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احلمد هللا وكفى والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله وصحبه،
أما بعد..

فامزالـت مجعيتكـم - قضـاء - تواصـل اخلطـى لنـرش العلـوم القضائيـة، ومن 
ذلـك األبحـاث املتخصصـة التـي تشـتد احلاجـة هلـا، تـم اختيارهـا مـن مكتبـة 

املعهـد العـايل للقضـاء.
وقـد يـرس اهللا إصـدار أربعة أجـزاء من تلـك األبحـاث ملخصة لتسـهل اإلفادة 

منهـا، وقـد وجدنا تفاعـال كبريا مـن القـراء واملهتمني.
وهاهـو العـدد اخلامـس بـني يديـك راجـني أن ينـال رضـاك، شـاكرين كل مـن 

بـذل. جهـده فيه،سـائلني املـوىل أن ينفـع هبـا ويبـارك فيها.

كلمة رئيس جملس اإلدارة

 رئيس جملس إدارة
اجلمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)

أ.د. عبداهللا بن منصور الغفييل
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احلمــد هللا رب العاملــني وصــىل اهللا وســلم وبــارك عــىل نبينــا حممــد وعــىل آلــه 
وصحبــه ومــن اتبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن. أمــا بعــد :

ــواىل األعــداد مــن هــذه السلســلة املباركــة  فالزالــت- بفضــل اهللا تعــاىل- تت
«سلســة ملخصــات األبحــاث القضائيــة» بجهــود مباركــة مــن (جلنــة ملخصــات 
األبحــاث القضائيــة) والتــي كان هدفهــا  تســهيل االنتفــاع بالبحــوث التكميليــة 
ــة  ــارن) يف مكتب ــه املق ــة والفق ــة الرشعي ــمي (السياس ــوراه لقس ــائل الدكت ورس
املعهــد العــايل للقضــاء ، وذلــك بتلخيصهــا لكــي يســهل االنتفــاع هبــا  وإيصاهلــا 

إىل املســتفيدين بأكــرب قــدر ممكــن.
ــدة  ــدم زب ــه أن يق ــت في ــص حرص ــاً يف التلخي ــة منهج ــذت اللجن ــد أخ وق

ــص. ــارئ واملخت ــث والق ــد الباح ــام يفي ــث ب البح
ــىل  ــا ع ــرشوع ويعينن ــذا امل ــا يف ه ــارك لن ــه أن يب ــه وكرم ــاىل بمن ــال اهللا تع  أس
إنجــازه بجميــع مراحلــه عــىل أكمــل حــال و أن جيعلــه خالصــاً لوجهــه الكريــم، 

وأن حيقــق فيــه األجــر والنفــع للجميــع.
كــام أســأله ســبحانه أن جيــزي باخلــري الوفــري  القائمــني عــىل هــذ العمــل، ومن 

بــادروا بطباعــة هــذه السلســة وإخراجهــا ونرشهــا. آمــني آمــني آمني.
  وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

كتبه /
رئيس جلنة امللخصات القضائية 

د. عبدالعزيز بن سليامن بن عيل الغسالن

مقدمة





أحكام بيع املزايدة يف الفقه اإلسالمي

١١

ملخص بحث

(أحكام بيع املزايدة يف الفقه اإلسالمي)

خطة مقدمة لتسجيل بحث تكمييل لنيل درجة املاجستري يف الفقة املقارن
العام اجلامعي (١٤٣٠ هـ )

إعداد الطالب 
خالد بن عبدالعزيز السعيد

إشــراف
د / عبداهللا بن منصور الغفييل

عدد ورقات البحث قبل التلخيص باملقدمة والفهارس  ٣٣٧
عدد صفحات البحث بدون مقدمة وفهارس ٢٧٦

عدد صفحات البحث بعد التلخيص ٩٤
 

إعداد وإرشاف
جلنة تلخيص البحوث واالستشارات القضائية 

باجلمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)
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خطة البحث 
تتكون خطة البحث من: مقدمة، ومتهيد،وسبعة فصول، وخامتة. 

-املقدمــة: وقــد ذكــرت فيهــا أســباب اختيــار املوضــوع وأمهيته،والدراســات 
ــه.  ــث وخطت ــج البح ــابقة، ومنه الس

-التمهيد: وفيه مبحثان:

-املبحث األول: بيان أمهية دراسة العقود يف الفقه اإلسالمي.

-املبحث  الثاين:  بيان التعريفات، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: تعريف العقد لغة اصطالحاً. 

املطلب الثاين: تعريف املزايدة لغة واصطالحاً.

املطلب الثالث: األلفاظ ذات الصلة،وفيه ثالثة فروع:

الفرع األول: بيع النجش.
الفرع الثاين: البيع عىل بيع الغري.

الفرع الثالث: السوم عىل سوم الغري.  
-الفصل  األول: أقسام بيع املزايدة، وفيه أربعة مباحث:

املبحث األول: املزايدة االختيارية.

املبحث الثاين: املزايدة اجلربية.

املبحث الثالث: املزايدة العلنية.

املبحث الرابع: املزايدة الرسية.

-الفصل الثاين: حكم بيع املزايدة، وفيه مبحثان.
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-املبحث األول: صورة بيع املزايدة.

-املبحث الثاين: حكم بيع املزايدة.

-الفصل الثالث: أركان بيع املزايدة، وفيه ثالثة مباحث:

-املبحث األول:العاقدان يف بيع املزايدة،وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول:  حكم مزايدة الصغري غري املميز.

املطلب الثاين: حكم مزايدة الصغري املميز.

املطلب الثالث:حكم مزايدة السفيه.

املطلب الرابع: حكم إشارة األخرس يف بيع املزايدة. 

- املبحث الثاين: املعقود عليه يف بيع املزايدة،وفيه مطلبان:

املطلب األول: العقد عىل األعيان يف بيع املزايدة.

املطلب الثاين: العقد عىل املنافع يف بيع املزايدة. 

-املبحث الثالث:اإلجياب والقبول يف بيع املزايدة،وفيه مطلبان:

املطلب األول:حتديد اإلجياب والقبول يف بيع املزايدة.  

املطلب الثاين:مايتمثل به كل من اإلجياب والقبول يف بيع املزايدة.

-الفصل الرابع:ضوابط بيع املزايدة،وفيه أربعة مباحث:

-املبحث األول:الصدق يف بيع املزايدة،وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول:أثر التغرير والتدليس يف بيع املزايدة.

املطلب الثاين: حكم اشرتاط الرباءة من العيوب يف بيع املزايدة.

املطلب الثالث: حكم اشرتاط  احلكومة الرباءة من العيوب يف بيع املزايدة. 
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ائــع مــع غــريه عــىل الزيــادة يف ثمــن الســلعة،وفيه  ب -املبحــث الثاين:عــدم تواطــؤ ال
ــان: مطلب

املطلب األول:صورة عدم تواطؤ البائع مع غريه عىل الزيادة يف ثمن السلعة.

 املطلب الثاين: حكم عدم تواطؤ البائع مع غريه عىل الزيادة يف ثمن السلعة.  

ــن  ــاع ع ــىل االمتن ــه ع ــني ل ــع املنافس ــرتي م ــؤ املش ــدم تواط ــث الثالث:ع   -املبح
ــان: ــلعة،وفيه مطلب ــن الس ــادة يف ثم الزي

ــن  ــاع ع ــىل االمتن ــه ع ــني ل ــع املنافس ــرتي م ــؤ املش ــدم تواط ــورة ع ــب األول:ص املطل
ــلعة. ــن الس ــادة يف ثم الزي

ــاع عــن  ــه عــىل االمتن ــاين: حكــم عــدم تواطــؤ املشــرتي مــع املنافســني ل املطلــب الث
ــلعة. ــن الس ــادة يف ثم الزي

-املبحــث الرابع:اتفــاق املنافســني، أو بعضهــم عــىل عــدم دخــول بعضهــم يف عقد 
ــه مطلبان: ــدة بعوض،وفي املزاي

ــم يف  ــول بعضه ــدم دخ ــىل ع ــم ع ــني، أو بعضه ــاق املنافس ــورة اتف ــب األول:ص املطل
ــدة بعــوض. عقــد املزاي

ــم يف  ــول بعضه ــدم دخ ــىل ع ــم ع ــني، أو بعضه ــاق املنافس ــم اتف ــب الثاين:حك املطل
ــوض. ــدة بع ــد املزاي عق

-الفصل اخلامس:الوسيط يف بيع املزايدة،وفيه ستة مباحث:

-املبحث األول: تعريف الوسيط لغة واصطالحا.

-املبحث الثاين:مزايدة الوسيط لنفسه،وفيه مطلبان:

املطلب األول:صورة مزايدة الوسيط لنفسه.

املطلب الثاين: حكم مزايدة الوسيط لنفسه.
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-املبحث الثالث:مزايدة الوسيط لكونه رشيكا ملن يزيد،وفيه مطلبان:

املطلب األول:صورة مزايدة الوسيط لكونه رشيكا ملن يزيد.

املطلب الثاين: حكم مزايدة الوسيط لكونه رشيكا ملن يزيد.

-املبحث الرابع:مزايدة الوسيط بالنيابة عن غريه،وفيه مطلبان:

املطلب األول: صورة مزايدة الوسيط بالنيابة عن غريه.

املطلب الثاين:حكم مزايدة الوسيط بالنيابة عن غريه. 

-املبحث اخلامس: ضامن الوسيط يف بيع املزايدة،وفيه مطلبان:

املطلب األول: صورة ضامن الوسيط يف بيع املزايدة.

املطلب الثاين: حكم ضامن الوسيط يف بيع املزايدة. 

-املبحث السادس:أجرة الوسيط يف بيع املزايدة،وفيه مطلبان:

املطلب األول:صورة أجرة الوسيط يف بيع املزايدة.

املطلب الثاين:حكم أجرة الوسيط يف بيع املزايدة. 

-الفصل السادس:مسائل متفرقة يف بيع املزايدة،وفيه مخسة مباحث:

-املبحث األول: افتتاح املزايدة،وفيه مطلبان:

املطلب األول: صورة افتتاح املزايدة.

املطلب الثاين:حكم افتتاح املزايدة.

-املبحث الثاين: املزايدة بالوسائل احلديثة،وفيه مطلبان:

املطلب األول: صور املزايدة  بالوسائل احلديثة.

املطلب الثاين: حكم املزايدة بالوسائل احلديثة.
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-املبحث الثالث:اخليار يف بيع املزايدة،وفيه مطلبان:

املطلب األول: صور اخليار يف بيع املزايدة.

املطلب الثاين: حكم اخليار يف بيع املزايدة. 

-املبحث الرابع:التفضيل يف املزايدة،وفيه مطلبان:

املطلب األول:صورة التفضيل يف املزايدة.

املطلب الثاين:حكم التفضيل يف املزايدة.

-املبحث اخلامس:دعو الغبن يف بيع املزايدة،وفيه مطلبان:

املطلب األول: صور دعو الغبن يف بيع املزايدة.

املطلب الثاين:حكم دعو الغبن يف بيع املزايدة.

-الفصل السابع:دراسة تطبيقية ،وفيه أربعة مباحث:

-املبحث األول:نموذج تطبيقي من األنظمة السعودية،وفيه مطلبان:

املطلب األول: عقد املزايدة يف نظام تأمني مشرتيات احلكومة.

املطلب الثاين: عقد املزايدة يف نظام املرافعات الرشعية.

ــه  ــرص احلديث،وفي ــدات يف الع ــود املزاي ــرة يف عق ــرشوط املؤث ــاين: ال ــث الث -املبح
ــب: ــة مطال ثالث

املطلب األول: حكم التأكد مقدما من صالحية املزايدين.

املطلب الثاين: حكم اشرتاط الرسم لدخول املزايدة.

املطلب الثالث: حكم تقديم تأمني مؤقت من قبل املتقدمني للدخول يف املزايدة.

-املبحث الثالث:املزايدة االستثامرية،وفيه مطالبان:
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املطلب األول: صورة املزايدة االستثامرية.

املطلب الثاين: حكم املزايدة االستثامرية.

-املبحث الرابع:دراسة مقارنة بالقانون واألنظمة احلديثة. 

-اخلامتة: ( التوصيات والنتائج التي توصلت إليها ).

-الفهرس. 
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التمهيد

املبحث األول: بيان أمهية دراسة العقود يف الفقه اإلسالمي:

بناء شخصية فقهية تستوعب آراء الفقهاء وحاجات املجتمع:  . ١
إعــامل نظريــة «التجديــد الفقهــي» مــن خــالل تفعيلــه يف املجتمــع وصياغتــه املكتوبــة . ٢

وامللفوظة.
إعداد كوادر موازية للطاقات العلمية الفقهية. . ٣
توسيع نوافذ املشاركات الفقهية للفقهاء.  . ٤
استغالل الوسائل املمكنة للتأهيل الفقهي وتوظيفه. . ٥
إقامة اللحمة والتكاملية بني علم الفقه والعلوم األخر املساندة. . ٦
ــاركة يف . ٧ ــع واملش ــع املجتم ــش م ــىل التعاي ــادرة ع ــة ق ــة علمي ــات فقهي ــن طاق تكوي

ــة. ــة و النظامي ــه املعرفي ــة نظم صياغ
تقديــم نــامذج فقهيــة قــادرة عــىل احلــوار العلمــي والبنــاء التنظــريي لكليــات الرشيعة . ٨

ــة العلمية.  واملضامــني الفقهي
بناء عقليات فقهية حتلل املخرجات الفقهية والربط املقاصدي للفقه الوظيفي.. ٩
ــاد . ١٠ ــارص واالجته ــي املع ــراك الفقه ــة للح ــة خاص ــد علمي ــداد قواع ــاركة يف إع املش

ــتقبل. ــي للمس ــترشايف البنائ االس
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املبحث الثاين: بيان التعريفات.

املطلب األول: تعريف العقد لغة واصطالحا

أوال: تعريف العقد لغة:
ــق،  ــط، والتوثي ــد، والرب ــىل الش ــة ع ــد لغ ــق العق د»،ويطل قَ ــدر،  والفعل«عَ د:مص قُ      العَ

ــة. واإلحــكام يف األمــور احلســية واملعنوي
ثانيا: تعريف العقد اصطالحا:

أما اصطالح الفقهاء عىل العقد يتجاذبه معنيان:
املعنى األول:-

ربط بني كالمني ينشأ عنه حكم رشعي بااللتزام ألحد الطرفني، أو لكليهام.
املعنى الثاين:-

أن يــراد بالعقــد االلتــزام الرشعــي ســواء أكان مصــدره طرفــني، أم طرفــا واحــداً، بــإرادة 
متعاقديــن، أو إرادة واحــدة منفــردة.

ــون العقــد بأنه:»اتفــاق إرادتــني  ف رشاح القان ــد القانونيــني، فقــد عــرَّ ــى العقــد عن معن
عــىل إنشــاء حــق، أو عــىل نقلــه، أو عــىل إهنائــه».

ثالثا: تعريف البيع  لغة:
 ( بيع ) مصدُ باع،وهو مقابلة اليشء باليشء عىل وجه املعاوضة.

رابعا:تعريف البيع اصطالحا:  
هــو: مبادلــة عــني أو منفعــة مباحــة مطلقــا بأحدمهــا كذلــك عــىل التأبيــد فيهــام بغــري ربــا 

وال قــرض. 
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املطلب الثاين: املزايدة لغة واصطالحا

أوال:تعريف املزايدة لغة:

ــدَ عــىل وزن «فاعــل»، وتزايــد أهــل الســوق عــىل الســلعة إذا بيعــت  ايَ      املزايدة:مصــدر زَ
ــن يزيد.  فيم

ثانيا: معنى املزايدة اصطالحا:

عقــد بمقتضــاه يتــم مبادلــة ســلعة معروضــة بــامل بعــد النــداء عليهــا، وإعــالن الســعر 
املقــدم، وطلــب الزيــادة مــن احلارضيــن.

تعريف القانونيني للمزايدة يف القانون التجاري واإلداري، فمن هذه التعريفات:
كل بيــع يســتطيع أي شــخص حضــوره حتــى ولــو اقتــرص املــزاد عــىل طائفــة معينــة مــن 

األشــخاص، ويتــم ملــن يقــدم أعــىل ثمــن.
وعرفهــا علــامء القانــون اإلداري بأهنا:«طريقــة بمقتضاهــا تلتــزم اإلدارة باختيــار أفضــل 
ــة  ــة اخلدم ــن ناحي ــة، أم م ــة املالي ــن الناحي ــواء م ــا، س ــا رشوط ــد معه ــون للتعاق ــن يتقدم م

ــة». املطلوب

ثالثا: بيان اإلطالقات الواردة عىل بيع املزايدة:

ــث  ــال:  يف حدي ــلم ق ــه وس ــىل اهللا علي ــي ص ــتناداً إىل أن النب ــد: اس ــن يزي ــع م أ)- بي
احللــس والقدح:(مــن يزيــد عــىل درهــم) (أخرجــه أمحــد يف مســنده (١٢١٥٥)،وأبــوداود يف 
ســننه، (١٦٤١)،والرتمــذي يف ســننه (١٢١٨)، وقال:»حديــث حسن»،والنســائي يف ســننه، 

ــب). ــب والرتهي ــف الرتغي ــاين يف ضعي ــه األلب (٦٠٩٩)، (٢١٩٨)، وضعف
ب)- بيع الفقراء

ج)-بيع من كسدت بضاعته أو جتارته.
د)- بيع املفاليس أو بيع السلطان.
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هـ)-بيع الداللة أو الدالل أو املنادة.

وأما اإلطالقات احلديثة منها:

أ)- بيع املزاد العلني.
ب)- بيع احلراج: «وهو االسم الدارج يف وسط اململكة العربية السعودية»

ج)- البيع اجلربي.

هـ)- بيع احلكومة.
و)- بيع املحاكم احلسبية.

املطلب الثالث: األلفاظ ذات الصلة

بيع النجش   
    بالنظــر إىل تعريــف الفقهــاء لبيــع املزايــدة، وإىل تعريفهــم  لبيــع النجــش يلمــس الناظــر 
الفــرق بــني البيعــني، وأن بيــع النجــش يقصــد بــه الزيــادة يف الســعر، وليــس لــه نيــة الــرشاء 
بخــالف بيــع املزايــدة الــذي يقصــد الزيــادة ولــه نيــة الــرشاء، فتشــاهبا يف الصــورة واختالفــا 

يف اإلرادة

البيع عىل بيع الغري:
    باملقارنــة بــني تعريــف البيعــني عنــد الفقهــاء - بيــع املزايــد،  و البيــع عــىل بيــع الغــري - 
ن اختــالف هــذا البيــع عــن بيــع املزايــدة حيــث إنــه يقــع بعــد الركــون يف حــني  يلحــظ املقــارِ
تقــع املزايــدة قبــل الركــون، فتشــاهبا يف التجــاذب واختالفــا يف زمنــه فــاألول - بيــع املزايــدة 
- قبــل الركــون و الثــاين - البيــع عــىل بيــع الغــري - بعــد الركــون ســواء أراد إفســاد العقــد 

األول أم مل يــرد ذلــك.

السوم عىل سوم الغري: 
    اختــالف بيــع املزايــدة عــن مســألة الســوم عــىل ســوم الغــري، فــاألول يقــع الســوم قبــل 
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ــا يف  ــة واختالف ــني معين ــىل ع ــرتين ع ــوارد املش ــا يف ت ــون، واتفق ــد الرك ــاين بع ــون والث الرك
زمنهــا، وإن مل يقصــد األول إفســاد رشاء الثــاين. 

     ولعــل مــا تــم بيانــه يــربز مقــدار الصلــة بــني املســائل الثــالث املذكــورة آنفــا، وبــني 
بيــع املزايــدة، ويف الفــرع القــادم ســأتناول بيــان احلكــم التكليفــي والوضعــي هلــا يف الفقــه 

اإلســالمي بــام حيقــق الغــرض.

 الفرع األول: بيع النجش

احلكم  التكليفي لبيع النجش:

صور بيع النجش:
ــري  ــا، ويغ ــن ثمنه ــع م ــلعة لريف ــد يف الس ــث، فيزي ــرف ثال ــأيت ط ــورة األوىل: أن ي الص

ــادة. ــرتي بالزي املش
ــا يغــري  الصــورة الثانيــة: أن يــأيت طــرف ثالــث يظهــر بــرصه بالســلعة، ويمدحهــا مدحً

املشــرتين.
الصــورة الثالثــة: أن يزيــد صاحــب الســلعة عــىل الثمــن الــذي أعطيــه ليدلــس عــىل مــن 

يســومه.
الصورة الرابعة: أن يزيد الوكيل أو السمسار زيادة ومهية مل يعرضها أحد.

واألوىل والثانية مها النجش حقيقة، والثالثة والرابعة مقيستان عليه.
وقد حكى الفقهاء اإلمجاع عىل حتريمه،  وأن الناجش آثم بفعله

ومستند اإلمجاع:-
ــلم-  ــه و س ــىل اهللا علي ــول اهللا - ص ــى رس ــال:( هن ــه ق ــرة رىض اهللا عن ــارواه أبوهري  م
ــىل  ــب ع ــه، وال خيط ــع أخي ــىل بي ــل ع ــع الرج ــوا، و ال يب ــاد ، وال تناجش ــارض لب ــع ح أن يبي
خطبتــه، وال تســأل املــرأة طــالق أختهــا لتكفــئ مــا يف إنائهــا)( خرجــه البخــاري يف 
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صحيحه،احلديــث(٢١٤٠)    

احلكم الوضعي لبيع النجش:

صورة املسألة: إذا وقع النجش يف بيع املزايدة هل يصح البيع؟
اختلف العلامء يف احلكم الوضعي للنجش عىل قولني:

القــول األول: أن البيــع صحيــح ويأثــم الناجــش، وهــو قــول احلنفيــة واملالكيــة 
الظاهريــة. احلنابلةوقــول  عنــد  املذهــب  والشــافعيةوهو 

القول الثانية: أن البيع فاسد، وهو قول أمحد بن حنبل

استدل أصحاب القول األول بالتايل:
الدليــل األول:أن النهــي الــوارد يف النصــوص عــن النجــش ملعنــى ليــس يف ذات العقــد 

وال يف رشائطــه.
الدليل الثاين:أن النهي الوارد  عن النجش عائد إىل الناجش ال إىل العاقد.

الرتجيــح: رجحــان القــول األول، مــع مراعــاة إعطــاء املشــرتي احلــق يف اخليــار ملــا فيــه 
مــن العــدل ودفــع الظلــم عنــه فهــو رضر والــرضر يــزال، الســيام أن هــذا أعمــل لألدلــة، 

وأســعد بمقاصــد الرشيعــة، ولقــوة أدلــة القــول األول، وســالمتها مــن املعارضــة.

 الفرع الثاين: البيع عىل بيع الغري

احلكم  التكليفي للبيع عىل بيع الغري:

صــورة البيــع عــىل بيــع الغــري:أن يــرتاىض املتبايعــان عــىل ثمــن الســلعة، فيجــيء آخــر 
ــار  ــاء خي ــذا يف أثن ــن، وه ــذا الثم ــن ه ــص م ــلعة بأنق ــذه الس ــل ه ــك مث ــا أبيع فيقول:أن

ــس. ــار املجل ــاء خي ــذا يف أثن ــه،  وه ــل من ــا، أو بأق ــا بثمنه ــريا منه ــك خ املجلس،أوأبيع
أويف أثناء خيار الرشط.
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وقد حكى العلامء اإلمجاع عىل حتريمه ومنعه:
ــه و  ــرة - ط- قــال:( هنــى رســول اهللا- صــىل اهللا علي ــو هري مســتند اإلمجــاع: مــارواه أب
ســلم- أن يبيــع حــارض لبــاد ، وال تناجشــوا، و ال يبــع الرجــل عــىل بيــع أخيــه، وال خيطــب 

عــىل خطبتــه، وال تســأل املــرأة طــالق أختهــا لتكفــئ مــا يف إنائهــا) ســبق خترجيــه.
احلكم الوضعي للبيع عىل بيع الغري: اختلف العلامء يف عىل قولني:

القــول األول: أن بيــع الرجــل عــىل بيــع أخيــه صحيــح، واإلثــم عــىل الفاعــل لذلــك، وبه 
قــال مجهــور العلــامء، مــن احلنفيــة ، ومــن املالكيــة وهــو املشــهور عندهــم عــىل الصحيح،وبــه 

قــال الشــافعية ، وروايــة عنــد احلنابلة. 
القــول الثــاين: أن بيــع الرجــل عــىل بيــع أخيــه باطــل اليصح.وبــه قــال مالــك يف روايــة 

عنــه ، والراجــح عنــد احلنابلــة وهــو املذهــب ، والظاهريــة.
ــع  ــىل بي ــه ع ــع أخي ــىل بي ــل ع ــع الرج ــاس  بي ــول األول باآليت:قي ــاب الق ــتدل أصح اس

ــل. ــي فاليبط ــق آدم ــي حل ــون النه ــاه يف ك ــاهبته إي ــش ملش النج
ــاء  ــع بق ــه م ــن إعامل ــش يمك ــن النج ــي ع ــول األول؛ألن النه ــان الق ــح: رجح  الرتجي
ــل  ــه؛ وألن األص ــاور ل ــه جم ــارج عن ــر خ ــل ألم ــد ب ــل العق ــد ال إىل أص ــو عائ ــد؛ إذ ه العق
ــن  ــالمتها م ــول األول وس ــة الق ــتطاعة؛ولقوة أدل ــدر االس ــني ق ــال املكلف ــح أفع تصحي

ــة. املعارض

الفرع الثالث: السوم عىل سوم الغري

احلكم  التكليفي للسوم عىل سوم الغري:

صور السوم عىل سوم الغري:
ــن  ــىل ثم ــتقرا  ع ــد أن يس ــر بع ــا إىل األخ ــان أحدمه ــن املتبايع ــورة األوىل: أن يرك  الص
الســلعة فيجــيء  مشــرتٍ آخــر، فيقول:أنــا أشــرتهيا منــك بأكثــر مــن هــذا الثمــن، أو بذلــك 

ــه. ــن نفس الثم
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حكى العلامء اإلمجاع عىل حتريمه ومنعه:
مستند اإلمجاع:

مــارواه أبــو هريــرة رىض اهللا عنــه  قــال: «هنــى رســول اهللا عــن التلقــي وأن يبتــاع املهاجــر 
لألعــرايب، وأن تشــرتط املــرأة طــالق أختهــا، وأن يســتام الرجــل عــىل ســوم أخيــه، وهنــى 

عــن النجــش، وعــن الترصيــة»( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٢٥٧٧).

احلكم الوضعي للسوم عىل سوم الغري:

الــذي يظهــر بعــد البحــث يف مســألة احلكــم الوضعــي هلــذا النــوع مــن البيــوع مل أجــد 
فرقــا بينهــا وبــني مــا يــورده الفقهــاء يف مســألة احلكــم الوضعــي للبيــع عــىل بيــع الغــري، لــذا 
فهــم جيعلوهنــا حتــت بــاب واحــد، بــل خيرجــون حكــم األوىل عــىل الثانيــة للمعنــى املشــرتك 
ــار  ــن خي ــع يف زم ــىل البي ــع ع ــر، والبي ــا لآلخ ــان أحدمه ــان يركن ــون املتبيع ــو ك ــام، وه بينه

املجلــس والــرشط.
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الفصل األول

أقسام بيع املزايدة

املبحث األول: املزايدة االختيارية

     وهــي مايكــون البيــع فيهــا باختيــار ورضــا املالــك األصيــل، أو وكيلــه املــأذون لــه، 
فهــو الــذي يوجــب البيــع يف املــزاد للحصــول عــىل الثمــن الــذي يرغبــه.

    وهــذا النــوع مــن املزايــدة يمكــن أن يتــوىل أطرافها أفــراد أو مؤسســة أهليــة أوحكومية، 
ســواء أكان بيعــا أم رشاءً باعتبارهــا حمــال للتملــك والتمليــك، واليســثنَ منــه أي نــوع مــن 

 . لسلع ا
وليــس ثمــة أحــكام يســتقل هبــا هــذا النــوع مــن بيــع املزايــدة إال مــا ذهــب إليــه بعــض 
املالكيــة  بعــدم جــواز اشــرتاط الــرباءة مــن العيــب يف املــزاد االختيــاري، وســوف يــأيت بيانــه 

يف املبحــث املعــد هلــذا إن شــاء اهللا تعــاىل. 

  املبحث الثاين: املزايدة اجلربية

ــة أو  أوال: تعريفهــا: وهي:مــا يكــون البيــع فيهــا بأمــر جهــة خمتصــة - الســلطة القضائي
الســلطة اإلداريــة - خمولــة مــن احلاكــم، وال يؤخــذ إذن املالــك فيهــا..

ــا يف  ــدأ الرض ــة مب ــررة يف الرشيع ــول املق ــن األص ــة: إن م ــدة اإلجباري ــم املزاي ثانيا:حك
ــونَ  بَاطِــلِ إِال أَنْ تَكُ ــمْ بِالْ يْنَكُ ــمْ بَ كُ الَ وَ ــوا أَمْ لُ أْكُ نُــوا ال تَ يــنَ آمَ ذِ َــا الَّ ــا أَهيُّ البيــوع، قــال تعــاىل:﴿ يَ

ــمْ ... ﴾.( ســورة النســاء:أية(٢٩). نْكُ اضٍ مِ ــرَ ــنْ تَ ةً عَ ــارَ جتَِ
ــراض ) ــن ت ــع ع ــام البي ــال: - (إن ــدري - ريض اهللا عنه-قال:ق ــعيد اخل ــو س ورو أب

(أخرجــه ابــن ماجــه يف ســننه (٢١٨٥)،و البيهقــي يف ســننه الكــرب (١٠٨٥٨)، وصححــه 
ــاين يف اإلرواء،.  األلب
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صــورة املســألة: إذا أفلــس شــخص، وقــد طالبــه الغرمــاء باملــال فامتنــع عــن إعطائهــم، 
ــه، ويبيــع مــال املفلــس مزايــدة إلعطــاء الغرمــاء أو ليــس لــه  فهــل للحاكــم أن حيجــر علي

ذلــك؟
األقوال يف املسألة:

القــول األول:أن للحاكــم بيــع مــال املفلــس إذا امتنــع عــن إعطــاء الغرمــاء أمواهلــم بعــد 
مطالبتهــم لــه، وإليــه ذهــب املالكيــة والشــافعية واحلنابلــة وحممــد بــن احلســن وأبــو يوســف 

مــن احلنفيــة.
القــول الثــاين: أن  ليــس للحاكــم بيــع مــال املفلــس إذا امتنــع عــن إعطــاء الغرمــاء أمواهلم 

بعــد مطالبتهــم له.وهــو قــول أيب حنيفة.
ــه (أن  ــك رىض اهللا عن ــن مال ــب ب ــارواه كع ــاآليت:  م ــول األول ب ــاب الق ــتدل أصح اس
ــه ) ــن كان علي ــه يف دي ــه وباع ــه- مال ــل -ريض اهللا عن ــن جب ــاذ ب ــىل مع ــر ع ــي حج النب

( أخرجــه البيهقــي يف ســننه الكــرب وللفــظ لــه (١١٠٤١)،واحلاكــم يف مســتدركه، 
الشــيخني». رشط  عــىل  (٧٠٦٠)،وقال:»صحيــح 

الدليــل الثــاين: قيــاس جــواز احلجــر عــىل املفلــس، ومنعــه مــن التــرصف يف مالــه حلــق 
الغرمــاء عــىل جــواز احلجــر عــىل املــر  يــض ومنــع ترصفــه يف املــال لقيــام حــق الورثــة فيــه 

رشعــا.
ــن  ــع ع ــس إذا امتن ــال املفل ــع م ــم بي ــو: أن للحاك ــول األول وه ــان الق ــح: رحج الرتجي

ــارض.    ــن املع ــالمتها م ــه وس ــوة أدلت ــم له؛لق ــد مطالبته ــم بع ــاء أمواهل ــاء الغرم إعط
ثالثا: بيان بعض الضوابط يف املزايدة اجلربية:  

مصلحة املفلس يف املزايدة اجلربية مقدمة.
استحباب حضور املفلس  زمن املزايدة.
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أن يباع كل نوع من السلع يف سوقه.
أن يبدأ بام يرسع إليه الفساد. 

   املبحث الثالث: املزايدة العلنية

صورهتا:يقــدم الســائم عرضــه ويعلــن الوســيط أو صاحــب الســلعة الثمــن املطــروح يف 
ــك  ــة املال ــق رغب الثمن وف ــتقرَ ــإن اس ــادة، ف ــرشاء الزي ــني يف ال ــن الراغب ــب م ــوم، ويطل الس

يوجــب املالــك العقــد وقــد اليوجبــه إذا يرغــب الثمــن الــذي اســتقرَ عليــه الســوم.  
حكمهــا: هــذا القســم مــن املزايــدة جائــزة رشعــا لعــدم مصادمتهــا للرشيعــة وقواعدهــا 

املرعيــة، واألصــل يف تعامــالت النــاس اإلباحــة.
ــس  ــث أن ــاء يف حدي ــام ج ــلم  ك ــه وس ــىل اهللا علي ــي ص ــل النب ــه فع ــىل إباحت      ودل ع
ــال:  ــك يشء؟ ق ــا يف بيت ــال: (أم ــأله، فق ــي  يس ــى النب ــار، أت ــن األنص ــالً م - ط-» أن رج
ــي  ــال: ائتن ــاء، ق ــن امل ــه م ــرشب في ــب ن ــه، وقع ــط بعض ــه ونبس ــس بعض ــس نلب ــىل، حل ب
هبــام، فأتــاه هبــام، فأخذمهــا رســول اهللا  بيــده وقــال: مــن يشــرتي هذيــن؟ قــال رجــل: أنــا 
آخذمهــا بدرهــم، قــال: «مــن يزيــد عــىل درهــم»؟ مرتــني أو ثالثــاً، قــال رجــل: أنــا آخذمهــا 
بدرمهــني، فأعطامهــا إيــاه فأخــذ الدرمهــني فأعطامهــا األنصــاري، وقــال: «أشــرتِ بأحدمهــا 

ــه).  ــبق خترجي ــاه به(س ــه» فأت ــي ب ــاً، فائتن ــر قدوم ــرتِ باآلخ ــك، وأش ــذه إىل أهل ــاً فأنب طعام
  املبحث الرابع: املزايدة الرسية تسمى املزايدة «بطريق املظاريف»

وهي:التــي يتــم فيهــا التقــدم بعطــاء عــن طريــق عــرض مكتــوب ومغلــق، ال يفتــح إال يف 
اليــوم املحــدد لفتــح املظاريــف، فريســو املــزاد عــىل مــن تقــدم بأعــىل ثمــن.

ومل يتعــرض الفقهــاء فيــام اطلعــت عليــه مــن املصــادر هلــذا النــوع مــن املزايــدة، ولكــن 
ــوث  ــىل البح ــالع ع ــد االط ــم ( ٨٢/٤/٧٧ ) بع ــالمي  رق ــه اإلس ــع الفق ــرار جمم ــاء يف ق ج
الــواردة إىل املجمــع بخصــوص موضــوع    :    »    عقــد املزايــدة  »  وبعــد االســتامع إىل املناقشــات 
التــي دارت حولــه وحيــث إن عقــد املزايــدة مــن العقــود الشــائعة يف الوقــت احلــارض، وقــد 
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ــا  ــه ضبط ــل ب ــة التعام ــط طريق ــت لضب ــاوزات دع ــاالت جت ــض احل ــذه يف بع ــب تنفي صاح
ــات  ــه املؤسس ــام اعتمدت ــالمية ك ــة    اإلس ــكام الرشيع ــا ألح ــن طبق ــوق املتعاقدي ــظ حق حيف
واحلكومــات وضبطتــه    برتاتيــب    إداريــة ومــن أجــل بيــان األحــكام الرشعيــة هلــذا العقــد  

 تقرر ما ييل    :
   أوال    :    عقــد املزايــدة:   عقــد معاوضــة يعتمــد دعــوة الراغبــني نــداء أو كتابــة للمشــاركة 

يف املــزاد، ويتــم عنــد رضــا البائــع.
  ثانيــا    :    يتنــوع عقــد املزايــدة بحســب موضوعــه إىل بيــع وإجــارة وغــري ذلــك، وبحســب 
طبيعتــه إىل اختيــاري كاملــزادات العاديــة بــني األفــراد، وإىل إجبــاري كاملــزادات التــي يوجبها 

القضــاء، وحتتــاج إليــه املؤسســات العامــة واخلاصــة واهليئــات    احلكوميــة واألفراد. 
ثالثــا    :    إن اإلجــراءات املتبعــة يف عقــود املزايــدات مــن حتريــر كتــايب وتنظيــم وضوابــط 

ورشوط    إداريةأوقانونيــة جيــب أن ال تتعــارض مــع أحــكام الرشيعــة  اإلســالمية».
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الفصل الثاين

حكم بيع املزايدة

املبحث األول: صورة بيع املزايدة

ــةً أم عقــارا تعــرض عــىل       أن الســلعة التــي يريــد مالكهــا بيعهــا ســواء  أكانــت منقول
ــادي -مالــك الســلعة أو  ــا هلــا ويطلــب املن ــا ثمن ــم يقــدم أحدهــم مبتدئ ــي الــرشاء، ث راغب
ــداء، وكلــام قــدم ثمــن للســلعة  ــادة عــىل الثمــن املعلــن ابت الوســيط - مــن احلارضيــن الزي
طلــب املنــادي الزيــادة عليــه مــن الراغبــني يف الــرشاء حتــى يقــف ثمــن الســلعة عــىل أحــد 
ــم  ــم يت ــا، ث ــعار غالب ــر األس ــو أكث ــك، وه ــب للامل ــن األرغ ــع الثم ــذي يدف ــني ال الراغب

اإلجيــاب مــن املالــك. 

املبحث الثاين: حكم بيع املزايدة

األقوال يف املسألة:
ــة  ــة والشــافعية واحلنابل ــة واملالكي ــه ذهــب احلنفي ــع املزايدة.وإلي القــول األول: جــواز بي

ــة. والظاهري
القــول الثــاين: جــواز بيــع املزايــدة يف بيــع املواريــث والغنائــم ويكــره فيــام عداها.وهــو 

قــول احلســن وابــن ســريين وعطــاء  و األوزاعــي وإســحاق بــن راهويــة وجماهــد.
ــختياين  ــوب الس ــي وأي ــم النخع ــال إبراهي ــه ق ــع املزايدة.وب ــة بي ــث: كراه ــول الثال الق

ــة. ــعبي وعقب ــر الش وعام
استدل أصحاب القول األول بالتايل:

الدليل األول:
بَا﴾ ( سورة البقرة:أية(٢٧٥). مَ الرِّ رَّ حَ بَيْعَ  وَ لَّ اهللاَُّ الْ أَحَ - قوله تعاىل:﴿وَ
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الدليل الثاين:
ــه  ــىل اهللا علي ــي ص ــى النب ــار، أت ــن األنص ــالً م ــه « أن رج ــس رىض اهللا عن ــارواه أن - م
وســلم  يســأله، فقــال: (أمــا يف بيتــك يشء؟قــال: بــىل حلــس نلبــس بعضــه ونبســط بعضــه، 
وقعــب نــرشب فيــه مــن املــاء، قــال ائتنــي هبــام، فأتــاه هبــام، فأخذمهــا رســول اهللا صــىل اهللا 
عليــه وســلم  بيــده، وقــال: مــن يشــرتي هذيــن؟ قــال رجــل: أنــا آخذمهــا بدرهــم، قــال: 
ــا آخذمهــا بدرمهــني، فأعطامهــا  ــاً، قــال رجــل: أن «مــن يزيــد عــىل درهــم»؟ مرتــني أو ثالث
ــذه إىل  ــا فأنب ــا طعام ــرتِ بأحدمه ــال: «اش ــاري، وق ــا األنص ــني فأعطامه ــذ الدرمه ــاه فأخ إي

ــه) ســبق خترجيــه. ــاه ب ــه» فأت أهلــك، واشــرتِ باآلخــر قدومــاً، فائتنــي ب
اإلمجاع:فقد حكى اإلمجاع غري واحد من أهل العلم عىل جواز بيع املزايدة

الرتجيح:

رجحان القول األول لقوة أدلته وسالمتها من االعرتاض املضعف للقول.
و للحاجــة املاســة إىل بيــع املزايــدة،  وقــد اشــتمل هــذا الديــن الكامــل عــىل كل مــا تدعــو 
 و رمحــةً  نَــا عليــكَ الكتــابَ تبيانــاً لــكلِّ يشءٍ وهــدً لْ إليــه حاجــة النــاس، قــال تعــاىل: ﴿ ونَزَّ

ــلِمني﴾ (ســورة النحل:آية(٨٩).  سْ  لِلْمُ َ ــرشْ وبُ
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 الفصل الثالث

أركان بيع املزايدة

اختلف الفقهاء -رمحهم اهللا - يف حتديد أركان العقد عىل قولني:
القــول األول:أن أركان العقــد ثالثةوهــي: العاقدان»مــن يصــدر عنهــام اإلجيــاب 
والقبــول»، واملعقــود عليه»حمــل العقــد»، والصيغــة العقدية»اإلجيــاب والقبول».وإليــه ذهــب 

ــة. ــافعية، واحلنابل ــة، والش املالكي
القــول الثــاين:أن للعقــد ركنــاً واحــداً هو:الصيغــة، وأمــا املعقــود عليــه والعاقــدان فمــام 

يســتلزمهام وجــود الصيغــة، وليســا مــن األركان.وإليــه ذهــب احلنفيــة.
«وبــام أن احلنفيــة يقولــون:إن الصيغــة تســتلزم وجــود العاقديــن، واملحــل رضورة فــإن 

اخلــالف بــني اجلمهــور واحلنفيــة يكــون خالفــا نظريــا اليرتتــب عليــه نتائــج يف العمــل».
وقــد رأ الدكتــور عبــد اهللا املطلــق - حفظــه اهللا- بــأن عقــد بيــع املزايــدة ينفــرد بمقــوم 

إضافــة ألركان العقــد وهــو الــدالل.

املبحث األول: العاقدان يف بيع املزايدة

     املــراد بالعاقديــن: ومهــا كل مــن يتــوىل طــريف العقــد،  البائــع واملشــرتي يف عقــد البيــع 
وكــذا بيــع املزايــدة.

وقد ذكر الفقهاء عددا من الرشوط يلزم وجودها يف طريف العقد وهي كامييل:
ــي  ــد الصب ــح عق ــال يص ــرصف، ف ــز الت ــن جائ ــون كال املتعاقدي ــرشط األول:أن يك ال

ــون. واملجن
الرشط الثاين:الرضا  الرصيح املختار من املتعاقدين.
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ةً  ارَ َ ــونَ جتِ بَاطِــلِ إِال أَنْ تَكُ ــمْ بِالْ يْنَكُ ــمْ بَ كُ الَ وَ ــوا أَمْ لُ أْكُ نُــوا ال تَ يــنَ آمَ ذِ َــا الَّ ا أَهيُّ قــال تعــاىل:﴿ يَ
يامً ﴾ (ســورة النســاء:آية(٢٩). حِ مْ رَ انَ بِكُ مْ إِنَّ اهللاََّ كَ ــكُ سَ ــوا أَنْفُ تُلُ قْ ال تَ ــمْ  وَ نْكُ اضٍ مِ ــرَ ــنْ تَ عَ

  ورو أبــو ســعيد اخلــدري - ريض اهللا عنه-قال:قــال: رســوال اهللا صــىل اهللا عليه وســلم 
إنــام البيــع عــن تــراض ). (ســبق خترجيه)

الرشط الثالث:تعدد العاقد.
ذهــب الفقهــاء إىل منــع أن يكــون البائــع وليــا عــىل املشــرتي وال وكيــال عنــه والجيــوز أن 
يكــون املشــرتي وكيــال عــن البائــع وال وليــا عليــه وبيــع املزايــدة اليســتقل بحكــم يف هــذه 

الصــور.
واختلف الفقهاء فيام يستثنى من ذلك عىل ثالثة أقوال:

القــول األول:يســتثنى بيــع األب البنــه مــن مالــه - مــال األبــن- الصغــري بمثــل قيمتــه، 
أو بغبــن يقــع مثلــه بــني النــاس يف العــادة، وإليــه ذهــب احلنفيــة واحلنابلــة.

القــول الثاين:يســتثنى رشاء الوكيــل يف البيــع بعــض املبيــع بســعر مابــاع بــه ســائره، وإليــه 
ذهــب املالكيــة.

عنــه  وصيَّــا  أو  البائــع  عــن  وكيــال  املشــرتي  يكــون  أن  الثالث:يســتثنى  القــول 
برشطني:أوهلــام:أن يزيــد يف الســلعة عــىل مبلــغ مثلها.ثانيهــام:أن يتــوىل املنــادة غــريه يف بيــع 

ــل. ــن حنب ــد ب ــن أمح ــة ع ــذا رواي ــدة، وه املزاي
الرتجيــح: رجحــان املنــع مــن تــوىل أحــد املتعاقديــن طــريف العقد؛لدفــع املفســدة الغالبــة 
ســدا للذريعــة، وأمــا ماســتثني مــن الصــور فهــي قضيــة تقديريــة ختتلــف بحســب الواقعــة 
وأطرافهــا، فلعلهــا تكــون مــن املســائل ذات املنــاط اخلــاص الــذي يقدرهــا الفقيــه يف جوانب 

التطبيــق كالفتــو والقضــاء. 
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املطلب األول: حكم مزايدة الصغري غري املميز.

     إن مرحلــة الطفولــة ممتــدة مــن حــني والدة اإلنســان إىل أن يصبــح مميــزا، فالطفــل يف 
طــور طفولتــه وقبــل وصولــه ملرحلــة الوعــي واإلدراك يعتــرب يف عــرف الفقهــاء غــري مميــز، 
وإن كان لــه إدراك ومتييــز يف كثــري مــن األمــور الطبيعيــة، وقــد قــرر الفقهــاء أحكامــا تتعلــق 
بتلــك املرحلــة، ومــا يتصــل هبــا مــن حقــوق وواجبــات هلــا أو عليهــا، ومــن ذلــك عقــود 
البيــع ومايلتــزم بــه العاقــد مــن االلتزامــات، وهــذه االلتزامــات مبنيــة عــىل متتــع الشــخص 
ــف  ــاط التكلي ــكيل يف من ــى ال ــذا املعن ــز إن ه ــل والتميي ــا العق ــي مناطه ــة األداء الت بأهلي
ينســحب عــىل وســائل احلقــوق كــام هــو يف غاياهتا،والفقهــاء قــد بينــوا حكــم صــدور إبــرام 

العقــد مــن الصبــي غــري املميــز:
حكــم املســألة:  أمجــع الفقهــاء عــىل أنــه إذا أصــدر الصبــي غري املميــز صيغــة تفيــد التزامه 
ــات  ــن الترصف ــيشء م ــد ب ــزام، فاليعت ــزام و ال الت ــا إل ــب عليه ــال يرتت ــن العقود،ف ــد م بعق

اإلنشــائية التــي يبارشهــا بنفســه مــن أقــوال أو أفعــال.
ــه  ــىل اهللا علي ــي ص ــت -:أن النب ــا قال ــة رىض اهللا عنه ــه عائش ــاع: ماروت ــتند اإلمج مس
وســلم  -قــال:( رفــع القلــم عــن ثالثــة ؛ عــن النائــم حتــى يســتيقظ، وعــن الصبــي حتــى 
ــو داود يف  ــنده، (٢٤٦٩٤)، أب ــد يف مس ــه أمح ــل) (أخرج ــى يعق ــون حت ــن املجن ــم، وع حيتل
ــاين يف اإلرواء. ــه األلب ــة، (٤٣٩٨)، وصحح ــن ماج ــائي(٣٤٣٢) اب ــننه،(٤٤٠٠)، ،النس س

- أن انتقــال امللــك متوقــف عــىل الرضــا، فــال بــد  مــن رضــا معتــرب، وهــو مفقــود مــن 
الصبــي غــري املميــز.

مــن خالــف اإلمجاع:مــا صــح مــن مذهــب احلنابلــة انعقــاد تــرصف الصبــي غــري املميــز 
بالــيشء اليســري كــرشاء خبــز  وبيــع حلــو ونحــوه.

الرتجيح:- عدم صحة ترصف الصبي غري املميز يف  املال الكثري.
- يغتفر يف املال اليسري الذي يف الترصف فيه مصلحة له، واملقوم يف العرف الغالب. 
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مسألة مزايدة الصغري غري املميز:
حكمها: 

أوال:إن مشاركة الصغري يف بيع املزايدة الخيلو من حاالت:
االوىل:أن يكون مالكا للسلعة «بائعا».

الثانية:أن يكون راغبا يف الرشاء.
ثالثا:أن يشارك يف املزايدة مع الناس.

أمــا احلــال األوىل:فإنــه اليصــح ترصفــه، والينعقــد إال يف املــال اليســري الــذي يف الترصف 
فيــه مصلحــة لــه، واملقــوم يف العــرف الغالب.

وأمــا احلالــة الثانية:فإنــه اليصــح ترصفــه، والينعقــد إال يف اليســري الــذي يف التــرصف فيــه 
ــة له. مصلح

احلالة الثالثة: أن يمنع من املزايدة لسببني:
السبب األول:أن املزايدة وسيلة للبيع، والصغري ممنوع منه.

الســبب الثــاين:أن يف جتويــز مشــاركة الصغــري غــري املميــز يف املزايــدة مــع النــاس جتويــز 
للنجــش فيتــرضر النــاس بمزايدتــه كــام يتــرضرون بالناجــش، والــرضر يــزال.    

ثانيــا: قــد ال يتصــور البعــض وقــوع هــذه املســألة، ولكــن مــع وجــود الوســائل احلديثــة 
يمكــن الوقــوع كاملشــاركة يف املزايــدة عــن طريــق الطرفيــات اإللكرتونيــة.

املطلب الثاين: حكم مزايدة الصغري املميز

   الصبــي املميــز: هــو الــذي يفهــم اخلطــاب، وقــد اســتقر األغلــب عــىل «أن متــام الســنة 
الســابعة مــن العمــر، يف احلالــة الطبيعيــة الســليمة مبــدأ لطــور التمييــز، ومــا يســتتبعه مــن 

أهليــة جديــدة».
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وقد نص الفقهاء عىل أن الصغري املميز يف حال ترصفات عىل صور هي:
أ ـ الترصفــات النافعــة نفعــاً حمضــاً: وهــي التــي يرتتــب عليهــا دخــول يشء يف ملكــه مــن 

غــري مقابــل. 
بـ  الترصفــات الضــارة رضراً حمضــاً: وهــي التــي يرتتــب عليهــا خــروج يشء مــن ملكــه 

مقابل. دون 
ــارة  ــح واخلس ــل الرب ــي حتتم ــي الت ــع: وه ــرضر والنف ــني ال ــرتددة ب ــات امل ج ـ الترصف

ــرشاء. ــع، وال كالبي
وسوف أتناول احلال الثالثة لتعلقها بام نحن يف صدده:

اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال:
ــرضر  ــني ال ــرة ب ــود الدائ ــز يف العق ــري  املمي ــرصف الصغ ــة ت ــدم صح ــول األول: ع الق
ــد  ــن أمح ــة ع ــافعيةوهو رواي ــب الش ــه ذه ــه، وإلي ــويل يف تصحيح ــر إلذن ال ــع،  وال أث والنف

ــل.  ــن حنب ب
القــول الثــاين: صحــة تــرصف الصغــري املميــز يف العقــود الدائــرة بــني الــرضر والنفــع، 
ــو  ــة  وه ــب احلنفي ــه ذه ــه، وإلي ــم ب ــد أن عل ــازه بع ــرصف، أو أج ــه يف الت ــويل ل ــد إذن ال بع

ــة. ــد احلنابل ــب عن ــة واملذه ــول املالكي ق
القــول الثالــث: صحــة تــرصف الصغــري املميــز يف العقــود الدائــرة بــني الــرضر والنفــع، 

ولــو مل يــأذن وليــه لــه، وهــو روايــة عــن احلنابلــة.
استدل أصحاب القول الثاين باآليت:

الدليل األول:
وا  فَعُ ادْ ا فَ ــدً شْ ــمْ رُ نْهُ ــتُمْ مِ ــإِنْ آنَسْ احَ فَ ــوا النِّــكَ لَغُ ا بَ تَّــى إِذَ ــى حَ يَتَامَ ــوا الْ تَلُ ابْ - قــال تعاىل:﴿وَ
انَ  ــنْ كَ مَ فْ وَ فِ ــتَعْ يَسْ لْ نِيÔــا فَ انَ غَ ــنْ كَ مَ وا وَ ُ ــربَ كْ ا أَنْ يَ ارً بِــدَ ــا وَ افً َ ــا إِرسْ لُوهَ أْكُ ال تَ ــمْ  وَ اهلَُ وَ ــمْ أَمْ يْهِ إِلَ
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ــيبًا﴾   سِ ــى بِــاهللاَِّ حَ فَ كَ ــمْ وَ يْهِ لَ وا عَ دُ ــهِ أَشْ ُــمْ فَ اهلَ وَ ــمْ أَمْ يْهِ تُــمْ إِلَ عْ فَ ا دَ ــإِذَ وفِ فَ ــرُ لْ بِاملَْعْ يَــأْكُ لْ ا فَ ــريً قِ فَ
ــاء:آية(٦). سورة النس

الدليل الثاين:
مــارواه ثابــت البنــاين عــن ابــن عمــر بــن أيب ســلمة يف شــأن خطبــة أم ســلمة رىض اهللا 
عنهــا  قالــت: «إن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم خطــب أم ســلمة، فقالــت: يــا رســول 
اهللا إنــه ليــس أحــد مــن أوليائــي تعنــي شــاهدا فقــال:( إنــه ليــس أحــد مــن أوليائــك شــاهد 
وال غائــب  ) فقالــت: يــا عمــر زوج النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم ، فتزوجهــا النبــي صــىل اهللا 
ــه وســلم» . أخرجــه أمحــد يف مســنده، (٢٦٥٢٩)،النســائي يف ســننه (٥٣٩٦)، ضعفــه  علي

األلبــاين، إرواء ا لغليــل.
ــود  ــويل يف العق ــه ال ــه في ــا أذن ل ــز إال م ــري املمي ــرصف الصغ ــة ت ــدم صح ــح: ع الرتجي

ــببني: ــع؛ لس ــرضر والنف ــني ال ــرة ب الدائ
ــرة بــني الــرضر والنفــع الختلــو مــن تضمنهــا مصلحــة  الســبب األول: أن العقــود الدائ

ــام يعــود باملصلحــة. ــذا فــإن اإلذن يف الــيشء إذن في للصغــري؛ ل
مسألة مزايدة الصغري املميز:

صورهتــا: إذا دخــل الصغــري املميــز يف مزايــدة النــاس بعضهــم عــىل بعــض لــرشاء ســلعة، 
حتــى وقفــت عــىل مزايدتــه فيهــا، هــل يأخــذ الســلعة وينعقــد بيعــه مزايــدة؟

حكمها: مشاركة الصغري يف بيع املزايدة الخيلو من حاالت:
األوىل: أن يكون مالكا للسلعة «بائع».

الثانية: أن يكون راغبا يف الرشاء.
ثالثا: أن يشارك يف املزايدة مع الناس.

 أما احلال األوىل: فإنه اليصح بيعه، والينعقد إال يف املال املأذون له الترصف فيه.
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ــرصف  ــه الت ــأذون ل ــال امل ــد إال يف امل ــح رشاؤه والينعق ــه اليص ــة: فإن ــة الثاني ــا احلال وأم
فيــه.

احلالة الثالثة: أن يمنع من املزايدة إال بإذن الويل لسببني:
السبب األول:أن املزايدة وسيلة للبيع، والصغري املميز ممنوع منه إال بإذن الويل.

ــاس  مــن غــري  ــدة مــع الن ــز يف املزاي ــز مشــاركة الصغــري املمي ــاين:أن يف جتوي الســبب الث
ــه كــام يتــرضرون بالناجــش، والــرضر  ــز للنجــش، فيتــرضر النــاس بمزايدت إذن الــويل جتوي
ــا إذا  ــا أثرها،.وأم ــب عليه ــه وترت ــت مزايدت ــرشاء صح ــويل يف ال ــه ال ــا إذا أذن ل يزال،أم
تــرصف مــن غــري إذن، وأجــازه الــويل صــح، فاإلجــازة الالحقــة كاإلذن الســابق،  واإلجــازة 
يف االنتهــاء كاإلذن يف االبتــداء تلحــق األفعــال كلحوقهــا األقــوال، كــام أن اإلجــازة القــت 

ــا فصحــت.   عقــدا موقوف

املطلب الثالث: حكم مزايدة السفيه

       السفيه هو: من يبذر املال ويتلفه من غري حكمة.
ــه،  ــة عن ــه ممنوع ــى أموال ــة األداء، وتبق ــارصا يف أهلي ــى ق ــأنه يبق ــذا ش ــن كان ه      وم

ــده. ــت رش ــى يثب ــال حت ــة امل ــن جه ــة م ــه الوالي ــتمر علي وتس
صــورة املســألة:لو زاول الســفيه مبــارشة العقــود التــي حتتمــل الربــح واخلســارة كالبيــع 

والــرشاء، هــل تصــح ويرتتــب عليهــا أثرهــا أم ال ؟
اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال:

ــع إذا أذن  ــرضر والنف ــني ال ــرة ب ــود الدائ ــفيه يف العق ــرصف الس ــة ت ــول األول: صح الق
الــويل لــه بالتــرصف، أو أجــازه بعــد أن علــم بــه، وممــن ذهــب إىل ذلــك مــن الفقهــاء حممــد 
بــن احلســن و أبــو يوســف  واملالكيــة ووجــه عنــد الشــافعية  بــرشط أن يكــون اإلذن مقيــدا 

غــري مطلــق،  أمــا إذا أطلــق اإلذن فلغو،ووجــه عنــد احلنابلــة.
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القــول الثــاين: صحــة تــرصف الســفيه يف العقــود الدائــرة بــني الــرضر والنفــع، إليــه ذهب 
أبــو حنيفــة  ونقــل القــول بــه عــن أيب يوســف بــرشط أن يكــون قبــل حجــر القــايض عليه.

ــع  ــرضر والنف ــني ال ــرة ب ــود الدائ ــفيه يف العق ــرصف الس ــة ت ــدم صح ــث: ع ــول الثال الق
ــة. ــافعية واحلنابل ــد الش ــه عن ــو وج ــرصف، أم  مل يأذن.وه ــه بالت ــويل ل ــواء أذن ال س

استدل أصحاب القول األول باآليت:
الدليــل األول: قيــاس عقــد البيــع ونحــوه مــن العقــود الدائــرة بــني النفــع والــرضر عــىل 

؛لــذا يملكهــا الســفيه بــاألذن. النــكاح، بجامــع  عقديــة املعاوضــة يف كلٍ
الدليــل الثــاين: قيــاس الســفية عــىل الصبــي املميــز يف صحــة ترصفــه بــإذن الــويل بجامــع 
ــرصف  ــاذ ت ــه األولوية:نف ــو أوىل، ووج ــل ه ، ب ــام يف كلٍ ــر عليه ــة واحلج ــخصية العاقل الش
ــىل  ــر ع ــن احلج ــىل م ــي أع ــر الصب ــذا فحج ــالق، ل ــاق والط ــرضه كاإلعت ــام ي ــفيه في الس

ــورات ــي يف املذك ــرصف الصب ــاذ ت ــفيه؛لعدم نف الس
ــرة  ــود الدائ ــفيه يف العق ــرصف الس ــة ت ــايض بصح ــول األول الق ــان الق ــح: رجح الرتجي

ــه ــه بالتــرصف، أو أجــازه بعــد أن علــم ب ــويل ل بــني الــرضر والنفــع إذا أذن ال
مسألة مزايدة السفيه:

حكمها: أن حكم مزايدة السفيه- واهللا أعلم- عىل التفصيل اآليت:
أن مشاركة السفيه يف بيع املزايدة الختلوا من حاالت:

األوىل:أن يكون مالكا للسلعة «بائع».
الثانية:أن يكون راغبا يف الرشاء.

ثالثا:أن يشارك يف املزايدة مع الناس.
أما احلال األوىل:فإنه اليصح بيعه والينعقد إال يف املال املأذون له الترصف فيه.
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وأما احلالة الثانية:فإنه اليصح رشاؤه والينعقد إال يف املال املأذون له الترصف فيه.
احلالة الثالثة: أن يمنع من املزايدة إال بإذن الويل لسببني:

السبب األول:أن املزايدة وسيلة للبيع، والسفيه ممنوع منه إال بإذن الويل.
الســبب الثــاين:أن يف جتويــز مشــاركة الســفيه يف املزايــدة مــع النــاس  مــن غــري إذن الــويل 
ــد  ــن، فيزي ــاع بثم ــلعة تب ــري الس ــوق، ف ــرض الس ــن حي ــش «م ــإن الناج ــش، ف ــز للنج جتوي
ــه كــام يتــرضرون بالناجــش، والــرضر يزال،أمــا إذا أذن  ــاس بمزايدت يف ثمنهــا، فيتــرضر الن
ــن  ــدة غب ــو كان يف املزاي ــا، ول ــا أثره ــب عليه ــه، وترت ــت مزايدت ــرشاء صح ــويل يف ال ــه ال ل
فاحــش يف حقــه إذا مل يكــن ناتــج عــن تغرير؛وذلــك ألن التجــارة الختلــو عــن التغابن،وأمــا 

إذا تــرصف مــن غــري إذن وأجــازه الــويل صــح.

   املطلب الرابع: حكم إشارة األخرس يف بيع املزايدة

ــوف  ــود س ــرشوع يف املقص ــل ال ــدة،  وقب ــع املزاي ــرس يف بي ــارة األخ ــم إش ــألة: حك مس
ــارة. ــرس باإلش ــد األخ ــم عق ــول حك ــم ح ــل العل ــالف أه ــرض خ أع

وثمــة تعريفــات ذات صلــة بــام نحــن يف صــدده، وســوف أقتــرص عــىل تعريفهــا يف لغــة 
الفقهــاء؛ألن الســياق فقهــي بلســان أهلــه:

تعريــف اإلشــارة:«حتريك عضــو مــن أعضاءاإلنســان، كاليــد أو الــرأس أو العــني 
ــه».  ــد أو رفض ــا بالعق ــىل الرض ــة ع ــا للدالل ونحوه

تعريــف اخلــرس األصــيل هو:«الــذي يكــون صاحبــه عاجــزا عــن النطــق بأصــل اخللقــة، 
بــأن يولــد أخــرس».

تعريــف اخلــرس الطــارئ- املصمــت - هو:معتقــل اللســان، بســبب مــرض ونحــوه بعــد 
أن كان يتكلــم. 

مسألة حكم عقد األخرس باإلشارة.
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اختلف أهل العلم يف املسألة عىل ثالثة أقوال:
القــول األول: أن عقــد األخــرس خرســا أصليــا باإلشــارة ال يقــع صحيحــا ســواء أكان 

قــادرا عــىل الكتابــة أم مل يكــن قــادرا عليهــا، وهــو قــول عنــد احلنفيــة والشــافعية. 
ــواء أكان  ــا س ــع صحيح ــارة يق ــا باإلش ــا أصلي ــرس خرس ــد األخ ــاين: أن عق ــول الث الق
ــويل  ــة أم مل يكــن قــادرا عليهــا، ماعــد عقــد الضــامن والنــكاح بإشــارة ال قــادرا عــىل الكتاب

ــافعية. ــد الش ــه عن ــو وج ــرس، وه األخ
ــا باإلشــارة يقــع صحيحــا ســواء أكان  القــول الثالــث: أن عقــد األخــرس خرســا أصلي
ــة   ــه قــال املالكي ــة وب ــد احلنفي ــة أم مل يكــن قــادرا عليها.وهــو املذهــب عن قــادرا عــىل الكتاب

ــه قــال احلنابلــة.  واملقــدم يف مذهــب الشــافعية ، وب
استدل أصحاب القول الثالث باآليت:

ــة،  ــىل اإلرادة الرصحي ــة ع ــي دال ــارة فه ــة العب ــزل منزل ــارة تن ــل األول: أن اإلش الدلي
وحصــول املقصــود بإحــد الوســائل مســقط العتبــار التعيــني، واإلشــارة والعبــارة تشــرتك 

ــه. ــؤدي إلي ــى، وت يف هــذا املعن
الدليــل الثــاين:أن الشــارع اعتــرب اإلشــارة يف العبــادات، فــإذا اعتربهــا يف األصــل اُعتربت 

يف املكمــل، وهــي املعامالت.  
ــا باإلشــارة  الرتجيح:يرجــح القــول الثالــث القــايض بــأن عقــد األخــرس خرســا أصلي
يقــع صحيحــا ســواء أكان قــادرا عــىل الكتابــة أم مل يكــن قــادرا عليها؛لقــوة أدلتــه، وملــا فيــه 

مــن رفــع احلــرج عــن املكلفــني.   
حكم الصورة الثانية: تعاقد األخرس خرسا طارئا اليرجى زواله. 

ــة  ــا لإلطال ــورة، ودفع ــذه الص ــم ه ــىل  حك ــرد ع ــابقة ي ــألة الس ــم املس ــل يف حك  التفصي
ــا.  ــا يف نظريهت ــن مراجعته فيمك
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حكم الصورة الثالثة: تعاقد األخرس خرسا طارئا يرجى زواله.
اختلف أهل العلم يف هذه املسألة عىل قولني:

نتظرحتــى  القــول األول:  تعاقــد األخــرس خرســا طارئــا يرجــى زوالــه الينعقــد، وإنــام يُ
يتبــني حالــه، وهــو قــول احلنفيــة وقــول عنــد الشــافعية وعنــد احلنابلــة. 

ــه ينعقــد، ســواء أكان زوال  ــا يرجــى زوال ــاين: تعاقــد األخــرس خرســا طارئ القــول الث
ــب  ــو مذه ــة، وه ــب املالكي ــن مذه ــر م ــو الظاه ــري مرجو.وه ــوا أم كان غ ــه مرج خرس

ــة. ــد احلنابل ــول عن ــافعية ، وق الش
استدل أصحاب القول الثاين باآليت:

ــىل اهللا  ــول اهللا ص ــىل رس ــا قالت:«ص ــا  أهن ــة رىض اهللا عنه ــه عائش ــل األول: ماروت الدلي
عليــه وســلم  يف بيتــه، وهــو شــاك فصــىل جالســا وصــىل وراءه قــوم قيامــا، فأشــار إليهــم أن 
اجلســوا، فلــام انــرصف قــال:( إنــام جعــل اإلمــام ليؤتــم بــه فــإذا ركــع فاركعــوا، وإذا رفــع 

فارفعــوا وإذا صــىل جالســا فصلــوا جلوســا )»( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه (٦٨٨).
ــى  ــا يرج ــا طارئ ــرس خرس ــد األخ ــأن تعاق ــايض ب ــاين الق ــول الث ــح الق الرتجيح:يرج
ــارته  ــت إش ــو إذا كان ــري مرج ــوا أم كان غ ــه مرج ــواء أكان زوال خرس ــد، س ــه ينعق زوال

ــراده.   ــىل م ــدل ع ــة، وت مفهوم
 وقبــل الــرشوع يف بيــان حكــم إشــارة األخــرس يف بيــع املزايــدة  أُشــري إشــارة  رسيعــة 
ــة  ــىل معرف ــا ع ــتدل منه ــي يس ــائل الت ــدة بالوس ــة باملزاي ــني ذات عالق ــألتني هامت ــول مس ح

ــة: ــه اجلازم ــد وإرادت ــد العاق قص
املسألة األوىل: اعتبار إشارة غري األخرس يف العقود.

املسألة الثانية: اعتبار الكتابة يف العقود.    
بيان املسألة األوىل:
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اختلف  يف اجلملة أهل العلم يف اعتبار إشارة غري األخرس يف العقود عىل قولني:
ــربة و ال تنعقــد هبــا، وهــو  القــول األول: أن إشــارة غــري األخــرس يف العقــود غــري معت

ــة. ــافعية واحلنابل ــة  والش ــب احلنفي مذه
ــول  ــو ق ــد هبا.وه ــربة و ال تنعق ــود معت ــرس يف العق ــري األخ ــارة غ ــاين: أن إش ــول الث الق
عنــد الشــافعية ووجــه عنــد احلنابلــة وعليــه ابــن تيميــة  وتلميــذه ابــن القيــم. وعليــه املالكيــة 

مــع بعــض التفصيــل عندهــم.
استدل أصحاب القول الثاين باآليت:

ــىل اهللا  ــول اهللا ص ــىل رس ــا قالت:«ص ــا أهن ــة رىض اهللا عنه ــه عائش ــل األول: ماروت الدلي
، فصــىل جالســا، وصــىل وراءه قــوم قيامــا فأشــار إليهــم أن  عليــه وســلم  يف بيتــه وهــو شــاكٍ
اجلســوا، فلــام انــرصف قــال:( إنــام جعــل اإلمــام ليؤتــم بــه فــإذا ركــع فاركعــوا، وإذا رفــع 

فارفعــوا، وإذا صــىل جالســا فصلــوا جلوســا)»( ســبق خترجيــه).
ةَ  ــمَ النَّــاسَ ثَالثَ لِّ تُــكَ أَال تُكَ ــالَ آيَ ــةً قَ ــلْ يلِ آيَ عَ بِّ اجْ ــالَ رَ الدليــل الثــاين:    قولــه تعــاىل: ﴿قَ

﴾  ســورة ال عمران:آية(٤١) ارِ ــكَ بْ اإلِ ِّ وَ ــيشِ عَ ــبِّحْ بِالْ سَ ا وَ ثِريً بَّــكَ كَ ــرْ رَ كُ اذْ ا  وَ ــزً مْ َّــامٍ إِال رَ أي
الدليــل الثالــث: قيــاس إشــارة الناطــق عــىل كتابتــه بجامــع التــذرع هبــا للبيــان واإلفهــام، 

فكذلــك حيصــل اإلفهام بإشــارته.
الرتجيح: رجحان القول الثاين؛ لقوة أدلته.   

بيان املسألة الثانية: اعتبار الكتابة يف العقود:
 املــراد بالكتابــة يف هــذا املقــام: اخلطــاب الــذي ينشــأ فيــه اإلجيــاب والقبــول موجهــة مــن 

أحــد املتعاقديــن إىل اآلخــر، فيكــون هــذا كــام لــو تشــافها باإلجيــاب والقبــول.
أنوع الكتابة:

أ)- الكتابة غري املستبينة: هي التي ال يبقى هلا أثر.
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ب)-  الكتابة املستبينة: هي الكتابة الظاهرة التي يبقى هلا أثر.
رة ومعنونة. ج)- الكتابة املرسومة: هي التي تكتب مصدَّ

 قد اختلف الفقهاء يف إحلاق الكتابة بالعبارة،:
أوال:مسألة:الكتابة غري املستبينة. 

 اتفق الفقهاء عىل عدم االعتداد، واالعتبار بالكتابة غري املستبينة. 
مســتند اإلمجــاع: التعليــل بــأن الكتابة غــري املســتبينة الفائــدة فيها؛لعــدم اســتبانة حروفها؛ 

لــذا فهــي الغيــة وملحقــة باملعــدوم،  واملتقــرر فقهــا أنــه اليتحقــق البنــاء عــىل املعدوم. 
ثانيا: مسألة:الكتابة املستبينة.

 لقد اختلف الفقهاء يف االعتداد واالعتبار بالكتابة املستبينة عىل قولني:
ــد  ــول عن ج ق ــرِّ ــافعية  و خُ ــد الش ــول عن ــو ق ــا، وه ــداد هب ــدم االعت ــول األول: ع الق

ــة. احلنابل
القــول الثــاين: االعتــداد هبــا، وعليــه مجهــور الفقهــاء مــن احلنفيــة واملالكيــة والشــافعية 
ــة التــي تفتقــر إىل  ــه داللتهــا مــن قبيــل الرصيــح، أو الكناي واحلنابلــة، مــع اختــالف يف كون

النيــة.
استدل أصحاب القول الثاين باآليت:

ــام  ــة، وهب ــول والكتاب ــق بالق ــغ اخلل ــلم  بلَّ ــه وس ــىل اهللا علي ــي ص ــل األول:أن النب الدلي
ــان. ــائل البي ــن وس ــا م ــت احلجة؛العتبارمه قام

الدليل الثاين: أن الكتابة حروف يفهم منها املراد، ومع النية تكون كاللفظ.
الرتجيح: رجحان القول الثاين؛لقوة أدلته.  

ثالثا: مسألة:الكتابة املرسومة:
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بعــد النظــر فيــام ورد يف املســألة مــن خــالف فإنــه مل يظهــر للباحــث فــرق يف هــذه املســألة 
ــال  ــابق، ف ــد لس ــرار وتأكي ــتبينة.فذكرها تك ــة املس ــألة الكتاب ــة يف مس ــوال املحكي ــني األق و ب

تأســيس مــن وراء إعادتــه.
 مسألة:حكم إشارة األخرس يف بيع املزايدة:

حكــم إشــارة األخــرس ســواء أكان خرســه أصليــا أوطارئــا يرجــى زوالــه أو اليرجــى 
زوالــه  قــادرا عــىل الكتابــة أو غــري قــادر عليهــا يف بيــع املزايــدة - واهللا أعلــم- عــىل التفصيــل 

اآليت:
أن مشاركة األخرس يف بيع املزايدة الختلو من حاالت:

األوىل: أن يشارك يف املزايدة مع الناس.
الثانية:أن يكون راغبا يف الرشاء.

ثالثا: أن يكون مالكا للسلعة «بائع».
فاحلالة األوىل: تصح مزايدة األخرس يف مجيع أحواله إذا كانت إشارته مفهومة.

ــىل  ــة ع ــا دالل ــت؛ ألهن ــكالم إذا فهم ــة ال ــارة بمنزل ــه اهللا: «إن اإلش ــي رمح ــال القرطب   ق
ــه، وعقــوده إذا  ــه، ولعان الــكالم كاحلــروف واألصــوات، فتصــح شــهادة األخــرس، ويمين
ــذا  ــة والثالثة؛وه ــده يف احلالتني:الثاني ــح عق ــارته و يص ــرب إش ــه تعت ــه»، وعلي ــك عن ــم ذل فه
ــا ــح هب ــود وتص ــربة يف العق ــه معت ــق،  وكتابت ــىل النط ــادر ع ــارة الق ــه إش ــع للحرج،ومثل أدف

املبحث الثاين: املعقود عليه يف بيع املزايدة

وهو:«مايثبت فيه أثر العقد وحكمه».
ورشائط املعقود عليه يف اجلملة هي:

الرشط األول: أن يكون املعقود عليه مملوكا للبائع:



ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد اخلامس

٤٦

فال جيوز لغري املالك بيع ماال يملكه بإمجاع أهل العلم.
مستند اإلمجاع:

مــارواه حكيــم بــن حــزام ريض اهللا عنــه قــال: «قــال: يــا رســول اهللا يأتينــي الرجــل فرييــد 
ــدك )»  ــس عن ــا لي ــع م ــال:( ال تب ــوق؟. فق ــن الس ــه م ــه ل ــدي أفأبتاع ــس عن ــع لي ــي البي من
ــننه،  ــائي يف س ــننه١٢٣٢ )، النس ــذي يف س ــننه، (٣٥٠٣)،ك،الرتم ــو داود يف س ــه أب (أخرج
(٤٦١١)، ابــن ماجــة يف ســننه (٢١٨٧)، أمحــد يف مســنده (١٥٣١١)،وصححــه ابــن حــزم، 

ــاين، اإلرواءاحلديــث(١٢٩٢). و صححــه األلب
الرشط الثاين:أن يكون املعقود عليه موجودا.

فال يصح بإمجاع العلامء بيع املعدوم.
ــه  ــىل اهللا علي ــول اهللا- ص ــى رس ــال:» هن ــرة -ط- ق ــو هري ــارواه أب ــاع: م ــتند اإلمج مس
ــه، (١٥١٣). ــلم يف صحيح ــه مس ــرر ». (أخرج ــع الغ ــن بي ــاة وع ــع احلص ــن بي ــلم- ع وس

الرشط الثالث:أن يكون مقدورا عىل تسليمه.
الرشط الرابع:أن يكون املعقود عليه معلوما للعاقدين

أي:البــد مــن علــم املتعاقديــن باملعقــود عليــه، علــام يمنــع مــن النــزاع، وقــد أمجــع أهــل 
العلــم عــىل ذلــك، والعلــم باملبيــع حيصــل بأحــد أمريــن:

األمر األول: مشاهدته ورؤيته.
األمر الثاين: بوصفه صفة ظاهر منضبطة متيزه عن غريه.

مستند اإلمجاع:
مــارواه أبــو هريــرة رىض اهللا عنــه قال:«هنــى رســول اهللا- صــىل اهللا عليــه و ســلم - عــن 

بيــع احلصــاة وعــن بيــع الغــرر » ســبق خترجيــه
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الرشط اخلامس:أن يكون املعقود عليه ماالً فيه منفعة ويتحقق به االنتفاع.
وقد عرب الفقهاء عن هذا الرشط بتعبريين:

األول: أن يكون املعقود عليه ماال، وقد عرب به احلنفية واحلنابلة.
ــه  ــرب ب ــد ع ــاع،  وق ــن االنتف ــق م ــة أو يتحق ــه منفع ــه في ــود علي ــون املعق ــاين: أن يك الث

ــافعية. ــة  والش املالكي
وقد أمجع أهل العلم عىل هذا الرشط.

بَاطِــلِ  ــمْ بِالْ يْنَكُ ــمْ بَ كُ الَ وَ ــوا أَمْ لُ أْكُ نُــوا ال تَ يــنَ آمَ ذِ َــا الَّ ــا أَهيُّ مســتند اإلمجــاع: قولــه تعــاىل:﴿ يَ
﴾. ســورة  يــامً حِ ــمْ رَ انَ بِكُ مْ إِنَّ اهللاََّ كَ ــكُ سَ ــوا أَنْفُ تُلُ قْ ال تَ ــمْ  وَ نْكُ اضٍ مِ ــرَ ــنْ تَ ةً عَ ــارَ ــونَ جتَِ إِال أَنْ تَكُ

النساء:آية(٢٩)
الرشط السادس:أن يكون املعقود عليه طاهرا.

إن األعيان الختلو من حالني:
احلال األوىل: أن تكون نجسة نجاسة عينية، فهي ال تقبل التطهري كاخلنزير.

احلال الثانية: أن تكون طاهرة األصل، وطرأت عليها النجاسة، وهذا هلا حاالن:
أ)- أال يمكن تطهريها.

ب)- أن يمكن تطهريها.
     وإمجــاع أهــل العلــم منعقــد عــىل حتريــم بيــع مــاكان نجاســته نجاســة أصليــة، أو مــا 

كان طاهــر األصــل واليمكــن تطهــريه، وهــو مضمــون الــرشط.
ــىل اهللا  ــول اهللا ص ــمع رس ــه س ــه  قال:«أن ــر رىض اهللا عن ــارواه جاب ــاع: م ــتند اإلمج مس
عليــه وســلم  يقــول عــام الفتــح وهــو بمكــة:(إن اهللا حــرم بيــع اخلمــر، وامليتــة، واخلنزيــر، 
واألصنــام، فقيــل: يــا رســول اهللا! أرأيــت شــحوم امليتــة، فإهنــا تُطــىل هبــا الســفن، وتدهــن 
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هبــا اجللــود، ويســتصبح هبــا النــاس؟ فقــال: ال، هــو حــرام، ثــم قــال رســول اهللا صــىل اهللا 
عليــه وســلم  عنــد ذلــك: قاتــل اهللا اليهــود، إن اهللا تعــاىل ملــا حــرم عليهــم شــحومها مجلــوه، 

ــه » (أخرجــه البخــاري ( ٢٢٣٦). ثــم باعــوه، فأكلــوا ثمن

املطلب األول: العقد عىل األعيان يف بيع املزايدة

َ ســابقا نــوع مــن أنــوع البيــوع، فاليســتقل عــن عقــد  ــنيِّ      إن عقــد بيــع املزايــدة كــام بُ
ــه الشــكلية. ــع األســاس يف األحــكام إال ماتعلــق بطبيعت البي

ــد  ــه عن ــادر إلي ــد واملتب ــذا العق ــل ه ــب يف حم ــو األغل ــدة ه ــان يف املزاي ــع األعي أن بي
ــن  ــع م ــاق أوس ــىل نط ــار ع ــتهاره وانتش ــر اش ــاهدة يظه ــه، وباملش ــو موضوع ــالق فه اإلط

ــه. ــه يف مظنت ــا عرضت ــب م ــع حس ــار للبي ــف املخت ــر التعري ــبة أذك اإلجارة،وللمناس
البيــع هــو: «مبادلــة عــني أو منفعــة مباحــة مطلقــا بأحدمهــا كذلــك عــىل التأبيــد فيهــام 

ــا وال قــرض». غــري رب

املطلب الثاين: العقد عىل املنافع يف بيع املزايدة

بيــع املزايــدة كــام أن حملــه األعيــان كذلــك املنافــع، فقــد يؤجــر العقــار أو غــريه باملزايــدة 
وحيــدث كثــريا يف األوقــاف، ويــزاول يف بعــض األحــوال يف املزايــدة اجلربيــة التــي تقــوم هبــا 

املحاكــم لصالــح القــرص وأمــوال الغيــب، واملحجــور عليهــم.
ــة  ــد بعــض املالكي ــق عن ــى اإلجــارة، ولكــن ثمــة تفري ــا يف معن   والفقهــاء يتفقــون غالب
يفرقــون بــني اإلجــارة والكــراء يف اإلطــالق، فاإلجــارة هــي مــا كانــت عــىل منافــع آدمــي 
ــفينة  ــن س ــل م ــذا ماينق ــدور، وك ــار كاألريض وال ــا العق ــا كان حمله ــول كاألثاث،وم أومنق

ورواحــل فيســمى كــراء.

