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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 إصدار مخسـة أجـزاء من تلـك األبحـاث ملخصة لتسـهل اإلفادة 

منهـا، وقـد وجدنـا تفاعال كبريا مـن القـراء واملهتمني.
وهاهـو اجلزء السـادس بني يديـك راجني أن ينـال رضاك، شـاكرين كل من بذل  

جهـده فيه، سـائلني املـوىل أن ينفع هبا ويبـارك فيها.

كلمة رئيس جملس اإلدارة

 رئيس جملس إدارة
اجلمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)

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 ملخصات األبحاث القضائية

د. عبدالعزيز بن سليامن بن عيل الغسالن
١/صفر/١٤٣٦هــ

كلمة رئيس جلنة ملخصات األبحاث القضائية





١١

نظام األئمة واملؤذنني
دراسة مقارنة

بحث تكمييل مقدم لنيل درجة املاجستري يف السياسة الرشعية 

إعداد الطالب: 
عبد العزيز بن محود الفوزان

إرشاف فضيلة:
الدكتور / فيصل الرميان 

     للعام اجلامعي ١٤٢٧هـ
عدد صفحات البحث قبل التلخيص باملقدمةوالفهارس ٢٦٥ 

عدد صفحات البحث قبل التخيص بدون املقدمة والفهارس ٢٤٢
عددصفحات البحث بعد التلخيص ٦٤

نظام األئمة واملؤذنني - دراسة مقارنة
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ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد السادس

خطة البحث 

ــابقة  ــات الس ــان الدراس ــاره، بي ــبب اختي ــوع، وس ــة املوض ــمل: أمهي ــة: وتش املقدم
ــث. ــة البح ــث، وخط ــج البح ــك، ومنه لذل

التمهيد: 
وحيتوي عىل مبحث وحتته مطلبان:

املبحث :  التعريف بمفردات العنوان.
املطلب األول: تعريف األذان واملؤذن.
املطلب الثاين: تعريف اإلمامة واإلمام.

الفصل األول: طبيعة عالقة األئمة واملؤذنني بأطراف العالقة:
املبحث األول: طبيعة عالقة األئمة واملؤذنني باملأمومني.

املطلب األول: العالقة يف الفقه.
املطلب الثاين: العالقة يف النظام.

املبحث الثاين: طبيعة عالقة األئمة واملؤذنني بالدولة.
املطلب األول: العالقة يف الفقه.
املطلب الثاين: العالقة يف النظام.

املبحث الثالث: عالقة اإلمام باملؤذن.
املطلب األول: العالقة يف الفقه.
املطلب الثاين: العالقة يف النظام.

الفصل الثاين: أحكام املؤذنني بني الفقه والنظام:
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املبحث األول: رشوط املؤذنني:
املطلب األول: رشوط املؤذن يف الفقه.
املطلب الثاين: رشوط املؤذن يف النظام.

املبحث الثاين: حقوق املؤذنني:
املطلب األول: حقوق املؤذنني يف الفقه.
املطلب الثاين: حقوق املؤذنني يف النظام.

املبحث الثالث: واجبات املؤذنني:
املطلب األول: الواجبات يف الفقه.
املطلب الثاين: الواجبات يف النظام.

املبحث الرابع: استخالف املؤذن من ينوب عنه:
املطلب األول: تعريف االستخالف.

املطلب الثاين: حكمه يف الفقه.
املطلب الثالث: التنظيامت اخلاصة باستخالف املؤذن من ينوب عنه.

املبحث اخلامس: املراقبة والتفتيش عىل املؤذنني:
املطلب األول: أحكامه يف الفقه.

املطلب الثاين: التنظيامت اخلاصة باملراقبة والتفتيش عىل ملؤذنني.
املبحث السادس: إيقاع اجلزاءات عىل املؤذنني:

املطلب األول: حكمه يف الفقه.
املطلب الثاين: اجلزاءات عىل املؤذنني يف النظام.

نظام األئمة واملؤذنني - دراسة مقارنة
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ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد السادس

املبحث السابع: انتهاء خدمة املؤذنني:
املطلب األول: أسبابه يف الفقه.
املطلب الثاين: أسبابه يف النظام.

الفصل الثالث: أحكام األئمة يف الفقه والنظام:
املبحث األول: رشوط األئمة:

املطلب األول: رشوط األئمة يف الفقه.
املطلب الثاين: رشوط األئمة يف النظام.

املبحث الثاين: حقوق األئمة:
املطلب األول: حقوق األئمة يف الفقه.
املطلب الثاين: حقوق األئمة يف النظام.

املبحث الثالث: واجبات األئمة:
املطلب األول: الواجبات يف الفقه.
املطلب الثاين: الواجبات يف النظام.

املبحث الرابع : استخالف اإلمام من ينوب عنه:
املطلب األول: حكمه يف الفقه.

املطلب الثاين: التنظيامت اخلاصة باستخالف اإلمام من ينوب عنه.
املبحث اخلامس: املراقبة والتفتيش عىل األئمة:

املطلب األول: حكمه  يف الفقه.
املطلب الثاين: التنظيامت اخلاصة باملراقبة والتفتيش عىل األئمة.               
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املبحث السادس: إيقاع اجلزاءات عىل األئمة:
املطلب األول: حكمه يف الفقه.

املطلب الثاين: اجلزاءات عىل األئمة يف النظام.
املبحث السابع: انتهاء خدمة اإلمام:

املطلب األول: أسبابه يف الفقه.
املطلب الثاين: أسبابه يف النظام.

