استدللتم به من السنة من حديث سهل بن أيب حثمة: ))أحتلفون 

وتستحقون دم صاحبكم؟(( مردود باآليت:
أ- أنَّ حديث مالك عن ابن أيب ليىل ضعيف؛ ألنَّه رجل جمهول، مل يرو 

عنه غري مالك.
وقيل فيه أيضًا: إنَّه مل يسمع من سهل)4).

العظيم آبادي، عون املعبود وحاشية ابن القيم، مرجع سابق، 2)/64).  (((
ابن حزم، مرجع سابق، ))/296.  (2(

املرجع السابق، ))/295.  ( (
ينظر: بداية املجتهد البن رشد، 2/4)2.  (4(



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني 1441هـ   |  يناير 2020م
459

األحكام الفقهية المتعلقة بالقسامة

ديته؛  أي  دم صاحبكم  بدل  أي  ))دم صاحبكم((  قوله:  املراد من  ب- 
أنَّه عىل حذف  أو  دًما،  ذلك  يسمى  أْن  الدم فصح  بسبب  يأخذوهنا  ألنهم 
عند  رواية  يف  جاء  ما  ذلك  ويقوي  صاحبكم،  دم  دية  تقديره:  مضاف 
هو  بالقسامة  الواجب  أنَّ  عىل  فدل  يدوا((  أْن  ))إما  قوله:  وفيها  البخاري 

الدية وقد كنى بالدم عنها))).
كقوله  اإلنكار،  سبيل  فعىل  وتستحقون((  ))أحتلفون  قوله:  أما  ج- 
ۡكَراَن ِمَن ٱۡلَعٰلَِمَي 165 َوتََذُروَن َما َخلََق لَُكۡم َربُُّكم  تُوَن ٱلُّ

ۡ
تَأ

َ
تعاىل: ﴿أ

نُتۡم قَۡوٌم َعُدوَن 166﴾)2).
َ
ۡزَوِٰجُكۚم بَۡل أ

َ
ّمِۡن أ

َعَرَض  ﴿تُرِيُدوَن  كقوله:  أحتلفون؟  معناه:  ))حتلفون((  قوله:  د- 
الرغبة يف حكم   رأى منهم  ۡنَيا﴾) )، معناه: أتريدون؟ وكان  ٱدلُّ
فقال  كفار.  قوم  بيمني  نرىض  ال  وبقوهلم:  اليهود  أيامن  أبوا  اجلاهلية حني 
ذلك عىل سبيل الزجر فلام عرفوا كراهة رسول اهلل  لذلك رغبوا 
أْن يكون  عنه بقوهلم: كيف نحلف عىل أمر مل نعاين ومل نشاهد، ثم حيتمل 
اليهود ادعوا عليهم بنقل القتيل من حملة أخرى إىل حملتهم فصاروا مدعى 

اليمني)4). عليهم  فلهذا عرض  عليهم؛ 
دمه  بدل  فاملراد  صاحبكم((  دم  وتستحقون  ))حتلفون  خرب:  أما  هـ- 

وأخذ الدية والدم يطلق عليها وعىل القود)5).

املبسوط للرسخيس، 09/26). ينظر:   (((
سورة الشعراء، اآليتان: 65)-66).  (2(

سورة األنفال، اآلية: 67.  ( (
املبسوط للرسخيس، 09/26). ينظر:   (4(

ينظر: حاشية قليويب وعمرية، 68/4).  (5(
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جياب عنه:
إنَّ احلديث ثابت هبذا اللفظ يف الصحيح، واإلضامر عىل خالف األصل 

ولو احتيج إىل إضامر لكان محله عىل ما يقتيض إراقة الدم أقرب))).
برمته((  إليكم  ))فيدفع  يسار:  بن  بشري  من حديث  به  استدللتم  ما   -2

مردود باآليت:
قد اختلف يف إسناده، فأرسله مالك وأسنده غريه.

هذين  مل خيرج  البخاري  أنَّ  يف  السبب  هي  العلة  هذه  تكون  أْن  ويشبه 
أنَّه    عمر  عن  روي  بام  ذلك  يف  القياس  عندهم  واعتضد  احلديثني، 

قال: »ال قَود بالقسامة، ولكن يستحق هبا الدية«)2).
قال النووي: »وتأوله القائلون ال قصاص بأنَّ املراد أْن يسلم؛ ليستويف 

ثبتت عليه«) ). الدية؛ لكونه  منه 
جياب عنه:

إنَّ اخلرب يدل عىل وجوب القود هبا فال ترشع القسامة يف غريه، وألهنا 
مرشوطة يف اللوث، فعىل هذا يكون حكمه حكم الدعوى مع عدم اللوث 

سواء)4).
 - ما استدللتم به من حديث عمرو بن شعيب: »قتل بالقسامة رجاًل 

من بني نرص« مردود بـ:

ينظر: إحكام األحكام البن حزم، ابن حزم، 224/2.  (((
ينظر: بداية املجتهد البن رشد، 2/4)2.  (2(

للنووي، ))/49). املنهاج  ينظر:   ( (
ينظر: الكايف البن قدامة، 2/2 ).  (4(
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أنَّ البيهقي رواه من هذا الطريق وأعله باإلنقطاع))).
جياب عنه:

قال ابن العريب: إن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة)2).
بن  وإسحاق  حنبل،  بن  وأمحد  املديني،  بن  عيل  رأيت  البخاري:  قال 

به) ). راهويه حيتجون 
بالقسامة  أقاد  العزيز  عبد  بن  عمر  أنَّ  األثر  من  به  استدللتم  ما   -4