املبحث الثالث: اإلجياب والقبول يف بيع املزايدة

     اإلجياب والقبول أصل متفق عليه عند الفقهاء واملعرب عنه بالصيغة.
وجيب توافر ثالثة أمور أساسية يف مبدأ اإلجياب والقبول التعاقدي وهي:
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األمــر األول:جــالء املعنى:بــأن تكــون مــادة اللفــظ املســتعمل لإلجيــاب والقبــول يف كل 
عقــد تــدل داللــة واضحــة عرفــا عــىل نــوع العقــد املقصــود.

األمر الثاين: توافق اإلجياب والقبول من مجيع الوجوه.
ــدة للبــت يف  ــأن تكــون صيغــة اإلجيــاب والقبــول مفي األمــر الثالــث: جــزم اإلرادتني:ب

العقــد.
ــكل  ــتعامل تتش ــول، ألن االس ــاب والقب ــألة اإلجي ــور يف مس ــه حض ــرف ل ــام أن الع      ك
منــه الداللــة يف كوهنــا حقيقــة أو كنايــة؛ لــذا فــإن أثــر العــرف ظاهــر يف تصنيــف الــرص يــح 

ــن. ــتعامل املتعاقدي ــات يف اس والكناي
وقد وقع اخلالف بني اجلمهور واحلنفية يف تعريف اإلجياب:

ير احلنفية:أنه ما صدر أوال من أحد املتعاقدين.
وير اجلمهور:هو ماصدر من املالك سواء صدر أوال أم ثانيا.

ــد  ــة عن ــاب إال رواي ــىل اإلجي ــول ع ــدم القب ــد إذا تق ــة العق ــدم صح ــد بع ــل أح ومل يق
ــة. احلنابل

وقــول اجلمهــور أرجــح؛ألن مالــك العــني يف البيــع،  واملنفعــة يف اإلجــارة صــدر التمليك 
مــن جهتــه، فعــد كالمــه إجيابا.

ــرتان  ــل اق ــد املزايدة؟وه ــول يف عق ــاب والقب ــم اإلجي ــى يت ــان مت ر بي ــدُ ــك جي ــد ذل وبع
ــني. ــني القادم ــإذن اهللا - يف املطلب ــك -ب ــأتناول ذل ــس العقد؟.وس ــاب يف جمل ــول باإلجي القب

   املطلب األول: حتديد اإلجياب والقبول يف بيع املزايدة

مسألة:املناداة عىل السلعة بثمن مبدئي هل  هي من داللة اإلجياب والقبول؟
     ذهــب الفقهــاء إىل أن املنــاداة بثمــن مبدئــي ال تعــد داخلــة يف اإلجيــاب والقبــول إنــام 

هــي دعــوة للمنــاداة.
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ــد،  ــلعة للمزي ــىل الس ــار ع ــاد السمس ــإذا ن ــه اهللا -:«ف ــق - حفظ ــد اهللا املطل ــال  عب ق
ــور...». ــد اجلمه ــوال عن ــمى قب ــب يس ــذا الطل ــإن ه ــد احلارضين...ف ــا أح فطلبه

ــاب  ــن ب ــو م ــي ه ــن مبدئ ــدة بثم ــاح املزاي ــأن افتت ــني املدنية:ب ــه القوان ــذا ماعلي      وه
ــا. ــس إجياب ــد ولي ــوة للتعاق الدع

ولعــل ماأشــري إليــه يتوافــق مــع مــا قــرره الفقهــاء نحــو الركــون يف املزايــدة، ومــا ليــس 
بركــون.

    املطلب الثاين: ما يتمثل به كل من اإلجياب والقبول يف بيع املزايدة

ير احلنفية:أن  اإلجياب هو ما صدر أوال من أحد املتعاقدين.
وير اجلمهور: اإلجياب هو ماصدر من املالك سواء صدر أوالً  أم ثانيا.

فــإن افتتــاح املزايــدة عــىل الثمــن يعتــرب دعــوة للتقــدم بالعطــاءات، وأمــا اإلجيــاب فهــو 
التقــدم بالعطــاء، وأمــا القبــول فهــو إرســاء املــزاد، وهــذا التكييــف وفــق مذهــب احلنفيــة  يف 

مســألة اإلجيــاب والقبــول يف بيــع املزايــدة.
ــدة يف  ــع املزاي ــاب يف بي ــق اإلجي ــور، فيقال:يتحق ــب اجلمه ــق مذه ــف وف ــا التكيي      وأم

ــل يف التقــدم بالعطــاء. ــول يتمث ــزاد والقب رســو امل
وثمة مسائل هلا عالقة بمسألة اإلجياب والقبول يف عقد املزايدة منها:
أوال:مسألة:هل العطاء الالحق يسقط العطاء السابق أو ال يسقطه؟ 

حكم املسألة:
اختلف علامء املالكية عىل قولني:

القــول األول: العطــاء الســابق اليســقط بالعطــاء الالحــق، ويكــون ملالــك الســلعة احلــق 
بــأن يلــزم أيــا مــن املزايديــن بعطائــه، وبــه قــال ابــن رشــد. 
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القول الثاين: العطاء السابق يسقط بالعطاء الالحق، وبه قال األبياين.

دليل أصحاب القول األول:
لداللة احلال بأنه من تقدم بعطاء أراد أن يتقيد به وال يرجع عنه. 

وأما دليل أصحاب القول الثاين:
اعتبار مصلحة مالك  السلعة فقط؛ ولكون إمضاء البيع بيده. 

املوازنــة والرتجيــح: يفــرق بني حــال املزايــدة فام كان رسيــا كـ(املزايــدة بطريــق املظاريف) 
م مــن تعليل. ــدِ ــل بالقــول الثاين؛ملــا قُ مِ ــل بالقــول األول،ومــا كان علنيــا عُ مِ عُ

ثانيا:مسألة:حق البائع يف إرساء املزاد: 
حكــم املســألة:األصل أن تالقــي اإلرادتــني للمتعاقديــن هــي التــي يرتتــب عليهــا نفــاذ 

العقــد وظهــور أثــره يف حملــه، والبائــع يملــك احلــق يف إرســاء املــزاد مــن عدمــه.
ومن ثامر حكم املسألة اآليت:

ــرد  ــد  بمج ــأ العق ــال ينش ــلعة، ف ــىل الس ــاداة ع ــدالل -املن ــيط -ال ــوىل الوس األوىل:إذا ت
التوقــف عــن املنــاداة، وركــون الوســيط للمشــرتي، بــل البــد مــن موافقــة مالــك الســلعة 
الثانية:لــو تــوىل البائــع املنــاداة، ملــك احلــق يف إرســاء املــزاد بعــد التوقــف والركــون إىل 

املشــرتي.  
الثالثــة:ال يعتــرب توقــف الوســيط عــن املزايــدة وركونــه للمشــرتي تــامُّ العقــد يف مزايــدة 
ــة  ــة اجله ــد موافق ــة إال بع ــدة اجلربي ــة - وال يف املزاي ــوال الدول ــة - أم ــوال العام ــع األم بي

ــدة. ــة للمزاي الداعي
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ثالثا:مسألة:حكم الزيادة يف سعر السلعة بعد توقف املزايدة:
حكم املسألة: هلذه املسألة أربعة أحوال:

احلالــة األوىل:أن يكــون التوقــف عــن املنــاداة ملشــاورة مالــك الســلعة، ومل يوجــب بعــد، 
فيجــوز الزيــادة واحلــال هذه؛لعــدم حتقــق الركــون املانــع مــن الزيــادة رشعــا.

ــاداة لعــدم مناســبة األســعار املعروضــة عنــد  احلالــة الثانيــة:أن يكــون التوقــف عــن املن
ــاوي  ــال هذه؛لتس ــادة واحل ــوز الزي ــادة، فيج ــن الزي ــرون ع ــأ اآلخ ــلعة، وتباط ــك الس مال

ــدة. ــق املزاي ــة يف ح ــع البقي ــد م الزائ
ــاء  ــه عط ــع وقبول ــع البي ــاء البائ ــاداة إلمض ــن املن ــف ع ــون التوق ــة:أن يك ــة الثالث احلال
املشــرتي فالجيــوز الزيــادة واحلــال هذه؛لتحقــق الركــون، وهــو منــاط التحريــم مــن النهــي 

عــن الســوم عــىل ســوم الغــري.
احلالــة الرابعــة:أن يكــون التوقــف عــن املنــاداة مــن الوســيط؛ لكونــه وكيــال للبائــع ويف 
البيــع، و لكنــه مل يوجــب، فيجــوز الزيــادة وجيــوز لــه قبوهلــا عنــد األئمــة األربعــة، ولكــن 

اختلفــت تعليلتهــم:
فاحلنفية واملالكية، عللوه:بأن البيع اليلزم بالنية وإنام يلزم بتامم اإلجياب والقبول.

والشافعية واحلنابلة عللوه:بأن البيع اليلزم إال بالتفرق من جملس لعقد. 
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الفصل الرابع

ضوابط بيع املزايدة

املبحث األول: الصدق يف بيع املزايدة

ــود،  ــائر العق ــوح كس ــدق والوض ــا الص ــرتط فيه ــي يش ــود الت ــن العق ــدة م ــد املزاي عق
فالبــد مــن بيــان الســلعة وتعريفهــا تعريفــا صادقــا يدفــع التوهــم والتغريــر عــن املشــرتي، 
وعــىل ذلــك دل مــارواه حكيــم بــن حــزام رىض اهللا عنــه  «أن رســول اهللا - صــىل اهللا عليــه 
و ســلم- قــال:( البيعــان باخليــار مــا مل يتفرقــا ، فــإن صدقــا وبينــا بــورك هلــام يف بيعهــام، وإن 

ــام حمقــت بركــة بيعهــام)» (خرجــه البخــاري يف صحيحــه، (١٩٧٣).. ــا وكت كذب
ــه  ــري صفت ــرتي بغ ــع للمش ــف املبي ــر، وهو:«وص ــع التغري ــة بمن ــاءت الرشيع ــام ج  ك
ــر يف  ــك؛ألن «التغري ــه ذل ــت من ــن ثب ــىل م ــامن ع ــة الض ــت الرشيع ــل رتب ــة»، ب احلقيقي
ــدر  ــرضر بق ــا لل ــامن دفع ــببا للض ــل س ــوض جيع ــالمة الع ــيض س ــي تقت ــات الت املعاوض
ــوض يف  ــارصة مرف ــة واملع ــكاله التقليدي ــوره وأش ــع ص ــس بجمي ــام أن التدلي ــكان»،  ك اإلم

ــا. ــن عقوده ــوذ م ــة ومنب الرشيع

 املطلب األول: أثر التغرير والتدليس يف بيع املزايدة.

 عقــد بيــع املزايــدة مــن العقــود التــي الختلــو تعامــالت النــاس هبــا مــن آثــار ترتبــت عــىل 
ــس والتغرير. التدلي

     وال فــرق يف التدليــس املوجــب للخيــار بــني أن يصــدر مــن قبــل البائــع، أو مــن قبــل 
نائبــه، أو مــن شــخص أجنبــى عنهــام كالــدالل يف بيــع املزايــدة.

مسألة:ضابط العيب املوجب للخيار.
حكم املسألة:اتفق الفقهاء عىل اآليت:
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أوال:إذا غلــب وجــود العيــب يف جنــس املبيــع، وكان العيــب يســرياً، فــإن وجــود مثــل 
هــذا العيــب ال يؤثــر واليثبــت بمثلــه خيــار رد املعقــود عليــه.

ــع، ، وكان  ــا:إذا كانــت العــادة قــد جــرت بالســالمة مــن العيــب الــذي وجــد باملبي ثاني
ينقــص القيمــة بــام اليتغابــن بــه النــاس بمثلــه، هبــذا العيــب يثبــت خيــار رد املعقــود عليــه.

ثالثا:وجود العيب املؤثر مقارنا للعقد يثبت به خيار رد املعقود عليه.
واختلفت آراء الفقهاء حيال الضابط املوجب خليار رد املعقود عليه:

ذهــب احلنفيــة  والظاهريــة  وبعــض احلنابلــة ، إىل أن العيــب املعتــد بــه هــو كل مايوجــب 
نقصــان الثمــن يف عــادة التجــار.

ــه إذا  ــود علي ــار رد املعق ــق خي ــت ح ــول ثب ــب إن كان يف منق ــة:إىل أن العي ــب املالكي ذه
أنقــص العــني، أو املنفعــة، أو القيمــة، أو خيــف عاقبتــه، قــلَّ أو كثــر وكانــت العــادة جاريــة 
بســالمته.أما إن كان العيــب ىف غــري املنقــول ، فالعيــب إمــا أن يكــون كثــريا خيشــى منــه عــىل  
ســالمة العــني فيثبــت لــه خيــار الــرد، أمــا إن كان متوســط ثبــت لــه أرش النقــص، أمــا إن 

كان قليــال فــال يثبــت لــه يشء. 
ــه العــني،  ــا تنقــص ب ــرب هــو كل م ــة:إىل أن العيــب املعت ذهــب الشــافعية وبعــض احلنفي
أومنفعتهــا، أو قيمتهــا نقصــا يفــوت بــه غــرض صحيــح إذا غلــب يف جنــس العــني عدمــه.

وذهــب احلنابلــة: إىل أن العيــب املعتــرب هــو كل مــا تنقــص بــه العــني، ولــو مل تنقــص بــه 
قيمتهــا بــل زادت أو انقــص قيمتهــا عــادة يف عــرف التجــار، ولــو مل ينقــص عينهــا.

ــا ســواء  ــرب مــا عــده العــرف عيب ــه آراء الفقهــاء فاملعت  ولعــل بالنظــر إىل مــا جتاذبــت في
ــب يف  ــا وغل ــا صحيح ــد غرض ــىل العاق ــوت ع ــا أم  ف ــا أم قيمته ــني أم منفعته ــص الع أنق

ــه.    ــت عاقبت ــه وأمن ــها عدم جنس
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املطلب الثاين: حكم اشرتاط الرباءة من العيوب يف بيع املزايدة.

الختلو مسألة اشرتاط الرباءة من العيوب  يف بيوع املزايدة من صورتني:
ــدة  ــع املزاي ــدالل - يف بي ــيط - ال ــق الوس ــن طري ــه أو م ــع بنفس ــرتط البائ األوىل:أن يش
براءتــه مــن كل عيــب يف الســلعة، مــن غــري أن يســمي شــيئا، و أن املشــرتي ال يرجــع عليــه 

بــيشء مــن العيــوب.
ــدة  ــع املزاي ــدالل - يف بي ــيط - ال ــق الوس ــن طري ــه أو م ــع بنفس ــرتط البائ ــة:أن يش الثاني

ــرتي. ــده املش ــب جي ــن أي عي ــربأ م ــلعة لي ــوب يف الس ــع العي ــود مجي وج
حكم املسألة:

  اختلف أهل العلم يف هذه املسألة عىل مخسة أقوال.
القــول األول: أن الــرشط صحيح،والبائــع يــربأ بــه. وهــو مذهــب احلنفيــة  وقــول عنــد 

ج يف مذهــب أمحــد بــن حنبــل.  الشــافعية وقــول خمــرّ
القــول الثــاين: أن الــرشط الجيــوز، والبائــع اليــربأ به.وهــو قــول مالــك وقــول للشــافعية 

،واملذهــب عنــد احلنابلــة.
القــول الثالــث: الجتــوز الــرباءة إال يف الرقيــق خاصــة، وبرشطــني:األول:أن يعلــم البائــع 
بالعيــوب التــي تــربأ منها.الثــاين:أن تطــول إقامــة الرقيــق عنــد البائــع، وهــو مذهــب مالــك.

القــول الرابــع:أن الــرباءة الجتــوز إال يف احليــوان عــام اليعلمــه البائــع دون مــا يعلمــه،  وال 
يــربأ يف غــري احليــوان بحال.وهــو األظهــر مــن مذهب الشــافعية.

ــه  ــب علم ــن عي ــربأ م ــه، وال ي ــب مل يعلم ــن كل عي ــربأ م ــع ي ــس: أن البائ ــول اخلام الق
ــم. ــن القي ــه اب ــة ووافق ــن تيمي ــار اب ــل ، واختي ــن حنب ــد ب ــن أمح ــة ع ــو رواي ــه، وه وكتم

استدل أصحاب القول اخلامس:
ــة  ــه بثامنامئ ــا ل ــاع غالم ــه ب ــام  أن ــر رىض اهللا عنه ــن عم ــن اب ــاروي ع ــل األول: م الدلي
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ــمه يل،  ــد داء مل تس ــر: بالعب ــن عم ــد اهللا ب ــه لعب ــذي ابتاع ــال ال ــرباءة، فق ــه بال ــم، وباع دره
فاختصــام إىل عثــامن بــن عفــان، فقــال الرجــل: باعنــي عبــدا وبــه داء مل يســمه يل، قــال عبــد 
اهللا بــن عمــر: بعتــه بالــرباءة، فقــىض عثــامن بــن عفــان عــىل عبــد اهللا بــن عمــر أن حيلــف لــه 
ــه داء يعلمــه، فأبــى عبــد اهللا بــن عمــر أن حيلــف، وارجتــع العبــد،  لقــد باعــه العبــد ومــا ب
ــن  ــه، (٤)، اب فباعــه بعــد ذلــك بألــف ومخســامئة درهــم» (أخرجــه اإلمــام مالــك يف موطئ
ــج األحاديــث  ــري يف ختري ــدر املن ــن امللقــن، الب أيب شــيبة يف مصنفــه ٦ / ٣٠٠ -.صححــه اب

ــري ــرشح الكب ــة يف ال ــار الواقع واآلث
الدليــل الثــاين: مــن املعقــول:أن الــرباءة مــن الــرشوط التابعــة للبيــع كاخليــار واألجــل، 

فيــربأ مــع اجلهــل ال مــع العلــم بــه.
الرتجيــح: بعــد التأمــل يف هــذه املســألة، واألقــوال فيهــا، واألدلــة، واملناقشــات الــواردة 
عليهــا ظهــر للباحــث أن الراجــح مــن األقــوال - واهللا أعلــم - هــو القــول اخلامــس القــايض 
بــأن البائــع يــربأ مــن كل عيــب مل يعلمــه، وال يــربأ مــن عيــب علمــه وكتمــه، وذلــك ألمــور:

أوال: قوة أدلتهم ومالقاهتا ملقاصد الشارع.
ثانيــا  أن فيــه مجعــا بــني األدلــة الــواردة يف النهــي عــن كتــامن العيــب والغــش والغــرر، 
وبــني األدلــة التــي جتيــز الــرباءة مــن املجهــول، ومتــى أمكــن اجلمــع بــني األدلــة فهــو أوىل. 

   املطلب الثالث: حكم اشرتاط احلكومة الرباءة من العيوب يف بيع املزايدة.

مسألة: هل بيع السلطان بيع براءة؟ 
صــورة املســألة:إذا بــاع الســلطان أو نائبــة كالقــايض ونحــوه ســلعة، فهــل لــه االشــرتاط 

بالــرباءة مــن العيــب مطلقــا.
حكم املسألة:

اختلف املالكية يف املسألة عىل ثالثة أقوال:
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القول األول: أن بيع السلطان بيع براءة مطلقا، وهو قول مالك.

القــول الثــاين: أن بيــع الســلطان بيــع بــراءة بــرشط علــم املشــرتي بأنــه بيــع ســلطان، نقــل 
ــن مالك. ــوالً ع ق

القول الثالث: أن بيع السلطان ليس بيع براءة كغريه.نقل قوالً عن مالك.

ــني  ــة ب ــات والتفرق ــني املتفق ــوية ب ــوق التس ــل يف احلق ــث: أن األص ــول الثال ــتدل للق يس
ــع غــريه. ــع الســلطان وبي ــني بي املختلفــات، وليــس ثمــة اختــالف ب

الرتجيــح: رحجــان القــول الثالــث القــايض بــأن بيــع الســلطان ليــس بيــع بــراءة كغــريه، 
ــقط إال  ــرد اليس ــرتي يف ال ــق املش ــريه، وأن ح ــن غ ــلطان ع ــتثني الس ــص يس ــدم ورود ن لع
بإســقاطه.كام أن الســلطان ينــزل منزلــة الوكيــل يف مزاولــة ســلطانه، فيجــري عليــه مــا جيــري 

عــىل األفــراد إال مــا اقتضتــه املصلحــة العامــة.
مسألة: حكم اشرتاط احلكومة الرباءة من العيوب يف بيع املزايدة.

ــع  ــا يف بي ــوب مطلق ــن العي ــرباءة م ــرتط ال ــوز أن تش ــة  الجي ــألة: أن احلكوم ــم املس حك
ــة: ــباب التالي ــدة لألس املزاي

الســبب األول: بــأن رشط الــرباءة إســقاط خليــار العيــب، وخيــار العيــب إنــام يثبــت بعــد 
البيــع، فــال يســقط بإســقاطه، كالشــفعة فإهنــا ال تســقط إذا أســقطها قبــل البيــع.

الســبب الثــاين:أن خيــار العيــب ثابــت بالــرشع، فــال ينفــى بالــرشط، كســائر مقتضيــات 
العقــد.

ــع  ــد، ومن ــارن للعق ــب املق ــر العي ــرد إذا ظه ــق يف ال ــرتي احل ــث: أن للمش ــبب الثال الس
ــق. ــن اخلل ــود رده ع ــم املقص ــن الظل ــوع م ــوغ ن ــري مس ــك لغ ــن ذل ــرتي م املش

الســبب الرابــع: أن العــدل يف احلقــوق التســوية بــني املتفقــات والتفرقــة بــني املختلفــات، 
وليــس ثمــة اختــالف بــني بيــع احلكومــة وبيــع غريهــا.
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بائع مع غريه عىل الزيادة يف ثمن السلعة  املبحث الثاين: عدم تواطؤ ال
مسألة:علة النهي عن النجش يف بيع املزايدة:

صــورة املســألة:هل جمــرد الزيــادة املنهــي عنهــا يف بيــع املزايــدة عــىل ثمــن الســلعة بغــري 
قصــد الــرشاء،  أو هــي الزيــادة بقصــد اخلــداع والتغريــر؟

حكم املسألة:
اختلف أهل العلم يف بيان علة الزيادة يف بيع النجش عىل قولني:

القــول األول:أن العلــة يف النهــي عــن الزيــادة يف النجــش هــي زيــادة ثمــن الســلعة بغــري 
قصــد الــرشاء، وهــو املشــهور مــن  مذهــب الشــافعية. 

ــلعة  ــن الس ــادة ثم ــي زي ــش ه ــادة يف النج ــن الزي ــي ع ــة يف النه ــاين: أن العل ــول الث الق
بقصــد اخلــداع والتغريــر، وهــو مذهــب احلنفيــة  واملالكيــة  واحلنابلــة  والظاهريــة ، وقــال بــه 

بعــض متأخــري الشــافعية.
استدل أصحاب القول الثاين بالتايل:

ــن أيب أوىف  ــداهللا ب ــن عب ــه اهللا  ع ــاري رمح ــارواه البخ ــايب: م ــول الصح ــل األول: ق الدلي
ــا»  ــاري يف صحيحه»موقوف ــة البخ ــن »( أخرج ــا خائ ــش آكل رب ــه  قال:»الناج رىض اهللا عن
(٢٦٧٥)، قــال البــزار يف مســنده البحــر الزخــار» وهــذا احلديــث قــد رواه غــري واحــد، عــن 

ابــن أيب أوىف، موقوفــا، وال نعلــم أحــدا أســنده عــن حفــص إال إبراهيــم بــن يوســف 
الدليــل الثــاين: أن أصــل النجــش يف اللغــة اخلتــل واخلــداع،  والعــرف اللغــوي حمكــم إذا 

تعــذر العــرف الرشعــي
الرتجيــح: رجحــان القــول الثــاين، ومفــاده أن العلــة يف النهــي عــن الزيــادة يف النجــش 
هــي زيــادة ثمــن الســلعة بقصــد اخلــداع والتغريــر؛ لقــوة أدلتــه، كــام أن الزيــادة يف الثمــن 
ليســت ممنوعــة إذا مل يرتتــب عليهــا رضر وتغريــر، لــذا جــاز اســتفتاح املزايــد بثمــن مبدئــي 
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ممــن يعــرف الســلعة، ولــو مل يرغــب الــرشاء، كــام ســأبينه يف مظنتــه. 

  املطلب األول: صورة عدم تواطؤ البائع مع غريه عىل الزيادة يف ثمن السلعة

ــن  ــادة ثم ــريه يف زي ــع غ ــع م ــؤ البائ ــدم تواط ــورة ع ــأعرض ص ــب س ــذا املطل      يف ه
ــني: ــرص يف حال ــورة تنح ــذا الص ــلعة، وه الس

ــك يف  ــم ذل ــت إىل حك ــد تعرض ــش، وق ــدا النج ــري مري ــن الغ ــادة م ــة األوىل: الزي احلال
ــان: ــا صورت ــث، و هل ــة البح ــش يف مقدم ــم النج ــل حك أص

ــا،  ــن ثمنه ــع م ــلعة لريف ــد يف الس ــث فيزي ــرف ثال ــأيت ط ــل أن ي ــورة األوىل: األص الص
ــع. ــع البائ ــؤ م ــري تواط ــن غ ــادة، وم ــرتي بالزي ــري املش ويغ

ــا يغــري  الصــورة الثانيــة: أن يــأيت طــرف ثالــث يظهــر بــرصه بالســلعة، ويمدحهــا مدحً
املشــرتين ليزيــد يف ثمــن الســلعة، ومــن غــري تواطــؤ مــع البائــع. 

ــاس يف  ــب الن ــد أن يرغ ــام يري ــش، و إن ــد النج ــري اليري ــن الغ ــادة م ــة الثانية:الزي احلال
ــا. ــم بقيمته ــا ويعرفه رشائه

صــورة املســألة: لــو رأ تاجــر ســلعة ينــاد عليهــا بثمــن بخــس، والذيــن يزيــدون قــد 
ــك  ــوز لذل ــل جي ــلعة، فه ــك الس ــة تل ــال بقيم ــا جه ــا، وإم ــا اتفاق ــادة إم ــن الزي ــوا ع أحجم

التاجــر أن يزيــد يف الثمــن؛ لريغــب النــاس يف الســلعة، ويعرفهــم بقيمتهــا احلقيقيــة؟
وسوف أتناول هذه الصورة ببيان حكمها يف املطلب القادم -بإذن اهللا -.

  املطلب الثاين: حكم عدم تواطؤ البائع مع غريه عىل الزيادة يف ثمن السلعة.
وبعد عر ض الصور املتعلقة برأس املسألة أدلف يف بيان حكمها:

احلالة األوىل: الزيادة من الغري مريدا النجش.
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احلكم التكليفي:
وقد حكى الفقهاء اإلمجاع عىل حتريمه،  وأن الناجش آثم بفعله.

احلكم الوضعي:
ــة والشــافعية، وهــو  ــة واملالكي ــم الناجــش، وهــو قــول احلنفي ــح ويأث ــع صحي      أن البي

ــة. ــة وقــول الظاهري ــد احلنابل املذهــب عن
وحجــة اجلمهــور يف صحــة البيــع مــع النجــش أن النهــي عــن النجــش يمكــن إعاملــه مــع 

بقــاء العقــد، إذ هــو عائــد ال إىل أصــل العقــد بــل ألمــر خــارج عنــه جمــاور لــه.  
ــاس يف  ــب الن ــد أن يرغ ــام يري ــش، و إن ــد النج ــري اليري ــن الغ ــادة م ــة: الزي ــة الثاني احلال

ــا. ــم بقيمته ــا ويعرفه رشائه
حكم املسألة:

اختلف الفقهاء يف حكم املسألة عىل قولني:
القــول األول: عــدم جــواز املزايــدة يف ثمــن الســلعة بقصــد توصيلهــا إىل ثمــن املثــل إذا 

كان اليقصــد الــرشاء، وهــو مذهــب الشــافعية.
القــول الثــاين : جــواز املزايــدة يف ثمــن الســلعة بقصــد توصيلهــا إىل ثمــن املثــل إذا كان 
ــب  ــو مذه ــا، وه ــم ثمنه ــا وتعريفه ــاس يف رشائه ــب الن ــد ترغي ــام يري ــرشاء، إن ــد ال اليقص

ــة وبعــض متأخــري الشــافعية. ــن حــزم مــن الظاهري ــة و اب ــة واحلنابل ــة واملالكي احلنفي
استدل أصحاب القول الثاين باآليت:

الدليل األول:
ــه  ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــال رس ــه  قال:«ق ــداري  رىض اهللا عن ــن أوس ال ــم ب ــاروه متي - م
ــلمني  ــة املس ــوله، وألئم ــه، ولرس ــال:هللا، ولكتاب ــن؟ ق ــا: مل ــن النصيحة .قلن ــلم:( الدي وس

ــث(٢٠٥) . ــلم يف صحيحه،،احلدي ــه مس ــم)»  أخرج وعامته



أحكام بيع املزايدة يف الفقه اإلسالمي

٦١

الدليل الثاين : أن علة النهي عن النجش غري متحققة يف املسألة.
ــد  ــلعة بقص ــن الس ــدة يف ثم ــواز املزاي ــايض بج ــاين الق ــول الث ــان الق ــح:  رجح الرتجي
ــا  ــاس يف رشائه ــب الن ــد ترغي ــام يري ــرشاء، إن ــد ال ــل إذا كان اليقص ــن املث ــا إىل ثم توصيله

ــه. ــتدل ب ــا اس ــوة م ــم ثمنها؛لق وتعريفه

ــن  ــاع ع ــىل االمتن ــه ع ــني ل ــع املنافس ــرتي م ــؤ املش ــدم تواط ــث: ع ــث الثال  املبح
ــلعة. ــن الس ــادة يف ثم الزي

ــاع عــن  ــه عــىل االمتن ــني ل املطلــب األول: صــورة عــدم تواطــؤ املشــرتي مــع املنافس
ــلعة. ــادة يف ثمــن الس الزي

احلالة األوىل: باعتبار النفع والرض:
ــد  ــة اإلرضار بأح ــدة بغي ــن املزاي ــاع ع ــىل االمتن ــني ع ــؤ املتنافس ــورة األوىل: تواط الص

ــن. املزايدي
ــة اإلحســان ألحــد  ــاع عــن املزايــدة بغي ــة: تواطــؤ املتنافســني عــىل االمتن الصــورة الثاني

ــن. املزايدي
احلالة الثانية:باعتبار املشاركة يف السلعة أو التنازل عن بعضها:

الصــورة األوىل: تواطــؤ املتنافســني عــىل االمتنــاع عــن املزايــدة مــع الغــري للمشــاركة يف 
الســلعة.

الصــورة الثانيــة: تواطــؤ املتنافســني عــىل االمتنــاع عــن املزايــدة مــع الغــري لتنــازل عــن 
جــزء مــن الســلعة. 

وهذه الصور الست هي التي ظهرت للباحث أثناء البحث، وتأمل ماكتب فيها.
احلالة الثالثة:باعتبار املعاوضة واملجانية:

الصــورة األوىل: تواطــؤ املتنافســني عــىل االمتنــاع عــن املزايــدة مــع الغــري جمانــا «بــدون 
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عــوض».
الصورة الثانية: تواطؤ املتنافسني عىل االمتناع عن املزايدة مع الغري بعوض.

ــاع عــن  ــه عــىل االمتن ــاين: حكــم عــدم تواطــؤ املشــرتي مــع املنافســني ل املطلــب الث
ــلعة. ــن الس ــادة يف ثم الزي

حكم احلالة األوىل: باعتبار النفع والرض:
ــد  ــة اإلرضار بأح ــدة بغي ــن املزاي ــاع ع ــىل االمتن ــني ع ــؤ املتنافس ــورة األوىل: تواط الص

ــن. املزايدي
حكــم املســألة: الشــك أن الــرضر يف الرشيعــة مدفــوع، وقــد أمجــع العلــامء عــىل حتريــم 

أكل أمــوال النــاس بالباطــل.
، أو املخادعــة عــن القيمة،  يــدِ ييــب والتزهِ    و  البخــس يف لســان العــرب هــو النقــص بالتعْ

ــد يف الكيــل أو النقصــان منــه «أي عــن غفلــة مــن صاحــب احلــق». أو االحتيــال يف التزيّ
     وبنــاء عــىل املعنــى اللغــوي فــإن البخــس هــو النجــش العكــيس فيــام يظهــر للباحــث، 
ــح أحــد الراغبــني يف الرشاء؛لريســو  ــدة بموجــب تواطــؤ مــن املتنافســني لصال ــرك املزاي وت
املــزاد عليــه بســعر قليــل داخــل يف معنــى البخــس، والبخــس حــرام؛ألن نــوع مــن أنــواع 
ــاىل:  ــه تع ــل يف قول ــه داخ ــل، وفاعل ــاس بالباط ــوال الن ــواد أكل أم ــن ج ــادة م ــش وج الغ
ــمْ إِنْ  كُ ٌ لَ ــريْ ــمْ خَ لِكُ ــا  ذَ هَ الحِ ــدَ إِصْ عْ ضِ بَ رْ وا يفِ األَ ــدُ سِ فْ ال تُ مْ وَ هُ ــيَاءَ ــوا النَّــاسَ أَشْ سُ بْخَ ال تَ ﴿وَ

كنتــم مؤمنني﴾   ســورة األعراف:آيــة(٨٥).
     قال ابن تيمية  رىض اهللا عنه  أن عىل املحتسب أن يمنع من عرف بذلك:» 

ــة اإلحســان ألحــد  ــاع عــن املزايــدة بغي ــة: تواطــؤ املتنافســني عــىل االمتن الصــورة الثاني
ــن.  املزايدي

ــرك  ــىل ت ــوق ع ــل الس ــق أه ــو اتف ــام ل ــألة في ــذه املس ــور ه ــن تص ــألة:  يمك ــم املس حك
ــه  ــد حاجت ــن، وم ــد املزايدي ــال أح ــم حل ــبب معرفته ــهم، بس ــاء أنفس ــن تلق ــدة م املزاي
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ــدة واحلــال هــذه  ــرك املزاي ــه فقــريا، فالــذي يظهــر جــواز  التواطــؤ عــىل ت للســلعة، ولكون
ــرشوط: ب

أوال: أن تصل السلعة إىل ثمن مثلها.
ثانيا: عدم اإلرضار بالبائع.

ثالثا: أن يكون القصد اإلحسان من املتوطئني عىل الرتك.
احلالة الثانية: باعتبار املشاركة يف السلعة أو التنازل عن بعضها:

الصــورة األوىل: تواطــؤ املتنافســني عــىل االمتنــاع عــن املزايــدة مــع الغــري للمشــاركة يف 
الســلعة.

ــع بالــرضر حمــرم؛ ألن املســلم منهــي عــن  ــد عــىل البائ حكــم املســألة:أن التواطــؤ العائ
ــامء يف  ــار العل ــة كب ــة الدائمــة التابعــة هليئ ــو اللجن إحلــاق الــرضر بغــريه، وقــد جــاء يف فت

ــعودية: ــة الس ــة العربي اململك
ــي عــىل  ــزاد العلن ــة الدائمــة عــن اتفــاق املشــرتين للســلعة مــن امل حيــث ســئلت اللجن
ــراج  ــن احل ــلعة م ــرتين للس ــؤ املش ــت: «تواط ــني فأجاب ــد مع ــن ح ــن ع ــدوا الثم أن ال يزي
ــة، واإلرضار  ــرة املمقوت ــن األث ــنيّ م ــد مع ــد ح ــلعة عن ــعر الس ــوا بس ــىل أن يقف ــريه ع أو غ
بأربــاب الســلع، وكل مــن األثــرة وإرضار اإلنســان بغــريه ممنــوع، وهــو خلــق ذميــم ال يليــق 

ــالمية.  ــة اإلس ــاه الرشيع ــلمني وال ترض باملس
ومبدأ ترك املزايدة برشط املشاركة يف السلعة الخيلو من حالني:

األوىل: أن تكــون املشــاركة مــع مــن ليــس ملزايدتــه أثــر يف املزايــدة، فهــذه احلــال المانــع 
منهــا بــرشط عــدم إيقــاع الــرضر بالبائــع.

الثانيــة:أن تكــون املشــاركة بــني أهــل الســوق أو أكثرهــم، أو مــن لــه تأثــري عليهــم، فهــذه 
املشــاركة ممنوعــة ملــا توقعــه مــن الــرضر والعــدوان عــىل الناس.
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 أمــا يف حــال عــدم اإلرضار، وكــون الثمــن املســتقر للســلعة ثمــن املثــل، فالمانــع؛ لعــدم 
حتقــق الــرضر فيهــا، وأصــل املشــاركة جائــز، واحلكــم يــدور مــع علتــه وجــودا وعدمــا.

الصــورة الثانيــة: تواطــؤ املتنافســني عــىل االمتنــاع عــن املزايــدة مــع الغــري للتنــازل عــن 
جــزء مــن الســلعة. 

     والــذي يظهــر أن هــذه الصــورة تأخــذ حكــم املســألة الســابقة مــن مجيــع الوجــوه، فــال 
ــوغ للتكرار.  مس

املبحــث الرابــع: اتفــاق املنافســني أو بعضهــم عــىل عــدم دخــول بعضهــم يف عقــد 
املزايــدة بعــوض.

  املطلــب األول: صــورة اتفــاق املنافســني أو بعضهــم عــىل عــدم دخــول بعضهــم يف 
عقــد املزايــدة بعــوض.

احلالة الثالثة:باعتبار املعاوضة واملجانية:
الصــورة األوىل: تواطــؤ املتنافســني عــىل االمتنــاع عــن املزايــدة مــع الغــري جمانــا «بــدون 

عــوض».
واحلديث عن هذا الصورة عىل حالني:

ــذا  ــدة، فه ــه يف املزاي ــري ل ــدة ال تأث ــن املزاي ــاع ع ــه االمتن ــوب من ــون املطل األوىل: أن يك
ــه الكــف، ألن دخولــه يف املزايــدة حــق لــه و«حــق  ــز بــرشط؛ هــو: رضــا املطلــوب من جائ

ــه مــن غــري رضــاه». ــه علي اإلنســان الجيــوز إبطال
ــل  ــدة أو أه ــري يف املزاي ــه تأث ــدة ل ــن املزاي ــاع ع ــه االمتن ــوب من ــون املطل ــة: أن يك الثاني
الســوق، أو أغلــب أهــل الســوق، فيحــرم ذلك،أمــا يف حــال عــدم اإلرضار، وكــون الثمــن 
املســتقر للســلعة ثمــن املثــل، فالمانــع؛ لعــدم حتقــق الــرضر فيهــا وأصــل املشــاركة جائــز، 

واحلكــم يــدور مــع علتــه وجــودا وعدمــا.
ــوض،  ــري بع ــع الغ ــدة م ــن املزاي ــاع ع ــىل لالمتن ــني ع ــؤ املتنافس ــة: تواط ــورة الثاني الص
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ــادم. ــب الق ــور يف املطل ــك الص ــم تل ــأبني حك وس

ــم يف  ــول بعضه ــدم دخ ــىل ع ــم ع ــني أو بعضه ــاق املنافس ــم اتف ــاين: حك ــب الث املطل
ــوض. ــدة بع ــد املزاي عق

حكــم املســألة: إن مســألة أخــد العــوض يف تــرك املزايــدة خيضــع إىل طبيعــة حــق املزايــد 
يف املزايــدة هــل هــو يف معنــى التمليــك أو يف معنــى إســقاط احلــق

والذي يظهر للباحث أن ترك املزايدة من املزايد هو من باب اإلسقاط ألسباب:
األول: أنه إزالة استحقاق إىل غري مستحق.

ثانيا:أنه حق جمرد عن امللك، رشع لدفع الرضر عن صاحبه.
 ثالثا:ليست فائدته يف حق طالب الرتك إال لزوال املزامحة من قبل تارك املزايدة.

ــي يف  ــالف املحك ــا للخ ــألة وفق ــذه املس ــالف يف ه ــة اخل ــدق حكاي ــه فيص ــاء علي وبن
مســألة:أخذ العــوض عــىل اإلســقاط، وهــي مــن املســائل التــي اختلــف فيهــا الفقهــاء عنــد 
ــاض  ــفعة ، واالعتي ــق الش ــن ح ــألة:االعتياض ع ــة كمس ــائل اجلزئي ــا يف املس ــق مناطاهت حتقي
عــن القصــاص وهبــة الزوجــة يومهــا لرضهتــا و االعتيــاض عــن الوظائــف، و االعتيــاض 

عــن إســقاط الشــهادة ونظائرهــا مــن املســائل.
و مسألة االعتياض عن احلقوق اختلف العلامء فيها عىل النحواآليت:

القــول األول: أن احلــق إذا كان جمــرداً عــن امللــك، فإنــه ال جيــوز االعتيــاض عنــه، وهــو 
مذهــب احلنفيــة.

 القــول الثــاين: أن احلــق إذا كان رشع لدفــع الــرضر، فــال جيــوز االعتيــاض عنــه، وإن كان 
ثبوتــه عــىل وجــه الــرب والصلــة،  فيصــح االعتيــاض عنــه، وهــو قــول بعــض احلنفيــة. 

القــول الثالــث:أن احلــق الــذي ال يئــول إىل املــال، أو مــا ليــس عينــا وال منفعــة ال جيــوز 
االعتيــاض عنــه، فإنــه جيــوز االعتيــاض عنــه، وهــو مذهــب الشــافعيةواحلنابلة.
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ــب  ــذا مذه ــان، ، وه ــت لإلنس ــق ثب ــن كل ح ــوض ع ــذ الع ــواز أخ ــع: ج ــول الراب الق
ــة. املالكي

األدلــة: مل أجــد  بعــد البحــث مــن نــص عــىل األدلــة يف املســألة، ولكــن الــذي يظهــر أن 
مــن أحلــق احلقــوق باملنفعــة جــوز االعتيــاض، ومــن جعلهــا مغايــرة لألعيــان واملنافــع منــع 

االعتيــاض باعتبــار عــدم املاليــة،  فاحلقــوق عنــده  ليســت حمــال لالعتيــاض.
الرتجيح:  الذي يظهر للباحث بعد التأمل بأن الرتك فعل إذا اقرتن به القصد،

وعلية فأخذ العوض مقابل ترك املزايدة عىل حالني:
األوىل: أن يكــون املطلــوب منــه االمتنــاع بعــوض عــن املزايــدة ال تأثــري لــه يف املزايــدة، 

فهــذا جائــز برشطــني:
ــد  ــا إذا مل يوج ــرتك، وأم ــوض يف ال ــل الع ــض  حم ــا؛ ليتمح ــدة غريمه ــود مزاي األول:وج

غريمهــا فيمنــع الحتــامل إدخــال الــرضر عــىل البائــع.
الثاين:عدم إدخال الرضر عىل البائع. 

ــري يف  ــه تأث ــدة ل ــن املزاي ــوض ع ــاع بع ــه االمتن ــوب من ــون املطل ــة: أن يك ــال الثاني احل
ــك. ــرم ذل ــوق، فيح ــل الس ــب أه ــوق، أو أغل ــل الس ــدة أو أه املزاي

ــع مــن  أمــا يف حــال عــدم اإلرضار، وكــون الثمــن املســتقر للســلعة ثمــن املثــل، فالمان
االعتيــاض عــىل الرتك؛لعــدم حتقــق الــرضر فيهــا، واحلكــم يــدور مــع علتــه وجــودا وعدمــا.
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الفصل اخلامس

الوسيط يف بيع املزايدة.

املبحث األول: تعريف الوسيط لغة و اصطالحا.

أوال:تعريف الوسيط لغة:
بــني  املتوســط  «الوسيط»والوســيط:  واالســم  مصــدر،   - أولــه  -بفتح  ــاطَةُ سَ الوَ

املتعاملــني. أو  املتبايعــني،  بــني  واملتوســط  املتخاصمــني، 
ثانيا:تعريف الوسيط اصطالحا:

      مل أجــد مــن عــرف الوســيط اصطالحــا، بــل ورد إطــالق الوســيط بمفهومــه التجــاري 
عنــد الفقهــاء ضمــن ســياق تعريــف السمســار، والدالل.

ثالثا: استعامالت أخر ملعنى الوسيط يف االصطالح:
الّل: وهو الذي جيمع بني البيعني، مرادف للسمسار. الدَّ

اللــة، وهــو الــذي ينــادي       وقــد اســتعمل الفقهــاء كلمــة «الــدالل» بمعنــى حمــرتف الدِّ
عــىل البضائــع يف األســواق، لتبــاع باملــزاد العلنــي بواســطته.

    املبحث الثاين: مزايدة الوسيط لنفسه.
اللة: - التكييف العقدي للدِّ

ينحرص التكييف غالبا لعقد الداللة يف مسارين:
املســار األول: يف تكييــف عقــد الداللــة املقــدر بالزمــن، فهــو إجــارة، أو جعالــة، وهــذا 

خاضــع لصيغــة العقــد، أوالداللــة العرفيــة املحكمــة، أو القرينــة الشــاهدة.
املســار الثــاين: يف تكييــف عقــد الداللــة املقــدر بالعمــل، فهــو هبــذا عقــد جائــز يف حــق 
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الطرفــني، فيصــح فســخه متــى شــاء مــامل يتعلــق بفســخة رضر.
- طبيعة عالقة الوسيط -الدالل - بالطرف الثاين:
الختلو عالقة الوسيط مع الطرف الثاين من حالني:

ــص  ــك إن اخت ــارة، و كذل ــد إج ــه عق ــىل أن ــد  ع ــفَ العق يِّ ــا إذا كُ ــريا خاص األوىل:أج
ــن. ــدر بزم ــد املق ــدة العق ــه يف م ــاين بمنافع ــرف الث الط

ــص  ــك إن مل خيت ــارة، وكذل ــد إج ــه عق ــىل أن ــد  ع ــف العق ــرتكا إذا كيّ ــريا مش الثانية:أج
ــن. ــدر بزم ــد املق ــدة العق ــه يف م ــاين بمنافع ــرف الث الط

- طبيعة عقد الداللة من جهة اجلواز واللزوم:
وصــف عقــد الداللــة مــن جهــة اجلــواز واللــزوم العقــدي مرتبــط بتكيــف العقــد، فــإن 

كيّــف عــىل أنــه عقــد إجــارة كان عقــدا الزمــا، وإن كيــف عقــد جعالــة كان عقــدا جائــزا.
- طبيعة العوض يف عقد الداللة:

الخيلو العوض يف عقد الداللة من أن يكون:
أ)- العوض إجارة إذا كيِّف إجارة.

ب)- عوضا يف عقد جعالة.
ج)- العوض مشاركة.

املطلب األول: صورة مزايدة الوسيط لنفسه.

صــورة املســألة:أن يقــوم الوســيط بالدخــول يف املزايــدة مــع عمــوم الراغبــني، فيزيــد يف 
الســلعة معهــم راغبــا الــرشاء.

وهذه الصورة هلا حاالن:
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األوىل:أن يفعل ذلك دون علم مالك السلعة.
الثانية:أن يفعل ذلك بعد أخذ اإلذن من مالك السلعة.

املطلب الثاين: حكم مزايدة الوسيط لنفسه.

حكم املسألة: الوسيط يف بيع املزايدة  يعترب وكيال عن البائع.
ــة،  ــت لإلعان ــة رشع ــوكاالت؛ ألن الوكال ــن ال ــتثناة ع ــة مس ــة و اخليان ــع التهم ومواض

ــة  ــع األمان ــو موض ــة فه ــون لإلعان وكل يشء يك
وقد اختلف أهل العلم يف مسألة مزايدة الوسيط لنفسه عىل قولني:

األقوال يف املسألة:
القــول األول: جــواز مزايــدة الوســيط لنفســه،  بــرشط أن يزيــد عــىل مبلــغ ثمنــه املنتهــي 

إليــه يف النداء.وهــو روايــة عــن مالــك ، وروايــة عــن أمحــد ، وبــه قــال األوزاعــي.
القــول الثــاين: عــدم جــواز مزايــدة الوســيط لنفســه، وهــو مذهــب احلنفيــة، وروايــة عــن 

مالــك ، و بــه قــال الشــافعي، و هــو املذهــب عنــد احلنابلــة.
استدل أصحاب القول الثاين باآليت:

ــه  ــيط لنفس ــدة الوس ــه ومزاي ــة موكل ــل ملصلح ــرصف الوكي ــيض بت ــرف يق دليلهم:الع
ــا،  ــد  بأحدمه ــإذا قي ــق، ف ــرف والنط ــد بالع ــة تقي ــلعة، والوكال ــك الس ــة مال ــف مصلح ختال

ــه.  ــل خمالفت ــس للوكي فلي
الرتجيــح: الــذي يظهــر للباحــث أنــه الجيــوز مزايــدة الوســيط لنفســه إال بعــد إذن مالــك 

الســلعة العــامل بطبيعــة الســوق، وقيمــة الســلع، وقيمــة املثــل لســلعته، وذلــك لســببني:
ــوده،  ــل مقص ــع إىل حتصي ــام يرج ــذ في ــام ينف ــر إن ــىل اآلم ــل ع ــرصف الوكي األول: أن ت

ــع. ــن البي ــة م ــة، واملصلح ــب املنفع ــود األغل واملقص
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الثاين:قطعاً للنزاع يف املستقبل. 
 املبحث الثالث: مزايدة الوسيط لكونه رشيكا ملن يزيد.

ــدة  ــع املزاي ــطاء يف بي ــني الوس ــط ب ــة الرتاب ــىل طبيع ــع ع ــكل مطل ــوم ل ــو معل ــام ه      ك
ــرشكات  ــمى ب ــا يس ــرص م ــذا الع ــأ يف ه ــل نش ــض ب ــاركتهم لبع ــد مش ــم، وم ــع بعضه م
الداللة،وهــذا يعكــس طبيعــة املشــاركة بــني أربــاب الصنعــة الواحــدة، ولكــن قــد يــؤدي 

ــاس. ــان إىل اإلرضار بالن ــب األحي ــك يف غال ذل
املطلب األول: صورة مزايدة الوسيط لكونه رشيكا ملن يزيد.

صــورة املســألة:إذا زاد الوســيط يف الســلعة التــي ينــادي عليهــا بصفتــه رشيــكا عــن غــريه 
ممــن يزايــد، فهــل جيــوز لــه أن يزايــد واحلــال هــذه؟

ــه الفقهــاء يف هــذه املســألة يــدرك الناظــر أن مســألة:مزايدة الوســيط    بالرجــوع ملــا دون
ــل  ــع الوكي ــألة:حكم بي ــالف يف مس ــرة اخل ــن ثم ــا م ــالف فيه ــن يزيد.اخل ــكا مل ــه رشي لكون
لنفســه أو رشائــه مــن نفســه.حيث إن العلــة يف املســألتني حــول تلبــس الوســيط بالتهمــة يف 

هــذه احلــال التــى ختالــف مــا جيــب أن يكــون عليهــا لكونــه وكيــال عــن رب الســلعة.  
املطلب الثاين: حكم مزايدة الوسيط لكونه رشيكا ملن يزيد.

حكم املسألة:
القــول األول: جــواز مزايــدة الوســيط لكونــه رشيــكاً ملــن يزيــد،  بــرشط أن يزيــد عــىل 
مبلــغ ثمنــه املنتهــي إليــه يف النداء.وهــو روايــة عــن مالــك ، وروايــة عــن أمحــد، وبــه قــال 

األوزاعــي.
ــب  ــو مذه ــن يزيد.وه ــكاً مل ــه رشي ــيط لكون ــدة الوس ــواز مزاي ــدم ج ــاين: ع ــول الث الق

ــة. ــد احلنابل ــب عن ــو املذه ــافعي، و ه ــال الش ــه ق ــك ، و ب ــن مال ــة ع ــة ، ورواي احلنفي
استدل أصحاب القول الثاين باآليت:
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ــه  ــيط لنفس ــدة الوس ــه،  ومزاي ــة موكل ــل ملصلح ــرصف الوكي ــيض بت ــرف يق دليلهم:الع
ختالــف مصلحــة مالــك الســلعة، والوكالــة تقيــد بالعــرف والنطــق، فــإذا قيــدت بأحدمهــا 

ــه.  ــل خمالفت ــس للوكي فلي
الرتجيــح: الــذي يظهــر للباحــث أنــه الجيــوز مزايــدة الوســيط لكونــه رشيــكا ملــن يزيــد 

إال بعــد إذن مالــك الســلعة، وذلــك لســببني:
األول: أن ترصف الوكيل عىل اآلمر إنام ينفذ فيام يرجع إىل حتصيل مقصوده.

الثاين: قطعا للنزاع يف املستقبل. 

 املبحث الرابع: مزايدة الوسيط بالنيابة عن غريه.

املطلب األول: صورة مزايدة الوسيط بالنيابة عن غريه.

صــورة املســألة: لــو تــوىل الوســيط املزايــدة عــن مــن ينيبــه يف الــرشاء مــع كونــه وكيــال 
عــن مالــك الســلعة يف النــداء واإلجيــاب ونحوهــا، فهــل جيــوز لــه ذلــك، أو الجيــوز؛ لكونــه 

يزايــد عــن مــن هــو نائــب عنــه؟

املطلب الثاين: حكم مزايدة الوسيط بالنيابة عن غريه.

ــة  ــألة املخرج ــم املس ــان حك ــن بي ــد م ــث - الب ــل البح ــألة -حم ــم املس ــان حك ــل بي  قب
ــال. ــه اإلمج ــىل وج ــا ع عليه

واملسألة هي: حكم بيع الوالد لولده أو رشائه: 
ــه،  ــده الصغــري أو رشائ ــل مــا وكل عــىل بيعــه لول ــع الوكي اختلــف الفقهــاء يف جــواز بي

عــىل قولــني:
القــول األول: جيــوز للوكيــل أن يبيــع مــال موكلــه لولــده الصغــري، وهــو قــول للاملكيــة، 

ووجــه عنــد احلنابلــة.
ــب  ــو مذه ــري، وه ــده الصغ ــه لول ــال موكل ــع م ــل أن يبي ــوز للوكي ــاين: ال جي ــول الث الق
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ــة. ــد احلنابل ــه عن ــافعية، و وج ــة،  والش ــة،  واملالكي احلنفي
استدل أصحاب القول الثاين باآليت:

ــم يف  ــه مته ــوز، ألن ــذا ال جي ــه، وه ــن نفس ــه م ــع لنفس ــه كالبي ــع ل ــل األول: أن البي الدلي
ــل إىل نفســه. ــه كــام يتهــم يف املي ــل إلي املي

الرتجيــح: رجحــان القــول الثــاين القــايض بأنــه ال جيــوز للوكيــل أن يبيــع مــال موكلــه 
ــل  ــذ إىل حتصي ــام ينف ــر إن ــىل اآلم ــل ع ــرصف الوكي ــه؛ وألن ت ــوة أدلت ــري؛ لق ــده الصغ لول

ــتقبل.  ــزاع يف املس ــا للن ــع، وقطع ــن البي ــة م ــة،  واملصلح املنفع
ــيط  ــدة الوس ــواز مزاي ــدم ج ــريه:  ع ــن غ ــة ع ــيط بالنياب ــدة الوس ــألة: مزاي ــم املس حك
ــه،  ــن نفس ــه م ــع لنفس ــه كالبي ــع ل ــلعة؛ ألن البي ــك الس ــد إذن مال ــريه إال بع ــن غ ــة ع بالنياب
وهــذا ال جيــوز، وألن الشــخص يف بــاب البيــع إذا بــارش العقــد مــن اجلانبــني يــؤدي إىل تضاد 
ــىل  ــل ع ــرصف الوكي ــام أن ت ــلام، ك ــا مس ــتقضيا، قابض ــرتدا مس ــون مس ــه يك ــكام، فإن األح
اآلمــر إنــام ينفــذ فيــام يرجــع إىل حتصيــل مقصــوده، واملقصــود األغلــب املنفعــة واملصلحــة 

ــزاع يف املســتقبل.   ــع، وقطعــا للن مــن البي

املبحث اخلامس: ضامن الوسيط يف بيع املزايدة.

املطلب األول: صورة ضامن الوسيط يف بيع املزايدة.

ــيط  ــة الوس ــة عالق ــف طبيع ــب تكيي ــه بحس ــام موجب ــد قي ــدالل عن ــامن ال ــف ض خيتل
ــك  ــع مال ــيط م ــة الوس ــف عالق ــن كيّ ــام، فم ــة بينه ــة العقدي ــذا طبيع ــلعة، وك ــك الس بامل
الســلعة أجــريا خاصــا، واألجــري اخلــاص اليضمــن مــا تلفــه يف يــده،  أو مــن عملــه مــا مل 

ــدي. ــط والتع ــد بالتفري ــرط ضمن.ويقص ــد أو ف ــإذا تع ــرط، ف ــد أو يف يتع
     ومــن كيّــف عالقــة الوســيط مــع مالــك الســلعة أجــريا مشــرتكا أخــذ حكمــه، فيكــون 

حكمــه كحكــم التضمــني يف الوســاطة املقــدرة بالعمل.
ــع  ــيط يف بي ــل الوس ــو فع ــدة فهي:ل ــع املزاي ــيط يف بي ــامن الوس ــألة ض ــورة مس ــا ص وأم
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ــن؟ ــل يضم ــامن، فه ــب الض ــا يوج ــدة م املزاي

املطلب الثاين: حكم ضامن الوسيط يف بيع املزايدة.

اختلف الفقهاء يف تضمني الوسيط - الدالل - عىل قولني:
ــدة اليضمــن إال مــع التعــدي والتفريــط، وهــو  ــع املزاي القــول األول: أن الوســيط يف بي
ــاء  ــول عط ــة  و ق ــن احلنفي ــر م ــه زف ــال ب ــة، وق ــب احلنابل ــول يف مذه ــافعي، و ق ــول للش ق

ــة. ــن تيمي وقــول طــاووس، وهــو قــول اب
القــول الثــاين: أن الوســيط يف بيــع املزايــدة يضمــن مــا أتلفتــه يــده. وقــال بــه مــن الســلف 
عمــر بــن اخلطــاب  وعــيل بن أبــى طالــب وعبــداهللا بــن عتبــة، ورشيــح، واحلســن، وغريهم، 

وهــو مذهــب احلنفيــة ، واملالكيــة  ، وقــول للشــافعي وهــو منصــوص أمحد.
استدل أصحاب القول الثاين باآليت:

الدليــل األول: مــارواه ســمرة رىض اهللا عنــه  قــال: «قــال رســول اهللا صىل اهللا عليه وســلم 
(عــىل اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه )» (أخرجــه أمحــد يف مســنده، (٢٠١٣١)، أبــو داود يف 
ســننه (١٢٦٦)،،والرتمــذي يف ســننه، ١١٢٦٦)، ابــن ماجــة يف ســننه (٢٤٠٠)، واحلاكــم يف 
مســتدركه،٥٥/٢،احلديث(٢٣٠٢) قــال الرتمــذي حســن صحيــح وقــال احلاكــم: صحيــح 

عــىل رشط البخــاري وأعلــه ابــن حــزم ووافــق الذهبــي احلاكم،ذيــل املســتدرك،..
ــذا  ــن ه ــدة م ــع املزاي ــيط يف بي ــني الوس ــة، فتضم ــان واملصلح ــل الثاين:االستحس الدلي

ــا.   ــاهلون يف رعايته ــم يتس ــد جيعله ــم ق ــم وأعامهل ــاس هل ــة الن ــاب، وحلاج الب
الرتجيــح: الراجــح هــو القــول الثــاين القــايض بــأن الوســيط يف بيــع املزايــدة يضمــن مــا 

أتلفــت يــده. 

املبحث السادس: أجرة الوسيط يف بيع املزايدة.

       األجــرة يقصــد هبــا: «مطلــق العــوض الــذي يســتحقه الوســيط مقابــل مابــذل مــن 
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عمــل التوســط، ســواء عــدّ أجــرة أو جعــال».

املطلب األول: صورة أجرة الوسيط يف بيع املزايدة.

الخيلو العوض يف عقد الداللة من:
أ)- أن يكون العوض إجارة إذا كيِّف إجارة.

ب)- أن يكون عوضا يف عقد جعالة.
ج)- أن يكون العوض مشاركة.

ــن  ــا م ــاداة ونحوه ــن املن ــه م ــدة بعمل ــع املزاي ــيط يف بي ــام الوس ــألة: إذا ق ــورة املس ص
ــون  ــل تك ــون، ه ــن تك ــىل م ــتحقها ع ــي يس ــه الت ــا، فأجرت ــا وأمته ــه عرف ــة ب ــامل املناط األع

ــرف؟. ــدة إىل الع ــألة عائ ــاً؟أو املس ــا مع ــرتي؟ أومه ــع أم املش ــىل البائ ع

املطلب الثاين: حكم أجرة الوسيط يف بيع املزايدة.

األقوال يف املسألة:
القــول األول: أن أجــرة الوســيط يف بيــع املزايــدة عــىل البائــع دون املشــرتي، وذلــك إذا 
زاول الوســيط البيــع بنفســه، أمــا  لــو ســعى الوســيط ومل يبــع هــو إنــام بــاع املالــك، فيعتــرب 

العــرف يف مــن تلزمــه األجرة.وهــو مذهــب احلنفيــة.  
ــو  ــرتي، ول ــع دون املش ــىل البائ ــدة ع ــع املزاي ــيط يف بي ــرة الوس ــاين: أن أج ــوال الث الق

ــافعية. ــض الش ــول بع ــو ق ــد، وه ــد العق ــرتي فس ــىل املش ــت ع رشط
القــول الثالــث: أن أجــرة الوســيط يف بيــع املزايــدة يعتــرب فيهــا الــرشط أو العــرف، فــإن 

تعــذرا فعــىل البائــع، وهــو مذهــب املالكيــة واحلنابلــة.
األدلــة: بعــد البحــث مل يظهــر يل مســتند األقــوال، اللهــم العــرف اجلــاري يف زمــن وحــال 

األســواق يف عــرص أربــاب األقوال.
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الرتجيــح: أن العــربة يف اســتحقاق الوســيط أجرتــه  يف بيع املزايــدة الــرشط أو العرف،فإذا 
ــون  ــر تك ــرف، فالظاه ــة رشط وع ــن ثم ــإن مل يك ــدم الرشط،ف ــرف، ق ــع رشط وع اجتم
ــرتاطها،وعند  ــة، واش ــه مقابل ــري منفع ــرة لغ ــرتي لألج ــع املش ــع؛ ألن دف ــىل البائ ــرة ع األج

ــازع حيكــم بالعــرف مــامل يكــن ثمــة رشط. التن
     ومــن املهمــة حتــت هــذا املطلــب ذكــر مســألة لعالقتهــا بالبــاب، وهــي: مــا لــو تــم 
ــار رشط،  ــب أو خي ــلعة لعي ــم ردت الس ــه، ث ــدة أجرت ــع املزاي ــيط يف بي ــض الوس ــع وقب البي

ــرد؟ فهــل تســرتد أجــرة الوســيط تبعــا لذلــك أو ال ت
املسألة يف الواقع الختلو من أحوال:

احلال األوىل:أن يكون دافع األجرة البائع، ففيه تفصيل هو:
إذا كان حــدوث الــرد بســبب البائــع لتدليــس أو كتــامن للعيــب، فــال حيــق لــه اســرتداد 
األجــرة مــن الوســيط يف بيــع املزايدة،أمــا إذا كان رد الســلعة بموجــب خيــار الــرشط، فيحــق 
للبائــع اســرتداد األجــرة  مــن الوســيط؛ ألن البيــع مل يتــم  وليــس للبائــع فيــه يــد، مــامل يكــن 

بينهــام رشط يقــيض باســتحقاق الوســيط العــوض.
احلال الثانية: أن يكون دافع األجرة املشرتي، ففيه تفصيل هو:

أن تــرد الســلعة بخيــار العيــب، فللمشــرتي مطالبــة الوســيط يف بيــع املزايــدة باألجــرة، 
وأمــا الوســيط فيعــود عــىل البائــع بأجرتــه، وأمــا إذا ردت الســلعة بخيــار الــرشط، فيحــق 
ــتحقاق  ــيض باس ــام رشط يق ــن بينه ــامل يك ــيط، م ــن الوس ــرة  م ــرتداد األج ــرتي اس للمش

ــار رشط. ــلعة بخي ــو  ردت الس ــوض، ول ــيط الع الوس
ــة رشط  ــع وكان ثم ــاد البي ــلعة أو فس ــد يف رد الس ــيط ي ــن للوس ــة:إذا مل يك ــة الثالث احلال
ــتحق  ــلعة اس ــو ردت الس ــرة، ول ــدة األج ــع املزاي ــيط يف بي ــتحقاق الوس ــرر اس ــرف يق أو ع

ــا. ــرشوط رشط ــا كامل ــروف عرف ــرة؛ ألن املع األج



ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد اخلامس

٧٦

الفصل السادس

مسائل متفرقة يف بيع املزايدة

املبحث األول: افتتاح املزايدة.

املطلب األول: صورة افتتاح املزايدة.

صورة املسألة:
إذا اســتفتح الوســيط يف بيــع املزايــدة أو غــريه بثمــن، وهــو اليريــد الــرشاء، وإنــام يفعــل 

ذلــك لفتــح البــاب أمــام الراغبــني يف املزايــدة، فهــل يكــون ذلــك مــن النجــش املمنــوع؟

املطلب الثاين: حكم افتتاح املزايدة.

ــواز،  ــافعية اجل ــة والش ــاء املالكي ــن فقه ــدد م ــر ع ــن تقري ــر م ــذي يظه ــألة: ال ــم املس حك
ــه. ــي عن ــش املنه ــورة النج ــدة يف ص ــاح املزاي ــول افتت ــي دخ ونف

يظهر للباحث أن التفصيل هنا أوىل من اإلمجال وذلك عىل النحو األيت:
أن يفــرق بــني حــال املســتفتح بحيــث يكــون عاملــا بســعر الســلعة وعارفــا بقيمتهــا بخالف 
ــل  ــه أقــل مــن قيمــة مث ــه  مــن كون فاقــد ذلــك، كــام يفــرق بــني مقــدار الثمــن املســتفتح  ب

الســلعة أو أكثــر، كــام يفــرق بــني مــا حتققــت بــه مصلحــة االســتفتاح مــن عدمــه.
ولــذا فــإن كان املســتفتح عــارف لقيمــة الســلعة، و كان مقــدار ثمــن االســتفتاح صاحلــا 
ملثــل الســلعة أو قريبــا منــه، وكذلــك قصــد بذلــك املصلحــة دون اإلرضار عــىل غــريه، فإنــه 
ــي  ــش املنه ــم النج ــا حك ــاط هب ــة املن ــارق للعل ــو مف ــل ه ــذه، ب ــال ه ــواز واحل ــم باجل حيك
عنه؛وهلــذا درجــت أســواق املســلمني عــرب العصــور يف اعتبــار االســتفتاح مــن قبــل الــدالل 
ــع  ــح، ونف ــن مصال ــه م ــب علي ــا يرتت ــرص مل ــك الع ــامء ذل ــن عل ــد م ــره أح ــريه، ومل ينك أو غ

ــدة- واهللا أعلــم-.   ــع املزاي يعــود عــىل أطــراف بي
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  املبحث الثاين: املزايدة بالوسائل احلديثة.

املطلب األول: صورة املزايدة بالوسائل احلديثة.

ويمكن تقسيم الوسائل احلديثة عىل النحو اآليت:
أوال: الوسائل اللفظية: اهلاتف،املذياع

ثانيا: الوسائل املرئية اللفظية: التلفاز
ثالثا: الوسائل اخلطية:الفاكس،التلكس

ــت»  ــة «اإلنرتن ــبكة العنكبوتي ــىل الش ــامها ع ــع أقس ــائل بجمي ــك الوس ــت تل ِع ــد مجُ وق
ــة..  ــز جتاري ــبه بمراك ــع أش ــق مواق ــن طري ــرشاء م ــع وال ــن البي ــث يمك حي

صورة املزايدة يف هذه الوسائل:
ــا أو  ــل صاحبه ــن قب ــدة م ــع املزاي ــلعة  يف بي ــىل الس ــاداة ع ــت املن ــورة األوىل: إذا مت الص
الوســيط فيهــا عــرب الوســائل احلديثــة، فهــل تعتــرب املزايــدة مــن قبــل الراغبــني يف الــرشاء، أم 

بنــى عليهــا حكــم؟ تعتــرب لغــو اليُ
الصــورة الثانيــة: إذا صــدرا اإلجيــاب والقبــول مــن قبــل املتعاقديــن يف بيــع املزايــدة عــرب 

بنــى عليهــام أثرمهــا أم ال ؟ الوســائل احلديثــة فهــل يعتــربان ويُ

املطلب الثاين: حكم املزايدة بالوسائل احلديثة.

ــة  ــول يف طبيع ــاب والقب ــى اإلجي ــدم ورود معن ــث ع ــر للباح ــورة األوىل:ظه ــم الص حك
ــلعة  ــل الس ــن مقاب ــن الثم ــن م ــب املتعاقدي ــا يناس ــد م ــيلة لتحدي ــا وس ــدة؛ لكوهن املزاي
ــا يتطلــب القبــول،  ثــم  املعروضة،لذلــك فــإن املنــاداة عــىل البضاعــة والســلع، ليســت إجيابً
إنــه يف بيــع املزايــدة حيــدث أن يقــع االفتتــاح للداللــة بثمــن معــني لكنــه قابــل للزيــادة، فــال 
ــه  ل يف مفهوم ــدالّ ــطة ال ــرض بواس ــا، وإن كان الع ــه إجيابً ــح ب ــن املفتت ــون الثم ــن أن يك يمك

ــرض. ــن يع ــر ثم ــاب آلخ اإلجي
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   وعليــه فالــذي يظهــر جــواز املزايــدة بالوســائل احلديثــة ملــا ذكرتــه آنفــا، ويســتصحب 
ــام  ــد قي ــة عن ــابق، والالحق ــث الس ــا يف املباح ــبق ذكره ــي س ــدة الت ــكام املزاي ــا أح معه
موجبها،وإنــام الــذي حيتــاج إىل بيــان يف هــذا الســياق مزايــدة الصبــي غــري املميــز عرب الوســائل 
احلديثــة كاإلنرتنــت يف حــال عــدم إظهــار الصــوت والصــورة إنــام هــو عــن طريــق الكتابــة، 

ــه  لســببني: ــار مزايدت والــذي يظهــر عــدم اعتب
الســبب األول:أن املزايــدة وســيلة للبيــع، والصغــري ممنــوع منــه، فانشــغاله باملزايــدة مــع 

النــاس اليتحقــق منهــا غــرض معتــرب رشعــا.
 الســبب الثــاين:أن يف جتويــز مشــاركة الصغــري غــري املميــز يف املزايــدة مــع النــاس جتويــز 
للنجشــوبام أن الصغــري غــري املميــز منــع مــن أصــل التعاقــد صــار بذلــك كمعــدوم الرغبــة يف 

الــرشاء فيتــرضر النــاس بمزايدتــه كــام يتــرضرون بالناجــش، والــرضر يــزال. 
حكم الصورة الثانية: 

أوال:الوســائل اللفظيــة واملرئيــة: يمكــن إجــراء بيــع املزايــدة مــن خــالل الوســائل اللفظية 
واملرئيــة، وال ســيام يف اإلجيابــات املوجهــة للراغبــني يف الرشاء

واشرتط احلنفية أن يكون ذلك بإذن املوجب.
وثمة ضوابط ينبغي مالحظاهتا:

:األصــل هــو انعقــاد العقــد، ولكــن إذا ادعــى أحدمهــا أن الصــوت ليــس لــه، فعليــه  أوالً
إثبــات ذلــك مــن خــالل األدلــة التــي تقنــع القضــاء.

ثانيًــا: إن العقــود بتلــك الوســائل إنــام تصــح فيــام ال يشــرتط فيــه القبــض الفــوري، أمــا إذا 
بيــع ربــوي بمثلــه فــال يصــح العقــد هبــا، إال إذا تــم القبــض. 

ــة كــام  ــا: إن جملــس العقــد بالوســائل املشــار إليهــا ونحومهــا، ينتهــي بانتهــاء املحادث ثالثً
ــخص  ــة إىل أن الش ــب املالكي ــث ذه ــدة، حي ــالل املزاي ــن خ ــم م ــد يت ــبق. إال إذا كان العق س
الــذي يعــرض رضــاه بثمــن معــني يف املزايــدة، فليــس لــه حــق الرجــوع حتــى ولــو طــال، 
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أو إذا مل يشــرتط لنفســه اخليــار، فــإذا اشــرتط أحدمهــا، أو كالمهــا ذلــك، فــإن ملَِــنْ لــه اخليــار، 
أو املهلــة، أن يقبــل يف املــدة املعينــة.

ثانيا: الوسائل اخلطية:
ــىل  ــي ع ــائل مبن ــن الوس ــوع م ــذا الن ــار ه ــن يف اعتب ــالف املعارصي ــور اخت أوال: إن حم

ــه. ــن عدم ــة م ــول بالكتاب ــاب والقب ــار اإلجي ــا باعتب إحلاقه
ــبتها  ــض نس ــا اإلرادة، وتتمح ــت هب ــة تثب ــون الكتاب ــألة ك ــذه املس ــربة يف ه ــا: أن الع ثاني

ــا.  ملصدره
ثالثا:مالحظة ما سبق بيانه يف الوسائل اللفظية واملرئية،

املبحث الثالث: اخليار يف بيع املزايدة.

املطلب األول: صورة اخليار يف بيع املزايدة.

أوال: تعريف اخليار: 
ــه  ــاه: فــوض إلي ــار»، خــريه بــني الشــيئني معن ــار يف اللغــة: اســم مصــدر من»االختي اخلي

ــار أحدمهــا. اختي
اخليــار يف االصطــالح: « حــق العاقــد يف فســخ العقــد أو إمضائــه، لظهــور مســوغ رشعــي، 

أو بمقتــىض اتفــاق عقدي».
ثانيا:صورة املسالة:

إذا حتقــق القبــول واإلجيــاب بــني املتعاقديــن يف بيــع املزايــدة ، وبعــد ذلــك تبــني للمشــرتي 
حــدوث نجــش يف املزايــدة قبــل ترصفــه ورضــاه يف املبيــع، فهــل للمشــرتي اخليــار يف فســخ 

؟ لعقد ا
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املطلب الثاين: حكم اخليار يف بيع املزايدة.

اختلــف أهــل العلــم يف اســتحقاق املشــرتي اخليــار يف حــال وقــوع النجــش يف بيــع املزايدة 
ــوال: ــىل ثالثة أق ع

ــب  ــه ذه ــش، وإلي ــع بالنج ــم البائ ــال عل ــار يف ح ــق اخلي ــرتي ح ــول األول: للمش الق
املالكيةوبعــض الشــافعية.

القول الثاين: ليس للمشرتي  حق اخليار مطلقا، وإليه ذهب احلنفية، والشافعية

القــول الثالــث: للمشــرتي حــق اخليــار إذا كان مغبونــاً ســواء علــم البائــع بالنجــش أم ال، 
و إليــه ذهــب احلنابلــة.

الرتجيــح:  يرتجــح للباحــث القــول الثالــث القــايض بــأن للمشــرتي حــق اخليــار إذا كان 
مغبونــاً ســواء علــم البائــع بالنجــش أم ال، وعليــه إذا حتقــق القبــول واإلجيــاب بــني املتعاقديــن 
يف بيــع املزايــدة ، وبعــد ذلــك تبــني للمشــرتي حــدوث نجــش يف املزايــدة قبــل ترصفــه ورضاه 
يف املبيــع، فــإن لــه اخليــار يف فســخ العقــد، وال عــربة بكــون البائــع عاملــا بالنجــش أم مل يعلــم.

ــدة،  ــع املزاي ــس يف بي ــار املجل ــقاط خي ــىل  إس ــن ع ــاق املتعاقدي ــألة اتف ــق بمس ــا مايتعل أم
ــو اآليت: ــىل النح ــه ع ــيكون بحث فس

أوال: خيار املجلس يف لغة الفقهاء:
ق أو  ــرّ ــد إىل التف ــذ التعاق ــد، من ــس العق ه يف جمل ــد، أو ردّ ــد يف إمضاءالعق ــق العاق :«ح

ــر». التخاي
ثانيا:مسألة:اتفاق العاقدين عىل إسقاط خيار املجلس: 

حكم املسألة:
احلكم يف املسألة الخيلو من حاالت ثالث هي:

احلالة األوىل: إذا اتفق العاقدان عىل إسقاط خيار املجلس قبل العقد.
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 احلالة الثانية: إذا اتفق العاقدان عىل إسقاط خيار املجلس يف أثناء العقد.

احلالة الثالثة: إذا اتفق العاقدان عىل إسقاط خيار املجلس بعد متام العقد.
حكم احلالتني األوليني:

اختلف أهل العلم يف املسألة عىل ثالثة أقوال هي:
ــد الشــافعية، و  ــع أيضــا، وهــو املذهــب عن ــاع اإلســقاط وبطــالن البي القــول األول:امتن

روايــة عــن اإلمــام أمحــد.
القول الثاين:امتناع اإلسقاط وصحة البيع، وهو وجه عند الشافعية.

القــول الثالــث: صحــة اإلســقاط. ووجــه ليــس باملصحــح عنــد الشــافعية وهــو مذهــب 
احلنابلــة. 

استدل أصحاب القول الثالث:
الدليــل األول: مــارواه عبــد اهللا بــن عمــر رىض اهللا عنهــام :( البيعــان باخليــار مــا مل يتفرقــا ، 
أو يقــول أحدمهــا لصاحبــه: اخــرت، وربــام قــال: أو يكــون بيــع خيــار)، ويف روايــة أخــر قــال 
النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم: (إذا تبايــع الرجــالن، فــكل واحــد منهــام باخليــار مــا مل يتفرقــا، 
ــا  ــع، وإن تفرق ــب البي ــد وج ــك فق ــىل ذل ــا ع ــر ، فتبايع ــا اآلخ ــري أحدمه ــاً، أو خي ــا مجيع وكان
ــاري يف  ــه البخ ــع). أخرج ــب البي ــد وج ــع، فق ــام البي ــد منه ــرتك واح ــا، ومل ي ــد أن تبايع بع

ــم (١٥٣١- ٤٤).  ــه رق ــلم يف صحيح ــم (٢١١٢)، ومس ــم(٢١٠٩)، و رق صحيحه،،رق
الدليل الثاين: «أنه أحد اخليارين يف البيع، فجاز إخالؤه عنه، كخيار الرشط».

ــوة  ــس؛ لق ــار املجل ــقاط خلي ــة اإلس ــايض بصح ــث الق ــول الثال ــان الق ــح:  رجح الرتجي
ــذا  ــس، وه ــار املجل ــقاط خلي ــرتاط اإلس ــيض باش ــد تق ــة ق ــة واملصلح ــام أن احلاج أدلته،ك
ــن أو  ــار الغب ــرضر بخي ــك ال ــع ذل ــد دف ــن العق ــرضر م ــني املت ــدم متك ــيض بع ــح اليق الرتجي

ــه.  ب ــر موجِ ــب إذا ظه العي
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حكم احلالة الثالثة: إذا اتفق العاقدان عىل إسقاط خيار املجلس بعد متام العقد.
صورهتا:

«أن يقــول كل واحــد منهــام بعــد العقــد: اخــرتت إمضــاء العقــد، أو إلزامــه، أو اخــرتت 
العقــد، أو أســقطت خيــاري».

وهذه املسألة قد اختلف فيها عىل قولني:
القــول األول: أن خيــار املجلــس بعــد متــام العقــد يف أثنــاء مــدة اخليــار اليســقط بــل يمتــد 

إىل التفــرق. وهــو روايــة أخــر عــن اإلمــام أمحــد.
القــول الثــاين: جــواز إســقاط خيــار املجلــس بعــد متــام العقــد يف أثنــاء مــدة اخليــار، وهــو 

مذهــب الشــافعية، وروايــة عــن اإلمــام أمحــد،.
استدل أصحاب القول الثاين باآليت:

ــول  ــا ، أو يق ــا مل يتفرق ــار م ــان باخلي ــام:( البيع ــر رىض اهللا عنه ــن عم ــد اهللا ب ــارواه عب م
أحدمهــا لصاحبــه: اخــرت، وربــام قــال: أو يكــون بيــع خيــار)، ويف روايــة أخــر قــال النبــي 
صــىل اهللا عليــه وســلم  (إذا تبايــع الرجــالن، فــكل واحــد منهــام باخليــار مــا مل يتفرقــا، وكانــا 
مجيعــاً، أو خيــري أحدمهــا اآلخــر ، فتبايعــا عــىل ذلــك، فقــد وجــب البيــع، وإن تفرقــا بعــد أن 

تبايعــا، ومل يــرتك واحــد منهــام البيــع، فقــد وجــب البيــع). (ســبق خترجيــه،  
ــام  ــد مت ــس بع ــار املجل ــقاط خي ــواز إس ــايض بج ــاين الق ــول الث ــان الق ــح:  رجح الرتجي
ــام أن  ــة املؤثرة،ك ــن املعارض ــالمتها م ــه وس ــوة أدلت ــك لق ــار؛ وذل ــدة اخلي ــاء م ــد يف أثن العق
اخليــار رشع ملصلحــة املتعاقديــن يســتحقه كل منهــام، وإســقاط احلــق الثابــت لصاحبــه املعلــق 

ــه وجــودا وعدمــا. ــدور مــع مصلحــة صاحب ــى معقــول ي ــه رشعــا بمعن بمصلحت
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 املبحث الرابع: التفضيل يف بيع املزايدة.

املطلب األول: صورة التفضيل يف بيع املزايدة.

صورة املسألة: هذه املسالة هلا صورتان:
ــاع  ــوره  لتب ــدالل - بحض ــيط -ال ــلعة أو الوس ــب الس ــادي صاح ــورة األوىل: أن ين الص
باملزايــدة، فتتــوارد عليــه عــروض الراغبــني يف الــرشاء، وختتلــف عروضهــم، فيكــون أحدهــم 
أعــىل عرضــاً مــن اآلخريــن، وتقــف الســلعة عنــد آخــر عــرض، فهــل يلــزم صاحــب الســلعة 

أن يقــدم يف التعاقــد األعــىل، أو خيضــع األمــر لتفضيلــه ورغبتــه؟.
ــاع  ــوره  لتب ــدالل - بحض ــيط -ال ــلعة أو الوس ــب الس ــادي صاح ــة: أن ين ــورة الثاني الص
ــني أو  ــىل عرض ــرض ع ــي الع ــرشاء، وينته ــني يف ال ــروض الراغب ــه ع ــوارد علي ــدة، فتت باملزاي

ــر متســاوية، فأهيــام يقــدم للتعاقــد معــه؟. أكث

املطلب الثاين: حكم التفضيل يف بيع املزايدة.