الفصل الرابع: االختصاص القضائي:
املبحث األول: االختصاص القضائي فيام يتعلق بوظيفة املؤذن.
املبحث األول: االختصاص القضائي فيام يتعلق بوظيفة اإلمام.

اخلامتة 
املراجع.

الفهارس: 

نظام األئمة واملؤذنني - دراسة مقارنة
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ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد السادس

التمهيد

مبحث: التعريف بمفردات العنوان 
وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف األذان واملؤذن
األذان واملؤذن:

١- التعريف اللغوي لألذان واملؤذن:
جاء يف اللسان: « األذان: اإلعالم.

٢- التعريف الرشعي لألذان واملؤذن:
تعــددت تعاريــف األذان عنــد الفقهــاء - رمحهــم اهللا تعــاىل - يف املذاهــب األربعــة أمههــا 

عنــد الشــافعية بأنــه: «قــول خمصــوص يعلــم بــه وقــت الصــالة».
تعريف الشافعية أخرص، وبعبارة مجيلة، فلهذا السبب اخرتت تعريف الشافعية. 

واملؤذن هو: «املعلم بأوقات الصالة».

املطلب الثاين: تعريف اإلمامة واإلمام
١- التعريف اللغوي لإلمامة واإلمام:

جــاء يف القامــوس املحيــط: «أمهــم وهبــم: تقدمهــم، وهــي اإلمامــة، واإلمــام مــا أتــم بــه 
مــن رئيــس أو غــريه...».

٢- التعريف الرشعي لإلمامة واإلمام:
ــر  ــل آخ ــيل بمص ــالة املص ــاط ص ــا: «ارتب ــالة بأهن ــة الص ــي إمام ــر، وه ــة الصغ اإلمام

ــرشع». ــا ال ــرشوط بيَّنه ب
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واإلمام هو: «من يقتد به ويتبع». 

الفصل األول

طبيعة عالقة األئمة واملؤذنني بأطراف العالقة

املبحث األول: طبيعة عالقة األئمة واملؤذنني باملأمومني
وفيه مطلبان: املطلب األول: العالقة يف الفقه.

ــاء  ــام، وأثن ــبة لإلم ــالة بالنس ــاء الص ــني أثن ــؤذن باملأموم ــام وامل ــة اإلم أوالً: عالق
ــؤذن. ــبة للم األذان بالنس

بالنســبة لعالقــة اإلمــام باملأمومــني أثنــاء الصــالة تكــون عالقــة إقتــداء واتبــاع، فيجــب 
عــىل املأمومــني اتبــاع اإلمــام يف الصــالة واالقتــداء بــه.

ــام  ــل اإلم ــام جع ــلم-: ( إن ــه وس ــىل اهللا علي ــال -ص ــام ق ــذا حين ــث هب ــد ورد احلدي وق
ــاً  ــوا جلوس ــاً فصل ــىل جالس ــوا، وإذا ص ــع فارفع ــوا، وإذا رف ــع فاركع ــإذا رك ــه، ف ــم ب ليؤت
ــلم  ــم (٦٨٨)، ومس ــاري رق ــد البخ ــيخان فعن ــث رواه الش ــه احلدي ــق علي ــث متف ). واحلدي

ــم (٤١٣).. ــث رق حدي

ثانياً: عالقة اإلمام واملؤذن باملأمومني بالنسبة لشؤون املسجد 
ــا،  ــاظ عليه ــجد واحلف ــة املس ــوب صيان ــىل وج ــاىل - ع ــم اهللا تع ــاء - رمحه ــع الفقه أمج
والقيــام عــىل أمرهــا، ولكــن إذا عرفنــا هــذا، وأن املســاجد جيــب أن تصــان ويرفــع ذكرهــا 
، فمــن املســؤول عــن ذلــك ؟ وشــأهنا، وأن حتفــظ وترعــى، وأن ال حيــدث فيهــا يشء إال بــإذنٍ

ــص  ــبيل التخصي ــىل س ــن ع ــلم، ولك ــو كل مس ــوم ه ــك يف العم ــن ذل ــؤول ع إن املس
فــإن املســؤول عــن ذلــك هــم القيمــون عــىل ذلــك، وأول مــن يدخــل يف ذلــك هــم األئمــة 

نظام األئمة واملؤذنني - دراسة مقارنة
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ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد السادس

ــم. ــرتعاها اهللا عليه ــي اس ــة الت ــن الرعي ــذا م ــون؛ ألن ه واملؤذن
ثالثاً: عالقــة اإلمــام واملؤذن باملأمومني خارج الصالة ويف غريشؤون املسجد:

ــة  ــة عالق ــي يف احلقيق ــني ه ــاه املأموم ــؤذن جت ــجد وامل ــام املس ــة إم ــة أن عالق يف احلقيق
ــاد. ــه وإرش ــة توجي ــة، عالق اجتامعي

وقــد بــوب البخــاري - رمحــه اهللا - لذلــك فقــال: «بــاب ذكــر العلــم والفتيــا يف املســجد 
وذكــر احلديــث ( أن رجــالً قــام يف املســجد فقــال: يــا رســول اهللا مــن أيــن تأمرنــا أن هنــل؟ 
ــة... )  ــن ذي احلليف ــة م ــل املدين ــل أه ــلم-: ( هي ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا -ص ــال رس فق