مردود بـ:
بن  عمر  عند  كنت  قال:  قالبة  أيب  موىل  أيوب  عن  روي  ملا  يصح  ال 
وأبو  قتيل وجد يف حملة  إليه يف  فخوصم  الناس  رؤساء  وعنده  العزيز  عبد 
بالقود    اهلل  الناس قىض رسول  فقال  الرسير،  قالبة جالس عند 
يف القسامة، وأبو بكر، وعمر، واخللفاء بعدهم فنظر إىل أيب قالبة فقال: ما 
تقول؟ قال: »واهلل ما قتل رسول اهلل  نفسًا بغري نفس إال رجاًل 
وقد  نفس،  بغري  نفسًا  قتل  أو  إحصانه،  بعد  زنى  أو  إيامنه،  بعد  باهلل  كفر 
 بالقسامة، والدية عىل أهل خيرب يف قتيل وجد  قىض رسول اهلل 
بني أظهرهم«، فانقاد عمر بن عبد العزيز لذلك وهذا؛ ألنَّ أمراء بني أمية 
»القَود يف  قال:  الزهري  ما روي عن  القسامة عىل  بالقَود يف  كانوا يقضون 
القسامة من أمور اجلاهلية أول من قىض به معاوية؛ فلهذا بالغ أبو قالبة يف 

إنكار ذلك«)4).

للبيهقي، 8/8)2. الكربى  السنن  ينظر:   (((
ينظر: أحكام القرآن البن العريب، )/40.  (2(

الدارقطني،  /475. ينظر: سنن   ( (
املبسوط للرسخيس، 09/26). ينظر:   (4(



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني  1441هـ   |  يناير 2020م
462

األحكام الفقهية المتعلقة بالقسامة

جياب عنه:
أقاد  أنَّه   - العزيز  عبد  بن  عمر  عن  أي:   - عنه  صح  حزم:  ابن  قال 

فيها))). بالقسامة صحة ال مغمز 
الرتجيح:

القسامة  يف  )القصاص(  القود  وجوب  هو   - أعلم  واهلل   - الراجح 
وذلك:

عىل  الداللة  يف  القول ورصاحته  هذا  أصحاب  به  استدل  ما  لقوة   -(
املقصود.

الناس  الدماء واجرتأ  بالدية هلكت  إال  القسامة  مل يقض يف  لو  إنَّه   -2
كله  ماله  بدفع  يبايل  ال  من  الناس  يف  فإنَّ  فيها  القضاء  عرفوا  إذا  عليها، 
ليخلص نفسه من قود وجب عليه، وهلذا جعلت القسامة إىل والة املقتول 
يبدؤون فيها ويستحقون القود؛ ليكف الناس عن الدم؛ وليحذر القاتل أْن 

يؤخذ يف ذلك بقول املقتول)2).

ينظر: املحىل البن حزم، ))/297.  (((
ينظر: املوطأ ملالك، 2/ 2 .  (2(
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)ملحق 1(
العلامء قرار هيئة كبار 

رقم )41( وتاريخ 1396/4/13هـ
وآله  بعده، حممد،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  احلمد هلل 

وبعد. وصحبه، 
الرياض  بمدينة  املنعقدة  العلامء  كبار  هيئة  ملجلس  الثامنة  الدورة  ففي 
يف النصف األول من شهر ربيع اآلخر عام 96 ) هـ - اطلع املجلس عىل 
الثامنة من بحث القسامة،  له من الدورة السابعة إىل الدورة  ما سبق أْن أجَّ
هل الورثة هم الذين حيلفون أيامن القسامة أو أنَّ العصبة بالنفس هم الذين 

حيلفون ولو كانوا غري وارثني إذا كانوا ذكورا بالغني عقالء؟
العلم،  أهل  أقوال  من  ذلك  يف  أعد  أْن  سبق  ما  املجلس  استامع  وبعد 
الذي  أنَّ  باألكثرية:  املجلس  قرر   - الرأي  وتداول  ومناقشتها  وأدلتهم 
كانوا  سواء  واحدًا،  ولو  العقالء  البالغون  الذكور  هم  الورثة  من  حيلف 
يف  حثمة  أيب  بن  سهل  حديث  من  ]الصحيحني[  يف  ثبت  ملا  ال؛  أو  عصبة 
 قال حلويصة  الرسول  لعبد اهلل بن سهل: »أن  اليهود  قصة قتل 
صاحبكم؟((،  دم  وتستحقون  ))حتلفون  سهل:  بن  الرمحن  وعبد  وحميصة 
يف  يمني  وألهنا  رجاًل((،  مخسون  منكم  ))يقسم   :- رواية  ويف   - ال  قالوا: 

دعوى حق، فال ترشع يف حق غري املتداعني كسائر األيامن.
وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل حممد، وعىل آله وصحبه وسلم.
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)ملحق 2(
القسامة إجراءات 

))( يطلب من املدعي اخلاص ما يأيت:
أ- صك حرص ورثة املقتول.

بأن  الوكالة  يف  ويذكر  احلارضين،  غري  الورثة  عن  وكالة  صك  ب- 
القصاص واستيفائه. املطالبة يف  للوكيل حق 

)2( تضبط دعوى املدعي كاملة، وتشتمل عىل وصف حادثة القتل، وأنَّ 
املدعى عليه قتل مورثهم عمدًا عدوانًا، ويطلب احلكم عليه بالقصاص))).
يف  االعرتاف  ُيتصور  وال  القتل،  إنكار  وهي  املتهم  إجابة  تسمع   ) (

القسامة؛ ألنَّ االعرتاف خيرج املسألة من باب القسامة إىل القصاص.
َغَلبة  ُتوِجد  القسامة قرائن  بالبينة، وبّينة  بالقسامة  املدعون  ُيطاَلب   )4(

ظن بأن املدعى عليه هو القاتل، وهذا ما يسمى بـ )اللَّوث()2).
القسامة: املتصورة يف دعوى  والقرائن والبينات 

اجلنائي. التقرير  أ- 
ب- تقرير الطب الرشعي) ).