حكم الصورة األوىل:
ــل يف  ــو كان أق ــرشاء، ول ــني لل ــن الراغب ــاء م ــن ش ــلعة م ــب الس ــل صاح ــواز أن يفض ج

ــه. عرض
     قــال ابــن رشــد رمحــه اهللا: «وهــو خمــري يف أن يمضيهــا ملــن شــاء ممــن أعطــى فيهــا ثمنــا، 

وإن كان غــريه قــد زاد عليــه».
ــه  ــه جانب ــده رجــح ب ــرب عن ــى معت ــل عطــاء األقــل ملعن ــام قب الدليل:«صاحــب الســلعة إن

عــىل مــن أعطــى أكثــر».
والذي يظهر للباحث صحة هذا املذهب يف املسألة برشوط:

أن ال يلحقَ للبائعَ رضرٌ بتعطيل منفعة أو فائدة مثله ال يغتفر. 
أن ال يُلحقَ البائعُ رضرا فاحشا بغريه من تفضيل غريه عليه. 
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أال يكــون يف هــذه احلــال التفضيــل ناشــئ عــن الوســيط مــن غــري رجــوع للبائــع، فــإن 
كان وكيــال عنــه، فــال جيــوز لــه تقديــم األقــل إال بــإذن صاحــب الســلعة. 

حكم الصورة الثانية:
اختلف علامء املالكية يف املسألة عىل ثالثة أقوال هي:

ــد الرمحــن  ــه قــال عب القــول األول:لصاحــب الســلعة أمــر التفضيــل ملــن أراد منهــم، وب
بــن القاســم.

القول الثاين:تكون األولوية لألول منهام، اختاره عيسى بن دينار. 
ــة مــن عــدم  ــه ســوء يف املعامل ــع من ــم البائ القــول الثالــث: يقــدم األول منهــم إال إذا عل

ــاين. ــاره األبي ــه واحلــال هــذه تقــدم غــريه عليه.اخت ــاء فل الوف
األدلــة: مل يظهــر للباحــث دليــل أو تعليــل ألي قــول منهــا، كــام أن االستحســان املصلحــي 

ســعِفٌ لألقــوال يف هــذه املســألة. مُ
 الرتجيــح: الــذي ظهــر للباحــث أن املســألة تقديريــة تعــود عــىل مالــك اإلمضــاء، ومناطها 
املصلحــة، وإذا تســاوت لديــه املصالــح بــني الراغبــني فالقــول بالقرعــة متوجــه جــدا، فهــي 
مرشوعــة عنــد املشــاحة، «وهــي تســتعمل عنــد التزاحــم»، و «احلقــوق إذا تســاوت مــن غــري 

متييــز اســتعملت القرعــة»- واهللا أعلــم بالصــواب -. 
 املبحث اخلامس: دعو الغبن يف بيع املزايدة.

 املطلب األول: صورة دعو الغبن يف بيع املزايدة.

أوال: تعريف الغبن:
بَنهُ يف البيع: خدعه. بَنَ - من باب رضب و غَ الغبن يف ا للغة:النقص، فعله: غَ

الغبن يف االصطالح: النقص يف أحد العوضني.
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وهو نوعان:يسري، وفاحش.
اليسري:ماال خيرج عن تقويم املقومني.

الفاحش: ما خيرج عن تقويم املقومني.
ثانيا:صــورة الغبــن يف بيــع املزايــدة: لــو دخــل الســوق شــخص وهــو ممــن ال يعــرف قيــم 
ــه  ــى إلي ــم انته ــا ث ــارك فيه ــدة، فش ــق املزاي ــلعة بطري ــرتي س ــب أن يش ــلع، ورغ ــامن الس وأث
الثمــن، فصــدر منــه مــا يــدل عــىل قبولــه الــرشاء، وبعــد ذلــك تبــني لــه أن مــا دفعــه مــن ثمــن 

أكثــر مــن تقويــم املبيــع مــن أهــل اخلــربة.
ومــن صورها:لــو دخــل الســوق شــخص وهــو ممــن ال يعــرف قيــم وأثــامن الســلع ورغب 
أن يبيــع ســلعة بطريــق املزايــدة فنــاد عليهــا ثــم انتهــت املنــاداة، واســتقر  الثمــن، فصــدر 
ــعَ لــه مــن ثمــن أقــل مــن  فِ منــه مــا يــدل عــىل إجيابــه البيــع، وبعــد ذلــك تبــني لــه أن مــا دُ

تقويــم املبيــع مــن أهــل اخلــربة.

املطلب الثاين: حكم دعو الغبن يف بيع املزايدة.

حكــم الصورتــني: اختلــف أهــل العلــم يف  دعــو الغبــن يف بيــع املزايــدة إذا كان املتعاقــد 
جاهــال بالقيمــة - ســواء أكان بائعــا أم مشــرتيا - عــىل قولــني:

القــول األول: أن دعــواه ال تقبــل ويلزمــه البيــع، وليــس لــه الفســخ بموجــب مــا يدعــي 
مــن جهــل بالقيمــة، وهــو املذهــب عنــد الشــافعية ، وروايــة عنــد احلنابلــة.

القــول الثــاين: أن دعــواه تقبــل، و لــه إمضــاء البيــع أو الفســخ بموجــب مــا يدعــي مــن 
جهــل بالقيمــة، وبــه  قــال أبــو حنيفــة ، ومالــك ، والصحيــح مــن مذهــب احلنابلــة.

استدل أصحاب القول الثاين باآليت:
الدليــل األول:قيــاس املغبــون الــذي ثبــت لــه اخليــار بســبب جهلــه بالقيمــة عــىل املغبــون 

يف تلقــي الركبــان حيــث ثبــت لــه اخليــار بســبب جهلــه بالقيمــة.
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الدليل الثاين: «أن اجلهل بالقيمة هو األصل، وليس العلم هبا».
الرتجيــح: رجحــان القــول الثــاين القــايض بــأن دعــو املغبــون يف املســألة - حمــل البحــث 
-  تقبــل و لــه إمضــاء البيــع أو الفســخ بموجــب مــا يدعــي مــن جهــل بالقيمــة، لقــوة أدلتــه 

وســالمتها مــن املناقشــة.
 وثمة مسائل متعلقة بمسألة البحث  وذات أمهية وهي كام ييل:

املســألة األوىل: إن بعــض مــن ذهــب إىل اســتحقاق املغبــون يف املســألة - حمــل البحــث - 
رفــع دعــو الغبــن اشــرتط لذلــك رشطــي:

الرشط األول: أن تنفصل دعواه عام يكذهبا من قرائن ونحوها.
الرشط الثاين: أن قبول الدعواه يكون مع يمينه أنه جاهل بثمن السلعة.

املســألة الثانيــة: مشــهور املذهــب عنــد املالكيــة أنــه ال حــق ملدعــي الغبــن يف الرجــوع عــىل 
البائــع، ولــو كان الغبــن خارجــا عــن املعتــاد إال إذا توافــرت ثالثــة رشوط هــي:

الــرشط األول: أن يكــون املغبــون جاهــال بثمــن املثــل يف الســوق ملــا باعــه أو اشــرتاه، أمــا 
العــارف بالقيــم، فــال خيتلــف يف إمضائــه عليــه.

الرشط الثاين: أن يدعي قبل ميض سنة من يوم العقد.
ــث  ــدر الثل ــل ق ــن املث ــىل ثم ــد ع ــث يزي ــا بحي ــن فاحش ــون الغب ــث: أن يك ــرشط الثال  ال
ــو ال  ــر، وه ــه التغري ــرتن ب ــا مل يق ــريا م ــده تأث ــن وح ــة أن للغب ــري املالكي ــد لغ ــر،ومل نج فأكث

ــم». ــا عنده ــدة وغريه ــني املزاي ــم ب ــه احلك ــف في خيتل
املســألة الثالثــة: وقــد نــص الــوزاين رمحــه اهللا  يف إحــد فتاويــه عــىل عــدم التفريــق بــني 

بيــع املزايــدة وغــريه يف اســتحقاق املغبــون رفــع الدعــو يف حــال غبنــه.
املســألة الرابعة:جــر القانــون عــىل نفــي الغبــن فيــام بيــع يف املــزاد العلنــي إذا اشــرتطت 

املحكمــة بيعــه باملــزاد العلنــي، وتــم البيــع فعــال باملــزاد كنــص القانــون. 
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الفصل السابع

دراسة تطبيقية.

املبحث األول: نموذج تطبيقي من األنظمة السعودية.

املطلب األول: بيع املزايدة يف نظام مشرتيات احلكومة.

أوال: القواعد األساسية للمزايدات يف النظام:
ــات  ــام املنافس ــن نظ ــون م ــة واخلمس ــون ،والسادس ــة و اخلمس ــان اخلامس ــا ىف املادت ج
واملشــرتيات احلكوميــة باملرســوم امللكــي ذي الرقــم ٢ م/٥٨ ، والتاريــخ ١٤٢٧/٩/٤هـــ ، 
وبقــرار جملــس الــوزراء ذي الرقــم (٢٢٣)، والتاريــخ، ١٤٢٧/٩/٢هـ.قــرص البيــع يف املزاد 
العلنــي عــىل الســلع التــي ال تقــل قيمتهــا التقديريــة عــن مائتــي ألــف ريــال، أو أكثــر بعــد 
اإلعــالن وفقــاً لقواعــد اإلعــالن عــن املنافســات العامــة، ويف كــون الســلع املرغــوب بيعهــا 
ــال  ــاح املج ــرتط أن تت ــه يش ــال، فإن ــف ري ــي أل ــن مائت ــة ع ــا التقديري ــل قيمته ــزاد تق يف امل

ألكــرب عــدد مــن املزايديــن.  
جــا ىف املــادة الســابعة واخلمســون مــن نظــام املنافســات واملشــرتيات احلكوميــة. عــىل مــن 
ــا، يبلــغ اثنــني يف املائــة مــن قيمــة عرضــه،  يشــرتك يف املــزاد بمظاريــف خمتومــة أن يقــدم ضامنً
يــزاد إىل مخســة يف املائــة بالنســبة لصاحــب أفضــل عطــاء عنــد انتهــاء املــزاد، وعليــه أن يدفــع 
باقــي القيمــة عنــد اعتــامد الرتســية، ويعــاد الضــامن إىل مــن مل يــرسُ عليــه املــزاد، واملزايــدة 

العلنيــة يقــدم ضامنــا بواقــع مخســة يف املائــة مــن قيمتهــا. 
جــاء ىف املــادة التاســعة واخلمســون مــن نظــام املنافســات واملشــرتيات احلكوميــة. اإلذن 
يف ترســية  املزايــدة العلنيــة منــاط بالوزيــر، أو رئيــس الدائــرة، وجيــوز لــه التفويــض فيــام ال 
يزيــد عــىل مليــون ريــال، عــىل أن يكــون التفويــض متدرجــاً بحســب مســؤولية الشــخص 

املفــوض.
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ــة  ــرتيات احلكومي ــات واملش ــام املنافس ــدة يف نظ ــد املزاي ــة يف عق ــراءات املتبع ثانيا:اإلج
ــخ ١٣٩٣/٤/٧.: ــم م/١٤، والتاري ــي ذي الرق ــوم امللك ــادر باملرس ــعودي الص الس

ــه  ــدرت الئحت ــعودي ص ــة الس ــرتيات احلكومي ــات واملش ــام املنافس ــدور نظ ــد ص بع
التنفيذيــة بقــرار وزيــر املاليــة ذي الرقــم (٣٦٢) والتاريــخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـــ، والــذي جــاء 
مــن ضمنهــا مــن املــادة السادســة عــرشة بعــد املائــة وحتــى  املــادة الرابعــة والعــرشون بعــد 

ــه.). ــع في يــن جلــان البي ــدة، وتكوّ ــان إجــراءات املزاي ــة بي املائ
ويمكن تلخيص اإلجراءات الواردة فيها وفق اآليت:

اإلجراء األول: لتقدير قيمة األصناف واملنقوالت املراد  بيعها:
جــا ء ذلــك ىف املــادة السادســة عــرشة بعــد املائــة، واملــادة الســابعة عــرشة بعــد املائــة مــن 

الئحــة نظــام املنافســات واملشــرتيات احلكوميــة
اإلجراء الثاين: اإلعالن عن املزايدة: 

     كام جاء ذلك ىف املادة اخلامسة واخلمسون نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية.
ــل اإلجيــاب  ــم يمث ــم العطــاءات وعــروض الــرشاء: وهــذا التقدي اإلجــراء الثالث:تقدي
ــة كــام  ــه وفــق مذهــب احلنفي ــراي لعل ــه ســابقا،  وهــذا ال ــع كــام وضحت وهــو ركــن يف البي
بينتــه ســابقا، أمــا عــىل مذهــب اجلمهــور فيقال:يتحقــق اإلجيــاب يف بيــع املزايــدة يف رســو 

ــاء. ــدم بالعط ــل يف التق ــول يتمث ــزاد والقب امل
اإلجراء الرابع: فحص عروض األصناف املراد بيعها يف املزايدة:

جاء ذلك ىف املادة اخلامسة واخلمسون نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية..
اإلجــراء اخلامــس:  ترســية املزايــدة خــالل مــدة ال تتجــاوز ثالثــني يومــاً مــن تاريــخ فتــح 

مظاريــف املزايــدة، أو انتهــاء املزايــدة العلنية:
ــة،  ــرتيات احلكومي ــات واملش ــام املنافس ــون نظ ــعة واخلمس ــادة التاس ــك ىف امل ــاء ذل ج
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واملــادة احلاديــة والعــرشون بعــد املائــة مــن الئحــة نظــام املنافســات واملشــرتيات احلكوميــة.
اإلجراء السادس: التعاقد مع من أُرسيت عليه املزايدة:

ــة والعــرشون بعــد  ــة و املــادة الثاني ــة والعــرشون بعــد املائ     جــاء ذلــك ىف املــادة احلادي
ــة. ــة مــن الئحــة نظــام املنافســات واملشــرتيات احلكومي املائ

ــواردة يف هــذا الســياق مــا يتعلــق بأجــرة الوســيط يف حــال االســتعانة  ومــن املســائل ال
بالوســطاء املرخــص هلــم، إلجــراء املزايــدة العلنيــة،ويف الئحــة نظــام املنافســات واملشــرتيات 
احلكوميــة نــص رصيــح يف كــون أجــرة املزايــدة يف حــال االســتعانة بالوســطاء املرخــص هلــم 
إلجــراء املزايــدة يكــون عــىل املشــرتي، حيــث جــاء يف املــادة املــادة الرابعــة والعرشيــن بعــد 

املائــة:
   « جيــوز االســتعانة بالوســطاء املرخــص هلــم، إلجــراء املزايــدة العلنيــة، مقابــل عمولــة 
ــة املتعــارف عليهــا، وبحــد أقــىص ٢٫٥ % مــن قيمــة  يدفعهــا املشــرتي، ال تتجــاوز العمول

املبيعــات».

املطلب الثاين: بيع املزايدة يف نظام املرافعات الرشعية.

     جــاء يف نظــام املرافعــات الرشعيــة بيــع املزايــدة وســيلة مــن وســائل التنفيــذ عــىل مــال 
املديــن املحكــوم عليــه بالســداد.

ــاب  ــن الب ــع م ــل الراب ــه يف الفص ــوم علي ــال املحك ــع م ــراءات بي ــان إج ــاء بي ــد ج    وق
الثاين عرش، وهي عىل النحو اآليت. 

أوال: رشوط بيع مال املحكوم عليه يف نظام املرافعات:
الــرشط األول:أن يمتنــع املحكــوم عليــه مــن تنفيــذ احلكــم القضائــي الصــادر عليــه بعــد 
ــرشة  ــابعة ع ــادة الس ــة- امل ــات الرشعي ــام املرافع ــك ىف نظ ــاء ذل ــم القطعيةج ــاب احلك اكتس

بعــد املائتــني.
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الــرشط الثاين:انتهــاء املهلــة املحــددة للمحكــوم عليــه قبــل بيــع مالــه، ومقدارهــا عــرشة 
أيــام  جــاء   ذلــك ىف نظــام املرافعــات الرشعيــة- املــادة الرابعــة والعــرشون بعــد املائتــني،.

ــس  ــو رئي ــذ، وه ــىل التنفي ــرشف ع ــر امل ــىل أم ــاءً ع ــع بن ــون البي ــث:أن يك ــرشط الثال ال
ــة لنظــام املرافعــات الرشعيــة-  املحكمــة، أو قــايض التنفيــذ جــاء ذلــك ىف لالئحــة التنفيذي

ــة. ــرة الثالث ــني- الفق ــد املائت ــرشة بع ــابعة ع ــادة الس امل
ــة  ــك ىف الالئح ــاء ذل ــة  ج ــل اململك ــه داخ ــراد بيع ــار امل ــون العق ــع:أن يك ــرشط الراب ال
التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الرشعيــة- املــادة الســابعة عــرشة بعــد املائتــني- الفقــرة الثامنــة..

ثانيا: ما يباع من أموال املحكوم عليه، وما يرتك له:
    قــرر النظــام ىف ملــادة الســابعة عــرشة بعــد املائتــني.أن الــذي يبــاع مــن أمــوال املحكــوم 
عليــه، هــو مــا يكفــي لتنفيــذ احلكــم القضائــي الصــادر عليــه، ســواء أكان املــال عقــاراً، أم 
ــام  ــة لنظ ــة التنفيذي ــني، الالئح ــد املائت ــرشة بع ــابعة ع ــادة الس ــام ىف امل ــرر النظ ــام ق منقوالً،ك
املرافعــات الرشعيــة- املــادة الســابعة عــرشة بعــد املائتــني- الفقــرة الرابعــة، أنــه يــرتك مــن 
أمــوال املحكــوم عليــه مــا تدعــو احلاجــة إىل تركــه لــه، مــن منقــول أو عقــار، عــىل أن يكــون 
ــل  ــذ إن وجــد، أو رئيــس املحكمــة، وقــد مثّ ــر احلاجــة راجعــاً الجتهــاد قــايض التنفي تقدي

النظــام ملــا تدعــو احلاجــة إليــه باملســكن، واملركــب املعتاديــن.
ثالثا: إجراءات بيع مال املحكوم عليه:

ــع  ــراءات بي ــم إج ــة، تنظي ــة التنفيذي ــة، والالئح ــات الرشعي ــام املرافع ــد ورد يف نظ      لق
ــه، عــىل النحــو اآليت:  مــال املحكــوم علي

ــة املنــوط هبــا التنفيــذ  ــه اجلهــات اإلداري اإلجــراء األول:يبــارش بيــع مــال املحكــوم علي
نــص عــىل ذلــك نظــام املرافعــات الرشعيــة- املــادة الثامنــة عــرشة بعــد املائتــني.، وهــم أمراء 
املناطــق، وحمافظــو املحافظــات، ورؤســاء املراكــز نصــت عــىل ذلــك الالئحــة التنفيذيــة لنظام 
ــك  ــون ذل ــرة األوىل، ويك ــني- الفق ــد املائت ــرشة بع ــة ع ــادة الثامن ــة- امل ــات الرشعي املرافع
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ــد  ــة يف البل ــة العام ــس املحكم ــد، أو رئي ــذ إن وج ــايض التنفي ــة يف ق ــة ممثل ــإرشاف املحكم ب
ــرشة  ــابعة ع ــادة الس ــة- امل ــات الرشعي ــام املرافع ــة لنظ ــة التنفيذي ــك الالئح ــىل ذل ــت ع نص

بعــد املائتــني- الفقــرة الثالثــة..
ــع  ــي يق ــة الت ــي: املحكم ــار، وه ــع العق ــة ببي ــة املختص ــوم املحكم ــاين: تق ــراء الث اإلج
ــه، وال  ــودة في ــد املوج ــاع يف البل ــة تب ــوال املنقول ــام أن األم ــا، ك ــاق اختصاصه ــار يف نط العق
تنقــل لبلــد آخــر إال ملصلحــة ظاهــرة للغرمــاء، واملحكــوم عليــه نصــت عــىل ذلــك الالئحــة 
ــرة  ــني- الفق ــد املائت ــرشون بع ــة والع ــادة السادس ــة- امل ــات الرشعي ــام املرافع ــة لنظ التنفيذي

ــارشة.. ــرة الع ــني- الفق ــد املائت ــة بع ــادة الثاني ــة، وامل الثاني
ــن  ــربة مم ــل اخل ــل أه ــن قب ــه م ــراد بيع ــار امل ــة العق ــر قيم ــب تقدي ــراء الثالث:جي اإلج
خيتارهــم القــايض املــرشف عــىل قســم احلجــز والتنفيــذ يف املحكمــة نــص عــىل ذلــك نظــام 
ــىل  ــة ع ــة التنفيذي ــني، والالئح ــد املائت ــرشون بع ــة والع ــادة اخلامس ــة- امل ــات الرشعي املرافع

ــة.. ــة، والرابع ــرة الثالث ــادة- الفق ــذه امل ه
اإلجــراء الرابــع:إذا كان مــن ضمــن األمــوال املــراد بيعهــا: حــيل، أو جموهــرات، فــال بــد 
تقويمهــا إم بواســطة خبــري خمتــص خيتــاره القــايض املــرشف عــىل قســم احلجــز، باملحكمــة 
ــة  ــني، والالئح ــد املائت ــرشون بع ــادة الع ــة- امل ــات الرشعي ــام املرافع ــك نظ ــىل ذل ــص ع ن

التنفيذيــة عــىل هــذه املــادة- الفقــرة الرابعــة..
ــد  ــن بع ــكان املحددي ــان، وامل ــي يف الزم ــزاد علن ــع يف م ــون البي ــراء اخلامس:يك اإلج
ــاً نــص عــىل ذلــك ظــام املرافعــات الرشعيــة- املــادة الســابعة عــرشة  ــاً كافي اإلعــالن إعالن

ــني. ــد املائت ــرشون بع ــادة الع ــني، وامل ــد املائت بع
 اإلجــراء الســادس:جيب تبليــغ املحكــوم عليــه بموعــد البيــع، واملــكان الــذي جيــري فيه، 
عــىل أن يكــون التبليــغ لشــخصه، أو عــن طريــق وكيلــه نــص عــىل ذلــك نظــام املرافعــات 
ــات  ــام املرافع ــة لنظ ــة التنفيذي ــني،  الالئح ــد املائت ــرشون بع ــة والع ــادة الرابع ــة- امل الرشعي

الرشعيــة- املــادة العــرشون بعــد املائتــني- الفقــرة الثالثــة.
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ــدة  ــه بم ــدد إلجرائ ــوم املح ــل الي ــار قب ــع العق ــن بي ــالن ع ــابع:يكون اإلع ــراء الس اإلج
ــات  ــق إعالن ــك بلص ــاً، وذل ــرش يوم ــة ع ــن مخس ــل ع ــاً، وال تق ــني يوم ــن ثالث ــد ع ال تزي
ــدة أو  ــرش يف جري ــة، وبالن ــات باملحكم ــدة لإلعالن ــة املع ــىل اللوح ــار، وع ــاب العق ــىل ب ع
أكثــر واســعة االنتشــار يف منطقــة العقارنــص عــىل ذلــك نظــام املرافعــات الرشعيــة- املــادة 

ــني.. ــد املائت ــرشون بع ــة، والع السادس
اإلجــراء الثامن:يكــون اإلعــالن عــن بيــع املنقــوالت قبــل اليــوم املحــدد إلجرائــه ملــدة 
ال تزيــد عــن مخســة عــرش يومــاً، بلصــق إعــالن عــىل مــكان املحجــوزات، وعــىل اللوحــة 
املعــدة لإلعــالن يف املحكمــة، وبالنــرش عنــد االقتضــاء يف جريــدة أو أكثــر يف املنطقــة التــي 
هبــا املنقــول نصــت عــىل ذلــك الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الرشعيــة- املــادة الثالثــة، 

والعــرشون بعــد املائتــني- الفقــرة الثانيــة..
ــة  ــة عرض ــف، أو بضاع ــة للتل ــا عرض ــراد بيعه ــياء امل ــت األش ــع:إذا كان ــراء التاس اإلج
لتقلــب األســعار، فللمحكمــة أن تأمــر بإجــراء البيــع مــن ســاعة لســاعة دون إعــالن نــص 
ــة  ــني، الالئح ــد املائت ــرشون بع ــة والع ــادة الرابع ــة- امل ــات الرشعي ــام املرافع ــك نظ ــىل ذل ع
ــرة  ــني- الفق ــد املائت ــرشون بع ــة والع ــادة الثالث ــة- امل ــات الرشعي ــام املرافع ــة لنظ التنفيذي

ــة.. الثاني
اإلجراء العارش:يتوقف املنادي عىل بيع السلع يف حاالت ثالث:

 احلالة األوىل: إذا نتج من البيع مبلغٌ كافٍ لوفاء الديون املحجوز من أجلها.
ــرض  ــإن أح ــالً، ف ــه كام ــب دفع ــغ الواج ــه املبل ــوم علي ــرض املحك ــة: إذا أح ــة الثاني احلال

ــف. ــزم التوق ــال يل ــه ف بعض
ــر  ــام عــىل األكث ــالً غارمــاً ملــدة عــرشة أي ــه كفي ــة: إذا أحــرض املحكــوم علي ــة الثالث احلال
ــني،  ــد املائت ــرشون بع ــة والع ــادة الثالث ــة- امل ــات الرشعي ــام املرافع ــك نظ ــىل ذل ــص ع ن
ــني-  ــد املائت ــرشون بع ــة والع ــادة الرابع ــة- امل ــات الرشعي ــام املرافع ــة لنظ ــة التنفيذي الالئح

ــة..  ــرة الثاني الفق
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ــدة،  ــراء مزاي ــع إج ــني للبي ــوم املع ــذ يف الي ــف بالتنفي ــوىل املكل ــادي عرش:يت ــراء احل اإلج
وتبــدأ املزايــدة يف جلســة البيــع باملنــاداة عليــه، ويُرســى املــزاد عــىل مــن تقــدم بأكــرب عــرض 
ــني،  ــد املائت ــرشون بع ــابعة والع ــادة الس ــة- امل ــات الرشعي ــام املرافع ــك نظ ــىل ذل ــص ع ن

ــة.  ــرة- الثاني ــادة- الفق ــذه امل ــىل ه ــة ع ــة التنفيذي والالئح
اإلجــراء الثــاين عرش:جيــب عــىل مــن يرســو عليــه مــزاد العقــار أن يــودع حــال انقضــاء 
ــودع باقــي الثمــن  ــزاد، واملرصوفــات، وأن ي ــه امل ــذي رســا ب ــرشْ الثمــن ال ــع عُ جلســة البي
خزانــة املحكمــة خــالل عــرشة أيــام عــىل األكثــر مــن تاريــخ البيــع عليــه، أو يقــدم بــه شــيكاً 
ــادة  ــة- امل ــات الرشعي ــام املرافع ــك نظ ــىل ذل ــص ع ــرب ن ــرصف معت ــن م ــع م ــول الدف مقب
الثامنــة والعــرشون بعــد املائتــني، الكاشــف يف رشح نظــام املرافعــات الرشعيــة الســعودي، 

..٤٠٣/٢-٤١٠
اإلجــراء الثالــث عــرش:إذا ختلــف مــن رســا عليــه املــزاد عــن الوفــاء بالثمــن يف املوعــد 
املحــدد يعــاد البيــع عــىل مســئوليته، وحتصــل املزايــدة اجلديــدة، ويلــزم املشــرتي املتخلــف 
بــام ينقــص مــن ثمــن العقــار، ومرصوفــات املزايــدة، ومــا يزيــد فهــو لــه  نــص عــىل ذلــك 

نظــام املرافعــات الرشعيــة- املــادة التاســعة والعــرشون بعــد املائتــني..
رابعا: واقعة تطبيقية لبيع مال املحكوم عليه بطريق املزايدة. 

ــه إذا امتنــع مــن التنفيــذ، وأرشــد        حيصــل كثــرياً يف املحاكــم بيــع مــال املحكــوم علي
ــه يتــم احلجــز عليهــا كــام هــو مقــرر يف  املحكــوم لــه إىل بعــض أمــوال املحكــوم عليــه، فإن
النظــام املشــار إليــه ســابقاً، ثــم يأمــر القــايض بالبيــع بواســطة جلنــة مشــكلة هلــذا اخلصــوص 

تعــد حمــرضاً بعــد إمتــام عمليــة البيــع، ومــن ذلــك املحــرض اآليت:
«احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، أما بعد:

    فبنــاء عــىل األمــر الصــادر مــن فضيلــة قــايض التنفيــذ يف املحكمــة العامــة بمحافظــة 
جــدة برقــم ٢٩/٥١٠٩ يف ١٤٢٩/٦/٢٠هـــ بخصــوص إيقــاع احلجــز عــىل عقــار املحجوز 
عليــه... الواقــع يف مدينــة جــدة حــي الســليامنية، وذلــك لبيعــه يف مــزاد علنــي يقــام يف موقــع 
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ــة ال  ــاء ١٤٢٩/٩/٩هـــ بقيم ــوم الثالث ــن ي ــالً م ــف لي ــارشة والنص ــاعة الع ــار يف الس العق
تقــل عــن القيمــة التقديريــة املقــدرة مــن قبــل أهــل اخلــربة بموجــب املحــرض املعــد يف ذلــك 
بتاريــخ ١٤٢٩/٦/١٨هـــ، عليــه ففــي يــوم الثالثــاء ١٤٢٩/٩/٩هـــ متــت املزايــدة عــىل 
العقــار يف الوقــت املحــدد، وقــد رســى املــزاد عــىل املشــرتي... ســعودي اجلنســية بموجــب 
ــع  ــد دف ــال، وق ــف ري ــعامئة أل ــون وتس ــا ملي ــة قدره ــك بقيم ــم...، وذل ــدين رق ــجل امل الس
املشــرتي منهــا مبلغــاً قــدره مائــة وتســعني ألــف ريــال، وتــم اســتالمه بالشــيك املســحوب 
عــىل البنــك األهــيل برقــم... علــامً بأنــه ســبق أن تــم حتديــد مبلــغ وقــدره عــرشة يف املائــة مــن 
قيمــة العقــار؛ وذلــك لقــاء املصاريــف املرتتبــة عــىل إجــراء احلجــز والتنفيــذ، وقــد شــهد عىل 

ذلــك كل مــن... و... وصــىل اهللا وســلم عــىل نبينــا حممــد وعــىل آلــه وصحبــه».

املبحث الثاين: املطلب األول 

حكم التأكد مقدما من صالحية املزايدين.
مســالة التأكــد مــن صالحيــة املتقدمــني للمزايــدة الذيــن يتعــني عليهــم إثبــات جديتهــم 
وقدرهتــم  يف مثــل هــذه العقــود؛ وذلــك مــن خــالل بياهنــم بقيامهــم بأعــامل نظــرية، حتــى ال 
تتعاقــد اجلهــات مــع بعــض املغامريــن فتضــار املصلحــة العامــة. يعــد ذلــك  مــن بــاب رعاية 
ــرشاء  ــب يف ال ــول الراغ ــات نك ــالىف اجله ــى تت ــب، وحت ــن التالع ــا م ــة وصيانته املصلح
بعــد طلبــه ذلــك ودخولــه املزايــدة،. والعنايــة مــن اجلهــات احلكوميــة هبــذا هــو نــوع مــن 
تنفيــذ حقــوق الرعيــة عــىل الراعــي؛ لكــون تلــك اجلهــات نائبــة عنــه، والتفريــط فيــه تضيــع  

لألمانــة وفســاد للســوق عامــة.
     وقــد كان عمــر - ط- يســأل عــن حــال الرجــل يف تعاملــه يف جتارتــه إذا أراد أن 
يعتــرب تزكيتــه أو شــهادته ملــا رواه خرشــة بــن احلــر رىض اهللا عنــه   قــال: «شــهد رجــل عنــد 
عمــر بــن اخلطــاب- ريض اهللا عنــه- بشــهادة ، فقــال لــه: لســت أعرفــك وال يــرضك أن ال 
أعرفــك ائــت بمــن يعرفــك، فقــال رجــل مــن القــوم: أنــا أعرفــه قــال: بــأي يشء تعرفــه؟ 
قــال: بالعدالــة والفضــل، فقــال: فهــو جــارك األدنــى الــذي تعــرف ليلــه وهنــاره ومدخلــه 
وخمرجــه؟ قــال: ال.قــال: فمعاملــك بالدينــار والدرهــم اللذيــن هبــام يســتدل عــىل الــورع؟ 
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ــال: ال.  ــالق؟ ق ــكارم األخ ــىل م ــه ع ــتدل ب ــذي يس ــفر ال ــك يف الس ــال: فرفيق ــال: ال. ق ق
ــننه،  ــي يف س ــه البيهق ــك»  أخرج ــن يعرف ــت بم ــل: ائ ــال للرج ــم ق ــه، ث ــت تعرف ــال: لس ق

ــم (٢٦٣٧).   ــل، رق ــاين، إرواء الغلي ــه األلب ــم (٢٠٩٠١)، صحح رق

املطلب الثاين: اشرتط الرسم لدخول املزايدة.

أوال:تعريف الرسم:
ــاب.  ــمتُ الكت ــال: رس ــالم. يق ــة: اإلع ــم لغ ــى الرس ــل يف معن ــم يف اللغة:األص الرس

ــه. أي:كتبت
: هــو: مبلــغٌ مــن املــال جيبيــه أحــد  ــمُ سْ الرســم يف االصطــالح:يف علــم املاليــة احلديثــة: الرَّ

األشــخاص العامــة جــربا مــن الفــرد لقــاء خدمــة يؤدهيــا له.
ثانيا: صورة اشرتاط الرسم لدخول املزايدة:

أن تعلــق اجلهــة معلنــة املزايــدة عــىل ســلعها االشــرتاك يف املــزاد مقابــل مبلــغ رمــزي قــد 
يكــون مقطوعــاً، أو نســبة مــن قيمــة العــرض، فهــل هــذا الــرشط معتــربا  يف الــرشع، وعليــه 

جيــوز التعامــل بــه؟
ثالثا:حكم املسألة: 

الخيلوا الرسم لدخول املزايدة  من ثالث حاالت:
احلالــة األوىل:  أن يكــون الرســم مقابــل وثيقــة تتضمــن مــا حيتاجــه طالــب الدخــول يف 

املزايــدة:
ــواز  ــن ج ــم املعارصي ــل العل ــول أه ــر يف أق ــث والنظ ــد البح ــث بع ــر للباح ــذي ظه فال

ــني: ــك برشط ــذه، وذل ــال ه ــدة واحل ــول يف املزاي ــم للدخ ــع الرس ــذ ودف أخ
الرشط األول: أن يكون عقد الوثيقة «كراسة الرشوط» مستقل بمبلغ مقطوع.
 الرشط الثاين: أن يكون املبلغ مقابل التكلفة الفعلية إلصدار الوثيقة مطبوعة.



ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد اخلامس

٩٦

وجــاء يف الفقــرة اخلامســة مــن قــرار جممــع الفقــه اإلســالمي ذي الرقــم ٧٣(٨/٤) بشــأن 
ــرت  ــة دف ــول - قيم ــم الدخ ــتيفاء رس ــن اس ــاً م ــع رشع ــه:»...٥- ال مان ــدة مانص ــد املزاي عق

الــرشوط بــام اليزيــد عــن القيمــة الفعليــة - لكونــه ثمنــا لــه. «.
األدلة:

الدليل األول: أن األصل يف العقود احلل والصحة، حتى يقوم الدليل عىل املنع.
الدليــل الثــاين: أن الثمــن مقابــل انتفــاع معتــرب عنــد املشــرتي، «ومــا جــاز االنتفــاع بــه 
ــن  ــوع م ــذا الن ــم ه ــىل حتري ــل ع ــدل الدلي ــل»، و مل ي ــص بدلي ــا خ ــه إال م ــاز رشاؤه وبيع ج

ــات.  االنتفاع
ــة  ــات جدي ــيلة إثب ــو وس ــام ه ــل إن ــن املقاب ــرد ع ــم جم ــون الرس ــة:أن يك ــة الثاني احلال
للدخــول يف املزايــدة: جــواز أخــذ ودفــع الرســم لدخــول يف املزايــدة، واحلــال هــذه، وذلــك 
بــرشط:يف حــال عــدم رســو املزايــدة عــىل دافــع الرســم يســرتد الدافــع الرســم املدفــوع، أمــا 

يف حــال رســو املزايــدة، فيحســب ضمــن قيمــة الســلعة. 
األدلة:

الدليل األول: وقوع الغرر يف حال عدم حصول غنم للدافع مع بذله للعوض.
ــة   ــىل جدي ــدال ع ــدم ال ــع املق ــع الدف ــون بجام ــع العرب ــىل بي ــاس ع ــاين: القي ــل الث الدلي

ــد. ــة يف التعاق الرغب
وأما يف حال عدم رسو املزايدة عىل دافع الرسم، فال جيوز أخذه.

امِ   كَّ ــا إِىلَ احلُْ ــواْ هبَِ لُ تُدْ بَاطِــلِ وَ ــم بِالْ يْنَكُ ــم بَ كُ الَ وَ ــواْ أَمْ لُ أْكُ الَ تَ الدليــل األول:قولــه تعــاىل:﴿ وَ
ــون﴾ ســورة البقرة: آيــة (١٨٨). لَمُ عْ أَنتُــمْ تَ ــمِ وَ ثْ الِ النَّــاسِ بِاإلِ ــوَ ــنْ أَمْ ــا مِّ يقً رِ ــواْ فَ لُ لِتَأْكُ

ــه «ليــس مــن ســبب رشعــي أن يكلــف بدفــع التكلفــة كلهــا، أو جــزء  الدليــل الثاين:أن
منهــا مــن أصبــح مؤكــدا خروجــه مــن العقــد، وعــدم اســتفادته منــه».
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املطلب الثالث: حكم تقديم تأمني مؤقت من قبل املتقدمني للدخول يف املزايدة.

أوال: صورة التأمني املؤقت:
ــة  ــرتيات احلكومي ــات واملش ــام املنافس ــن نظ ــون م ــابعة واخلمس ــادة الس ــاء يف امل      ج
ــاً  ــاً ابتدائي ــد مــع عرضــه ضامن ــدة بمظاريــف خمتومــة، يقــدم املزاي مانصــه: «إن كانــت املزاي
قــدره (٢%) اثنــان يف املائــة مــن قيمــة العــرض. وعــىل مــن ترســو عليــه املزايــدة زيــادة ضامنــاً 
إىل (٥%) مخســة يف املائــة، وال يفــرج عنــه إال بعــد تســديد كامــل القيمــة، ونقــل األصنــاف 
التــي اشــرتاها، ويعــاد الضــامن إىل مــن مل يــرسُ عليــه املــزاد، وإن كانــت املزايــدة علنيــة يقــدم 

مــن ترســو عليــه املزايــدة ضامنــاً بواقــع (٥%) مخســة يف املائــة مــن قيمتهــا».
     وهــذا املتطلــب الضــامين ليــس موجــودا ضمــن أحــكام الرشيعــة اإلســالمية، وموادهــا 
يف عقــد املزايــدة، واملقصــد مــن هــذا الضــامن املــايل هــو التأكــد مــن جديــة املزايــد، وضــامن 

صــدق رغبتــه.
ثانيا: إجراءات التأمني املؤقت:

ــاً قــدره  ــاً ابتدائي  إن كانــت املزايــدة بمظاريــف خمتومــة: يقــدم املزايــد مــع عرضــه ضامن
ــاً  ــادة ضامن ــدة زي ــه املزاي ــو علي ــن ترس ــىل م ــرض. وع ــة الع ــن قيم ــة م ــان يف املائ (٢%) اثن
ــإن مل  ــذاره بخطــاب مســجل، ف ــم إن ــإن تأخــر عــن التســديد يت ــة. ف إىل (٥%) مخســة يف املائ
ــه.  ــادر ضامن ــذار، يص ــاره باإلن ــخ إخط ــن تاري ــاً م ــرش يوم ــة ع ــالل مخس ــة خ ــدد القيم يس
ــوع يف  ــد الرج ــاز للمتزاي ــا ج ــني يوم ــدة ثالث ــالل م ــية خ ــت يف الرتس ــدم الب ــال ع ويف ح
عرضــه، واســرتداد ضامنــه، بموجــب خطــاب يقدمــه للجهــة جــاء ذلــك ىف نظــام املنافســات 
واملشــرتيات احلكوميــة، املــادة الســابعة واخلمســون، واملــادة احلاديــة والعــرشون بعــد املائــة 

مــن الئحتــه.
ــدة  ــه املزاي ــة يقــدم مــن ترســو علي ــدة علني ــة: وإن كانــت املزاي ــدة علني وإن كانــت املزاي
ــذاره  ــم إن ــديد يت ــن التس ــر ع ــإن تأخ ــا، ف ــن قيمته ــة م ــة يف املائ ــع (٥%) مخس ــاً بواق ضامن
ــاره  ــخ إخط ــن تاري ــاً م ــرش يوم ــة ع ــالل مخس ــة خ ــدد القيم ــإن مل يس ــجل، ف ــاب مس بخط
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ــا  ــني يوم ــدة ثالث ــالل م ــية خ ــت يف الرتس ــدم الب ــال ع ــه، ويف ح ــادر ضامن ــذار، يص باإلن
ــة  ــه للجه ــاب يقدم ــب خط ــه، بموج ــرتداد ضامن ــه، واس ــوع يف عرض ــد الرج ــاز للمتزاي ج
جــاء ذلــك يف نظــام املنافســات واملشــرتيات احلكوميــة، املــادة الســابعة واخلمســون، واملــادة 

ــه. ــن الئحت ــة م ــد املائ ــرشون بع ــة والع احلادي
ثالثا: تكييف طبيعة هذا املتطلب يف الفقه:

اختلف أهل العلم املعارصون يف تكييف هذا املتطلب يف بيع املزايدة عىل تكيفني:
ــرتي  ــو: أن يش ــان» وه ــون « العرب ــع العرب ــاب بي ــن ب ــه م ــىل  أن ــف األول: - ع التكيي
ــك  ــب ذل س ــع حُ ــمَّ البي ــه إن أت ــىل أن ــال، ع ــن امل ــاً م ــع مبلغ ــع للبائ ــلعة، ويدف ــلُ الس الرج

ــع. ، كان للبائ ــمّ ت ــن، وإن مل يُ ــن الثم ــغ م املبل
التكييف الثاين:

جــاء يف الفقــرة الرابعــة مــن قــرار جممــع الفقــه اإلســالمي ذي الرقــم ٧٣(٨/٤) بشــأن 
عقــد املزايــدة مانصــه:«...٤- طلــب الضــامن ممــن يريــد الدخــول يف املزايــدة جائــز رشعــا، 
ــن  ــن الثم ــايل م ــامن امل ــب الض ــاء، وحيس ــه العط ــرسُ علي ــارك مل ي ــكل مش ــرد ل ــب أن ي وجي
ــع  ــاز بالصفقــة» فلــم يســتند املجمــع يف هــذه الفقــرة مــن القــرار إىل خترجيــه عــىل بي ملــن ف
ــدة  ــع املزاي ــامن يف بي ــف الض ــىل تكيي ــع ع ــاء املجم ــاع أعض ــدم إمج ــىل ع ــدل ع ــون، ف العرب

عــىل بيــع العربــون.
     والــذي يرجحــه الباحــث يف مســألة تكييــف الضــامن املــايل يف بيــع املزايــدة هــو تكييفــه 

عــىل بيــع العربــون ألمريــن: 
ــرده  ــذي ال ي ــلعة، وال ــرتاء الس ــح الش ــه املرتش ــذي يدفع ــون ال ــر األول: أن العرب األم

ــلعته. ــس س ــن حب ــه ع ــض ل ــو تعوي ــام ه ــرشاء إن ــم ال ــع إذا مل يت البائ
ــع  ــايل يف بي ــامن امل ــىل رشط، والض ــق ع ــع املعل ــن البي ــون م ــع العرب ــاين: أن بي ــر الث األم

ــى. ــذا املعن ــه ه ــدة في املزاي
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ــن  ــاً م ــع مبلغ ــع للبائ ــلعة، ويدف ــلُ الس ــرتي الرج ــون:أن يش ــع العرب ــألة بي ــورة  مس ص
ــع. ، كان للبائ ــمّ ت ــن، وإن مل يُ ــن الثم ــغ م ــك املبل ــب ذل س ــع حُ ــمَّ البي ــه إن أت ــىل أن ــال، ع امل

حكم بيع العربون:
اختلف أهل العلم يف بيع العربون عىل قولني:

ــة  ــن احلنفي ــامء م ــور العل ــب مجه ــو مذه ــون، وه ــع العرب ــواز بي ــدم ج ــول األول:ع الق
واملالكيةوالشــافعية، وعليــه قــول أيب اخلطــاب مــن احلنابلــة ، وبــه قــال الثــوري و األوزاعــي 

و الليــث بــن ســعد.
القــول الثــاين: جــواز بيــع العربــون. بــه قــال عمــر بــن اخلطــاب، وعبــد اهللا بــن عمــر-

وبــه قــال ســعيد بــن املســيب، وابــن ســريين، وهــو مذهــب أمحــد بــن حنبــل وبــه أخــذ جممع 
الفقــه اإلســالمي(قرار ذو الرقــم: ٧٦/ ٣/ د٨، بشــأن «بيــع العربون»املنعقــد يف دورة مؤمتــره 
ــاي دار الســالم مــن ١ إىل ٧ حمــرم ١٤١٤هـــ املوافــق  ــدر ســريي باجــوان، برون الثامــن ببن

٢١ - ٢٧ يونيــو١٣٩٩ م..
استدل أصحاب القول الثاين باآليت:

ــد  ــن عب ــع ب ــه :«أن ناف ــروخ رىض اهللا عن ــن ف ــن ب ــد الرمح ــارواه عب ــل األول:م الدلي
ــإن ريض  ــم ، ف ــة آالف دره ــة بأربع ــن أمي ــوان ب ــن صف ــجن م ــرت داراً للس ــارث اش احل
ــه  ــاري يف صحيح ــه البخ ــوان» أخرج ــة لصف ــرض فأربعامئ ــر مل ي ــه، وإن عم ــع ل ــر فالبي عم
تعليقــا، ووصلــه ابــن حجــر يف  تعليــق التغليــق، وأخرجــه عبدالــرزاق يف مصنفــه، 
ــظ يف  ــال احلاف ــم، ق ــدوي مواله ــروخ الع ــن ف ــن ب ــد الرمح ــناده عب ــم(٩٢١٣)، ويف إس رق
التقريــب: مقبــول، مــن الثالثة،وقــد ذكــره ابــن حبــان يف ثقاتــه، ومل يتكلــم عليــه الذهبــي يف

امليزان، ( ٢ / ٥٨٢)..
ــح عــن جماهــد - ريض اهللا عنهــم -  ــن أيب نجي ــة عــن اب ــن عيين ــل الثاين:مــارواه اب الدلي
ــر بالعربــون بأســا » أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف مصنفــه، احلديــث (٢٣١٩٧)،  قــال: «كان ال يُ

و رجــال إســناده ثقــات..
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الرتجيح: رجحان القول الثاين القايض بجواز بيع العربون؛ ألمور منها:
ــىل  ــل ع ــن، ودل الدلي ــا العاقدي ــل برض ــرشط قدحص ــذا ال ــة، وأن ه ــوة األدل أوال:ق

ــوازه. ج
ــن  ــدم م ــامن املق ــرتاط الض ــم اش ــان حك ــف إىل بي ــون ندل ــع العرب ــم بي ــان حك ــد بي وبع

ــدة: ــع املزاي ــرشاء يف بي ــني يف ال الراغب
     الــذي ظهــر للباحــث بعــد مــا ســبق بيانــه جــواز اشــرتاط الضــامن املقــدم مــن الراغبني 

يف الــرشاء يف بيــع املــزاد بالــرشوط اآلتية:
الرشط األول: أن يرد مبلغ الضامن لكل مشارك مل يرسُ عليه العطاء.

الرشط الثاين:أن يقدر الضامن بمبلغ مقطوع.
الرشط الثالث: أن حتدد مدة الرد بزمن معلوم للطرفني.

الرشط الرابع: أن ال يكون طالب الضامن رشيكا للمطلوب منه يف الرشاء. 

املبحث الثالث:  املزايدة االستثامرية

املطلب األول: صورة املزايدة االستثامرية.

صورة املزايدة االستثامرية:
«أن تطــرح البنــوك اإلســالمية يف املزايــدة مشــاريع اســتثامرية تكون قــد أثبتت الدراســات 

جدواهــا االقتصاديــة، ووافــق البنــك عــىل تقديــم التمويل ملــن يرغب يف إنشــائها.
 وعنــرص املزايــدة يف ذلــك هــو ســعي البنــك للحصــول عــىل أعــىل نســبة للمشــاركة يف 

الربــح مــع املســتثمر يف عقــد املشــاركة».

املطلب الثاين: حكم املزايدة االستثامرية.

الباحث قد ظهر له جواز هذا النوع من املزايدة لألمور اآلتية:
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األمر األول:  أن األصل يف العقود اإلباحة إال ما دل الدليل عىل حتريمه.
األمــر الثاين:املزايــدة تعــد شــكال مــن أشــكال التعاقــد، وليســت بيعــا بذاهتــا فتواردهــا 

عــىل عقــد املشــاركة اليضفــي عليهــا وصــف عقديــن يف عقــد ونحــوه. 
ــا  ــة، أم غريه ــة املضارب ــواء يف رشك ــابقة س ــورة الس ــب الص ــح حس ــدة يف الرب واملزاي
ــك أن  ــارات، ذل ــوع واإلج ــه يف البي ــاس علي ــي تق ــل رشع ــا أص ــرشكات هل ــواع ال ــن أن م
جلــوء صاحــب الســلعة، بقصــد البيــع أو اإلجــارة، إىل املزايــدة للحصــول عــىل أعــىل ثمــن 
ــر  ــك األم ــرشع، كذل ــرب يف ال ــد معت ــز، وقص ــة جائ ــط الرشعي ــكام والضواب ــدود األح يف ح

ــال. ــارب ورب امل ــني املض ــح ب ــبة للرب بالنس
    وثمــة رشط البــد مــن مراعاتــه لنهــوض هــذا النــوع مــن التعاقــد هــو: أن ال يطْلــب  
املــرصف اإلســالمي، أو غــريه مــن رشيكــه يف االســتثامر ضامنــا ابتدائيــا، أو هنائيــا كــام هــو 
احلــال يف بعــض املزايداجتــاء ذلــك ىف قــرارات اهليئــة الرشعيــة، لرشكــة الراجحــي املرصفيــة 

ــرار رقــم(٢٦٧). .  لالســتثامر، ٢٣٩/٣ -٢٤٠، ق

املبحث الرابع: دراسة مقارنة بالقانون واألنظمة احلديثة.

اجلانب الشكيل:
أ- «خيتلــف عقــد املزايــدة شــكال يف بعــض صــوره وهيئتــه يف األنظمــة والقوانــني احلديثــة 
عنــه يف مصــادر الرشيعــة، وبالتحديــد يف األســلوب التحريــري الكتــايب، يف حــني أن الثابــت 

والــوارد يف الرشيعــة اإلســالمية املنــاداة واإلعــالن الشــفهي 
ب- «ركــزت الدراســات الفقهيــة اإلســالمية عــىل املزايــدة باملنــاداة يف ســوق احلــراج، يف 

حــني أن واألنظمــة احلديثــة تتنــاول اجلانــب التحريــري الكتــايب. 
اجلانب املوضوعي:

أ- أوجبــت الرشيعــة اإلســالمية ســلوكيات، وأحكامــا عــىل املتقدمــني يف املــزاد، واتفقت 
األنظمــة والقوانــني احلديثــة مــع الرشيعــة عــىل مراعــاة تلــك اجلوانب.
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ــدة يتكــون مــن  ــع املزاي ــون املــدين املعــارص يتفــق مــع الرشيعــة يف أن عقــد بي ب- القان
ــىل  ــاداة ع ــا املن ــزاد، وأم ــاء امل ــاء، وإرس ــدم بعط ــالن يف التق ــا يتمث ــول، ومه ــاب والقب اإلجي
الســلعة بثمــن مبدئــي، فهــي داخلــة يف الدعــوة إىل التعاقــد، والثمــن املذكــور ليــس إال رقــام 

تبــدأ بــه املزايــدة.
ــاس يف  ــراف الن ــي أع ــي تراع ــون، فه ــن القان ــة م ــر واقعي ــالمية أكث ــة اإلس ج- الرشيع
األســواق، يف حــني نجــد القانــون يقــرر ســقوط ذلــك اإللــزام بمجــرد االفــرتاق، ولــو كان 

العــرف عــىل خــالف ذلــك. 
د- الرشيعــة اإلســالمية تعطــي البائــع عــن طريــق املزايــدة حــق اختيــار مــن يرغــب يف 
التعامــل معــه ممــن تقــدم بعطــاء، يف حــني نجــد أن القانــون حيــرم البائــع مــن هــذا احلــق يف 

املزايــدة العلنيــة، فيلزمــه بالتعاقــد مــع مــن يتقــدم بأعــىل عطــاء.
هـــ - يتفــق القانــون املــدين مــع الرشيعــة اإلســالمية يف أن التدليــس يف املزايــدة يثبــت بــه 

اخليــار للمدلــس عليــه، إن شــاء فســخ العقــد، وإن شــاء أمضــاه. 
- دعو الغبن يف املزايدة مقبولة يف الرشيعة، وليس األمر كذلك يف القانون. 

ــن  ــي تضم ــرشوط الت ــود وال ــض القي ــة بع ــن إضاف ــع م ــالمية ال متن ــة اإلس ز-  الرشيع
ــة.  ــة والعدال ــدة اجلدي ــع املزاي ــد بي لعق

ــإلرضار  ــني ل ــرتي واملنافس ــني املش ــؤ ب ــع التواط ــة يف من ــع الرشيع ــق م ــون يتف ح- القان
ــع.  بالبائ

ط- تنفرد به القوانني واألنظمة عن يف عقد املزايدة من ناحية املضمون 
أوال: إثبات املتقدمني للمزايدة 

ثانيا: اشرتاط رسم للدخول يف املزايدة
ثالثا: اشرتاط التأمني املايل، أو الضامن االبتدائي، واالنتهائي. 
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تم التلخيص بحمداهللا تعاىل
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد

وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين.
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ملخص بحث

أحكام إصدار األوامر القضائية

بحث تكمييل مقدم لنيل درجة املاجستري

إعداد الطالب
مساعد بن حممد بن مبارك اجلوفان

إرشاف الدكتور
فيصل بن رميان الرميان

األستاذ املساعد باملعهد العايل للقضاء

عدد صفحات البحث  قبل التلخيص: ٢٠٧
عدد صفحات البحث بدون الفهارس: ١٨٥

عدد صفحات التلخيص: ٤٨

إعداد وإرشاف
جلنة تلخيص البحوث واالستشارات القضائية 

باجلمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)
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تقسيامت البحث:
املقدمة:

أمهية املوضوع

ومنهج البحث
بحث. وتقسيمات ال

التمهيد: وحتته ثالثة مباحث:
املبحث األول: تعريف األوامر القضائية.

املبحث الثاين: طبيعة األوامر القضائية: وحتته مطلبان:

املطلب األول: حتديد طبيعة األوامر القضائية.

املطلب الثاين: التفريق بني األمر القضائي واحلكم القضائي.
املبحث الثالث: األوامر القضائية يف الفقه اإلسالمي، وحتته مطلبان:

املطلب األول: وجود األوامر القضائية يف الفقه اإلسالمي.

املطلب الثاين: احلكم الرشعي لألوامر القضائية.

الفصل األول: إصدار األوامر القضائية، وحتته أربعة مباحث:
املبحث األول: القايض املختص بإصدار األمر القضائي، وحتته مطلبان:

املطلب األول: االختصاص النوعي، وحتته فرعان:

الفرع األول: يف حالة عدم وجود نزاع مرفوع أمام القضاء.

الفرع الثاين: يف حالة وجود نزاع مرفوع أمام القضاء.

املطلب الثاين: االختصاص املحيل.
املبحث الثاين: سلطة القايض يف إصدار األوامر القضائية.

املبحث الثالث: رشوط إصدار األوامر القضائية.

املبحث الرابع: إصدار األوامر القضائية يف الفقه اإلسالمي.

الفصل الثاين: تسبيب األوامر القضائية، وحتته ثالثة مباحث:
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املبحث األول: تعريف التسبيب ومرشوعيته، وحتته مطلبان:

املطلب األول: تعريف التسبيب.

املطلب الثاين: مرشوعية التسبيب.

املبحث الثاين: حكم تسبيب األوامر القضائية، وحتته مطلبان:

املطلب األول: تسبيب األوامر القضائية يف النظام.

املطلب الثاين: تسبيب األوامر القضائية يف الفقه اإلسالمي.

املبحث الثالث: فوائد تسبيب األوامر القضائية.

الفصل الثالث: إعالن األوامر القضائية، وحتته ثالثة مباحث:

املبحث األول: تعريف اإلعالن ومرشوعيته، وحتته مطلبان:

املطلب األول: تعريف اإلعالن.

املطلب الثاين: مرشوعية اإلعالن.

املبحث الثاين: حكم إعالن األوامر القضائية، وحتته مطلبان:

املطلب األول: إعالن األوامر القضائية يف النظام.

املطلب الثاين: إعالن األوامر القضائية يف الفقه اإلسالمي.

املبحث الثالث: فوائد إعالن األوامر القضائية.
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املبحث األول: تعريف األوامر القضائية

تعريف األوامر القضائية يف اللغة:

األوامر مجع أمر... واملراد به هنا هو األمر نقيض النهي.
ــم واإللــزام  القضائيــة: نســبة إىل القضــاء، ويطلــق عــىل عــدة معــان واملــراد بــه هنــا احلُكْ

بــه.

تعريف األوامر القضائية يف االصطالح:

أوال ً: تعريف األوامر القضائية تعريفاً مفرداً:

األوامــر: مجــع أمــر واملــراد هنــا أعــم مــن األمــر، إذ املــراد بــه الطلــب عمومــاً ســواءً كان 
أمــراً أم هنيــاً، وأطلــق عليــه لفــظ األمــر تغليبــاً.

القضائيــة: نســبة إىل القضــاء، والقضــاء اصطالحــاً: تبيــني احلكــم الرشعــي واإللــزام بــه 
وفصــل اخلصومــات..

ثانياً: تعريف األوامر القضائية تعريفاً مركباً:

الترصفــات التــي تصــدر يصدرهــا القــايض بنــاءً عــىل ســلطته الوالئيــة، باقتضــاء فعــل 
ــم  ــق مصاحله ــىل حتقي ــم ع ــد إعانته ــه، بقص ــم ترصف ــق هب ــن يتعل ــىل الذي ــه، ع ــف عن أو ك

ــة. املرشوع

املبحث الثاين: طبيعة األوامر القضائية

املطلب األول: حتديد طبيعة األوامر القضائية

ــا،  ــرق بينه ــة ونف ــامل القضائي ــرف األع ــب أن نع ــة جي ــر القضائي ــة األوام ــد طبيع لتحدي
وذلــك لكــي نعــرف ألي نــوع منهــا تتبــع األوامــر القضائيــة، وبالتــايل يســهل علينــا معرفــة 

ــة. ــا النظامي ــا وآثاره خصائصه
األعامل القضائية التي يقوم هبا القايض ثالثة أعامل، كالتايل:
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النوع األول: األعامل القضائية البحتة:
وهــي األعــامل األساســية للقضــاء، وهــي نتــاج الوظيفــة القضائيــة و الســلطة القضائيــة 
التــي يتمتــع هبــا القــايض، والتــي ينفــرد هبــا القضــاة بحيــث ال ينبغــي أن يشــاركهم يف القيــام 
هبــا أحد،تقــوم بفــض املنازعــات وفصــل اخلصومــات وتبيــني احلكــم الرشعــي واإللــزام به.

النوع الثاين: األعامل اإلدارية: 
ــم وتســيري العمــل الداخــيل يف  ــي يامرســها القضــاة يف حماكمهــم  لتنظي هــي األعــامل الت

ــة . ــامل اإلدارة القضائي ــامل بأع ــذه األع ــرف ه ــة، وتع املحكم
النوع الثالث: األعامل الوالئية:

هــي أعــامل يقــوم هبــا القــايض وتصــدر عنــه بموجــب ســلطته الوالئيــة، أي أن القــايض 
يصدرهــا باملــه مــن حــق الواليــة العامــة.

التفريق بني األعامل القضائية الثالثة: 
١-من حيث السلطة التي تستند هلا هذه األعامل: 

ــة  ــامل اإلداري ــة، واألع ــايض القضائي ــلطة الق ــتند إىل س ــة تس ــة البحت ــامل القضائي األع
تســتند إىل ســلطة القــايض اإلداريــة، واألعــامل الوالئيــة تســتند إىل ســلطة القــايض القضائيــة

٢-من حيث اهلدف من ممارسة هذه األعامل:
ــامل  ــع، واألع ــام يف املجتم ــة النظ ــق فاعلي ــدف إىل حتقي ــة هت ــة البحت ــامل القضائي األع
ــة  ــامل الوالئي ــة، واألع ــلطة عام ــا س ــة اإلدارة باعتباره ــق مصلح ــي إىل حتقي ــة ترم اإلداري

ــة. ــه اخلاص ــذ إرادت ــري وتنفي ــة للغ ــة خاص ــق مصلح ــدف إىل حتقي هت
النتائج املرتتبة عىل التمييز بني السلطات الثالث للقايض:

التفريــق بــني الســلطات الثــالث التــي يتمتــع هبــا القــايض، يرتتــب عليــه نتائــج مهمــة؛ 
أبرزهــا:
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مــن حيــث ســلطة القــايض: تتأثــر ســلطة القــايض مــن حيــث املــد والنطــاق باختــالف 
ــع  ــد بالوقائ ــاً يتقي ــاً بحت ــالً قضائي ــامرس عم ــا ي ــايض عندم ــها، فالق ــي يامرس ــلطة الت الس

ــة عليهــا. املطروحــة أمامــه فــال يملــك تعديلهــا أو اإلضاف
أمــا حــني يــامرس القــايض عمــالً إداريــاً، فإنــه يتمتــع بســلطة تقديريــة واســعة يف ممارســة 

هــذا العمــل.
ــها  ــة يامرس ــلطة القضائي ــلطات، فالس ــذه الس ــه ه ــارس في ــذي مت ــكل ال ــث الش ــن حي م
القــايض يف شــكل أحــكام قضائيــة، أمــا الســلطة الوالئيــة فيامرســها القــايض يف شــكل أوامــر 
وأذونــات وتوثيقــات ونحوهــا، أمــا الســلطة اإلداريــة فيامرســها القــايض يف شــكل قــرارات 

ولوائــح.
ــب  ــي يكتس ــم القضائ ــلطات، احلك ــذه الس ــة ه ــىل ممارس ــة ع ــار املرتتب ــث اآلث ــن حي م

ــى أراد. ــه مت ــوع عن ــايض الرج ــه، فللق ــة في ــال حجي ــي ف ــل الوالئ ــالف العم ــة بخ احلجي
ــه  ــق فإن ــذا التفري ــج ه ــم نتائ ــر أه ــا، وذك ــق بينه ــة، والتفري ــامل القضائي ــر األع ــد ذك بع

ــة ؟  ــر القضائي ــق األوام ــة تلح ــامل القضائي ــن األع ــوع م ــأي ن ــؤال: ب ــأيت الس ي
ــة، فمصــدر ســلطة  ــة ذات طبيعــة والئي الفقــه احلديــث متفــق عــىل أن األوامــر القضائي

ــه العامــة. ــة هــي واليت القــايض يف إصــدار األوامــر القضائي
وبعــد أن أحلقنــا األوامــر القضائيــة بســلطة القــايض الوالئيــة، جيــب أن نتطــرق إىل بيــان 
طبيعــة الســلطة الوالئيــة، واألعــامل الوالئيــة الصــادرة بموجــب هــذه الســلطة، والتــي مــن 
ضمنهــا األوامــر القضائيــة، وقــد اختلــف يف طبيعتهــا واملختــار: أهنــا ذات طبيعــة خمتلطــة: 
ــت  ــي ليس ــة، فه ــة والقضائي ــة اإلداري ــني الطبيع ــع ب ــة فتجم ــة مزدوج ــا ذات طبيع أي أهن

أعــامل إداريــة بحتــة وال أعــامل قضائيــة بحتــة، بــل هــي مــزاج بــني القضــاء واإلدارة.
موقف النظام السعودي:

هــذا  ويتبــني  قضائيــة  أعــامالً  تعتــرب  الســعودي  النظــام  يف  القضائيــة  األوامــر 
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(٢١  / (م  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  الرشعيــة  املرافعــات  نظــام  مــن  
وتاريــخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢١ هـــ، وعليــه فإهنــا ختضــع للنظــام القضائــي يف الســعودية، فهــي 
ــن  ــة والطع ــابقة والالحق ــراءات الس ــر واإلج ــة والنظ ــة املرافع ــن ناحي ــاً م ــكام متام كاألح

ــام. ــتثناه النظ ــا اس ــز، إال م والتميي
مســألة: هــل األوامــر القضائيــة املذكــورة يف النظــام عــىل ســبيل احلــرص ؟ أم عــىل ســبيل 
املثــال ؟  مــن خــالل املــادة الرابعــة والثالثــني بعــد املائتــني مــن نظــام املرافعــات يتبــني لنــا أن 
األوامــر القضائيــة املذكــورة يف النظــام ليســت عــىل ســبيل احلــرص وإنــام عــىل ســبيل املثــال  
والنظــام عندمــا ذكــر بعــض الصــور إنــام ذكرهــا لكثــرة ورودهــا إىل املحاكــم، وكــون كثــري 

مــن القضايــا حتتاجهــا، ال أنــه يريــد بذلــك حرصهــا وتعدادهــا.

املطلب الثاين : التفريق بني األمر القضائي واحلكم القضائي

ــني  ــرق ب ــي تف ــري الت ــط واملعاي ــر الضواب ــتنباط وتقري ــرشاح يف اس ــاء وال ــد الفقه اجته
احلكــم القضائــي واألمــر القضائــي، ولعــل عــدم نــص األنظمــة عــىل معيــار حمــدد أوجــد 

ــيل: ــاً واســعاً، وهــي كــام ي خالف

الفرع األول: املعايري الشكلية:
ــدر يف  ــي ال يص ــر القضائ ــي أن األم ــار يعن ــذا املعي ــزاع: وه ــار الن ــار األول: معي املعي

ــابق. ــزاع س ــة أو ن خصوم
املعيــار الثــاين: معيــار املواجهة:ويفــرتض هــذا املعيــار يف األمــر القضائــي عــدم وجــود 

اخلصــم.
ــدار  ــة إلص ــراءات املتبع ــرب اإلج ــار يعت ــذا املعي ــي: وه ــار اإلجرائ ــث: املعي ــار الثال املعي
التــرصف القضائــي للتفريــق بــني األمــر القضائــي واحلكــم القضائــي، ســواء اإلجــراءات 

ــة. ــه أو الالحق ــارصة ل ــرصف أو املع ــذا الت ــابقة هل الس
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الفرع الثاين: املعايري املوضوعية:
املعيار األول: معيار سلطة القايض.

املعيار الثاين: معيار حجية العمل القضائي.
املعيار الثالث:  معيار العمل املنشئ.

ــي  ــز نظام ــاء مرك ــي إىل إنش ــي يرم ــر القضائ ــاس أن األم ــىل أس ــار ع ــذا املعي ــوم ه يق
ــط.  ــتقبل فق ــىل املس ــب ع ــو ينص ــد، فه جدي

املعيار الرابع: معيار التفريق بني الوسيلة والنتيجة:
ــار عــىل أســاس أن األمــر القضائــي جمــرد وســيلة للكشــف عــن احلــق يقــوم هــذا املعي

أو حلفظــه أو لضــامن مطابقــة تــرصف معــني للنظــام، أمــا احلكــم القضائــي فهــو يتمخــض 
 عــن نتيجــة قررهــا القــايض عــىل أســاس الوقائــع املقدمــة أمامــه مــن قبــل أطــراف الدعــو

بعــد ثبوهتــا لديــة، فاألمــر القضائــي وســيلة، أمــا احلكــم فهــو نتيجــة.
الرتجيح:

والــذي يرتجــح لــدي عــدم ترجيــح معيــار بعينــه، فلكــي نميــز األمــر القضائــي جيــب 
ــه أيضــاً، فــال  أن ننظــر إىل هــذه املعايــري ككل، وجيــب أن ننظــر إىل شــكل العمــل ومضمون
ــراءات  ــق إج ــدر وف ــا يص ــا م ــي غالب ــر القضائ ــط، فاألم ــون فق ــكل أو املضم ــي بالش نكتف
ميــرسة خمتــرصة ال متاثــل إجــراءات احلكــم القضائــي، كــام أن مادتــه تتضمــن عنــرصاً واحــداً 

وهــو اإللــزام، أمــا احلكــم القضائــي فيتضمــن التقريــر واإللــزام معــاً.

املبحث الثالث: األوامر القضائية يف الفقه اإلسالمي 

املطلب األول: وجود األوامر القضائية يف الفقه اإلسالمي

عــرف الفقــه اإلســالمي األوامــر القضائيــة والتــي هتــدف إىل محايــة احلقــوق واملحافظــة 
عليهــا، فيجــوز للقــايض أن يصــدر األوامــر واإلجــراءات التــي تســتدعي رسعــة البــت فيهــا 
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خوفــاً مــن ضيــاع احلــق عــىل أصحابــه دون الفصــل يف أصــل املوضــوع ودون تقريــر للحــق 
وإســناده إىل أصحابــه.

وهــي  تصــدر مــن القــايض عــىل ســبيل اإللــزام، وأيضــاً تكــون بقصــد اإلعانــة، وتوفــري 
ــر  ــل األم ــن قبي ــني م ــض املؤلف ــا بع ــذا اعتربه ــم، ل ــبيل احلك ــىل س ــق، ال ع ــة للح احلامي

ــبة». ــاء احلس ــرف « بقض ــا يع ــر، أو م ــن املنك ــي ع ــروف والنه باملع
ــر  ــرية لألوام ــور كث ــالمي ص ــه اإلس ــة والفق ــة الرشعي ــب السياس ــد وردت يف كت وق

ــا. ــل هب ــة والعم ــر القضائي ــالمي باألوام ــه اإلس ــة الفق ــني معرف ــة تب القضائي

املطلب الثاين: حكم األوامر القضائية يف الفقه اإلسالمي

األوامــر القضائيــة بصفتهــا عمــالً يقــوم بــه القــايض، تعتــرب مــن قبيــل األعــامل املنوطــة 
ــالً يف  ــي متمث ــل القضائ ــارض، والعم ــا احل ــى عرصن ــدم وحت ــذ الق ــة من ــة القضائي بالوظيف
األوامــر القضائيــة اليوجــد فيــه خــالف مــن حيــث كونــه ملزمــاً، وجيــب عــىل مــن صــدر 
األمــر ضــده االنصيــاع لــه، وعــىل الســلطة املختصــة تنفيــذه وهــذا مــا نصــت عليــه املــادة 
ــع رجــال  ــة حيــث جــاء نصهــا: ( عــىل مجي اخلامســة عــرشة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائي
الســلطة العامــة أن ينفــذوا أوامــر اجلهــات القضائيــة الصــادرة طبقــاً هلــذا النظــام، وهلــم أن 

يســتعملوا الوســيلة املناســبة لتنفيذهــا ).
ولكن لبيان هذا املوضوع بياناً شافياً جيب أن نتطرق إىل مسألتني:

املسألة األوىل: حكم القضاء.
املسألة الثانية: هل تعترب األوامر القضائية من قبيل األحكام يف الفقه اإلسالمي ؟

املسألة األوىل: حكم القضاء:
القضــاء يف الفقــه اإلســالم فــرض كفايــة هــذا هــو األصــل فيــه، وهــو فــرض عــني عــىل 
ــزء  ــاء ج ــاس، والقض ــح الن ــرياً ملصال ــة تيس ــة العام ــام بالوالي ــه القي ــني علي ــام، إذ يتع اإلم
مــن هــذه الواليــة، فعــىل اإلمــام القيــام بنفســه وتوليــة مــن يقــوم بــه، حتــى تتحقــق كفايــة 
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النــاس.
واألدلة عىل مرشوعية القضاء كثرية، منها:

ــدة  ــع أهواءهــم﴾ ســورة املائ ــزل اهللا وال تتب ــام أن قــول اهللا تعــاىل: ﴿وأن احكــم بينهــم ب
ــة ٤٩   آي

ــه وســلم -: يف الصحيحــني  «إنكــم ختتصمــون إيل، ولعــل  قــول النبــي - صــىل اهللا علي
بعضكــم أحلــن بحجتــه مــن بعــض، فمــن قضيــت لــه بحــق أخيــه شــيئاً بقولــه فإنــام أقطــع 

لــه قطعــة مــن النــار فــال يأخذهــا».
وقـد ذكـر ابـن قدامـة يف املغنـي إمجـاع  املسـلمني عـىل مرشوعيـة نصـب القضـاة للفصل بني 

. الناس 
ـنيّ يف القضـاء وصـار قاضيـاً فـام حكـم النظر يف  هـذا بالنسـبة لعمـوم النـاس، ولكـن مـن عُ
القضايـا بالنسـبة إليـه ؟ وعـىل وجـه اخلصوص مـا حكـم النظـر يف طلبـات األوامـر القضائية ؟

النظـر يف طلبـات األوامـر القضائيـة بالنسـبة إىل القـايض واجـب، وذلـك ألن مـن مقتـىض 
وظيفتـه النظـر يف الوقائـع املعروضـة أمامـه.

املسألة الثانية: هل تعترب األوامر القضائية من قبيل األحكام يف الفقه اإلسالمي ؟ 
األوامـر القضائيـة يف الفقـه اإلسـالمي تطبـق عليها القاعـدة العامـة لتنفيذ األحـكام يف الفقه 
اإلسـالمي، وبالتـايل فهـي تنفذ بمجـرد صدورهـا، إال أن الفقهاء اختلفـوا يف مبنى هـذه القاعدة 
بالنسـبة لألوامـر الوالئيـة الصـادرة مـن القـايض، ومرجـع اختالفهم هـو اختالفهـم يف الطبيعة 

الرشعيـة هلـذه األوامر، وقـد اختلفـوا فيها عـىل قولني: 
القول األول: أهنا تعترب أحكاماً قضائية:  وإىل هذا القول ذهب أكثر فقهاء احلنفية.

القـول الثـاين: أهنـا ال تعتـرب مـن قبيـل األحـكام القضائيـة: وإىل هـذا القـول ذهـب املالكيـة 
وبعـض فقهـاء احلنفيـة.
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الفصل األول

ية  إصدار األوامر القضائ

املبحث األول:  القايض املختص بإصدار األمر القضائي

املطلب األول: االختصاص النوعي

ــرف  ــة) ويع ــواع األقضي ــن أن ــر م ــوع أو أكث ــىل ن ــايض ع ــة الق ــرص والي ــه: ( ق ــراد ب ي
باالختصــاص املوضوعــي، حيــث أن الضابــط فيــه موضــوع الدعــو والنظــام الســعودي يف 
نظــام القضــاء اجلديــد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم ( م / ٧٨ ) وتاريــخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ 

هـــ، قــد أخــذ باالختصــاص النوعــي للمحاكــم، وميــز بــني أنــواع القضايــا.
ــرق إىل  ــب أن نتط ــاً، جي ــي نوعي ــر القضائ ــدار األم ــة بإص ــة املختص ــة املحكم وملعرف
ــع  ــي يتب ــر القضائ ــك ألن األم ــعودية، وذل ــة الس ــة العربي ــم يف اململك ــات املحاك اختصاص

ــة. ــه القضي ــذي تتضمن ــق ال ــاً للح نوعي
و يمكن تقسيم االختصاص النوعي عىل النحو التايل:

أوالً: القضاء اإلداري:
وتقــوم بــه املحاكــم اإلداريــة وهــي تتمثــل يف ديــوان املظــامل، والــذي يعتــرب هــو القضــاء 

اإلداري يف اململكــة، حيــث اعتــربه النظــام اســتثناء مــن املحاكــم الرشعيــة.
ثانياً: القضاء العام:

وتتنوع اختصاصات القضاء العام إىل األنواع التالية
١- املحاكــم العامــة: وختتــص املحاكــم العامــة:  فيــام يتعلــق باألمــور التنفيذيــة- 

اإلثباتــات النهائيــة ومــايف حكمها-القضايــا املروريــة.
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٢- املحاكــم اجلزائيــة: وختتــص نوعيــاً بنظــر األمــور التاليــة:  قضايــا القصــاص واحلــدود 
الرشعيــة - القضايــا التعزيريــة - قضايــا األحــداث.

ــخصية  ــوال الش ــة باألح ــا املتعلق ــص بالقضاي ــخصية: وختت ــوال الش ــم األح ٣- حماك
والعائليــة، وهــذا مــا تضمنتــه املــادة احلاديــة والعــرشون مــن نظــام القضــاء اجلديــد، علــامً 
ــم  ــن املحاك ــا ضم ــم واختصاصاهت ــذه املحاك ــرب ه ــة الزال يعت ــات الرشعي ــام املرافع أن نظ

ــه.. ــني من ــة والثالث ــادة الثاني ــام يف امل ــة، ك العام
٤- املحاكم التجارية:

وختتص بام ييل:
ــم  ــبب أعامهل ــم بس ــة هب ــم عالق ــن هل ــار، وم ــني التج ــدث ب ــي حت ــاو الت ــع الدع مجي

ــا. ــة وإجياراهت ــاو العقاري ــدا الدع ــا ع ــة، م التجاري
مجيع الدعاو واملخالفات املتعلقة باألنظمة التجارية.

٥- املحاكم العاملية:
وختتص بالنظر يف املنازعات الناشئة عن عقود العمل املختلفة؛ فتختص بام ييل:

املنازعــات املتعلقــة بعقــود العمــل واألجــور واحلقــوق، وإصابــات العمــل والتعويضــات 
ــئة عنها. الناش

ــب  ــل، أو بطل ــىل العام ــل ع ــب العم ــن صاح ــزاءات م ــع اجل ــة بتوقي ــات املتعلق املنازع
ــا. ــاء منه اإلعف

تطبيق الغرامات املنصوص عليها يف نظام العمل.
املنازعات املرتتبة عن الفصل من العمل.

شــكاو أصحــاب العمــل والعــامل الذيــن مل تقبــل اعرتاضاهتــم ضــد أي قــرار صــادر 
ــوب  ــق بوج ــة، واملتعل ــات االجتامعي ــة للتأمين ــة العام ــص يف املؤسس ــاز خمت ــن أي جه ع
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ــات. ــرتاكات، أو التعويض ــجيل، أو االش التس
ــاص  ــان ذات اختص ــاك جل ــم، هن ــة للمحاك ــات النوعي ــذا االختصاص ــىل ه ــالوة ع وع
قضائــي، وهــذه اللجــان هــي حمــل خــالف مــن ناحيــة دســتوريتها، وهنــاك خــالف طويــل 
ــزال متــارس أعامهلــا، وبإمكاهنــا أن تصــدر  يف طبيعــة األحــكام الصــادرة منهــا ولكنهــا ال ت

ــة وفــق اختصاصاهتــا النوعيــة. أوامــر قضائي
وأهم هذه اللجان:

 جلان جملس الوزراء. . ١
جلنة حماكمة أعضاء جملس الشور يف املجلس.. ٢
 ديوان املحاكامت العسكرية، وهو يف وزارة الدفاع والطريان.. ٣
جلان وزارة الداخلية.. ٤
جلان وزارة املالية.. ٥
جلان وزارة التجارة.. ٦
اللجان الطبية الرشعية التابعة لوزارة الصحة.. ٧
جلان وزارة اإلعالم.. ٨
جلان تسوية اخلالفات العاملية لد وزارة العمل.. ٩
جلــان احلكــم يف خمالفــات نظــام صيــد احليوانــات والطيــور الربيــة، ونظــام املناطــق . ١٠

املحميــة لــد اهليئــة الوطنيــة حلاميــة احليــاة الفطريــة وإنامئهــا.
ــد . ١١ ــك عب ــة املل ــة ملدين ــرتاع، والتابع ــراءات االخ ــام ب ــات نظ ــم يف خمالف ــة احلك جلن

ــة. ــوم والتقني ــز للعل العزي
جلنة الفصل يف منازعات سوق املال، وهي تابعة هليئة السوق املالية.        . ١٢
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األوامر القضائية قد جعل املنظم السعودي إصدارها يف شكلني مها:
األوامر القضائية.. ١
األحكام املستعجلة.. ٢

فالنظــام الســعودي أبقــى كثــرياً مــن األوامــر عــىل مــا هــي عليــه - أي تركهــا كــام هــي 
ــكام  ــكل األح ــدر يف ش ــر تص ــن األوام ــاً م ــل أنواع ــي، وجع ــر قضائ ــكل أم ــدر يف ش تص
املســتعجلة - كــام يف النــوع الثــاين - وهــي التــي عددهــا نظــام املرافعــات يف املــادة الرابعــة 
ــل  ــن قبي ــتعجلة م ــكام املس ــذه األح ــد اعتباره ــبق يف التمهي ــني، وس ــد املائت ــني بع والثالث
ــف  ــا خيتل ــن هن ــك، ولك ــرر ذل ــا تق ــة وحقيقته ــا النظامي ــة، إذ أن طبيعته ــر القضائي األوام
ــزم  ــا نلت ــاص فإنن ــعودي يف االختص ــات الس ــد املرافع ــر بقواع ــق األم ــا يتعل ــر، فعندم األم

ــة. ــكام القضائي ــم األح ــا حك ــتعجلة هل ــكام املس ــول إن األح ــام، ونق رأي النظ
ولتحديــد املحكمــة املختصــة نوعيــاً بإصــدار األمــر القضائــي، فإننــا نتنــاول املوضــوع يف 
فرعــني يمثــالن حالتــني يطلــب أثناءمهــا إصــدار األمــر القضائــي، وذلــك يف حالــة وجــود 
ــزاع أي املتعلــق باحلــق أو املوضــوع  ــزاع مرفــوع أمــام القضــاء، أو عدمــه، واملقصــود بالن ن

الــذي يطلــب إصــدار األمــر القضائــي بشــأنه؛ وبيــان هاتــني احلالتــني:

الفرع األول: يف حالة وجود نزاع مرفوع أمام القضاء:
ــا  ــد أطرافه ــاء وأراد أح ــام القض ــة أم ــو معروض ــة أو دع ــاك خصوم ــت هن إذا كان
 ،ــو ــاً للدع ــون تابع ــا يك ــر هن ــإن األم ــو، ف ــذه الدع ــق هب ــي متعل ــر قضائ ــتصدار أم اس

ــة. ــر القضي ــايض ناظ ــر الق ــذا األم ــدار ه ــص بإص فيخت
ــة  ــات الرشعي ــام املرافع ــني يف نظ ــد املائت ــرش بع ــة ع ــادة الثالث ــه امل ــت علي ــا نص ــذا م وه
ــدم  ــة فتق ــة املختص ــام املحكم ــة أم ــق مرفوع ــو باحل ــت الدع ــا: «إذا كان ــاء فيه ــث ج حي

ــا». ــت فيه ــوىل الب ــها لتت ــة نفس ــز إىل املحكم ــو احلج دع

الفرع الثاين: يف حالة عدم وجود نزاع مرفوع أمام القضاء:
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فهنــا األمــر القضائــي حتكمــه القواعــد العامــة لالختصــاص النوعــي للمحاكــم، وعليــه 
فــإن األمــر القضائــي يف هــذه احلالــة يوافــق احلكــم القضائــي يف االختصــاص النوعــي.