ــاري(١٣٣). البخ
أيضــاً كان الصحابــة - ريض اهللا عنهــم - مــع الرســول الكريــم جيتمعــون فيــام بينهــم يف 
املســجد، ويدعــون بعضهــم للعشــاء فقــد جــاء عنــد البخــاري - رمحــه اهللا - أن أنســاً - ريض 
اهللا عنــه - قــال: وجــدت النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم- يف املســجد مــع نــاس فقمــت فقال 
ــه  ــن مع ــال مل ــم. فق ــت: نع ــام ؟ قل ــال: الطع ــم. فق ــت: نع ــة ؟ قل ــو طلح ــلك أب يل: ( أرس

البخاري(٥٣٨١). قوموا فانطلق وانطلقت بني أيدهيم )  

املطلب الثاين: العالقة يف النظام 
أوالً: بالنسبة للعالقة بني اإلمام واملؤذن باملأمومني يف شؤون  املسجد:

ــإن  ــام، ف ــد بينه ــع العق ــني توقي ــؤذن ح ــام وامل ــىل اإلم ــذ ع ــذي يؤخ ــرار ال ــاء يف اإلق ج
اإلمــام واملــؤذن يتعهــدان بــرشوط، جيــب عليهــام الوفــاء هبــا، ومــن ضمنها:مــا جــاء يف ذلــك 
التعهــد للمرشــح لوظيفــة إمــام املســجد يف الــرشط الرابــع والــذي جــاء فيــه: «وأال أســمح 
ألي شــخص بالوعــظ، واإلرشــاد فيــه مــا مل يكــن حامــالً ترخيــص خيولــه بذلــك مصدقــاً 

مــن الــوزارة».
ــخص  ــامح ألي ش ــدم الس ــرار: «ع ــس اإلق ــن نف ــس م ــرشط اخلام ــاء يف ال ــاً ج وأيض
بوضــع أي منشــور، أو ملصــق، أو إعــالن، مــا مل يكــن مفســوحاً وخمتومــاً باخلتــم الرســمي 
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ــاد». ــوة واإلرش ــاف والدع ــالمية واألوق ــؤون اإلس ــوزارة الش ل
وأيضــاً مــا جــاء يف إقــرار وتعهــد املرشــح لوظيفــة املــؤذن، فقــد جــاء يف الــرشط الثالــث 

والرابــع منــه نفــس مــا ذكرنــا يف إقــرار وتعهــد اإلمــام.
ــه قــال:  أيضــاً ذكــر يف التعهــد واإلقــرار يف الــرشط الســادس بالنســبة لتعهــد اإلمــام أن

ــام يعــود باملصلحــة العامــة». «التعــاون مــع مراقــب املســجد ومــؤذن وخــادم املســجد في
وذكر مثل هذا يف املؤذن يف الرشط اخلامس.

ثانياً: بالنسبة لعالقة األئمة واملؤذنني باملأمومني يف خارج شؤون املسجد:
ــي:  ــجد ه ــؤون املس ــارج ش ــني خ ــبة للمأموم ــام بالنس ــن اإلم ــة م ــة املطلوب إن العالق
عالقــة توجيــه وإرشــاد، وهــذا مــا جــاء بــه القــرار الصــادر مــن جملــس الــوزراء برقــم ١٢١ 
بتاريــخ ١٤٠٠/٧/١٢هـــ، فقــد جــاء فيــه يف الرقــم ثالثــة مــن الفقــرة السادســة مــا نصــه: 
«... كــام أن عــىل اإلمــام أن خيصــص جــزء مــن وقتــه للوعــظ، واإلرشــاد، وتبصــري املســلمني 

بأمــور دينهــم ودنياهــم».
نظــام  النظــام  يف  جــاء  ولكــن  ذلــك،  عــىل  النظــام  ينــص  فلــم  املــؤذن  أمــا 
األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ

١٣٩٢/١/٩هـــ (م/٧) مــا نصــه: «يشــرتط فيمــن يعــني لــألذان أن يكــون صيتــاً، حســن 
األداء، ويفضــل أن يكــون قارئــاً لكتــاب اهللا، حافظــاً لبعــض أجزائــه، ذا معرفــة باألحــكام 

ــادات». املتعلقــة بالعب

املبحث الثاين: طبيعة عالقة األئمة واملؤذنني بالدولة
وفيه مطلبان 

املطلب األول: العالقة يف الفقه
ــام  ــن اإلم ــوا ع ــام تكلم ــم حين ــد أهن ــم اهللا - نج ــاء - رمحه ــب الفقه ــر يف كت ــد النظ عن
الراتــب، أو إمــام احلــي، أو املــؤذن عــىل حســب تعبرياهتــم نجــد أن عالقــة اإلمــام أو املــؤذن 

نظام األئمة واملؤذنني - دراسة مقارنة
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بالدولــة هــي عالقــة تبعيــة.
ــني،  ــة واملؤذن ــىل األئم ــزل ع ــش، والع ــة، والتفتي ــوا املراقب ــكام أن جعل ــذه األح ــن ه م
وجعلــوا أمــر ذلــك للمحتســب، وجعلــوا أيضــاً للمحتســب أن يأمــر املــؤذن واإلمــام بــأن 
ــن  ــة م ــىل التبعي ــدل ع ــذا ي ــا،كل ه ــاظٍ عليه ــة وحف ــن صيان ــاجد م ــر املس ــىل أم ــوا ع يقوم
ــور، وال  ــط األم ــى تنضب ــة حت ــة الرشعي ــاب السياس ــن ب ــو م ــة، وه ــؤذن للدول ــام وامل اإلم