ينظر: املغني البن قدامة، 2)/220.  (((
هذا هو تعريف اللوث اصطالحًا، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  واللوث لغة:   (2(
ينظر:  األحداث.  من  حدث  عىل  الداللة  وشبه  والرش  القوة  وهي:  معان،  عدة  عىل  يطلق 

تيمية، 526/5. العلمية البن  االختيارات 
أمام  تعرض  التي  باحلوادث  عالقة  هلا  التي  الطبية  املسائل  إيضاح  هو:  الرشعي  الطب   ( (
الفنية.  بالوسائل  ارتكاب اجلرائم وكيفية وتاريخ حدوثها  التعرف عىل طرق  بغية  املحاكم؛ 

للمعايطة، )/5). الطب الرشعي  ينظر: 



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني 1441هـ   |  يناير 2020م
465

األحكام الفقهية المتعلقة بالقسامة

ج- شهادة شاهد واحد فقط بالقتل.
د- البينة عىل وجود العداوة بني الطرفني )اللَّوث(.

هـ- الشهود عىل كون املدعى عليه وجد يف مرسح اجلريمة وقت القتل 
أو ُشوهد حيمل سالحًا، أو متلطخًا بالدم، أو هيرب من املوقع وبيده سالح.
و- إذا قال املقتول قبل موته: قتلني فالن، وكان به جرح إىل غري ذلك 

من القرائن التي ُتوِجد غلبة الظن بصحة دعوى املدعني.
بأن  لوثًا  ن  ُتكوِّ القرائن  كانت  فإْن  اليمني:  توجيه  تسبيب  يأيت  ثم   )5(
املدعى عليه هو القاتل فيمكن أْن يسبب احلكم بام ييل: »فبناًء عىل ما تقدم، 
عىل  وبناًء  الرشعي،  الطبي  التقرير  عىل  وبناًء  اجلنائي،  التقرير  يف  جاء  وما 
القرائن التي وردت يف دعوى املدعي )وتذكر القرائن كاملة. . . ويشار إىل 
أن هذه القرائن أوجدت غلبة ظن أْن املدعى عليه هو القاتل. (، وبناًء عىل 

اليمني عىل املدعني«. تكليف املدعى عليه فقد عرضنا 
يؤدهيا  يمينًا  وهي مخسون  املدعني،  عىل  القسامة  يمني  تعرض  ثم   )6(

للمقتول. الوارثون  الرجال 
فبناًء عىل ما   .  . )7( ثم يأيت تسبيب احلكم: فيسبب احلكم كام ييل: ». 
ونظرًا  املعاملة،  أوراق  يف  جاء  ما  عىل  وبناًء  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم 
لقوة  ونظرًا  املدعني،  ملورث  مكافئ  عاقل  بالغ  مكلف  عليه  املدعى  أنَّ  إىل 
املدعني  ونظرًا حللف  املدعني،  ملورث  عليه  املدعى  قتل  الدالة عىل  القرائن 
القسامة)2)  يف  ومسلم  البخاري)))  أخرجه  وملا  يمينًا،  القسامة مخسني  يمني 

صحيح البخاري، ح 6898، كتاب الديات، باب القسامة، 9/9.  (((
القسامة،  باب  والديات،  والقصاص  واملحاربني  القسامة  كتاب  ح669)،  مسلم،  صحيح   (2(

.(29(/ 
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وحميصة  سهل  بن  اهلل  عبد  أنَّ  حثمة:  أيب  بن  سهل  حديث  من  له  واللفظ 
خرجا إىل خيرب من جهد أصاهبم، فأتى حميصة فأخرب أنَّ عبد اهلل بن سهل 
قد ُقتل وُطرح يف فقري )وهي البئر القريبة القعر الواسعة( فأتى هيود فقال: 
قومه،  عىل  قدم  حتى  فأقبل  قتلناه،  ما  واهلل  قالوا:  قتلتموه((،  واهللِ  ))أنتم 

وعبد   - منه  أكرب  وهو   - حويصة  وأخوه  هو  أقبل  ثم  ذلك،  هلم  فذكر 
له  فقال  بخيرب،  كان  الذي  وهو  ليتكلم،  حميصة  فذهب  سهل،  بن  الرمحن 
، فتكلم حويصة، ثم تكلم  رسول اهلل : ))كبِّ كّب((، يريد السنَّ
أْن  وإما  صاحبكم،  يدوا  أْن  ا  ))إمَّ  : اهلل  رسول  فقال  حميصة، 
إنَّا  فكتبوا:  بذلك،    اهلل  رسول  إليهم  فكتب  بحرب((،  يؤِذنوا 
واهلل ما قتلناه، فقال رسول اهلل  حلويصة وحميصة وعبد الرمحن: 
لكم  ))فتحلف  قال:  ال،  قالوا:  صاحبكم؟((  دم  وتستحقون  ))أحتلفون 

عنده،  من    اهلل  رسول  فوداه  مسلمني،  ليسوا  قالوا:  هيود؟((، 
فبعث إليهم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، قال سهل: لقد ركضتني 
عىل  فبناًء  منهم،  طلبنا  كام  اليمني  املدعون  حَلف  وقد  محراء))).  ناقة  منها 

بالسيف حتى املوت...«. ذلك فقد حكمنا بقتل املدعى عليه 
املدعى  يمني  عليهم  عرضت  القسامة  أيامن  عن  املدعون  نكل  إْن   )8(
عليه بأن حيلف مخسني يمينًا قائاًل: ]واهلل ما قتلته، وال شاركت يف قتله، وال 
أحدثت شيئًا مات منه، وال كان سببًا يف موته وال معينًا عىل موته[)2)، وإن 

سنن النسائي، ح0)47، كتاب القسامة، باب تبدئة أهل الدم بالقسامة، 5/8.  (((
ينظر: املغني البن قدامة، 2)/222، كشاف القناع للبهويت، 76/6.   (2(
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لعدم  قصاص  وال  بقسطهم  الدية  واستحقوا  الباقون  حلف  بعضهم  نكل 
اتفاقهم))).