ــب  ــام جي ــي وإن ــه النوع ــدد اختصاص ــداره ال حي ــوب إص ــي املطل ــر القضائ ــوع األم و ن
ــبته. ــه أو بمناس ــداً ل ــي متهي ــر القضائ ــتصدار األم ــراد اس ــذي ي ــزاع ال ــر يف الن النظ

املطلب الثاين: االختصاص املحيل

ويــراد بــه: تقييــد القــايض أو قــرص واليتــه بالقضــاء يف بلــدة معينــة، وال يتجاوزهــا، فــال 
.تكــون لــه الواليــة عــىل البلــد اآلخــر أو الناحيــة األخــر

والبــد مــن إقــرار قواعــد لتنظيــم االختصــاص املحــيل االختصــاص، واملنظــم الســعودي 
قــد أثبــت قواعــد تنظيــم هــذا االختصــاص مــن خــالل نظــام املرافعــات الرشعيــة ونظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم ( م / ٣٩ ) وتاريــخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ 
هـــ، وهــذه القواعــد هتمنا دراســتها يف موضــوع األوامــر القضائيــة، وذلــك ألن االختصاص 
ــي  ــة الت ــامل القضائي ــع األع ــامل جلمي ــو ش ــة، فه ــكام القضائي ــاً باألح ــس خاص ــيل لي املح
تصــدر مــن املحكمــة، لــذا فــإن مــن املهــم معرفــة االختصــاص املحــيل واإلملــام بــه ملعرفــة 

املحكمــة املختصــة حمليــاً بإصــدار األمــر القضائــي.
والنظــر يف موضــوع االختصــاص املحــيل وتبيانــه كــام ورد يف األنظمــة الســعودية، 
يتطلــب دراســته مــن خــالل ثالثــة أوجــه، وذلــك ألن نظــام املرافعــات ذكــر االختصــاص 
ــة  ــراءات اجلزائي ــام اإلج ــتثنى نظ ــم اس ــدويل، ث ــاص ال ــه االختص ــر قبل ــام، وذك ــيل الع املح
ــن  ــواع م ــة أن ــا ثالث ــارت لدين ــام، فص ــاص الع ــن االختص ــيل م ــي املح ــاص اجلنائ االختص

ــيل: ــام ي ــتها ك ــا دراس ــيل؛ ويمكنن ــاص املح ــم االختص ــي حتك ــد الت القواع

أوالً: قواعد االختصاص املحيل العامة: وهي األصل يف حتديد االختصاص املحيل.

واالختصاص املحيل العام يتناول عدة صور، وهي:
١- مكان إقامة الدعو عىل األفراد.
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٢-مكان إقامة الدعو عىل الدوائر احلكومية وفروعها.

٣- مكان الدعو عىل الرشكات واجلمعيات وفروعها.
وقبــل تنــاول هــذه الصــور فإنــه مــن املعلــوم أن حمــل إقامــة الدعــو هــي مــكان املدعــى 
ــه التــي يشــمله  ــة أو رشكــة أو مجعيــة، أي يف حمكمت عليــه ســواءً كان فــرداً أو دائــرة حكومي

اختصاصهــا، فكيــف يتــم حتديــد نطــاق اختصــاص املحكمــة ؟
هذا التساؤل قد بينت قواعده املادة الثامنة والثالثون والئحتها عىل النحو التايل:

تعد املدينة أو القرية نطاقاً حملياً للمحكمة املوجودة هبا.أ. 
عنــد تعــدد املحاكــم ذات االختصــاص املحــيل الواحــد يف املدينــة أو القريــة الواحــدة ب. 

ــاء عــىل اقــرتاح مــن املجلــس  ــكل منهــام بن ــر العــدل النطــاق املحــيل ل فيحــدد وزي
األعــىل للقضــاء.

القرية أو املدينة التي ليس هبا حمكمة فتتبع أقرب حمكمة يف منطقتها اإلدارية .ج. 
القريــة أو املدينــة التــي ليــس هبــا حمكمــة، وهنــاك حمكمتــان بنفــس القــرب منهــا ويف د. 

نفــس املنطقــة اإلداريــة فتبقــى عــىل تبعيتهــا يف االختصــاص كــام كانــت ســابقاً.
وبعــد تبيــان نطــاق اختصــاص املحاكــم املحــيل نتنــاول صــور االختصــاص املحــيل العــام 

عــىل النحــو التــايل:

الصورة األوىل: مكان إقامة الدعو عىل األفراد:

ــات  ــام املرافع ــن نظ ــني م ــة والثالث ــادة الرابع ــورة يف امل ــذه الص ــد ه ــد وردت قواع وق
ــيل: ــام ي ــي ك ــا، وه والئحته

تقــام الدعــو عــىل األفــراد يف املحكمــة التــي يقــع يف نطــاق اختصاصهــا حمــل إقامــة أ. 
ــى عليه. املدع

التــي يقــع يف نطــاق ب.  إذا تعــدد املدعــى عليهــم كان االختصــاص للمحكمــة 
اختصاصهــا حمــل إقامــة األكثريــة، واملــراد باألكثريــة هنــا األكثريــة العدديــة.
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يف حالــة تســاوي عــدد املدعــى عليهــم يف حملــني خمتلفــني فللمدعــي اخليــار يف إقامــة ج. 
الدعــو أمــام أي حمكمــة يقــع يف نطــاق اختصاصهــا حمــل إقامــة أحدهــم.

ــون د.  ــعودياً فيك ــر إن كان س ــة فننظ ــة يف اململك ــل إقام ــه حم ــى علي ــن للمدع إذا مل يك
االختصــاص للمحكمــة التــي يقــع يف نطــاق اختصاصهــا حمــل إقامــة املدعــي، وإن 

ــدويل . ــاص ال ــد االختص ــق قواع ــل وف ــعودي فيعام ــري س كان غ
هـــ) إذا كان للمدعــى عليــه ســكن يف أكثــر مــن بلــد فللمدعــي إقامــة الدعــو يف ه. 

ــه. ــار ل إحــد هــذه البلــدان، فاخلي
إذا اختلــف ســكن املدعــى عليــه ومقــر عملــه فالعــربة بســكنه، مــا مل يكــن مقيــامً أيــام و. 

العمــل يف بلــد عملــه فتســمع الدعــو فيــه.
السجني تقام الدعو ضده يف حمل سجنه، فمحل سجنه هو حمل إقامته.ز. 
ــواه يف ح.  ــة دع ــي إقام ــة، فللمدع ــة يف اململك ــه إقام ــى علي ــي واملدع ــن للمدع إذا مل يك

إحــد حماكــم املــدن الرئيســية يف اململكــة.
الصورة الثانية: مكان إقامة الدعو عىل الدوائر احلكومية وفروعها:

وهــذه الصــورة قــد وردت يف املــادة اخلامســة والثالثــني مــن نظــام املرافعــات الرشعيــة، 
ــوان  ــه إىل أن الدعــو إذا كانــت مــن اختصــاص دي ــل النظــر يف أحكامهــا أن ننب وجيــب قب
ــاص  ــه االختص ــيض ب ــا يق ــذا م ــه، وه ــد فروع ــوان أو أح ــر يف الدي ــب أن تنظ ــامل فيج املظ

النوعــي.
وقد ورد يف هذه املادة حكمني أو قاعدتني هلذا الصورة وهي:

الدعــو املقامــة ضــد اجلهــاز احلكومــي، فإهنــا تقــام يف املحكمــة التــي يقــع يف نطــاق . ١
اختصاصهــا املقــر الرئيــيس للجهــاز احلكومي.

الدعــو املقامــة ضــد فــرع اجلهــاز احلكومــي، جيــوز للمدعــي إقامتهــا يف املحكمــة . ٢
ــك  ــة بذل ــائل املتعلق ــك يف املس ــرع، وذل ــك الف ــا ذل ــاق اختصاصه ــع يف نط ــي يق الت
ــر  ــا مق ــاق اختصاصه ــع يف نط ــي يق ــة الت ــا يف املحكم ــه إقامته ــوز ل ــام جي ــرع، ك الف
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ــة. ــوزارة أو اإلدارة احلكومي ــيس لل ــر الرئي ــيل، أي املق ــي األص ــاز احلكوم اجله
الصورة الثالثة: مكان إقامة الدعو عىل الرشكات واجلمعيات وفروعها:

هــذه الصــورة قــد وردت يف املــادة السادســة والثالثــني مــن نظــام املرافعــات الرشعيــة، 
وهــي تشــمل الدعــاو ضــد هــذه الــرشكات أو اجلمعيــات والدعــاو التــي تقيمهــا هــذه 
الــرشكات أو اجلمعيــات ضــد أحــد أعضائهــا، أو الدعــاو التــي يقيمهــا رشيــك أو عضــو 
عــىل أخــر فيــام يتعلــق بالرشكــة أو اجلمعيــة، وقــد اشــتملت هــذه املــادة عــىل حكمــني، مهــا:

ــي يقــع يف نطــاق اختصاصهــا  ــة يف املحكمــة الت تقــام الدعــو ضــد الرشكــة أو اجلمعي
ــة. املركــز الرئيــيس هلــذه الرشكــة أو اجلمعي

ــوز  ــرع، جي ــك الف ــامل ذل ــق بأع ــام يتعل ــة في ــة أو مجعي ــرع رشك ــد ف ــة ض ــو املقام الدع
للمدعــي إقامتهــا يف املحكمــة التــي يقــع يف نطــاق اختصاصهــا ذلــك الفــرع، أو يف املحكمــة 

ــة. ــة أو اجلمعي ــيس للرشك ــز الرئي ــا املرك ــاق اختصاصه ــع يف نط ــي يق الت

ثانياً: قواعد االختصاص الدويل 

ــاً،  ــا أجنبي ــد عنارصه ــو، إذا كان أح ــر الدع ــة بنظ ــاء يف الدول ــة القض ــه: والي ــراد ب وي
ســواء أكان املتنــازع فيــه، أم أحــد أطرافهــا، أم كالمهــا، أم حمــل نشــوء االلتــزام، أو تنفيــذه.

وهــذا النــوع مــن االختصــاص قــد نظــم قواعــده نظــام املرافعــات الرشعيــة مــن املــادة 
الرابعــة والعرشيــن وحتــى املــادة الثالثــني منــه، وهــي عــىل النحــو التــايل:

ــدا . ١ ــام ع ــعودي، في ــىل الس ــع ع ــي ترف ــاو الت ــر الدع ــة بنظ ــم اململك ــص حماك ختت
ــة. ــارج اململك ــع خ ــار واق ــة بعق ــة املتعلق ــاو العيني الدع

ختتــص حماكــم اململكــة بنظــر الدعــاو التــي ترفــع عــىل غــري الســعودي - مســلامً . ٢
ــاالت  ــة يف احل ــار يف اململك ــام أو خمت ــة ع ــل إقام ــه حم ــذي ل ــلم - ال ــري مس كان أو غ

ــة: التالي
إذا كان الدعــو متعلقــة بــامل موجــود يف اململكــة، أو تعلقــت بالتــزام أبــرم داخــل أ. 
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اململكــة أو كانــت اململكــة حمــل تنفيــذه.
إذا كانت الدعو متعلقة بإفالس أُشهر داخل اململكة.ب. 
ــل ت.  ــة داخ ــل إقام ــم حم ــد، وكان ألحده ــن واح ــر م ــىل أكث ــو ع ــت الدع إذا كان

ــة. اململك
ــد ث.  ــخ عق ــالق، أو فس ــب ط ــو بطل ــت الدع ، وكان ــلامً ــه مس ــى علي إذا كان املدع

الــزواج، وكانــت مرفوعــة مــن الزوجــة الســعودية، أو التــي فقــدت جنســيتها بســبب 
الــزواج، متــى كانــت أي منهــام مقيمــة يف اململكــة، أو كانــت الدعــو مرفوعــة مــن 
الزوجــة غــري الســعودية، املقيمــة يف اململكــة عــىل زوجهــا الــذي كان لــه حمــل إقامــة 
فيهــا، متــى مــا كان الــزوج قــد هجــر زوجتــه وجعــل حمــل إقامتــه يف اخلــارج، أو كان 

قــد أُبعــد مــن أرايض اململكــة.
ــه ج.  ــوب ل ــة، وكان املطل ــب نفق ــو بطل ــت الدع ــلامً وكان ــه مس ــى علي إذا كان املدع

ــة. ــامً يف اململك ــة مقي النفق
ــه مســلامً وكانــت الدعــو بشــأن نســب صغــري يف اململكــة، أو ح.  إذا كان املدعــى علي

كانــت متعلقــة بمســألة مــن مســائل الواليــة عــىل النفــس أو املــال، متــى كان القــارص 
أو املطلــوب احلجــر عليــه حمــل إقامتــه يف اململكــة.

إذا كان املدعــى عليــه مســلامً وكانــت الدعــو متعلقــة بمســألة مــن مســائل األحــوال خ. 
الشــخصية األخــر، كاملواريــث والوصايــا، وكان املدعــي ســعودياً أو غــري ســعودي 
مقيــامً يف اململكــة، وذلــك إذا مل يكــن املدعــى عليــه حمــل إقامتــه معــروف يف خــارج 

. ململكة ا
إذا قبل املتداعيان والية املحكمة السعودية، حتى ولو مل تكن ضمن اختصاصها.د. 

ثالثاً: قواعد االختصاص املحيل اجلنائي:

ذكــرت املــادة احلاديــة والثالثــون بعــد املائــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الســعودي 
قواعــد االختصــاص املحــيل، فيتحــدد االختصــاص املــكاين اجلنائــي للمحاكــم يف اململكــة 
ــة  ــكاين للمحاكم ــاص امل ــد االختص ــا لينعق ــر أحده ــي توف ــور يكف ــة أم ــن ثالث ــد م بواح
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اجلزائيــة، وهــي كــام يــيل حمــل وقــوع اجلريمــة، فتعتــرب املحكمــة خمتصــة مكانيــاً إذا وقــع يف 
ــة. نطــاق اختصاصهــا احلــادث املكــون للجريمــة اجلنائي

مكان إقامة املتهم  عىل وجه االعتياد وقت ارتكابه للجريمة.. ١
املكان الذي يقبض عليه فيه، أي مكان ضبطه من قبل السلطات.. ٢

وإذا قبــض عــىل املتهــم خــارج اململكــة ثــم جلــب إليهــا ومل يكــن لــه حمــل إقامــة معــروف 
أو كان يقيــم خــارج اململكــة فتنظــر الدعــو اجلزائيــة اخلاصــة ضده يف مــكان إقامــة املدعي.

ــام  ــه، فتق ــالً ل ــجنه حم ــه أو س ــكان إيقاف ــرب م ــجون فيعت ــوف أو املس ــم املوق ــا املته أم
ــل. ــذا املح ــه يف ه ــو علي الدع

والــذي يظهــر أنــه ومــن خــالل هــذه املــادة املذكــورة أن هــذه األماكــن الثالثــة ( مــكان 
اجلريمــة - مــكان إقامــة املتهــم - مــكان القبــض ) اختياريــة، وأهنــا عــىل قــدم املســاواة، وقــد 
 ــو ــا يف الدع ــن بينه ــكان م ــار امل ــذي خيت ــادة أن ال ــذه امل ــىل ه ــة ع ــة املقرتح ــت الالئح نص
العامــة هــو رئيــس هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام أو مــن ينيبــه، أمــا يف الدعــو اخلاصــة 

فــإن املدعــي خيتــار بــني مــكان وقــوع اجلريمــة ومــكان املتهــم فقــط.

عالقة إصدار األمر القضائي باالختصاص املكاين:

ــذا  ــة، وعــىل هــذا جــر العمــل، ل ــل األعــامل القضائي ــرب مــن قبي ــي يعت األمــر القضائ
ــبة  ــا، وبالنس ــالً يف نطاقه ــة، وداخ ــات الرشعي ــام املرافع ــد نظ ــموالً بقواع ــون مش ــه يك فإن
ــإن  ــة، ف ــراءات اجلزائي ــة واإلج ــات الرشعي ــي املرافع ــوارد يف نظام ــيل ال ــاص املح لالختص

ــني: ــدد يف حالت ــام يتح ــي جتاهه ــر القضائ ــف األم موق
احلالــة األوىل: أن يكــون األمــر تابعــاً لقضيــة معروضــة أمــام  القضــاء، فإنه يف هــذه احلالة 
يكــون تابعــاً هلــذه القضيــة، وبالتــايل فإنــه ال يتقيــد بقواعــد االختصــاص املحــيل وإنــام يتبــع 
هلــذه القضيــة حمليــاً، وهــذه القضيــة هــي التــي ختضــع لقواعــد االختصــاص املحــيل، فيكــون 

أشــبه بالطلــب العــارض.
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احلالــة الثانيــة: أن يكــون األمــر مســتقالً، أي غــري تابــع لقضيــة معروضــة أمــام القضــاء، 
ويف هــذه احلالــة يتقيــد األمــر القضائــي بقواعــد االختصــاص املحــيل، فتجــب مراعاهتــا عنــد 
إصــداره أو طلبــه، ففــي هــذه احلالــة يكــون األمــر القضائــي خماطبــاً بنصــوص النظــام عــىل 
ــة  ــامل القضائي ــام لألع ــمولية النظ ــق لش ــة حتقي ــذه احلال ــده، ويف ه ــد بقواع ــتقالل ويتقي اس

كلهــا بــام فيهــا األوامــر القضائيــة.

مسألة: تنازع االختصاص يف األوامر:

حاالت تنازع االختصاص:
يتنوع تنازع االختصاص إىل أنواع عدة، أبرزها:

تنــازع وتدافــع االختصــاص بــني قاضيــني يف حمكمــة واحــدة، وهنــا يفصــل رئيــس . ١
املحكمــة يف حتديــد االختصــاص.

ــال . ٢ ــا حت ــاً، فهن ــامً أو حملي ــاً أو قي ــني نوعي ــني حمكمت ــاص ب ــازع االختص ــع وتن تداف
ــا. ــل فيه ــز للفص ــة التميي ملحكم

ــة . ٣ ــة قضائي ــام وجه ــاء الع ــم القض ــد حماك ــني إح ــاص ب ــع االختص ــازع وتداف تن
ــىل  ــس األع ــاص يف املجل ــازع االختص ــل يف تن ــة الفص ــه جلن ــل في ــر فتفص أخ

ــاء. للقض
تنــازع وتدافــع االختصــاص بــني إحــد حماكــم ديــوان املظامل وبــني جهة أخــر غري . ٤

حماكــم القضــاء العــام، فتفصــل يف هــذا التنــازع جلنــة الفصــل يف تنــازع االختصــاص 
ــوان املظامل. بدي

ــم . ٥ ــري حماك ــن غ ــني، أي م ــبه قضائيت ــني ش ــني جهت ــاص ب ــع االختص ــازع أو تداف تن
ــي  ــص نظام ــد ن ــة ال يوج ــذه احلال ــي ه ــامل، فف ــوان املظ ــم دي ــام وحماك ــاء الع القض
يفصــل يف مثــل هــذه املنازعــات، والــذي يظهــر يف هــذه احلالــة أن النــزاع يرفــع إىل 
ــة. ــا يف الدول ــة العلي ــة التنظيمي ــه اجله ــم أن ــك بحك ــه، وذل ــل في ــوزراء للفص ــس ال جمل
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املبحث الثاين: سلطة القايض يف إصدار األوامر القضائية

القايض يتمتع بالسلطة التقديرية يف األوامر القضائية يف حالتني:
ابتداء إصدار األمر القضائي وإصداره من تلقاء نفسه أو عدمه.. ١
النظر يف طلب إصدار األمر القضائي وقبوله أو رفضه.. ٢

فــام هــي الســلطة التقديريــة التــي يتمتــع هبــا القــايض يف هاتــني احلالتــني ؟ ومــا الضوابــط 
التــي حتكــم الســلطة التقديريــة للقــايض ؟

أوال: ماهية السلطة التقديرية:

الســلطة التقديريــة صالحيــة يتمتــع هبــا القــايض للقيــام بعملــه، وذلــك بالتفكــر والتدبــر 
ــا،  ــع مراحله ــه يف مجي ــة أمام ــور املعروض ــق يف األم ــة احل ــة إلقام ــر واملقايس ــب النظ بحس
ابتــداءً مــن قبــول ســامعها، إىل هتيئتهــا إلثبــات صحتهــا أو عدمهــا، إىل البــت فيهــا وإصــدار 

القــرار الــذي اقتنــع بــه القــايض.

ثانياً: ضوابط السلطة التقديرية:

ــيل  ــل العق ــي والعم ــاط الذهن ــاس النش ــىل أس ــوم ع ــايض تق ــة للق ــلطة التقديري الس
واملقايســة وتكويــن القناعــة، فإهنــا هبــذه الصــورة تكــون فضفاضــة واســعة، لــذا كان مــن 
الواجــب ضبطهــا بضوابــط ورشوط تقيدهــا، وتضبطهــا يف حــدود املــرشوع، وتبعدهــا عــن 
أهــواء القضــاة وتشــهيهم، فتجعلهــا مقيــدة بقيــود ال متنــع القــايض مــن حريتــه يف تكويــن 
ــا  ــط م ــذه الضواب ــرز ه ــل أب ــة، ولع ــق واملرشوعي ــرة احل ــرصه يف دائ ــط حت ــام فق ــه، وإن قناعت

يــيل:
الضابط األول: مراعاة الغاية من القضاء.

الضابط الثاين: املصلحة.

الضابط الثالث: املرشوعية.
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الضابط الرابع: االستعجال.

الضابط اخلامس: االحتياط:

ــاط  ــار االحتي ــذ باالعتب ــي أن يأخ ــر القضائ ــدار األم ــر يف إص ــا ينظ ــايض عندم ــىل الق ع
ــني: ــن جهت ــك م ــاس،  وذل ــوق الن حلق

األوىل: جهة طالب إصدار األمر.

ويــدل عــىل هــذا مــا ورد يف املــادة الثامنــة بعــد املائتــني مــن نظــام املرافعــات بخصــوص 
احلجــز التحفظــي، حيــث جــاء: «للدائــن أن يطلــب إيقــاع احلجــز التحفظــي عــىل منقــوالت 
مدينــه إذا مل يكــن للمديــن حمــل إقامــة ثابــت يف اململكــة، أو خــيش الدائــن ألســباب مقبولــة 

اختفــاء أو هتريــب أموالــه».
الثانية: جهة من سيصدر األمر ضده.

الضابط السادس: قناعة القايض:

جيــب عــىل القــايض عنــد إصــدار األمــر القضائــي أن يكــون مقتنعــاً بــام لديــه مــن وقائــع 
ــام  ــه، وال ب ــف علم ــام خيال ــه ب ــدر حكم ــه أن يص ــوز ل ــايض ال جي ــه، فالق ــرض أمام ــا ع وم
جيهلــه، وكــذا يف األمــر، فــال جيــوز لــه أن يأمــر أمــراً خيالــف علمــه، وال جيــوز لــه أن يأمــر 
بأمــر جيهــل أســبابه ودوافعــه ومــا قــد يرتتــب عليــه مــن نتائــج، فــإن األمــر القضائــي يف أمــر 

جمهــول قــد يفســد أكثــر ممــا يصلــح وهــو مــن قبيــل األمــر باهلــو والتشــهي.
الضابط السابع: استقالل الطلبات:

أي أن عــىل القــايض أن ينظــر يف طلبــات اإلصــدار كل واحــدة عــىل حــدة، وذلــك ألن كل 
طلــب لــه مــا يقويــه أو يضعفــه، وكل طلــب لــه حالــة ختصــه وتقــرتن بــه أحــوال وقرائــن 
متيــزه عــن غــريه، فــال جيــوز للقــايض أن يلحــق طلبــاً بآخــر لوجــود التشــابه بينهــام، إذ أنــه 

ينــدر جــداً تطابــق أســباب وموجبــات طلــب األمــر القضائــي.
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الضابط الثامن: املوازنة بني املصالح واملفاسد:

وهذا الضابط من أهم الضوابط التي حتكم السلطة التقديرية للقايض.
مسألة:

عنــد رفــض القــايض إصــدار األمــر القضائــي، هــل يلزمــه حتديــد موعــد جلســة لنظــر 
القضيــة ؟

الذي يظهر: أنه ال يلزم القايض حتديد موعد لنظر القضية.

املبحث الثالث: رشوط إصدار األوامر القضائية

وهذه الرشوط كام ييل:
الرشط األول: االختصاص.

الرشط الثاين: الطلب.

الرشط الثالث:االستعجال:

ــه درؤه  ــزم عن ــذي يل ــه وال ــة علي ــراد املحافظ ــق امل ــدق باحل ــي املح ــر احلقيق ــو  اخلط وه
ــده .  ــرصت مواعي ــو ق ــادي ول ــايض الع ــادة يف التق ــون ع ــة ال تك برسع

ــب  ــو صاح ــايض ه ــة، فالق ــع إىل املحكم ــة راج ــتعجال يف الواقع ــود االس ــر وج وتقدي
ــه. ــن عدم ــتعجلة م ــة املس ــراً باحلامي ــق جدي ــام إذا كان احل ــل في الفص

الرشط الرابع: املرشوعية.

الرشط اخلامس: املصلحة.

الرشط السادس: أال يكون األمر املطلوب إصداره ماساً باملوضوع:

ــر عــىل أصــل الدعــو أو احلــق،  ــي املطلــوب إصــداره يؤث أي ال يكــون األمــر القضائ
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ــر  ــه، فاألم ــاس ب ــق دون املس ــة احل ــه محاي ــد ب ــي يقص ــي وقت ــراء محائ ــي إج ــر القضائ فاألم
ــام هــو  ــراً للحــق، وإن ــاول أصــل احلــق، وال يتضمــن تقري ــي - وكــام ســبق - ال يتن القضائ

ــه. ــه عــىل وضعــه الراهــن وحيمي ــام حيفــظ احلــق ويبقي ــزام ب يتضمــن اإلل
الرشط السابع: تقديم الضامنات املطلوبة:

ملــا كان األمــر القضائــي عــادة يقــوم عــىل االســتعجال، ويبنــى عــىل قناعــة القــايض فــال 
يشــرتط فيــه مــا يشــرتط يف احلكــم مــن وســائل إثبــات، كان مــن املحتمــل أن حيــدث بســببه 
ــذا  ــه وه ــق يف طلب ــري حم ــدار غ ــب اإلص ــون طال ــة ك ــاً يف حال ــري، خصوص ــىل الغ أرضارٌ ع
ــايل فقــد أوجــب النظــام يف حــاالت أن يقــدم  ــة، وبالت ــزان العدال ــه اختــالل مي يرتتــب علي

طالــب األمــر ضامنــات تكفــل حــق املتــرضر يف حــال حصــول الــرضر.

املبحث الرابع: إصدار األوامر القضائية يف الفقه اإلسالمي

ــدار  ــث اإلص ــن حي ــالمي م ــه اإلس ــة يف الفق ــر القضائي ــدرس األوام ــث ن ــذا املبح يف ه
فقــط،و هــذه املرحلــة قــد وردت فيهــا أربــع مســائل، يمكــن عــىل ضوئهــا أن نبحــث إصــدار 

األوامــر القضائيــة يف الفقــه اإلســالمي، وذلــك عــىل النحــو التــايل:
املسألة األوىل: الطلب:

ــد  ــة فق ــر القضائي ــة باألوام ــوص املتعلق ــن النص ــد م ــىل العدي ــالع ع ــالل االط ــن خ م
ــل عــىل أن الفقــه  وجــد أهنــا تذكــر أن القــايض يصــدره بعــد طلــب املدعــي، ويف هــذا دلي

ــي. ــر القضائ ــدار األم ــب إلص ــرتط الطل ــالمي يش اإلس
املسألة الثانية: سلطة القايض التقديرية:   

القــايض يف الفقــه اإلســالمي - كــام يف األنظمــة احلديثــة - يتمتــع بســلطة تقديريــة واســعة 
يف إصــدار األمــر أو رفض إصــداره.
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املسألة الثالثة: االختصاص:
مــن خــالل االطــالع عــىل كتــب الــرتاث اإلســالمي نجــد أن الفقــه اإلســالمي قــد عرف 
االختصــاص بأنواعــه، كاالختصــاص الوالئــي ( الوظيفــي ) فظهــر مــا يعــرف بقضــاء املظامل 

ــاء العام. والقض
كــام أنــه عــرف االختصــاص النوعــي ( املوضوعــي )، واالختصــاص املحــيل ( املــكاين )،، 

وهــذا األمــر معــروف لــد الفقهــاء وفقهــاء السياســة الرشعيــة أيضــاً.
املسألة الرابعة: شكل الطلب:

مــن املقــرر أن الفقــه اإلســالمي جييــز كتابــة الدعــو يف صحيفــة، فمــن بــاب أوىل جــواز 
ــي ال  ــهل فه ــه أس ــر في ــة، واألم ــة أو عريض ــىل صحيف ــر ع ــدار األوام ــات إص ــة طلب كتاب
تتضمــن فصــالً يف خصومــة، وتتخــذ ملواجهــة ظــروف معينــة وأحــوال طارئــة، لــذا فهــي ال 

تقــرر حقــاً وال تتمتــع باحلجيــة التــي تتمتــع هبــا األحــكام.
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الفصل الثاين

ية تسبيب األوامر القضائ

املبحث األول: تعريف التسبيب ومرشوعيته 

املطلب األول: تعريف التسبيب

أوال ً: تعريف التسبيب يف اللغة:
السبب يطلق عىل احلبل، وكل يشء يتوصل به إىل غريه، واجلمع أسباب.

ثانياً: تعريف التسبيب يف االصطالح:
عرفــه الدكتــور عبــداهللا بــن خنــني بأنــه: ذكــر القــايض مــا بنــى عليــه حكمــه القضائــي 
ــة املؤثــرة، وصفــة ثبوهتــا  ــة وأدلتهــا الرشعيــة، وذكــر الوقائــع القضائي مــن األحــكام الكلي

بطــرق احلكــم املعتــد هبــا.
ــوص  ــني بخص ــألتني مهمت ــرق إىل مس ــب أن نتط ــوع جي ــذا املوض ــاح ه ــادة إيض ولزي
التســبيب لألعــامل القضائيــة إمجــاالً، بــام فيهــا األوامــر القضائيــة، وذكرمهــا يفيــد يف إلقــاء 

ــام: ــة،، وبياهن ــر القضائي ــبيب األوام ــىل تس ــوء ع الض
املسألة األوىل: أنواع التسبيب: 

تســبيب األعــامل القضائيــة ينقســم باعتبــار نامذجــه وأنامطــه إىل ثالثــة أقســام، وهــي مــا 
يعــرف بطرائــق التســبيب، وهــي حمــل البحــث يف هــذه املســألة.

١- النوع  األول: التسبيب املسهب:
ويف هــذا النــوع يطــرح القــايض مجيــع األســباب والدوافــع التــي قادتــه إىل النتيجــة التــي 
ــاين  ــىل املع ــوف ع ــم الوق ــارئ احلك ــىل ق ــهل ع ــى يس ــة، حت ــورة تفصيلي ــا بص ــص إليه خل
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والــدالالت التــي يقصدهــا القــايض يف حكمــه.
٢- النوع الثاين: التسبيب املوجز:

ويكتفــي القــايض يف هــذا النــوع بذكــر صفــة ثبــوت الوقائــع أو عــدم ثبوهتــا، وهــذا النوع 
يتحقــق يف حالــة وضــوح الدليــل الــذي بنــى عليــه القــايض حكمــه، وأيضــاً ال بــد يف هــذه 

مــن كــون احلكــم واضحــاً أيضــاَ.
٣- النوع الثالث: التسبيب الوسط:

وهــذا النــوع يعــرف بالطريقــة الوســيطة، ويقــف موقفــاً وســطاً بــني النــوع األول والثاين، 
فهــذا النــوع ال يتميــز باإلســهاب واإلفــراط يف البيــان والتوضيــح يف ذكــر األســباب، كــام أنــه 
ال يصــل إىل حــد اإلجيــاز املخــل غــري الواضــح، فهــو قــد مجــع بــني مزايــا التســبيب املســهب 

ــبيب املوجز. ــا التس ومزاي
املسألة الثانية: ضوابط التسبيب:

١- وجود األسباب: 
تســبيب العمــل القضائــي يقتــيض وجــود أســباب، فوجــود األســباب هــو الــرشط األول 
العتبــار احلكــم مســبباً وال يمكــن أن يكــون احلكــم مســبباً إذا غابــت أســبابه عــن الوجــود، 

فــال بــد مــن توافــر األســباب ماديــاً وحقيقــة، فالوجــود الصــوري ال اعتبــار بــه.
٢- كفاية التسبيب:

ــباب  ــن األس ــي م ــل القضائ ــبيبه للعم ــورد يف تس ــايض ي ــي أن الق ــط يعن ــذا الضاب وه
ــة مــا يكفــي للقناعــة بحكمــه، واســتخالص املنطــوق الــذي  ــة والواقعي ــة والنظامي الرشعي

ــه. ــى إلي انته
ــة يف  ــايض والكفاي ــود إىل الق ــا يع ــر هن ــدد، فاألم ــا حم ــدر هل ــبيب ال ق ــة يف التس والكفاي

ــف. ــة يف الكي ــق الكفاي ــاً حتقي ــب أيض ــام وجي ــط، وإن ــم فق ــت يف الك ــبيب ليس التس
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٣- منطقية األسباب:
 أي أن يكــون التســبيب واقعيــاً متفقــاً مــع املنطــق الســليم، أي أن توجــد رابطــة عقليــة 
ورشعيــة أو نظاميــة صحيحــة بــني األســباب التــي أدت للنتيجــة والنتيجــة التــي متخضــت 

عــن هــذه األســباب.
ومنطقية األسباب تشمل عدة أمور:

ــارض  ــض، ال يع ــع بع ــة م ــباب متوافق ــون األس ــأن تك ــك ب ــباب: وذل ــاق األس أ) اتس
ــايض. ــا الق ــل إليه ــي توص ــة الت ــارض النتيج ــاً، وال تع ــا بعض بعضه

ب) تسلسل األسباب:أي تكون األسباب مرتبة.
ــا أو  ــة فيه ــو، دون مبالغ ــام ه ــع ك ــة للواق ــون مطابق ــباب: أي أن تك ــة األس جـــ) واقعي

ــري. تف
د ) توازن األسباب: وذلك بأن تكون األسباب متعادلة.

٤- العناية بصياغة األسباب:

املطلب الثاين: مرشوعية التسبيب

ــة،  ــح مج ــق مصال ــدف إىل حتقي ــة هت ــرة نظامي ــو فك ــة ه ــامل القضائي ــبيب يف األع التس
والوقــوف عــىل األســاس واألصــل الــذي يقــوم عليــه االلتــزام بالتســبيب أمــر بالــغ األمهية، 

ــإذن اهللا -. ــه يف هــذا املطلــب - ب وهــذا األســاس هــو مــا ســنتطرق إلي
ــا يف هــذا  ــة التســبيب أمــر مقــرر لــد مجيــع النظــم والقوانــني، والــذي هيمن ومرشوعي
املطلــب أن نبــني مرشوعيــة التســبيب يف النظــام الســعودي، ويف الرشيعــة اإلســالمية، وذلــك 

يف املســألتني التاليتــني:
املسألة األوىل:مرشوعية التسبيب يف النظام السعودي:

ــبيب، وأورده يف  ــرق إىل التس ــني - تط ــم والقوان ــن النظ ــريه م ــعودي - كغ ــام الس النظ
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ــام  ــة، و يف نظ ــه التنفيذي ــة والئحت ــات الرشعي ــام املرافع ــك يف نظ ــة وذل ــوص األنظم نص
ــيل: ــام ي ــة، ك ــراءات اجلزائي اإلج
أوالً: نظام املرافعات الرشعية:

املــادة الثانيــة والتســعون بعــد املائــة: «بعــد قفــل بــاب املرافعــة واالنتهــاء إىل احلكــم يف 
القضيــة، جيــب تدوينــه يف ضبــط املرافعــات مســبوقاً باألســباب التــي بنــي عليهــا.....».

ثانيا: الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية:
ــن  ــع م ــوع ال يمن ــع إىل املوض ــم الدف ــبعني: «ض ــة والس ــادة الثالث ــن امل ــة م ــرة الثاني الفق

ــم». ــك يف احلك ــباب ذل ــان أس ــة بي ــىل املحكم ــع أو رده، وع ــول الدف قب
ثالثاً: نظام اإلجراءات اجلزائية:

أ) املــادة الثانيــة والثامنــون بعــد املائــة: «... وجيــب أن يكــون احلكــم مشــتمالً عــىل اســم 
املحكمــة التــي أصدرتــه، وتاريــخ إصــداره، وأســامء القضــاة وأســامء اخلصــوم، واجلريمــة 
موضــوع الدعــو، وملخــص ملــا قدمــه اخلصــوم مــن طلبــات أو دفــاع، ومــا اســتند عليــه 
مــن األدلــة واحلجــج، ومراحــل الدعــو، ثــم أســباب احلكــم ونصــه ومســتنده الرشعــي، 

وهــل صــدر باإلمجــاع أو األغلبيــة».
املسألة الثانية: مرشوعية التسبيب يف الرشيعة اإلسالمية:

تطــرق فقهــاء املذاهــب اإلســالمية إىل تســبيب األحــكام، واملتتبــع ألقواهلــم جيــد أهنــم 
ــه  ــال بأن ــن ق ــم م ــه، فمنه ــوا يف وجوب ــم اختلف ــرياً لكنه ــه كث ــبيب ويذكرون ــررون التس يق
واجــب ومنهــم مــن اســتحبه فقــط، ونحــن هيمنــا هنــا تقريرهــم للتســبيب دون اخلــوض يف 

ــاً أو ال. ــه واجب مســألة كون
ويســتدل للتســبيب بفعــل النبــي - صــىل اهللا عليــه وســلم - لــه، حيــث فعلــه يف قضائــه، 
ــة  ــرست ثني ــرض - ك ــن الن ــس ب ــة أن ــع - عم ــح: « أن الربي ــث الصحي ــاء يف احلدي ــد ج فق
ــوا رســول اهللا - صــىل اهللا  ــوا، فأت ــوا، فعرضــوا األرش فأب ــوا إليهــا العفــو فأب ــة، فطلب جاري
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عليــه وســلم - وأبــوا إال القصــاص، فأمــر الرســول - صــىل اهللا عليــه وســلم - بالقصــاص، 
ــق ال  ــك باحل ــذي بعث ــع ! ال وال ــة الربي ــرس ثني ــول اهللا أتك ــا رس ــرض: ي ــن الن ــس ب ــال أن فق
تكــرس ثنيتهــا، فقــال رســول اهللا - صــىل اهللا عليــه وســلم -: يــا أنــس، كتــاب اهللا القصــاص، 
فــريض القــوم فعفــوا، فقــال رســول اهللا - صــىل اهللا عليــه وســلم -: «إن مــن عبــاد اهللا مــن 

لــو أقســم عــىل اهللا ألبــره» واحلديــث متفــق عليــه.
ــاض  ــد أف ــاء وق ــب الفقه ــره يف كت ــبيب، وروده وتقري ــة التس ــىل مرشوعي ــدل ع ــا ي ومم

ــم. ــرياً يف مؤلفاهت ــبيب، وأوردوه كث ــر التس ــاء يف ذك الفقه

املبحث الثاين: حكم تسبيب األوامر القضائية

املطلب األول: تسبيب األوامر القضائية يف النظام

ولكــي نعــرف حقيقــة موقــف النظــام بدقــة مــن هــذه املســألة، جيــب أن نقســم األوامــر 
القضائيــة إىل نوعــني، ونبــني حكــم كل واحــد منهــام عــىل حــدة، كــام يــيل:

النوع األول: األوامر القضائية التي تصدر يف شكل أحكام:
بعــد صــدور النظــام اجلديــد للمرافعــات الرشعيــة الصــادر عــام ١٤٢١ هـــ، فــإن بعــض 
ــة القضائيــة قــد  التدابــري واإلجــراءات التحفظيــة والوقتيــة، والتــي هتــدف إىل حتقيــق احلامي
نقلــت مــن صفتهــا الطبيعيــة لألوامــر القضائيــة إىل صــورة أحــكام قضائيــة، بعــد أن كانــت 
ــرق  ــا وط ــة صدوره ــعودي صف ــرشع الس ــم امل ــد نظ ــة، وق ــر قضائي ــورة أوام ــدر يف ص تص
التظلــم منهــا، وجعلهــا يف حكــم األحــكام القضائيــة، وهــذه األعــامل أضحــت مــن قبيــل 
ــه  ــبيب، أي أن ــث التس ــن حي ــة م ــكام القضائي ــم األح ــا حك ــار هل ــة، فص ــكام القضائي األح
جيــب تســبيبها كغريهــا مــن األحــكام، ونحــن هنــا هيمنــا أن نتطــرق هلــا - ولــو عــىل عجالــة 
ــا  ــم عليه ــى املنظ ــى وإن أضف ــة، حت ــر قضائي ــة أوام ــت يف احلقيق ــا ال زال ــك لكوهن - وذل
شــكل األحــكام القضائيــة وصفتهــا وهــذه األوامــر القضائيــة قــد ســامها املنظــم باألحــكام 

ــتعجلة. املس
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:النوع الثاين: األوامر القضائية األخر
ــرب  ــبيبها يعت ــب، وتس ــه ال جي ــبيبها لكن ــرشع تس ــوع ي ــذا الن ــق ه ــة وف ــر القضائي األوام
رخصــة مــن النظــام، واألخــذ بــه أو اطراحــه موكــول إىل القــايض نفســه والظــروف املحيطــة 
ــإن  ــذا ف ــة والقناعــة، ل ــق العدال ــة هامــة لتحقي ــة التســبيب كضامن ــة، وال ختفــى أمهي بالقضي
ــة  ــوح والقناع ــادة يف الوض ــة، وزي ــس والتهم ــاً للب ــر، دفع ــذه األوام ــبيب ه ــن األوىل تس م

ــر. والتقري
وأمــا االســتثناءات التــي  توجــب تســبيب األوامــر القضائيــة فراجــع إىل قاعدة: اســتدعاء 
املقــام للتســبيب، فمتــى اســتدعى املقــام تســبيب األوامــر القضائيــة فيجــب تســبيبها، وذلــك 

حتقيقــاً للمصلحــة، ودفعــاً للتهمة.
ــكل  ــتعجلة، ف ــكام املس ــة واألح ــر القضائي ــكيل األوام ــني ش ــرتددة ب ــر امل ــا األوام و أم
حالــة هلــا حكمهــا، فــإذا كان هــذا العمــل يف شــكل حكــم مســتعجل وجــب تســبيبه، وإن 

ــع. ــه ال يمتن ــبيبه، لكن ــب تس ــال جي ــي ف ــر قضائ ــكل أم كان يف ش

املطلب الثاين: تسبيب األوامر القضائية يف الفقه اإلسالمي

يرتجــح أن تســبيب األمــر القضائــي مســتحب يف اإلمجــال، لكنــه جيــب يف حــال مــا إذا 
اســتدعاه املقــام، إمــا لدفــع التهمــة عــن القــايض، أو إلقنــاع اخلصــم بــام تــم إجــراءه ضــده 

ونحــو ذلــك.
ــر  ــام م ــعودي ك ــام الس ــل يف النظ ــه العم ــم اآلن وعلي ــل يف املحاك ــه العم ــا علي ــذا م وه

ــابق. ــب الس ــا يف املطل معن
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املبحث الثالث: فوائد تسبيب األوامر القضائية

ــر  ــبيب األوام ــد تس ــم فوائ ــا أن نقس ــوع، يمكنن ــذا املوض ــث يف ه ــوء البح ــىل ض وع
القضائيــة إىل قســمني:

القسم األول: الفوائد املتعلقة بالصالح العام:
١- فتح سبل الرقابة أمام جهات التقايض األعىل. 

٢- دور التسبيب يف إخضاع احلكم للرقابة الشعبية والوالئية.
٣- إثراء الفقه النظامي واالجتهاد الفقهي.

القسم الثاين: الفوائد املتعلقة بالصالح اخلاص:
أوالً: الفوائد املتعلقة بالقايض:

١- إظهار حياد القايض.
٢- محل القايض عىل االجتهاد.
ثانياً: الفوائد املتعلقة باخلصوم:
١- احلفاظ عىل حقوق الدفاع.

٢- قناعة اخلصم وكذا املدعى عليه.
ثالثاً: الفوائد املتعلقة باألمر الصادر:

١- التأكيد عىل احلقوق وحتديد نطاقها.
٢- قوة األمر الصادر.
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الفصل الثالث

ية إعالن األوامر القضائ

املبحث األول: تعريف اإلعالن ومرشوعيته

املطلب األول: تعريف اإلعالن

أوالً: تعريف اإلعالن يف اللغة:
ــة  ــوره ، والعالني ــه، وظه ــارة إلي ــيشء واإلش ــار ال ــىل إظه ــدل ع ــنَ ي لَ ــن عَ ــدر م مص

ــرس. ــالف ال خ
ثانياً: تعريف اإلعالن يف االصطالح:

هو وسيلة علم الشخص بام يتخذ ضده من إجراءات.
اهلدف من اإلعالن:

مــن خــالل تعريــف اإلعــالن الســابق يتضــح لنــا اهلــدف مــن اإلعــالن، فهــو يقصــد بــه، 
ضــامن علــم املعلــن إليــه باألمــر املــراد إعالنــه وتبليغــه لــه.

أمهية اإلعالن:
اإلعــالن مهــم يف حتقيــق مبــدأ مــن مبــادئ القضــاء والعدالــة، أال وهــو مبــدأ املواجهــة 
بــني اخلصــوم، فاملواجهــة بــني اخلصــوم يصعــب حتقيقهــا بــدون إعــالن اخلصــم وتبليغــه بــام 

ســيتم إجــراؤه ضــده.
ــرف  ــم أو الط ــغ اخلص ــدم تبلي ــاع، فع ــم يف الدف ــق اخلص ــرتام حل ــالن اح ــام أن يف اإلع ك

ــرد. ــة للف ــوق املرشوع ــن احلق ــق م ــم حل ــذا هض ــاع ويف ه ــه يف الدف ــلبه حق ــر يس اآلخ
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أقسام اإلعالن:
يذهــب الفقــه إىل تقســيم اإلعــالن بحســب مــا حيملــه اإلعــالن،، فالورقــة املعلنــة هتــدف 
ــاً أو  ــراءً أو تكليف ــواءً كان إج ــيشء س ــذا ال ــا، وه ــيشء م ــه ب ــه وإعالم ــن إلي ــغ املعل إىل تبلي
حكــامً هــو املــراد وصولــه إىل علــم املعلــن إليــه، وهبــذا التقســيم فقــد قســم الفقــه اإلعــالن 

إىل ثالثــة أقســام:
ــه  ــن إلي ــوة املعل ــة دع ــذه احلال ــالن يف ه ــد باإلع ــور، فيقص ــف باحلض ١- أوراق التكلي

ــده.     ــة ض ــة مرفوع ــاء يف خصوم ــام القض ــور أم للحض
٢- أوراق قضائيــة حتــرر وتعلــن بقصــد إخطــار املعلــن إليــه وتبليغــه بأمــر مــن األمــور 

أو تكليفــه بالقيــام بعمــل أو االمتنــاع عــن عمــل،
ويمثل هلذا القسم بأوراق اإلنذار والتنبيه وإعالن األحكام 

٣-أوراق إعــالن التنفيــذ، فيثبــت فيهــا القــايض إجــراء مــن إجــراءات التنفيــذ اجلــربي، 
وتســمى هــذه األوراق أوراق التنفيــذ.

املطلب الثاين: مرشوعية اإلعالن

ــة  ــذه األنظم ــن ه ــغ، وم ــالن والتبلي ــرتف باإلع ــر وال يع ــاً ال يق ــاً أو قانون ــد نظام الجت
ــايل:  ــو الت ــىل النح ــك ع ــا، وذل ــالمي أيض ــه اإلس ــعودي ويف الفق ــام الس النظ

املسألة األوىل: مرشوعية اإلعالن يف النظام السعودي:
ــام  ــغ»، والنظ ــح «التبلي ــالن بمصطل ــمية اإلع ــىل تس ــح ع ــد اصطل ــعودي ق ــم الس املنظ
الســعودي - كغــريه مــن األنظمــة - قــد رشع التبليــغ، ونظــم قواعــده يف نظــام املرافعــات 

ــة. ــراءات اجلزائي ــام اإلج ــة، ويف نظ الرشعي
ــن  ــغ بواســطة املحرضي ــم التبلي ــة عــرشة مــن نظــام املرافعــات: « يت ــادة الثاني جــاء يف امل
بنــاء عــىل أمــر القــايض أو طلــب اخلصــم أو إدارة املحكمــة، ويقــوم اخلصــوم أو وكالؤهــم 
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ــاطة  ــغ بوس ــوز التبلي ــم، وجي ــن ولتبليغه ــا للمحرضي ــم أوراقه ــراءات وتقدي ــة اإلج بمتابع
ــك». ــب ذل ــو إذا طل ــب الدع صاح

ــة: «يبلــغ  ــة مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائي ــني بعــد املائ ــادة الســابعة والثالث وجــاء يف امل
ــت كاف....». ــة بوق ــاد اجللس ــل انعق ــة قب ــة املختص ــام املحكم ــور أم ــوم باحلض اخلص

وممــا يــدل عــىل مرشوعيــة اإلعــالن يف النظــام الســعودي، وجــود مــا يعــرف باملحرضيــن 
ئيني  لقضا ا

املسألة الثانية: مرشوعية اإلعالن يف الفقه اإلسالمي:
عــرف الفقــه اإلســالمي اإلعــالن القضائــي منــذ القــدم، وتطــرق إليــه الفقهــاء يف كتبهم، 
ــرض أو  ــطة املح ــوم بواس ــالغ اخلص ــم إب ــه يت ــروا أن ــث ذك ــده، حي ــه وقواع ــوا أحكام وبين
اخلصــم، كــام قــرروا أن للقــايض أن يتخــذ أعوانــاً لدعــوة اخلصــوم للحضــور، وذكــروا أن 

ــي -. ــه - أي املحــرض القضائ ــوا يتخذون القضــاة كان
وذكــروا أيضــاً أن هــذا املحــرض الــذي يعمــل لــد القــايض تكــون أجرتــه عــىل بيــت 
ــإن كان  ــي، ف ــىل املدع ــه ع ــت -، وإال فأجرت ــذا الوق ــف يف ه ــن - أي كاملوظ ــال إن أمك امل

ــه. ــه علي ــه ممتنعــاً عــن احلضــور بعــد الطلــب فأجرت املدعــي علي
كــام قــرروا أن القــايض يســتعدي عــىل اخلصــم بكتــاب يرســله مــع خصمــه خيــربه فيــه 

ــه . ــه باحلضــور لســامع أقوال ــه مطلــوب للخصومــة ويأمــره في بأن

املبحث الثاين: حكم إعالن األوامر القضائية

املطلب األول: إعالن األوامر القضائية يف النظام

وســيكون البحــث يف هــذا املطلــب متنــاوالً ملرحلتــني مــن مراحــل اإلعــالن وذلــك ألن 
اإلعــالن بالنســبة لألوامــر القضائيــة يتخــذ مرحلتــني، األوىل قبــل إصــدار األمــر القضائــي، 
فيكــون اإلعــالن هنــا ألجــل حضــور املدعــى عليــه أو مــن ســيصدر األمــر ضــده، والثانيــة 
بعــد إصــدار األمــر القضائــي، فيكــون اإلعــالن هنــا تبليــغ املدعــى عليــه بــام صــدر ضــده 
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مــن أوامــر، وأيضــاً تبليــغ للجهــات املختصــة لتنفيــذ األمــر القضائــي الصــادر مــن املحكمة.
وقبــل أن نتنــاول أحــكام إعــالن األوامــر القضائيــة يف هاتــني املرحلتــني، جيــب أن نتنــاول 
ــغ - أي اإلعــالن - وقواعــده العامــة، وذلــك ألمهيتهــا يف موضــوع األوامــر  أحــكام التبلي

القضائيــة حيــث ســنحيل إليهــا أثنــاء تنــاول املوضــوع.
قواعد اإلعالن العامة:

ــة  ــادة الثالث ــة عــرش إىل امل وهــذه القواعــد تناوهلــا النظــام الســعودي يف املــواد مــن الثاني
والعرشيــن مــن نظــام املرافعــات، وهــي تعتــرب القواعــد العامــة واألصــل يف التبليــغ 
ــا. ــتثناءات منه ــرب اس ــالن يعت ــد اإلع ــن قواع ــا م ــات، وغريه ــام املرافع ــالن يف نظ واإلع

وهذه القواعد كام ييل: 
أوالً: أشخاص التبليغ:

يمــر التبليــغ يف مراحلــه بعــدة أشــخاص، وهــؤالء يســمون بأشــخاص التبليــغ وهــؤالء 
األشــخاص كــام يــيل:

١- طالب التبليغ: يتم طلب التبليغ من قبل ثالثة أشخاص أو جهات.
ــام  ــن النظ ــن، لك ــطة املحرضي ــون بواس ــغ أن يك ــل يف التبلي ــغ: األص ــم بالتبلي ٢- القائ
ــة  ــادة الثاني ــا ورد يف امل ــذا مم ــك وه ــب ذل ــغ إذا طل ــام بالتبلي ــو القي ــب الدع ــاز لصاح أج

عــرشة أيضــاً.
ــه،  ــم نفس ــه أو اخلص ــى علي ــخص املدع ــون إىل ش ــغ يك ــليم التبلي ــه: تس ــغ إلي ٣- املبل

ــه. ــه أو عمل ــل إقامت ــون يف حم ويك
ثانياً: شكل التبليغ:

ذكــرت املــادة الرابعــة عــرشة والئحتهــا شــكل التبليــغ، فذكــرت أنــه يتــم التبليــغ بورقــة 
تتكــون مــن نســختني متطابقتــني، إحدامهــا أصــل واألخــر صــورة هلــا، يوقــع عــىل األصل 
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مســتلم التبليــغ، وتســلم لــه الصــورة، وهــذه الورقــة جيــب أن تشــتمل عــىل البيانــات التالية:
١- موضوع التبليغ وتارخيه باليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها.

٢- االســم الكامــل لطالــب التبليــغ، ومهنتــه أو وظيفتــه، وحمــل إقامتــه واالســم الكامــل 
ملــن يمثلــه، ومهنتــه أو وظيفتــه، أو حمــل إقامتــه.

ــإن مل  ــه، ف ــل إقامت ــه، وحم ــه أو وظيفت ــغ، ومهنت ــه التبلي ــه ل ــن وج ــل مل ــم الكام ٣- االس
ــه. ــغ فآخــر حمــل إقامــة كان ل ــاً وقــت التبلي ــه حمــل إقامــة معلوم يكــن ل

٤- اسم املحرض واملحكمة التي يعمل لدهيا.
٥- اســم مــن ســلمت إليــه صــورة التبليــغ، وصفتــه، وتوقيعــه عــىل أصلهــا، أو إثبــات 

امتناعــه وســببه.
ثالثاً زمان التبليغ: 

ــغ يف  ــر التبلي ــعودي حظ ــام الس ــن، إال أن النظ ــون يف أي زم ــغ أن يك ــل يف التبلي األص
بعــض األوقــات حفاظــاً عــىل خصوصيــات املبلــغ إليــه، وحرصــاً منــه عــىل متتــع املبلــغ إليــه 

بأوقــات راحتــه وعــدم تكديــر صفوهــا.
رابعاً: مكان التبليغ:

ــه املقــرر يف النظــام، وذكــرت املــادة  اعتــرب املنظــم الســعودي للتبليــغ أن يكــون يف مكان
ــذان  ــغ، وه ــكان التبلي ــربان م ــا يعت ــغ ومه ــام التبلي ــم فيه ــني يت ــني اثن ــرشة حمل ــة ع اخلامس

ــا: ــالن مه املح
١- حمــل إقامــة املبلــغ إليــه: واملقصــود بمحــل اإلقامــة هــو املحــل الــذي يقطنــه املبلــغ 
إليــه عــادة، أو املحــل املختــار الــذي اختــاره املبلــغ إليــه لتلقــي اإلخطــارات والتبليغــات.

ــه،  ــه أو وظيفت ــه مهنت ــغ إلي ــه املبل ــامرس في ــذي ي ــر ال ــه املق ــد ب ــل: ويقص ــل العم ٢- حم
ــه. ــر وظيفت ــه يف مق ــى علي ــغ املدع ــوز تبلي فيج
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خامساً: طرق التبليغ:
طرق التبليغ تندرج ضمن حالتني:

احلالة األول: التبليغ العادي:
وهو األصل يف التبليغ، ويتم التبليغ يف هذه احلالة بثالث طرق: 

١- التبليــغ للشــخص: وهــو أكثــر الطــرق فاعليــة وبــه يتحقــق مقصــود التبليــغ مبــارشة 
وفيــه يتــم تبليــغ الشــخص بنفســه وشــخصه مبــارشة دون واســطة، ويكــون التبليــغ نظاميــاً 

متــى ســلم إىل شــخص مــن وجــه إليــه ولــو يف غــري حمــل إقامتــه أو عملــه.
٢- التبليغ يف حمل اإلقامة: وهذا الطريق يشمل التبليغ يف حمل العمل املختار أيضاً.

ــن  ــليمه إىل م ــه وتس ــغ حمل ــال التبلي ــه بإيص ــي يف حمل ــخص الطبيع ــغ الش ــون تبلي ويك
ــدم. ــار واخل ــة واألصه ــزوج والزوج ــه كال ــه يف حمل ــكن مع يس

وهاتان الطريقتان قد أوردهتام املادتان اخلامسة عرشة والثامنة عرشة.
٣- التبليــغ بالطــرق الدبلوماســية: وهــذا الطريــق يعتــرب طريقــاً أصيــالً من طــرق التبليغ، 
وقــد نصــت عليــه املــادة العــرشون والئحتهــا، فهــو طريــق لتبليــغ مــن ليــس لــه حمــل إقامــة 

داخــل اململكــة ولــه حمــل إقامــة معــروف خــارج اململكــة.
احلالة الثانية: التبليغ االحتياطي واالستثنائي: 

ويف هــذه احلالــة يتــم التبليــغ بعــدة طــرق حســب الظــروف التــي تواجــه املبلــغ والعقبات 
التــي تــأيت يف طريقــه، وذلــك عــىل النحــو التايل:

ــق اجلهــات  ــغ عــن طري ــم التبلي ــق اإلدارة أو بالتعــاون معهــا، ويت ــغ عــن طري ١- التبلي
ــة:  ــروف التالي ــة يف الظ اإلداري

أ) إذا مل يوجــد يف حمــل اإلقامــة أحــد، أو وجــد لكنــه امتنــع عــن تســلم التبليــغ، فيســلم 
ــب  ــة - حس ــيخ القبلي ــز أو ش ــس املرك ــة أو رئي ــم الرشط ــي أو قس ــدة احل ــورة إىل عم الص
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ــاً مســجالً خيــربه فيــه أن  األحــوال - ويرســل إىل مــن وجــه إليــه التبليــغ عــىل بريــده خطاب
ــاً للــامدة اخلامســة عــرشة. ــة، وفق الصــورة ســلمت إىل اجلهــة اإلداري

ــلم  ــاً، فيس ــار أيض ــة خمت ــل إقام ــه حم ــس ل ــروف ولي ــة مع ــل إقام ــه حم ــس ل ــن لي ب ) م
التبليــغ إىل وزارة الداخليــة إلعالنــه بالطــرق املناســبة، وهــذا مــا نصــت عليــه الفقــرة (ط) 

ــة عــرشة. مــن املــادة الثامن
ــليم صــورة  ــن تس ــه م ــوب عن ــن ين ــغ أو م ــه التبلي ــه إلي ــن وج ــاع م ــة امتن جـــ ) يف حال
ــل  ــك يف األص ــرض ذل ــت املح ــا، فيثب ــىل أصله ــع ع ــض التوقي ــتلمها ورف ــغ أو اس التبلي
والصــورة ويســلم الصــورة لإلمــارة والتــي بدورهــا تبلــغ القــايض بــام تــم إجــراؤه، وجيــب 
أن تبلــغ املحكمــة خــالل ثــالث أيــام فقــط، وهــذا مــا نصــت عليــه املــادة التاســعة عــرشة.

٢- التبليغ عن طريق الرئيس، ويتم التبليغ هبذه الطريقة يف إحد حالتني:
أ )  تبليــغ رجــال القــوات املســلحة ومجيــع العســكريني يكــون إىل املرجــع املبــارش إىل مــن 

وجــه إليــه التبليــغ.
ب ) تبليغ البحارة وعامل السفن يكون إىل الربان.

والتبليغ هبذه الطريقة قد نصت عليه املادة الثامنة عرشة، يف فقرتيها (هـ) و (و).
٣- التبليغ عن طريق القيّم، ويتم التبليغ هبذه الطريقة يف إحد حالتني:

أ ) تبليــغ املحجــور عليــه ومــن حكمــه كالصبــي والســفيه، يكــون إىل الــويص أو الــويل 
حســب األحــوال.

ب ) تبليغ املسجون أو املوقوف يكون إىل مدير السجن أو مدير حمل التوقيف.
والتبليغ هبذه الطريقة قد نصت عليه املادة الثامنة عرشة، يف فقرتيها (ز) و (ح).

سادساً: مواعيد احلضور:
ذكرت املادة األربعون من نظام املرافعات مواعيد احلضور عىل النحو التايل:



أحكام إصدار األوامر القضائية

١٤٥

ــام عــىل األقــل وذلــك مــن تاريــخ  ــة أي ١- ميعــاد احلضــور أمــام املحكمــة العامــة ثامني
.ــة الدعــو ــغ صحيف تبلي

٢- ميعــاد احلضــور أمــام املحكمــة اجلزئيــة ثالثــة أيــام عــىل األقــل وذلــك مــن تاريــخ 
.تبليــغ صحيفــة الدعــو

ــة، وإىل  ــة العام ــام املحكم ــاعة أم ــن س ــع وعرشي ــد إىل أرب ــذه املواعي ــص ه ــوز نق وجي
ــرشوط. ــة ب ــة اجلزئي ــام املحكم ــاعة أم س

ــة  ــل يف عملي ــرب األص ــعودي، وتعت ــام الس ــغ يف النظ ــة للتبلي ــد العام ــي القواع ــذه ه ه
ــايل: ــني، كالت ــة يف مرحلت ــر القضائي ــالن األوام ــنتناول إع ــالن، واآلن س ــغ اإلع التبلي

املرحلة األوىل: إعالن األوامر القضائية قبل إصدارها:
ــه  ــف حكم ــدار - خيتل ــل اإلص ــا قب ــة - أي م ــذه املرحل ــي يف ه ــر القضائ ــالن األم وإع
باختــالف شــكل الطلــب املرفــوع إىل املحكمــة واملتضمــن طلــب إصــدار األمــر القضائــي، 
فاألمــر القضائــي يطلــب إصــداره عــن طريــق الدعــو العادية كــام يف األحــكام املســتعجلة، 
أو عــن طريــق اخلطــاب املســتقل، أو مــا يعــرف بالطلــب عــىل عريضــة، أو عن طريــق الطلب 
العــارض ضمــن خصومــة قضائيــة، ويمكننــا دراســة حكــم اإلعــالن يف هــذه املرحلــة عــىل 

ضــوء هــذه األشــكال الثالثــة، وذلــك عــىل النحــو التــايل:
أوالً: طلب األمر القضائي عن طريق دعو قضائية:  

ــة التــي يطلبهــا اخلصــم عــن طريــق دعــو مســتعجلة جيــب إعالهنــا  األوامــر القضائي
كاألحــكام األخــر، وتأخــذ أحــكام اإلعــالن العامــة الســابق ذكرهــا يف أول هــذا املطلــب.

ثانياً: طلب األمر القضائي عن طريق خطاب يرفع للمحكمة:
ــات  ــام املرافع ــه ورد يف نظ ــه، لكن ــعودي إىل تنظيم ــم الس ــرق املنظ ــب مل يتط ــذا الطل وه

ــاً يف املحاكــم. ــه حالي ــاً، وهــو ممــا جيــري العمــل ب ــه عرضي والئحت
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ــة  ــا املحكم ــت فيه ــا، فتب ــري إعالهن ــات ال جي ــذه الطلب ــل أن ه ــه العم ــذي علي ــن ال لك
دون إعــالن إمــا بالقبــول أو الرفــض، وهــذا مــا عليــه العمــل يف أغلــب النظــم والقوانــني 

ــاً. ــر أيض األخ
ومما يلحق هبذا الشكل األمر القضائي الصادر من القايض تلقائياً بدون طلب.

ثالثاً: طلب األمر القضائي عن طريق طلب عارض:
ــارض يف  ــب الع ــق الطل ــن طري ــي ع ــي أو وقت ــراء حتفظ ــر بإج ــب األم ــي طل للمدع
ــا  ــون إعالهن ــة، فيك ــة املطروح ــاً للقضي ــون تابع ــب يك ــذا الطل ــة، وه ــة القضائي اخلصوم

ــه. ــاً ل إعالن
املرحلة الثانية: إعالن األوامر القضائية بعد إصدارها:

ويكــون اإلعــالن يف هــذه املرحلــة تبليــغ وإعــالن ملــن صــدر األمــر جتاهــه بــام صــدر، 
فالتبليــغ هنــا يقصــد منــه إخطــار ملــن صــدر األمــر ضــده ليمتثــل بمضمــون األمــر الصــادر 

أو يعــرتض، فاإلعــالن هنــا كالتبليــغ بمضمــون احلكــم الصــادر.
ويشــمل اإلعــالن يف هــذه املرحلــة أوراق التنفيــذ التــي تبلــغ إىل املعنــي باألمــر، كتبليــغ 
اجلهــات  التنفيذيــة املعنيــة للتنفيــذ، وتبليــغ مــن صــدر األمــر ضــده وكل مــن يعنيــه األمــر 

بتنفيــذ مضمــون األمــر الصــادر.
ــة املختصــة  كــام جيــب تســليم صــورة مــن األمــر الصــادر وتبليغــه إىل اجلهــات التنفيذي
ــيل:  ــام ي ــة ك ــراءات اجلزائي ــام اإلج ــن نظ ــرش م ــة ع ــادة اخلامس ــص امل ــاء ن ــد ج ــذه فق لتنفي
«عــىل مجيــع رجــال الســلطة العامــة أن ينفــذوا أوامــر اجلهــات القضائيــة الصــادرة طبقــاً هلــذا 

ــا».  ــبة لتنفيذه ــيلة املناس ــتعملوا الوس ــم أن يس ــام، وهل النظ
ــز  ــغ احلج ــق بتبلي ــا يتعل ــغ م ــة للتبلي ــد العام ــذه القواع ــن ه ــام م ــتثنى النظ ــد اس وق
التحفظــي، حيــث أوجــب النظــام تبليــغ املحجــوز عليــه واملحجــوز لديــه بــام تــم إصــداره 
مــن أمــر باحلجــز التحفظــي خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ صــدور األمــر، وإال عــد احلجــز 
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ــه أو إىل  ــه واملحجــوز لدي ملغــى، كــام أوجــب أن يكــون التبليــغ إىل شــخص املحجــوز علي
شــخص مــن يمثلهــام،  وخــالل هــذه املــدة القصــرية حفاظــاً عــىل احلقــوق وضامنــاً حلريتهــام 
يف التــرصف يف املــال املحجوزوهــذا مــا نصــت وهــذا مــا تضمنتــه املــادة الرابعــة عــرش بعــد 

املائتــني مــن نظــام املرافعــات..
كــام أوجــب النظــام يف حالــة التنفيــذ عــىل األمــوال املحجــوز أن خيطــر املحجــوز عليــه 
بأمــر البيــع قبــل إجرائــه، ويمهــل عــرشة أيــام مــن تاريــخ اإلخطــار قبــل تنفيــذه وهــذا مــا 

ــه املــادة الرابعــة والعــرشون بعــد املائتــني مــن نظــام املرافعــات. تضمنت
ــة املحجــوزة يف املــزاد  كــام أوجــب النظــام إعــالن األمــر الصــادر ببيــع األمــوال املنقول
العلنــي وال بــد أن يكــون اإلعــالن كافيــاً، ويكــون اإلعــالن عــن بيــع املنقــول قبــل اليــوم 
ــكان  ــىل م ــالن ع ــق اإلع ــك بلص ــاً، وذل ــرش يوم ــة ع ــن مخس ــد ع ــدة ال تزي ــدد بم املح
ــاء يف  ــد االقتض ــرش عن ــة، وبالن ــالن يف املحكم ــدة لإلع ــة املع ــىل اللوح ــوزات، وع املحج
جريــدة أو أكثــر، وإذا كانــت األشــياء املنقولــة املحجــوزة عرضــة للتلــف جــاز للمحكمــة أن 
تأمــر بالبيــع مــن ســاعة لســاعة دون إعــالن وهــذا مــا تضمنتــه املــادة الثالثــة والعــرشون بعد 
ــادة الرابعــة والعــرشون بعــد املائتــني مــن نظــام املرافعــات. املائتــني والئحتهــا، وأيضــاً امل

ــه  ــل إلجرائ ــع قب ــالن البي ــة إع ــن املحكم ــب أن تعل ــاراً فيج ــوز عق ــا إذا كان املحج أم
بمــدة ال تزيــد عــن ثالثــني يومــاً وال تقــل عــن مخســة عــرش يومــاً، ويكــون اإلعــالن بلصــق 
ــة،  ــات يف املحكم ــدة لإلعالن ــة املع ــىل واللوح ــار، وع ــاب العق ــىل ب ــر ع ــات األم إعالن
وبالنــرش يف جريــدة أو أكثــر واســعة يف االنتشــار يف منطقــة العقــار وهــذا مــا تضمنتــه املــادة 

ــات. ــام املرافع ــن نظ ــني م ــد املائت ــرشون بع ــة والع السادس
واإلعالن يف هذه املرحلة يأخذ يف الغالب قواعد إعالن األحكام القضائية.

املطلب الثاين: إعالن األوامر القضائية يف الفقه اإلسالمي

ــرر  ــر مق ــور أم ــداره للحض ــل إص ــه قب ــه ب ــم وتبليغ ــي إىل اخلص ــل القضائ ــالن العم إع
لــد فقهــاء الرشيعــة، بــل إن العلــامء أوجبــوه يف األحــكام القضائيــة، فأوجبــوا عــىل القايض 
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أن يكتــب للمدعــى عليــه بكتــاب يشــعره فيــه بوجــوب حضــوره، وذكــروا أنــه جيــب عــىل 
ــوم عليهــا  ــه مــع املدعــي قطعــة مــن شــمع أو طــني خمت القــايض أن يبعــث إىل املدعــى علي
ــة  ــذه الطريق ــم»، وه ــس احلك ــك إىل جمل ــب خصم ــا: «أج ــاً عليه ــايض ومكتوب ــم الق بخات
كانــت فيــام ســلف مــن الزمــن ثــم هجــر ذلــك وأصبــح تبليــغ احلضــور يرســل عــىل قطعــة 

قرطــاس.
واألصــل يف هــذا مــا ورد يف احلديــث الرشيــف: «إذا تقــاىض إليــك رجــالن، فــال تقــض 
ــال:  ــم ( ١٣٣١ ) وق ــننه برق ــذي يف س ــه الرتم ــر». أخرج ــمع كالم اآلخ ــى تس ــألول حت ل
حديــث حســن. وأخرجــه أبــو داوود يف ســننه برقــم (٣٥٨٢ )، واحلديــث حســنه األلبــاين يف 

السلســلة برقــم ( ١٣٠٠ ).
ــاء عــىل مــا ســبق مــن  ــة فبن هــذا مــا يتعلــق باألحــكام القضائيــة، أمــا األوامــر القضائي

ــوالن: ــة ق ــر القضائي ــالن األوام ــامء يف إع ــإن للعل ــاً أو ال ف ــا أحكام ــالف يف كوهن اخل
القول األول: أنه جيب إعالهنا:

ومل ينــص العلــامء عــىل هــذا القــول رصاحــة، لكنــه مقتــىض قوهلــم بــأن األوامــر القضائية 
مــن قبيــل األحــكام وأن األحــكام جيــب إعالهنا.

وهــذا القــول خيــرج عــىل مذهــب أكثــر فقهــاء احلنفيــة والذيــن اعتــربوا األوامــر القضائية 
ــاً قضائية. أحكام

القول الثاين: أنه ال جيب إعالهنا:
وهــذا القــول مفهــوم مــن قــول العلــامء بالتفريق بــني األمــر القضائــي واحلكــم القضائي، 
وظاهــر نصــوص كتــب الفقــه والسياســة تــدل عليــه، حيــث أوردوا إصــدار األمــر القضائــي 

دون ذكــر وجــوب إعالنــه، بــل دون تطــرق لإلعــالن مطلقاً.
وهــذا القــول هــو مــا يظهــر مــن خــالل اســتقراء نصــوص املالكيــة، وبعــض احلنفيــة، 

ــة. ــافعية، واحلنابل والش
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ــة قبــل  الرتجيــح: الــذي يرتجــح - واهللا أعلــم - عــدم إجيــاب إعــالن األوامــر القضائي
إصدارهــا، فــال يلــزم تبليــغ اخلصــم للحضــور، وذلــك ألن هــذا القــول يتفــق مــع األوامــر 
ــق، وال  ــة للح ــري احلامي ــأة، وتوف ــن اإلرساع، واملفاج ــه م ــا تقتضي ــا، وم ــة وطبيعته القضائي

خيفــى مــا يف اإلعــالن مــن تأخــري، فيحصــل بــه تعطيــل فائــدة األوامــر القضائيــة.
ــالن  ــايض إع ــوز للق ــه جي ــر أن ــذي يظه ــتعجال فال ــدم االس ــال ع ــتدعى احل ــن إن اس لك

ــي. ــر القضائ ــدار األم ــل إص ــوره قب ــار حض ــم وانتظ اخلص
ــالن  ــا إع ــم، أم ــري اخلص ــداره لتحض ــل إص ــي قب ــر القضائ ــالن األم ــص إع ــا خي ــذا م ه
األمــر القضائــي بعــد صــدوره فهــو مــن لــوازم تنفيــذه، إذ يلــزم تبليــغ اخلصــم بــه واجلهــات 

املختصــة لتنفيــذه واالمتثــال بمضمونــه.

املبحث الثالث: فوائد إعالن األوامر القضائية

وإعــالن األوامــر القضائيــة وتبليغهــا لــه فوائــد عديــدة وأمهيــة كبــرية، ولعلنــا نضمنهــا 
يف هاتــني الفائدتــني:

١- حتقيق علم اخلصم باألمر القضائي:
ــم  ــغ اخلص ــدف إىل تبلي ــالن هي ــي فاإلع ــالن القضائ ــن اإلع ــمى م ــدف األس ــذا اهل وه

ــده. ــراؤه ض ــم إج ــام ت ــراؤه أو ب ــيتم إج ــام س ــه ب وإعالم
فعلم اخلصم باألمر القضائي وتبليغه به قبل إصداره حيقق له فائدتني:

ــة  ــا الرشيع ــي كفلته ــان الت ــوق اإلنس ــن حق ــك ألن م ــاع: وذل ــق الدف ــرتام ح أ ) اح
ــم  ــالن اخلص ــاء، فإع ــام القض ــاع أم ــق الدف ــارصة ح ــني املع ــة والقوان ــالمية واألنظم اإلس
ــن  ــه م ــق، ويمكن ــذا احل ــه ه ــل ل ــي يكف ــر القضائ ــدار األم ــة إص ــور جلس ــه حلض وتبليغ

ــة. ــق العدال ــهم يف حتقي ــا يس ــاء، مم ــام القض ــته أم ممارس
ب ) احــرتام حــق املواجهــة: حــق املواجهــة بــني اخلصــوم يعتــرب تطبيقــاً حلــق الدفــاع، 

ــغ املســبق للخصــم وحــق املواجهــة ال يتحقــق إال عــن طريــق اإلعــالن والتبلي
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وأما علم الشخص باألمر القضائي وتبليغه به بعد إصداره فيحقق فائدتني أيضاً:
أ ) احــرتام حــق الدفــاع: فعلمــه باألمــر الصــادر يتيــح لــه االعــرتاض عليه عنــد القايض، 

أو الطعــن فيــه أمــام حماكــم االســتئناف حســب األحوال.
والنظــام الســعودي قــد قــرر هــذا احلــق، حيــث اعتــرب األمــر الصــادر باملنــع مــن الســفر 
حكــامً خيضــع لتعليــامت التمييــز كــام يف الفقــرة األوىل مــن الالئحــة التنفيذيــة للــامدة السادســة 

والثالثــني بعــد املائتــني مــن نظــام املرافعــات.
ب ) دفــع الــرضر: علــم مــن صــدر األمــر ضــده باألمــر الصــادر يدفــع الــرضر وحيقــق 

املصلحــة لطــريف األمــر القضائــي عــىل الســواء.
٢- تسيري اخلصومة القضائية:

يعتــرب اإلعــالن القضائــي وســيلة لتســيري اخلصومــة وحتريكهــا نحــو غايتهــا، لــذا يدخــل 
ــة  ــرك اخلصوم ــي حت ــة» أي الت ــامل املحرك ــمى «باألع ــا يس ــن م ــرشاح ضم ــض ال ــد بع ل

ــة. القضائي
وهذه األمهية تتضح يف نواح عدة، وهي كالتايل:

أ ) إعــالن األمــر القضائــي قبــل صــدوره وبعــد املطالبــة بــه إىل اخلصــم مهــم يف حتديــد 
ــه  ــأيت يف صف ــي ت ــة الت ــر القضائي ــح يف األوام ــذا يتض ــة، وه ــور إىل املحكم ــد احلض مواعي
ــن  ــاعة م ــن س ــع وعرشي ــد أرب ــا بع ــور فيه ــد احلض ــث أن موع ــتعجلة، حي ــكام مس أح
اإلعــالن، وبــرشط أن يتــم اإلعــالن إىل شــخص املدعــى عليــه وهــذا مــا نصــت عليــه املــادة 

ــا. ــات والئحته ــام املرافع ــن نظ ــني م ــد املائت ــون بع ــة والثالث اخلامس
ب ) إعــالن األمــر القضائــي بعــد صــدوره يفيــد اخلصــم الصــادر األمــر ضــده يف حتديــد 
مواعيــد الطعــن، فمواعيــد الطعــن ال تــرسي إال بعــد علــم اخلصــم باألمــر الصــادر وتبليغــه 
إليــه، أي بتاريــخ تســليمه احلكــم أو األمــر الصــادر ضــده، وهــذا مــا تضمنتــه املادة السادســة 

والســبعون بعــد املائــة مــن نظــام املرافعــات.
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جـــ ) إعــالن األمــر القضائــي للخصــم يفيــد يف حتديــد مواعيــد اكتســاب األمــر الصــادر 
ــه  ــرتاض علي ــد االع ــات موع ــتعجل إذا ف ــم مس ــكل حك ــادر يف ش ــر الص ــة، فاألم للحجي

ــاً فــال جيــوز للخصــم الطعــن فيــه. والطعــن فيــه اكتســب احلجيــة وصــار قطعي
د ) إعــالن األمــر القضائــي يفيــد يف اختــاذ إجــراءات التنفيــذ والســري فيهــا، وهــذا واضــح 
ــوز  ــز إىل املحج ــادر باحلج ــر الص ــغ األم ــام تبلي ــب النظ ــث أوج ــي، حي ــز التحفظ يف احلج

عليــه واملحجــوز لديــه خــالل عــرشة أيــام وإال عــد احلجــز ملغــى.
ــق  ــت احل ــداره أن يثب ــب إص ــن طل ــىل م ــي ع ــز التحفظ ــام يف احلج ــب النظ ــام أوج ك
ــام مــن صــدور األمــر وإال عــد األمــر ملغــى كــام يف املــادة الرابعــة عــرش  خــالل عــرشة أي

ــة. ــات الرشعي ــام املرافع ــن نظ ــني م ــد املائت بع
تم التلخيص بحمداهللا تعاىل

وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد
وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين.
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ملخص بحث

اإلستيقاف

دراسة مقارنة
بحث تكمييل مقدم لنيل درجة املاجستري يف قسم السياسة الرشعية

إعداد

نواف بن عبدالرمحن السويلمي العنزي

املرشف

د. هاين الطهراوي

أستاذ السياسة الرشعية املشارك باملعهد العايل للقضاء
عام اجلامعي ال

ـ ١٤٢٩ – ١٤٣٠ه

عدد صفحات البحث قبل التعديل ١٨١باملقدمة والفهارس 
عدد صفحات البحث بدون املقدمة والفهارس ١٦١

عدد صفحات البحث بعد التلخيص ٥٢

إعداد وإرشاف
جلنة تلخيص البحوث واالستشارات القضائية 

باجلمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)
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تقسيامت البحث 

يتكون البحث من مقدمة، ومتهيد، وأربعة  فصول،وخامتة، ومن ثم الفهارس.