ــواه.  ــه ه ــه علي ــا يملي ــه وم ــا بدال ــخص م ــل كل ش ــاة ألن يفع ــك مدع ــون ذل يك

املطلب الثاين: العالقة يف النظام
عــىل  يــدل  وممــا  وظيفيــة،  عالقــة  هــي  بالدولــة  واملــؤذن  اإلمــام  عالقــة  إن 
األئمــة  نظــام  النظــام  يف  جــاء  مــا  الدولــة،   لــد موظفــان  واملــؤذن  اإلمــام  أن 
وتاريــخ  (م/١)  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  املســاجد  وخــدم  واملؤذنــني 

١٣٩٢/١/٩هـ.   يف أكثر من مادة الترصيح بذلك.
فالنظام نظام األئمة واملؤذنني وخدم املسـاجد الصادر باملرسـوم امللكي رقم (م/١) وتاريخ 
ح بأهنـام موظفـان لـد الدولـة يف أكثـر مـن مـادة، ومن ضمـن ذلك ما  ١٣٩٢/١/٩هــ رصَّ
جـاء يف (م/١٦) مـن النظـام نظـام األئمة واملؤذنـني وخدم املسـاجد الصادر باملرسـوم امللكي 

رقـم (م/١)وتاريـخ ١٣٩٢/١/٩هــ.   قوله: « جيـب عىل موظفي املسـاجد...».
وجــاء يف (م/١٧) مــن النظــام نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصادر باملرســوم 
امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ.   قولــه: « اجلــزاءات التــي يمكــن توقيعهــا 

عــىل موظفــي املســاجد...» 
وال يلــزم مــن عــدم جعــل هلــام راتــب معــني أن ال يكونــا موظفــني، وإنــام جعلــت الدولــة 
مــا يأخــذه اإلمــام واملــؤذن مكافــأة، حتــى ختــرج مــن اخلــالف يف جــواز أخــذ األجــرة عــىل 

أعــامل احلســبة كاإلمامــة واألذان.
نظــام  النظــام  ينــص  الدولــة،   لــد موظفــان  فإهنــام  موظفــني  كوهنــام  وأمــا 
األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ 
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ــة  ــاك عقــد بــني اإلمــام والدول ــم إن هن ١٣٩٢/١/٩هـــ.  يف ذلــك يف كثــري مــن مــواده؛ ث
وكــذا املــؤذن، وجــاء يف أول رشوط هــذا العقــد تعهــدٌ وإقــرار هــذا نصــه: «أتعهــد أن أقــوم 
 ،بعمــل الوظيفــة بنفــيس، وأال أنيــب أي شــخص غــريي، إالَّ يف حالــة الــرضورة القصــو
ويف األحــوال التــي حيددهــا النظــام والتعليــامت، وبعــد احلصــول عــىل موافقــة اإلدارة عــىل 

البديــل».

املبحث الثالث: عالقة اإلمام باملؤذن
وفيه مطلبان:

املطلب األول: العالقة يف الفقه
احلالة األوىل: عالقة اإلمام باملؤذن يف شؤون الصالة.
احلالة الثانية: عالقة اإلمام باملؤذن يف شؤون املسجد.

أوالً احلالة األوىل:
إن عالقــة اإلمــام باملــؤذن يف شــؤون الصــالة، عالقــة أمــر بالنســبة لإلمــام، فإنــه ال بــد 

للمــؤذن أن يطيــع إمامــه يف أمــر الصــالة.
ــره  ــى يأم ــالة حت ــم الص ــا كان يقي ــه - م ــالالً - ريض اهللا عن ــاء أن ب ــا ج ــذا، م ــدل هل ي
رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم- يف ذلــك البخــاري حديــث (٦٨٧)، ومســلم حديــث 

  .(٤١٨)
ــالة   ــر للص ــا بك ــتأذن أب ــه يس ــلم- فإن ــه وس ــىل اهللا علي ــول -ص ــاب الرس ــاً إذا غ وأيض

ــث (٤٣١).. ــلم حدي ــث (٦٨٤)، ومس ــاري حدي البخ
ــىل  ــر ع ــو آم ــذا فه ــؤذن ول ــن امل ــالة م ــور الص ــق بأم ــام أح ــإن اإلم ــال، ف ــىل كل ح وع

ــة. ــري معصي ــه يف غ ــة ل ــني الطاع ــؤذن واملأموم ــىل امل ــؤذن، وع امل
(إن  وســلم-:  عليــه  اهللا  -صــىل  الرســول  قــول  العالقــة  هلــذه  ويــدل 

نظام األئمة واملؤذنني - دراسة مقارنة
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حديــث  ســننه  يف  الرتمــذي  باإلقامــة)  أملــك  واإلمــام  بــاألذان،  أملــك  املــؤذن 
حديــث  عــيل  عــىل  موقوفــاً  مصنفــه  يف  شــيبة  أيب  ابــن  ورواه   ،(٣٠٣) رقــم 
ــلة  ــاين يف السلس ــه األلب ــال عن ــوظ، وق ــس بمحف ــوع لي ــال: املرف ــي وق (٤٠٧١)، والبيهق

الضعيفــة) حديــث (٤٦٦٩): «ضعيــف»..