النظر  وبرئ، وحكم برصف  عليه حلف  املدعى  يمني  فإْن رضوا   )9(
عن دعواهم، وإْن مل يرضوا بيمينه فداه اإلمام من بيت املال بأْن تكون دية 

املقتول عىل بيت املال؛ ملا جاء يف حديث سهل بن أيب حثمة املتقدم.

ينظر: رشح خمترص خليل للخرش، 8/)5، كشاف القناع للبهويت، 76/6.  (((
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البحث ونتائج  اخلامتة 
خاتم  عىل  والسالم  والصالة  الصاحلات،  تتم  بنعمته  الذي  هلل  احلمد 
األنبياء واملرسلني، وعىل آله وصحبه ومن سار عىل هنجه واستن بسنته إىل 

الدين. يوم 
احلمد هلل الذي هداين هلذا، وما كنت ألهتدي لوال أْن هداين اهلل، أسأل 
يتجاوز  أْن    الصواب، وأسأله  أكون أجدت  أْن  بمنه وكرمه  تعاىل  اهلل 

عني ما قرصت وما زللت.
وقد وقفت يف ثنايا هذا البحث عىل بعض النتائج، وهي كام ييل:

القسامة هي أيامن يقسم هبا أهل حملة أو دار أو غري ذلك وجد فيها . )
قتيل به أثر يقول كل منهم: واهلل ما قتلته، وال علمُت له قاتاًل.

اللوث قرينة تثري الظن وتوقع يف القلب صدق املدعي.. 2
أنَّ الصلة بني اليمني وبني القسامة: أنَّ اليمني أعم والقسامة خاصة .  

القتل. يف 
رشعت القسامة لصيانة الدماء وعدم إهدارها، حتى ال هيدر دم يف . 4

اإلسالم أو يطل، وكي ال يفلت جمرم من العقاب، فالرشيعة اإلسالمية.
املتفق عليها:. 5 القسامة  من رشوط 

امليت  يف  قسامة  فال  أو رضب،  قتل  أثر  عليه  املجني  يف  يكون  أنَّ  أ- 
أنفه. حتف 

األطراف  من  النفس  دون  فيام  قسامة  فال  قتاًل،  اجلناية  تكون  أن  ب- 
واجلوارح.
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من صور اللوث:. 6
أشبه  ما  أو  قتلني،  أو هو  امليت: دمي عند فالن  التدمية: وهو قول  أ- 

ذلك.
ب- شهادة بينة غري قاطعة عىل معاينة القتل.

مجيع . 7 طلب  احلرية،  اإلسالم،  فيها:  املختلف  القسامة  رشوط  من 
للقسامة. الورثة 

مل . 8 فإْن  مجاعة  أو  واحدًا  عليه  املدعى  تعيني  عىل  الورثة  مجيع  اتفاق 
يكن تعيني فال قسامة به.

يف . 9 واختلفوا  اجلاهلية،  يف  القسامة  مرشوعية  عىل  العلم  أهل  اتفق 
ء ُيمكن مجعه. مرشوعيتها يف اإلسالم، َومل يتفقوا يِف اْلقَساَمة عىل َشْ

احلكم . 0) أنَّ  القسامة:  مرشوعية  بعدم  قال  ملن  العقلية  األدلة  من 
املتفق عىل صحتها، وذلك ألنَّ األصل يف  بالقسامة خمالف ألصول الرشع 
الدم  أولياء  ُيقسم  فكيف  قطعًا،  علمه  ما  عىل  إال  أحد  ال حيلف  أْن  الرشع 

وهم مل يشاهدوا القتل.
وجوب . )) عىل  وجهله  بالقاتل  العلم  عدم  حال  يف  الفقهاء  اتفق 

القسامة عىل قولني: أيامن  إليهم  القسامة، واختلفوا فيمن توجه 
املدعى عليهم. القسامة عىل  أ-جتب 

ب- جتب القسامة عىل املدعي.
وأنَّ  املدعي،  عىل  القسامة  بوجوب  القائل  الثاين  القول  الراجح:  ج- 
عليه البداءة باأليامن، وذلك لقوة أدلتهم وسالمتها من املعارض، وضعف 

املدعى عليهم. القائلني بوجوهبا عىل  حجة 
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ال خالف بني أهل العلم عىل أنَّ الصبيان ال يقسمون، سواء كانوا . 2)
ال  والصبي  للحالف،  حجة  اإليامن  ألنَّ  عليهم؛  مدعى  أو  األولياء،  من 
قوله يف حق  يقبل  ال  فألن  يقبل،  مل  نفسه،  أقر عىل  ولو  بقوله حجة،  يثبت 
غريه أوىل واختلفوا يف النساء هل هلن مدخل يف القسامة أو ال؟ عىل ثالثة 

أقوال:
أ- ال مدخل للنساء يف القسامة سواء أكان القتل عمدًا أم خطأ.

ب- للنساء مدخل يف القسامة يف قتل اخلطأ دون العمد.
ج- تقبل قسامة املرأة سواء أكان القتل عمدًا أم خطًأ.