املقدمة: 

وتشــمل: أمهيــة املوضــوع، وأســباب اختياره،ومشــكلة البحــث، والدراســات الســابقة، 
ومنهــج البحــث، وخطــة البحــث.

الفصل التمهيدي: التعريف بمفردات العنوان وما يتصل هبا وفيه أربعة مباحث:
املبحث األول: تعريف االستيقاف، وطبيعته النظامية، وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول: تعريف االستيقاف يف اللغة.

املطلب الثاين: تعريف االستيقاف يف النظام.

املطلب الثالث: تعريف االستيقاف يف الفقه.

املطلب الرابع: الطبيعة النظامية لالستيقاف.

املطلب اخلامس: الطبيعة الفقهية لالستيقاف.

املبحث الثاين: إجراءات االستيقاف يف الرشيعة اإلسالمية.

ية للحرية الشخصية. املبحث الثالث: كفالة نظام اإلجراءات اجلزائ

ــة، والضبط  ي ــة القضائ ــة اإلداريــة، والضبطي ــز بــني الضبطي ي املبحــث الرابــع: التمي
اجلنائي.

الفصل األول: متييز االستيقاف عام يشتبه به، وفيه مبحثني:

املبحث األول: التمييز بني القبض واالستيقاف، وفيه ستة مطالب:

املطلب األول: ماهية القبض يف النظام.
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املطلب الثاين: ماهية القبض يف الفقه.

املطلب الثالث: رشوط القبض.

املطلب الرابع: آثار القبض النظامية.

املطلب اخلامس: آثار القبض يف الفقه.

املطلب السادس: أوجه االختالف بني القبض واالستيقاف.

ــتة  ــه س ــتيقاف، وفي ــي واالس ــف االحتياط ــني التوقي ــز ب ي ــاين: التمي ــث الث املبح
ــب: مطال

املطلب األول: ماهية التوقيف االحتياطي يف النظام.

املطلب الثاين: ماهية التوقيف االحتياطي يف الفقه.

املطلب الثالث: رشوط التوقيف االحتياطي.

املطلب الرابع: آثار التوقيف االحتياطي النظامية.

املطلب اخلامس: آثار التوقيف االحتياطي يف الفقه.

املطلب السادس: أوجه االختالف بني التوقيف االحتياطي واالستيقاف.

الفصل الثاين: رشوط صحة االستيقاف، وفيه أربعة مباحث:

املبحث األول: من حيث سلطة القيام به.

املبحث الثاين: من حيث شخص املوقوف.

املبحث الثالث: من حيث موضوع االستيقاف، وفيه مطلبني: 

املطلب األول: احلاالت التي جيوز فيها االستيقاف.

املطلب الثاين: احلاالت التي الجيوز فيها االستيقاف.
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املبحث الرابع: التأصيل الفقهي الستيقاف الشخص وتقييد حريته. 

الفصل الثالث: اآلثار النظامية املرتتبة عىل االستيقاف وفيه ثالثة مباحث :

املبحث األول: حظر املساس باحلرية الشخصية للموقوف  يف النظام.

املبحث الثاين: حظر املساس باحلرية الشخصية للموقوف يف الفقه.

املبحث الثالث: موقف املوقوف من اثر استيقافه، وفيه مطلبني:

املطلب األول: امتناع املوقوف عن التعاون مع رجال الضبط اجلنائي.

املطلب الثاين: التخيل االختياري عن جسم اجلريمة، وفيه فرعان: 

الفرع األول: رشوط التخيل االختياري عن جسم اجلريمة اثر استيقافه.
الفرع الثاين: اآلثار النظامية للتخيل االختياري عن جسم اجلريمة اثر االستيقاف.

الفصل الرابع: أوجه بطالن االستيقاف وآثاره، وفيه مبحثان:

املبحث األول: احلكم ببطالن إجراءات االستيقاف وضوابطه، وفيه مطلبان:

املطلب األول: أسباب احلكم بالبطالن.

املطلب الثاين: اثر احلكم ببطالن االستيقاف عىل الدعو اجلزائية.

املبحث الثاين: رقابة القضاء املقارن، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: رقابة القضاء السعودي عىل إجراءات االستيقاف.

املطلب الثاين: رقابة القضاء املرصي عىل إجراءات االستيقاف.

املطلب الثالث: رقابة القضاء الكويتي عىل إجراءات االستيقاف.
مث فهرس األعالم.

مث فهرس املصادر واملراجع.
مث فهرس املوضوعات.
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الفصل التمهيدي

التعريف بمفردات العنوان وما يتصل هبا

وفيه أربعة مباحث:

املبحث األول:تعريف االستيقاف،وطبيعته النظامية: 

املطلب األول: تعريف االستيقاف يف اللغة.

تعريف االستيقاف لغة:
وقف الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل عىل متكث يف يشء. 

بناءً عىل هذا يمكن القول بأن االستيقاف يف اللغة يدل عىل طلب الوقوف. 

املطلب الثاين: تعريف االستيقاف يف النظام.

ــة  ــراءات اجلزائي ــام إلج ــة لنظ ــة التنفيذي ــرشوع الالئح ــتيقاف يف م ــى االس ــد ورد معن ق
ــخص  ــوف ش ــة وق ــلطة العام ــل الس ــب رج ــه « طل ــدل، ص ٢. بأن ــعودي وزارة الع الس

ــره. ــة أم ــتجالء حقيق ــك والس ــة والش ــو للريب ــة تدع ــد يف حال يوج
يف   ٢٣٣ رقــم  الداخليــة  وزيــر  ســمو  قــرار  مــواد  مــن  األوىل  املــادة  وكذلــك 
ــه حيــق لرجــال الدوريــات وغريهــم مــن  ١٤٠٤/١/١٧هـــ، إذ تنــص هــذه املــادة عــىل أن
ــة تدعــو لالشــتباه يف أمــره. رجــال الســلطة العامــة حــق اســتيقاف كل مــن يوجــد يف حال

ــه  ــة الســعودية بأن ويف ضــوء ذلــك يمكــن تعريــف االســتيقاف يف نظــام اململكــة العربي
إجــراء يقــوم بــه رجــال الدوريــات، وغريهــم مــن رجــال الســلطة العامــة باســتيقاف كل من 
يوجــد يف حالــة تدعــو لالشــتباه يف أمــره بغــرض التحــري عــن اجلرائــم وكشــف مرتكبيهــا.
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املطلب الثالث: تعريف االستيقاف يف الفقه.

يف الترشيع اإلسالمي عرف االستيقاف بأنه هو التوقيف.
وقد استعمل الفقهاء التوقيف بمعنى منع الترصف يف املدعى به.

أمــا القانــون الوضعــي فقــد وضــع القانــون عــدة تعريفــات ملدلــول االســتيقاف وعــيل 
ــن  ــق م ــا تتف ــة إال أهن ــث الصياغ ــن حي ــات م ــذه التعريف ــارب ه ــالف مش ــن اخت ــم م الرغ

ــون. ــث املضم حي
ويمكننــا القــول بــأن االســتيقاف هــو جمــرد إيقــاف أحــد األشــخاص لســؤاله عــن اســمه 
ا موضــع الشــك  ــارً ــة واختي ا لوضــع نفســه طواعي ــه وكــذا التحقــق  نظــرً ــه ووجهت وعنوان
ــة  ــلطة العام ــل الس ــل رج ــتلزم تدخ ــن رضورة تس ــئ ع ــلوك ينب ــذا الس ــة وكان ه والريب

ــه. للكشــف عــن حقيقت

املطلب الرابع: الطبيعة النظامية لالستيقاف.

ــق  ــيل: «تطب ــا ي ــىل م ــعودي ع ــة الس ــراءات اجلزائي ــام اإلج ــن نظ ــادة األوىل م ــص امل تن
ــه  ــا ملــا دل علي ــا املعروضــة أمامهــا أحــكام الرشيعــة اإلســالمية، وفقً املحاكــم عــىل القضاي
ــاب والســنة،  ــاب والســنة، ومــا يصــدره ويل األمــر مــن أنظمــة ال تتعــارض مــع الكت الكت

ــام. ــذا النظ ــام ورد يف ه ــا ب ــراءات نظره ــد يف إج وتتقي
ــة نصــت عليهــا الئحــة االســتيقاف يف  ــا أن االســتيقاف طبيعــة إداري ــن لن ــمَّ يتب ومــن ثَ
املــادة األوىل مــن مــواد قــرار ســمو وزيــر الداخليــة الســعودي رقــم ٢٣٣ يف الســابع عــرش 
ــق  ــه حي ــىل أن ــادة ع ــذه امل ــص ه ــرة، إذ تن ــف للهج ــة وأل ــة وأربعامئ ــام أربع ــرم لع ــن املح م
لرجــال الدوريــات، وغريهــم مــن رجــال الســلطة العامــة اســتيقاف كل مــن يوجــد يف حــال 

تدعــو لالشــتباه.
ويف سبيل حتديد طبيعة االستيقاف يف النظم الوضعية،تتضمن ثالث قواعد: 

- صفة اإلجراءات التحفظية ملأموري الضبط القضائي.
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- صفة إجراء التحري.
- أنــه مــن إجــراءات األمــن يبــارشه أي رجــل ســلطة ولــو مل يكــن مــن مأمــوري الضبــط 

لقضائي. ا

املطلب اخلامس: الطبيعة الفقهية لالستيقاف.

ــي يقــوم عليهــا املنهــج الوضعــي عــن االســتيقاف يف  ال ختتلــف طبيعــة االســتيقاف الت
الرشيعــة اإلســالمية، ففــي املنهــج الوضعــي تقــوم عــىل اعتبارهــا إجــراءً اســتدالليًا يقــوم بــه 
مأمــور الضبــط القضائــي، عنــد الشــك والريبــة التــي يضــع الشــخص نفســه فيهــا طواعيــة 
ا، وكــذا املنهــج الربــاين جعــل الشــك والريبــة مــن قبيــل التهمــة التــي ختــول ملأمــور  واختيــارً

الضبــط القضائــي اســتيقاف مــن وضــع نفســه فيهــا باختيــاره. 
ــاط  ــو من ــذي ه ــة ال ــك والريب ــىل الش ــة ع ــتيقاف يف الرشيع ــاء االس ــإن بن ــذا ف ــىل ه وع
االســتدالل باملعنــى الفنــي الــذي ســاقته األنظمــة الوضعيــة ومنهــا حمكمــة النقــض املرصيــة، 
والــذي قــام عليــه الترشيــع اإلســالمي احلنيــف يف حديــث النبــى F، عندمــا ظهــرت الريبــة 
 F عــن ابــن عبــاس ريض اهللا عنــه قــال قــال رســول اهللا يف قــول املــرأة ومنطقهــا، فيــام رو
«لــو كنــت رامجــا أحــدا بغــري بينــة لرمجــت فالنــة فقــد ظهــر فيهــا الريبــة يف منطقهــا وهيئتهــا 
ــار  ــتان األحب ــر، بس ــن حج ــاري، الب ــح الب ــة، فت ــن ماج ــه اب ــا» (أخرج ــل عليه ــن يدخ وم

خمتــرص نيــل األوطــار.
ــىل  ــي ع ــق هللا أو آلدم ــار بح ــاء: إخب ــل كالم الفقه ــة جمم ــم يف التهم ــن القي ــال اب ــد ق وق

ــوال.  ــب األح ــه يف غال ــة علي ــة الرشعي ــة احلج ــذرت إقام ــوب تع مطل
ــن  ــرية ب ــه املغ ــذي رواه عن ــث ال ــول اهللا F يف احلدي ــول رس ــر يف ق ــر أكث ــح األم ويتض
ــري  ــيف غ ــه بالس ــرأيت لرضبت ــع ام ــال م ــت رج ــو رأي ــادة ل ــن عب ــعد ب ــال س ــال ق ــعبة ق ش
مصفــح عنــه فبلــغ ذلــك رســول اهللا F فقــال أتعجبــون مــن غــرية ســعد؟ فــواهللا ألنــا أغــري 
ــن وال  ــا بط ــا وم ــر منه ــا ظه ــش م ــرم الفواح ــرية اهللا ح ــل غ ــن أج ــي م ــري من ــه واهللا أغ من
ــه العــذر مــن اهللا مــن أجــل ذلــك بعــث اهللا  شــخص أغــري مــن اهللا وال شــخص أحــب إلي
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املرســلني مبرشيــن ومنذريــن وال شــخص أحــب إليــه املدحــه مــن اهللا مــن أجــل ذلــك وعــد 
ــاوي  (٧٤/١٣).. ــار للطح ــكل اآلث ــة( مش اهللا اجلن

و يــر الباحــث وإن كان كل مــا ورد مــن نقــاش جــدال بني أصحــاب املذاهــب الوضعية 
ا عــىل نصــوص فقهيــة ثابتــة يف اجتهــادات الفقهــاء إال أن األمــر خيتلــف  قــد يكــون مســتندً
ــدرج  ــاس الت ــىل أس ــراء ع ــة الغ ــم يف الرشيع ــر قائ ــة، فاألم ــة الوضعي ــه يف األنظم ــريا عن كث
والتكامــل بــني النصــوص التــي تســتند أساســا عــىل مبــدأ مهــم مأمــور بــه أال وهــو األمــر 
املعــروف والنهــى عــن املنكــر الــذي يســوغ للمحتســب أو مأمــور الضبــط القيــام بواجبــه 
 F ــي ــل النب ــه، كفع ــإن رآه قوم ا ف ــرً ــر منك ــدون أن ي ــح، ب ــاد والنص ــوة واإلرش يف الدع
ا، فــإذا مــا وجــدت أمــارات تــدل عــىل قيــام هــذا الشــخص بفعــل يعــد يف  ــا وإرشــادً نصحً

.F لــه النبــي الــرشع جريمــة تصــد
ــة  ــد: - صف ــالث قواع ــن ث ــتيقاف تتضم ــة االس ــن أن طبيع ــث م ــر الباح ــمَّ ي ــن ثَ وم

ــي. ــط القضائ ــوري الضب ــة ملأم ــراءات التحفظي اإلج
- صفة إجراء التحري.

- أنــه مــن إجــراءات األمــن يبــارشه أي رجــل ســلطة ولــو مل يكــن مــن مأمــوري الضبــط 
لقضائي. ا

لتضمن كل املبادئ التي يمكن أن تربر هذا اإلجراء. 

املبحث الثاين: إجراءات االستيقاف يف الرشيعة اإلسالمية.

ــن  ــد م ــراء يع ــذا اإلج ــل ه ــني ه ــن أن نب ــد م ــراء الب ــذا اإلج ــن ه ــم ع ــا نتكل عندم
ــن  ــد م ــا الب ا ورشوطً ــودً ــاك قي ــط أم أن هن ــور الضب ــب أو ملأم ــة للمحتس ــلطات املطلق الس
توافرهــا لكــي خيــول لــه القيــام هبــذا اإلجــراء، ولكــن قبــل ذلــك، البــد مــن معرفــة مــا إذا 

ــالم أم ال؟ ــي يف اإلس ــط اإلداري والقضائ ــزة الضب ــمى بأجه ــا يس ــد م كان يوج
ــات  ــن الوالي ــكالم ع ــد ال ــبة عن ــى احلس ــط اإلداري بمعن ــلمني الضب ــاء املس ــرف فقه ع
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اإلســالميةوأن واليــة الضبــط اإلداري اإلســالمي (احلســبة) تقــوم بوظيفــة وغايــة مؤداهــا 
وقايــة املجتمــع مــن اجلرائــم واحلــوادث.

وقــد قــام النبــي F بنفســه بمامرســة هــذه الســلطة، فــكان يعــظ النــاس ويرشــدهم إىل 
أمــور دينهــم ودنياهــم، حتــى إذا وجــد عمــال ضــارا عمــل عــىل منعــه، ومــن ذلــك مــا رواه 
اإلمــام مســلم بســنده عــن أيب هريــرة أن رســول اهللا F مــر عــىل صــربة طعــام فأدخــل يــده 
فيهــا فنالــت أصابعــه بلــال فقــال مــا هــذا يــا صاحــب الطعــام قــال أصابتــه الســامء يا رســول 
اهللا قــال أفــال جعلتــه فــوق الطعــام كــي يــراه النــاس مــن غــش فليــس منــي (صحيــح مســلم 

..(١٤٧)
وعــىل هــذا البــد مــن بيــان الــرشوط التــي يمكــن للمحتســب أو ملأمــور الضبــط أن يقــوم 
عــىل أثرهــا باختــاذ إجــراء االســتيقاف للشــخص يف الرشيعــة اإلســالمية والقانــون الوضعي:

الرشوط التي تسبق االستيقاف يف الرشيعة اإلسالمية وتربر إجراءه:
ــح  ــة املصال ــه رعاي ــاط ب ــبة املن ــق واىل احلس ــن طري ــالم ع ــتيقاف يف اإلس ــون االس يك

ــه. ــر فعل ــر إذا ظه ــن املنك ــى ع ــه والنه ــر ترك ــروف إذا ظه ــر باملع واألم
ومن اجلدير بالذكر أن احلسبة هلا جانبان:

األول:إجيايب: يتمثل يف أهنا تقوم بقمع اجلريمة.
ــة مــن اجلرائــم قبــل وقوعهــا. وهــذا النــوع  والثــاين: إجرائــي فهــي تقــوم بــدور الوقاي
ــه  ــني قيام ــب ح ــط أو املحتس ــلطة الضب ــث إن س ــدده، حي ــن بص ــا نح ــو م ــاط ه ــن النش م
بمهامــه تلــك يمكنــه ممارســة االســتيقاف كإحــد الوســائل التــي تســاعده يف أداء مهمتــه.

وعــىل هــذا نجــد رضورة توافــر رشطــني أساســني لقيــام املحتســب هبــذا اإلجــراء:
 أوهلام: األمر باملعروف إذا ظهر تركه.
 ثانيهام:النهى عن املنكر إذا ظهر فعله.
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ــراف  ــليم واألع ــل الس ــاه العق ــرشع وارتض ــه ال ــر ب ــا أم ــروف كل م ــر باملع أوال: األم
ــايل: ــو الت ــىل النح ــروف ع ــر باملع ــون األم ــدة، ويك احلمي

 أحدها: ما يتعلق بحقوق اهللا - تعاىل.
 الثاين: ما يتعلق بحقوق اآلدميني.

 الثالث: ما يكون مشرتكا بينهام (حقوق اهللا وحقوق اآلدميني).

التعلق بحقوق اهللا تعاىل:

فأما املتعلق بحقوق اهللا عز وجل فمنها ما يلزم األمر به يف اجلامعة دون االنفراد.

التعلق بحقوق العباد: 

رضبان: عام كالبلد إذا تعطل رشبه، أمر بإصالح رشهبم وبناء سورهم.
أمــا اخلاص:فهــو مــا يســمى باملصلحــة اخلاصــة، فيأمــر املحتســب بــأداء احلقــوق عنــد 

القــدرة واليســار.

حقوق مشرتكة بني اهللا تعاىل والعباد:

 كإلزام النساء أحكام العدة إذا فارقن أزواجهن.
ثانيًا: النهى عن املنكر: 

ا: ونعني به أن يكون حمذور الوقوع يف الرشع. األول: كونه منكرً
الثــاين: أن يكــون املنكــر موجــودا يف احلــال: بمعنــى أن تكــون املعصيــة راهنــة وصاحبهــا 

مبــارش هلــا وقــت النهــي أو التغيــري.
الثالث: أن يكون املنكر ظاهرا للمحتسب بغري جتسس:

الرابــع: أن يكــون كونــه منكــرا معلومــا بغــري اجتهــاد: فــكل مــا هــو يف حمــل االجتهــاد 
فــال حســبة، فــكل مــا هــو حمــل لالجتهــاد ال حمــل للنهــي عنــه أو تغيــريه.
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الــرشط اخلامــس: دفــع املنكــر بأيــرس مــا يندفــع بــه: ويشــرتط يف دفــع املنكــر أن يدفــع 
ا  بأيــرس مــا يمكــن أن يدفعــه بــه، فــال جيــوز أن يدفــع بأقــل ممــا يدفعــه مــا دام الدافــع قــادرً
عــىل دفعــه باألكثــر، وال جيــوز أن يدفــع بأكثــر ممــا يدفعــه؛ ألن مــا زاد عــن احلاجــة يعتــرب 

جريمــة.
والنهــى عــن املنكــر يمكــن تقســيمه عــىل نفس النســق الــذي تــم تقســيم األمــر باملعروف 

وهــو عــىل ثالثــة أقســام نبينهــا عــىل النحــو التايل:
األول: العبادات 

الثــاين: املحظــورات: وهــي التــي هنــى عنهــا اهللا ورســوله. ووظيفــة املحتســب: أن يمنــع 
النــاس مــن مواقــف الريــب ومظــان التهمــة، لقولــه F: «دع مــا يريبــك إىل مــا ال يريبــك» 

(االربعــني النوويــه، للنــووي. وقــال الرمــذي حديــث حســن صحيــح 
الثالث: املعامالت املنكرة: كالربا، وعىل املحتسب إنكاره واملنع منه 

الثالــث: مــا يتعلــق باحلقــوق املشــرتكة: كاملنــع مــن التلصــص عــىل بيــوت النــاس، كل 
ذلــك يامرســه املحتســب مــن خــالل إجــراء االســتيقاف بمراقبــة حــال النــاس دون تلصــص 

أو جتســس عليهــم.
الرشوط التي تسبق االستيقاف وتربر إجراءه يف القانون الوضعي:

أوال: رضورة توافــر مظاهــر تــربر االســتيقاف:جيب أن تتوافــر مظاهــر تــربر هــذا 
اإلجــراء، حتــى يتســنى للمســتوقف االعتــامد عليــه كدليــل إلدانــة الشــخص،.

وقــد قضــت حمكمــة النقــض املرصيــة بــأن مــن املظاهــر التــي تــربر لرجــل الســلطة العامة 
ــل  ــف اللي ــخص يف منتص ــاهدة الش ــره، مش ــة أم ــن حقيق ــف ع ــخص للكش ــتيقاف الش اس
حيمــل شــيئًا، ومــا إذا رأ ســيارة الرشطــة هتــدئ مــن رسعتهــا إال قفــل مرسعــا، وقــد خلــع 

حــذاءه ليســهل لــه اجلــري.
ومــن ذلــك أنــه «متــى كان املخــرب قــد اشــتبه يف أمــر املتهــم ملجــرد تلفتــه، وهــو ســائر يف 
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الطريــق وهــو عمــل ال يتنــاىف مــع طبائــع األمــور وال يــؤد إىل مــا يتطلبــه االســتيقاف مــن 
مظاهــر تــربره، فــإن االســتيقاف عــىل هــذه الصــورة هــو القبــض الــذي ال يســتند إىل أســاس 

يف القانــون فهــو باطــل» نقــض ٣٠/ ١٩٥٧/٢- س٨-ق٢٨٣- ص (٩٩٨)..
ــر  ــول بتواف ــن الق ــتيقاف:وحتى يمك ــن االس ــة م ــط الغاي ــل الضب ــد رج ــا: أال يتع ثاني
ــث  ــتوقف بحي ــا للمس ــا مادي ــتيقاف تعرض ــذ االس ــن تنفي ــد وأن ال يتضم ــرشط الب ــذا ال ه
ــخص يف  ــة الش ــل حلري ــه، ألن كل تعطي ــداء علي ــخصية أو اعت ــه الش ــا بحريت ــد مساس يع

ــتيقافا. ــخص ال اس ــذا الش ــىل ه ــا ع ــد قبضً ــه يع ــربا عن ــا ج ــد وقت ــل يمت ــة والتنق احلرك
ثالثا: أن يلتزم رجل الضبط بحد االستيقاف:

وىف هذا السبيل لن خترج طبيعة احلال عن ثالث صور عىل النحو التايل:
الصــورة األوىل: بــأن يتضــح لرجــل الضبــط أن مــا أثــري حــول الشــخص ال أســاس لــه 

مــن الصحــة، وأزال أســباب الشــبهة التــي أثــريت لــد رجــل الضبــط.
الصــورة الثانيــة: هــي مــا يــؤد االســتيقاف فيهــا إىل الكشــف عن حالــة تلبــس بجريمة، 

فــإن اجلريمــة تكــون يف حالــة تلبــس، وتتخــذ كافــة اإلجــراءات املرتتبة عــىل حالــة التلبس.
الصــورة الثالثــة: وهــى حالــة مــا إذا امتنــع املشــتبه فيــه عــن تقديــم مــا يزيــل الشــبهة عــن 
نفســه، فهــل ملأمــور الضبــط اقتيــاده إىل قســم الرشطــة، اختلــف رشاح القانــون يف ذلــك عــىل 

: بني رض
األول: هــو حــق مأمــور الضبــط يف اقتيــاد املســتوقف إىل قســم الرشطــة طاملــا مل يفصــح 

عــن حالــه.
الثــاين: وهــو جلمهــور رشاح القانــون، حيــث ذهبــوا إىل أن االســتيقاف ال يــربر إال ســؤال 

املســتوقف وتلقــى اجلــواب منه.
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ية للحرية الشخصية. املبحث الثالث: كفالة نظام اإلجراءات اجلزائ

ــع  ــع يف اإلرساع بتوقي ــة املجتم ــني: مصلح ــى مصلحت ــة يرع ــراءات اجلزائي ــام اإلج نظ
ــاع عــن  ــة حقــه يف الدف جــزاء عــادل عــىل مــن ارتكــب اجلريمــة ومصلحــة املتهــم يف كفال

ــه.  ــات براءت ــن إثب ــه م ــه ومتكين نفس
ــة أمــر ال  ــات املنصــوص عليهــا يف نظــام اإلجــراءات اجلزائي لذلــك فــإن تطبيــق الضامن
 ــي حتكــم الدعــو ــي توضــح اإلجــراءات الت ــه، حيــث توجــد النصــوص الت خــالف علي
ــن  ــة ع ــة املنبثق ــط النظامي ــط الرواب ــئة يف حمي ــات الناش ــوق والواجب ــك احلق ــة  وكذل اجلزائي
تلــك اإلجــراءات  وتظهــر لنــا النصــوص املتعلقــة بالضامنــات مــن خــالل تلــك النصــوص 

ــول أو الســقوط أو البطــالن. ــاً كعــدم القب ــي تقــرر جــزاء إجرائي الت
ــة  ــة العربي ــة يف اململك ــراءات اجلزائي ــام اإلج ــا نظ ــي ذكره ــات  الت ــة الضامن ــن أمثل وم
الســعودية مــا ورد النــص عليــه يف املادتــني الثانيــة والثالثــة، فقــد نصــت املــادة الثانيــة عــىل: 
«ال جيــوز القبــض عــىل أي إنســان أو تفتيشــه أو توقيفــه أو ســجنه إال يف األحــوال املنصــوص 
عليهــا نظامــاً وال يكــون التوقيــف أو الســجن إال يف األماكــن املخصصــة لــكل منهــام وللمــدة 
املحــددة مــن الســلطة املختصــة، وحيظــر إيــذاء املقبــوض عليــه جســدياً أو معنويــاً كــام حيظــر 

تعريضــه للتعذيــب أو املعاملــة املهينــة للكرامــة».
ــر  ــىل أم ــخص إال ع ــىل أي ش ــة ع ــة جزائي ــوز عقوب ــىل: «ال جي ــة ع ــادة الثالث ــت امل ونص
ــاءً عــىل حكــم هنائــي بعــد  ــه بن حمظــور ومعاقــب عليــه رشعــاً أو نظامــاً وبعــد ثبــوت إدانت

ــي».  ــه الرشع ــاً للوج ــري وفق ــة جت ــة عادل حماكم

ــة، والضبــط  ي ــة القضائ ــة اإلداريــة، والضبطي ــز بــني الضبطي ي املبحــث الرابــع التمي
اجلنائي.

أهم خصائص الضبط اإلداري، والقضائي: 
ــط  ــالف الضب ــة،  بخ ــلطة التنفيذي ــارشه اإلدارة أي الس ــاط تب ــط اإلداري نش ١- الضب
ــة  ــام التابع ــاء الع ــق واإلدع ــة احلقي ــاص هيئ ــن اختص ــل م ــو يف األص ــذي ه ــي ال القضائ
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ــة. ــلطة القضائي للس
ــك  ــدف إىل ف ــذي هي ــي ال ــط القضائ ــالف الضب ــي، بخ ــه وقائ ــط اإلداري هدف ٢- الضب

ــع مرتكبيهــا.  ــي وقعــت وتتب رمــوز اجلريمــة الت
٣- يصدر الضبط اإلداري يف شكل قرار انفرادي ال خيضع للمساومة وال لالتفاق.

٤- تتمتــع اإلدارة يف هــذا النــوع مــن النشــاط بســلطة تقديريــة واســعة، بخــالف مأمــور 
الضبــط القضائــي املقيــد بنظــام ال يمكــن لــه جتــاوزه وإال عــد اإلجــراء باطــال.

٥- إن جمــال الضبــط اإلداري حمــدود بتحقيــق النظــام العام،أمــا مأمــور الضبــط القضائــي 
فمهمتــه الــردع أي ضبــط اجلــاين مرتكــب اجلريمــة وتوقيــع العقوبــة عليــه.

٦- إن الضبــط اإلداري خطــري عــىل احلريــات العامــة، وقــد يكــون بــدون ســند يف النظام، 
بخــالف الضبــط القضائــي الــذي يســتلزم وجــود نص.
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الفصل األول

متييز االستيقاف عام يشتبه به

وفيه مبحثان:

املبحث األول: التمييز بني القبض واالستيقاف، وفيه ستة مطالب:

املطلب األول: ماهية القبض يف النظام.

مفهوم القبض:
وباســتقراء األنظمــة اإلجرائيــة اجلنائيــة املقارنــة مل نجــد أي منهــا يقــدم تعريفــاً للقبــض 
باســتثناء نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الســعودي الــذي عــرف القبــض ضمــن مجلــة 
التعريفــات التــي تضمنتهــا الالئحــة التنفيذيــة لنظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الســعودي، وزارة 
العــدل، ١٤٢٤/١٤٢٣هـــ، ص٤.، حيــث قدمــت تعريفــاً موجــزاً للقبــض بأنــه: « الســيطرة 

ــه «. ــة حيال عــىل املتهــم إلختــاذ اإلجــراءات النظامي
أن تعريــف نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة هــو التعريــف املناســب ؛ وذلــك إلجيازه وشــموله 

. للقبض

 املطلب الثاين: ماهية القبض يف الفقه.

مســاك،  ــا، وخالصــة معانيــه تــدور حــول: اإلِ القبــض لغــةً مصــدر: قبضــه يقبضــه قبضً
وخــالف البســط، واملــوت، واألخــذ، واجلمــع، ومــا أخــذ باليــد، وقبــول املتــاع وإن مل حيــل 

إليــه، وحتويــل املتــاع إىل احليــز، والتملــك - ونحــو ذلــك.
ــا جلميــع أقســام القبــض،  القبــض يف االصطالح:الفقهــاء مل يذكــروا تعريفــا جامعً
ــاه  ــىل معن ــاق ع ــو ب ــام ه ــة، وإن ــة رشعي ــض حقيق ــالح القب ــس الصط ــة لي ــورة عام وبص
اللغــوي والعــريف، وأينــام اســتعمل لفــظ القبــض يف الكتــاب أو الســنة أو مواضــع اإلمجــاع 
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يرجــع يف احلقيقــة إىل معنــاه العــريف وهــو االســتيالء العــريف واالســتقالل ســواء تــم ذلــك 
ــه. ــب علي ــط أو رك ــب باخل ــد أو كت بالي

املطلب الثالث: رشوط القبض.

ــق  ــة واملواثي ــني الوطني ــا القوان ــي أحاطته ــرية الت ــراءات اخلط ــن اإلج ــض م ــرب القب يعت
ــني (٢٦)  ــم يف املادت ــايس للحك ــام االس ــاء ىف النظ ــام ج ــن الضامناتك ــد م ــة بالعدي الدولي

ــيل:  ــا ي ــرشوط م ــذه ال ــن ه و(٣٦) . وم
ــا عــىل الســند القانــوين الــذي خيــول الســلطة القائمــة . ١ إجــراءه البــد أن يكــون مؤسسً

بــه إلمتامــه.
أن يكون القبض يف مدة حمددة بالنسبة لرجل الضبط وكذلك بالنسبة للمحقق.. ٢
معاملة املقبوض عليه بام حيفظ عليه كرامته اإلنسانية. . ٣
ابالغ املقبوض بأسباب القبض عليه واالستامع إىل أقواله فورا .. ٤
ــواد، ٣٥، ٣٤، . ٥ ــاء ىف للم ــام ج ــهر ك ــة أش ــرور ثالث ــد م ــض بع ــر القب ــذ أم أن ال ينف

.،١١٧  ،١٠٩  ،١١٦
املطلب الرابع: آثار القبض النظامية.

إن أهم أثر  من اآلثار للقبض يف النظام السعودي والنظم الوضعية هو جواز تفتيش املقبوض 
ا قانونيًا للبحث عن أدلة اجلريمة. وكذا انعقاد االختصاص القضائي جلهات التحقيق  عليه تفتيشً
واملحاكمة. وهذان األثران يرتتبان عيل القبض القانوين الصحيح. أما القبض الباطل فليس من 
شأنه إحداث هذا. ذلك أن اإلجراء الباطل ال ينتج اآلثار القانونية التي ترتبها القاعدة اإلجرائية.

وكذلك من االثار أنه يستلزم تكليف لرجال السلطة العامة بضبط املتهم وإحضاره ولو بالقوة 
إذا لزم األمر، فإذا خال من ذلك فال يكون أمر قبض.

وكذلــك مــن اآلثــار أال تزيــد مــدة القبــض باعتبــاره إجــراء مؤقــت عــن أربــع وعرشيــن 
. عة سا
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 فقــد نصــت املــادة (١٠٩) مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الســعودي عــىل أنــه « جيــب 
عــىل املحقــق أن يســتجوب املتهــم املقبــوض عليــه فــوراً، وإذا تعــذر ذلــك يــودع دار التوقيف 
إىل حــني اســتجوابه، وجيــب أال تزيــد مــدة إيداعــه عــىل أربــع وعرشيــن ســاعة، فــإذا مضــت 
ــى يتبعهــا املحقــق،  ــرة الت هــذه املــدة وجــب عــىل مأمــور دار التوقيــف إبــالغ رئيــس الدائ

وعــىل الدائــرة أن تبــادر إىل اســتجوابه حــاالً أو تأمــر بإخــالء ســبيله».
 وغنــى عــن البيــان فــإن القبــض غــري الصحيــح يرتتــب عليــه عــدة جــزاءات متمثلــة يف 
اجلــزاء التأديبــي، وكــذا اجلــزاء اإلجرائــي. والــذي يتمثــل يف البطــالن وكــذا اجلــزاء اجلنائي.

املطلب اخلامس: آثار القبض يف الفقه.

إن هــذ ه اآلثــار النظاميــة يمكــن أن تنطبــق عــىل اآلثــار الفقهيــة بــل إهنــا ال تتعــارض مــع 
الرشيعــة اإلســالمية ويمكــن القــول أن يف ذلــك مصلحــة حلاميــة املجتمــع فــإن وضــع هــذه 
ــر أن  ــويل األم ــرتك ل ــي ت ــة الت ــل السياس ــن قبي ــو م ــة ه ــوص إجرائي ــورة نص ــرة يف ص الفك

ينظمهــا بــام حيقــق مصالــح العبــاد. 

املطلب السادس: أوجه االختالف بني القبض واالستيقاف.

أوال: من حيث القائم بكل منهام.
ــن  ــو مل يك ــة ول ــلطة العام ــال الس ــن رج ــرد م ــة أي ف ــراؤه بمعرف ــوز إج ــتيقاف جي االس
مــن مأمــوري الضبــط القضائــي وهــذا خمتلــف عــن القبــض إذ ال جيــوز أن يتــم إال بمعرفــة 

مأمــور الضبــط القضائــي.
ثانيًا: من حيث املساس باحلرية الفردية.

االســتيقاف ال ينطــوي عــىل مســاس بحريــة مــن يتخــذ قبلــه وال يبيــح يف ذاتــه اســتعامل 
القــوة معــه،  أمــا القبــض فهــو إجــراء مــاس باحلريــة الفرديــة.

ثالثًا: من حيث اآلثار.
أن القبــض رتــب عليــه النظــام جــواز التفتيــش بخــالف االســتيقاف إذ ال يرتتــب عليــه 
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هــذا األثــر، وكذلــك فــإن القبــض جييــز احتجــاز مأمــور الضبــط القضائــي للمقبــوض عليــه 
مــدة ال تتجــاوز أربــع وعرشيــن ســاعة، أمــا االســتيقاف فــال جيــوز أكثــر مــن اقتيــاد املشــتبه 

فيــه إىل أقــرب مأمــور ضبــط قضائــي.
ا: من حيث طبيعة كلٍّ منهام. رابعً

االستيقاف هو جمرد إجراء إداري، بينام القبض فهو إجراء من إجراءات التحقيق.
ا: سبب اإلجراء. خامسً

ــب  ــض يتطل ــام القب ــب، بين ــبهات وري ــر ش ــتيقاف تواف ــارشة االس ــون ملب ــب القان يتطل
ــام. ــىل االهت ــة ع ــة وكافي ــل يقيني ــود دالئ ــه وج ــم في املنظ

ــتة  ــه س ــتيقاف، وفي ــي واالس ــف االحتياط ــني التوقي ــز ب ي ــاين: التمي ــث الث املبح
ــب: مطال

املطلب األول: ماهية التوقيف االحتياطي يف النظام.

باســتقراء األنظمــة اإلجرائيــة اجلزائيــة نجــد أن معظمهــا قــد خــىل مــن حتديــد تعريــف 
ــس  ــامه « باحلب ــا اس ــا م ــاه، فمنه ــول مسمـ ــت ح ــام اختلف ــي، ك ــف االحتياط ــدد للوق حم
ــة  ــراءات اجلنائي ــون اإلج ــرصي م ٣٤، وقان ــة امل ــراءات اجلنائي ــون اإلج ــي «   (قان اإلحتياط
الليبــي م١١٥، وقانــون اإلجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــة الكويتــي م ٦٩،  ومنهــا مــا اســامه  
ــامت  ــول املحاك ــون أص ــعودي م ١١٢، قان ــة الس ــراءات اجلزائي ــام اإلج ــف «  (نظ « بالتوقي
األردين م ١١١، قانــون أصــول املحاكــامت اجلزائيــة الســوري م ١٠٢، قانــون أصــول 
ــة العراقــي م ١٠٩،   ــاين م ١٠٠، قانــون أصــول املحاكــامت اجلزائي ــة اللبن املحاكــامت اجلزائي
ومنهــا مــا اســامه « االعتقــال اإلحتياطــي «  (قانــون املســطرة اجلنائيــة املغــريب م ١٥٢، قانــون 

ــيس م ١٨٤.   ــة التون ــراءات اجلزائي ــة اإلج جمل
ــون يف  ــد رشاح القان ــي اجته ــس اإلحتياط ــف احلب ــي لتعري ــاب الترشيع ــل الغي وىف ظ
ــرتة  ــالل ف ــجن خ ــم الس ــداع املته ــه: إي ــض بأن ــه البع ــراء، فعرف ــذا اإلج ــف هل ــم تعري تقدي
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ــه. ــي حماكمت ــا أو إىل أن تنته ــا أو بعضه ــق كله التحقي

املطلب الثاين: ماهية التوقيف االحتياطي يف الفقه.

هــو توقيــف الشــخص ومنعــه مــن التــرصف بنفســه حيــث شــاء ســواء كان يف مســجد 
أويف بيــت  وهلــذا اســامه الرســول صــىل اهللا عليــه وســلم أرسا.

املطلب الثالث: رشوط التوقيف االحتياطي:

ــراءات  ــام اإلج ــح يف نظ ــص رصي ــرد ن ــي: مل ي ــف اإلحتياط ــر التوقي ــبيب أم أوالً: تس
اجلزائيــة الســعودي يوجــب تســبيب أمــر التوقيــف اللهــم إال نــص املــادة (١١٦) مــن النظــام 
التــي توجــب إبــالغ املوقــوف فــورا بأســباب القبــض عليــه أو توقيفــه، وجــاء يف الالئحــة 
التنفيذيــة للنظــام مــن خــالل املــادة (١/١١٦)  «وجيــب عــىل املحقــق إيــراد أســباب القبــض 

عــىل املتهــم، أو توقيفــه يف حمــرض التحقيــق  ويوقــع املتهــم يف املحــرض عــىل العلــم هبــا» .
ثانياً: إبالغ املوقوف احتياطياً بأسباب وقفه

ــة الســعودي  ــة رصاحــة ضمــن نصــوص نظــام اإلجــراءات اجلزائي  وردت هــذه الضامن
ــه  ــض علي ــن يقب ــور كل م ــغ ف ــىل  «يبل ــت ع ــي نص ــادة (١١٦) الت ــص امل ــالل ن ــن خ م
أويوقــف بأســباب القبــض عليــه أو توقيفــه ويكــون لــه حــق اإلتصــال بمــن يــراه إلبالغــه، 

ــي». ــط اجلنائ ــل الضب ــة رج ــت رقاب ــك حت ــون ذل ويك
ــت  ــأن أوضح ــص ب ــذا الن ــرسة هل ــة ومف ــام مكمل ــة للنظ ــة التنفيذي ــاءت الالئح  وج
وجــوب إيــراد أســباب القبــض يف حمــرض التحقيــق، ويوقــع عــىل املحــرض بــام يفيــد العلــم. 

ثالثاً:  حتديد مدة التوقيف االحتياطي 
 املالحــظ اختــالف األنظمــة اإلجرائيــة اجلزائيــة حــول حتديــد مــدة التوقيــف االحتياطي، 

ويمكــن ردهــا يف هــذا الشــأن إىل ثالثــة اجتاهات:- 
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ــراءات  ــام اإلج ــك نظ ــن ذل ــي: وم ــف اإلحتياط ــدة التوقي ــىص مل ــداً أق ــع ح األول: يض
اجلزائيــة الســعودي مــن خــالل نــص املــادة (١١٣) التــي أوجبــت أال تزيــد مــدة التوقيــف 
اإلحتياطــي عــن مخســة أيــام جتــدد بأمــر مــن املحقــق بحيــث ال يزيــد جمموعهــا عــن أربعــني 
ــدة  ــك امل ــادة تل ــام زي ــاء الع ــق واإلدع ــة التحقي ــس هيئ ــض، ولرئي ــخ القب ــن تاري ــاً م يوم
ــة أو  ــم للمحكم ــة املته ــا إحال ــني بعده ــهر، يتع ــتة أش ــن س ــا ع ــد يف جمموعه ــث ال تزي بحي

ــه.  اإلفــراج عن
ــات،  ــات دون اجلناي ــواد املخالف ــي يف م ــف االحتياط ــىص للتوقي ــد أق ــع ح ــاين:  وض الث

ــادة (١٤٣) . ــص يف امل ــام  ن ــرصي ك ــة امل ــراءات اجلنائي ــون اإلج ــك قان ــن ذل وم
ــون  ــك قان ــن ذل ــي: وم ــف االحتياط ــدة التوقي ــىص مل ــد أق ــع ح ــدم وض ــث: ع الثال

اإلجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــة الكويتــي، كــام  نــص يف املــادة (٧٠) 
و يمكــن القــول: بــأن أفضــل األنظمــة هــو مــا يضع حــداً أقــىص ملــدة احلبــس االحتياطي 
يف املخالفــات واجلنايــات باعتبــار أن هــذا اإلجــراء مــن اإلجــراءات اإلســتثنائية  وحتــى ال 

يظــل املتهــم مهــددا بمــدة حبــس مفتوحــة. 

املطلب الرابع: آثار التوقيف االحتياطي النظامية.

أوالً: معاملة املوقوف احتياطيا معاملة خاصة 
ــاً بــام يكفــل كرامتــه جممــع عليهــا  ــة معاملــة املحبــوس احتياطي ــا القــول أن ضامن  يمكنن
ــس  ــية، بعك ــة والسياس ــوق املدني ــة باحلق ــة اخلاص ــات الدولي ــالل االتفاقي ــن خ ــاً م دولي
اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان فلــم يركــز عــىل موضــوع معاملــة املحبوســني احتياطيــا.

ــوس  ــة املحب ــة بمعامل ــات خاص ــررت ضامن ــد ق ــة ق ــة اجلزائي ــة اإلجرائي ــام أن األنظم ك
ــوس  ــل للمحب ــذي كف ــعودي، ال ــة الس ــراءات اجلزائي ــام اإلج ــك نظ ــن ذل ــاً وم احتياطي
احتياطيــاً حــق إبالغــه بســبب القبــض، وحــق االتصــال بمــن يــر إبالغــه ســواء كان أهلــه 
ــن  ــورا كل م ــغ ف ــىل «يبل ــت ع ــي نص ــادة (١١٦) الت ــص امل ــالل ن ــن خ ــك م ــه، وذل وذوي
يقبــض عليــه أو يوقــف بأســباب القبــض عليــه أو توقيفــه، ويكــون لـــه حــق االتصــال بمــن 
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ــط».  ــل الضب ــة رج ــت رقاب ــك حت ــون ذل ــه، ويك ــراه إلبالغ ي
ثانياً: خصم مدة التوقيف االحتياطي من مدة العقوبة 

يفهــم مــن نــص املــادة (٢١٦) مــن قانــون اإلجــراءات اجلزائيــة الســعودي والتــي نصــت 
عــىل: ( يفــرج يف احلــال عــن املتهــم املوقــوف إذا كان احلكــم صـــادر بعــدم اإلدانــه  أو بعقوبة 
ال يقتــيض تنفيذهــا الســجن، أو إذا كان املتهــم قــد قــىض مــدة العقوبــة املحكــوم هبــا يف أثنــاء 

توقيفــه ).
ــادة (٤٨٢)   ــص  امل ــاء ىف ن ــام ج ــدة، ك ــذه القاع ــرصي هب ــم امل ــذ املنظ ــد أخ ــك ق وكذل

ــة.  ــراءات اجلنائي ــون اإلج ــن قان ــادة ( ٤٨٤) م ــك  امل وكذل

املطلب اخلامس: آثار التوقيف االحتياطي يف الفقه.

ــدة  ــال بقاع ــف عم ــواز التوقي ــالمي إىل ج ــه اإلس ــاء يف الفق ــم الفقه ــب معظ ــد ذه لق
ــع.  ــد الذرائ ــوط وس ــذ باألح األخ

والتوقيــف يف الرشيعــة اإلســالمية يكــون يف بعــض اجلرائــم، ويف حــاالت خاصة يســتدل 
عليهــا عنــد وقــوع العقوبــة . فــان كان مســتحقه صبيــا مل ينيــب عنــه احــد يف اســتيفاؤه ال أب، 

وال ويص، وال حاكــم، وإنــام حيبــس اجلــاين حتــى يبلــغ الصغــري، ويفيــق املجنون.
ــن  ــغ اب ــى بل ــاص حت ــرشم يف قص ــن خ ــه ب ــه هدب ــة ريض اهللا عن ــس معاوي ــد حب    فق

ــريه. ــاين إىل غ ــد اجل ــه أال يتع ــن رشوط ــل،، وم القتي
    واملهــم يف هــذا املقــام هــو القيــود املقــررة عــىل اإلجــراء، ومنهــا مــا قــرره الفقهــاء أن 
 تقريــره جيــب أن يتــم مــن قبــل الــوايل ال القــايض، وقــد اختلفــوا يف مقــدار املــدة القصــو
الواجــب توقيفــه فيهــا. فمــن الفقهــاء مــن قــال أن تقديــره مــرتوك لــويل األمــر، ومنهــم مــن 

قــال جيــب حتديــد املــدة وال جيــوز أن تتعداهــا.
ــن  ــم وم ــق التنظي ــر ح ــويل األم ــت ل عل ــي جُ ــم الت ــض اجلرائ ــب يف بع ــف يتوج والتوقي

ــف: ــتدعي التوقي ــي تس ــم الت ــذه اجلرائ ه
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أوال: جريمة قطع الطريق .
ثانيا: جريمة البغي. 

ثالثا: الردة. 

املطلب السادس: أوجه االختالف بني التوقيف االحتياطي واالستيقاف.

M١  ملــا كان احلبــس االحتياطــي هــو إجــراء ينطــوي عــىل املســاس بحريــة األفــراد فإنــه 
يشــرتك مــع االســتيقاف يف ذلــك.

٢- االســتيقاف خيتلــف مــع التوقيــف اإلحتياطــي يف أن األخــري مــن إجــراءات التحقيــق 
واالســتيقاف مــن إجــراءات االســتدالل.

٣- التوقيــف االحتياطــي يف نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الســعودي ينتهــي بمــيض مخســة 
ــىل  ــا ع ــد جمموعه ــه، وال تزي ــد مدت ــام حتدي ــاء العـ ــق واإلدع ــة التحقي ــام إال إذا رأت هيئ أي
ســتة أشــهر مــن تاريــخ القبــض عــىل املتهــم  كــام جــاء ىف املــواد ( ١٠٣)، (١٠٤) مــن نظــام 

ــة الســعودي.  اإلجــراءات اجلزائي
أما االستيقاف فهو إيقاف عابر سبيل فقط.

٤-  كــام أن التوقيــف اإلحتياطــي يأمــر بــه جهــة التحقيــق، أمــا االســتيقاف فإنــه يبــاح 
ملأمــور الضبــط القضائــي القيــام بــه يف أحــوال حمــددة نظامــاً  كــام جــاء ىف املــادة (٦٩) مــن 

قانــون أصــول اإلجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــة الكويتــي.
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الفصل الثاين

رشوط صحة االستيقاف، وفيه أربعة مباحث:

املبحث األول: من حيث سلطة القيام به.

١- أن يكــون القائــم بــه خمــول لــه نظامــاً:  كام جــاء يف املــادة ( ٣٥ ) مــن نظــام اإلجراءات 
اجلزائية. 

٢- أال تتضمن إجراءات االستيقاف تعرضاً مادياً للمتحر عنه متس حريته. 
٣- أن ال تزيد مدة االستيقاف عن مدة االستفسار. 

 املبحث الثاين: من حيث شخص املوقوف.

يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً يف موضع الشك والريبة.
 ان ينبــئ هــذا الوضــع الــذي وضــع الشــخص نفســه فيــه عــن رضورة تســتلزم تدخــل 

رجــل الرشطــة .

املبحث الثالث: من حيث موضوع االستيقاف، وفيه مطلبني: 

املطلب األول: احلاالت التي جيوز فيها االستيقاف 

جيــب أن تتوافــر مظاهــر تــربر هــذا اإلجــراء، حتــى يتســنى للمســتوقف االعتــامد عليــه 
ــع  ــارا يف وض ــة واختي ــه طواعي ــخص نفس ــع الش ــا أن يض ــخص، ومنه ــة الش ــل إلدان كدلي
الشــبهة والريــب، األمــر الــذي اســتوجب تدخــل املســتوقف للكشــف عــن حقيقــة األمــر 

ــض ١٩٣٧/٢/٨- ق٤٣- (٤١/٤). ــبهة والريب(نق ــوض الش ــة غم وإزال
وخالصــة ذلــك أنــه إذا مل يكــن يف ســلوك املــرء مــا يدعــو إىل االشــتباه يف أمره واســتيقافه، 
ــإن  ــربر االســتيقاف، ف ــع األمــور وال ي ــاه مــن تــرصف يتوافــق مــع طبائ ــأن يكــون مــا أت ب
ــمَّ كان اإلجــراء أي  ــا ال يســتند لنــص قانــوين ومــن ثَ االســتيقاف يف هــذه احلالــة يعــد قبضً
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ــض ٣٠/ ١٩٥٧/٢- س٨-ق٢٨٣- ص (٩٩٨). ــالً (نق ــتيقاف باط االس
ــة االمــر باملعــروف والنهــي  ــورد بعــض حمــارض هيئ ومــن التطبيقــات يف هــذا املجــال ن

ــة والشــك: ــة الريب ــاءً عــىل ظهــور حال عــن املنكــر  يف جمــال االســتيقاف بن
 جاء حمرض اهليئة فيها عىل النحو التايل:

« احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا، وبعد: 
ففــي حــال قيامنــا بدوريــة ميدانيــة، وبمرورنــا مــن خلــف أســواق....، شــاهدنا شــخصا 
ــا أن  ــدا وم ــر أح ــه ينتظ ــديدة وكأن ــة ش ــة ريب ــو بحال ــيارة...، وه ــد س ــف عن ــعوديا يق س
ــف  ــن املوق ــص م ــاول التخل ــك وح ــه إال وارتب ــرب من ــر بالق ــمية مت ــيارة الرس ــاهد الس ش
واالبتعــاد عــن الســيارة، فتــم اســتدعاؤه، فتبــني أنــه....، والــذي أخــذ يتلعثــم يف حديثــه، 
وشــوهدت بجانــب الســائق يف ســيارته عــىل املقعــد األمامــي كرتــون مخــر مســتورد نــوع... 

فتــم ضبطهــا... إلــخ 

املطلب الثاين: احلاالت التي الجيوز فيها االستيقاف

ــأن يكــون  ــه إذا مل يكــن يف ســلوك املــرء مــا يدعــو إىل االشــتباه يف أمــره واســتيقافه، ب أن
ــإن االســتيقاف  ــع األمــور وال يــربر االســتيقاف، ف ــاه مــن تــرصف يتوافــق مــع طبائ مــا أت
ــمَّ كان اإلجــراء أي االســتيقاف  ــا ال يســتند لنــص قانــوين ومــن ثَ يف هــذه احلالــة يعــد قبضً

باطــالً (نقــض ٣٠/ ١٩٥٧/٢- س٨-ق٢٨٣- ص (٩٩٨).

املبحث الرابع: التأصيل الفقهي الستيقاف الشخص وتقييد حريته.

ــة  ــة عادل ــه يف حماكم ــه وحق ــان وحريت ــة اإلنس ــىل كرام ــالمية ع ــة اإلس ــدت الرشيع   أك
ــايض  ــلطة الق ــت لس ــود وجعل ــن القي ــد م ــت العدي ــاع، فوضع ــه الدف ــا أوج ــه فيه ــاح ل تت
حــدوداً ال يتعداهــا فــإن خــرج عليهــا كان عملــه باطــالً، بــل إن غايــة الرشيعــة اإلســالمية 
هــي وضــع القيــود أمــام القضـــاة الذيــن ال يتورعــون يف إصـــدار األحـــكام التــي ال يراعــى 

ــه.  ــات للمحكــوم علي فيهــا ضامن
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ــم وأن  ــرباءة يف املته ــرتاض ال ــي اف ــه وه ــم ضامن ــرب وأعظ ــة أك ــرت الرشيع ــك أق وكذل
ــدود  ــلم « ادرءوا احل ــه وس ــىل اهللا علي ــه ص ــك قول ــن ذل ــم، وم ــة املته ــرس ملصلح ــك يف الش
بالشــبهات مــا اســتطعتم، فــإن كان لــه خمــرج فخلــوا ســبيله، فــإن األمــام ألن خيطــئ يف العفو 
ــة « (  حتفــة األحــوذي رشح ســنن الرتمــذي للمباركفــوري،  خــري مــن أن خيطــئ يف العقوب

كتــاب احلــدود .
وجممــل القــول نخلــص إىل حقيقــة مقتضاهــا أن األنظمــة اإلجرائيــة التــي ترســم طــرق 
ــا  ــع عليه ــة جتم ــيلة لغاي ــا وس ــالمية ألهن ــة اإلس ــف الرشيع ــايض ال ختال ــراءات التق وإج
ــة  ــراد حري ــا لألف ــاح فيه ــة تت ــة عادل ــل حماكم ــاء يف ظ ــوء إىل القض ــي اللج ــة وه الرشيع
الدفــاع، كــام أن الضامنــات القضائيــة املوجــودة اآلن يف نظــام االجــراءات اجلزائيــة ســبق وأن 

ــالمية.  ــة اإلس ــا الرشيع قررهت
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الفصل الثالث

اآلثار النظامية املرتتبة عىل االستيقاف

 وفيه ثالثة مباحث

املبحث األول: حظر املساس باحلرية الشخصية للموقوف  يف النظام.

مــن الضامنــات  التــي ذكرهــا نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية 
مــا ورد النــص عليــه يف املادتــني الثانيــة والثالثــة، فقــد نصــت املــادة الثانيــة عــىل: « ال جيــوز 
القبــض عــىل أي إنســان أو تفتيشــه أو توقيفــه أو ســجنه إال يف األحــوال املنصــوص عليهــا 
ــدة  ــام وللم ــكل منه ــة ل ــن املخصص ــجن إال يف األماك ــف أو الس ــون التوقي ــاً وال يك نظام
املحــددة مــن الســلطة املختصــة، وحيظــر إيــذاء املقبــوض عليــه جســدياً أو معنويــاً كــام حيظــر 

تعريضــه للتعذيــب أو املعاملــة املهينــة للكرامــة.
ونصــت املــادة الثالثــة  « ال جيــوز عقوبــة جزائيــة عــىل أي شــخص إال عــىل أمــر حمظــور 
ومعاقــب عليــه رشعــاً أو نظامــاً وبعــد ثبــوت إدانتــه بنــاءً عــىل حكــم هنائــي بعــد حماكمــة 
ــخصية  ــة الش ــاس باحلري ــر املس ــاين: حظ ــث الث ــي املبح ــه الرشع ــاً للوج ــري وفق ــة جت عادل

ــه. ــوف يف الفق للموق
 أكــدت الرشيعــة اإلســالمية عــىل كرامــة اإلنســان وحريتــه وحقــه يف حماكمــة عادلــة تتاح 
لــه فيهــا أوجــه الدفــاع، فوضعــت العديــد مــن القيــود وجعلــت لســلطة القــايض حــدوداً ال 

يتعداهــا فــإن خــرج عليهــا كان عملــه باطــالً . 
وإن أبــرز مــا أوردتــه يف هــذا الشــأن التأكيــد عــىل حريــة املتهــم ومنــع إكراهــه وتعذيبــه 
ــه امتولــدة مــن إكــراه وهتديــد  مــن أجــل محلــه عــىل االعــرتاف، بــل أهنــا جعلــت اعرتافات
ــن  ــر ب ــة عم ــه إىل اخلليف ــيل ريض اهللا عن ــول ع ــك ق ــن ذل ــا، وم ــول عليه ــري مع ــد غ ووعي
اخلطــاب ريض اهللا عنــه عندمــا كان يقــيض بأمــر امــرأة اهتمــت بالزنــا ومحلــت ســفاحاً  وقــد 
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ــري  ــا أم ــه: ي ــال ل ــا، إذ ق ــد ختويفه ــب بع ــن ذن ــه م ــام ارتكبت ــت ب ــا اعرتف ــا بعدم ــر برمجه أم
املؤمنــني: أمــا ســمعت قــول رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم يقــول: «ال حــد عــىل معــرتف 
ــه مــن قيــد أو حبــس أو هتديــد فــال إقــرار لــه»( الريــاض النظــرة يف مناقــب  بعــد بــالء، إن

العــرشة  للمحــب الطــربي)
ــأذن  ــه إال ب ــول في ــت الدخ ــكن فمنع ــة املس ــالمية حرم ــة اإلس ــررت الرشيع ــك ق وكذل
ــن  ــل دار أيب حمج ــا دخ ــه عندم ــاب ريض اهللا عن ــن اخلط ــر ب ــن عم ــا رو ع ــك م ــن ذل وم
الثقفــي حيــث كان يــرشب اخلمــر مــع أحـــد أصحابــه، فقــال أبــو حمجــن يــا أمــري املؤمنني إن 
هــذا ال حيــل لــك  فقــد هنــى اهللا عــن التجســس، فقــال عمــر: مــا يقــول هــذا  فقــال زيــد بــن 
ثابــت: صــدق يــا أمــري املؤمنــني هــذا مــن التجســس، قــال: فخــرج عمــر وتركــه (تفســري 
القرطبــي   وكذلــك أقــرت الرشيعــة أكــرب وأعظــم ضامنــه وهــي افــرتاض الــرباءة يف املتهــم 
وأن الشــك يفــرس ملصلحــة املتهــم، ومــن ذلــك قولــه صــىل اهللا عليــه وســلم « ادرءوا احلــدود 
ــئ يف  ــام ألن خيط ــإن األم ــبيله، ف ــوا س ــرج فخل ــه خم ــإن كان ل ــتطعتم، ف ــا اس ــبهات م بالش
العفــو خــري مــن أن خيطــئ يف العقوبــة « (حتفــة األحــوذي،  مرجــع ســابق وقــد أحيطــت هذه 
ــع إىل  ــو راج ــا ه ــا م ــا ومنه ــا وتطبيقه ــل برعايته ــي تتكف ــة الت ــائل العملي ــات بالوس الضامن
شــخص القــايض أو املرشــح للقضــاء باعتبارهــا مــن مجلــة صفاتــه الشــخصية واخللقيــة التــي 
ــع هبــا كالعقــل والعلــم والفهــم، ومنهــا مــا هــو موضوعــي يتصــل بالعمــل  جيــب أن يتمت
القضائــي نفســه كوجــوب تعيــني القــايض، وجــواز ختصيصــه بنظــر منازعــات معينــة ونفــاذ 

حكمــه عــىل الكافــة.

املبحث الثالث: موقف املوقوف من اثر استيقافه، وفيه مطلبني:

املطلب األول: امتناع املوقوف عن التعاون مع رجال الضبط اجلنائي

ــط  ــوري الضب ــق مأم ــىل ح ــة ع ــص رصاح ــة إىل الن ــات العربي ــض الترشيع ــت بع اجته
ــك: ــن ذل ــوه وم ــتعامل الق ــي يف اس القضائ

استعامل القوة أو السالح عند القبض عىل املتهم:- 
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الســالح  اســتعامل  دون  القــوة  اســتعامل  حــق  الداخــيل  األمــن  لقــوات 
الوســيلة  هــي  القــوة  تكــون  أن  وبــرشط  الواجــب  ألداء  الــالزم  بالقــدر 
للــامدة  تنفيــذ   (٤٧) الــوزاري  القــرار  صــدر  وقــد   (٤٦) لذلــك  الوحيــدة 
اســتعامل  حــاالت  واملتضمنــة  الداخــيل  األمــن  قــوات  نظــام  مــن  الســابعة 

حاالت استعامل السالح من قبل رجال قوات األمن الداخيل.
املادة األوىل: -

ــخاص  ــد األش ــاة أح ــت حي ــى كان ــس مت ــن النف ــاع ع ــق الدف ــالل بح ــدم اإلخ ــع ع م
معرضــة خلطــر جســيم وشــيك الوقــوع، ولرجــال قــوات األمــن الداخــيل وأخويــاء 
اإلمــارات واملجاهديــن املدربــني عــىل الســالح حــق اســتعامل الســالح يف األحــوال التاليــة:

١ - للقبــض عــىل املحكــوم عليــه بعقوبــة الســجن مــدة تزيــد عــن ثالثــة أشــهر إذا قــاوم 
أوحــاول اهلــرب. 

ــم  ــالمتها وجرائ ــة وس ــن الدول ــة بأم ــم املخل ــد اجلرائ ــم بإح ــىل املته ــض ع ٢ - للقب
ــرب أو مــن  ــا املخــدرات والتهريــب يف ال ــال أو العــرض وقضاي ــداء عــىل النفــس أو امل االعت
ــاول  ــاوم أو ح ــم إذا ق ــك اجلرائ ــد تل ــس بإح ــه، واملتلب ــض علي ــمي بالقب ــر رس ــدر أم ص

ــرب. اهل
ــرد أو  ــرب أو مت ــة لله ــة أو حماول ــم مقاوم ــل منه ــجونني إذا حص ــة املس ــد حراس  - عن
عصيــان مجاعــي وكانــت الــرضورة تقــيض باســتعامل الســالح ويتــم الرتكيــز عــىل املحرضــني 

لقمــع التمــرد أو العصيــان.
املادة الثانية: -

ــيل:  ــا ي ــاع م ــادة األوىل إتب ــا بامل ــوص عليه ــاالت املنص ــار يف احل ــالق الن ــل إط ــب قب جي
 ــر ــائل األخ ــع الوس ــتنفاد مجي ــد اس ــاري إال بع ــالح الن ــتعامل الس ــوء إىل اس ــدم اللج ع
حســب مــا يتوفــر يف حينــه كالنصــح واســتعامل العــيص واهلــراوات والغــاز املســيل 
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اســتخدام  ســيتم  بأنــه  املســموع  الشــفوي  واإلنــذار  امليــاه  وخراطيــم  للدمــوع 
واهلــرب.  املقاومــة  عــن  املتهــم  أو  عليــه  املحكــوم  يكــف  مل  إذا  النــاري  الســالح 
ــذاره  ــه أو املتهــم فيكــون إن ــذار الشــفوي إىل ســمع املحكــوم علي إذا اســتحال وصــول اإلن
بإطــالق عيــار نــاري يف الفضــاء مــع مراعــاة أخــذ احليطــة التامــة واحلــذر حتــى ال يصــاب 

بــرئ. 
عنــد  اهلــرب  حماولتــه  أو  مقاومتــه  يف  املتهــم  أو  عليــه  املحكــوم  اســتمر  إذا   -
اهلــرب  أو  املقاومــة  ملنعــه مــن  الوحيــدة  الوســيلة  النــار هــو  إنــذاره وكان إطــالق 
أمكــن  مــا  يقودهــا  التــي  الســيارة  عجــالت  أو  ســاقيه  باجتــاه  النــار  فتطلــق 
لــه.  جتــاوز  دون  اهلــرب  يعيــق  أو  املقاومــة  مــن  يمنــع  الــذي  وبالقــدر  ذلــك 
جيــب وقــف إطــالق النــار فــور زوال املوجــب. (نــص املــادة رقــم ( ٦ ) مــن نظــام قــوات 

االمــن الداخــيل، ( ٤٦ ) رقــم ٤/ب/٢٠٠٨ يف ١٤٠٨/٢/٦ هـــ.

املطلب الثاين: التخيل االختياري عن جسم اجلريمة، وفيه فرعان: 

الفرع األول: رشوط التخيل االختياري عن جسم اجلريمة اثر استيقافه.
ــة. ويف  ــا جريم ــكل حيازهت ــياء يش ــن أش ــه م ــام يف حوزت ــم ع ــىل املته ــون خت ١- أن يك
نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الســعودي مل يــرد حتديــداً للجــرم مــن حيــث كــون اجلريمــة مــن 
ــول  ــاً، إذ خ ــام عام ــن النظ ــادة (٣٣) م ــص امل ــاء ن ــام ج ــه، وإن ــن عدم ــيمة م ــم اجلس اجلرائ
ــذي  ــارض ال ــم احل ــىل املته ــض ع ــة القب ــس باجلريم ــال التلب ــي يف ح ــط اجلنائ ــل الضب لرج

ــه. ــىل اهتام ــة ع ــل كافي ــد دالئ توج
ــط  ــور الضب ــه مأم ــام ب ــق ق ــري حم ــراء غ ــة إج ــون نتيج ــيل أال يك ــرتط يف التخ ٢- يش

ــة. ــوع جريم ــرد وق ــراد ملج ــات األف ــلب حري ــى ال تس ــك حت ــي. وذل القضائ
٣- أال يكــون االســتيقاف يف غــري احلــاالت التــي مل جييزهــا النظــام (حكــم حمكمــة النقض 
املرصيــة بتاريــخ ١٩٦١/١/١٨م، جمموعــة األحــكام التــي قررهتــا حمكمــة النقــض املرصيــة، 
س ١٢، رقــم ١٤، ص ٧٩.، حكــم حمكمــة النقــض املرصيــة بتاريــخ ١٩٥٦/٢/٢١م، 
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جمموعــة األحــكام التــي قررهتــا حمكمــة النقــض املرصيــة، س ٧، رقــم ٧٠، ص ٣٣٤. 
ــم  ــراء الباطل(حك ــوع اإلج ــن وق ــوف م ــة التخ ــيل نتيج ــون التخ ــرتط أال يك ــام يش ك
حمكمــة النقــض املرصيــة بتاريــخ ١٩٦١/١/١٨م، جمموعــة األحــكام التــي قررهتــا حمكمــة 
ــخ  ــة بتاري ــض املرصي ــة النق ــم حمكم ــم ١٤، ص ٧٩.، حك ــة، س ١٢، رق ــض املرصي النق
ــم  ــة، س ٧، رق ــض املرصي ــة النق ــا حمكم ــي قررهت ــكام الت ــة األح ١٩٥٦/٢/٢١م، جمموع

 .٣٣٤ ص   ،٧٠

الفرع الثاين: اآلثار النظامية للتخيل االختياري عن جسم اجلريمة اثر االستيقاف
ــد  ــازة اح ــري حي ــون يف غ ــث يك ــيشء بحي ــن ال ــاره ع ــه واختي ــخص بإرادت ــىل الش إذا خت
أصبــح مــن اجلائــز البحــث والتحــري عــام بــه بــال قيــد، فــإذا عثــر فيــه عــىل خمــدر كنــا بصدد 
جريمــة يف حالــة تلبــس مل يتــم احلصــول عــىل الدليــل فيهــا بطريــق التفتيــش أو بالتعــرض 

حلرمــة األشــخاص.
ومن األمثلة يف ذلك:

ــئل  ــا س ــا، ومل ــي كان حيمله ــة الت ــن احلقيب ــيل ع ــم خت ــت أن املته ــد أثب ــم ق  إذا كان احلك
عنهــا أنكــر صلتــه هبــا، األمــر الــذي أثــار شــبهة رجــال الرشطــة فاســتوقفوه واقتــادوه إىل 
ــة بواســطة  ــه يصــح تفتيــش احلقيب ــه مــا حــدث، فان مأمــور الضبــط القضائــي وقصــوا علي
مأمــور الضبــط القضائــي إذا وجــد فيــام أبلــغ بــه الدالئــل الكافيــة عــىل اهتــام بإحــراز خمــدر، 
ــة  ــبيل تأدي ــىل س ــل ع ــام حص ــي إن ــط القضائ ــور الضب ــاده إىل مأم ــم واقتي ــتيقاف املته فاس
رجــال الرشطــة لواجبهــم إزاء الوضــع املريــب الــذي وضــع نفســه فيــه). ختــيل املتهــم عــام يف 
حيازتــه وإنــكاره ملكيتــه لــه خيــول لرجــل الســلطة العامــة الــذي جيــد الــيشء املختــيل عــن 
هــاو يقــع بــرصه عليــه أن يســتوقف املتهــم ويلتقــط مــا ختــيل عنــه وتقديمــه ملأمــور الضبــط 
ــكام  ــة األح ــخ ١٩٦١/١/١٨م، جمموع ــة بتاري ــض املرصي ــة النق ــم حمكم ــي. (حك القضائ
التــي قررهتــا حمكمــة النقــض املرصيــة، س ١٢، رقــم ١٤، ص ٧٩.، حكــم حمكمــة النقــض 
املرصيــة بتاريــخ ١٩٥٦/٢/٢١م، جمموعــة األحــكام التــي قررهتــا حمكمــة النقــض املرصيــة، 
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ــم ٧٠، ص ٣٣٤.  س ٧، رق
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الفصل الرابع

أوجه بطالن االستيقاف وآثاره

وفيه مبحثان:

املبحث األول: احلكم ببطالن إجراءات االستيقاف وضوابطه،وفيه مطلبان:

املطلب األول: أسباب احلكم بالبطالن.

ــاً  ــرب خمالف ــه يعت ــه فإن ــررة ل ــرشوط املق ــن ال ــي رشط م ــل اإلجرائ ــن العم ــف ع  إذا ختل
ــامل  ــة األع ــت طائف ــدرج حت ــة لين ــة الصحيح ــامل اإلجرائي ــط األع ــن حمي ــرج ع ــام وخي للنظ

ــام. ــة للنظ ــة املخالف اإلجرائي
ــة  تعريــف البطــالن:   هــو جــزاء إجرائــي مرتتــب عــىل عــدم مراعــاة األحــكام النظامي
ــة  ــأي إجــراء جوهــري مــن إجــراءات التحقيــق، بــل إجــراءات الدعــو اجلنائي املتعلقــة ب
بشــكل عــام  ويســتوي أن يكــون اإلجــراء اجلوهــري متعلــق بالشــكل أو متعلــق باملوضــوع.

 واألنظمــة اإلجرائيــة مل تنــص عــىل الصفــة اجلوهريــة وإنــام ممكــن تســتفاد مــن صياغــة 
النــص إذا كان بصيغــة الوجــوب أو عــدم اجلــواز � ومــن ذلــك عــىل ســبيل املثــال ال احلــرص 
نــص املــادة (٣) مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الســعودي قــد جــر عــىل النحــو التــايل: « 
ال جيــوز القبــض عــىل أي إنســان أو تفتيشــه أو توقيفــه أو ســجنه إال يف األحــوال املنصــوص 
عليهــا نظامــاً، وال يكــون التوقيــف أو الســجن إال يف األماكــن املخصصــة لــكل منهــام وللمدة 
املحــددة مــن الســلطة املختصــة، وحيظــر إيــذاء املقبــوض عليــه جســدياً أو معنويــاً كــام حيظــر 

تعريضــه للتعذيــب أو املعاملــة املهينــة للكرامــة».

املطلب الثاين: اثر احلكم ببطالن االستيقاف عىل الدعو اجلزائية

لقــد أخــذ نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الســعودي بنظريــة البطــالن الــذايت، أي أن اإلجراء 
يكــون باطــالً وفقــاً لتقديــر القــايض، حيــث مل يــورد البطــالن عــىل ســبيل احلــرص  ولكنــه 
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وضــع قاعــدة عامــة حتكــم البطــالن.
وتطبيقــاً لذلــك نصــت املــادة (١٨٨) منــه عــىل أنــه « كل إجــراء خمالــف إلحــكام الرشيعة 

اإلســالمية أو األنظمــة املســتمدة منهــا يكــون باطالً».
 كــام أن املــادة (١٨٩) فقــد نصــت عــىل تنــاول أحــوال البطــالن املتعلقــة بالنظــام العــام 
ــن  ــا م ــة وواليته ــكيل املحكم ــة بتش ــة اخلاص ــاة األنظم ــدم مراع ــاً لع ــون راجع ــذي يك ال
حيــث اختصاصهــا بنظــر الدعــو، فنصــت عــىل ذلــك بقوهلــا « إذا كان البطــالن راجعــاً إىل 
عــدم مراعــاة األنظمــة املتعلقــة بواليــة املحكمــة مــن حيــث تشــكيلها أو اختصاصهــا بنظــر 
الدعــو فيتمســك بــه يف أي حالــة كانــت عليهــا الدعــو وتقــيض بــه املحكمــة ولــو بغــري 

طلــب ». 
كــام نصــت املــادة (١٩٠) مــن ذات النظــام عــىل ســلطة املحكمــة يف تصحيــح اإلجــراء 
الباطــل حيــث نصــت عــىل « يف غــري مــا نــص عليــه يف املــادة التاســعة الثامنــني بعــد املائــة إذا 
كان البطــالن راجعــاً إىل عيــب يف اإلجـــراء يمكــن تصحيحــه فعــيل املحكمــة أن تصححــه 

وإن كان راجعــاً إىل عيــب ال يمكــن تصحيحــه فتحكــم ببطالنــه».
ــة،  ــابقة والالحق ــراءات الس ــىل اإلج ــالن ع ــر البط ــىل أث ــادة (١٩١) ع ــت امل ــام نص ك
فقالــت « ال يرتتــب عــىل بطــالن اإلجــراء بطــالن اإلجــراءات الســابقة عليــه وال اإلجــراءات 

ــه».  ــة علي ــن مبني ــه إذا مل تك ــة ل الالحق
كــام نصــت املــادة (١٩٢) عــىل حالــة البطــالن املطلــق لــورود عيــب جوهــري يف اإلجــراء 
ــا  ــه فعليه ــن تصحيح ــاً ال يمك ــاً جوهري ــو عيب ــة أن يف الدع ــدت املحكم ــا « إذا وج بقوهل
أن تصــدر حكــامً بعــدم ســامع هــذه الدعــو، وال يمنــع هــذا احلكــم مــن إعــادة رفعهــا إذا 
توافــرت الــرشوط النظاميــة «، ومل حيــدد النظــام املقصــود بالعيــب اجلوهــري بــل تــرك ذلــك 

لتقديــر القــايض. 
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املبحث الثاين: رقابة القضاء املقارن، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: رقابة القضاء السعودي عىل إجراءات االستيقاف

ــكام  ــف إلح ــراء خمال ــىل أن كل إج ــاده (١٨٨ ) « ع ــعودي يف امل ــام الس ــص النظ ــد ن لق
ــال» . ــون باط ــا يك ــتمدة منه ــه املس ــالميه أو االنظم ــة االس الرشيع

وهــذا النــص متيــز بــه النظــام الســعودي عــىل باقــي األنظمــة، فــان كان اإلجــراء املعيــب 
ــة.  ــق املصلح ــذا حيق ــها تصحيحه،وه ــاء نفس ــن تلق ــة م ــوىل املحكم ــه فتت ــن تصحيح يمك
ــون  ــراء كان يك ــالن اإلج ــم ببط ــة أن حتك ــىل املحكم ــب ع ــه فيج ــن تصحيح وإذا مل يمك
االســتيقاف أكثــر مــن ( ٢٤ ) ســاعة. فيبطــل القبــض مــا ترتــب عليــه مــن آثــار جــاء ذلــك 
فيــام ورد مــن املــادة ( ١٨٩ )، وكذلــك لــو اعــرتف بعــد قبــض خمالــف فــال يعتــد بــه ؛ الن 
ــادة ( ١٩٠ ) عــىل « يف غــري مــا نــص  ــي عــىل باطــل فهــو باطــل كــام ورد يف نــص امل مــا بن
ــة إذا كان البطــالن راجعــاً إىل عيــب يف اإلجـــراء  ــه يف املــادة التاســعة الثامنــني بعــد املائ علي
يمكــن تصحيحــه فعــيل املحكمــة أن تصححــه وإن كان راجعــاً إىل عيــب ال يمكــن تصحيحــه 
فتحكــم ببطالنــه» (: ضامنــات املتهــم يف مرحلتــي التحقيــق االبتدائــي يف نظــام اإلجــراءات 

ــا. ــا بعده ــعودي، ص ( ٢٤٨ ) وم ــة الس اجلزائي
لقــد أخــذ نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الســعودي بنظريــة البطــالن الــذايت، أي أن اإلجراء 
يكــون باطــالً وفقــاً لتقديــر القــايض، حيــث مل يــورد البطــالن عــىل ســبيل احلــرص، ولكنــه 

وضــع قاعــدة عامــة حتكــم البطــالن. 
 ومــن ذلــك عــىل ســبيل املثــال ال احلــرص نــص املــادة (٣) مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائية 
الســعودي قــد جــر عــىل النحــو التــايل: « ال جيــوز القبــض عــىل أي إنســان أو تفتيشــه أو 
توقيفــه أو ســجنه إال يف األحــوال املنصــوص عليهــا نظامــاً، وال يكــون التوقيــف أو الســجن 
ــر  ــة، وحيظ ــلطة املختص ــن الس ــددة م ــدة املح ــام وللم ــكل منه ــة ل ــن املخصص إال يف األماك
ــاً كــام حيظــر تعريضــه للتعذيــب أو املعاملــة املهينــة  إيــذاء املقبــوض عليــه جســدياً أو معنوي

للكرامــة
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ــك  ــع وذل ــم وأوس ــات اع ــة صالحي ــلطة القضائي ــى للس ــعودي أعط ــم الس  إال أن املنظ
يف الدعــو اجلنائيــة، ومــن ذلــك مــا ورد يف نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة: كــام نصــت املــادة 
(١٩٠) مــن ذات النظــام عــىل ســلطة املحكمــة يف تصحيــح اإلجــراء الباطــل حيــث نصــت 
عــىل « يف غــري مــا نــص عليــه يف املــادة التاســعة الثامنــني بعــد املائــة إذا كان البطــالن راجعــاً 
ــا إىل  ــه وإن كان راجع ــة أن تصحح ــيل املحكم ــه فع ــن تصحيح ــراء يمك ــب يف اإلجـ إىل عي

ــه». عيــب ال يمكــن تصحيحــه فتحكــم ببطالن
وكذلــك مــن ضمــن الصالحيــات التــي أوالهــا ويل األمــر مــاورد يف نــص املــادة (١٩٢) 
عــىل حالــة البطــالن املطلــق لــورود عيــب جوهــري يف اإلجــراء بقوهلــا «إذا وجــدت املحكمة 
أن يف الدعــو عيبــاً جوهريــاً ال يمكــن تصحيحــه فعليهــا أن تصــدر حكــامً بعــدم ســامع هــذه 
ــة»، ومل  ــرشوط النظامي ــرت ال ــا إذا تواف ــادة رفعه ــن إع ــم م ــذا احلك ــع ه ــو، وال يمن الدع

حيــدد النظــام املقصــود بالعيــب اجلوهــري بــل تــرك ذلــك لتقديــر القــايض. 
أمــا مــن ناحيــة التطبيقــات القضائيــة يف اململكــة العربية الســعودية يف موضوع االســتيقاف 
فإهنــا تــكاد تنعــدم وذلــك لوجــود التداخــل بــني االســتيقاف والقبــض يف اململكــة العربيــة 
الســعودية فــان اغلــب التطبيقــات يف املحكمــة اإلداريــة والعامــة إنــام هــي منصبــة عــىل تقرير 
مبــادئ قضائيــة يف أحــكام القبــض والتوقيــف االحتياطــي فــإن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 

الســعودي مل ينــص عــىل االســتيقاف املــرشوع لألشــخاص مكتفيــاً بإيــراد التعريــف فقــط.