وأما احلالة الثانية: وهـي عالقة اإلمام باملؤذن يف شؤون املسجد.
إن عالقة اإلمام باملؤذن يف شؤون املسجد هي عالقة تعاون وتساوي.

املطلب الثاين: العالقة يف النظام
بالنسبة لعالقة اإلمام باملؤذن يف شؤون الصالة:

نــصَّ النظــام نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
ــا  ــاجد م ــي املس ــىل موظف ــب ع ــه: « جي ــىل أن (م/١) وتاريخ١٣٩٢/١/٩هـــ يف (م/١٦) ع

يــيل: 

أ- مراعاة مواعيد الصالة:
جيــب أن يراعــى أن ال يتقــدم املــؤذن عــىل صالحياتــه، فيقيــم بــال إذن اإلمــام، أو يتقــدم 
عــىل الوقــت املتفــق عليــه فيــام بينهــام لإلقامــة وغــري ذلــك، ألنــه جــاء يف نــص املــادة الســابقة 
ــة  ــه الرشيع ــبام تقتضي ــب حس ــام بالواج ــه: « القي ــا نص ــرة (ج) م ــابق.   يف فق ــدر الس املص
اإلســالمية « ومــا تقتضيــه الرشيعــة اإلســالمية أن أمــر اإلقامــة خاصــة والصــالة عامــة إىل 

اإلمــام كــام مــر معنــا.

بالنسبة لعالقة اإلمام باملؤذن يف شؤون املسجد:
ــام  ــن النظ ــاء يف (م/١٦) م ــد ج ــام، فق ــكل ع ــجد بش ــن املس ــؤوالن ع ــني مس إن االثن
ــخ  ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــاجد الص ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم نظ

١٣٩٢/١/٩هـــ   مــا نصــه: « جيــب عــىل موظفــي املســاجد مــا يــيل...

ب- املحافظة عىل نظافة املسجد، وسالمة حمتوياهتا»
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ــي  ــؤذن الت ــام وامل ــلكية لإلمـ ــة املس ــات النظاميـ ــص بالواجب ــوم خص ــذا العم ــن ه ولك
ــىل  ــب وزع ع ــاد يف كتي ــوة واإلرش ــاف والدع ــالمية واألوق ــؤون اإلس ــا وزارة الش أصدرهت
أئمــة املســاجد ومؤذنيهــا. فقــد جــاء يف الواجبــات النظاميــة املســلكية املرجــع الســابق.  مــا 
نصــه: «واجبــات اإلمام:مراقبــة املــؤذن واخلــادم، والرفــع عنهــام للــوزارة عنــد غياهبــام، أو 

ــق». ــكل الالئ ــذه بالش ــدم تنفي ــل، وع ــام يف العم ــلهام، أو تراخيه تكاس
وجاء يف الواجبات النظامية املسلكية بالنسبة لإلمام ما نصه: «مراجعة الوزارة لطلب كل ما 

حيتاج إليه املسجد».
فالواجبات النظامية املسلكية بالنسبة للمؤذن جاءت بالنص التايل:

« واجبات املؤذن:
فتــح أبــواب املســاجد قبــل حلــول وقــت الصــالة بزمــن كاف ال يقــل عــن نصــف . ١

ســاعة، وإغالقهــا بعــد الصــالة بمثــل ذلــك.
هتيئة مكربات الصوت قبل اآلذان بعرش دقائق عىل األقل.. ٢
إنارة املسجد بشكل جيد وكاف دون زيادة وال نقصان».. ٣

ــم  ــلمني كله ــإن املس ــام ف ــه ع ــوص، وإال بوج ــبيل اخلص ــىل س ــرت ع ــام ذك ــذا ك وه
مأمــورون باحلفــاظ عــىل املســاجد، وعــىل وجــه اخلصــوص اإلمــام واملــؤذن، فقــد جــاء يف 
التعهــد واإلقــرار الــذي يوقعــه كل مــن اإلمــام واملــؤذن حــني التقــدم للرتشــيح يف وظيفــة 
ــي  ــوت اهللا الت ــن بي ــت م ــجد بي ــث إن املس ــني: «حي ــد االثن ــه عن ــا نص ــؤذن م ــام وامل اإلم
أوجــب اهللا املحافظــة عليهــا عــىل كل مســلم فإننــي أتعهــد باملحافظــة عــىل املســجد، والرفــع 
عــن أي قصــور فيــه، وأالَّ أســمح ألي شــخص بالوعــظ واإلرشــاد فيــه مــا مل يكــن حامــالً 

ــوزارة».  ــن ال ــاً م ــك مصدق ــه ذل ــص خيول ترخي

نظام األئمة واملؤذنني - دراسة مقارنة
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الفصل الثاين

أحكام املؤذنني بني الفقه والنظام

وفيه سبعة مباحث  

املبحث األول: رشوط املؤذنني
وفيه مطلبان:

املطلب األول: رشوط املؤذن يف الفقه.
أوالً: اإلسالم: 

ــال  ــة األذان، ف ــؤذن رشط لصح ــالم امل ــىل أن إس ــاىل - ع ــم اهللا تع ــاء - رمحه ــق الفقه اتف
ــر. ــح أذان الكاف يص