د- الراجح - واهلل أعلم - هو القول أنَّه تقبل قسامة املرأة سواء أكان 
من  املرأة  يستثني  رصيح  دليل  يوجد  ال  ألنَّه  وذلك  خطًأ  أم  عمدًا  القتل 

القسامة.
البينة، .  ) وجدت  إذا  القسامة  مرشوعية  عىل  األربعة  الفقهاء  اتفق 

وال  قتله  عىل  بينة  توجد  وال  قوم  بأرض  القتيل  وجد  إذا  اختلفوا  ولكن 
عداوة بينهم، فاختلفوا يف ذلك عىل قولني:

أْن  فللويل  معني  عىل  أو  حملة  أهل  عىل  قتله  أولياؤه  ادعي  إذا  قالوا  أ- 
خيتار من املوضع مخسني رجاًل حيلفون مخسني يمينًا.

ب- إذا كانت هلم بينة حكم هلم هبا، وإال فالقول قول منكر.
إذا  بأنَّه  اجلمهور  قول  الثاين  القول  هو   - أعلم  واهلل   - الراجح  ج- 
أدلتهم،  لقوة  وذلك  منكر،  قول  فالقول  وإال  هبا  هلم  حكم  بينة  هلم  كان 

املعارض. وسالمتها من 
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ال خيتلف أهل العلم  ممن يرى مرشوعية القسامة أهنا تثبت . 4)
إذا  بالقسامة  الواجب  أو شبه عمد، واختلفوا يف  القتل خطأ  إذا كان  الدية 

كان القتل عمًدا عىل قولني:
أ- أنَّ الواجب يف القسامة الدية.

ب- إنَّ القسامة توجب القود ال الدية.
ج- الراجح - واهلل أعلم - هو وجوب القود )القصاص( يف القسامة 
الداللة عىل  القول، ورصاحته يف  هذا  به أصحاب  استدل  ما  لقوة  وذلك: 

املقصود.
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فهرس املصادر واملراجع
الكريم.. ) القرآن 
البهويت، منصور بن يونس، )د. ت(، الروض املربع رشح زاد املستقنع، خرج . 2

أحاديثه: عبد القدوس حممد نذير، دار املؤيد، مؤسسة الرسالة.
األزهري، أمحد بن غانم، )5)4)هـ-995)م(. الفواكه الدواين عىل رسالة .  

ابن أيب زيد القريواين، )د. ط(، بريوت، دار الفكر.
)د. . 4 الشافعي،  ألفاظ  غريب  يف  الزاهر  ت(،  )د.  أمحد،  بن  حممد  األزهري، 

ط(، دار الطالئع.
السعدين، . 5 حممد  احلميد  عبد  مسعد  حتقيق:  أمحد،  بن  حممد  األسيوطي، 

)ط)(،  والشهود،  واملوقعني  القضاة  ومعني  العقود  جواهر  )7)4)هـ(، 
العلمية. الكتب  لبنان، دار  بريوت، 

الكتب . 6 دار  لبنان،  املدونة، )ط2(،  )5)4)هـ(،  أنس،  بن  مالك  األصبحي، 
العلمية.

)425)هـ-. 7 األعظمي،  مصطفى  حممد  حتقيق:  أنس،  بن  مالك  األصبحي، 
2004م، املوطأ، )ط)(، مؤسسة زايد آل هنيان لألعامل اخلريية واإلنسانية، 

أبو ظبي، اإلمارات.
)د. . 8 داود،  أيب  )د. ت(، صحيح وضعيف سنن  الدين،  نارص  األلباين، حممد 

ط(، )د. م(، )د. ن(.
برشح . 9 الوهاب  فتح  )4)4)هـت994)م(،  حممد،  بن  زكريا  األنصاري، 

منهج الطالب، )د. ط(، دار الفكر للطباعة والنرش.
دار . 0) م،  د.  )د. ط(،  اهلداية،  العناية رشح  )د. ت(.  بن حممد،  البابريت، حممد 

الفكر.
مطبعة . )) )ط)(،  املوطإ،  رشح  املنتقى  )2  )هـ(،  الوليد،  أبو  الباجي، 

السعادة، بجوار حمافظة مرص.
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حممد . 2) حتقيق:  البخاري،  صحيح  )422)هـ(،  إسامعيل،  بن  حممد  البخاري، 
النارص، )ط)(، دار طوق النجاة.

املقنع، .  ) ألفاظ  عىل  املطلع  ) 42)هـ- 200م(،  الفتح،  أيب  بن  البعيل، حممد 
للتوزيع. السوادي  )ط)(، مكتبة 

)د. . 4) املختار،  لتعليل  االختيار  م(،   (9 7  - هـ   ( 56( اهلل،  عبد  البلدجي، 
القاهرة. احللبي،  ط(، مطبعة 

الكتب . 5) دار  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف  يونس.  بن  منصور  البهوتى، 
العلمية.

النهى لرشح . 6) أويل  دقائق  )4)4)هـ- 99)م(،  يونس،  بن  منصور  البهويت، 
املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات، )ط)(، عامل الكتب.

البيهقي، أمحد بن احلسني، )424)هـ(، السنن الكربى للبيهقي، حتقيق: حممد . 7)
عبد القادر عطا، )ط (، بريوت، دار الكتب العلمية، بريوت.

للبيهقي، . 8) الصغري  السنن  989)م(،  احلسني، )0)4)هـ -  بن  أمحد  البيهقي، 
باكستان. الدراسات اإلسالمية، كراتيش،  )ط)(، جامعة 

قلعجي، . 9) آمني  املعطي  عبد  حتقيق:  عيل،  بن  احلسني  بن  أمحد  البيهقي، 
الدراسات  جامعة  )ط)(،  واآلثار،  السنن  معرفة  )2)4)هـ-)99)م(، 

باكستان. كراتيش،  اإلسالمية، 
ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، )408)هـ-987)م(، الفتاوى الكربى البن . 20

تيمية، )ط)(، د. م، دار الكتب العلمية.
العلامء . )2 من  مجاعة  حتقيق:  )ط)(،  التعريفات،  حممد،  بن  عيل  اجلرجاين، 

بإرشاف النارش، بريوت، دار الكتب العلمية.
ابن جزي، حممد بن أمحد، )د. ت(، القوانني الفقهية، )د. ط(، د. م، د. ن.. 22
دار .  2 بريوت،  اللغة،  يف  الصحاح  )407)هـ(،  محاد،  بن  إسامعيل  اجلوهري، 

للماليني. العلم 
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املذهب، . 24 دراية  املطلب يف  هناية  )428)هـ-2007م(،  امللك،  عبد  اجلويني، 
)ط)(، مرص، دار املنهاج.