تم التلخيص بحمداهللا تعاىل
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد

وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين.
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ترصف القايض وأحكامه النيابية وتطبيقاهتا القضائية

١٨٩

ملخص بحث

ترصفات القايض وأحكامه النيابية وتطبيقاهتا القضائية

خطة مقدمة لتسجيل بحث تكمييل لنيل درجة املاجستري يف الفقة املقارن
العام اجلامعي (١٤٣٠ هـ )

إعداد الطالب :
إبراهيم بن حممد بن عبداهللا الفالح

إشـــــــراف
أ.د / عبدالرمحن بن سالمة املزيني

عدد صفحات البحث قبل التلخيص باملقدمة والفهارس ٢٥٦
عدد صفحات البحث قبل التلخيص بدون املقدمة والفهارس٢٦٨

عدد صفحات البحث بعد التلخيص ٦٤

جلنة تلخيص البحوث واالستشارات القضائية 
باجلمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)
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خطة البحث : وتشتمل عىل مقدمة ومتهيد وثالثة أبواب وخامتة.
وقد كانت خطة هذا البحث عىل النحو التايل :

املقدمة : وفيها :
أمهية اختيار املوضوع 

أسباب اختيار املوضوع 
الدراسات السابقة 

منهج البحث 

خطة البحث 

التمهيد: وفيه التعريف بمصطلحات البحث.

 وذلك يف ستة مباحث :

املبحث األول : تعريف احلكم لغة واصطالحا 

ــرصف  ــني الت ــرق ب ــا، و الف ــة واصطالح ــرصف لغ ــف الت ــاين : تعري ــث الث املبح
ــم  واحلك

املبحث الثالث : تعريف القضاء لغة واصطالحا 

ابة لغة واصطالحا  املبحث الرابع : تعريف الني

يابة رشعية  ابة اتفاقية، ن ي ابة : ن املبحث اخلامس : أنواع الني

ابة  املبحث السادس : تعريف الوالية لغة واصطالحا والفرق بني الوالية والني

الباب األول : الوالية النيابية والوالية القضائية 
 ويشتمل عىل فصلني :
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 الفصل األول : مرشوعية الوالية، وأقسامها، ورشوطها، وأسباهبا.
 وفيه ستة مباحث :

املبحث األول : مرشوعية الوالية واحلكمة منها.

املبحث الثاين : أقسام الوالية وأنواعها.

املبحث الثالث : الرشوط يف الويل.

املبحث الرابع : أسباب الوالية الطبيعية والطارئة وأثرها عىل املوىل عليه 

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :أسباب الوالية الطبيعية : الصغر، اجلنون، األنوثة.

املطلب الثاين : أسباب الوالية الطارئة : السفه، والفلس، الغيبة، الرق 

املطلب الثالث : أسباب الوالية األخر : الوقف، الوصية.

املبحث اخلامس : ترصفات األولياء وكيفية  ترتيبهم عند الفقهاء.
املبحث السادس : الواليات النيابية : تعريفها واستمدادها.

الفصل الثاين : يف بيان والية القايض.
وفيه ثالثة مباحث :

املبحث األول : أمهية والية القايض يف حفظ األموال واحلقوق.

املبحث الثاين : استمداد والية القايض وما تشمله من أعامل عند الفقهاء 

ــة الســعودية ومــا تشــمله مــن  ي املبحــث الثالــث : واليــة القضــاء يف اململكــة العرب
ــة. ي ــة ووالئ ي اب ي أعــامل ن
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الباب الثاين :ترصفات القايض النيابية عىل النفس
ويشتمل عىل فصلني:

الفصل األول: ترصفات القايض النيابية يف كتاب النكاح
وفيه متهيد وأربعة مباحث :

ابة القايض يف النكاح وأنواع الوالية. ي متهيد : يف بيان املراد بوالية ون

املبحث األول : تزويج القايض للمرأة إذا ثبت عضل الويل هلا.

وفيه مطلبان :

املطلب األول: تعريف العضل لغة واصطالحا  وحكمه.

املطلب الثاين : أثر العضل يف والية النكاح، ومتى تنتقل الوالية إىل القايض.

املبحث الثاين : تزويج القايض للمرأة بسبب غيبة الويل.

وفيه مطلبان :

املطلب األول : تعريف الغيبة وأقسامها.

ــد  ــويل، وحتدي ــة ال ــبب غيب ــايض بس ــكاح للق ــة الن ــل والي ــى تنتق ــاين : مت ــب الث املطل
املــدة.

املبحــث الثالــث : تزويــج القــايض للصغــري العاقــل، واملجنــون املطبــق إذا احتاجــا 
للنــكاح مــع عــدم األب والــويص.

وفيه مطلبان :

املطلب األول : بيان املراد بالصغري العاقل، واملجنون املطبق.

املطلب الثاين : متى يزوج القايض الصغري العاقل واملجنون بدون إذهنام.

املبحث الرابع : تزويج القايض للمرأة بسبب فسق الويل.
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وفيه مطلبان :

املطلب األول : تعريف الفسق وضابطه.

املطلب الثاين : خالف العلامء يف انتقال الوالية بسبب الفسق.

الفصل الثاين : ترصفات القايض النيابية يف كتاب الطالق :
وفيه سبعة مباحث :

يابة. ئة ن املبحث األول : تطليق القايض عىل املويل إذا أبى الفي

ــه  ــا في ــخ خمتلف ــكاح إذا كان الفس ــخه للن ــايض وفس ــق الق ــاين : تطلي ــث الث املبح
ــة. اب ي ــزوج ن ــاب ال ــة أو لغي كالعن

املبحث الثالث : تفريق القايض بني الزوجني بسبب اإلعسار. 

وفيه مطلبان :

املطلب األول : تفريق القايض بني الزوجني بسبب اإلعسار بالصداق.

املطلب الثاين : تفريق القايض بني الزوجني بسبب اإلعسار بالنفقة.

ابة إذا أبى الزوج الطالق. ي املبحث الرابع : تفريق القايض بني املتالعنني ن

ــارة  أو  ــوع والكف ــى الرج ــر إذا أب ــىل املظاه ــايض ع ــق الق ــس : تطلي ــث اخلام املبح
ــالق. الط

املبحث السادس : تفريق القايض بني الزوجني لعدم الكفاءة.

وفيه مطلبان :

املطلب األول : تعريف الكفاءة، وحكم اشرتاطها.

املطلب الثاين : حكم تفريق القايض بني الزوجني لعدم الكفاءة.

ــا  ــري إذهن ــا بغ ــا أبوه ــة إذا زوجه بالغ ــت ال بن ــكاح ال ــخ ن ــابع : فس ــث الس املبح
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ــخ.  ــت الفس وطلب

الباب الثالث : ترصفات القايض النيابية عىل املال :
وفيه أربعة فصول :

الفصــل األول : التــرصف يف مــال املحجــور عليهــم لفلــس أو ســفه أو جنــون أو صغــر 
. ه نحو و

وفيه مبحثان :

املبحث األول : التعريف باحلجر والفلس والسفه واجلنون.

املبحث الثاين : حكم ترصف القايض يف أمواهلم وأمد احلجر.

وفيه مطلبان :

املطلب األول  : حكم ترصف القايض يف حفظ أمواهلم واملطالبة به 

املطلب الثاين : حكم ترصف القايض يف تنمية أمواهلم واالجتار هبا 

  الفصل الثاين : الترصف يف مال اليتيم.
وفيه مبحثان :

ــة  ب يتيــم يف جانــب احلفــظ واملطال املبحــث األول : حكــم تــرصف القــايض يف مــال ال
هبا 

ــتثامر  ــب االس ــن جان ــم م يتي ــال ال ــايض يف م ــرصف الق ــم ت ــاين : حك ــث الث املبح
ــا  ــارة هب والتج

الفصل الثالث : ترصف القايض يف األوقاف نيابة
وفيه متهيد ومبحثان :

ــه يف اململكــة                         ــة القــايض العامــة عــىل األوقــاف يف الفقــه،  واملعمــول  ب ــد : والي متهي
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ــعودية  ــة الس ي العرب

يابة عن ناظرها. املبحث األول : ترصف القايض يف األوقاف املعطلة ن

انتــه أو  ــني خي ــر إن تب املبحــث الثــاين : تــرصف القــايض بالوقــف مــع وجــود الناظ
فعــل   مــاال يســوغ.

الفصل الرابع : ترصف القايض يف باب القسمة نيابة
وفيه مبحثان :

ــع  ــارا إذا دعــا الرشيــك رشيكــه للبي ــمة إجب املبحــث األول : حكــم القــايض بالقس
ــة عــن الرشيــك. اب ي أو لإلجــارة ممــا ال يمكــن قســمته ن

ا  ب املبحث الثاين : حكم القايض بالقسمة إجبارا إذا كان ويل العقار غائ

ية ومناقشتها  التطبيقات القضائ

اخلامتة : وتشتمل عىل أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس ويشمل الفهارس التالية :   فهرس اآليات القرآنية.

                                                          فهرس األحاديث واآلثار.
                                                          فهرس األعالم والفرق.

                                                          فهرس املراجع واملصادر.
                                                          فهرس املوضوعات.
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التمهيد

املبحث األول : تعريف احلكم  لغة واصطالحا

، تقــول العــرب : حكمــت  ــمُ ْكُ ــمَ حيَ كَ ــمُ والفقــه،  وهــو مصــدر حَ لْ أوال احلكــم لغــة :العِ
ــتُ ورددت. نَعْ ــتُ بمعنــى مَ مْ كَّ وأحكمــت وحَ

ثانيــا : تعريــف احلكــم اصطالحــا :فصــل اخلصومــة بقــول أو فعــل يصــدر عــن القــايض 
ومــن يف حكمــه بطريــق اإللــزام.

املبحث الثاين تعريف الترصف لغة واصطالحا والفرق بني الترصف واحلكم

ــا  ــه رصف ــه يرصف ــه رصف ــن وجه ــيشء ع ــة :رصف رد ال ــرصف لغ ــف الت أوال : تعري
ــه.  َّ ــره ووجه ــر دب ــرصف ورصف األم فان

ــب  ــه، ويرت ــخص بإرادت ــن الش ــدر ع ــا يص ــرصف يف االصطالح.م ــف الت ــا : تعري ثاني
ــة. ــا خمتلف ــه أحكام ــرشع علي ال

ــة مل جيــز  الفــرق بــني التــرصف واحلكــم :األحــكام إذا صــدرت وفــق األصــول الرشعي
نقضهــا ووجــب تنفيذهــا عــىل مــن بيــده ســلطة التنفيــذ، وأمــا الترصفــات األخــر التــي 
يقــوم هبــا القضــاة وغريهــم ممــا ال تعتــرب حكــام فيجــوز نقضهــا بالطــرق الرشعيــة، كــام أن 
ــا يشــرتط يف احلكــم مــن ســبق الدعــو واخلصومــة  ــه م ــرب حكــام ال يشــرتط في مــا ال يعت
ــات  ــن الضامن ــر م ــات أكث ــع بضامن ــي يتمت ــل القضائ ــم يف العم ــام أن اخلص ــك، ك ــري ذل وغ
لــد اخلصــم يف العمــل الوالئــي ولــذا يــر بعــض الفقهــاء أن األحــكام الوالئيــة ليســت 

ــح. ــى الصحي أحكامــا باملعن
كام أن الترصفات واألعامل الوالئية جيوز إلغاؤها أو تعديلها حسب الظروف . 

املبحث الثالث : تعريف القضاء لغة واصطالحا

أوال : تعريف القضاء لغة: يأيت عىل عدة معان منها :
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قىض اليشء قضاء صنعه وقدره.
القضاء بمعنى العمل ويكون بمعنى الصنع والتقدير.

القضاء احلتم واألمر وقىض أي حكم.
وبمعنى الفراغ . 

وهو بمعنى األداء واإلهناء. 
نَى البَيَان. وبمعْ

ثانيــا : تعريــف القضــاء اصطالحا:تبيــني احلكــم الرشعــي واإللــزام بــه وفــض 
اخلصومــات.

ابة لغة واصطالحا املبحث الرابع : تعريف الني

أوال: تعريــف النيابــة لغــة : مــن نــاب ينــوب نوبــا ومنابــا أي قــام مقامــي، والنائــب : مــن 
قــام مقــام غــريه يف أمــر أو عمــل.

ــىل  ــي ع ــى االصطالح ــة يف املعن ــتعمل النياب ــالح :تس ــة يف االصط ــف النياب ــا : تعري ثاني
تقديــر الوضــع اللغــوي وهــو قيــام اإلنســان عــن غــريه يف مبــارشة تــرصف مــن الترصفــات.

املبحث اخلامس : أنواع النيابة

ــة،  ــك ( اتفاقي ــة املال ــت بتولي ــوع يثب ــني : ن ــري إىل نوع ــن الغ ــة ع ــة الرشعي ــوع النياب تتن
ــة )  ــة، إجباري ــك ( رشعي ــة املال ــا ال بتولي ــت رشع ــوع يثب ــة)  ون اختياري

ــزة يف  ــة جائ ــىل أن الوكال ــاء ع ــع الفقه ــة ) :أمج ــي الوكال ــة ( وه ــة االتفاقي أوال : النياب
ــة: ــك بأدل ــىل ذل ــتدلوا ع ــة، واس اجلمل

ــرْ  يَنظُ لْ ينَــةِ فَ هِ إِىلَ املَدِ ــذِ ــمْ هَ قِكُ رِ ــم بِوَ كُ دَ ــوا أَحَ ثُ عَ ابْ فمــن الكتــاب : قولــه عــز وجــل : ﴿ فَ
ــداً ﴾الكهــف مــن  ــمْ أَحَ نَّ بِكُ رَ ــعِ شْ الَ يُ ــفْ وَ يَتَلَطَّ لْ ــهُ وَ نْ قٍ مِّ زْ ــرِ ــم بِ يَأْتِكُ لْ امــاً فَ ــى طَعَ كَ ــا أَزْ َ أَهيُّ
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اآليــة (١٩). 
ومــن الســنة :حديــث عــروة البارقــي- ريض اهللا عنــه - أن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم 
أعطــاه دينــارا ليشــرتي لــه بــه شــاة، فاشــرت لــه بــه شــاتني، فبــاع إحدامهــا بدينــار، فجــاءه 
ــه (أخرجــه  ــح في ــرتاب لرب ــو اشــرت ال ــه بالربكــة يف بيعــه، وكان ل ــار وشــاة، فدعــا ل بدين

البخــاري  برقــم (٣٤٤٣) 
وقــد أمجــع املســلمون عــىل مرشوعيــة الوكالــة منــذ عــرص الرســول صــىل اهللا عليه وســلم 

ــا هذا. إىل يومن
ثانيــا : النيابــة الرشعيــة : النيابــة الرشعيــة - وهــي الواليــة - ثابتــة رشعــا وذلــك بالقــرآن 

ــنة واملعقول. والس
ــمْ قِيَامــاً  كُ ــلَ اهللاُّ لَ عَ تِــي جَ ــمُ الَّ كُ الَ وَ اء أَمْ هَ ــفَ ــواْ السُّ تُ ؤْ الَ تُ أمــا القــرآن  : قولــه تعــاىل : ﴿وَ
ــمُ  كُ الَ وَ اءَ أَمْ هَ ــفَ ــوا السُّ تُ ؤْ الَ تُ ــا * وَ وفً رُ عْ الً مَّ ــوْ ــمْ قَ ُ ــواْ هلَ قُولُ مْ وَ ــوهُ سُ اكْ ــا وَ ــمْ فِيهَ قُوهُ زُ ارْ وَ
وفــاً﴾ ســورة  رُ عْ الً مَّ ــوْ ُــمْ قَ ــوا هلَ قُولُ مْ وَ هُ ــوَ سُ اكْ ــا وَ ــمْ فِيهَ هُ وَ قُ زُ ارْ ــمْ قِيَامــاً وَ كُ ــلَ اهللاَُّ لَ عَ تِــي جَ الَ

النســاء :٥
وأمــا الســنة : مــا رواه أبــو موســى األشــعري أن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم قــال : 
«ال نــكاح إال بــويل» (أخرجــه أبــو داود، برقــم (٢٠٨٥)، والرتمــذي برقــم (١١٠١)،وقــال 

الرتمــذي: هــذا حديــث حســن وصححــه األلبــاين يف اإلرواء.
ــاب  ــن ب ــر م ــن النظ ــز ع ــىل العاج ــادر ع ــر للق ــة النظ ــوت والي ــإن ثب ــول: ف ــا املعق وأم
ــة اللهفــان،  ــة الضعيــف وإغاث ــاب إعان ــاب اإلحســان، ومــن ب ــة عــىل الــرب، ومــن ب اإلعان

ــا. ــال ورشع ــن عق ــك حس وكل ذل
ــني  ــوع إىل نوع ــة تتن ــة، والوالي ــي الوالي ــة ه ــة الرشعي ــة :النياب ــة الرشعي ــواع النياب أن

ــس. ــىل النف ــة ع ــال، ووالي ــىل امل ــة ع ــا :والي ــار حمله باعتب
ــة  ــات املتعلق ــود والترصف ــد العق ــىل أن يعق ــويل ع ــلطة ال ــي س ــال ه ــىل امل ــة ع فالوالي
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ــد. ــن أح ــة إىل إذن م ــذة دون احلاج ــوده ناف ــه وعق ــون ترصفات ــه، وتك ــوىل علي ــوال امل بأم
ــخصه  ــة بش ــوه املتعلق ــري ونح ــئون الصغ ــىل ش ــلطة ع ــي الس ــس ه ــىل النف ــة ع والوالي

ــه .  ــا تزوجي ــل فيه ــه، ويدخ ونفس

املبحث السادس : تعريف الوالية لغة واصطالحا والفرق بني الوالية والنيابة

أوال : تعريف الوالية لغة :تأيت يف اللغة عىل معان منها :
النرصة. 

السلطان.
املحبة .

ثانيا: تعريف الوالية اصطالحا :
عرفهــا الدكتــور حســن الشــاذيل بأهنــا : ســلطة يثبتهــا الــرشع إلنســان معــني متكنــه مــن 

رعايــة املــوىل عليــه مــن نفــس أو مــال، وحفظــه وتنميتــه بالطــرق املرشوعــة.
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الباب األول

الفصل األول

مرشوعية الوالية، وأقسامها، ورشوطها، وأسباهبا

وفيه ستة مباحث :

املبحث األول : مرشوعية الوالية واحلكمة منها 

ــك  ــن ذل ــم، وم ــم ودنياه ــر دينه ــالح أم ــرش لص ــه الب ــا حيتاج ــع م ــدوره مج ــالم ب اإلس
ــا. ــل هب ــرق العم ــا وط ــنة بأنواعه ــاب والس ــة يف الكت ــره للوالي ذك

 َ ــنيْ ــم بَ تُ مْ كَ ا حَ إِذَ ــا وَ لِهَ ــاتِ إِىلَ أَهْ انَ واْ األَمَ ــؤدُّ ــمْ أَن تُ كُ رُ أْمُ فقــد قــال اهللا تعــاىل :﴿إِنَّ اهللاَّ يَ
ــمْ  كُ رُ أْمُ ا*إِنَّ اهللاََّ يَ ــريً ا بَصِ يعً ــمِ انَ سَ ــم بِــهِ إِنَّ اهللاَّ كَ عِظُكُ ــامَّ يَ لِ إِنَّ اهللاَّ نِعِ ــدْ عَ ــواْ بِالْ مُ كُ ْ النَّــاسِ أَن حتَ
ــامَّ  لِ إِنَّ اهللاََّ نِعِ ــدْ عَ ــوا بِالْ مُ كُ ْ ــاسِ أَن حتَ َ النَّ ــنيْ ــم بَ تُ مْ كَ ا حَ إِذَ ــا وَ لِهَ ــاتِ إِىلَ أَهْ انَ وا األَمَ دُّ ــؤَ أَن تُ

ــرياً ﴾ ســورة النســاء:٥٨ يعاً بَصِ ــمِ انَ سَ ــهِ إِنَّ اهللاََّ كَ ــم بِ عِظُكُ يَ
ــة  ــىل طاع ــض ع ــا واحل ــة بأنواعه ــا الوالي ــرت فيه ــث ذك ــد وردت أحادي ــنة فق ــا الس أم
ــا رســول اهللا �  ــن ســاريةقال : وعظن ــاض ب والة األمــر مــن املســلمني، كــام رو عــن العرب
موعظــة ذرفــت منهــا العيــون ووجلــت منهــا القلــوب قلنــا يــا رســول اهللا إن هــذه ملوعظــة 
مــودع فــامذا تعهــد إلينــا قــال قــد تركتكــم عــىل البيضــاء ليلهــا كنهارهــا ال يزيــغ عنهــا بعــدي 
إال هالــك ومــن يعــش منكــم فســري اختالفــا كثــريا فعليكــم بــام عرفتــم مــن ســنتي وســنة 
ــدا حبشــيا عضــوا عليهــا بالنواجــذ  اخللفــاء الراشــدين املهديــني وعليكــم بالطاعــة وإن عب
ــواْ  أَطِيعُ ــواْ اهللاَّ وَ نُــواْ أَطِيعُ يــنَ آمَ ذِ ــا الَّ َ اأَهيُّ فإنــام املؤمــن كاجلمــل األنــف حيثــام انقيــد انقــاد ﴿يَ
نتُــمْ  ــولِ إِن كُ سُ الرَّ وهُ إِىلَ اهللاِّ وَ دُّ ءٍ فَــرُ ْ تُــمْ يفِ يشَ عْ نَازَ ــمْ فَــإِن تَ نكُ ــرِ مِ يلِ األَمْ أُوْ ــولَ وَ سُ الرَّ
ــند  ــد يف املس ــام أمح ــال﴾ رواه اإلم ي أْوِ ــنُ تَ سَ أَحْ ٌ وَ ــريْ ــكَ خَ لِ ــرِ ذَ مِ اآلخِ ــوْ يَ الْ ــاهللاِّ وَ ــونَ بِ نُ مِ تُؤْ
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برقــم (١٧١٨٢)، والرتمــذي يف ســننه  برقــم (٢٦٧٦) وأبــو داود برقــم (٤٦٠٩) واحلاكــم  
ــاين يف اإلرواء. ــم واأللب ــه احلاك وصحح

ــة اخلاصــة عــىل الســفيه  ــان الوالي ــم مــن بي ومــن ذلــك أيضــا مــا ورد يف القــرآن الكري
ــمْ  كُ ــلَ اهللاُّ لَ عَ تِــي جَ ــمُ الَّ كُ الَ وَ اء أَمْ هَ ــفَ ــواْ السُّ تُ ؤْ الَ تُ واليتيــم حتــى يبلــغ رشــده قــال تعــاىل :  ﴿وَ

ــا﴾ ( ســورة النســاء :٥. وفً رُ عْ الً مَّ ــوْ ُــمْ قَ ــواْ هلَ قُولُ مْ وَ ــوهُ سُ اكْ ــا وَ ــمْ فِيهَ قُوهُ زُ ارْ قِيَامــاً وَ
ــمْ  نْهُ ــتُم مِّ ــإِنْْ آنَسْ احَ فَ ــكَ ــوا النِّ لَغُ ا بَ ــى إِذَ تَّ ــى حَ ــوا اليَتَامَ تَلُ ابْ ــم : ﴿ وَ وقــال تعــاىل يف اليتي
 Ôــا نِي انَ غَ ــن كَ مَ وا وَ ُ ــربَ كْ اراً أَن يَ ــدَ بِ ــاً وَ اف َ ــا إِرسْ لُوهَ أْكُ الَ تَ ــمْ وَ ُ اهلَ وَ ــمْ أَمْ يْهِ ــوا إِلَ عُ فَ ادْ ــداً فَ شْ رُ
وا  دُ ــهِ أَشْ ــمْ فَ ُ اهلَ وَ ــمْ أَمْ يْهِ ــمْ إِلَ تُ عْ فَ ا دَ ــإِذَ وفِ فَ ــرُ لْ بِاملَْعْ ــأْكُ يَ لْ ــرياً فَ قِ انَ فَ ــن كَ مَ فْ وَ فِ ــتَعْ يَسْ لْ فَ

ــاء :٦. ــورة النس ــيباً ﴾ ( س سِ ــاهللاَِّ حَ ــى بِ فَ كَ ــمْ وَ يْهِ لَ عَ
وكذلــك مــا ورد عنــه عليــه الصــالة والســالم بعــدم صحــة نــكاح املــرأة إال بــويل مــن 
الرجــال فقــد رو أبــو موســى أن النبــي -ملسو هيلع هللا ىلص - قــال« ال نــكاح إال بــويل»( رواه أبــو داود 
برقــم (٢٠٨٧)، والرتمــذي برقــم (١١٠١) وصححــه احلاكــم يف مســتدركه والشــيخ األلباين 

يف اإلرواء.

املبحث الثاين : أقسام الوالية وأنواعها 

تنقسم باعتبار حملها إىل قسمني:
١- واليــة عامــة : وهــي الواليــة التــي تكــون لإلمــام واخلليفــة عــىل رعيتــه وهــي كذلــك 

ملــن ينيبــه الســلطان مــن القضــاة ووالة األقاليــم.
٢- والية خاصة : و تطلق ويراد هبا أحد ثالثة أمور عند الفقهاء :

ــأن  ــدا ب ــريا راش ــخصا كب ــاء ش ــرشع أو القض ــا ال ــوض فيه ــي يف ــة الت ــة اجلربي أ-  النياب
ــة. ــخصية واملالي ــؤونه الش ــري ش ــارص يف تدب ــة الق ــرصف ملصلح يت

ب- والية املتويل عىل الوقف..
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ج- الســلطة التــي جعلهــا الــرشع بيــد أهــل القتيــل يف اســتيفاء القصــاص مــن قاتلــه أو 
العفــو عنــه إىل الديــة أو مطلقــا.

كام تنقسم الواليات باعتبار مصدرها إىل قسمني :
والية أصلية : كوالية األب عىل ولده، والسلطان عىل رعيته.

والية نيابية : وهي التي جتعل للغري بإنابة غريه له.
كام تنقسم  الوالية باعتبار ما تتعلق به إىل قسمني :

والية عىل النفس :.
      ٢-    والية عىل املال :

املبحث الثالث : الرشوط يف الويل 

أوال : اإلســالم : هــذا إذا كان املــوىل عليــه مســلام، أو منشــأ مــن مســلم كالوقــف 
والوصيــة. .

ثانيا : البلوغ .
ثالثا : العقل.

رابعا : احلرية.
ــات  ــر الوالي ــا يف أكث ــب توافره ــرشوط الواج ــن ال ــورة م ــورة : الذك ــا : الذك خامس

ــك. ــبب املل ــتمدة بس ــت مس ــا كان ــا، إال م ــرتط يف مجيعه ــل تش ــة، ب األصلي
إال أن األنثــى يمكــن أن تــيل أمــر غريهــا، إذا أنيبــت مــن صاحــب الواليــة األصــيل، أو 
ــو  ــا أو نح ــة أوالده ــه، كحضان ــام ب ــا القي ــن هل ــر يمك ــة، يف أم ــه العام ــايض بواليت ــن الق م
ذلــك، بيــد أن هنــاك واليــات أخــر ال يمكــن أن تليهــا األنثــى كالواليــة العامــة، أو واليــة 

التزويــج عــىل رأي مجهــور الفقهــاء.
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ــغال أو  ــال أو انش ــرم أو إمه ــبب كه ــز ألي س ــة العاج ــك أن تولي ــدرة :  ذل ــا : الق سادس
ــاع. ــه للضي ــه تعريــض ملصالــح املــوىل علي نحــو ذلــك، في

املبحث الرابع :- أسباب الوالية الطبيعية والطارئة وأثرها عىل املوىل عليه.

املطلب األول: أسباب الوالية الطبيعة: الصغر، اجلنون، األنوثة.
أوال:- الصغر:

وهو لغة : ضد الكرب وخالف العظم، ويكون الصغر يف السن ويف احلجم.
وأما اصطالحا : فهو كل من مل يدرك سن البلوغ.

وقد بني الفقهاء أن للصغر مرحلتني :
املرحلة األوىل :- ويسمى بالصغري غري املميز. وقدرها الفقهاء بام قبل السابعة.

املرحلة الثانية :- ويسمى بالصغري املميز وقدرها العلامء بام بعد السابعة.
حكــم احلجــر عــىل الصغــري : األصــل يف الصغــري أنــه حمجــور عليــه حلــظ نفســه لقولــه 
مْ  هُ ــوَ سُ اكْ ا وَ ــمْ فِيهَ هُ وَ قُ زُ ارْ ــمْ قِيَامــاً وَ كُ ــلَ اهللاَُّ لَ عَ تِــي جَ ــمُ الَ كُ الَ وَ اءَ أَمْ هَ ــفَ ــوا السُّ تُ ؤْ الَ تُ تعــاىل ﴿وَ
ــمْ  نْهُ ــتُم مِّ ــإِنْْ آنَسْ احَ فَ ــكَ ــوا النِّ لَغُ ا بَ ــى إِذَ تَّ ــى حَ ــوا اليَتَامَ تَلُ ابْ ــاً * وَ وف رُ عْ الً مَّ ــوْ ــمْ قَ ُ ــوا هلَ قُولُ وَ
 Ôــا نِي انَ غَ ــن كَ مَ وا وَ ُ ــربَ كْ اراً أَن يَ ــدَ بِ ــاً وَ اف َ ــا إِرسْ لُوهَ أْكُ الَ تَ ــمْ وَ ُ اهلَ وَ ــمْ أَمْ يْهِ ــوا إِلَ عُ فَ ادْ ــداً فَ شْ رُ
وا  دُ ــهِ أَشْ ــمْ فَ ُ اهلَ وَ ــمْ أَمْ يْهِ ــمْ إِلَ تُ عْ فَ ا دَ ــإِذَ وفِ فَ ــرُ لْ بِاملَْعْ ــأْكُ يَ لْ ــرياً فَ قِ انَ فَ ــن كَ مَ فْ وَ فِ ــتَعْ يَسْ لْ فَ

ــة  ٥،٦.  ــاء آي ــورة النس ــيباً ﴾( س سِ ــاهللاَِّ حَ ــى بِ فَ كَ ــمْ وَ يْهِ لَ عَ
ويف احلديــث عــن النبــي � أنــه قــال: ( رفــع القلــم عــن ثالثــة، عــن النائــم حتــى يســتيقظ، 
و عــن الصبــي حتــى حيتلــم، و عــن املجنــون حتــى يعقــل ) (رواه أبــو داود برقــم (٤٤٠٠) 
ــة  ــث عائش ــن حدي ــم (٥٥٩٦) م ــننه  برق ــائي يف س ــم (٣٠٤٨) والنس ــة  برق ــن خزيم واب
وصححــه النســائي واحلاكــم وقال الذهبــي عىل رشط مســلم وصححــه األلبــاين يف اإلرواء..

وقد قام اإلمجاع عىل وجوب احلجر عىل الصغري .
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و أمــا الصبــي غــري املميــز فــإن الفقهــاء متفقــون عــىل أن ترصفاتــه ال تصــح مطلقــا ألنــه 
بمثابــة مــن ال عقــل لــه.

و أمــا الصبــي املميــز فإهنــم اختلفــوا يف ترصفاتــه بــني جميــز ومانــع هلــا و بــني مــن أوقفهــا 
عــىل إذن الــويل.

و الواليــة عــىل الصبــي تشــمل الواليــة عــىل نفــس الصبــي، ويشــمل أيضــا الواليــة عــىل 
مالــه وترصفاتــه املتعلقــة باملــال.

ثانيا :- اجلنون :
ــن  ــرت ع ــو الس ــرته، وه ــا أي س ــه جن ــيشء جن ــن ال ــن ج ــن م ــه جن ــة : أصل ــه لغ تعريف

ــاس. ــن الن ــه ع ــرت عقل ــد س ــل ق ــد العق ــكأن فاق ــة ف احلاس
وأما يف االصطالح : أكثر الفقهاء يعرفونه باملعنى اللغوي وهو فقدان العقل 

و اجلنون أنواع ودرجات، فمنه ما هو أصيل.
ومنه ما هو حادث.

و منه ما هو جنون كامل ال ير مع صاحبه أدنى عالمات العقل.
و منه ما هو أقل من ذلك ويسمى عتها.

كام ينقسم وقت اجلنون إىل قسمني مطبق وغري مطبق:
فأمــا املطبــق فهــو املســتمر الدائــم مــع صاحبــه عــىل اختــالف بــني الفقهــاء ف مــدة ذلــك 

فمنهــم مــن حــدده بشــهر ومنهــم مــن حــدده بعــام.
وأما غري املطبق فهو املنقطع غري الدائم.

حكم احلجر والوالية عىل املجنون والدليل عىل ثبوهتا :
فاجلنــون الــذي يوجــب احلجــر والواليــة هــو مــا كان مطبقــا ســواء كان حادثــا أو أصليــا 
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بحيــث تتعــرض مصاحلــه للضيــاع، أمــا إن كان غــري مطبــق فإنــه جيــب احلجــر عليــه وقــت 
جنونــه فقــط   

والدليل عىل احلجر عىل املجنون وثبوت الوالية عليه ما ييل :-
أوال : من الكتاب :

ــتَطِيعُ أَن  سْ ــاً أَوْ الَ يَ يف عِ يهاً أَوْ ضَ ــفِ ــقُّ سَ ــهِ احلَ يْ لَ ي عَ ــذِ انَ الَّ ــإِن كَ ــاىل :﴿ فَ ــه تع ١-     قول
ــرة :٢٨٢)  ــورة البق لِ (٢٨٢)﴾( س ــدْ عَ ــهُ بِالْ لِيُّ ــلْ وَ لِ يُمْ لْ ــوَ فَ ــلَّ هُ مِ يُ

ثانيــا : مــن الســنة : مــا روتــه عائشــة  رىض اهللا عنهــا عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم   
أنــه قــال: ( رفــع القلــم عــن ثالثــة، عــن النائــم حتــى يســتيقظ، و عــن الصبــي حتــى حيتلــم، 

و عــن املجنــون حتــى يعقــل ) ســبق خترجيــه
٣-    وقد قام اإلمجاع عىل مرشوعية احلجر عىل املجنون.

ثالثا:- األنوثة:
ــن  ــا م ــون هب ــة ويعن ــة، األنوث ــة اخلاص ــاء للوالي ــا الفقه ــي ذكره ــباب الت ــن األس م

اســتكملت أربــع صفــات : احلريــة والبلــوغ، والعقــل والرشــد.
أما احلرة فألن ضدها األمة وال خالف يف أهنا حتت والية سيدها.

وأما العاقلة فألن املجنونة موىل عليها بسبب اجلنون.
و أما الرشيدة، فألن غري الرشيدة تبقى الوالية عليها ولو بلغت.

ــر  ــك فيحج ــد  ذل ــفه بع ــا الس ــرأ عليه ــم ط ــد ث ــة الرش ــت درج ــت ووصل ــا إن بلغ وأم
عليهــا بســبب ســفهها ال بســبب أنوثتهــا. وعــىل كال احلالــني ال يــوىل عليهــا بســبب األنوثــة

الفرق بني الوالية والقوامة :-
القوامــة لغــة: فإهنــا مصــدر قــام يقــوم قيامــا وقوامــة والقيــام يــأيت يف اللغــة عــىل أرضب 
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منهــا:
قيام باليشء، إما بتسخري.. ١
قيام عىل العزم عىل اليشء.. ٢
قيام لليشء مراعاة وحفظا له.. ٣

وأمــا رشعــا: يمكــن أن تعــرف القوامــة ( بأنــه حــق للرجــل عــىل املــرأة، يتمكــن بموجبــه 
مــن إقامــة شــأن املــرأة ) 

فتجتمع الوالية والقوامة يف أن كال منها فيه مظاهر اإلرشاف والتوجيه.
ويفرتقان يف أمور منها :

١- أن القوامــة أمــر وهنــي يســتلزم الطاعــة، أمــا الواليــة فتشــملها وتزيــد عليهــا فلــويل 
النفــس أن يطلــب ضــم موليتــه وتــويل عقــد النــكاح.

٢-  الواليــة حمــددة يف الغالــب بخــالف القوامــة فإهنــا مســتمرة عــىل األنثــى وال حتــدد 
بوقــت معــني.

انتهاء الوالية والقوامة عىل األنثى 
الواليــة اخلاصــة عــىل األنثــى احلــرة البالغــة العاقلــة الرشــيدة ثابتــة عــىل نفســها،  أمــا إذا 

تزوجــت فــال واليــة لــه عليهــا.
ــل  ــة ســواء قب ــد مــدة معين ــى دون حتدي و أمــا القوامــة فهــي مســتمرة للذكــر عــىل األنث

ــده. ــزواج أو بع ال

املطلب الثاين :- أسباب الوالية الطارئة: السفه، الفلس، الغيبة، الرق.

أوال:- السفه: 
لغة : السفه والسفاه والسفاهة، هو خفة احللم، وقيل اجلهل. 
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ــه  ــدل علي ــا ي ــرك م ــو، وت ــاع اهل ــرشع، وإتب ــب ال ــالف موج ــل بخ ــا : العم اصطالح
ــر. احلج

واختلف الفقهاء فيام يعد سفها حيجر عىل صاحبه وماال يعد سفها :
القــول األول : ذهــب احلنفيــة إىل أن إنفــاق املــال وتبذيــره بحيــث يزيــد عــن حد التوســط 

و االعتــدال فإنــه يكــون مذمومــا وحمرمــا ولــو كان يف وجــوه اخلري.
ــة إىل أن اإلرساف  ــامء مــن املالكيةوالشــافعية واحلنابل ــاين : ذهــب مجهــور العل القــول الث
ــه أو  ــى اهللا عن ــا هن ــايص، أو م ــره يف املع ــال وتبذي ــاق امل ــو إنف ــر ه ــب للحج ــفه املوج والس
تضييعــه فيــام ال ينفــع  أمــا أوجــه اخلــري كالصدقــات ونحوهــا فــال إرساف يف اخلري واســتدلوا 

بــام يــيل :
ــناً  سَ ــاً حَ ض ــوا اهللاََّ قَرْ ضُ رَ أَقْ ــاتِ وَ قَ دِّ املُْصَّ ــنيَ وَ قِ دِّ ــاىل: ﴿ إِنَّ املُصَّ ــه تع ــاب : قول ــن الكت م

ــد:١٨ ــورة احلدي ــمٌ ﴾ س ي رِ ــرٌ كَ ــمْ أَجْ ُ هلَ ــمْ وَ ُ ــفُ هلَ اعَ يُضَ
ــو  ــال كان أب ــه ق ــك ريض اهللا عن ــن مال ــس ب ــن أن ــيخان ع ــا رواه الش ــنة :-  م ــن الس وم
طلحــة  أكثــر األنصــار باملدينــة مــاال مــن نخــل، وكان أحــب أموالــه إليــه بريحــاء وكانــت 
مســتقبلة املســجد، وكان رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يدخلهــا ويــرشب مــن مــاء فيهــا طيــب، قــال أنــس: 
فلــام أنزلــت هــذه اآليــة ﴿لــن تنالــوا الــرب حتــى تنفقــوا ممــا حتبــون﴾ ســورة آل عمــران :٩٢  
قــام أبــو طلحــة إىل رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فقــال: يــا رســول اهللا إن اهللا تبــارك وتعــاىل يقــول ﴿لــن 
تنالــوا الــرب حتــى تنفقــوا ممــا حتبــون﴾ وإن أحــب أمــوايل إيل بريحــاء وإهنــا صدقــة هللا أرجــو 
برهــا وذخرهــا عنــد اهللا فضعهــا يــا رســول اهللا حيــث أراك اهللا قــال : فقــال رســول اهللا صــىل 
اهللا عليــه وســلم: «بــخ بــخ ذلــك مــال رابــح ذلــك مــال رابــح وقــد ســمعت مــا قلــت وإين 
أر أن جتعلهــا يف األقربــني» فقــال أبــو طلحــة: أفعــل يــا رســول اهللا فقســمها أبــو طلحــة يف 

أقاربــه وبنــي عمه(أخرجــه البخــاري حديــث (١٤٦١)، ومســلم حديــث (٢٣٦٢) 
ــه يف  ــق مال ــذي ينف ــذر ال ــىل املب ــفه ع ــرصوا الس ــن ق ــور الذي ــب اجلمه ــح : مذه والراج
املعــايص أو فيــام ال ينفــع لرصاحــة أدلتهــم ووجاهتهــا، وألن املقصــود مــن املحافظــة عــىل 
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ــا  ــات ونحوه ــن الصدق ــري م ــه اخل ــه يف أوج ــك أن يف بذل ــه وال ش ــتفادة من ــو االس ــال ه امل
ــاه وأخــراه.  ــد يف دني ــدة للعب أكــرب فائ

ثانيا : الفلس  
اإلفــالس لغــة : مصــدر أفلــس يفلــس إفالســا، بحيــث مل يبــق معــه فلــس بمعنــى مل يبــق 

لــه مــاال. 
واصطالحا : هو من لزمه من الدين أكثر من ماله املوجود.

حكم احلجر عىل املفلس و الوالية عىل ماله :-خالف بني العلامء :
ــب  ــو طال ــن و ل ــىل املدي ــر ع ــدم احلج ــه اهللا إىل ع ــو حنيفةرمح ــب أب ــول األول : ذه الق
غرمــاؤه بذلــك ولكــن حيبــس ليتــوىل هــو بنفســه بيــع مالــه، و قضــاء مــا عليــه مــن ديــون، 
ــويل  ــد للت ــبيل ألح ــرسا وال س ــه يشء كان مع ــي يف ذمت ــون و بق ــن دي ــه م ــلم ماعلي ــإن س ف

ــه  علي
القــول الثــاين : ذهــب مجهــور الفقهــاء و أبــو يوســف و حممــد بــن احلســن مــن احلنفيــة إىل 
جــواز حجــر احلاكــم عــىل املفلــس والتوليــة عــىل مالــه ومنعــه مــن التــرصف و قســمة املــال 

عــىل غرمائــه.  
واستدلوا عىل ذلك بام ييل :-

مــن الســنة :مــا رواه كعــب بــن مالــك عــن أبيــه قــال كان معــاذ بــن جبــل ريض اهللا عنــه 
شــابا حليــام ســمحا مــن أفضــل شــباب قومــه ومل يكــن يمســك شــيئا فلــم يــزل يــدان حتــى 
أغــرق مالــه كلــه يف الديــن فأتــى النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم غرمــاؤه فلــو تركــوا أحــدا من 
أجــل أحــد لرتكــوا معــاذ مــن أجــل رســول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص فبــاع هلــم رســول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص مالــه حتــى 
قــام معــاذ بغــري يشء (أخرجــه احلاكــم برقــم(٥١٩٢) والــدار قطنــي (٩٥) والبيهقــي برقــم 
(٥١٩٢)  وصححــه احلاكــم ووافقــه الذهبــي، ورجــح الشــيخ األلبــاين ضعفــه موصــوال، 

وصحتــه مرســال. 
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ومــن املعقــول : أن إيفــاء املديــن ديونــه احلالــة واجــب عليــه فــإذا امتنــع عــن أداء ذلــك 
الواجــب  فــإن احلاكــم ينــوب عنــه.

ــه مــن جــواز حجــر  ــام دلــت علي ــة اجلمهــور تظهــر وجاهتهــا في ــح : بتأمــل أدل الرتجي
ــرتاض. ــن االع ــالمتها م ــه وس ــن يف مال ــىل املدي ــم ع احلاك

لغة : الغيبة بالفتح مصدر غاب،و غيب يدل عىل تسرت اليشء عن العيون  
و اصطالحــا :هــي مــا ال تقطــع إال بكلفــة و مشــقة و هــو أصــح األقــوال قــال املوفــق 
ابــن قدامــة : و هــذا القــول إن شــاء اهللا أقرهبــا للصــواب، فــإن التحديــدات باهبــا التوقيــف 

وال توقيــف يف هــذه املســألة فــرتد إىل مــا يتعارفــه النــاس بينهــم
رابعا : الرق

الرق لغة: بالكرس هو امللك والعبودية.
واصطالحا: ضعف حكمي، يتهيأ الشخص به لقبول ملك الغري بسبب الكفر 

احلكمــة مــن الــرق :أن اإلنســان ملــا اســتنكف عــن عبــادة ربــه وهــو خالقــه عاقبــه عــىل 
كفــره، بــأن جعلــه عبــدا لعبــده.

حكــم احلجــر والواليــة عــىل الرقيــق: قــرر العلــامء رمحهــم اهللا تعــاىل أن الــرق ينــايف أهلية 
ملــك التــرصف وأهليــة ملــك املــال كــام ينــايف أهليــة الكرامــات املوضوعــة للبــرش، كاحلــل 

والواليــة والذمــة ألنــه حمجــور عليــه حلــق ســيده.
ــص  ــا خي ــه أو م ــص نفس ــام خي ــواء في ــا س ــه مطلق ــة عن ــي منفي ــرصف فه ــة الت ــا أهلي فأم

ــىل يشء. ــدر ع ــوك ال يق ــوك واململ ــه ممل ــه ؛ فألن ــص نفس ــام خي ــه في ــا عن ــا نفيه ــريه فأم غ
ــا  نَّ ــاهُ مِ نَ قْ زَ ــن رَّ مَ ءٍ وَ ْ ــىلَ يشَ رُ عَ ــدِ قْ ا الَّ يَ ــوكً ْلُ ا ممَّ ــدً بْ ــالً عَ ثَ بَ اهللاُّ مَ َ وكــام قــال تعــاىل: ﴿رضَ
ــون *  لَمُ عْ ــمْ الَ يَ هُ ثَرُ ــلْ أَكْ ــدُ هللاِِّ بَ َمْ ونَ احلْ ــتَوُ سْ ــلْ يَ ا هَ ــرً هْ جَ ا وَ Ô نْــهُ رسِ ــقُ مِ نفِ ــوَ يُ هُ ــنًا فَ سَ ــا حَ قً زْ رِ

ءٍ ﴾ ســورة النحــل:٧٥ . ْ ــىلَ يشَ رُ عَ ــدِ قْ ــوكاً الَّ يَ ْلُ ــداً ممَّ بْ ــالً عَ ثَ بَ اهللاَُّ مَ َ رضَ
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املطلب الثالث : أسباب الوالية األخر : الوقف و الوصية.

أوال :الوقف
تعريفه لغة: الوقف لغة احلبس واملنع.

اصطالحا : عرفه احلنابلة بأنه  حتبيس األصل وتسبيل املنفعة أو الثمرة.
ــت  ــئت حبس ــلم (إن ش ــه وس ــىل اهللا علي ــه ص ــات لقول ــرب التعريف ــف أق ــذا التعري وه

ــم (٤٣١١) ــلم برق ــم (٢٧٧٢) ومس ــاري برق ــا) (رواه البخ ــت هب ــا وتصدق أصله
ثانيا :الوصية

ــاه: أي  ــل ووص ــال.و أوىص الرج ــول واالتص ــىل الوص ــدل ع ــي ت ــن ويص وه ــة: م لغ
ــاة، كــام يكــون بعــد املــامت ــه، وهــذا يكــون يف احلي عهــد إلي

اصطالحا:: األمر بالترصف بعد املوت أو التربع باملال بعده، 
حكــم الوصيــة وكتابتهــا وحاجتهــا إىل الواليــة :الوصيــة مرشوعــة يف األصــل وقــد دل 

عــىل ذلــك الكتــاب والســنة واإلمجــاع.
ــمُ  كُ دَ َ أَحَ ــرضَ ا حَ ــمْ إِذَ يْنِكُ ةُ بَ ادَ ــهَ ــوا شَ نُ يــنَ آمَ ذِ ــا الَّ َ ــا أَهيُّ فمــن الكتــاب :قولــه تعــاىل: ﴿ يَ
ــمْ ﴾ ســورة املائــدة: مــن  كُ ِ ريْ ــنْ غَ انِ مِ ــرَ ــمْ أَوْ آخَ نكُ لٍ مِّ ــدْ ا عَ وَ نَــانِ ذَ ــةِ اثْ يَّ صِ ــنيَ الوَ تُ حِ املَــوْ

االيــة ١٠٦
ومــن الســنة :مــا روي عــن ابــن عمــر مرفوعــا:( مــا حــق أمــريء مســلم يبيــت ليلتــني 
ــم  ــاري برق ــه)( رواه البخ ــد رأس ــة عن ــه مكتوب ــه إال وصيت ــويص في ــد أن ي ــه يشء يري ول

ــم (٤٢٩١). ــلم برق (٢٧٣٨)، مس
ــن  ــال اب ــة مل ينكرهــا أحــد ق ــة الوصي ــام اإلمجــاع عــىل مرشوعي ــد ق ومــن اإلمجــاع : وق

ــة). ــواز الوصي ــىل ج ــار ع ــار و األعص ــع األمص ــامء يف مجي ــع العل ــة: (وأمج قدام

ياء، وكيفية ترتيبهم عند الفقهاء املبحث اخلامس : ترصفات األول
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ــكل  ــريه، وكان ل ــكاح وغ ــاء يف الن ــب األولي ــاىل يف ترتي ــم اهللا تع ــاء رمحه ــف الفقه اختل
ــوص  ــن النص ــتنباطهم م ــب اس ــة بحس ــق بالوالي ــد األح ــلكه يف حتدي ــم مس ــب منه مذه

ــكاح. ــا يف الن ــه، فأم ــن حقوق ــه، ويضم ــوىل علي ــة امل ــق مصلح ــا حيق ــة، وم الرشعي
ــم  ــال، ث ــد وإن ع ــم األب واجل ــزل ث ــه وإن ن ــن وابن ــم االب ــة إىل تقدي ــب احلنفي ــد ذه فق
األخ الشــقيق ثــم األخ ألب ثــم أبناؤهــم وإن نزلــوا، ثــم لعــم األب الشــقيق ثــم العــم ألب 
ثــم بنوهــم، ثــم أعــامم اجلــد ثــم بنوهــم، ثــم بقيــة العصبــة حســب املــرياث ثــم تنتقــل إىل 

األرحــام عنــد أيب حنيفــة خالفــا  للصاحبــني فإهنــم نقوهلــا إىل احلاكــم
ــة  ــإن الوالي ــن ف ــري املجربي ــاء غ ــا األولي ــرب أم ــويل املج ــون ال ــم يقدم ــة فإهن ــا املالكي وأم
تكــون للعصبــات أوال، ثــم بعــد ذلــك مــوىل العتاقــة وهــو مــن أعتــق املــرأة ثــم كافــل املــرأة 

عــىل خــالف يف ذلــك ثــم احلاكــم ثــم لــكل مســلم بالواليــة العامــة 
وأمــا الشــافعية فإهنــم أثبتــوا الواليــة لــألب أوال ثــم اجلــد وإن عــال، ثــم األخ الشــقيق 
ثــم األخ ألب وأبناؤمهــا، ثــم العــم ثــم العــم ألب، ثــم أبناؤهــم، ثــم بقيــة العصبــة بحســب 

إرثهــم، ثــم بعــد ذلــك املعتــق وعصبتــه ثــم احلاكــم. 
أما االبن فال والية له عىل أمه إال إذا كان بصفة أخر غري البنوة .

وذهــب احلنابلــة إىل أن واليــة النــكاح تكــون أوال لــألب ثــم اجلــد وإن عــال، ثــم االبــن 
ثــم ابــن االبــن وإن نــزل ثــم األخ الشــقيق ثــم ألب، ثــم أبناؤهــم، ثــم العــم الشــقيق، ثــم 
ــون  ــم تك ــه، ث ــق وعصبت ــك املعت ــد ذل ــم بع ــرب، ث ــرب فاألق ــم األق ــم، ث ــم ألبنائه ألب ث
الواليــة بعــد ذلــك للســلطان أو نائبــه، ثــم ذو الســلطان كأمــري القريــة أو القافلــة، ثــم بعــد 

ذلــك تــوكل إنســانا عــدال ليتــوىل أمرهــا و ال يعــدل إىل ذوي الرحــم .

ابية :- تعريفها واستمدادها : املبحث السادس : الواليات الني

 النيابة لغة : من ناب ينوب نوبا ومنابا ونيابة أي قام مقامه فهو نائب . 
ــيل  ــويل األص ــن ال ــا م ــتمدها صاحبه ــي يس ــة، الت ــات اخلاص ــي الوالي ــا : ه واصطالح
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بإنابتــه لــه إمــا اتفاقــا كالوكالــة ونحوهــا، أو إجبــارا كتــويل القــايض واليــة مــن ال ويل لــه .
استمداد الواليات النيابية :-

يســتمد الــويل يف الواليــات واليتــه ممــن أنابــه مــن األوليــاء األصليــني ولــذا فإنــه يأخــذ 
حكــم مــن أنابــه.
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الباب األول 

الفصل الثاين

بيان والية القايض

ويشتمل عىل املباحث التالية :

املبحث األول : أمهية والية القايض يف حفظ األموال واحلقوق.

كلــف اهللا تعــاىل الدولــة اإلســالمية ممثلــة بســلطتها القضائيــة ونظامهــا القضائــي بحاميــة 
ــام  ــايض ب ــو الق ــوق ه ــذه احلق ــب هل ــا والرقي ــظ هل ــا، واحلاف ــاظ عليه ــاس واحلف ــوق الن حق
أعطــي مــن واليــة للفصــل بــني النــاس وفــض املنازعــات ورد احلقــوق إىل أصحاهبــا ويقيــم 

العــدل ويطبــق حــدود اهللا ويمنــع الظــامل مــن ظلمــه.
ــومَ  انَ لِيَقُ ــزَ ِي املْ ــابَ وَ كِتَ ــمُ الْ هُ عَ ــا مَ نَ لْ أَنزَ ــاتِ وَ بَيِّنَ نَا بِالْ ــلَ سُ نَا رُ ــلْ سَ ــدْ أَرْ قَ ــاىل :  ﴿لَ ــال تع ق
هُ  ُ نــرصُ ــن يَ ــمَ اهللاَُّ مَ لَ لِيَعْ ــعُ لِلنَّــاسِ وَ نَافِ مَ يدٌ وَ ــدِ ــأْسٌ شَ يــدَ فِيــهِ بَ َدِ ــا احلْ نَ لْ أَنزَ ــطِ وَ سْ قِ النَّــاسُ بِالْ

ــة   :٢٥  ــد مــن االي ــز﴾ ســورة احلدي ي زِ يٌّ عَ ــوِ ــبِ إِنَّ اهللاََّ قَ يْ غَ هُ بِالْ ــلَ سُ رُ وَ
ــه  ــع علي ــع، وتق ــات املجتم ــن مقوم ــام م ــزء ه ــة، وج ــن أركان الدول ــن م ــاء رك فالقض
ــم  ــا أو تعويضه ــوق إىل أصحاهب ــوق، ورد احلق ــوال واحلق ــس واألم ــة األنف ــؤولية محاي مس

ــا.  ــا أو معنوي ــا مادي عنه

املبحث الثاين : استمداد والية القايض، وما تشمله من  أعامل عند الفقهاء 

يســتمد القــايض واليتــه مــن الســلطان أو احلاكــم، إذ أن األصــل أن أعــامل القــايض مــن 
ــه  ــاس بنفس ــني الن ــيض ب ــلم يق ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــد كان رس ــم فق ــات احلاك واجب
ويــرشف عــىل تنفيــذ األحــكام،  فقــد روت أم ســلمة عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم أنــه 
قــال : «إنــام أنــا بــرش وإنكــم ختتصمــون ولعــل بعضكــم أن يكــون أحلــن بحجتــه مــن بعــض 
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وأقــيض لــه عــىل نحــو مــا أســمع فمــن قضيــت لــه مــن حــق أخيــه شــيئا فــال يأخــذ فإنــام 
أقطــع لــه قطعــة مــن النــار» (رواه البخــاري برقــم (٦٦٣٤) ومســلم برقــم (٤٥٧٢)

ــاس يف  ــني الن ــيض ب ــن يق ــال م ــن إرس ــد م ــالمية كان الب ــة اإلس ــعت الدول ــا اتس ــم مل ث
ــن. ــاذا إىل اليم ــا ومع ــث علي ــم فبع بلداهن

وقد ذكر العلامء ما تشمله والية القايض إذا مل حيدد له السلطان واليته وهي 
الفصل يف املنازعات وقطع التشاجر واخلصومات.

والثاين استيفاء احلقوق ممن مطل هبا وإيصاهلا إىل مستحقيها..
ثبوت الوالية عىل من كان ممنوع الترصف.

النظر يف األوقاف بحفظ أصوهلا وتنمية فروعها.
تنفيذ الوصايا عىل رشوط املويص فيام أباحه الرشع ومل حيظره.
تزويج األيامى باألكفاء إذا عدمن األولياء ودعني إىل النكاح.

إقامة احلدود عىل مستحقيها.
النظر يف مصالح عمله من الكف عن التعدي يف الطرقات واألفنية.

تصفح شهوده وأمنائه.
التسوية يف احلكم بني القوي والضعيف والعدل يف القضاء. 

ــمله  ــا تش ــعودية وم ــة الس ي ــة العرب ــاء يف اململك ــة القض ــث : والي ــث الثال املبح
ــة الســعودية  ي ــة طبقــا لنظــام القضــاء يف اململكــة العرب ي ــة ووالئ ي مــن أعــامل قضائ

الصــادر عــام ١٤٢٨ هـــ.

القضــاء يف اململكــة مــر بمراحــل مــن تنويــع املحاكــم وتوســيع بعــض االختصاصــات 
ــة للقضــاة. ــة والزماني ــان االختصاصــات املكاني لبعــض املحاكــم، وبي
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ــة مــن نظــام القضــاء وغــريه مــن األنظمــة  ــه املــواد التالي ــام تنــص علي ويتضــح ذلــك ب
ــز املســؤوليات وغــري ذلــك مــن األنظمــة. ــه كنظــام تركي ــة ب املتعلق

فقــد بــني نظــام القضــاء الصــادر باملرســوم امللكــي ذي الرقــم (م/٧٨) والتاريــخ 
املحاكــم وأعامهلــا واختصاصهــا. أنــواع  ١٤٢٨/٩/١٩هـــ، 

املجلــس األعــىل للقضــاء : وقــد بينــت املــادة اخلامســة، مــا خيتــص بنظــره  ومــن ذلــك 
النظــر يف شــؤون القضــاة الوظيفيــة، مــن تعيــني وترقيــة وتأديــب ونــدب وغــري ذلــك.

ــي،  ــش القضائ ــة للتفتي ــة، و الئح ــاة الوظيفي ــؤون القض ــة بش ــح املتعلق ــدار اللوائ إص
ــمية  ــا يف النظام،وتس ــوص عليه ــامء املنص ــق األس ــا وف ــم واإلرشاف عليه ــاء املحاك وإنش
ــاعدهيم،  ــة األوىل ومس ــم الدرج ــاء حماك ــاعدهيم، ورؤس ــتئناف ومس ــم االس ــاء حماك رؤس
وإصــدار قواعــد تبــني طريقــة اختيــار القضــاة، وإجــراءات وضوابــط تفريغهــم للدراســة، 
ــن  ــام يتضم ــة كل ع ــامل يف هناي ــر ش ــداد تقري ــني، وإع ــني القضائي ــامل املالزم ــم أع تنظي

ــك. ــه إىل املل ــأهنا ورفع ــه بش ــات ومقرتحات ــت واملعوق ــي حتقق ــازات الت اإلنج
ــا : وقــد بينــت املــواد مــن (١٠ - ١٤) اختصــاص هــذه املحكمــة ومــن  املحكمــة العلي

ذلــك :
تتــوىل املحكمــة العليــا مراقبــة ســالمة تطبيــق أحــكام الرشيعــة اإلســالمية ومــا يصــدره 
ــاء  ــة القض ــن والي ــل ضم ــي تدخ ــا الت ــا يف القضاي ــارض معه ــة ال تتع ــن أنظم ــر م ويل األم

ــة : العــام، وذلــك يف االختصاصــات اآلتي
مراجعــة األحــكام والقــرارات التــي تصدرهــا أو تؤيدهــا حماكــم االســتئناف، بالقتــل * 

أو القطــع أو الرجــم أو القصــاص يف النفــس أو فيــام دوهنــا.
ــتئناف، *  ــم االس ــا حماك ــا أو تؤيده ــي تصدره ــرارات الت ــكام والق ــة األح  مراجع

ــة  ــا كمخالف ــة ونحوه ــائل إهنائي ــابقة أو بمس ــرة الس ــرد يف الفق ــا مل ت ــة بقضاي املتعلق
أحــكام الرشيعــة اإلســالمية ومــا يصــدره ويل األمــر مــن أنظمــة ال تتعــارض معهــا 
أو صــدور احلكــم مــن حمكمــة غــري مشــكلة تشــكيالً ســليامً طبقــاً ملــا نــص عليــه يف 
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هــذا النظــام وغــريه مــن األنظمــة أو اخلطــأ يف تكييــف الواقعــة، أو وصفهــا وصفــاً 
غــري ســليم.

ــم    ــذه املحاك ــاص ه ــن (١٥-١٧) اختص ــواد م ــت امل ــد بين ــتئناف : وق ــم االس ٣- حماك
ــرة  ــة ودائ ــة والعاملي ــة والتجاري ــة واجلزائي ــر احلقوقي ــر كالدوائ ــدة دوائ ــن ع ــون م وتتك
ــة  ــة - العام ــم الدرج ــكام حماك ــق أح ــم بتدقي ــذه املحاك ــوم ه ــخصية، وتق ــوال الش األح

ــة: ــكام اآلتي ــق األح ــوص تدقي ــه اخلص ــىل وج ــتئناف ع ــم االس ــة - وملحاك واجلزئي
ــم  ــو وحك ــه الدع ــمعت علي ــذي س ــه ال ــد ب ــب ويقص ــىل غائ ــدر ع ــم  ص ١.كل حك

ــا. ــة أو خارجه ــل اململك ــار داخ ــام أو املخت ــه الع ــل  إقامت ــة  حم ــدم معرف ــا  لع فيه
ــا  ــادرة يف القضاي ــكام الص ــىل األح ــر ع ــادة النظ ــامس إع ــات الت ــداء يف طلب ــر ابت ٢.النظ

ــة. ــا اجلزائي ــة يف القضاي ــة أو املقبول ــامس املرفوض ــات االلت ــا يف طلب ــة، وتدقيق املدني
ــاء  ــم القض ــن حماك ــني م ــني حمكمت ــل ب ــذي حيص ــاص ال ــع االختص ــل يف تداف ٣.الفص
العــام، أو بــني قاضيــني يف حمكمــة واحــدة، ويشــار هنــا إىل أن التدافــع إذا وقــع بــني جهتــني 
ــازع  ــل يف تن ــة الفص ــإن « جلن ــة ف ــة اإلداري ــة، واملحكم ــم العام ــد املحاك ــني كإح قضائيت

ــازع. ــذا التن ــل يف ه ــوىل الفص ــاء تت ــىل للقض ــس األع ــاص « يف املجل االختص
٤.  األحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيام دون النفس.

.٥.األحكام املعرتض عليها من قبل أحد أطراف الدعو
٦.األحكام الصادرة باإلذن للويل والناظر ببيع عقار القارص أو الوقف أو قسمته.

٧.األحــكام الصــادرة ضــد بيــت املــال، أو القصــار، أو األوقــاف واألجهــزة احلكوميــة 
ونحوهم. 

٨.النظــر يف طلــب رد رئيــس املحاكــم أو رئيــس املحكمــة يف البلــد الــذي ال يوجــد فيــه 
.رئيــس حماكــم عــن نظــر الدعــو

٤- حماكــم الدرجــة األوىل : وقــد بينــت املــواد مــن ( ١٨-٢٤) اختصــاص هــذه املحاكــم  
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وتتكــون مــن دوائــر عــدة كدوائــر قضايــا القصــاص واحلــدود و دوائــر القضايــا التعزيريــة 
و دوائــر قضايــا األحــداث.

و يكــون مــن بينهــا دوائــر للتنفيــذ ولإلثباتــات اإلهنائيــة ومــا يف حكمهــا � اخلارجــة عــن 
ــن  ــئة ع ــاو الناش ــل يف الدع ــدل � وللفص ــات الع ــر وكتاب ــم األخ ــات املحاك اختصاص

ــه التنفيذيــة. حــوادث الســري وعــن املخالفــات املنصــوص عليهــا يف نظــام املــرور والئحت
ــدل  ــات الع ــاص كتاب ــاء اختص ــام القض ــن نظ ــبعون م ــة والس ــادة الرابع ــت امل ــام بين ك

ــا. ــاف والوصاي ــدا األوق ــام ع ــرارات في ــط اإلق ــود وضب ــق العق بتوثي
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الباب الثاين 

الفصل األول

متهيد :يف بيان املراد بوالية ونيابة القايض يف النكاح وأنواع الوالية.

املبحث األول : تزويج القايض للمرأة إذا ثبت عضل الويل هلا

متهيد : يف بيان املراد بوالية ونيابة القايض يف النكاح وأنواع الوالية. 
وقد قسم الفقهاء والية النكاح إىل قسمني:

القســم األول : واليــة اإلجبــار :هــي ســلطة متكــن الــويل مــن االســتبداد بتزويــج املــوىل 
عليــه، أو هــي تنفيــذ القــول باإلنــكاح عــىل الغــري.

عنــد احلنفيــة منــاط اإلجبــار كــون املــوىل عليــه صغــريا أو صغــرية ســواء كانــت الصغــرية 
بكــرا أم ثيبــا فالعــربة بالصغــر، و كــذا املجنــون واملجنونــة الكبــرية ســواء كان جنونــا أصليــا 
ــم  ــد منه ــكل أح ــت ل ــد ثب ــري األب أو اجل ــؤالء غ ــويل هل ــه كان إن كان ال ــا، إال أن أم طارئ

اخليــار. 
و أمــا املالكيــة فإهنــم يــرون جــواز إجبــار الــويل البنــه الصغــري وكــذا ابنتــه الصغــرية و 
الــويل أبوهــا أو وصيــه وكــذا جيــوز لــه أن جيــرب ابنتــه البكــر العانــس وكــذا الثيــب الصغــرية .

و أمــا الشــافعية فإهنــم يثبتــون واليــة اإلجبــار للــويل وهــو األب و اجلــد عــىل الصغــري و 
عــىل البكــر ســواء كانــت صغــرية أم كبــرية لقولــه صــىل اهللا عليــه و ســلم : « الثيــب أحــق 
ــو  ــم (٣٥٤٣) وأب ــلم برق ــكوهتا » (رواه مس ــا س ــتأمر وإذهن ــر تس ــا والبك ــن وليه ــها م بنفس

ــاين يف اإلرواء.  ــه األلب ــم (٣٢٦٤) وصحح ــائي برق ــم (٢١٠١)، والنس داود برق
و أمــا الثيــب الصغــرية فإنــه ال واليــة عليهــا ملــا ورد يف الســنة مــن أهنــا أحــق بنفســها كــام 

ــابق. يف احلديث الس
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ــذا  ــاث، وك ــور واإلن ــار الذك ــه الصغ ــج بني ــألب تزوي ــازوا  ل ــم أج ــة فإهن ــا احلنابل و أم
املجانــني و لــو بالغــني؛ ملــا روي أن عمــر زوج ابنــه وهــو صغــري فاختصمــوا إىل زيــد فأجــازاه 
ــد  ــننه(٩٢٨) وعب ــور يف س ــن منص ــعيد ب ــأ و س ــك يف املوط ــي  ومال ــه البيهق ــا (أخرج مجيع

الــرزاق يف  مصنفــه  وابــن أيب شــيبة يف املصنــف. 
القســم الثــاين :واليــة االختيــار : الســلطة التــي ختــول الــويل، مــن مبــارشة عقــد نــكاح 

موليتــه بإذهنــا و رضاهــا.
فهــي عنــد احلنفيــة : ســلطة تعطيهــا املــرأة الــويل، بمقتضاهــا يبــارش العقــد نيابــة عنهــا، 
فلــو زوجــت املــرأة نفســها جــاز ذلــك وكان نكاحــا صحيحــا ولألوليــاء حــق االعــرتاض 

إذا كان غــري كــفء.
وعنــد مجهــور الفقهــاء أهنــا واليــة مشــاركة ال ينفــرد هبــا الــويل عــن موليتــه كــام ال تنفــرد 
هبــا املــرأة عــن وليهــا، فــإن  زوجــت نفســها كان نكاحهــا باطــال وتثبــت هــذه الواليــة عــىل 

مجيــع النســاء الــاليت ال تثبــت عليهــن واليــة اإلجبــار.

املبحث األول : تزويج القايض للمرأة إذا ثبت عضل الويل هلا.

املطلب األول : تعريف العضل لغة واصطالحا، وحكمه.

أوال : تعريف العضل. 
لغة : مصدر من عضل الرجل املرأة يعضلها عضال إذا منعها من التزويج 

العضل اصطالحا: 
التعريــف املختــار : امتنــاع الــويل مــن تزويــج موليتــه مــن الكــفء إذا خطبهــا أو طلبــت 

املــرأة التزويــج.
ــه مــن كفئهــا حمــرم،  ــاع الــويل عــن التزويــج وعضــل موليت ــا : حكــم العضــل :امتن ثاني
ــاء يف  ــني الفقه ــاق ب ــل اتف ــو حم ــم و ه ــتبداد والظل ــل االس ــة ألج ــت الوالي ــرشع مل يثب و ال



ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد اخلامس

٢٢٠

ــك : ــىل ذل ــل ع ــة، والدلي اجلمل
 مــا رواه معقــل بــن يســار -ريض اهللا عنــه - قــال زوجــت أختــا يل مــن رجــل فطلقهــا 
حتــى إذا انقضــت عدهتــا جــاء خيطبهــا فقلــت لــه زوجتــك وفرشــتك وأكرمتــك فطلقتهــا 
ثــم جئــت ختطبهــا ال واهللا ال تعــود إليــك أبــدا، وكان رجــال ال بــأس بــه وكانــت املــرأة تريــد 
أن ترجــع إليــه فأنــزل اهللا هــذه اآليــة ﴿فــال تعضلوهــن﴾ فقلــت اآلن أفعــل يــا رســول اهللا 

قــال فزوجهــا إيــاه   (رواه البخــاري برقــم (٥١٣٠)..
ــج بمــن ترضــاه، إال إذا  ــه ظلــم للمــرأة، و إرضار هبــا يف منعهــا حقهــا مــن التزوي و ألن
عضلهــا بســبب معتــرب وكان ملصلحــة املــرأة كأن تطلــب النــكاح بغــري كــفء، ألنــه حمــق يف 

امتناعــه مــن تزوجيهــا . 
ــفء و إن  ــب الك ــرد اخلاط ــال ب ــري عاض ــال يص ــرب ف ــتثنوا األب املج ــة اس إال أن املالكي
تكــرر منــه حتــى يتحقــق قصــده اإلرضار ملــا جبــل عليــه األب مــن احلنــان والشــفقة عــىل 

ــها. ــح نفس ــا بمصال ــه وجلهله ابنت

املطلب الثاين : أثر العضل يف والية النكاح، ومتى تنتقل الوالية إىل القايض.

إذا عضــل الــويل موليتــه و منعهــا النــكاح مــن الكــفء و حتقــق القــايض مــن ذلــك فإنــه 
ينهــاه عــن عضلــه، فــإن اســتجاب و أنكــح املــرأة للكــفء، انتهــى العضــل، و إن امتنــع و 

ــة التزويــج إىل غــريه. أرص عــىل عضلــه انتقلــت والي
و قد اختلف الفقهاء فيمن تنقل إليه الوالية بعد ذلك عىل قولني:

ــة و الشــافعية و احلنابلــة يف  ــة و املالكي القــول األول : ذهــب مجهــور الفقهــاء مــن احلنفي
روايــة إىل أن الواليــة تنتقــل مــن الــويل العاضــل إىل الســلطان أو مــن ينيبــه.

ــه و ســلم  ــي صــىل اهللا علي ــه عائشــة ريض اهللا عنهــا أن النب ــأيت :مــا روت ــام ي واســتدلوا ب
ــا  ــل، فنكاحه ــا باط ــل، فنكاحه ــا باط ــا فنكاحه ــري إذن وليه ــت بغ ــرأة نكح ــام ام ــال : «أي ق
باطــل، فــإن دخــل هبــا فلهــا املهــر بــام اســتحل مــن فرجهــا، و إن اشــتجروا فالســلطان ويل 
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ــه « (ســبق خترجيــه ) مــن ال ويل ل
أن يف امتنــاع الــويل مــن القيــام بواجبــه ظلــام و رضر عــىل املــوىل عليهــا، دون وجــه حــق، 

و القــايض و الســلطان مســئول عــن رفــع الــرضر و إزالــة الظلــم.
القــول الثــاين : ذهــب احلنابلــة يف روايــة و هــو الصحيــح مــن املذهــب، و هــو قــول عنــد 
ــج  ــة التزوي ــة، إىل أن والي ــض املالكي ــر و بع ــرات فأكث ــالث م ــل ث ــافعية إذا كان العض الش

تنتقــل لألبعــد، فــإن عضــل األوليــاء كلهــم انتقلــت الواليــة للقــايض.
و الــذي يرتجــح لــدي مــا ذهــب إليــه اجلمهــور مــن أن الواليــة تنتقــل إىل احلاكــم مبارشة 

ــد عضــل الويل. عن

ااملبحث الثاين : تزويج القايض للمرأة بسبب غيبة الويل.

املطلب األول تعريف الغيبة وأقسامها.

سبق تعريف الغيبة وذكر أقسامها

املطلب الثاين : انتقال والية النكاح للقايض بسبب غيبة الويل.

اختلف الفقهاء فيمن تنتقل إليه والية النكاح عند غيبة الويل- الغيبة املعتربة-
القــول األول: ذهــب احلنفيــةو احلنابلــة إىل أن الواليــة تنتقــل مــن الــويل الغائــب إىل مــن 

بعــده مــن األوليــاء حســب ترتيبهــم.
و اســتدلوا عــىل ذلــك بــام يــيل : مــا روي عــن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم أنــه قــال:»و 

إن اشــتجروا فالســلطان ويل مــن ال ويل لــه « ســبق خترجيــه.
ــا  ــة م ــىل معرف ــدر ع ــه أق ــام أن ــب، ك ــويل الغائ ــن ال ــة م ــد أدر باملصلح ــويل األبع أن ال

ــلطان. ــن الس ــه م ــع موليت ينف
القــول الثــاين : و ذهــب الشــافعية  إىل أن الواليــة تنتقــل إىل الســلطان عنــد غيبــة الــويل 

وهــي روايــة عنــد احلنابلــة قياســا عــىل العضــل. 
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ــوع  ــني ن ــريه، وب ــرب وغ ــويل املج ــني ال ــق ب ــة إىل التفري ــب املالكي ــث : وذه ــول الثال الق
الغيبــة فــإن كان الغائــب هــو األب فــإن كانــت غيبتــه بعيــدة و يرجــى رجوعــه فــال تــزوج 
املــرأة حتــى يعــود، و إن كانــت ال يرجــى رجوعــه فيــزوج احلاكــم دون غــريه مــن األوليــاء، 
أمــا إن كان الغائــب غــري الــويل املجــرب كاألخ واجلــد، فــإن كانــت غيبتــه ثالثــة أيــام و نحوهــا 

و دعــت لكــفء فيزوجهــا احلاكــم..
و الــذي يظهــر يل واهللا أعلــم رجحــان القــول األول وهــو القــول بنقــل واليــة التزويــج 

مــن الــويل الغائــب إىل الــويل احلــارض األبعــد.

ــق إذا احتاجــا  املبحــث الثالــث : تزويــج القــايض للصغــري العاقــل واملجنــون املطب
للنــكاح مــع عــدم الــويص واألب

املطلب األول :بيان املراد بالصغري واملجنون

املطلب الثاين : متى يزوج القايض الصغري العاقل، واملجنون بدون إذهنام.

ــك  ــكاح وكذل ــىل الن ــري ع ــه الصغ ــرب ابن ــىل أن األب جي ــوا ع ــاء اتفق أوال : الصغري.الفقه
ــدة  ــذه قاع ــه، وه ــن ال ويل ل ــو ويل م ــم فه ــا احلاك ــتأمرها، أم ــر وال يس ــرية البك ــه الصغ ابنت

ــري : ــه للصغ ــة تزوجي ــواز وصح ــوا يف ج ــامء اختلف ــة إال أن العل ــاب الوالي ــة يف ب عام
القــول األول: ذهــب ابــن حــزم الظاهــري  إىل أن الصغــري ال يزوجــه أحــد حتــى يبلــغ 

فيــزوج نفســه، وإن زوجــه أبــوه أو غــريه فالنــكاح مفســوخ.
القــول الثــاين: ذهــب الشــافعية إىل أنــه ال يصــح تزويــج الصغــري إال مــن األب واجلــد ال 

مــن الــويص واحلاكــم.
القــول الثالــث: ذهــب املالكيــة  واحلنابلــة إىل أن ألب الصغــري ووصيــه واحلاكــم تزوجيــه 
ــزوج  ــم ال ي ــة أن احلاك ــب احلنابل ــن مذه ــح م ــاء، إال أن الصحي ــن األولي ــم م دون غريه

ــة. ــري إال للحاج الصغ
القــول الرابــع: ذهــب احلنفيــة إىل أن للحاكــم وغــريه مــن األوليــاء تزويــج الصغــري إال إن 
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زوجــه أبــوه أو جــده فــال خيــار لــه عنــد البلــوغ.
والصحيــح مــا ذهــب إليــه احلنابلــة واملالكيــة مــن جــواز تزويــج احلاكــم للصغــري عنــد 
احلاجــة ملــا يف ذلــك مــن مصلحــة الصغــري مــن حفــظ لــه ورعايــة، وإنفــاق إن كانــت غنيــة 

ونحــو ذلــك.
ثانيا : تزويج املجنون املطبق

العلامء قد اختلفوا يف حكم تزوجيهم ومن يملك ذلك من األولياء.
مذهــب احلنفيــة ذهــب احلنفيــة إىل أن املجنــون يــزوج ســواء كان كبــريا أم صغريا، وســواء 

كان جنونــا أصليــا أم طارئــا عنــد مجهــور احلنفية.
مذهــب املالكيــة: وأمــا املالكيــة فإهنــم قالــوا إن كان جنونــه غــري مطبــق تنتظــر إفاقتــه، 
و أمــا إن كان جنونــه مطبقــا فــال خيلــو مــن حالني:إمــا أن يكــون قــد بلــغ جمنونــا، وإمــا أن 
ــه ثــم احلاكــم تزوجيــه  ــه ثــم وصي ــا فــإن ألبي يكــون بلــغ عاقــال ثــم جــن، فــإن بلــغ جمنون
للحاجــة إىل النــكاح وأمــا إن بلــغ عاقــال ثــم جــن فــال يزوجــه حينئــذ إال احلاكــم فــال واليــة 

ألبيــه وال وصيــه.
مذهــب الشــافعية: وأمــا الشــافعية فقالــوا إن كان املجنــون صغــريا فــال يزوجــه أب وال 

غــريه، وإن كان كبــريا فإمــا أن يكــون جنونــه غــري مطبــق فــال يــزوج حتــى يفيــق ويــأذن.
ــم  ــه احلاك ــال يزوج ــريا ف ــون إن كان صغ ــة إىل أن املجن ــب احلنابل ــة: ذه ــب احلنابل مذه
وإنــام تكــون واليــة التزويــج لــألب كالصغــري العاقــل، وأمــا إن كان كبــريا فــإن ممــن يفيــق 
ــه مطبقــا  ــه، وأمــا إن كان جنون ــق فــال يزوجــه أحــد إال بإذن ــه غــري مطب ــا وكان جنون أحيان
فقيــل لــألب ووصيــة تزوجيــه مــع ظهــور أمــارات الشــهوة وعدمهــا، وقــال بعضهــم إنــام 

ــه أمــارات الشــهوة.  جيــوز تزوجيــه إذا ظهــرت من
ــكاح  ــه إىل الن ــدم حاجت ــزوج لع ــري ال ي ــامء أن الصغ ــب العل ــن مذاه ــح م ــذي يرتج وال
وأمــا البالــغ فــإن كان جنونــه متقطعــا فــال يــزوج حتــى يفيــق ويــأذن بنفســه وإن كان جنونــه 



ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد اخلامس

٢٢٤

مطبقــا فــال يــزوج إال إذا ثبــت أن ذلــك مــن مصاحلــه وكانــت هنــاك حاجــة.

املبحث الرابع : تزويج القايض للمرأة بسبب فسق الويل

املطلب األول : تعريف الفسق وضابطه

الفسق لغة : مصدر فسق يفسق و يفسق، بمعنى اخلروج عن الطاعة.
تعريف الفسق اصطالحا : 

هو فعل كبرية من الكبائر أو اإلرصار عىل صغرية من صغائر الذنوب.
ــه، مــرضا هلــا  ــه موليت ــام تنســب إلي ــال ب ــرأة غــري مب ــكا مــرضا بامل ــإذا كان فســقه متهت ف
بتزوجيهــا بمــن يرضهــا يف دينهــا أو دنياهــا فإنــه ال واليــة لــه اتفاقــا ألنــه ليــس أهــال هلــا، و 
كــذا إن كان الــويل عاضــال هلــا فــإن الفقهــاء قالــوا بفســقه و نقــل الواليــة عنــه كــام مــر يف 

بــاب العضــل.

املطلب الثاين : خالف العلامء يف انتقال الوالية بسبب الفسق

اختلــف الفقهــاء رمحهــم اهللا تعــاىل يف حكــم واليــة الــويل الفاســق و إىل مــن تنتقــل بعــده 
عــىل قولــني:

ــة يف  ــول واحلنابل ــافعية يف ق ــهور،و الش ــة يف املش ــة واملالكي ــب احلنفي ــول األول : ذه الق
ــويل. ــة يف ال ــرتاط العدال ــدم اش ــكاح و ع ــق يف الن ــة الفاس ــة والي ــة، إىل صح رواي

واستدلوا بام ييل :
ــا  يَ نْ ــوا يفِ الدُّ نُ عِ ــاتِ لُ نَ مِ ــالتِ املُؤْ افِ ــاتِ الغَ نَ صَ ــونَ املُحْ مُ رْ ــنَ يَ ي ذِ ــاىل: ﴿ إِنَّ الَّ ــه تع قول

ــور: ٢٣ ــورة الن ــمٌ ﴾ س ظِي ابٌ عَ ــذَ ــمْ عَ ُ هلَ ةِ وَ ــرَ اآلخِ وَ
قولــه صــىل اهللا عليــه و ســلم « ختــريوا لنطفكــم و أنكحــوا األكفــاء و أنكحــوا إليهــم»( 
ــال يف  ــث (١٩٨). ق ــننه،  حدي ــي يف س ــدار قطن ــث (١٩٦٨)، وال ــه حدي ــن ماج ــه اب أخرج
تلخيــص احلبــري هــذا إســناد فيــه احلــارث بــن عمــران املــدين، قــال فيــه أبــو حاتــم: ليــس 
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ــدي:  ــن ع ــال اب ــث، وق ــذا احلدي ــي ه ــه، يعن ــل ل ــذي رواه ال أص ــث ال ــوي، واحلدي بالق
ــه.. ــىل روايات ــف ع والضع

و إلمجــاع النــاس مــن عهــد النبــوة و اخللفــاء و مــن بعدهــم إىل يومنــا عــىل تزويــج بناهتــم 
مــن غــري نكــري عــىل أحــد.