واستدلوا أيضاً بعموم األدلة ومنها:
ــولِهِ  سُ بِرَ ــاهللاِّ وَ واْ بِ ــرُ فَ ُــمْ كَ ــمْ إِالَّ أَهنَّ ُ اهتُ قَ فَ ــمْ نَ نْهُ ــلَ مِ بَ قْ ــمْ أَن تُ هُ نَعَ ــا مَ مَ قــول اهللا تعــاىل: ﴿وَ
﴾ التوبــة: آيــة (٥٤).. ــونَ هُ ارِ ــمْ كَ هُ ــونَ إِالَّ وَ قُ نفِ الَ يُ ــاىلَ وَ سَ ــمْ كُ هُ ــالَةَ إِالَّ وَ ــونَ الصَّ أْتُ الَ يَ وَ

ثانياً: الذكورة:
اختلف الفقهاء - رمحهم اهللا - يف هذا الرشط عىل قولني مها:

القــول األول: مــن الــرشوط الواجبــة يف املــؤذن أن يكــون رجــالً، وهــذا عنــد اجلمهــور 
ــت،  ــو أذن ــا ل ــد بأذاهن ــة، وال يعت ــافعية، واحلنابل ــد الش ــب عنـ ــة، واملذه ــة، املالكي يف اجلمل

ويعــاد أذاهنــا 
واستدلوا بام ييل: ما ذكر آنفاً من أن صوهتا يوقع يف الفتنة وهو منهي عنه.

ــتحب  ــرأة، واس ــوا أذان امل ــنن، وكره ــن الس ــورة م ــة الذك ــرب احلنفي ــاين: اعت ــول الث الق
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ــت. ــو أذن ــادة األذان ل ــة إع ــو حنيف ــام أب اإلم
 وهذا القول للحنفية، والوجه الثاين عند الشافعية.

الرتجيح:
بالنظــر إىل قــويل أهــل العلــم - رمحهــم اهللا تعــاىل -، فإنــه يتبــني يل أن القــول األول القائــل 

باشــرتاط الذكــورة يف اآلذان هــو الراجــح؛ وذلــك ملــا يأيت:

- قوة دليل أصحاب القول األول.
ــرأة  ــت امل ــإذا خفض ــالة، ف ــت الص ــول وق ــالم بدخ ــرشوع لإلع - أن األذان م

ــت. ــول الوق ــم دخ ــا، مل يعل صوهت
- كذلــك أيضــاً أن مــن قــال بالكراهــة اســتحب اإلعــادة وهــذا فيــه ميــالن لقــول 

مــن قــال باشــرتاط الذكــورة.
- أيضاً أن هذا من املحدثات يف الدين وهو مردود.

ثالثاً: العقل 
اختلف الفقهاء -رمحهم اهللا تعاىل- يف هذا الرشط عىل قولني:

ــه  ــة، والشــافعية، واحلنابلــة  إىل أن القــول األول:  ذهــب اجلمهــور- رمحهــم اهللا - املالكي
يشــرتط يف املــؤذن أن يكــون عاقــالً.

ــل، وال  ــري العاق ــة أذان غ ــاىل - إىل كراه ــم اهللا تع ــة  - رمحه ــب احلنفي ــول الثاين:وذه الق
بَ يف ظاهــر الروايــة إعــادة  يشــرتط يف املــؤذن العقــل، فلــو أذن غــري العاقــل أجــزأ، واســتُحِ

األذان. 
ــذه  ــح يف ه ــني أن الراج ــة كال القول ــراءة أدل ــد ق ــم بع ــر يل واهللا أعل ــذي يظه الراجح:ال

ــيل:  ــا ي ــك مل ــل وذل ــرتاط العق ــل باش ــول األول القائ ــو الق ــألة ه املس
قوة أدلة أصحاب القول األول.. ١
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اإلجابة عن أدلة املجيزين.. ٢
رابعاً: البلوغ:

اتفــق الفقهــاء- رمحهــم اهللا تعــاىل - عــىل أن الصبــي غــري املميــز، ال جيــوز أذانــه باتفــاق، 
ألن مــا يصــدر منــه ال يعتــد بــه  أمــا الصبــي املميــز فهــو مــا وقــع فيــه اخلــالف.

فــإن أذن معــه غــريه بــأن مل يكــن هــو ممــا يقــوم عليــه الفــرض فقــد قــال احلنابلــة: إنــه 
جائــز بــال خــالف.

أما إذا كان الفرض ال يقوم إالَّ به فاختلفوا عىل قولني:
القول األول: القول باجلواز.ذهب إىل ذلك طائفة من أهل العلم.

فذهــب احلنفيــة مــع الكراهــة، ووجــه عنــد املالكيــة وهــو مذهــب املدونــة، ووجــه عنــد 
الشــافعية، وروايــة عنــد احلنابلــة وهــي املذهــب إىل جــواز أذان الصبــي، فــال يشــرتط البلــوغ 

لــألذان، إذا كان الفــرض قائــامً عــىل هذا الصبـــي.
القــول الثــاين: وذهــب طائفــة مــن أهــل العلــم  كاملالكيــة يف قــول عندهــم، ووجــه عنــد 
ــالة،  ــألذان للص ــوغ ل ــرتاط البل ــو، إىل اش ــي األق ــة وه ــد احلنابل ــة عن ــافعية، ورواي الش
وعللّــوا لذلــك بــأن األذان مــرشوع لإلعــالم، واإلعــالم ال حيصــل بقولــه؛ ألنــه ممــا ال يقبــل 

ــه. خــربه وال روايت
ــول  ــان الق ــني يل رجح ــه يتب ــني، فإن ــن واملانع ــة املجيزي ــتعراض أدل ــد اس ــح: بع الرتجي