لغة . 25 الفقهي  القاموس  )408)هـ-988)م(،  سعدي،  د.  جيب،  أبو 
واصطالحًا، )ط2(، دار الفكر، دمشق، سوريا.

حيدر . 26 )ط)(،  الثقات،  ) 9 )هـ- 97)م(،  حبان،  بن  حممد  حبان،  ابن 
العثامنية. املعارف  دائرة  اهلند،  آباد-الدكن، 

دار . 27 بريوت،  البخاري،  الباري برشح صحيح  فتح  بن عيل،  أمحد  حجر،  ابن 
املعرفة، )79 )هـ(.

أحاديث . 28 ختريج  يف  احلبري  التلخيص  )9)4)هـ(،  حممد،  بن  عيل  حجر،  ابن 
العلمية. الكتب  الكبري، )ط)(، دار  الرافعي 

ابن حزم، عيل بن أمحد، )د. ت(، املحىل باآلثار، )د. ط(، بريوت، دار الفكر.. 29
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احللبي، حممد عبد اهلل، ) 97)م(، لسان احلكام يف معرفة األحكام، )ط)(، . ) 

احللبي. مكتبة  القاهرة، 
ابن حنبل، أمحد، ))42) هـ-)200م(، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، )ط)(، . 2 

الرسالة. مؤسسة 
خان، أبو الطيب، )د. ت(، الروضة الندية رشح الدرر البهية، )د. ط(، دار .   

املعرفة.
اخلريش، حممد بن عبد اهلل، )د. ت(، رشح خمترص خليل للخرش، )د. ط(، . 4 

للطباعة. الفكر  بريوت، دار 
اخلرقي، عمر بن احلسني، ) )4)هـ- 99)م(، متن اخلرقى عىل مذهب أيب . 5 

عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين، )ط)(، مرص، دار الصحابة للرتاث.
أبو خطاب، حمفوظ بن أمحد، )2004 م(، اهلداية عىل مذهب اإلمام أيب عبد . 6 

اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، )ط)(، الكويت، مؤسسة غراس للنرش 
والتوزيع.
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)ط)(، . 7  الدارقطني،  سنن  هـ-2004م(،   (424( احلسن،  أبو  الدارقطني، 
لبنان. الرسالة، بريوت،  مؤسسة 
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الدسوقي، حممد بن أمحد، )د. ت(، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، )د. . 40
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)ط)(، دار الغرب اإلسالمي.
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الزركيش، حممد بن عبد اهلل، ) )4) هـ- 99) م(، رشح الزركيش، )ط)(، . 46
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البداية، . 47 ألحاديث  الراية  نصب  )8)4)هـ(،  يوسف،  بن  اهلل  عبد  الزيلعي، 

حتقيق: حممد عوامة، )ط)(، بريوت، مؤسسة الريان.
48 . ، ْلبِيِّ الشِّ وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني  عيل،  بن  عثامن  الزيلعي، 
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الطالب، . 49 املطالب يف رشح روض  أسنى  بن حممد، )د. ت(،  السبكي، زكريا 
)د. ط(، بريوت، دار الكتاب اإلسالمي.

الرسخيس، حممد بن أمحد، )4)4)هـ- 99)م(، املبسوط، )د. ط(، بريوت، . 50
املعرفة. دار 

ابن سعد، حممد بن سعد بن منيع اهلاشمي، حتقيق: إحسان عباس، )968)م(، . )5
الطبقات الكربى، )ط)(، بريوت، دار صادر.

دار . 52 لبنان،  )ط2(،  الفقهاء،  حتفة  )4)4)هـ(،  أمحد،  بن  حممد  السمرقندي، 
الفكر.

يف .  5 النهى  أويل  مطالب  )5)4)هـ-994)م(،  بن سعد،  السيوطي، مصطفى 
رشح غاية املنتهى، )ط2(، د. م، املكتب اإلسالمي.

بريوت، . 54 )د. ط(،  األم،  )0)4)هـ-990)م(،  إدريس،  بن  الشافعي، حممد 
املعرفة. دار 

املنهاج، . 55 ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني  أمحد،  بن  حممد  الرشبيني، 
)ط)(، بريوت، دار الكتب العلمية.

دار . 56 )ط)(،  األوطار،  نيل  ) )4)هـ- 99)م(،  عيل،  بن  حممد  الشوكاين، 
احلديث، مرص.

)409)هـ(. . 57 احلوت،  يوسف  كامل  حتقيق:  حممد،  بن  اهلل  عبد  شيبة،  أيب  ابن 
املصنف يف األحاديث واآلثار، )ط)(، الرياض: مكتبة الرشد.

)د. . 58 الشافعي،  اإلمام  فقه  يف  املهذب  ت(،  )د.  عيل،  بن  إبراهيم  الشريازي، 
ط(، بريوت، دار الفكر.

املعروف . 59 املسالك  ألقرب  السالك  بلغة  ت(،  )د.  حممد،  بن  أمحد  الصاوي، 
بحاشية الصاوي، )د. ط(، دار املعارف.