و ألهنــا واليــة نظــر، و الغــرض منهــا احلــظ للموليــة، و الفســق ال يقــدح يف القــدرة عــىل 
حتصيــل النظــر

ــة يف  ــب، و املالكي ــن املذه ــح م ــة يف الصحي ــافعية  واحلنابل ــب الش ــاين: و ذه ــول الث الق
ــة. ــود العدال ــن وج ــد م ــكاح و الب ــق يف الن ــة الفاس ــة والي ــدم صح ــول، إىل ع ق

الرتجيح:رجحان القول بصحة والية الفاسق يف النكاح.
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الفصل الثاين 

ابية يف كتاب الطالق  ترصفات القايض الني

يابة. ئة ن املبحث األول : تطليق القايض عىل املويل إذا أبى الفي

أوال: تعريف اإليالء: 
لغة: مصدر آىل يؤيل إيالء و ألية، اليمني و مجعه أاليا،  و هو احللف.

ــن  ــة م ــاىل، أو وصف ــاهللا تع ــامع، ب ــه اجل ــف زوج يمكن ــا: حل ــالء اصطالح ــف اإلي تعري
صفاتــه عــىل تــرك وطء امرأتــه املمكــن مجاعهــا، يف قبــل أبــدا أو يطلــق أو أكثــر مــن أربعــة 

أشــهر أو ينوهيــا. 
ثانيا : حكم اإليالء : هو حمرم،  و األصل فيه الكتاب و السنة.

ــإِنْ  رٍ فَ ــهُ ــةِ أَشْ عَ بَ ــصُ أَرْ بُّ رَ مْ تَ ــآئِهِ ــن نِّسَ ــونَ مِ لُ ؤْ ــنَ يُ ي لَّذِ ــال تعاىل:﴿لِّ ــاب : ق ــن الكت فم
ــرة:٢٢٦ ــورة البق ــم﴾ (س ي حِ ــورٌ رَّ فُ ــإِنَّ اهللاَّ غَ وا فَ ــآؤُ فَ

ومــن الســنة :مــا روي عــن ســهل ابــن أيب صالــح  عــن أبيــه أنــه قــال: ســألت اثنــي عــرش 
نفســا مــن أصحــاب رســول اهللا صــىل اهللا عليــه و ســلم عــن املــويل فقــال: يرتبــص أربعــة 
أشــهر ثــم ليفــيء أو يطلــق (أخرجــه الدارقطنــي (٤٥١) و البيهقــي  قــال األلبــاين يف اإلرواء 

إســناده صحيــح عــىل رشط مســلم.. 
ثالثا : تطليق القايض عىل املويل إذا أبى الفيئة : 

إذا آىل الزوج من زوجته أربعة أشهر فأكثر فإنه إما أن حينث يف يمينه.
و إما أن يفيء بالقول و ال جيامع زوجته حتى تنقيض مدة اإليالء.

ــه  ــة والتــي قبلهــا يــرضب ل ــه، ففــي هــذه احلال ــان زوجت و إمــا أن يــرص عــىل تــرك قرب
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ــإن مل  ــة إال بعــد مــيض أربعــة شــهور، ف ــب بالفيئ أربعــة أشــهر مــن حــني حلــف و ال يطال
تعفــه زوجتــه و رفعــت أمــره إىل احلاكــم فإنــه يوقفــه و يأمــره بالفيئــة فــإن أبــى :فقــد اختلــف 

الفقهــاء يف ذلــك عــىل ثالثــة أقــوال 
القــول األول : فذهــب اإلمــام مالــك يف قــول  و أمحــد يف روايــة و الشــافعي يف روايــة إىل 

أنــه يؤمــر بالطــالق فــإن مل يطلــق طلــق عليــه احلاكــم.
واستدلوا عىل ذلك بام ييل :

ــمْ أَن  كُ ِــلُّ لَ الَ حيَ ــانٍ وَ سَ يــحٌ بِإِحْ ِ وفٍ أَوْ تَرسْ ــرُ عْ ــاكٌ بِمَ سَ إِمْ ــانِ فَ تَ رَّ لقولــه تعاىل:﴿الطَّــالَقُ مَ
ودَ  ــدُ ــامَ حُ ي قِ ــمْ أَالَّ يُ تُ فْ ــإِنْ خِ ودَ اهللاِّ فَ ــدُ ــامَ حُ ي قِ ــا أَالَّ يُ افَ َ ــيْئًا إِالَّ أَن خيَ ــنَّ شَ وهُ يْتُمُ ــا آتَ َّ واْ ممِ ــذُ أْخُ تَ
ودَ اهللاِّ  ــدُ ــدَّ حُ تَعَ ــن يَ مَ ــا وَ وهَ تَدُ عْ ــالَ تَ ودُ اهللاِّ فَ ــدُ تْ بِــهِ تِلْــكَ حُ تَــدَ ــامَ فِيــامَ افْ يْهِ لَ نَــاحَ عَ اهللاِّ فَــالَ جُ

ــمُ الظَّاملُِــون﴾ ســورة البقرة:٢٢٩ ـــئِكَ هُ لَ أُوْ فَ
و ألنه حق تعني مستحقه فتدخله النيابة كقضاء الدين.

القــول الثــاين : وهــو روايــة عــن اإلمــام أمحــد و روايــة عــن الشــافعي  أنــه ليــس للحاكــم 
ــق عليه.  التطلي

القــول الثالــث : وقــال أبــو حنيفــة إذا أمضــت األربعــة أشــهر و مل يطــأ زوجتــه و مل يفــيء 
إليهــا فإهنــا تطلــق بمــيض املــدة. 

والراجــح  مــا ذهــب إليــه اجلمهــور ؛ألنــه لــو وقــع الطــالق بانقضــاء املــدة ملــا كان هنــاك 
حاجــة إىل العــزم عليــه بعــد وقوعــه.

ــه  ــا في ــخ خمتلف ــكاح إذا كان الفس ــخه للن ــايض وفس ــق الق ــاين : تطلي ــث الث املبح
ــة اب ي ــزوج ن ــاب ال ــة أو لغي كالعن

أوال: التفريق بسبب العنة:
العنــة لغــة: عــن الــيشء يعــن ويعــن عننــا والعــن املصــدر والعنــن االســم وهــو عجــز 
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يصيــب الرجــل فــال يقــدر عــىل اجلــامع.
تعريف العنة اصطالحا : العجز عن الوطء يف القبل لعدم انتشار اآللة.

 حكــم تفريــق القــايض بــني الزوجــني بســبب العنــة :اتفــق الفقهــاء مــن احلنفيــة   واملالكية 
والشــافعية   واحلنابلــة  عــىل جــواز التفريــق بــني الزوجــني بعيبــني مهــا: اجلــب   والعنة.

واستدلوا عىل التفريق باجلب والعنة بام ييل :
مــا رواه ابــن عبــاس قــال طلــق عبــد يزيــد - أبــو ركانــة وإخوتــه - أم ركانــة ونكــح امرأة 
مــن مزينــة فجــاءت النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فقالــت مــا يغنــى عنــى إال كــام تغنــى هــذه الشــعرة. لشــعرة 
أخذهتــا مــن رأســها ففــرق بينــي وبينــه فأخــذت النبــي ملسو هيلع هللا ىلص محيــة فدعــا بركانــة وإخوتــه ثــم 
قــال جللســائه « أتــرون فالنــا يشــبه منــه كــذا وكــذا مــن عبــد يزيــد وفالنــا يشــبه منــه - كــذا 
وكــذا ». قالــوا نعــم. قــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص لعبــد يزيــد « طلقهــا ». ففعــل ثــم قــال « راجــع امرأتــك 
ــا  ــت راجعه ــد علم ــال « ق ــول اهللا. ق ــا رس ــا ي ــا ثالث ــال إين طلقته ــه ». فق ــة وإخوت أم ركان
ــالق :١.).  ــورة الط ــن ﴾ س ــن لعدهت ــاء فطلقوه ــم النس ــي إذا طلقت ــا النب ــا أهي ــال ﴿ي ». وت

(أخرجــه أبــو داود برقــم(٢١٩٨)، واحلاكــم برقــم (٣٨١٧).
وقــد أمجــع الصحابــة رضــوان اهللا عليهــم عــىل ثبــوت اخليــار بعيــب العنــة ومل يعــرف هلــم 

 . لف خما
وكــام أن وجــود العيــب يف البيــع يثبــت اخليــار لفــوات بعــض املــال فكذلــك العنــة يثبــت 

هبــا اخليــار يف النــكاح لفــوات أحــد مقاصــد النــكاح.
رشوط التفريق بالعنة:

أن ال تكون الزوجة عاملة بالعيب وقت العقد أو قبله.
أن ال ترىض بالعيب بعد العقد.

أن يكون التفريق بحكم القايض.
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فــإذا ثبــت عنــد القــايض عنتــه أجلــه ســنة الحتــامل أن تثبــت قدرتــه عــىل اجلــامع يف أثنــاء 
الســنة ومــرور الفصــول.

ثانيا: التفريق بسبب غيبة الزوج أو حبسه:
سبق تعريف الغيبة لغة يف الباب األول 

اصطالحا: من انقطع خربه وأمكن الكشف عنه. 
حكــم التفريــق بــني الزوجــني بســبب غيبــة الــزوج :ال ختلــوا غيبــة الــزوج عــن زوجتــه 

مــن حالــني:
ــق وهــذا  ــه حــق أن تطلــب التفري ــة قصــرية غــري منقطعــة، فليــس المرأت أن تكــون غيب

ــاء. ــاق الفقه باتف
أن تكــون غيبتــه طويلــة منقطعــة ال يعــرف فيهــا خــربه، وقــد اختلــف الفقهــاء يف جــواز 

التفريــق بــني الزوجــني يف هــذه احلالــة :
القــول األول: ذهــب احلنفيــة والشــافعية يف اجلديــد  إىل عــدم جــواز التفريــق بينهــام حتــى 

يتحقــق موتــه أو يمــيض مــن الزمــان مــا ال يعيــش إىل مثلــه غالبــا.
القول الثاين: ذهب املالكية واحلنابلة إىل جواز التفريق بني الزوجني. 

 وقد اشرتط القائلون بجواز التفريق بني الزوجني عدة رشوط:
أن تكون غيبته طويلة.. 

أن يكتــب القــايض إليــه بالرجــوع ويمهلــه مــدة مناســبة فــإن أبــد عــذرا عنــد احلنابلــة 
وإال طلــق القــايض عليــه.

والــذي يرتجــح لــدي هــو جــواز التفريــق بينهــام بعــد رضب املــدة املناســبة لذلــك ورجع 
تقديرهــا إىل القــايض الختــالف األحــوال واألزمــان فــام يكــون مناســبا يف حــال ال يناســب 

يف حــال آخــر واهللا أعلــم.
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املبحث الثالث : تفريق القايض بني الزوجني بسبب اإلعسار

املطلب األول : تفريق القايض بني الزوجني بسبب اإلعسار بالصداق

ــه،  ــة ب ــه الزوج ــه، وطالبت ــرره علي ــه وتق ــد وجوب ــه بع ــداق زوجت ــزوج بص ــرس ال إذا أع
ــني: ــن حال ــو م ــذه ال خيل ــال ه ــه واحل ــايض فإن ــه إىل الق ورفعت

ــه بالصــداق  احلالــة األوىل: أن يكــون  إعســاره بالصــداق قبــل الدخــول وطالبتــه زوجت
وطلبــت الفســخ فقــد اختلــف الفقهــاء يف ذلــك :

القــول األول: ذهــب احلنفيــة وبعــض احلنابلــة وقــول للشــافعية إىل أنــه ال فســخ هلــا وال 
حيــق هلــا املطالبــة بــه، ويكــون مــن حــق املــرأة أن متتنــع مــن تســليم نفســها لــه حتــى يســلم 

صداقهــا إذا كان حــاال.
القــول الثــاين: وذهــب املالكيــة واألظهــر عنــد الشــافعية واملذهــب عنــد احلنابلــة إىل أن 

هلــا طلــب الفســخ قبــل الدخــول أذا كان الصــداق حــاال عــىل اختــالف فيــام بينهــم.
و أمــا املالكيــة فإهنــم قالــوا إذا طالبــت الزوجــة زوجهــا بمقــدم املهــر فادعــى اإلعســار 
ومل تصدقــه ومل يقــم بينــة عــىل صدقــه وليــس لــه مــال ظاهــر، فــإن القــايض يؤجلــه إلثبــات 

إعســاره مــدة حيددهــا القــايض والبــد أن يكــون لــه كافــل بالوجــه خوفــا مــن هروبــه.
ــا  ــإن كان هل ــة ف ــايض بالبين ــا الق ــة أعذره ــدة بالبين ــذه امل ــاء ه ــاره يف أثن ــت إعس ــإذا ثب ف
ــم  ــه مــن إعســار يمــني اســتظهار ث ــه ب ــق مــا شــهد ل ــزوج عــىل حتقي فطعــن وإال حلــف ال
يمهــل مــرة أخــر فــإن مل يــأت باملهــر بعدهــا طلــق عليــه القــايض، أو أوقعتــه زوجتــه ثــم 

ــه. ــا يف ذمت ــه القــايض، وللزوجــة نصــف الصــداق يكــون دين حيكــم ب
احلالــة الثانيــة: أن يكــون إعســاره بالصــداق بعــد الدخــول هبــا، وقــد اختلــف الفقهــاء يف 

هــذه احلالــة أيضــا:
القــول األول:ذهــب احلنفيــة وبعــض الشــافعية و احلنابلــة يف املشــهور واملالكيــة إىل أنــه 
الحــق هلــا بالفســخ بــل هلــا املطالبــة يف املهــر وهــو كقوهلــم يف احلالــة ااألوىل واســتدلوا بــام 
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يــيل:
ــه أن النــكاح ال  ــه ديــن اســتقر يف ذمــة الــزوج كغــريه مــن الديــون ومــن املتفــق علي ألن

ــة ونحوهــا فكذلــك اإلعســار بالصــداق. ــة املاضي يفســخ باإلعســار بالنفق
القــول الثــاين: ذهــب احلنابلــة يف وجــه هلــم، وهــو قــول للشــافعية عــىل الصحيــح  إىل أن 

للزوجــة حــق طلــب الفســخ إذا أعــرس الــزوج بالصــداق احلــال بعــد الدخــول
والــذي يرتجــح لــدي مــا ذهــب إليــه اجلمهــور مــن احلنفيــة والصحيــح عنــد احلنابلــة 
واملالكيــة وهــو قــول للشــافعية يف أنــه ال حيــق للزوجــة طلــب الفســخ ال قبــل الدخــول وال 

بعــده ولكــن هلــا املطالبــة وأن متنــع مــن تســليم نفســها حتــى يســلم الصــداق 
قــال ابــن املنــذر : أمجــع كل مــن نحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم، أن للمــرأة أن متتنــع مــن 

دخــول الــزوج عليهــا حتــى يعطيهــا مهرهــا.
ــا  ــه غريه ــا وال يملك ــق هل ــإن احل ــة ف ــخ للزوج ــق الفس ــوت ح ــول بثب ــىل الق ــألة: ع مس
مــن األوليــاء أو احلاكــم، بــل ال يثبــت إال بطلبهــا ألنــه حــق هلــا ثبــت لرضرهــا كــام أن هلــا 
إســقاطه أو تأجيلــه،وال جيــوز الفســخ إال بحكــم القــايض ألنــه فســخ جمتهــد فيــه وختتلــف 

ــه األنظــار كالفســخ بالعيــب. في

املطلب الثاين : تفريق القايض بني الزوجني بسبب اإلعسار بالنفقة

أوال تعريف النفقة:
لغة: اسم من املصدر نفق يقال نفقت الدراهم نفقا أي نفدت وهلكت. 

تعريف النفقة اصطالحا: كفاية من يمونه خبزا وأدما ومسكنا وتوابعها. 
ثانيا : حكم النفقة عىل الزوجة

نفقة الزوجة واجبة عىل الزوج بالكتاب والسنة واإلمجاع والدليل عىل ذلك 
ــقْ  يُنفِ لْ ــهُ فَ قُ زْ يْــهِ رِ لَ رَ عَ ــدِ ــن قُ مَ تِهِ وَ ــعَ ــن سَ ةٍ مِّ ــعَ و سَ ــقْ ذُ فمــن الكتــاب :قولــه تعاىل:﴿لِيُنفِ
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ــنْ  نَّ مِ ــكِنُوهُ ا * أَسْ ً ــرسْ ٍ يُ ــرسْ ــدَ عُ عْ لُ اهللاَُّ بَ عَ ــيَجْ ــا سَ اهَ ــا آتَ ــا إِالَّ مَ سً لِّــفُ اهللاَُّ نَفْ كَ ــاهُ اهللاَُّ الَ يُ َّــا آتَ ممِ
ــوا  قُ أَنفِ ْــلٍ فَ التِ محَ ــنَّ أُوْ إِن كُ ــنَّ وَ يْهِ لَ ــوا عَ يِّقُ ــنَّ لِتُضَ وهُ ارُّ الَ تُضَ ــمْ وَ كُ دِ جْ ــن وُ نتُم مِّ ــكَ يْــثُ سَ حَ

ــنَّ ﴾ ســورة الطــالق:٦ ْلَهُ ــنَ محَ عْ تَّــى يَضَ ــنَّ حَ يْهِ لَ عَ
ومــن الســنة :مــا رواه جابــر ريض اهللا عنــه أن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم خطــب 
يف النــاس فقــال: «اتقــوا اهللا يف النســاء، فإهنــن عــوان عندكــم، أخذمتوهــن بأمانــة اهللا 
ــروف..» رواه  ــوهتن باملع ــن وكس ــم رزقه ــن عليك ــة اهللا، وهل ــن بكلم ــتحللتم فروجه واس
مســلم برقــم (٣٠٠٩) وأبــو داود برقــم (١٩٠٧) والرتمــذي برقــم (١١٦٣) وقــال حديــث 

ــح..  ــن صحي حس
ــني إال  ــوا بالغ ــن إذا كان ــىل أزواجه ــات ع ــات الزوج ــوب نفق ــىل وج ــامء ع ــع العل وأمج

ــن. ــز منه الناش
ثالثا : حكم التفريق بني الزوجني بسبب اإلعسار بالنفقة:

ــإن  ــرا ف ــال ظاه ــه م ــورسا ول ــارضا م ــزوج إذا كان ح ــامء إىل أن ال ــور العل ــب مجه ذه
ــق. ــب التفري ــق طل ــا ح ــس هل ــه ولي ــا من ــتويف حقه ــة أن تس للزوج

وذهبوا إىل أنه إذا أعرس الزوج بالنفقة ورضيت باملقام معه فلها ذلك.
واختلفــوا فيــام لــو أعــرس الــزوج ومل تــرض زوجتــه بالبقــاء معــه، هــل هلــا احلــق يف طلب 

التفريــق بينهــا وبينــه عــىل قولني: 
ــس  ــة لي ــة إىل أن الزوج ــول للحنابل ــافعية وق ــض الش ــة وبع ــب احلنفي ــول األول: ذه الق
هلــا طلــب فســخ النــكاح بســبب امتنــاع الــزوج عــن اإلنفــاق عليهــا وإعســاره وقالــوا بأهنــا 

تســتدين عــىل ذمتــه وجيــب عليــه أن يدعهــا تكتســب ويرفــع يــده عنهــا.
ــهُ  قُ زْ ــهِ رِ يْ لَ رَ عَ ــدِ ــن قُ مَ تِهِ وَ ــعَ ــن سَ ةٍ مِّ ــعَ و سَ ــقْ ذُ ــه تعاىل:﴿لِيُنفِ ــيل: قول ــام ي ــتدلوا ب واس
ا﴾ ســورة  ً ــرسْ ٍ يُ ــرسْ ــدَ عُ عْ لُ اهللاَُّ بَ عَ ــيَجْ ــا سَ اهَ ــا آتَ ــا إِالَّ مَ سً لِّــفُ اهللاَُّ نَفْ كَ ــاهُ اهللاَُّ الَ يُ َّــا آتَ ــقْ ممِ يُنفِ لْ فَ

ــالق:٧ الط
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مــا رواه مســلم يف صحيحــه عــن جابــر ريض اهللا عنــه قــال:  دخــل أبــو بكــر يســتأذن عــىل 
رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم- فوجــد النــاس جلوســا ببابــه مل يــؤذن ألحــد منهــم - 
قــال - فــأذن ألبــى بكــر فدخــل ثــم أقبــل عمــر فاســتأذن فــأذن لــه فوجــد النبــي -صــىل اهللا 
عليــه وســلم- جالســا حولــه نســاؤه وامجــا ســاكتا - قــال - فقــال ألقولــن شــيئا أضحــك 
النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم فقــال يــا رســول اهللا لــو رأيــت بنــت خارجــة ســألتني النفقــة 
فقمــت إليهــا فوجــأت عنقهــا، فضحــك رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم- وقــال «هــن 
ــر إىل  ــام عم ــا فق ــأ عنقه ــة جي ــر إىل عائش ــو بك ــام أب ــة ». فق ــألنني النفق ــر يس ــام ت ــويل ك ح
ــا ليــس  ــه وســلم- م حفصــة جيــأ عنقهــا كالمهــا يقــول تســألن رســول اهللا -صــىل اهللا علي
ــدا ليــس عنــده.  ــه وســلم- شــيئا أب عنــده. فقلــن واهللا ال نســأل رســول اهللا -صــىل اهللا علي

رواه مســلم برقــم(١٤٧٨).
القــول الثــاين: وذهــب املالكيــة  واألظهــر عنــد الشــافعية  واملذهــب عنــد احلنابلــة  إىل أن 
للزوجــة طلــب الفســخ والتفريــق بينهــا وبــني زوجهــا بســبب إعســار زوجهــا وامتناعــه عــن 
النفقــة، فلهــا اخليــار إن شــاءت بقيــت عــىل الزوجيــة واســتدانت عليــه وإن شــاءت رفعــت 

أمرهــا إىل القــايض لطلــب الفســخ والفرقــة.
والــذي ترجــح لــدي بعــد عــرض األقــوال واألدلــة يف هــذه املســألة أنــه ال حــق للمــرأة 
ــه أمــام القــايض بالنفقــة فيفرضهــا هلــا، وهــو  يف طلــب الفســخ بإعســار زوجهــا بــل تطالب

مذهــب احلنفيــة وقــول للشــافعية.

ابة إذا أبى الزوج الطالق ي املبحث الرابع : تفريق القايض بني املتالعنني ن

أوال: تعريف اللعان:
لغة: مصدر العن من اللعن و هو الطرد واإلبعاد. 

ــب  ــن و الغض ــة باللع ــني، مقرون ــن اجلانب ــامن م ــدات بأي ــهادات مؤك ــا: ش و اصطالح
ــا. ــى يف جانبه ــد زن ــه و ح ــر يف جانب ــذف أو تغري ــد ق ــام ح ــة مق قائم
ثانيا: مرشوعية اللعان وحكمه :األصل فيه الكتاب و السنة واإلمجاع.
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مْ  ــهُ سُ اءُ إِالَّ أَنفُ دَ ــهَ ُــمْ شُ ــن هلَّ كُ ْ يَ ملَ ــمْ وَ هُ اجَ وَ ــونَ أَزْ مُ رْ يــنَ يَ ذِ الَّ مــن الكتــاب :قــال تعــاىل ﴿ وَ
ــهِ إِن  يْ لَ نَــتَ اهللاَِّ عَ عْ ــةُ أَنَّ لَ سَ َامِ اخلْ ادِقِــنيَ وَ ِــنَ الصَّ ــهُ ملَ اتٍ بِــاهللاَِّ إِنَّ ادَ ــهَ ــعُ شَ بَ ــمْ أَرْ هِ دِ ةُ أَحَ ادَ ــهَ فَشَ
اذِبِــنيَ  ِــنَ الكَ ــهُ ملَ اتٍ بِــاهللاَِّ إِنَّ ادَ ــهَ ــعَ شَ بَ دَ أَرْ ــهَ ابَ أَن تَشْ ــذَ ــا العَ نْهَ أُ عَ رَ ــدْ يَ اذِبِــنيَ وَ ــنَ الكَ انَ مِ كَ

ادِقِــنيَ ﴾ ســورة النــور: ٦ - ٩     ــنَ الصَّ انَ مِ ــا إِن كَ يْهَ لَ ــبَ اهللاَِّ عَ ضَ ــةَ أَنَّ غَ سَ َامِ اخلْ
حديــث ســهل بــن ســعد ا أن عويمــرا العجــالين جــاء إىل عاصــم بــن عــدي األنصــاري  
فقــال لــه يــا عاصــم أرأيــت رجــال وجــد مــع امرأتــه رجــال أيقتلــه فتقتلونــه أم كيــف يفعــل 
ســل يل يــا عاصــم عــن ذلــك رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم فســأل عاصــم عــن ذلــك 
رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم فكــره رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم املســائل وعاهبــا 
حتــى كــرب عــىل عاصــم مــا ســمع مــن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم فلــام رجــع عاصــم 
ــه وســلم  ــا عاصــم مــاذا قــال لــك رســول اهللا صــىل اهللا علي إىل أهلــه جــاء عويمــر فقــال ي
فقــال عاصــم مل تأتنــي بخــري قــد كــره رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم املســألة التــي ســألته 
عنهــا قــال عويمــر واهللا ال أنتهــي حتــى أســأله عنهــا فأقبــل عويمــر حتــى أتــى رســول اهللا 
صــىل اهللا عليــه وســلم وســط النــاس فقــال يــا رســول اهللا أرأيــت رجــال وجــد مــع امرأتــه 
رجــال أيقتلــه فتقتلونــه أم كيــف يفعــل، فقــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم قــد أنــزل 
اهللا فيــك ويف صاحبتــك فاذهــب فــأت هبــا قــال ســهل فتالعنــا وأنــا مــع النــاس عنــد رســول 
اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم فلــام فرغــا قــال عويمــر كذبــت عليهــا يــا رســول اهللا إن أمســكتها 
ــم  ــاري برق ــلم.  رواه البخ ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــره رس ــل أن يأم ــا قب ــا ثالث فطلقه

.(٥٢٥٩)
وقد أمجع العلامء عىل مرشوعية اللعان.

ثالثا: تفريق القايض بني املتالعنني 
بعد أن يتم اللعان فإنه يرتتب عليه أمور عدة.

ــة،و قــد اختلــف العلــامء يف وقــوع الفرقــة هــل  ــة أبدي ــة بــني الزوجــني فرق  منهــا الفرق
تقــع بمجــرد اللعــان، أم بعــد حكــم القــايض؟
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القــول األول: ذهــب احلنفيــة  و اإلمــام أمحــد يف إحــد الروايتــني إىل أن الفرقــة ال تقــع 
بمجــرد اللعــان، بــل البــد مــن حكــم احلاكــم بعــد اللعــان لتقــع الفرقــة.

القــول الثــاين: ذهــب املالكيــةو روايــة لإلمــام أمحــد و هــي املذهــب و بعــض احلنفيــة إىل 
أن الفرقــة تقــع بمجــرد انتهــاء اللعــان و ال حاجــة لتفريــق احلاكــم.

و استدلوا بام ييل :
ــه و ســلم قــال للمتالعنــني: (حســابكام  مــا رواه ابــن عمــر أن رســول اهللا صــىل اهللا علي
عــىل اهللا أحدكــام كاذب ال ســبيل لــك عليهــا، قــال: يــا رســول اهللا مــايل؟ قــال: ال مــال لــك، 
إن كنــت صدقــت عليهــا فهــو بــام اســتحللت مــن فرجهــا و إن كنــت كذبــت عليهــا فذلــك 

أبعــد لــك ) رواه البخــاري برقــم (٥٣١٢) ورقــم (٥٣٥٠) ومســلم برقــم (٣٨٢١).
و ألن اللعان يقتيض التحريم املؤبد، فلم يقف عىل حكم احلاكم كالرضاع.

ــه  ــن لعان ــزوج م ــاء ال ــرد انته ــع بمج ــة تق ــافعية إىل أن الفرق ــب الش ــول الثالث:ذه الق
ــة.  ــن الزوج ــو مل تلتع ــى ل حت

ــف  ــا ال تتوق ــان و أهن ــام اللع ــد إمت ــني بع ــني الزوج ــة ب ــول بالفرق ــح  الق ــذي يرتج و ال
عــىل حكــم احلاكــم ألن الروايــات التــي جــاءت بالتفريــق إنــام هــي لبيــان احلكــم و إظهــار 

الفرقــة.

ــارة  أو  ــوع والكف ــى الرج ــر إذا أب ــىل املظاه ــايض ع ــق الق ــس : تطلي ــث اخلام املبح
ــالق. الط

أوال : تعريف الظهار :
لغــة: بكــرس الظــاء املعجمــة مأخــوذ مــن الظهروهــو قــول الرجــل المرأتــه : أنــت عــيل 

كظهــر أمــي و هــي كلمــة كانــوا يقولوهنــا يريــدون هبــا الفــراق. 
و اصطالحــا: بــأن يشــبه امرأتــه أو عضــو منهــا، بظهــر مــن حتــرم عليــه عــىل التأبيــد أو 
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هبــا أو بعضــو منهــا. 
ثانيا : حكم الظهار :حمرم بالنص من الكتاب والسنة وباإلمجاع.

ــمْ  ِ اهتِ هَ ــنَّ أُمَّ ــا هُ م مَّ ــائِهِ ــن نِّسَ ــم مِّ نكُ ونَ مِ ــرُ ظَاهِ يــنَ يُ ذِ فمــن الكتــاب :قــال تعــاىل : ﴿ الَّ
ــوٌّ  فُ عَ إِنَّ اهللاََّ لَ وراً وَ زُ لِ وَ ــوْ ــنَ القَ ــراً مِّ نكَ ــونَ مُ ولُ يَقُ ــمْ لَ ُ إِهنَّ ــمْ وَ ُ هنَ دْ لَ ــي وَ ــمْ إِالَّ الالَّئِ ُ اهتُ هَ إِنْ أُمَّ
ــلِ  بْ ــن قَ ــةٍ مِّ بَ قَ يــرُ رَ رِ تَحْ ــوا فَ الُ ــا قَ ــودُونَ ملَِ عُ ــمَّ يَ مْ ثُ ــائِهِ ــن نِّسَ ونَ مِ ــرُ ظَاهِ يــنَ يُ ذِ الَّ ــورٌ (٢) وَ فُ غَ
يْنِ  رَ ــهْ ــامُ شَ يَ ــدْ فَصِ ِ ْ جيَ ــن ملَّ ــريٌ (٣) فَمَ بِ ــونَ خَ لُ مَ ــامَ تَعْ اهللاَُّ بِ ــهِ وَ ــونَ بِ ظُ ــمْ تُوعَ لِكُ ــا ذَ سَّ تَامَ أَن يَ
ــاهللاَِّ  ــوا بِ نُ مِ ــكَ لِتُؤْ لِ ــكِيناً ذَ سْ ــتِّنيَ مِ ــامُ سِ إِطْعَ ــتَطِعْ فَ سْ ْ يَ ــن ملَّ ــا فَمَ سَّ تَامَ ــلِ أَن يَ بْ ــن قَ ِ مِ ــنيْ تَتَابِعَ مُ

ــة: ٢ - ٤ ــورة املجادل ــمٌ (٤)﴾ س ابٌ أَلِي ــذَ ــنَ عَ ي افِرِ لِلْكَ ودُ اهللاَِّ وَ ــدُ ــكَ حُ تِلْ ــولِهِ وَ سُ رَ وَ
ومــن الســنة :مــا روي عــن ســلمة بــن صخرقــال : كنــت امــرأ أصيــب مــن النســاء مــا 
ال يصيــب غــريي فلــام دخــل شــهر رمضــان خفــت أن أصيــب مــن امــرأيت شــيئا يتابــع يب 
ــام هــي ختدمنــي ذات ليلــة  حتــى أصبــح فظاهــرت منهــا حتــى ينســلخ شــهر رمضــان فبين
ــي  ــت إىل قوم ــت خرج ــام أصبح ــا فل ــزوت عليه ــث أن ن ــم ألب ــا يشء فل ــف يل منه إذ تكش
ــوا ال  ــلم-. قال ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا -ص ــي إىل رس ــوا مع ــت امش ــرب وقل ــم اخل فأخربهت
واهللا. فانطلقــت إىل النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم- فأخربتــه فقــال « أنــت بــذاك يــا ســلمة 
». قلــت أنــا بــذاك يــا رســول اهللا مرتــني وأنــا صابــر ألمــر اهللا فاحكــم ىف مــا أراك اهللا قــال « 
حــرر رقبــة ». قلــت والــذي بعثــك باحلــق مــا أملــك رقبــة غريهــا ورضبــت صفحــة رقبتــي 
قــال « فصــم شــهرين متتابعــني ». قــال وهــل أصبــت الــذي أصبــت إال مــن الصيــام قــال « 
فأطعــم وســقا مــن متــر بــني ســتني مســكينا ». قلــت والــذي بعثــك باحلــق لقــد بتنــا وحشــني 
مــا لنــا طعــام قــال « فانطلــق إىل صاحــب صدقــة بنــي زريــق فليدفعهــا إليــك فأطعــم ســتني 
مســكينا وســقا مــن متــر وكل أنــت وعيالــك بقيتهــا ». فرجعــت إىل قومــي فقلــت وجــدت 
ــعة  ــلم- الس ــه وس ــىل اهللا علي ــي -ص ــد النب ــدت عن ــرأي ووج ــوء ال ــق وس ــم الضي عندك
ــم (٢٢١٣)،  ــو داود برق ــه أب ــر يل - بصدقتكم(أخرج ــرين - أو أم ــد أم ــرأي وق ــن ال وحس
والرتمــذي، وأمحــد واحلاكــم وقــال صحيــح عــىل رشط مســلم ووافقــه الذهبــي ولــه شــواهد 
عــن أيب ســلمة، وحممــد بــن عبــد الرمحــن بــن ثوبــان، وقــال األلبــاين وباجلملــة فاحلديــث 
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بطرقــه وشــاهده صحيــح ينظــر اإلرواء و تلخيــص احلبــري..
ثالثــا : أثــر الظهــار و حكــم تطليــق القــايض عــىل املظاهــر إذا أبــى الرجــوع و الكفــارة أو 
الطــالق:إذا حتقــق الظهــار و توافــرت رشوطــه التــي بينهــا أهــل العلــم فإنــه يرتتــب عليــه 

عــدة أحــكام:
 فيحــرم عــىل الــزوج وطء الزوجــة املظاهــر منهــا، بــال خــالف بــني أهــل العلــم،  لقولــه 
بْــلِ أَن  ــن قَ بَــةٍ مِّ قَ يــرُ رَ رِ تَحْ ــوا فَ الُ ــودُونَ ملَِــا قَ عُ ــمَّ يَ مْ ثُ ــائِهِ ــن نِّسَ ونَ مِ ــرُ ظَاهِ يــنَ يُ ذِ الَّ تعــاىل: ﴿وَ

بِــري﴾ ســورة املجادلــة:٣   ــونَ خَ لُ مَ اهللاَُّ بِــامَ تَعْ ظُــونَ بِــهِ وَ ــمْ تُوعَ لِكُ ــا ذَ سَّ تَامَ يَ
ــه و ســلم  و ملــا روي ابــن عبــاس ريض اهللا عنهــام: ( أن رجــال أتــى النبــي صــىل اهللا علي
فقــال: إين ظاهــرت مــن امــرأيت فوقعــت عليهــا قبــل أن أكفــر، فقــال: مــا محلــك عــىل ذلــك 
ــا  ــل م ــى تفع ــا حت ــال : ال تقرهب ــر. فق ــوء القم ــا يف ض ــت خلخاهل ــال: رأي ــك اهللا؟، فق يرمح
ــارود  ــن اجل ــذي  و اب ــائي و الرتم ــم(٢٢٢٣) و النس ــو داود برق ــه أب ــه ) أخرج ــرك اهللا ب أم

ــح. ــب صحي ــن غري ــث حس ــذي حدي ــال الرتم ــي و ق (٧٤٧) و البيهق
ــة بالــوطء، و جيــب عليهــا أن متنــع الــزوج مــن الــوطء  كــام أن للزوجــة احلــق يف املطالب
حتــى يكفــر، فــإن امتنــع كان هلــا أن ترفعــه إىل القــايض و عــىل القــايض أن يأمــره بالتكفــري و 
الــوطء، فــإن امتنــع أجــربه بــام يملــك مــن وســائل التأديــب حتــى يكفــر أو يطلــق و بذلــك 

قــال احلنفيــة. 
و كــذا قــال املالكيــة إذا عجــز املظاهــر عــن الكفــارة،و أمــا إن كان املظاهــر قــادرا عــىل 
الكفــارة و امتنــع عــن التكفــري فللزوجــة طلــب الطــالق فــإن طلبــت الطــالق مــن القــايض 
ال يطلقهــا إال إذا أمضــت أربعــة أشــهر كــام يف اإليــالء فــإن مضــت أربعــة أشــهر أمــر القايض 

الــزوج بالطــالق أو التكفــري فــإن امتنــع طلــق القــايض و كان الطــالق رجعيــا.

املبحث السادس : تفريق القايض بني الزوجني لعدم الكفاءة

املطلب األول : تعريف الكفاءة، وحكم اشرتاطها
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أوال : تعريف الكفاءة 
لغــة: مــن الكــفء و هــو النظــري و املســاوي و املثــل و املصــدر الكفــاءة بفتــح الــكاف و 

املــد و اجلمــع أكفــاء.
ــة و  ــب و احلري ــن و النس ــي الدي ــياء و ه ــة أش ــة يف مخس ــاواة و املامثل ــا: املس و اصطالح

ــار. ــة و اليس الصنع
ــاءة يف  ــرتاط الكف ــاء يف اش ــف الفقه ــكاح: اختل ــاءة يف الن ــرتاط الكف ــم اش ــا :حك ثاني

ــك : ــان ذل ــيل بي ــام ي ــة وفي ــزوم أو رشط صح ــي رشط ل ــل ه ــكاح وه الن
ــد  ــد عن ــة واملعتم ــر الرواي ــة يف ظاه ــن احلنفي ــامء م ــور العل ــب مجه ــول األول: ذه الق
املالكيــة والشــافعية  واملذهــب عنــد احلنابلــة إىل أن الكفــاءة رشط للــزوم النــكاح ال لصحتــه 
أي أنــه حــق لآلدمــي عــىل اختــالف مــن لــه احلــق هــل هــو للمــرأة ولألوليــاء أو لبعضهــم.

 واستدلوا بامييل :أنه صىل اهللا عليه وسلم زوج بناته مع أنه ال يكافئه أحد يف نسبه.
وألنــه صــىل اهللا عليــه وســلم أمــر فاطمــة بنــت قيــس أن تنكــح أســامة بــن زيــد مــواله 

فنكحهــا بأمــره )رواه مســلم برقــم (١٤٨٠). 
ــوق  ــا بحق ــه مساس ــن في ــه، ولك ــه وأركان ــتكمال كل رشوط ــع مس ــد وق - وألن العق
الــويل أو الزوجــة، فيلــزم اعتبــاره صحيحــا غــري الزم يف حــق مــن مل يــرض بــه مــن الــويل أو 

ــار العيــب. ــه فــكان كخي الزوجــة دفعــا للــرضر عن
القــول الثــاين: ذهــب احلنابلــة يف روايــة عــن اإلمــام أمحــد وبعــض املالكيــة واحلنفيــة إىل 

أن الكفــاءة رشط صحــة يف النــكاح فــإذا عدمــت بطــل النــكاح وفــرق بينهــم.
والــذي يرتجــح أن الكفــاءة معتــربة يف اجلملــة وقــت العقــد فهــي حــق للمــرأة 
ــه  ــن أخي ــي اب ــت : إن أيب زوجن ــا، فقال ــت عليه ــاة، دخل ــة، أن فت ــا روت عائش واألولياء،مل
لريفــع يب خسيســته، وأنــا كارهــة، قالــت : اجلــيس حتــى يــأيت النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم، 
ــر  ــل األم ــاه فجع ــا فدع ــل إىل أبيه ــه فأرس ــلم فأخربت ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــاء رس فج
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إليهــا، فقالــت : يــا رســول اهللا قــد أجــزت مــا صنــع أيب، ولكنــي أردت أن أعلــم أن للنســاء 
مــن األمــر يشء ) روا ه النســائي (٧١/٦)، وابــن ماجــه (٦٠٢/١) وأمحــد (١٣٦/٦) برقــم 
ــام جعــل األمــر إليهــا لوضعهــا يف  ــال البيهقــي هــذا مرســل،، وإن صــح، فإن (٢٥٠٤٣)  ق
غــري كــفء. وقــال ابــن اجلــوزي: ومجهــور األحاديــث يف ذلــك حممــول عــىل أنــه زوج مــن 

غــري كــفء نصــب الرايــة.
وألن العقد مع انعدام الكفاءة مستكمل الرشوط واألركان.

املطلب الثاين : حكم تفريق القايض بني الزوجني لعدم الكفاءة.

إذا ختلفــت الكفــاءة بأحــد اخلصــال التــي ذكرهــا العلــامء عــىل اختــالف مذاهبهــم فــإن 
مــن يراهــا رشط صحــة للنــكاح فإنــه العقــد يكــون باطــال وفاســدا وليــس ألحــد إجازتــه، 
والفســخ فيــه ثابــت حلــق الــرشع وعــىل الزوجــني أن يفرتقــا مــن أنفســهام حلرمــة االتصــال، 

وعــىل القــايض أن يفــرق بينهــام.
قــال اإلمــام أمحــد: إذا تــزوج املــوىل العربيــة فــرق بينهام،وكــذا روي عــن احلنفيــة أن املــرأة 

إذا تزوجــت بغــري كــفء مل جيــز وال يصــح العقــد أصــال.
وكــذا قــال املالكيــة مــن الطــالق الــذي يوقعــه احلاكــم بغــري إذن املــرأة نكاحهــا الفاســق 

ســواء كان فاســقا باجلــوارح أو باالعتقــاد.
ــأن الكفــاءة رشط لــزوم للعقــد فــإن العقــد مــع فــوات الكفــاءة صحيــح  و مــن قــال ب

ــري الزم. غ
ولــكل مــن مل يوافــق عليــه مــن الــويل أو الزوجــة حــق طلــب فســخه وال يتــم فســخه إال 

بقضــاء القــايض، ألنــه فصــل جمتهــد فيــه وقــد اختلــف الفقهــاء فيــه.
ــت  ــا وطلب ــري إذهن ــا بغ ــا أبوه ــة إذا زوجه ــت البالغ ــكاح البن ــخ ن ــابع : فس ــث الس املبح

ــخ. الفس
هــذه املســألة هلــا ارتبــاط بمســألة اإلجبــار يف النــكاح وقــد ســبق بيــان مذاهــب العلــامء 
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يف مــن تثبــت عليهــا واليــة اإلجبــار فــإذا زوج األب أو غــريه مــن األوليــاء البنــت البالغــة 
فــال ختلــو:

إمــا أن تكــون ثيبــا فليــس لــه إجبارهــا وهلــا أن تطلــب الفســخ يف قــول عامــة أهــل العلم، 
ملــا رو البخــاري عــن خنســاء بنــت خــدام أن أباهــا زوجهــا وهــي ثيــب فكرهــت ذلــك 

فأتــت رســول صــىل اهللا عليــه وســلم فــرد نكاحــه. رواه البخــاري برقــم (٤٨٤٥)
ــاء عــىل اختالفهــم يف  وإمــا أن تكــون بكــرا وقــد اختلــف الفقهــاء يف فســخ نكاحهــا بن

حكــم إجبارهــا.
ــىل  ــة ع ــر البالغ ــار البك ــدم إجب ــة، إىل ع ــة للحنابل ــة ورواي ــب احلنفي ــول األول: ذه الق

ــيل: ــام ي ــتدلوا ب ــخ  واس ــب الفس ــا طل ــربت كان هل ــإذا أج ــكاح ف الن
فمــن الســنة : مــا رواه ابــن عبــاس أن جاريــة بكــرا أتــت النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم- 
فذكــرت أن أباهــا زوجهــا وهــى كارهــة فخريهــا النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم رواه أبــو داود 
ــن ماجــه برقــم (١٨٧٥) واإلمــام أمحــد يف املســند (٢٤٦٩)، وأخرجــه  برقــم (٢٠٩٨) واب
الــدار قطنــي يف ســننه  رقــم ٥٦، والبيهقــي يف الســنن الكــرب ،.وأعــل باإلرســال قــال يف 
ــو داود مرســال، وقــد رواه ابــن ماجــه موصــوال)، وصححــه  ــة: (وقــد رواه أب نصــب الراي

ابــن القطــان..
املعقول :ألهنا جائزة الترصف يف ماهلا فلم جيز إجبارها كالثيب والرجل.

القــول الثــاين: وذهــب املالكيــة،  والشــافعية، واملذهــب عنــد احلنابلــة إىل جــواز إجبــار 
البكــر البالغــة عــىل النــكاح، فيكــون النــكاح حينئــذ ثابــت وإن كرهــت.

والراجــح واهللا أعلــم مــا ذهــب إليــه احلنفيــة وروايــة للحنابلــة مــن عــدم إجبــار البكــر 
البالغــة، وجــواز فســخ نكاحهــا لقــوة أدلتهــم.
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الباب الثالث :

ابية عىل املال  رصفات القايض الني

الفصل األول  

الترصف يف مال املحجور عليهم لفلس أو سفه أو جنون أو صغر ونحوه

املبحث األول : التعريف باحلجر والفلس والسفه واجلنون.

سبق التعريف بالصغر واجلنون والسفه يف الباب األول  
وأما تعريف احلجر لغة واصطالحا:

لغة: املنع والتضييق يقال حجر عليه حجرا منعه من الترصف.
اصطالحا:: هو منع اإلنسان من الترصف يف ماله.

املبحث الثاين : حكم ترصف القايض يف أمواهلم وأمد احلجر
الوالية عليهم تكون أوال لألب إن كان موجودا باتفاق الفقهاء

واختلفــوا فيمــن يكــون بعــد األب يف الواليــة عــىل مــال املحجــور عليهــم فذهــب احلنفية 
ــه ثــم ويص  ــه ثــم جــده ألبي ــه ثــم ويص وصي ــه بعــد موت إىل أن الــويل هــو األب، ثــم وصي
اجلــد ثــم ويص وصيــه ثــم القــايض أو ويص القــايض. وماعــدا هــؤالء فليــس هلــم اإلرشاف 

عــىل مــال املحجــور عليهــم.
وذهــب املالكيــة واحلنابلــة إىل أن ويل املحجــور عليهــم بعــد األب وصيــه ثــم ويص وصيه 

ثــم بعــد ذلــك للحاكــم وال واليــة للجــد وال لــألخ إال بإيصــاء األب.
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ــم  ــام ث ــر منه ــم ويص املتأخ ــد ث ــم للج ــألب ث ــون ل ــة تك ــإن الوالي ــافعية ف ــد الش وعن
ــه. ــايض أو نائب للق

املطلب األول: حكم ترصف القايض يف حفظ أمواهلم واملطالبة هبا.

ــه عــىل وجــه  ــه يتــرصف بامل نــص الفقهــاء رمحهــم اهللا تعــاىل عــىل أن ويل املحجــور علي
ــه بــام يتلفــه أو ينقــص. احلــظ لــه وال يتــرصف في

فال جيوز له أن هيب شيئا من ماله أو يتصدق به أو حيايب أحدا يف بيع.
ــة ثــواب عنــد أيب حنيفــة ومالــك وأبــو يوســف، وتصــح  كــام ال يصــح لــه أن هيــب هب

عنــد احلنابلــة وحممــد بــن احلســن.
وأمــا إقــراض احلاكــم مــال املحجــور عليهــم فقــد اتفــق الفقهــاء عــىل أن لــه أن يقــرض 

مالــه.
ــم إن  ــف اخلص ــات وحيل ــاوي والبين ــم الدع ــه فيقي ــة بحقوق ــم املطالب ــق للحاك ــام حي ك

ــا. أنكره
كام جيوز له بيع عقار القارص إذا اقتضت املصلحة ذلك.

املطلب الثاين : حكم ترصف القايض يف تنمية أمواهلم واالجتار هبا.

ذهــب مجهــور الفقهــاء إىل أن للــويل أن يتجــر بــامل القــارص وينميــه ويســتثمره لــه، وقيــل 
ــوال  ــروا يف أم ــه : (اجت ــر ريض اهللا عن ــول عم ــه ولق ــح ل ــك أصل ــب؛ ألن ذل ــو واج ــل ه ب
ــم (١)  ــي، برق ــم (٦٤١) والدارقطن ــذي برق ــه الرتم ــة) أخرج ــا الصدق ــال تأكله ــى لئ اليتام
ــنن  ــي يف «الس ــه والبيهق ــيبة يف مصنف ــى ش ــن أب ــم ( ٦٩٨٩)  ورواه اب ــرزاق برق ــد ال وعب

ــح.  ــناد صحي ــذا إس ــال ه ــرب» ١٠٧/٤) وق الك
فــكل مــا فيــه مصلحــة وغبطــة وزيــادة ملــال القــارص فــإن للــويل أن يعملــه وجــر بذلك 
العمــل يف اململكــة العربيــة الســعودية حيــث البــد مــن أخــذ إذن القــايض يف كل تــرصف يف 

أمــوال القــرص.
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الفصل الثاين 

يتيم الترصف يف مال ال

ــس  ــو بنف ــرصف يف ماله،وه ــري والت ــىل الصغ ــر ع ــكام احلج ــل األول أح ــبق يف الفص س
 .ــى عــن إعــادة ذكرهــا مــرة أخــر ــام أغن ــم، ب ــى اليتي معن
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الفصل الثالث

ابة ي  ترصف القايض يف األوقاف ن

متهيــد : واليــة القــايض العامــة عــىل األوقــاف يف الفقــه،  واملعمــول  بــه يف اململكــة العربية 
السعودية

اتفــق الفقهــاء رمحهــم اهللا تعــاىل عــىل أن للحاكــم أحقيــة الواليــة األصليــة عــىل األوقاف،  
واســتدل العلــامء عــىل ثبــوت الواليــة األصليــة يف الوقــف للحاكــم بعمــوم قولــه صــىل اهللا 

عليــه وســلم: «الســلطان ويل مــن ال ويل لــه» ســبق خترجيــه. 
ــة  ــة يف املحافظ ــة خاص ــاف عناي ــت األوق ــد لقي ــعودية فق ــة الس ــة العربي ــا يف اململك أم
عليهــا، وإدارة شــؤوهنا، ومتابعــة القائمــني عليهــا منــذ عهــد امللــك عبــد العزيــز حتــى وقتنــا 
ــة ذلــك بوجــود احلرمــني الرشيفــني فيهــا وهلــام أوقــاف يف كثــري مــن  ــزاد أمهي احلــارض، وت

ــالمية. ــدان اإلس البل
ففــي عهــد امللــك عبدالعزيــز يف ١٣٥٤/١٢/٢٧هـــ صــدر مرســوم ملكــي يقــيض بربــط 
إدارات األوقــاف وفروعهــا بمديــرٍ عــامٍ مقــره يف مكــة املكرمــة، ويرتبــط بــه مديــر لألوقــاف 
يف املدينــة ومديــر يف جــدة، ويتبــع املديريــة العامــة جملــس إدارة للحــرم املكــي، ويتبــع مديــر 
ــع  ــاص لتوزي ــام خ ــع نظ ــع، ووض ــور يف ينب ــوي، ومأم ــرم النب ــر للح ــة مدي ــاف املدين أوق

الصدقــات تقــوم بتنفيــذه جلنــة مركزيــة تابعــة لــإلدارة العامــة لألوقــاف.
ــز  إىل وزارة حتمــل اســم (وزارة احلــج  ــاة امللــك عبدالعزي وقــد حتولــت اإلدارة بعــد وف

واألوقــاف) وصــدر مرســوم ملكــي يقــيض بإنشــائها.
جــاء يف فتــاو ســامحة الشــيخ حممــد بــن إبراهيــم « إن ويل األمــر رأ أن مــن املصلحــة 
جعــل النظــارة عــىل األوقــاف العامــة لــوزارة احلــج واألوقــاف، وعليهــا أن تقــوم بواجبهــا 
نحوهــا، ومتــى رأوا تســاهالً مــن الــوزارة يف الــرصف عــىل جهــات هــذه األوقــاف فعليهــم 
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الرفــع عــن ذلك جلهتــه. مفتــي الديــار الســعودية    (ص /ف ١٢٣٧ يف ١٣٨٩/٦/٢١هـ)».
ــن  ــه اهللا ـ وم ــز ـ رمح ــن عبدالعزي ــد ب ــك فه ــني املل ــني الرشيف ــادم احلرم ــد خ ويف عه
منطلــق اهتاممــه بشــؤون اإلســالم واملســلمني صــدر يف عــام ١٤١٤هـــ مرســوم ملكــي كريم 
يقــيض بإنشــاء وزارة جديــدة تدخــل حتــت نطاقهــا إدارة األوقــاف، وهــي (وزارة الشــؤون 

ــاد )،. ــوة واإلرش ــاف والدع ــالمية واألوق اإلس
ــن  ــارع م ــه الش ــام رشع ــل في ــي التدخ ــوزارة ال يعن ــذه ال ــك اإلدارة وه ــاء تل ــع إنش وم

ــك. ــىل ذل ــا ع ــصَّ نظامه ــد ن ــا أو تعديلهوق ــذ يشء منه ــف بنب ــكامٍ للوق أح
ــن  ــه م ــاص فإن ــر خ ــا ناظ ــا إذا كان هل ــار هل ــب النظ ــاف ونص ــجيل األوق ــا تس وأم
اختصــاص املحاكــم وقــد بينــت املــواد (٢٥٠�٢٤٦)من نظــام املرافعــات الرشعيــة يف اململكة 
كيفيــة إنشــاء األوقــاف وطــرق تســجيلها، ورشوط الوقــف، وطــرق نقــل األوقــاف اخلاصــة 

والعامــة. جملــة وزارة العــدل العــدد احلــادي والعــرشون ١٤٢٥هـــ

يابة عن ناظرها. املبحث األول : ترصف القايض يف األوقاف املعطلة ن

تقــدم يف التمهيــد ذكــر واليــة القــايض العامــة عــىل االوقــاف، ومنهــا األوقــاف املعطلــة 
بــام يغنــي عــن إعــادة ذكرهــا يف هــذا املبحــث.

ــه أو  ــني خيانت ــر إن تب ــود الناظ ــع وج ــاف م ــايض يف األوق ــرصف الق ــاين : ت ــث الث املبح
فعــل مــا ال يســوغ.

اتفــق الفقهــاء رمحهــم اهللا تعــاىل عــىل أنــه متــى وجــد للوقــف ناظــر خــاص فليــس للناظر 
العــام وهــو احلاكــم حــق التــرصف يف الوقــف حتــى ولــو كان الناظــر اخلــاص معينــا مــن قبل 

احلاكم.
وذلك استدالال منهم بالقاعدة الفقهية: الوالية اخلاصة أقو من الوالية العامة. 

إال أن الفقهــاء قالــوا بثبــوت الواليــة العامــة للحاكــم عــىل الوقــف وذلــك يقتــيض أنــه 
ــن  ــه م ــم منع ــإن للحاك ــف ف ــرض بالوق ــا ي ــوغ مم ــا ال يس ــاص م ــر اخل ــل الناظ ــا فع ــى م مت
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ذلــك.
كــام أن للحاكــم تقييــد تــرصف الناظــر اخلــاص إذا اهتمــه أو خــيش منــه التفريــط، وذلــك 
بضــم أمــني إليــه، بحيــث ال يتــرصف الناظــر اخلــاص إال بــإذن األمــني والرجــوع إليــه بــل 

ربــام عــزل احلاكــم الناظــر إن تــرصف بــام ال يســوغ.
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الفصل الرابع

ابة ي  ترصف القايض يف باب القسمة ن

أوال تعريف القسمة :
لغة : القسمة مصدر قسم اليشء يقسمه قسام، وقسمه جزأه وهي القسمة.
تعريف القسمة اصطالحا : متييز بعض األنصباء عن بعض وإفرازها عنها

ــن  ــد م ــك العدي ــىل ذل ــة ودل ع ــمة مرشوع ــا :القس ــمة ومرشوعيته ــم القس ــا : حك ثاني
ــاع. ــنة واإلمج ــاب والس ــن الكت ــة م األدل

ٌ ﴾ ســورة  ْتَــرضَ بٍ حمُّ ْ لُّ رشِ ــمْ كُ ينَهُ ةٌ بَ ــمَ ــمْ أَنَّ املَــاءَ قِسْ بِّئْهُ فمــن الكتــاب :قولــه تعــاىل : ﴿ َنَ
القمــر:٢٨

ومــن الســنة :عــن أبــى هريــرة -ريض اهللا عنــه- قــال : قــال رســول اهللا صــىل اهللا عليــه 
ــو داود رقــم (٣٥١٥)  وســلم  «إذا قســمت األرض وحــدت فــال شــفعة فيهــا « أخرجــه أب

وصححــه األلبــاين..
وأمجعــت األمــة عــىل جــواز القســمة، ومــا زال النــاس يتعاملــون بالقســمة يف مواريثهــم 
وبيوعهــم ، وألن بالنــاس حاجــة إىل القســمة ليتمكــن كل واحــد مــن الــرشكاء مــن التــرصف 

عــىل إيثــاره ويتخلــص مــن ســوء املشــاركة.
ثالثا : أنواع القسمة :

اختلف الفقهاء يف كيفية تقسيم القسمة وأنواعها
فقســم احلنفيــة القســمة إىل قســمني: قســمة جربيــة: وهــي التــي يتوالهــا القــايض بطلــب 

أحــد الــرشكاء.
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قسمة رضائية: وهي التي جتري بالرتايض عند القايض.
ثم قسموا كل من هذين النوعني قسموه إىل نوعني:

قسمة تفريق: أو رد وهي ختصيص كل رشيك بحصة جزئية معينة.
قسمة مجع: وهو أن جيمع نصيب كل رشيك يف عني عىل حدة.

كــام ال تقســم الــدور واألرايض املتعــددة عنــد أيب حنيفــة قســمة مجع،خالفــا للصاحبــني 
فتجــوز قســمة الــدور واألرايض قســمة مجــع ويعــدل مــا فيهــا مــن التفــاوت بالقيمــة.

وأمــا املالكيــة فإهنــم قســموها إىل قســمة أعيــان ومهايــأة ثــم قســموا األعيــان إىل نوعــني: 
قســمة مراضــاة.

قسمة القرعة.. 
وأما الشافعية فقسموها إىل ثالثة أنواع:

قسمة اإلفراز: وهي إفراز حق كل من الرشكاء.
قسمة التعديل: وهي أن تعدل األنصباء املختلفة بالقيمة.

قسمة الرد: وهي التي حتتاج إىل رد مال أجنبي عن ذات املقسوم 
وأما احلنابلة فقد قسموها إىل نوعني:

قسمة تراض: ال جتوز إال برضا الرشكاء كلهم
ــزم فيهــا رد  ــار: وهــي مــاال رضر فيهــام عــىل الرشيكــني أو أحدمهــا، وال يل  قســمة إجب

عــوض. 
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ــع  ــك رشيكــه للبي ــارا إذا دعــا الرشي ــمة إجب ــم القــايض بالقس ــث األول: حك املبح
ــك. ــة عــن الرشي اب ي ــارة ن أو لإلج

إذا دعــا الرشيــك رشيكــه للبيــع أو لإلجــارة فهــل يلــزم القــايض أن يقســم بينهــام ويلــزم 
الرشيــك اآلخــر بالبيــع ؟

اختلــف الفقهــاء فيــام جيــوز للقــايض أن جيــرب الرشيــك عــىل بيعــه، فذهــب احلنفيــة إىل أن 
اإلجبــار ال يكــون إال مــا كان مــن جنــس واحــد كاملكيــالت واملوزونــات ونحوهــا، أمــا مــا 

كان مــن أجنــاس خمتلفــة فــال إجبــار فيهــا.
وكذا الدور عند أيب حنيفة فإهنا أجناس خمتلفة خالفا للصاحبني

وأمــا املالكيــة فإهنــم قالــوا: بإجبــار القــايض للرشيــك بالقســمة إذا دعــاه رشيكــه لذلــك 
وهــو مــا يســمى عندهــم بالقرعــة وال تكــون القرعــة واإلجبــار إال فيام متاثــل أو تقــارب دون 
رد،وتكــون القســمة عندهــم بالقيمــة إذا اختلفــت أجــزاء املقســوم وال جيمــع يف القســمة بــني 

نوعــني خمتلفني،كــام ال يصــح اإلجبــار يف مثــيل متحــد الصفــة كاملكيــل واملــوزون ونحــوه.
وأمــا الشــافعية فإهنــم أجــروا اإلجبــار يف نوعــني مــن أنــواع القســمة ومهــا قســمة اإلفراز 
ــرد فــال جيــري فيهــا اإلجبار،وأمــا قســمة  أو املتشــاهبات وقســمة التعديــل، وأمــا قســمة ال
ــار  التعديــل، فيجــرب املمتنــع عليهــا يف الصحيــح عنــد الشــافعية،وأما قســمة الــرد فــال إجب
فيها،وأمــا مــا ال يمكــن قســمته،فإن الرشيــك ال جيــاب بالقســمة يف األصــح عنــد الشــافعية 
ــا أن  ــمته فإم ــن قس ــمة،ولكن إن مل يمك ــد القس ــه بع ــاع ب ــن االنتف ــوازه إن أمك ــل بج وقي
يتهايئــون منفعــة ذلــك مياومــة فــإن أبــوا أجربهــم احلاكــم عــىل إجارتــه ويشــهد عــىل ذلــك.

وأمــا احلنابلــة فإهنــم قالــوا: بجــواز قســمة اإلجبــار أيضــا فيــام كان مــن جنــس واحــد 
ــك  ــا الرشي ــإذا دع ــل ف ــمة التعدي ــذا يف قس ــافعية، وك ــد الش ــاهبات عن ــمة املتش ــو قس وه

ــع. ــىل البي ــم ع ــربه احلاك ــع أج ــمة فامتن ــه للقس رشيك
رشوط قسمة اإلجبار: اشرتط الفقهاء لقسمة اإلجبار رشوطا وهي:
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طلب أحد الرشكاء أو كلهم من القايض قسمة املشرتك.. ١
أن ال يكــون يف القســمة رضر، واختلــف الفقهــاء يف املقصــود بانتفــاء الــرضر فمنهــم . ٢

مــن قــال فــوات املنفعــة املقصــودة مــن املــال، ومنهــم مــن قــال الــرضر هــو نقــص 
القيمــة.

ثبوت ملكية العني املقسومة للرشكاء.. ٣
احتاد اجلنس يف املقسوم، والصنف يف املنقوالت.. ٤
أن ال يكون تعديل السهام يشء من املال ألهنا تكون بيعا.. ٥

ا ب املبحث الثاين : حكم القايض بالقسمة إجبارا إذا كان ويل العقار غائ

اختلفوا يف ترصف القايض يف مال الغائب بقسمته إذا طلب الرشيك ذلك.
ــة يف  ــألة داخل ــذه املس ــون ه ــد تك ــب، وق ــىل الغائ ــمة ع ــىل القس ــص ع ــن ن ــد م ومل أج

ــب : ــه الغائ ــك صاحب ــن مل ــال ع ــرج امل ــي خت ــايض الت ــات الق ــألة ترصف مس
القــول األول: ذهــب احلنفيــة إىل أن القــايض ال يبيــع عــن الغائــب عقــاره الــذي ال خيشــى 

ــن التلف. ــه م علي
القــول الثــاين: وذهــب مجهــور الفقهــاء مــن املالكيــة والشــافعية واحلنابلــة والصاحبــني يف 
روايــة إىل جــواز بيــع مــال الغائــب ولــو مل خيــش عليــه مــن التلــف بــرشط احلاجــة لذلــك 

وحتقــق املصلحــة.
واســتدلوا بــام ييل:مــا رواه  الشــيخان عــن جابــر ريض اهللا عنــه أنــه قــال : أن رجــال مــن 
ــة درهــم ثــم أرســل  ــه مــال غــريه فباعــه بثامنمئ ــر مل يكــن ل ــه أعتــق غالمــا عــن دب أصحاب

ــم (٢٣٩١) ــلم برق ــم (٧١٨٦) ومس ــاري برق ــه. رواه البخ ــه إلي بثمن
وقيــاس البيــع عــىل الترصفــات األخــر اجلائــزة اتفاقــا بجامع وجــود احلاجــة للترصف، 

كاإلجــارة وهــي بيــع منافع.
و يرتجح ما ذهب إليه اجلمهور وهو جواز بيع مال الغائب وقسمة.
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التطبيقات القضائية
ذكر الباحث عدة تطبيقات قضائية موجودة يف أصل البحث....

تم التلخيص بحمداهللا تعاىل
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد

وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين.
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خطأ اإلدارة يف تنفيذ العقد اإلداري

٢٥٣

ملخص بحث

خطأ اإلدارة يف تنفيذ العقد اإلداري

-دراسة مقارنة-
بحث تكمييل لنيل درجة املاجستري 

إعداد الطالب
أمحد بن حممد اجلوير

املرشف
د. خالد بن خليل الظاهر

األستاذ املشارك باملعهد العايل للقضاء

العام اجلامعي
١٤٣١/١٤٣٠هـ

عدد صفحات البحث باملقدمة والفهارس ١٦٧قبل التلخيص
عدد صفحات البحث بدون املقدمة والفهارس ١٤١

عدد صفحات البحث بعد التلخيص ٣٨
جلنة تلخيص البحوث واالستشارات القضائية 

باجلمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)
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مقدمه

خطة البحث : 
وتشتمل عىل مقدمة، وأربعة فصول، وخامتة: 

املقدمة : وتشتمل عىل : 
 التعريف باملوضوع. . ١
أمهية املوضوع. . ٢
أسباب اختيار املوضوع. . ٣
مشكلة البحث.. ٤
تساؤالت البحث.. ٥
أهداف البحث. . ٦
الدراسات السابقة. . ٧
منهج البحث. . ٨
 تقسيامت البحث. . ٩

الفصل التمهيدي:التعريف بمصطلحات املوضوع، وفيه مباحث :  

املبحث األول:مفهوم اخلطأ وأنواعه يف الفقه والنظام.

املبحث الثاين: مفهوم اإلدارة يف الفقه والنظام.  

املبحث الثالث:مفهوم التنفيذ يف الفقه والنظام.

املبحث الرابع : مفهوم العقد اإلداري يف الفقه والنظام. 

املبحث اخلامس:حقيقة العقد اإلداري يف الفقه والنظام

الفصل األول : نطاق خطأ اإلدارة يف تنفيذ العقد اإلداري فقها ونظاما. 

املبحث األول: نطاق خطأ اإلدارة يف تنفيذ العقد اإلداري يف الفقه.
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املطلب األول: وجود عقد صحيح.

املطلب الثاين: إخالل اإلدارة بالتزاماهتا بام يرتتب عليه ضامن.

املبحث الثاين: نطاق خطأ اإلدارة يف تنفيذ العقد اإلداري يف النظام.

املطلب األول: قيام العقد الصحيح بني اإلدارة واملتعاقد.

املطلب الثاين: نشوء الرضر عن اإلخالل بااللتزامات العقدية.  

الفصل الثاين:صور إخالل اإلدارة بالتزاماهتا أثناء تنفيذ العقد اإلداري.

املبحث األول:إخالل اإلدارة بالتزاماهتا العقدية.

املطلب األول:عدم قيام اإلدارة بتنفيذ التزاماهتا العقدية.

املطلب الثاين:تأخر اإلدارة يف تنفيذ التزاماهتا العقدية.

املبحث الثاين:إخالل اإلدارة بالتزاماهتا املالية.

املطلب األول:تأخر اإلدارة عن الوفاء بالتزاماهتا املالية.

املطلب الثاين:خمالفة اإلدارة لرشوط زيادة األسعار.

املطلب الثالث:تأخر اإلدارة يف اإلفراج عن الضامنات.

الفصل الثالث:اخلطأ يف تنفيذ حقوق اإلدارة يف العقود اإلدارية.

املبحث األول:خطأ اإلدارة يف متابعة التنفيذ يف الفقه والنظام.

املطلب األول: خطأ اإلدارة يف متابعة التنفيذ يف الفقه.

املطلب الثاين: خطأ اإلدارة يف متابعة التنفيذ يف النظام.

املبحث الثاين:خطأ اإلدارة يف تغيري رشوط العقد يف الفقه والنظام.

املطلب األول: خطأ اإلدارة يف تغيري رشوط العقد يف الفقه.

املطلب الثاين: خطأ اإلدارة يف تغيري رشوط العقد يف النظام.
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املبحث الثالث:خطأ اإلدارة يف توقيع اجلزاءات عىل املتعاقد يف الفقه والنظام.

املطلب األول: خطأ اإلدارة يف توقيع اجلزاءات عىل املتعاقد يف الفقه.

املطلب الثاين: خطأ اإلدارة يف توقيع اجلزاءات عىل املتعاقد يف النظام.

-اخلامتة.  وتشتمل عىل:

- أهم النتائج التي توصل هلا الباحث.

- التوصيات التي يويص هبا الباحث.

الفهارس:

ية. - فهرس اآليات القرآن

- فهرس األحاديث النبوية واآلثار.

- فهرس األعالم.

- فهرس املراجع واملصادر.

- فهرس املوضوعات.
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الفصل التمهيدي

التعريف بمصطلحات املوضوع

املبحث األول: مفهوم اخلطأ وأنواعه يف الفقه والنظام

املطلب األول: مفهوم اخلطأ يف الفقه:

ــواب،  ــد الص ــو ض ــا ه ــىل م ــل، وع ــن الفع ــد م ــا مل يتعم ــىل م ــق ع ــة يطل ــأ يف اللغ اخلط
ــأ. ــه أخط ــل من والفع

وأمــا اخلطــأ يف اصطــالح الفقهــاء قــال ابــن عبدالــرب: « كل مــا وقــع مــن فاعلــه مــن غــري 
قصــد وال إرادة فهــو خطــأ ».

ــون  ــم أن يك ــه عنده ــة فمدلول ــه يف اللغ ــف عن ــاء ال خيتل ــد الفقه ــأ ل ــول اخلط فمدل
ا، ولكــن تكــون نتيجتــه عــىل خــالف قصــد  الفعــل غــري مقصــود أصــالً، أو يكــون مقصــودً

ــه. الفاعــل أو ظن

املطلب الثاين: مفهوم اخلطأ يف النظام

اخلطأ  هو إخالل بالتزام قانوين سابق مع إدراك املخل إياه.
فاخلطــأ يتكــون مــن عنرصيــن أحدمهــا موضوعــي ويتمثــل يف اإلخــالل بالتــزام قانــوين 
ســابق، والعنــرص الثــاين معنــوي ويتمثــل يف إدراك املخــل بااللتــزام الواجــب عليــه والــذي 

وقــع عليــه اإلخــالل أو االنحــراف.
 املطلب الثالث: أنواع اخلطأ يف الفقه

التعدي يف الفقه اإلسالمي من املتعاقدين، يقابله يف النظام اخلطأ العقدي.
وينقسم التعدي يف الفقه اإلسالمي إىل أقسام عدة العتبارات عدة:
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 فباعتبار السلبية وعدمها، ينقسم إىل: تعدي إجيايب، وتعدي سلبي.
 وينقسم باعتبار اجلسامة والطفافة إىل: يسري، وفاحش، وكيل.

وينقســم باعتبــار القصــد وعدمــه إىل:عمــد، وخطــأ فالعمدهوقصــد النتيجــة املرتتبــة عــىل 
التعــدي، وأمــا اخلطــأ فهــو قصــد الفعــل دون النتيجــة املرتتبــة عليــه.

املطلب الرابع: أنواع اخلطأ يف النظام

ــل  ــذا يقاب ــب، وه ــن واج ــاع ع ــار، أو امتن ــل ض ــن فع ــه م ــد في ــد: الب ــأ العم أ- اخلط
ــه  ، وتــرك، ويــر رشاح النظــام أن انقســام التعــدي يف الفقــه إىل ســلبي وإجيــايب، أي: فعــلٌ

ــرضر. ــداث ال ــاه اإلرادة إىل إح ــن اجت ــد م الب
ب- اخلطــأ غــري العمــد: إخــالل املديــن اللتزامــه الواجــب عليــه بمقتــىض العقــد مــن 

غــري يتجــه فيــه قصــده إىل إحــداث الــرضر بالدائــن.
وللخطــأ غــري العمــد أوجــه متعــددة، منهــا: اإلمهــال وعــدم التبــرص، الرعونــة، أو قلــة 

الدرايــة، أو املهــارة. 

 املبحث الثاين: مفهوم اإلدارة يف الفقه والنظام

املطلب األول: مفهوم اإلدارة يف الفقه

اإلدارة « مــا هــي إال عمليــة يمكــن عــن طريقهــا جتميــع املــوارد البرشيــة واملاديــة املتاحــة 
ــد  ــرب عائ ــة وبأك ــة ممكن ــل تكلف ــة بأق ــداف معين ــات وأه ــق غاي ــل حتقي ــن أج ــا م وتوجيهه

ممكــن ».

املطلب الثاين: مفهوم اإلدارة يف النظام

«كل جهــاز أو جمموعــة مــن األجهــزة، منحتها الســلطة السياســية الصالحيات والوســائل 
لتحقيــق رغبــات الشــعب وتســيري أمــوره ومصاحله ضمــن إطــار القوانــني املرعية».

وهــذا التعريــف أقــرب يف نظــري إىل مــا نحــن بصــدده مــن املــراد ببيــان اإلدارة يف هــذا 
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ــاه  ــا جت ــائل تتخذه ــات ووس ــة صالحي ــات اإلداري ــل للجه ــم جع ــك إن املنظ ــث، ذل البح
ــا  ــب م ــييدها حس ــريها وتش ــتمرار س ــة واس ــق العام ــىل املراف ــة ع ــا للمحافظ ــد معه املتعاق

ــاس. ــه املصلحــة العامــة للن تتحقــق ب

 املبحث الثالث: مفهوم التنفيذ يف الفقه والنظام

املطلب األول: مفهوم التنفيذ يف الفقه

التنفيــذ يف املفهــوم اللغــوي هــو: جعــل الــيشء جيــاوز حملــه، ومــن ذلــك تنفيــذ احلاكــم 
للحكــم إذا أخرجــه إىل العمــل حســب منطوقــه.

التنفيذ يف املفهوم الفقهي له معنيان:
املعنى األول: ما حياذي املعنى اللغوي وهو اإلمضاء،وهذا املعنى األعم.

املعنــى الثــاين: إعــالم القــايض الثــاين بــام حكــم بــه القــايض األول عــىل وجــه التســليم 
وهــذا املعنــى األخــص، وهــو الواقــع يف التنفيــذ.

املطلب الثاين: مفهوم التنفيذ يف النظام

ا. ا أو جربً التنفيذ بصفة عامة: هو إعامل القواعد النظامية يف الواقع العميل اختيارً

  املبحث الرابع: مفهوم العقد اإلداري يف الفقه والنظام

املطلب األول: مفهوم العقد اإلداري يف الفقه

ــه العقــد الــذي يربمــه  ــا مــن الفقــه اإلســالمي بأن يمكــن تعريــف العقــد اإلداري خترجيً
ويل األمــر أو مــن ينــوب عنــه مــع غــريه، خيــول لــه صالحيــات واســعة لتحقيــق مصلحــة 

عامــة.

املطلب الثاين: مفهوم العقد اإلداري يف النظام

ــه  ــذي يربم ــد ال ــه: « العق ــد اإلداري بأن ــرص العق ــا يف م ــة العلي ــة اإلداري ــه املحكم عرفت
ــبة  ــام أو بمناس ــق ع ــد إدارة مرف ــام بقص ــون الع ــخاص القان ــن أش ــوي م ــخص معن ش
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تســيريه، وأن تظهــر نيتــه يف األخــذ بأســلوب القانــون العــام، وذلــك بتضمــني العقــد رشطًــا 
ــرتاك  ــع االش ــد م ــول املتعاق ــاص، أو أن خي ــون اخل ــود القان ــة يف عق ــري مألوف ــا غ أو رشوطً

ــام » ــق الع ــيري املرف ــارشة يف تس مب
وهذا التعريف هو الراجح؛ ألنه تعريف واضح ودقيق فهو جامع مانع.

املبحث اخلامس: حقيقة العقد اإلداري يف الفقه والنظام

املطلب األول: أركان العقد اإلداري يف الفقه والنظام

الفرع األول: أركان العقد اإلداري يف الفقه: 
اتفــق الفقهــاء عــىل أن الصيغــة مــن أركان العقــد واختلفــوا يف كــون العاقــدان واملحــل 

املعقــود عليــه مــن أركان عــىل قولــني:
القــول األول: العاقــدان واملعقــود عليــه مــن األركان، وهــذا قــول مجهــور الفقهــاء مــن 

املالكيــة والشــافعية واحلنابلــة.
القول الثاين: العاقدان واملعقود ليسا من األركان وهذا هو قول احلنفية.

الركن األول: الصيغة (اإلجياب والقبول).
هــي التــي تــدل عــىل الــرتايض مــن كال اجلانبــني عــىل إنشــاء العقــد ، ســواء كان ذلــك 

ــة املســتبينة أو اإلشــارة املفهومــة كــام يف التعاطــي.  بالقــول أو الكتاب
ــه باإلجيــاب أو  ــارش العقــد ويصــدر عن ــذي يب ــد هــو ال ــدان: العاق ــاين: العاق الركــن الث

ــيل: ــا ي ــاالً م ــدان إمج ــرتط يف العاق ــول ، ويش القب
ــون  ــذا أن يك ــي ه ــه، ويعن ــا علي ــب آثاره ــود وترت ــاء العق ــد إلنش ــة العاق أوالً: صالحي

ــا عاقــالً. بالغً
ا للتعاقد. ا مريدً الثاين: أن يكون العاقد خمتارً
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الركن الثالث: حمل العقد (املعقود عليه).
ــا  ــون عينً ــد يك ــه وآثاره،وق ــه أحكام ــر في ــد وتظه ــه العق ــع علي ــا يق ــو م ــد ه ــل العق حم

ــوه. ــكاح ونح ــد الن ــام يف عق ــك ك ــري ذل ــون غ ــد يك ــة ، وق ــالً ،أو  منفع ــة ، أو  عم مالي
وقــد اشــرتط الفقهــاء يف حمــل العقــد رشوطًــا تكلمــوا عنهــا يف كل عقــد، وذكــروا بعــض 

الــرشوط العامــة التــي جيــب توافرهــا يف العقــود عامــة، منهــا عــىل ســبيل اإلمجــال:
ا أوالً: قابلية املحل حلكم العقد. وهو املال املتقوم الذي يباح االنتفاع به رشعً

ا لكال الطرفني.علامً نافيًا للجهالة. ثانيًا أن يكون املحل معلومً
ا عىل تسليمه. ثالثًا: أن يكون املحل مقدورً

ا. ا: أن يكون املحل موجودً رابعً

الفرع الثاين: أركان العقد اإلداري يف النظام:
للعقد اإلداري أربعة أركان هي: الرضا - املحل- السبب- الشكل.  

أوالً: الرضــا:  ويشــرتط أن يكــون رضــا اإلدارة ســليامً بحيــث يصــدر هــذا الرضــا مــن 
اإلدارة املختصــة وأن يكــون رجــل اإلدارة املتعاقــد باســم اإلدارة أهــالً للتعاقــد.

ــه  ــزم ب ــذي يلت ــل ال ــيشء أو العم ــل يف ال ــل املح ــة يتمث ــود اإلداري ــل: يف العق ــا املح ثانيً
ــون  ــه  أن يك ــرتط في ــه اإلدارة يف مواجهته،ويش ــزم ب ــام تلت ــة اإلدارة وفي ــد يف مواجه املتعاق

ــا. ممكنً
ثالثًا: السبب: وهو الذي يقصده املتعاقد الوصول إليه من وراء التعاقد.