ــه. ــتدلوا ب ــا اس ــوة م ــك لق ــألذان، وذل ــوغ ل ــرتطون البل ــن يش ــم م ــاين وه الث

خامساً: العدالة
اختلف الفقهاء - رمحهم اهللا - يف اشرتاط كون املؤذن عدالً عىل قولني:

القول األول: أنه يصح أذان الفاسق مع الكراهة، ويستحب كونه عدالً.
ــد  ــة عن ــة، ورواي ــد املالكي ــة عن ــة، ورواي ــن احلنفي ــور م ــول اجلمه ــذا الق ــب إىل ه وذه
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ــة . ــد احلنابل ــب عن ــو املذه ــافعية، وه الش

واستدل هؤالء باألدلة التالية: 
ــن . ١ ــق ال يؤم ــت، والفاس ــىل املواقي ــني ع ــه أم ــاً؛ ألن ــون أمين ــي أن يك ــؤذن ينبغ أن امل

ــام. ــالة والصي ــم يف الص ــام يغره ــذا فرب ــىل ه ع
، وال يؤمن معه النظر إىل العورات.. ٢ أنه يؤذن عىل موضع عالٍ
أهنا تصح إمامته فأذانه من باب أوىل.. ٣

القول الثاين: أن العدالة تشرتط يف املؤذن، وال يعتد بآذان الفاسق.
ــه  ــة، ووج ــافعية يف رواي ــم، والش ــة عنده ــة يف رواي ــول املالكي ــذا الق ــب إىل ه ــن ذه ومم

ــة. ــد احلنابل عن
الرتجيــح: مــن خــالل قــراءة كل قــول، وأدلتــه، فإنــه يتضــح ويتبــني يف هــذه 
ــن األوىل أن  ــدل، لك ــري الع ــن ألذان غ ــول املجيزي ــو ق ــول األول وه ــان الق ــألة رجح املس

ال يتوالها، إال عدل ثقة؛ وذلك لألسباب التالية:
أن مــا اســتدل بــه أصحــاب القــول األول مــن أنــه يصعــد وربــام نظــر إىل عــورات . ١

ــل  ــون داخ ــني يؤذن ــإن املؤذن ــود، ف ــري موج ــايل غ ــت احل ــذا يف الوق ــإن ه ــاس، ف الن
ــاجد. املس

مــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الثــاين مــن أن اآلذان مــرشوع لإلعــالم، والفاســق ال . ٢
حيصــل اإلعــالم بقولــه، فهــذا مــردود خصوصــاً يف وقتنــا احلــايل، إذ أن النــاس مــن 
قديــم الزمــان إذا أتــوا للصــالة فإهنــم يعرفــون هــل دخــل الوقــت أم ال، ويف زماننــا 

هــذا، فــإن التقاويــم اآلن كــام هــو معــروف يذكــر فيهــا أوقــات األذان.
    املطلب الثاين: رشوط املؤذن يف النظام 

اململكــة العربيــة الســعودية جــاء يف نظامهــا األســايس يف املــادة األوىل منــه، مــا يــدل عــىل 
أن هــذه الدولــة دولــة إســالمية دينهــا اإلســالم ودســتورها القــرآن.
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ــادر  ــم الص ــايس للحك ــام األس ــم (م/١) النظ ــايس للحك ــام األس ــاء يف النظ ــد ج فق
ــخ ١٤١٢/٨/٢٧هـــ  ــم (أ/٩٠) وتاري ــي رق ــوم امللك باملرس

ــا  ــة، دينه ــيادة تام ــالمية، ذات س ــة إس ــعودية، دول ــة الس ــة العربي ــه: «اململك ــا نص م
ــلم-...». ــه وس ــىل اهللا علي ــوله -ص ــنة رس ــاىل، وس ــاب اهللا تع ــتورها كت ــالم، ودس اإلس

و النظام جاء برشوط، جيب توفرها فيمن يرتشح لوظيفة األذان: 

١- اإلسالم:
ألن األذان من الشعائر اإلسالمية التي ال يتوالها إالَّ مسلم.

٢- الذكورة:
ألن النظــام خاطــب الرجــال وهبــذا فــإن النظــام أخــذ بالقــول الراجــح رأي اجلمهــور يف 

ذلــك وهــو عــدم جــواز أذان املــرأة، وأهنــا إذا أذنــت فإنــه يعــاد أذاهنــا.
ــه:  ــة من ــادة الثالث ــاءت يف امل ــد ج ــة فق ــام  رصاح ــرتطها النظ ــي اش ــرشوط الت ــا ال وأم
ــخ  ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــاجد الص ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم نظ

١٣٩٢/١/٩هـ.