الصنعاين، عبد الرزاق بن مهام، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، ) 40)هـ(. . 60
العلمي. اهلند، املجلس  املصنف، )ط2(، 
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الطحاوي، أمحد بن حممد، )4)4)هـ-994)م(، رشح معاين اآلثار، )ط)(، . )6
الكتب. عامل 

ابن عابدين، حممد أمني، )2)4)هـ-992)م(. رد املحتار عىل الدر املختار، . 62
)ط2(، بريوت، دار الفكر.

املدينة، .  6 أهل  فقه  يف  الكايف  )980)م(،  اهلل،  عبد  بن  يوسف  الب،  عبد  ابن 
الرياض احلديثة. الرياض، مكتبة  )ط2(، 

يف . 64 التحقيق  تنقيح  )428)هـ-2007م(،  أمحد،  بن  حممد  اهلادي،  عبد  ابن 
الرياض. التعليق، )ط)(، أضواء السلف،  أحاديث 

)د. ط(، . 65 الفوائد،  فرائد  من  املنتقى  بن صالح، )424)هـ(،  العثيمني، حممد 
دار الوطن للنرش، الرياض.

العدوي، . 66 حاشية  مكرم،  بن  أمحد  بن  عيل  )4)4)هـ-994)م(،  العدوي، 
)د. ط(، بريوت، دار الفكر.

القرآن، )ط (، . 67 العريب، حممد بن عبد اهلل، )424)هـ- 200م( أحكام  ابن 
العلمية. الكتب  بريوت، دار 

أيب . 68 سنن  املعبود رشح  عون  )5)4)هـ(،  احلق،  آبادي، حممد شمس  العظيم 
داود، )ط2(، بريوت، دار الكتب العلمية.

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، . 69 العمراين، حييى بن أيب اخلري، ))42)هـ(، 
)ط)(، جدة، دار املنهاج.

)ط)(، . 70 اهلداية،  رشح  البناية  م(،  هـ-2000   (420( الدين،  بدر  العيني، 
العلمية. الكتب  بريوت، دار 

الغزي، أبو املعايل حممد، )))4)هـ-990) م(، ديوان اإلسالم، )ط)(، دار . )7
لبنان. بريوت،  العلمية،  الكتب 

أبو الفتح، نارص بن عبد السيد، )د. ت(، املغرب يف ترتيب املعرب، )د. ط(، . 72
د. م، دار الكتاب العريب.
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املحيط، .  7 القاموس  م(،  )426)هـ-2005  يعقوب،  بن  الفريوزآبادى، حممد 
الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع. لبنان، مؤسسة  )ط8(، بريوت، 

املقنع، . 74 متن  عىل  الكبري  الرشح  ت(،  )د.  حممد،  بن  الرمحن  عبد  قدامة،  ابن 
)ط)(، بريوت، دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع.

اإلمام . 75 فقه  يف  الكايف  هـ-994)م(،   (4(4( أمحد،  بن  اهلل  عبد  قدامة،  ابن 
أمحد، )ط)(، د. م، دار الكتب العلمية.

ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد، حتقيق: عبد العزيز السعيد، )99 )هـ(، روضة . 76
الناظر وجنة املناظر، )ط2(، الرياض، جامعة اإلمام حممد بن سعود.

عامل . 77 دار  الرياض،  ط(،  )د.  املغني،  )))20م(،  الدين،  موفق  قدامة،  ابن 
الكتب.

القرايف، أمحد بن إدريس، )994)م(، الذخرية، )ط)(، بريوت، دار الغرب . 78
اإلسالمي.

العبادات . 79 يف  اإلمجاع  مراتب  ت(،  )د.  سعيد،  بن  أمحد  بن  عيل  القرطبي، 
واملعامالت واالعتقادات )ط)(، بريوت، دار الكتب العلمية.

عمرية، أمحد الربليس، )5)4)هـ-995)م(، حاشيتا . 80 القليويب، أمحد سالمة، 
قليويب وعمرية، )د. ط(، بريوت، دار الفكر.

ط(، . )8 )د.  الفقهاء،  أنيس  )2004م-424)هـ(،  اهلل،  عبد  قاسم  القونوي، 
العلمية. الكتب  بريوت، دار 

الثمر الداين رشح رسالة ابن أيب زيد القريواين، . 82 القريواين، صالح، )د. ت(، 
بريوت. الثقافية،  املكتبة 

عبد .  8 يادات، حتقيق:  والزِّ النَّوادر  زيد، )999)م(،  أيب  بن  اهلل  القريواين، عبد 
الفّتاح حممد احللو وآخرون، )ط)(، بريوت: دار الغرب اإلسالمي.

الرشائع، . 84 ترتيب  يف  الصنائع  بدائع  )982)م(،  الدين،  عالء  الكاساين، 
)ط)(، بريوت، دار الكتاب



العدد السادس عشر    |   ربيع الثاني 1441هـ   |  يناير 2020م
479

األحكام الفقهية المتعلقة بالقسامة

ابن كثري، إسامعيل بن عمر، )408)هـ-988)م(، البداية والنهاية، )ط)(، . 85
دار إحياء الرتاث العريب.

الكالباذي، أمحد بن حممد، )407)هـ(، اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة . 86
والسداد، )ط)(، دار املعرفة، بريوت.

ماجه، . 87 ابن  سنن  ت(،  )د.  القزويني،  اهلل  عبد  أبو  يزيد  بن  حممد  ماجة،  ابن 
حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )د. ط(، بريوت، دار الفكر.

زيد . 88 أيب  لرسالة  الرباين  الطالب  كفاية  )2)4)هـ(،  احلسن،  أبو  املالكي، 
القريواين، )د. ط(، بريوت، دار الفكر.