ا للنظام العام واآلداب. ا قانونًا وال خمالفً ويشرتط فيه  أال يكون ممنوعً
ــود  ــبة للعق ــو بالنس ــدد، وه ــاص حم ــكل خ ــا يف ش ــم الرض ــو  أن يت ــكل: وه ا:الش رابعً

ــاده. ــررة النعق ــكليات املق ــاع الش ــة اتب اإلداري
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 املطلب الثاين: أنواع العقود اإلدارية

أهم العقود التي تربمها اإلدارة:
ــة-  ا كان أو رشك ــردً ــزم -ف ــوىل امللت ــد إداري يت ــة:  عق ــق العام ــاز املراف ــد امتي ١- عق
بمقتضــاه وعــىل مســئوليته إدارة مرفــق عــام اقتصــادي واســتغالله مقابــل رســوم يتقاضاهــا 
مــن املنتفعــني، مــع خضوعــه للقواعــد األساســية الضابطــة لســري املرافــق العامــة فضــالً عــن 

الــرشوط التــي تضمنهــا اإلدارة عقــد االمتيــاز.
٢- عقــد األشــغال العامــة: عبــارة عــن اتفــاق بــني اإلدارة وأحــد األفــراد أو الــرشكات 
بقصــد القيــام ببنــاء أو ترميــم أو صيانــة عقــارات حلســاب شــخص معنــوي عــام، وبقصــد 

ــا للــرشوط الــواردة بالعقــد. حتقيــق منفعــة عامــة، يف نظــري املقابــل املتفــق عليــه، ووفقً
٣- عقــد التوريــد: اتفــاق بــني شــخص معنــوي مــن أشــخاص النظــام العــام وفــرد أو 
ــوي،  ــخص املعن ــة للش ــوالت معين ــد منق ــة بتوري ــرد أو الرشك ــاه الف ــد بمقتض ــة يتعه رشك

الزمــة ملرفــق عــام مقابــل ثمــن معــني.
٤- عقــد النقــل: اتفــاق بمقتضــاه يتعهــد فــرد أو رشكــة بنقــل أشــياء منقولــة لــإلدارة أو 
ا عــىل مــرة  بوضــع وســيلة نقــل حتــت تــرصف اإلدارة، وقــد يكــون موضــوع العقــد مقصــورً

واحــدة أو عــدة مــرات منتظمــة.
ــا مــن  ــوك مبلغً ــراد أو البن ٥- عقــد القــرض العــام: عقــد بمقتضــاه يقــرض أحــد األف
املــال للدولــة، أو لشــخص معنــوي آخــر مــن أشــخاص القانــون العــام مقابــل تعهدهــا بدفع 

ــا للــرشوط يف هنايــة األجــل املحــدد. فائــدة ســنوية حمــددة، وبــرد القــرض وفقً
٦- عقــود إداريــة أخر:يوجــد هنــاك بعــض العقــود اإلداريــة األخــر والتــي يمكــن 
ــري  ــتثنائية غ ــرشوط اس ــا ب ــا أن اإلدارة تضمنه ــر فيه ــا، وتظه ــا فيه ــون اإلدارة طرفً أن تك

ــة. ــود املدني ــة يف العق مألوف
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الفصل األول

ا ا ونظامً نطاق خطأ اإلدارة يف تنفيذ العقد اإلداري فقهً

املبحث األول: نطاق خطأ اإلدارة يف تنفيذ العقد اإلداري يف الفقه

املطلب األول: وجود عقد صحيح.

ــح  ــري صحي ــح وغ ــد صحي ــالن إىل عق ــة والبط ــث الصح ــن حي ــد م ــم العق ينقس  
القســم األول: العقــد الصحيــح: اتفــق الفقهــاء عــىل أن العقــد الصحيــح هــو مــا كان ســببًا 

ــه. ــة علي ــاره الرشعي ــب آث ــا لرتتي صاحلً
ويمكن تقسيم العقد الصحيح من حيث النفاذ واللزوم وعدمه إىل ثالثة أقسام:
ا، أو غري الزم، أو يكون موقوفًا.  ا، والنافذ إما أن يكون الزمً إما أن يكون نافذً

ــع  أوالً: العقــد النافــذ الــالزم: « مــا يمتنــع عــىل أحــد املتعاقديــن فســخه بمفــرده كالبي
ــارات ». ــح العــاري عــن اخلي الصحي

ثانيًــا: العقــد النافــذ غــري الــالزم: يســمى اجلائــز وهــو نفــس الــالزم مســتكمل الــرشوط 
ــا  ــة إىل رض ــردة دون احلاج ــه املنف ــوع بإرادت ــن الرج ــد العاقدي ــق ألح ــه حي واألركان إال أن

الطــرف اآلخــر.
ــن  ــه أو م ــك ل ــري مال ــن غ ــدر م ــذي يص ــو ال ــذ: ه ــري الناف ــوف أو غ ــد املوق ــا: العق ثالثً
ــن  ــوف م ــد املوق ــون العق ــاء يف ك ــف الفقه ــد اختل ــرصف، وق ــة الت ــه أهلي ــس ل ــك لي مال

ــني: ــىل قول ــح ع ــام الصحي أقس
القــول األول:  أنــه عقــد صحيــح متوقــف عــىل اإلجــازة وترتتــب عليــه آثــاره الرشعيــة 

بعــد إجازتــه ممــن لــه حــق اإلجــارة.
القول الثاين:أنه عقد غري صحيح ولو أجازه من له حق اإلجارة.
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القســم الثــاين: العقــد غــري الصحيــح: اختلفــوا يف غــري الصحيــح هــل هــو قســم واحــد 
أو أكثــر.

ــل  ــه الباط ــق علي ــم ويطل ــح ال ينقس ــري الصحي ــد غ ــوا إىل أن العق ــامء ذهب ــور العل مجه
ــد. ــى واح ــىل معن ــاظ ع ــرادف األلف ــاب ت ــن ب ــد م أوالفاس

ــل  ــد، فالباط وه بالفاس ــمّ ــل وس ــح والباط ــني الصحي ــم ب ــات قس ــة إىل إثب ــب احلنفي وذه
ــا  ــا الفاســد فهــو مــا كان مرشوعً ــا ال بأصلــه وال بوصفــه ، أمّ عندهــم: مــا ال يكــون مرشوعً

ــه. ــه ال بوصف بأصل
وبذلــك يتضــح أن صحــة العقــد هــي رشط لقيــام املســؤولية العقديــة عــىل اإلدارة عنــد 
مجهــور الفقهــاء، يف حــني نجــد أن احلنفيــة يكتفــون باشــرتاط أال يكــون العقــد باطــالً فقــط.

املطلب الثاين: إخالل اإلدارة بالتزاماهتا بام يرتتب عليه ضامن

ــؤولية  ــوم املس ــي تق ــد لك ــني اإلدارة واملتعاق ــح ب ــد الصحي ــود العق ــي وج ال يكف  
العقديــة لــإلدارة، بــل البــد وأن يكــون هنــاك خطــأ وقــع مــن اإلدارة وهــو إخالهلــا بالتــزام 
عقــدي، وإذا وقــع مــن اإلدارة خطــأ يف التزاماهتــا العقديــة فإنــه ينتــج عــن هــذا اخلطــأ التــزام 

ــا. ــد معه ــأ للمتعاق ــك اخلط ــامن ذل اإلدارة بض
و مــن املتفــق عليــه اليــوم، أن جــلّ الفقهــاء القدامــى -إن مل نقــل كلهــم- قــد اســتعملوا 
لفــظ التعويــض يف مصنفاهتــم منــذ القديــم، غــري أهنــم مل يــروا فيــه عــىل وجــه االســتقالل 

فــوه. ا يشــري إىل معنــى فقهــي خــاص، ولذلــك مل يعرّ ــا متميــزً مصطلحً
أمــا مــا يف أذهاننــا اليــوم مــن معنــى خــاص للتعويــض، فقــد كان الفقهــاء القدامــى   

ــان: ــتعامالهتم- معني ــامن -يف اس ــد كان للض ــل لق ــامن »؛ ب ــظ « الض ــه بلف ــربون عن يع
أحدمها: الكفالة، أي ضمّ ذمة إىل أخر يف املطالبة.

ثانيهام: التعويض عن الرضر، وهذا املعنى الثاين هو موضوع بحثنا.
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ــامن  ــاء للض ــف الفقه ــر يف تعري ــول، إن النظ ــن الق ــن املمك ــإن م ــذا ف ــىل ه وع  
ــض. ــف التعوي ــر يف تعري ــه، نظ ــت نفس ــو يف الوق ــا- ه ــاه لبحثن ــذي حددن ــى ال -باملعن

ــم  ــزام بض ــو االلت ــي ه ــى حقيق ــاء، معن ــتعامل الفقه ــامن، يف اس ــون للض ــذا يك ــىل ه وع
ــه. ــض نفس ــو التعوي ــازي ه ــى جم ــر، ومعن ــة إىل أخ ذم

ــزامٍ  ــا بالت ــد إخالهل ــا عن ــد معه ــض املتعاق ــة بتعوي ــون اإلدارة ملزم ــذا تك ــرر ه وإذا تق
ــى  ــىل اإلدارة حت ــا ع ــد الزمً ــون العق ــى يك ــايل: مت ــؤال الت ــور الس ــا يص ــه، وهن ــدي مع عق

ــة. ــؤولية العقدي ــوم املس تق
ــارات  ــه اخلي ــت في ــا، وانتف ــىل اإلدارة إذا كان صحيحً ــا ع ــون الزمً ــد يك ــع أن العق الواق

التــي جتيــز هلــا فســخ العقــد بإرادهتــا املنفــردة .

 املبحث الثاين: نطاق خطأ اإلدارة يف تنفيذ العقد اإلداري يف النظام

املطلب األول: قيام العقد الصحيح بني اإلدارة واملتعاقد

ــل  ــرضور، ب ــني اإلدارة وامل ــد ب ــاك عق ــون هن ــدي، أن يك ــأ العق ــود اخلط ــي لوج ال يكف
ــا. ــد صحيحً ــذا العق ــون ه ــب أن يك جي

ــر  ــا تواف ــارص، أوهل ــة عن ــر ثالث ــوب تواف ــل يف وج ــد اإلداري تتمث ــة العق ورشوط صح
ا مــن اإلدارة املختصــة، وثانيها،  الرضــا اخلــايل مــن العيــوب بــني الطرفــني، وأن يكــون صــادرً
املحــل، وهــو مــا جيــب عــىل املديــن القيــام بــه ملصلحــة الدائــن، ويتعــني أن يكــون املحــل 
ــا،  ــا وصحيحً ــا، وثالثهــا الســبب، والــذي جيــب أن يكــون مرشوعً ــا ومرشوعً ــا ومعينً ممكنً

ا للصالــح العــام. ومســتهدفً
ويرتتب عىل عدم توافر رشوط صحة العقد اإلداري البطالن.

وإذا قــام أحــد الطرفــني بتنفيــذ العقــد كامــالً مــن جانبــه، دون أن يعلــم بــام يشــوبه مــن 
أوجــه البطــالن، وبالتــايل يتعــذر إعــادة احلــال إىل مــا كان عليــه العقد،فاإلمجــاع منعقد ســواء 
ــو  ــا، ه ــرضور هن ــلكه امل ــن أن يس ــذي يمك ــد ال ــبيل الوحي ــىل أن الس ــرص ع ــا أو م يف فرنس
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ا إىل قواعــد اإلثــراء بــال ســبب أو اخلطــأ التقصــريي. دعــو املســئولية غــري العقديــة، اســتنادً
فيتعني لقيام املسؤولية العقدية وجود عقد صحيح بني اإلدارة واملتعاقد   

وهــذا الــرشط هــو أحــد اآلثــار النامجــة عــن مبــدأ نســبية آثــار العقــد. ومفــاد هــذا املبــدأ 
األصيــل يف النظــام القانــوين، أن الغــري ال تنــرصف إليــه آثــار العقــد، الــذي أبرمــه طرفــاه، 
ــري،  ــة الغ ــد يف مواجه ــا اإلداري، يع ــذ عقده ــال تنفي ــن اإلدارة يف جم ــع م ــذي يق ــأ ال فاخلط
ــك  ــل تل ــر  مث ــص بنظ ــري خمت ــد غ ــايض العق ــإن ق ــم ف ــن ث ــا، وم ــا، ال عقديً ــأ تقصرييً خط

الدعــو املرفوعــة مــن الغــري املؤسســة عــىل هــذا اخلطــأ.
ويف املقابــل، فــإن املتعاقــد مــع اإلدارة، يســتطيع أن يثــري مســئولية اإلدارة العقديــة،   

ــب.  ــه فحس ــربم مع ــد امل ــاق العق ــك يف نط ــدي، وذل ــا العق ــن خطئه ــة ع النامج
ولئــن كان األصــل عــدم جــواز تنــازل املتعاقــد مــع اإلدارة عــن تنفيــذ العقــد لغــريه، إال 
أن ذلــك ال حيــول، دون حقــه يف التنــازل عــن املبالــغ املســتحقة لــه كلهــا أو بعضهــا، وذلــك 
ــق  ــي تصدي ــام يكتف ــة اإلدارة، وإن ــة جه ــرتط موافق ــة ال يش ــذه احلال ــوك، ويف ه ــد البن ألح

البنــك.
واألصــل أن للمتعاقــد احلريــة يف اختيــار طريقــة الوفــاء بالتزاماتــه العقديــة، إال إذا قيــدت 

تلــك احلريــة بنــص يف العقــد.
ــه ال جيــوز للمتعاقــد مــع اإلدارة أن يتعاقــد مــن الباطــن، إال بموافقــة  واألصــل أن  
ــا  ــد معه ــام املتعاق ــىل قي ــن اإلدارة ع ــبقة م ــة مس ــاك موافق ــت هن ــبقة،أما إذا كان اإلدارة املس
ــني اإلدارة  ــارشة ب ــة مب ــوء عالق ــأنه نش ــن ش ــس م ــك لي ــإن ذل ــن، ف ــن الباط ــد م بالتعاق
ــة،  ــيل قائم ــد األص ــني املتعاق ــا وب ــة بينه ــة العقدي ــل العالق ــل تظ ــن، ب ــن الباط ــد م واملتعاق
ويكــون األخــري مســئوالً عــن تنفيــذ العقــد كامــالً بــام يف ذلــك اجلــزء الــذي ينفــذه املتعاقــد 

ــن. ــن الباط م
اخلالصــة: أنــه جيــب لتوفــر اخلطــأ العقــدي وجــود عقــد صحيــح بــني اإلدارة واملتعاقــد، 
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وكذلــك نشــوء الــرضر وذلــك بإخــالل اإلدارة بالتزاماهتــا كــام ســيأيت يف املطلــب الثــاين.

 املطلب الثاين: نشوء الرضر عن اإلخالل بااللتزامات العقدية

جيــب أن يرتتــب عــىل اإلجــراء الصــادر عــن اجلهــة اإلدارة املتعاقــدة رضرٌ للمتعاقــد   
غ  ــوّ ــن مس ــث ع ــتوجب البح ــه ال يس ــرضر فإن ــذا ال ــل ه ــه مث ــب علي ــو مل يرتت ــا، فل معه

ــه. ــىل أساس ــض ع ــد التعوي ــايض املتعاق لتق
، وقــد يكــون  وال يشــرتط هنــا درجــة معينــة مــن اجلســامة يف الــرضر، فقــد يكــون جســيامً
ــن  ــاص م ــد، أو يف اإلنق ــاء املتعاق ــادة أعب ــرضر يف زي ــذا ال ــل ه ــتوي أن يتمث ا، ويس ــريً يس

أرباحــه .
والــرضر املقصــود هنــا هــو الــرضر اخلــاص، الــذي مــن شــأنه قلــب اقتصاديــات العقــد، 
ــب  ــب أن يصي ــريه ، فيج ــه غ ــد في ــارك املتعاق ــي أال يش ــرضر، يعن ــة ال ــرتاط خصوصي واش

الــرضر طائفــة خاصــة، أو أفــراد حمدوديــن.
ف الــرضر يف نطــاق املســئولية العقديــة بأنــه « مــا يصيــب الدائــن خيطــأ  و يمكــن أن يعــرّ

املديــن ».
وينقسم الرضر حسب حمل وقوعه إىل قسمني:

الرضر املادي فهو: الذي يصيب الشخص يف حق أو يف مصلحة مالية.
الــرضر األديب فهــو « االعتــداء الــذي يصيــب اإلنســان يف شــعوره أو عاطفتــه أو كرامتــه 
أورشفــه وجعلــه يظهــر بمظهــر غــري الئــق ومــا يصيبــه مــن أمل نتيجــة االعتــداء عــىل حــق 

مــن حقوقــه املاليــة وغــري املاليــة ».
والبد أن يتوفر يف الرضر الناشئ عن خطأ اإلدارة عدة رشوط هي:

ا: وهــو الــذي يكــون نتيجــة طبيعيــة عــن املســئولية احلاصلــة،  - أن يكــون الــرضر مبــارشً
فهــذا هــو املختــص بالتعويــض، أمــا الــرضر غــري املبــارش فــال يلــزم التعويــض عنــه.
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ــالً أو كان  ــع فع ــاالً، أي وق ــرضر ح ــم إال إذا كان ال ــا: وال يت ــرضر حمققً ــون ال - أن يك
ــوع.  ــق الوق ــه حمق ــتقبالً، ولكن مس

ا أو مما يمكن توقعه عادة وقت العقد: - أن يكون الرضر متوقعً
ومــن ثــم يقتــرص التعويــض عــىل مــا كان يدخــل يف حســاهبام، وانرصفــت إليــه إرادهتــام 

وقــت التعاقــد وهــو الــرضر املتوقــع.
- أن يكون الرضر مما يمكن تقديره باملال:

ــا، ومــع ذلــك فقــد يقــع هنــاك  ا ماديً والــرضر يف املســئولية التعاقديــة عــادة يكــون رضرً
رضر أديب، وهــو وإن كان قليــالً يف تلــك املســئولية، لكــن ال أحــد ينكــر حصولــه ألبتّــة، وقــد 

اســتقر الفقــه والقضــاء عــىل إعطــاء التعويــض عنــه إن وقــع.
ــح  ــد الصحي ــد العق ــىل اإلدارة أن يوج ــة ع ــئولية العقدي ــب املس ــي لرتت ــال يكف ــه ف وعلي
ــا عــن إخــالل اإلدارة  ــد فــوق ذلــك أن يكــون الــرضر ناجتً ــل الب ــد، ب ــني اإلدارة واملتعاق ب

ــدي. ــزام عق بالت
ومن التطبيقات القضائية عىل نطاق خطأ اإلدارة يف تنفيذ العقد اإلداري:

ــة رقــم ٢/٤/١٧٨٧ لســنة ١٣٩٧هـــ والتــي تلخصــت  ــوان املظــامل يف القضي حكــم دي
ــىل  ــة ع ــت العملي ــد رس ــجد وق ــاء مس ــة إنش ــن مناقص ــت ع ــا أن وزارة.... أعلن وقائعه
مؤسســة... وأبلغــت يف ذلــك يف ١٣٩٥/٥/٨هـــ ثــم حــرر العقــد بــني الطرفــني يف 
ــن  ا م ــهرً ــرش ش ــي ع ــذ اثنت ــدة التنفي ــة وم ــة العملي ــد قيم ــا حتدي ١٣٩٥/٦/٢١هـــ متضمنً
ــوم ١٣٩٥/٨/٢٣هـــ موعــد لتســلم املوقــع ويف هــذا  ــخ تســليم املوقــع وقــد حــدد ي تاري
ــرف  ــة التع ــدم إمكاني ــا ع ــت يف حمرضه ــك وأثبت ــكلة لذل ــة املش ــت اللجن ــخ اجتمع التاري
ا لتغــري معــامل املنطقــة حيــث قامــت ابنيــه حديثــه وتــم تعبيــد طــرق... ممــا  عــىل األرض نظــرً
تســبب يف تأخــري تســليم املوقــع ومل يتــم التعــرف عليــه وتســليمه إال يف ١٣٩٥/١٠/٩هـــ ثم 
بعــد ذلــك تأخــرت اجلهــة املذكــورة يف اســتخراج الفســح واتصلــت باألمانــة عــدة مــرات 
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آخرهــا بتاريــخ ١٣٩٦/٧/١٩هـــ ورغــم ذلــك مل يصــدر الفســح وكانــت املؤسســة املدعيــة 
دائــامً تشــكو مــن عــدم صــدوره ومــن تعــرض مراقبــي األمانــة هلــا وتعطــل العمــل بســبب 

ذلــك.
ــا إىل  ــل تظلمه ــامي يف ١٣٩٦/٢/٢١هـــ وأحي ــام الس ــة إىل املق ــت املؤسس ــد تظلم وق
ــي حلقــت هبــا وأضافــت إىل  ــوان املظــامل وطالبــت املؤسســة بتعويضهــا عــن األرضار الت دي
ــوزارة  ــة ١٣٩٨/٥/١٠هـــ ألن ال ــك يف جلس ــد وذل ــخ العق ــب فس ــض طل ــب التعوي طل
ا بعــدم متكينهــا مــن العمــل بعــدم صــدور الفســح  أخلــت بمقتضيــات العقــد إخــالالً خطــريً
وتأخريهــا يف تعميدهــا العمــل ســنة كاملــة وقــد قدمــت املؤسســة شــهادة رســمية صــادرة 
مــن األمانــة، بأنــه ال جيــوز البنــاء مهــامً كان نوعــه إال برخصــة رســمية صــادرة مــن األمانــة 

ــه للجــزاء.  ــاء يتــم بــدون رخصــة يتعــرض مــن قــام ب وأي بن
وقد قررت اللجنة ما ييل:

أوالً: فسخ العقد املربم بني الوزارة واملؤسسة املذكورة.
ثانيًا: أن حتاسب الوزارة املؤسسة عىل ما تم إنجازه من املرشوع.

ــا: أن تعــوض الــوزارة املؤسســة املذكــورة عــن مجيــع اخلســائر التــي حلقتهــا يف هــذا  ثالثً
املــرشوع بمبلــغ.

ا: اإلفراج عن الضامن املقدم من املؤسسة ومجيع حقوقها املتصلة هبذا العقد. رابعً
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الفصل الثاين

صور إخالل اإلدارة بالتزاماهتا أثناء تنفيذ العقد اإلداري

املبحث األول: إخالل اإلدارة بالتزاماهتا العقدية

املطلب األول: عدم قيام اإلدارة بتنفيذ التزاماهتا العقدية

إن أول التــزام يقــع عــىل عاتــق اإلدارة يكمــن يف تنفيــذ العقــد، ومــن ثــم ال يســوغ لإلدارة 
ــع  ــد، م ــب واح ــن جان ــه م ــرج علي ــذه، أو أن خت ــن تنفي ــع ع ــد، أو أن ترتاج ــخ العق أن تفس
مراعــاة حــق اإلدارة يف إهنــاء العقــد بــاإلدارة املنفــردة وذلــك، إذا توافــرت مقتضيــات هــذا 

اإلهنــاء.
وحيــث إنــه ولئــن كان مــن املقــرر أن لــإلدارة ســلطة تعديــل العقــد، بالزيــادة أو النقص، 

وذلــك يف احلــدود املقــررة، إال أن اإلدارة تظــل -كأصــل عــام- ملزمــة بتنفيــذ العقــد كله.
ويتعــني عــىل طــريف العقــد اإلداري أن يقومــا بتنفيــذ التزاماهتــام عــىل نحــو يتفــق مــع مــا 

يوجبــه مبــدأ حســن النيــة.
وممــا يدخــل يف االلتزامــات اجتــاه اإلدارة قيامهــا بمنــح املتعاقــد معهــا التصاريــح 
أوالرتاخيــص الالزمــة لتنفيــذ العقــد، ومــن ثــم فــإن عــدم قيامهــا بذلــك يشــكل يف جانبهــا 

ــة. ــؤوليتها العقدي ــري مس ــا، يث ــأ عقديً خط
ــليم  ــا بتس ــذ التزامه ــام اإلدارة بتنفي ــدم قي ــأن، ع ــذا الش ــأ يف ه ــور اخلط ــرز ص ــن أب وم

ــل. ــع العم ــا موق ــد معه املتعاق
ومن الصور كذلك رفضها التعسفي يف استالمها العمل.

و إذا كانــت اإلدارة ملتزمــة بتنفيــذ التزاماهتــا العقديــة كاملــة، فــإن األمــر ال يقــف عنــد 
هــذا احلــد، بــل يتعــني عليهــا أن تنفــذ هــذه االلتزامــات بطريقــة صحيحــة.
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فقــد جــاء بحكــم لديــوان املظــامل رقــم (٤٢/ت/١-١٤١٣هـــ): « وهــو إيقــاف املقــاول 
ــرب  ــر يعت ــر أخ ــر بئ ــر وحف ــع البئ ــري موق ــن تغي ــه م ــع إلي ــباب ال ترج ــل ألس ــن العم ع
ا مــن اجلهــة اإلداريــة يلزمهــا بالتعويــض عــام أصابــه مــن أرضار - تقديــر التعويــض  تقصــريً

ــا ملــا تــراه الدائــرة املختصــة ». بنســبة تقديريــة مــن قيمــة العقــد وفقً

املطلب الثاين: تأخر اإلدارة يف تنفيذ التزاماهتا العقدية

يتعــني عــىل املتعاقــد مــع اإلدارة احــرتام املــدد الــواردة يف العقــد، وإال تعــرض جلــزاءات 
توقعهــا اإلدارة مبــارشة عليــه، ودون حاجــة إىل اللجــوء للقضــاء، فإنــه ال مندوحــة واحلــال 

هكــذا مــن التزامــات اإلدارة هــي األخــر باحــرتام املــدة املحــددة للتنفيــذ.
ــم (٥١/ت/١- ــامل رق ــوان املظ ــم دي ــأن: حك ــذا الش ــة يف ه ــكام القضائي ــن األح وم

١٤١٣هـــ) «إلــزام جهــة اإلدارة بتعويــض املدعــي عــام أصابــه مــن أرضار بســبب تأخرهــا 
ــا ملــا اســتقرت عليــه أحــكام الديــوان -ال  يف تســليمه املوقــع بأكثــر مــن املــدة املعقولــة وفقً
يغــري مــن ذلــك ملــا تســتند إليــه املدعــى عليهــا مــن أن املقــال وافــق عــىل تغيــري املوقــع وذلك 
يعنــي موافقتــه عــىل التأخــري يف التســليم- إذا كان املقــاول وافــق عــىل تســلم املوقــع اجلديــد 
والعمــل فيــه إال أن ذلــك ال يفقــده حقــه يف التعويــض عــن التأخــري يف التســليم ســواء كان 

التأخــري بشــأن املوقــع األصــيل أو البديــل».
 ومــن األحــكام القضائيــة حكــم ديــوان املظــامل رقــم ٥٥/د/إِ/١٤٢٧/١٥هـــ، والــذي 
ــني  ا ب ــربرً ا م ــدً ــاك عق ــد أن هن ــا مل نج ــو وأوراقه ــىل الدع ــرة ع ــالع الدائ ــه: وباط ــاء في ج
ــني، ....  ــني الطرف ــة ب ــة عقدي ــاك رابط ــس هن ــايل فلي ــه، ... وبالت ــد ب ــن التقي ــني يمك الطرف
ــخ  ــذا التاري ــة هل ــرتة الالحق ــني يف الف ــا باألرض ــرة انتفاعه ــداد أج ــا س ــي عليه ــزم املدع ويل
ــديد  ــم ٤٣، ١٦ وتس ــني رق ــادة األرض ــا بإع ــى عليه ــزام املدع ــرة بإل ــت الدائ ــذا حكم ؛ ل
ا  (جمموعــة  األجــور املســتحقة عــن األرض رقــم ٤٣ بواقــع ٦ ريــاالت للمــرت املربــع ســنويً
ــام ١٤٢٧هـــ، ص(٢٧٩٦،  ــامل لع ــوان املظ ــن دي ــادرة ع ــة الص ــادئ اإلداري ــكام واملب األح

..(٢٧٩٧
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املبحث الثاين: إخالل اإلدارة بالتزاماهتا املالية

املطلب األول: تأخر اإلدارة عن الوفاء بالتزاماهتا املالية

بدايــة يتعــني عــىل املتعاقــد الوفــاء بكافــة التزاماتــه مــع اإلدارة قبــل املطالبــة بمســتحقاته 
ــا للقواعــد املقــررة، ويرتتــب عــىل هــذا  ــة، والوفــاء يكــون عــىل الوجــه الســليم ووفقً املالي
ــعار  ــا لألس ــايل وفقً ــل امل ــاء باملقاب ــا الوف ــن أمهه ــا وم ــذ التزاماهت ــام اإلدارة بتنفي ــاء قي الوف

املتفــق عليهــا.
ــة،  ــرشوط الالزم ــع ال ــر مجي ــع تواف ــايل م ــل امل ــليم املقاب ــن تس ــت اإلدارة ع وإذا امتنع

ــك. ــن ذل ــؤولة ع ــرب مس ــا تعت ــك فإهن ــرت يف ذل أوتأخ
ويلحــظ أن جــزاء خمالفــة اإلدارة اللتزامهــا بتســليم املقابــل املــايل يف املدد املحددة لتســليمه 
جــزاء خطــري ومتنــوع، ومــا ذلــك إال ألمهيــة املقابــل املــايل يف تنفيــذ العقــود بوجــه عــام ويف 
ــاباته  ــري يف حس ــل كب ــيؤدي إىل خل ــك س ــاص ؛ ألن  ذل ــه خ ــة بوج ــود اإلداري ــذ العق تنفي
ــيؤدي إىل  ــل س ــذا اخلل ــد وه ــرام العق ــل إب ــن أج ــه م ــذي قدم ــاء ال ــا العط ــى عليه ــي بن الت
آثــار غــري مرغــوب فيهــا بالنســبة لعمليــة تنفيــذ العقــد، وبالتــايل يكــون مــآل هــذه اآلثــار 
ــادة الرابعــة واخلمســون  ــري عــىل املرفــق العــام ، حيــث نصــت امل غــري املرغــوب فيهــا التأث
مــن نظــام املنافســات واملشــرتيات احلكوميــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م٥٨) وتاريــخ 
ــا لرشوطــه وإذا  ١٤٢٧/٩/٤هـ.عــىل أنــه « جيــب عــىل اجلهــة احلكوميــة تنفيــذ العقــد وفقً
ــا  ــد معه ــاز للمتعاق ــتحقات، ج ــداد املس ــري س ــك تأخ ــام يف ذل ــا ب ــذ التزاماهت ــت بتنفي أخل

التقــدم هبــذه املطالبــات إىل جلنــة مكونــة مستشــارين يكوهنــا وزيــر املاليــة ».
ومــن األحــكام القضائيــة يف هــذا الشــأن حكــم ديــوان املظــامل ٥/د/أِ/١٤٢٧/٢٤هـــ 
ــزام  ــه بإل ــه: حيــث هيــدف املدعــي مــن إقامــة هــذه الدعــو إىل احلكــم ل والــذي جــاء في
ــا وثالثامئــة  ــا وقــدره ثالثــون ألفً املدعــي عليهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم، بــأن تدفــع لــه مبلغً
ــث  ــب آيل ...، وحي ــل حاس ــز معم ــل جتهي ــتحقاقه مقاب ــي اس ــل باق ــاالً متث ــن ري وعرشي
ــة  ــامل التهيئ ــدء بأع ــة.... بالب ــر مؤسس ــي مدي ــد املدع ــة.... عم ــر ثانوي ــت أن مدي الثاب
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والتجهيــز ملعمــل احلاســب اآليل بتكلفــة إمجاليــة قدرهــا ٦٣٢٠ ريــال وجــاء يف التعميــد أنــه 
بنــاءً عــىل توجيهــات مديــر عــام التعليــم وحيــث الثابــت أن املؤسســة أنجــزت العمــل الــذي 
كلفــت بــه بموجــب شــهادة اإلنجــاز املوقعــة ملديــر ثانويــة...، لــذا حكمــت الدائــرة بإلــزام 
وزارة الرتبيــة والتعليــم بــأن تدفــع للمدعــي مبلــغ وقــدره ٣٣٢٥ ريــال (جمموعــة األحــكام 

ــة الصــادرة عــن ديــوان املظــامل لعــام ١٤٢٧هـــ، ص(٢٣٥٠، ٢٣٥١).. ــادئ اإلداري واملب

 املطلب الثاين: خمالفة اإلدارة لرشوط زيادة األسعار

ــا أن  ــوغ ألحدمه ــه ال يس ــني، فإن ــعر مع ــىل س ــد، ع ــا العق ــق طرف ــى اتف ــه مت ــل أن األص
ينفــرد بتعديلــه أو املســاس بــه دون موافقــة الطــرف اآلخــر، ويعــرب عــن ذلــك، بمبــدأ عــدم 

املســاس بالســعر، والــذي يعتــرب أحــد تطبيقــات القــوة امللزمــة للعقــد.
عىل أنه يرد استثناء فيام ييل:

١- فيــام يتعلــق بالرســم الــذي يقتضيــه املتعاقــد مــع اإلدارة يف عقــود االلتــزام حيــث يعد 
ــا مــن الــرشوط الالئحيــة التــي يمكــن لــإلدارة أن تعــد عليهــا أو تغريهــا دون حاجــة  رشطً

ملوافقــة امللتــزم.
٢- فيــام يتعلــق بالعقــود التــي تــؤدي وظائــف األعــامل الرشطيــة، فهــذه العقــود تعهــد 
إىل املتعاقــد معهــا مراكــز نظاميــة، ومــن ثــم تســتطيع اإلدارة أن تعدلــه بالنقــص أو بالزيــادة 

كــام أرادت.
وقــد ســار ديــوان املظــامل يف اململكــة العربيــة الســعودية عــىل نفــس هــذا املنهــج فقــىض يف 
أحــد قراراتــه رقــم ٢٢/ت/ لعــام ١٣٩٨هـــ « أن العقــد رشيعــة املتعاقديــن وألن كان ذلــك 
، إال أن حــق التعديــل بحســبانه مــن أخطــر احلقــوق التــي تتمتــع هبــا اإلدارة يف  كلــه مســلامً
هــذا املجــال ال ينطلــق يف مــداه إىل غــري مــا حــد، إنــام خيضــع يف اســتعامله إىل ضوابــط وقيــود 
ــل  ــد أن تعدي ــذه القواع ــل ه ــاء اإلداري، وجمم ــا القض ــر هب ــه وج ــا الفق ــح عليه اصطل
التزامــات املتعاقــد مــع اإلدارة ال يمكــن أن تزيــد عــىل ثالثــة عنــارص هــي: كميــة األعــامل، 
ــذ،  ــدة التنفي ا م ــريً ــا، وأخ ــق عليه ــذ املتف ــك رشوط التنفي ــد، وكذل ــل العق ــياء حم أو األش
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فــإذا عمــدة اإلدارة إىل التعديــل خــارج هــذا النطــاق أو كانــت قــد التزمتــه ولكــن جــاوزت 
بالتعديــل حــدود املألــوف، كان ذلــك خمالــف ألحــكام العقــد ختــول املتعاقــد احلــق يف طلــب 
الفســخ » (جمموعــة املبــادئ الرشعيــة التــي قررهتــا هيئــات وجلــان ودوائــر ديــوان املظــامل، 

مــن عــام ١٣٩٧هـــ حتــى ١٣٩٩هـ..
املظــامل ١٢٦/د/ ديــوان  الشــأن: حكــم  القضائيــة يف هــذا  ومــن األحــكام   

أِ/١٤٢٦/٢هـــ والــذي جــاء فيــه: « وحيــث أن الثابــت أنــه بعــد تقديــم املدعيــة بعطائهــا 
تنفيــذ املــرشوع حمــل الدعــو زادت رســوم إيصــال التيــار الكهربائــي بقــرار جملــس الــوزراء 
رقــم ١٦٩ وتاريــخ ١٤١٩/٨/١١هـــ وكانــت املدعيــة قــد قدمــت عطائهــا وأســعارها فيــام 
خيــص رســوم إيصــال التيــار الكهربائــي عــىل الرســوم قبــل الزيــادة، فإهنــا تســتحق املبلــغ 
الــذي دفعتــه بالزيــادة عــىل رســوم إيصــال التيــار الكهربائــي » (جمموعــة األحــكام واملبــادئ 

ــام ١٤٢٧هـــ، ص(٢٥٢٤، ٢٤٢٥).. ــامل لع ــوان املظ ــن دي ــادر ع ــة الص اإلداري

املطلب الثالث: تأخر اإلدارة يف اإلفراج عن الضامنات  

ــا هنائيًــا بواقــع ٥% مــن قيمــة العقــد  جيــب أن يقــدم مــن يتعاقــد مــع احلكومــة ضامنً  
(م٣٣/أ مــن نظــام املنافســات واملشــرتيات احلكوميــة الصــادر عــام ١٤٢٧هـــ.. واهلدف من 
اشــرتاط أداء هــذا التأمــني هــو ضــامن تنفيــذ املتعاقــد اللتزاماتــه الناجتــة مــن العقــد. ولــذا 
فإنــه جيــب االحتفــاظ بالضــامن النهائــي إىل أن يتــم تنفيــذ التزامــات املتعاقــد (م/٣٣/ج مــن 

نظــام املنافســات واملشــرتيات احلكوميــة الصــادر عــام ١٤٢٧هـــ.
ــع اإلدارة  ــد م ــم املتعاق ــوب مل يق ــود عي ــم لوج ــي مل يت ــليم النهائ ــت أن التس ــإذا ثب ف
ــة  ــت العملي ــا إذا كان ــامن، أم ــاب الض ــادرة خط ــا مص ــن حقه ــون م ــه يك ــا، فإن بإصالحه
ــة  ــدة ومطابق ــة جي ــامن بحال ــدة الض ــاء م ــى انته ــتمرت حت ــذت واس ــد نف ــد ق ــل العق حم
للمواصفــات، فإنــه ليــس هنــاك مــربر جلهــة اإلدارة أن متتنــع عــن عمــل حمــرض االســتالم 
ــه، وإال كان ذلــك إخــالالً بــرشوط العقــد. النهائــي ورد التأمــني للمقــاول أو مــا تبقــى من
ــم (١٩/ت/١- ــامل رق ــوان املظ ــم دي ــأن: حك ــذا الش ــة يف ه ــكام القضائي ــن األح وم
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١٤١٤هـــ) والــذي جــاء فيــه: « ســحب املــرشوع وتنفيــذه عــىل حســاب املقــاول ال يعنــي 
االحتفــاظ بالضــامن النهائــي املقــدم منــه إال مــا ال هنايــة -اســتالم جهــة اإلدارة للمــرشوع 
ا منهــا بقصــد اإلرضار باملقــاول األصــيل  ابتدائيًــا وتأخرهــا يف االســتالم النهائــي يعــد تعســفً
ممــا يوجــب إلزامهــا باإلفــراج عــن خطــاب الضــامن خاصــة أهنــا حتتفــظ لدهيــا بمســتحقات 
أخــر هلــذا املقــاول تزيــد عــن قيمــة النواقــص الثابتــة عنــد اســتالم االبتدائــي، فضــالً عــن 
الضــامن املقــدم مــن املقــاول اآلخــر- ال وجــه ملــا تســتند إليــه جهــة اإلدارة مــن أنــه مل يتــم 

ــا بعــد ومل يتــم تســوية حســاباته ». اســتالم املــرشوع هنائيً
ومــن األحــكام القضائيــة كذلــك حكــم ديــوان املظــامل ٧٢/د/أِ/١٤١٦/٩هـــ والــذي 
ــتحق  ــر ال يس ــني فاملؤج ــإرادة الطرف ــم ب ــد ت ــخ ق ــث أن الفس ــه وحي ــاء علي ــه: (وبن ــاء في ج
إال قيمــة األجــرة التــي مكثهــا املســتأجر أمــا بقيــة قيمــة الضامنــات فإنــه جيــب إعادهتــا إىل 
ــة الصــادرة عــن  ــادئ اإلداري ــرة (جمموعــة األحــكام واملب ــه الدائ ــة وهــو مــا حتكــم ب املدعي

ديــوان املظــامل لعــام ١٤٢٧هـــ، ص(٢٢٤٩)..
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الفصل الثالث

اخلطأ يف تنفيذ حقوق اإلدارة يف العقود اإلدارية

املبحث األول: خطأ اإلدارة يف متابعة التنفيذ يف الفقه والنظام

املطلب األول: خطأ اإلدارة يف متابعة التنفيذ يف الفقه

الفرع األول: املراد بسلطة متابعة التنفيذ يف الفقه.
ــاالت  ــع يف جم ــي تق ــات الت ــم االنحراف ــدأ لتقوي ــة كمب ــرف املتابع ــالمي ع ــه اإلس الفق

ــراد. ــات األف ــن ترصف ــرصف م ــة، أو يف ت ــاة املختلف احلي
ا ملصطلــح  ومــع تقريــر الفقــه للمتابعــة وبيانــه ألحكامهــا، إال أن الفقهــاء مل جيعلــوا حــدً

املتابعــة بمعناهــا العــام.
ويمكننــا أن نقــول: إن املــراد بمتابعــة التنفيــذ يف العقــد اإلداري هــو متابعــة ســري األعــامل 
ــام حيقــق ســري  ــذ العقــد بــدون إخــالل أو تقصــري وب التــي تصــدر مــن املتعاقــد بشــأن تنفي

املرفــق العــام.

الفرع الثاين: موقف الفقه اإلسالمي من خطأ اإلدارة يف متابعة التنفيذ.
مــن املســلم بــه أن الــرشع اإلســالمي وهــو جيعــل للمصلحــة العامــة أمهيــة كــرب وتقديامً 
ــا محــى املتعاقديــن مــع اإلدارة، وذلــك مــن خــالل  هلــا عــىل املصلحــة اخلاصــة، إال أنــه أيضً

النصــوص الكثــرية التــي تنهــى عــن الــرضر قبــل وقوعــه، وتأمــر بإزالتــه بعــد وقوعــه.
ومــن النصــوص عــىل ذلــك: مــا روتــه عائشــة  رىض اهللا عنهــا عــن النبــي صــىل اهللا عليــه 
ــا للصدقــات فالمــه رجــل يف صدقتــه فرضبــه أبوجهــم  وســلم  « أنــه بعــث أبــا جهــم جامعً
فشــجه، فأتــوا النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم  فقالــوا: القصــاص يــا رســول اهللا، فقــال عليــه 
الصــالة والســالم: لكــن كــذا وكــذا -ويعنــي مــن املــال- فلــم يرضــوا. فقــال لكــم كــذا 
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وكــذا فرضــوا » (أخرجــه النســائي (٤٦٩٦)، وأبــوداود (٣٩٣٠)، وابــن ماجــه (٢٦٢٨)..
مــا ورد ذكــره عــن عمــر -ريض اهللا عنــه- يف قصــة املــرأة املغيبــة « أن رجــالً كان يدخــل 
ــق إذ  ــي يف الطري ــام ه ــر، فبين ــا ولعم ــا هل ــا م ــا ويله ــت: ي ــر فقال ــا عم ــث إليه ــا فبع عليه
فزعــت فرضهبــا الطلــق فألقــت ولدهــا فصــاح الصبــي صيحتــني ثــم مــات، فاستشــار عمــر 
أصحــاب النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم فأشــار بعضهــم أن ليــس عليــك يشء إنــام أنــت وال 
مــودب، فصمــت عــيل فأقبــل عليــه عمــر فقــال: مــا تقــول يــا أبــا احلســن فقــال: إن كانــوا 
ــه  ــوا يف هــواك فلــم ينصحــوا لــك، إن ديت ــوا قال ــوا برأهيــم فقــد أخطــأ رأهيــم، وإن كان قال
عليــك ألنــك أفزعتهــا فألقتــه، فقــال عمــر أقســمت ال تــربح حتــى تقتســمها عــىل قومــك »  

 .(١١٦٧٢) ،ــرب ــنن الك ــي يف الس ــه البيهق (أخرج
وحيــث إن جهــة اإلدارة نائبــة عــن ويل األمــر يف حتقيــق املصلحــة العامــة للمرفــق العــام، 
ــىل  ــدون رضر ع ــن ب ــة، لك ــة العام ــق املصلح ــل حتقي ــلطات تكف ــا بس ــن ختويله ــد م ــال ب ف

اآلخريــن.
وويل األمــر لــه ســلطة واســعة يف جمــال تدبــري شــؤون األمــة ، وهــذه الســلطة تعتمــد يف 
ــه، ولكــن هــذه الســلطة ليســت مطلقــة ،  ــه مــن حــق الطاعــة عــىل رعيت تنفيذهــا عــىل مال
ــه وال خمالفــة لــرشع اهللا.وهــذا هــو مــا تــدل  ــة في ــام ال معصي ــدة ب ــام هــي حمــدودة ومقي وإن
ــوا  نُــوا أَطِيعُ يــنَ آمَ ذِ َــا الَّ ــا أَهيُّ عليــه نصــوص الكتــاب والســنة، فمــن الكتــاب قولــه تعــاىل: ﴿يَ
ــولِ  سُ الرَّ وهُ إِىلَ اهللاَِّ وَ دُّ ــرُ ءٍ فَ ْ ــمْ يفِ يشَ تُ عْ نَازَ ــإِن تَ ــمْ فَ نكُ ــرِ مِ يلِ األَمْ أُوْ ــولَ وَ سُ ــوا الرَّ أَطِيعُ اهللاََّ وَ
يــالً  ﴾ ســورة النســاء، آيــة  أْوِ ــنُ تَ سَ أَحْ ٌ وَ ــريْ لِــكَ خَ ــرِ ذَ مِ اآلخِ ــوْ يَ الْ ــاهللاَِّ وَ ــونَ بِ نُ مِ ــمْ تُؤْ نتُ إِن كُ

..(٥٩)
وكــون هــذه الســلطة غــري مطلقــة بعــدم خمالفــة أحــكام الرشيعــة لقولــه صــىل الــه عليــه 
ــلم :   ــه وس ــه علي ــىل ال ــي ص ــن النب ــه- ع ــر -ريض اهللا عن ــن عم ــداهللا ب ــن عب ــلم : « ع وس
قــال: الســمع والطاعــة عــىل املــرء املســلم فيــام أحــب وكــره مــا مل يأمــر بمعصيــة فــإذا أمــر 
بمعصيــة فــال ســمع وال طاعــة » (أخرجــه البخــاري رقــم (٦٧٢٥)، وأخرجــه مســلم رقــم 

..(١٨٣٩)
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ــامت  ــر والتعلي ــدار األوام ــلطته يف إص ــي س ــر ه ــلطة ويل األم ــر س ــرز مظاه ــن أب فم
والتنظيــامت خاصــة فيــام يتعلــق بتنظيــم املرافــق العامــة التــي ختــدم مصالــح اجلمهــور، ممــا 

ــه. ــري وج ــىل خ ــق ع ــذه املراف ــام ه ــوض بقي ــبيالً للنه ــراه س ي

املطلب الثاين: خطأ اإلدارة يف متابعة التنفيذ يف النظام

متابعة التنفيذ يف هذا املجال له معنيان مها:
أ- املعنــى الضيــق: ويقصــد بــه حــق اإلدارة يف التأكــد مــن تنفيــذ املتعاقــد معهــا للعقــد 
ــامل  ــني مها:األع ــاق يف صورت ــذا النط ــة يف ه ــم املتابع ــا، وتت ــق عليه ــرشوط املتف ــا لل طبقً

ــة ــامل القانوني ــة،و األع املادي
ــق اإلدارة يف  ــه أي ح ــلطة التوجي ــع س ــى الواس ــذا املعن ــاول ه ــع: يتن ــى الواس ب- املعن

ــذ  ــؤدي أفضــل تنفي ــي ت ــار أنســب الطــرق الت ــذ واختي ــه أعــامل التنفي توجي
ويالحــظ أن املتابعــة باملعنــى الواســع تتــم بأســاليب متعــددة، أمههــا إصــدار التعليــامت 
ــا ألســلوب معــني أو إصــدار التعليــامت  ــا لطريقــة معينــة أو عــدم التنفيــذ طبقً بالتنفيــذ طبقً

لتوجيــه وتوقيــت أعــامل التنفيــذ.

الفرع الثاين: نطاق سلطة املتابعة يف النظام.
ســلطة اإلدارة يف هــذا الشــأن ومهــام اتســع مداهــا ســلطة مطلقــة، بــل حيكــم ذلــك   
ويقيــده عــدة قيــود واعتبــارات تقــوم عــىل أســاس توفــري الضامنــات للمتعاقــد مــع اإلدارة 

ــي: ــود ه ــك القي ــفها. وتل ــد تعس ض
١- أن يكون استعامل املتابعة يف حدود الغرض الذي تقصده.

فــإن مــن الواجــب أال ختــرج اإلدارة عنــد ممارســتها لســلطة املتابعــة عــن حــدود املصلحــة 
ــده للمتعاقــد مــع اإلدارة  ــا يف اســتعامل الســلطة حيــق عن العامــة وإال عــدّ خروجهــا انحرافً

املطالبة بتعويض عنه. 
٢- أن متــارس ســلطة املتابعــة مــن قبــل الســلطة املختصــة وتتبــع اإلجــراءات واألشــكال 
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املنصــوص عليها:
عنــد ممارســة اإلدارة لســلطة املتابعــة يتعــني أن يكــون ممثــل اإلدارة الــذي يــامرس تلــك 
الســلطة ممــن لــه االختصــاص بذلــك ســواء كان االختصــاص ثابــت لــه بنــص القوانــني أو 

األنظمــة أو باالتفــاق مــع املتعاقــد معــه.
٣- أن ال تتجاوز سلطة املتابعة إىل تعديل رشوط العقد:

يتعــني عــىل اإلدارة عنــد ممارســتها لســلطة املتابعــة أن ال تــؤدي ممارســتها تلــك إىل   
ا لســلطة املتابعــة إىل ســلطة التعديــل،  تعديــل رشوط وموضــوع العقــد وإال كان ذلــك جتــاوزً
ومــن األحــكام القضائيــة يف هذا الشــأن حكم ديــوان املظــامل رقــم ٦٠/د/ف/١٤٢٦/٣٤هـ 
ــع املدعــى عليهــا بأهنــا ســبب التأخــري  ــه: إال أن املدعــي يف ردوده عــىل دف ــذي جــاء في وال
يف إدخــال كهربــاء الضغــط العــايل للموقــع فهــو مل يدخــل إال بتاريــخ ١٤٢٤/١١/١٥هـــ، 
وبالتــايل قــام بطلــب إدخــال الضغــط املنخفــض ملرشوعــه بتاريــخ ١٤٢٥/٧/١٥هـــ، األمر 
الــذي يتضــح معــه جليًــا للدائــرة تقاعــس املدعــي عليهــا عــن اإليفــاء بالتزاماهتــا وخدماهتــا 
ــادرة  ــة الص ــادئ اإلداري ــكام واملب ــة األح ــتأجر (جمموع ــا للمس ــب توفريه ــن الواج ــي م الت

عــن ديــوان املظــامل لعــام ١٤٢٧هـــ، ص(٢١٤٨)..
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املبحث الثاين: خطأ اإلدارة يف تغيري رشوط العقد يف الفقه والنظام

املطلب األول: خطأ اإلدارة يف تغيري رشوط العقد يف الفقه

مــن خــالل البحــث يف كتــب الفقــه اإلســالمي يتضــح أن هنــاك جمموعــة مــن النصــوص 
الرشعيــة التــي تــدل بعمومهــا عــىل مرشوعيــة تعديــل العقــد مــن قبــل اإلمــام أو مــن ينــدب 

. عنه
ــه-  ــاروق -ريض اهللا عن ــم: فالف ــاىل عليه ــوان اهللا تع ــة رض ــل الصحاب ــار فع ــن اآلث وم
ــن  ــالالً ب ــلم ب ــه وس ــىل اهللا علي ــي ص ــع النب ــا أقط ــك عندم ــل، وذل ــق التعدي ــتخدم ح اس
ــا كبــرية، فلــام جــاء زمــن عمــر بــن اخلطــاب وجدهــا  احلــارث املــزين -ريض اهللا عنــه- أرضً
ا منهــا فقــط، فــرتك عمــر هــذا اجلــزء الــذي أحيــاه يف  كبــرية عليــه، حيــث أحيــا بــالالً جــزءً
ــده، وأخــذ الباقــي وأقطعــه غريه(ســنن أيب دود /٣٠٢)، ســنن اإلمــام أمحــد (١٨٢/٦)،  ي

ــنة). ــار الس ــنن أيب داود باختص ــح س ــه (صحي ــاين يف كتاب ــنه األلب وحس

الفرع األول: مرشوعية حق اإلدارة يف تغيري رشوط العقد يف الفقه.
ــل التزامــات املتعاقــد معهــا الناشــئة  ــة حــق اإلدارة يف تعدي يمكــن االســتدالل ملرشوعي

عــن العقــد اإلداري بعــدة أدلــة منهــا:
ــل العقــد اإلداري مــن  ــه يغلــب عــىل الظــن أن يف القــول بجــواز تعدي الدليــل األول:أن
قبــل اإلدارة مصلحــة عامــة، يتحقــق معهــا القصــد مــن إبــرام العقــد، وال تغــري مــن طبيعتــه، 

وهــذا معــروف ومــدرك بالعقــل، كــام هــو حــال معظــم املصالــح فيلــزم القــول بــه.

الفرع الثاين: رشوط تغيري العقد يف الفقه.
ــد  ــا مــن كل القيــود، بــل الب ــا مطلقً إن ســلطة اإلدارة يف تغيــري رشوط العقــد ليــس حقً
مــن توافــر رشوط معينــة بتوافرهــا يكــون ذلــك التعديــل يف وضــع يوافــق مــا هــو مقــرر يف 

هــذا الشــأن وهــي أربعــة رشوط:
الــرشط األول: أن تصــدر إجــراءات التعديــل يف حــدود املبــدأ العــام للمرشوعيــة 
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اإلداريــة.
الرشط الثاين: أن يقترص التغيري عىل موضوع العقد:

الرشط الثالث: وجود مصلحة عامة تقتيض التعديل:

املطلب الثاين: خطأ اإلدارة يف تغيري رشوط العقد يف النظام

ســلطة اإلدارة يف تغــري رشوطهــا وإن كانــت ســلطة أكيــدة وأصليــة إال أهنا ليســت مطلقة، 
فلهــا نطــاق ال حيــق لــإلدارة أن تتجــاوزه ورشوط تلتــزم بمراعاهتــا، والــرشوط التــي حتكــم 

اســتعامهلا وذلــك فيــام يــيل:

الفرع األول: املراد بتغيري رشوط العقد يف النظام.
يــراد بتغيــري رشوط العقــد اإلداري يف النظــام: أن جهــة اإلدارة متلــك مــن جانبهــا وحدها 
ــا  ــد معه ــات املتعاق ــل التزام ــذه، وتعدي ــاء تنفي ــد أثن ــل العق ــلطة تعدي ــردة س ــا املنف وبإرادهت

عــىل نحــو وبصــورة مل تكــن معروفــة وقــت إبــرام العقــد 
ــة: « جيــوز للجهــة  كــام جــاء يف املــادة (٣٦) مــن نظــام املنافســات واملشــرتيات احلكومي
ــادة التزامــات املتعاقــد ضمــن نطــاق العقــد بــام ال يتجــاوز ١٠% مــن القيمــة  ــة زي احلكومي

ــام ال يتجــاوز ٢٠% ». ــة للعقــد، أو ختفيــض هــذه االلتزامــات ب اإلمجالي
وقــد عــرف القضــاء اإلداري ســلطة التعديــل وأقرهــا جلهــة اإلدارة ولــو مل ينــص عليهــا 
يف العقد،مــن ذلــك قــرار ديــوان املظــامل رقــم (١٣٩٧/١٨/٥٣هـ) والــذي نصــه: « إن وزارة 
... إذ قامــت بتعديــل مســار خــط املواســري، فقــد اســتخدمت حقهــا املســلم بــه يف تعديــل 
العقــد، فــاإلدارة متلــك مــن جانبهــا وحدهــا وبإرادهتــا املنفــردة، حــق تعديــل العقــد أثنــاء 
تنفيــذه، وتعديــل التزامــات املتعاقــد معهــا عــىل نحــو وبصــورة مل تكــن معروفــة وقــت إبــرام 
العقــد كلــام اقتضــت حاجــة املرفــق هــذا التعديــل»( جمموعــة املبــادئ الرشعيــة والنظاميــة 
التــي قررهتــا هيئــات وجلــان ودوائر الديــوان من عــام ١٣٩٧هـــ إىل ١٣٩٩هـــ، ص(١١٤)..
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الفرع الثاين: القيود عىل سلطة التغيري.
إن ســلطة التغيــري يف العقــود اإلداريــة ليســت مطلقــة وإنــام مقيــدة بمجموعــة مــن القيــود 
جيــب عــىل اجلهــة اإلداريــة أن تراعيهــا وهــي متــارس هــذه الســلطة وهــذه القيــود نابعــة مــن 

فكــرة تنظيــم وتســيري املرافــق العــام.
ــروج  ــدم اخل ــط وع ــذه الضواب ــد هب ــوب التقي ــىل وج ــاء اإلداري ع ــتقر القض ــد اس ولق
ــام ١٤٢٢هـــ): « ... إن  ــم (٥٤/ت/١/ لع ــامل رق ــوان املظ ــم دي ــاء يف حك ــد ج ــا، فق عنه
ــا  ــن جانبه ــة م ــا اإلداري ــل عقوده ــية تعدي ــة أساس ــك بصف ــت متل ــة وإن كان ــة اإلداري اجله
وحدهــا وبإرادهتــا املنفــردة، إال أن هــذا احلــق بحســبانه مــن أخطــر احلقــوق التــي تتمتــع هبــا 
اإلدارة، ال ينطلــق مــداه إىل غــري مــا حــد، وإنــام خيضــع الســتعامله لضوابــط اصطلــح عليهــا 

الفقــه وجــرت هبــا أحــكام القضــاء.
ــي  ــد اإلداري أن تراع ــري رشوط العق ــا بتغي ــدار قراراهت ــد إص ــىل اإلدارة عن ــب ع ا جي إذً
ــة  ــب خمالف ــوبة بعي ــا مش ــارت قراراهت ــرارات، وإال ص ــة الق ــة بمرشوعي ــط املتعلق الضواب
ــو  ــىل النح ــود ع ــذه القي ــاء اإلداري وه ــام القض ــا أم ــن فيه ــد الطع ــوز للمتعاق ــام، وجي النظ

اآليت:
أوالً: اقتصار التغيري عىل الرشوط املتعلقة باملرفق العام:

وبالنظــر إىل مــد اعتبــار هــذا الضابــط يف النظــام الســعودي، نجــد أن املــادة (٢/٥٨) 
ــق  قّ َ ــىل أن « حتُ ــت ع ــة نص ــرتيات احلكومي ــات واملش ــام املنافس ــة لنظ ــة التنفيذي ــن الالئح م
ــد  ــام نج ــق... »، ك ــة املرف ــدم مصلح ــا خي ــامل م ــة لألع ــريات الالزم ــالت أو التغي التعدي
اإلشــارة إىل ذلــك يف بعــض أحــكام ديــون املظــامل، حيث جــاء يف احلكــم رقــم (١٤٥/ت/١ 
لعــام ١٤٢٣هـــ): «... إن الثمــن املتفــق عليــه يف العقــد هــو قيمــة التعاقــد التــي ارتضاهــا 
املتعاقــدان لتنفيــذه، وهــو يشــمل كافــة عنــارص أداء العمــل املطلــوب، فيقيــد طرفيــه كأصــل 
ل إال بالتقــاء إرادة الســلطة اإلداريــة املختصــة بإبــرام العقــد األصــيل الرصحيــة  عــدَّ عــام، وال يُ
والقاطعــة مــع إرادة املتعاقــد معهــا عــىل ذلــك، وإال فــال يمكــن اخلــروج عــىل مقتضــاه ».



خطأ اإلدارة يف تنفيذ العقد اإلداري

٢٨٣

ثانيًا: صدور قرار التغيري مستوفيًا أركان املرشوعية:
تكون قراراهتا الصادرة بالتعديل مستوفية ألركاهنا:

- بصدور القرار من خمتص.
- وأن يكون بالشكل واإلجراءات التي حددها النظام.

ا لألنظمة أو اللوائح. - وأن ال يكون خمالفً
- وأن يكون ساملًا من عيب إساءة استعامل السلطة.

كــام بينــت ذلــك املــادة الثالثــة عــرشة مــن نظــام ديــوان املظــامل اجلديــد  بقوهلــا: « خيتــص 
ديــوان املظــامل بالفصــل فيــام يــأيت:... بـــ: دعــاو إلغــاء القــرارات اإلداريــة النهائيــة التــي 
ــب يف  ــود عي ــاص، أو وج ــدم االختص ــن ع ــع الطع ــى كان مرج ــأن، مت ــا ذوو الش يقدمه
الشــكل، أو عيــب يف الســبب، أو خمالفــة النظــم واللوائــح، أو اخلطــأ يف تطبيقهــا أو تأويلهــا، 

ــلطة... ». ــتعامل الس ــاءة اس أو إس
ــة  ــب خمالف ــا بعي ــح معيبً ــه يصب ــه، فإن ــتوفيًا ألركان ــل مس ــرار التعدي ــدر ق ــإذا مل يص ف
ــأن  ــام ١٤١٢هـــ) « ب ــم (٨٢/ت/١ لع ــامل رق ــوان املظ ــم دي ــاء يف حك ــد ج ــام، فق النظ
التكليــف باألعــامل اإلضافــة جيــب أن يصــدر مــن صاحــب الصالحيــة الــذي وقــع العقــد أو 
ــا، وهــذا دليــل عــىل أنــه البــد أن يصــدر قــرار التعديل  ــا صحيحً مــن يفوضــه يف ذلــك تفويضً

ــا ». ــون مرشوعً ــى يك ــص حت ــن خمت م
ــه:  ــا نص ــام ١٤١٥هـــ) م ــم (٦/د/أ/٤ لع ــامل رق ــوان املظ ــم دي ــاء يف حك ــد ج وق  
ــد  ــوص عق ــف لنص ــه خمال ــراء فإن ــك اإلج ــن ذل ــا (اإلدارة) م ــي عليه ــه املدع ــا اختذت « وم

العمليــة والنظــام ».
ــرتيات  ــات واملش ــام املنافس ــة لنظ ــة التنفيذي ــن الالئح ــادة (٤/٥٨) م ــاءت امل ــد ج وق
ــود أو  ــة بن ــامل اإلضافي ــن لألع ــت: إذا مل يك ــث قال ــى، حي ــذا املعن ــة هل ــة متضمن احلكومي
ــة املختصــة  ــة فحــص العــروض أو اللجن ــم العــرض عــىل جلن ــة يف العقــد، يت ــات مماثل كمي
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بالــرشاء بحســب األحــوال، لدراســة التكليــف بتلــك األعــامل، ومناســبة األســعار املقدمــة 
مــن املتعاقــد، فــإن مل يوافــق املتعاقــد عــىل مــا تنتهــي إليــه اللجنــة، يتــم التعاقــد عــىل تنفيذهــا 

ــا ألحــكام النظــام وهــذه الالئحــة. ــن، وفقً بواســطة مقاولــني آخري
وهــذه الرقابــة للقــايض اإلداري عــىل القــرارات التــي تصدرهــا اجلهــة اإلداريــة بموجــب 
ــا رقابتــه عــىل مالئمــة هــذه اجلــزاءات، فلــه أن  ســلطاهتا جتــاه املتعاقــد، يضــاف إليهــا أيضً
ــا  يقــرر عــدم صحــة اجلــزاء املبالــغ فيــه إذا كانــت الوقائــع املنســوبة للمتعاقــد ال متثــل طابعً

ــا لتربيــره. مــن اخلطــورة كافيً
وقــد جــاء يف حكــم ديــوان املظــامل رقــم (١٤/د/أ/٥/ لعــام ١٤١٧هـــ) مــا نصــه:   
ــة  ــىل مالئم ــه ع ــط رقابت ــه بس ــون ل ــذي يك ــاء وال ــأ للقض ــد أن يلج ــون للمتعاق «... يك

ــد... ». ــذ العق ــوء تنفي ــىل ض ــا اإلدارة ع ــي تتخذه ــراءات الت اإلج
ثالثًا: قابلية املرفق العام للتغيري والتعديل بقصد أداء اخلدمة عىل أتم وجه. .

ــبة  ــق النس ــري وف ــلطتها يف التغي ــتعامل س ــد يف اس ــدة أن تتقي ــىل اإلدارة املتعاق ــا: ع رابعً
ــا. ــامً أو نوعً ــل ك ــا إذا كان التعدي ــرق م ــني أن نف ــة يتع ــذه احلال ــا. ويف ه ــا نظامً ــددة هل املح
ــا  ــدود ١٠%، أم ــادة يف ح ــبة الزي ــعودي نس ــم الس ــدد املنظ ــد ح ، فق ــامً ــإن كان ك ف أ -  
ا يف حــدود ٢٠% مــن القيمــة اإلمجاليــة للعقــد كــام  النقــص فقــد ظــل كــام هــو مقــرر ســابقً

ــادة (٣٦). ــة امل ــرتيات احلكومي ــات املش ــام املنافس ــاء قينظ ج
ــا، ففــي هــذه احلالــة ال جيــوز لــإلدارة املتعاقــدة أن تغــري  ب- أمــا إن كان التعديــل نوعيً

يف موضــوع العقــد.
ا: جيب أال يؤدي التغيري إىل إخالل بالتوازن املايل للعقد. خامسً

 املبحث الثالث: خطأ اإلدارة يف توقيع اجلزاءات عىل املتعاقد يف الفقه والنظام

املطلب األول: خطأ اإلدارة يف توقيع اجلزاءات عىل املتعاقد يف الفقه
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لإلدارة حق توقيع جزاءات متعددة عىل املتعاقد معها الذي خيل بالتزاماته.
وتتنــوع اجلــزاءات التــي متلــك اإلدارة توقيعهــا عــىل املتعاقــد معهــا، لكــن هــذه الســلطة 

ليســت مطلقــة جلهــة اإلدارة بــل مقيــدة يف حــدود املصلحــة العامــة. 

الفرع األول: مرشوعية إيقاع اجلزاءات عىل املتعاقد من قبل اإلدارة يف الفقه:
الفقــه اإلســالمي ليــس فيــه مــا يمنــع مــن تطبيــق اجلــزاءات يف العقــد اإلداري، األمــر 
الــذي جيعــل للعقــد اإلداري قوتــه ومتيــزه ويضمــن للجمهــور مصاحلهــم العامــة التــي تقــوم 

اإلدارة عليهــا إذا مــا أخــل امللتــزم بأدائــه فيهــا.
ــواز  ــدم ج ــا) ع ــامء: (أحدمه ــان للعل ــاك رأي ــزاءات فهن ــايض باجل ــم الق ــه إذا حك إال أن

ــة. ــافعية ، واحلنابل ــة، والش ــة ، واملالكي ــامء: احلنفي ــور العل ــه مجه ــال ب العقوبة:وق
ــة،  ــض املالكي ــة ، وبع ــض احلنفي ــول: بع ــذا الق ــال هب ــواز  العقوبة.وق ــاين: ج ــرأي الث ال
ــني .  ــامء املحقق ــن العل ــع م ــاره مج ــة ، واخت ــد احلنابل ــة عن ــم ، ورواي ــافعية يف القدي والش

ــا: ــة منه ــك بأدل ــىل ذل ــتدلوا ع واس
١- قــول النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم  « يف كل ســائمة إبــل يف أربعــني منهــا بنــت لبــون، 
ا فلــه أجرهــا، ومــن منعهــا فإنــا آخذوهــا  ال يفــرق إبــل عــن حســاهبا مــن أعطاهــا مؤجتــرً

وشــطر مالــه عزمــة مــن عزمــات ربنــا » رواه اإلمــام أمحــد يف املســند.
وهنــاك غــري هــذه اآلثــار والوقائــع عــن الصحابــة وغريهــم فيهــا العمــل بالعقوبــة املاليــة 
وتقريرهــا ممــا ال يــدع جمــاالً للشــك يف صحــة هــذا القــول وقوتــه وترجيحــه، إال أن « عقــد 
القــرض العــام » وهــو مــن العقــود اإلداريــة كــام تقــدم ال جيــوز أن يتضمــن جــزاءات ماليــة 
ــرره  ــا ق ــذا م ــا وه ــر نفعً ــرض ج ــدد ق ــذه- بص ــة ه ــا -واحلال ــداد ألنن ــر الس ــة تأخ يف حال
ــر  ــة املؤمت ــالمي ملنظم ــه اإلس ــع الفق ــس جمم ــرره جمل ــاع. وق ــي باإلمج ــع الفقه ــس املجم جمل

اإلســالمي.

الفرع الثاين: موانع إيقاع اجلزاءات عىل املتعاقد من قبل اإلدارة يف الفقه:
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ــه،  ــوا يف األخــذ ب ــره عــىل العقــود، إال أهنــم تفاوت ــدأ العــذر وأث اتفــق الفقهــاء عــىل مب
ــق فقهــاء املالكيــة واحلنابلــة مــن  فقــد توســع فقهــاء احلنفيــة يف األخــذ باألعــذار، بينــام ضيّ

ــاره. اعتب
وقــد ذكــر الفقهــاء بعــض األعــذار التــي متتنــع معهــا مســؤولية املتعاقــد؛ ألنــه ال يــد لــه 

يف ذلــك، وهــي مــا تســمى بالســبب األجنبــي يف األنظمــة.
ا، ويتعــذر معــه تنفيــذ االلتــزام  فــكل مــا ال يمكــن توقعــه أو دفعــه، ويقــع قضــاء وقــدرً

ديــة يف الفقــه اإلســالمي. ــا مــن موانــع املســؤولية العقْ يعــدّ مانعً
وممــا أفتــى بــه أهــل العلــم يف أن القــوة القاهــرة تنفــي املســؤولية وتدفعهــا: مــا نصــت 
عليــه اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء بقوهلــا: « إذا تعهــد الســائق ســيارته قبــل 
ــم طــرأ عليهــا خلــل مفاجــئ يف جهــاز مــن أجهزهتــا مــع مراعــاة النظــام يف  الســري هبــا، ث
ــا، أو وطأتــه فــامت أو  ا أو حيوانً مــت إنســانً دَ ــب عــىل أمــره فصَ لِ رسعتــه وخــط ســريه، وغُ
ــرس مثــالً، مل يضمــن الســائق ديــة وال قيمــة، ولــو انقلبــت بســبب ذلــك عــىل أحــد أو يشء  كُ
ســاً  لِّــفُ اهللاَُّ نَفْ كَ فــامت، أو تلــف، فــال ضــامن عليــه؛ لعــدم تعديــه وتفريطــه، قــال تعــاىل: الَ يُ

ا ) ســورة البقــرة، آيــة (٢٨٦).. هَ ــعَ سْ إِالَّ وُ
ــك،  ــو ذل ــا أو نح ــة أو يف محولته ــيارته أو زاد يف الرسع ــد س ــائق يف تعه ط الس ــرّ وإن ف

ــال ». ــس وم ــن نف ــاب م ــا أص ــن م ضم

املطلب الثاين: خطأ اإلدارة يف توقيع اجلزاءات عىل املتعاقد يف النظام

الفرع األول: املراد بخطأ اإلدارة يف توقيع اجلزاءات عىل املتعاقد يف النظام.
ــد  ــىل املتعاق ــزاءات ع ــاع اجل ــام اإلدارة بإيق ــد: قي ــىل املتعاق ــزاءات ع ــاع  اجل ــد بإيق يقص
ــه دون  ــة ب ــق املرفق ــد أو الوثائ ــا بالعق ــوص عليه ــات املنص ــه بااللتزام ــد إخالل ــا عن معه

اللجوء إىل القضاء. 
وســلطة اإلدارة يف إيقــاع اجلــزاءات اإلداريــة هــي ســلطة تقديريــة ال يقيدهــا إال القاعــدة 
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العامــة التــي توجــب أن يكــون تــرصف اإلدارة بقصــد حتقيــق الصالــح العــام، فقــد جــاءت 
املــادة الثالثــة واخلمســون مــن نظــام املنافســات واملشــرتيات احلكوميــة متضمنــة هلــذا املعنــى 
(جيــوز للجهــة احلكوميــة ســحب العمــل مــن املتعاقــد، ومــن ثــم فســخ العقــد أو التنفيــذ 
عــىل حســابه مــع بقــاء حــق اجلهــة يف الرجــوع عــىل املتعاقــد بالتعويــض املســتحق عــام حلقهــا 
مــن رضر بســبب ذلــك يف أي مــن احلــاالت التاليــة، والتــي منهــا: ب- إذا تأخــر عــن البــدء 
ــه  ــح أوضاع ــد ومل يصل ــن رشوط العق ــأي رشط م ــل ب ــذه أو أخ ــأ يف تنفي ــل أو تباط يف العم

ــا مــن تاريــخ إبالغــه كتابــه بتصحيــح الوضــع. خــالل مخســة عــرش يومً

الفرع الثاين: مرشوعية إيقاع اجلزاءات عىل املتعاقد يف النظام.
اختلــف رشاح األنظمــة يف حــق اإلدارة يف إيقــاع اجلــزاءات عــىل املتعاقــد معهــا مبــارشة، 

وســنعرض هلــذا اخلــالف بــيشء مــن التفصيــل فيــام يــيل:
اختلــف رشاح النظــم يف حــق اإلدارة يف إيقــاع اجلــزاءات عــىل املتعاقــد معهــا دون اللجوء 

إىل القضــاء، وذلــك يف حالــة عــدم النــص عليــه عــىل قولــني مها:
القــول األول: أنــه ليــس مــن حــق اإلدارة القيــام بإيقــاع اجلــزاءات عــىل املتعاقــد معهــا 

مبــارشة دون اللجــوء إىل القضــاء. وهــو رأي بعــض الــرشاح الفرنســيني.
ــا دون  ــد معه ــىل املتعاق ــزاءات ع ــاع اجل ــام بإيق ــق اإلدارة القي ــن ح ــاين:  أن م ــول الث الق
اللجــوء إىل القضــاء. وهــو قــول أغلــب رشاح القانــون الفرنــيس، ورشاح القانــون املــرصي 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاب يف اململك ــض الكت ــرصي وبع ــاء امل والقض
الــرأي الراجــح: رجحــان القــول الثــاين القــايض بأنــه مــن حــق اإلدارة أن تقــوم بإيقــاع 
ــذا  ــاس ه ــن أس ــر ع ــض النظ ــاء، بغ ــوء إىل القض ــا دون اللج ــد معه ــىل املتعاق ــزاءات ع اجل
احلــق، إال أنــه ينبغــي إحــكام الرقابــة القضائيــة عــىل مثــل هــذه األعــامل كضــامن للمتعاقــد 

ــع اإلدارة. م
ــذا  ــتعامل ه ــام اإلدارة باس ــد قي ــد عن ــررة للمتعاق ــات املق ــح: أن يف الضامن ــبب الرتجي س
ــرتيات  ــات واملش ــام املنافس ــه ، و أن نظ ــه إرضار ب ــاره إن كان في ــة آث ــي إلزال ــا يكف ــق م احل
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احلكوميــة قــد نــص عــىل ذلــك يف مادتــه الثالثــة واخلمســون والتــي جــاء فيهــا: جيــوز للجهــة 
احلكوميــة ســحب العمــل مــن املتعاقــد، ومــن ثــم فســخ العقــد أو التنفيــذ عــىل حســابه مــع 
بقــاء حــق اجلهــة يف الرجــوع عــىل املتعاقــد بالتعويــض املســتحق عــام حلقهــا مــن رضر بســبب 

ذلــك يف أي مــن احلــاالت التاليــة...

الفرع الثالث: الضامنات املقررة للمتعاقدين مع اإلدارة يف النظام.
الضامنات التي تطرق هلا النظام ضامنتان:

األول: وجوب إعذار املتعاقد باجلزاء.
الثانية: رقابة القضاء عىل قرار اجلزاء.

ــا للقواعــد العامــة إثبــات حالــة تأخــر املدين  أوالً: اإلعــذار باجلزاء:يقصــد باألعــذار طبقً
ــا قانونيًا. يف تنفيــذ التزاماتــه إثباتً

ــد  ــذار املتعاق ــزاء إن ــع اإلدارة للج ــبق توقي ــب أن يس ــون اإلداري جي ــك يف القان وكذل
بــرضورة تنفيــذ التزاماتــه وتنبيهــه إىل املخالفــات التــي قــام هبــا وباجلــزاء الــذي ســوف يطبــق 

ــه إذا مل يصلــح خطــأه هــذا كقاعــدة عامــة يف الفقــه. علي
وهنــاك اختــالف بــني الفقهــاء يف أمهيــة األعــذار ووجــوب تعميمــه عــىل اجلــزاءات   
ــض  ــبة لبع ــه بالنس ــك في ــزام ال ش ــذا االلت ــاموي ، أن ه ــليامن الط ــور س ــر الدكت ــد ذك فق

ــزاءات .  ــواع اجل ــع أن ــىل مجي ــذار ع ــم األع ــوب تعمي ــح وج ــم يرج ــزاءات،  ث اجل
تعفــى اإلدارة مــن األعــذار إذا تضمــن العقــد أو دفاتــر الــرشوط، أو يف نــص مــن  أ  -  

ــا هبــذا املعنــى. نصــوص القانــون رشطً
ــع الــرضورة امللحــة وينظــر إىل  ــذ العقــد طاب ب- إذا كانــت الظــروف تضفــي عــىل تنفي
ظــروف كل حالــة عــىل حــدة مثــال ذلــك توريــد املــواد العســكرية خــالل زمــن احلــرب.

ويــر الدكتــور عبداملجيــد فيــاض أنــه ال جيــب االســتثناء مــن املبــدأ -مبــدأ أعــذار   
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املتعاقــد- إال باالتفــاق، وذلــك بــأن ينــص عليــه يف العقــد، أو بنــص القانــون، أو نــزوالً عــىل 
مــا تقتضيــه طبائــع األشــياء.

ــر  ــة أكث ــدو ألول وهل ــاض يب ــم الفي ــور إبراهي ــه الدكت ــب إلي ــا ذه ــم أن م وأر أن رغ
ا ومتشــيًا مــع األســس التــي بنــى عليهــا القانــون اإلداري، وباألخــص عىل األســاس  انســجامً
ــن  ــىل املتعاقدي ــزاءات ع ــع اجل ــلطة اإلدارة يف توقي ــاء- س ــب الفقه ــه -أغل ــى علي ــذي بن ال

معهــا.
اإلعــذار باجلــزاء يف اململكــة: جــرت املــادة رقــم/ ٥٣ مــن نظــام املنافســات واملشــرتيات 
احلكومــة عــىل القاعــدة العامــة والتــي ذكــرت أنــه جيــوز للجهــة احلكوميــة ســحب العمــل 
مــن املتعاقــد ومــن ثــم فســخ العقــد أو التنفيــذ عــىل حســابه مــع بقــاء حــق اجلهــة يف الرجوع 
عــىل املتعاقــد بالتعويــض املســتحق عــام حلقهــا مــن رضر بســبب ذلــك يف أي مــن احلــاالت 

التاليــة والتــي منهــا:
ب- إذا تأخــر عــن البــدء يف العمــل أو تباطــأ يف تنفيــذه أو أخــل بــأي رشط مــن رشوط 
ــا مــن تاريــخ إبالغــه كتابــه بتصحيــح  العقــد ومل يصلــح أوضاعــه خــالل مخســة عــرش يومً
ــم (م٥٨)  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــة الص ــرتيات احلكومي ــات واملش ــام املنافس ــع (نظ الوض

ــخ ١٤٢٧/٩/٤هـ.. وتاري
ثانيًــا: الرقابــة القضائيــة عــىل اجلــزاء. تعتــرب الرقابــة القضائيــة عــىل اجلــزاء هــي الضامنــة 

األساســية التــي حتــد مــن ســلطة اإلدارة يف توقيــع اجلــزاءات عــىل املتعاقديــن معهــا.
والدعــو التــي يرفعهــا املتعاقــد ضــد قــرار اجلــزاء املوقــع ضــده هــي دعــو القضــاء 
الكامــل، ويف دعــو القضــاء الكامــل ال يســتهدف القــايض فيهــا إلغــاء القــرار املطعــون فيــه 
ــه أو تبديلــه أو احلكــم بالتعويــض  بــل جيــاوز ذلــك إىل احلكــم بتعديــل القــرار املطعــون في

عــن األرضار الناجتــة عــن القــرار.
الرقابــة القضائيــة عــىل اجلــزاء يف اململكــة: يقــوم بالرقابــة القضائيــة عــىل أعــامل اإلدارة يف 
اململكــة ديــوان املظــامل وقــد نــص نظامــه اجلديــد يف مادتــه الثالثــة عــرشة عــىل اختصاصــات 
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ــاص  ــن اختص ــىل أن م ــص ع ــي تن ــرة/ج الت ــال الفق ــذا املج ــا يف ه ــامل وهيمن ــوان املظ دي
ــرارات أو  ــن ق ــأن ع ــا ذووا الش ــي قدمه ــض الت ــاو التعوي ــل يف دع ــامل « الفص ــوان املظ دي
أعــامل جهــة اإلدارة »( نظــام ديــوان املظــامل صــدر باملرســوم امللكــي رقــم م/٧٨، وتاريــخ 

١٤٢٨/٩/١٩هـ..
ومــن األحــكام القضائيــة يف خطــأ اإلدارة يف توقيــع اجلــزاءات عــىل املتعاقــد حكــم ديوان 
املظــامل رقــم ١٥٨/د/أ/١٤٢٦/٤هـــ والــذي جــاء فيــه: وبــذا فــإن تأخــر املدعيــة يف إنجــاز 
املــرشوع يف وقتــه املحــدد ليــس مــرده إليهــا وحدهــا بــل إىل املدعــي عليهــا بتأخرهــا يف دفــع 
ــوزارة غــري حمقــة يف حســم غرامــة التأخــري  ــإن ال ــذا ف ــة يف مواعيدهــا وب مســتحقات املدعي
وتكاليــف اإلرشاف ممــا تنتهــي معــه الدائــرة إىل إلــزام املدعــي عليهــا بإعــادة غرامــة التأخــري 
وتكاليــف اإلرشاف املحســومة عــىل املدعية(جمموعــة األحــكام واملبــادئ اإلداريــة الصــادرة 

عن ديــوان املظــامل لعــام ١٤٢٧هـــ، ص(٢٢٣٤، ٢٢٣٥)..
 تم التلخيص بحمداهللا تعاىل

وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد
وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين.
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ويف اخلتام
ــه، كــام نســأله  ــه النفــع املرجــو من نســأل اهللا تعــاىل أن يكــون هــذا العمــل قــد حتقــق في
ســبحانه أن جيــزي القائمــني عــىل هــذا العمــل -مــن فريــق اعــداد ومتابعــة وطباعــة وإرشاف 
ــرة وأن  ــا واآلخ ــعادة الدني ــم س ــرياً وأن يرزقه ــه- خ ــهم في ــن أس ــة وكل م ــة اجلمعي وأمان

ــؤوهنم. ــني يف كل ش ــم مبارك جيعله
             إن ربنا سميع قريب جميب

إخوانكم جلنة ملخصات األبحاث القضائية.

للتواصل مع اللجنة :
جوال / ٩٦٦٥٦٩٧٧٠٠٧٧  -

الربيد اإللكرتوين 
 asag31@gmail.com
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