دار . 89 لبنان،  ط)،  احلاوي،  )9)4)هـ-999)م(،  حممد،  بن  عيل  املاوردي، 
العلمية. الكتب 

املاوردي، عيل بن حممد، )د. ت(، األحكام السلطانية، )د. ط(، دار احلديث، . 90
القاهرة.

املرداوي، عيل بن سليامن، )د. ت(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، . )9
)ط2(، د. م، دار إحياء الرتاث العريب.

املرغياين، عيل بن أيب بكر، اهلداية رشح بداية املبتدي، املكتبة اإلسالمية.. 92
أمحد .  9 اإلمام  مسائل  )425)هـ-2002م(،  منصور،  بن  إسحاق  املروزي، 

اجلامعة  السعودية،  العربية  اململكة  )ط)(،  راهويه،  بن  وإسحاق  حنبل  بن 
العلمي. البحث  املنورة، عامدة  باملدينة  اإلسالمية 

دار . 94 بريوت،  )ط)(،  املزين،  خمترص  )0)4)هـ(،  حيي،  بن  إسامعيل  املزين، 
الفكر.

يف . 95 الكامل  هتذيب  )400)هـ-980)م(،  الرمحن،  عبد  بن  يوسف  املزي، 
أسامء الرجال، )ط)(، مؤسسة الرسالة، بريوت.

مصطفى، إبراهيم، والزيات، أمحد، وعبد القادر، حامد، والنجار، حممد، )د. . 96
ت(. املعجم الوسيط، )د. ط(، د. م، دار الدعوة.
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والقضاء، . 97 األمن  خدمة  يف  الرشعي  الطب  )428)هـ(،  منصور،  املعايطة، 
الوطنية. امللك فهد  الرياض، مكتبة  )ط)(، 

)ط)(، . 98 الفروع،  )8)4)هـ-997)م(،  حممد،  بن  إبراهيم  مفلح،  ابن 
الرسالة. مؤسسة  الرياض، 

)ط)(، . 99 املقنع،  رشح  يف  املبدع   ،)(4(8( حممد،  بن  إبراهيم  مفلح،  ابن 
العلمية. الكتب  لبنان، دار  بريوت، 

)د. ط(، . 00) العمدة،  العدة رشح  م(،  الدين، )424)هـ- 200  هباء  املقديس، 
القاهرة. دار احلديث، 

امَلَلطي، يوسف بن موسى بن حممد، أبو املحاسن مجال الدين احلنفي، املعترص . )0)
من املخترص من مشكل اآلثار، بريوت: عامل الكتب.

ابن امللقن، عمر بن عيل، )425)هـ(، البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار . 02)
)ط)(،  كامل،  يارس  الغيط،  أبو  مصطفى  حتقيق:  الكبري،  الرشح  يف  الواقعة 

الرياض، دار اهلجرة.
ابن املنذر، حممد بن إبراهيم، )408)هـ(، اإلقناع، حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد .  0)

العزيز اجلربين، )ط)).
ابن منظور، حممد بن مكرم، )4)4)هـ(، لسان العرب، )ط (، بريوت، دار . 04)

صادر.
ملخترص . 05) واإلكليل  التاج  )6)4)هـ-996)م(،  يوسف،  بن  حممد  املواق، 

خليل، )ط)(، بريوت، دار الكتب العلمية.
زاد . 06) ت(،  )د.  العسك(،  عيل  بن  الرمحن  عبد  حتقيق:  موسى،  النجا،  أبو 

املستقنع يف اختصار املقنع، )د. ط(، الرياض، دار الوطن للنرش.
رشح . 07) الكالم  خالصة  )2)4)هـ(،  احلريميل،  العزيز  عبد  فيصل  النجدي، 

عمدة األحكام، )ط2).
النجدي، عبد الرمحن بن حممد، )97 ) هـ(، حاشية الروض املربع رشح زاد . 08)

املستقنع، )ط)(، د. ن.
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ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، )د. ت(، البحر الرائق رشح كنز الدقائق، . 09)
)ط2(، بريوت، دار الكتاب اإلسالمي.

معرفة . 0)) العزازي،  عادل  حتقيق:  )9)4)هـ(،  اهلل،  عبد  بن  أمحد  نعيم،  أبو 
الصحابة، )ط)(، الرياض، دار الوطن للنرش.

حلب، . ))) )ط2(،  السنن،  من  املجتبى  )406)هـ(،  شعيب،  بن  أمحد  النسائي، 
اإلسالمية. املطبوعات  مكتب 

العامرة، . 2)) الطلبة، )د. ط(، املطبعة  النسفي، عمر بن حممد، ))) )هـ(، طلبة 
ببغداد. املثنى  مكتبة 

)2)4)هـ-)99)م(، .  )) الشاويش،  زهري  حتقيق:  رشف،  بن  حييى  النووي، 
املكتب  عامن،  دمشق،  بريوت،  )ط (،  املفتني،  وعمدة  الطالبني  روضة 

اإلسالمي.
وعمدة . 4)) الطالبني  منهاج  )425)هـ-2005م(،  رشف،  بن  حييى  النووي، 

املفتني يف الفقه، )ط)(، لبنان، دار الفكر.
النووي، حييى بن رشف، )92 )(، املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، . 5))

)ط2(، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب.
بنقل . 6)) املخترص  الصحيح  املسند  ت(،  )د.  احلجاج،  بن  مسلم  النيسابوري، 

، )د. ط(، بريوت، دار إحياء  العدل عن العدل إىل رسول اهلل 
العريب. الرتاث 

املنهاج، )ط)(، . 7)) املحتاج يف رشح  بن حممد، )57 )هـ(، حتفة  أمحد  اهليتمي، 
بريوت، دار إحياء الرتاث.

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويتية، )404)-427)هـ(، املوسوعة . 8))
السالسل. دار  الكويت،  الكويتية )ط2(،  الفقهية 