١- أن يكون سعودي اجلنسية:
هــذا الــرشط إنــام هو مــن بــاب السياســة الرشعيــة، فلإلمــام أن ينظــم مــا يشــاء إذا كان يف 
مصلحــة الرعيــة، وهــذا إنــام رآه إمــام املســلمني يف املصلحة،لكــن هــذا الــرشط جــاء يف املــادة 
ــاجد  ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم ــاء يف (م/٩) نظ ــد ج ــه، فق ــتثني من ــا يس ــعة م التاس
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. مــا نصــه: « جيــوز تعيــني 

األجانــب لشــغل وظائــف املســاجد إذا اســتحال شــغلها بالســعوديني».
ــعوديني  ــري الس ــني غ ــوز تعي ــه جي ــك فإن ــابقة، لذل ــادة الس ــن امل ــتثناء م ــادة اس ــذه امل فه

ــعودي. ــد س ــألذان إذا مل يوج ل
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وتاريــخ  (١٢١) برقــم  الــوزراء  جملــس  مــن  الصــادر  القــرار  يف  جــاء  ثــم 
وتاريــخ  (م/٣٣)  رقــم  امللكــي  املرســوم  القــرار  هبــذا  صــدر  ٤٠٠/٧/١٢هـــ   
١٤٠٠/٨/١١هـــ.  مــا نصــه: «أمــام قلــة الســعوديني الذيــن يمكنهــم القيــام بعمــل اإلمامة، 
جيــوز أن يقــوم غــري الســعوديني، مــن املقيمــني باململكــة هبــذه املهمــة رشيطــة التحقــق مــن 
ســالمة عقيدتــه، وســالمته مــن الدخــول فيــام ال يعنيــه، وأن يقــوم قــايض البلــدة بتزكيتــه، 

ــأنه». ــة بش ــر الداخلي ــذ رأي وزي وأن يؤخ

٢- أن يكون بالغاً (٢١) سنة عىل األقل:
اشــرتط النظــام نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
ــر  ــن العم ــاً م ــون بالغ ــة األذان، أن يك ــيتوىل وظيف ــن س ــخ ١٣٩٢/١/٩هـ.مل (م/١) وتاري
واحــداً وعرشيــن عامــاً، لكــن هــذه املــادة عدلــت بموجــب املرســوم امللكــي املرســوم امللكي 
رقــم (م/٢٨) وتاريــخ ١٣٩٨/٥/٢٧هـــ.  رقــم (م/٢٨) وتاريــخ ١٣٩٨/٥/٢٧هـ: إىل أن 
يكــون العمــر املطلــوب يف مــن يتقــدم لوظيفــة األذان ثامنيــة عــرش عامــاً، وهبــذا فــإن النظــام 
وافــق القــول الــذي قــال بــه الفقهــاء يف اشــرتاط البلــوغ فيمــن يتــوىل األذان، وأنــه ال يرتتــب 

مــن هــو دون البلــوغ مؤذنــاً.
وهو للاملكية يف قول عندهم، ووجه عند الشافعية، ورواية عند احلنابلة.

٣- أن يكون قادراً عىل القيام بواجبه:
هــذا الــرشط عــىل كل حــال بــاب واســع يدخــل حتتــه كل مــا مــن شــأنه أن يكــون عائقــاً 

أمــام القــدرة عــىل القيــام بالواجــب.

٤- أن يكون لديه املؤهالت املطلوبة لشغل الوظيفة:
هــذه املؤهــالت التــي اشــرتطها النظــام نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ  ١٣٩٢/١/٩هـــ.، ووضحهــا القــرار صــدر هبــذا 
القــرار املرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ والــذي هــو نظــام األئمــة 
ــرة  ــال يف الفق ــث ق ــخ ١٣٩٢/١/١هـــ، حي ــم (٩) وتاري ــاجد. رق ــدم املس ــني وخ واملؤذن

نظام األئمة واملؤذنني - دراسة مقارنة



٣٠

ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد السادس

الثالثــة مــا نصــه: «مــن مل تنطبــق عليهــم رشوط التعيــني الــواردة يف هــذا النظــام مــن أئمــة 
اجلوامــع مــن فئــة ( أ، ب، ج ) وأئمــة مســاجد مــن فئــة ( أ، ب، ج ) واملؤذنــني يتخــذ بشــأهنم 

مــا يــيل:
ــام يتفــق والــرشوط التــي نــص عليهــا . ١ أن يعطــوا فرصــة مناســبة لتأهيــل أنفســهم ب

ــاف،  ــج واألوق ــب وزارة احل ــوارد يف (١) ترت ــرض ال ــق الغ ــام املرفق.لتحقي النظ
دورات ليليــة لتلقــي هــؤالء املعرفــة واملعلومــات املطلوبــة كل مــا كان ذلــك ممكنــاً، 
أمــا يف اجلهــات التــي ال يمكــن فيهــا إجــراء دورات التدريــب املشــار إليهــا، فتتــوىل 
وزارة احلــج واألوقــاف حتقيــق ذلــك، عــن طريــق إرســال بعثــات إىل تلــك اجلهــات 

هلــذا الفــرض.
جتــري وزارة احلــج واألوقــاف بعــد ذلــك اختبــاراً للمذكوريــن، فمــن نجــح منهــم . ٢

ــح  ــن مل ينج ــام، وم ــذا النظ ــق ه ــه وف ــبة ل ــة املناس ــىل الوظيف ــت ع ــان يثب يف االمتح
ــذا  ــدور ه ــت ص ــاه وق ــذي يتقاض ــه ال ــه، وبراتب ــى يف عمل ــاً فيبق ــه جمزي وكان عمل

ــه». ــاً فتنتهــي خدمات ــه جمزي ــا مــن مل ينجــح ومل يكــن عمل النظــام، أم

ــه، أو  ــي علي ــد رشع ــة ح ــبق إقام ــلوك ومل يس ــرية والس ــن الس ــون حس ٥- أن يك
ــرشف: ــة بال ــة أو خمل ــة عام ــجنه يف جريم س

ــرية  ــن الس ــن حس ــه ع ــع علي ــرار يوق ــه إق ــذ علي ــة األذان يؤخ ــح لوظيف ــل إن املرتش ب
والســلوك،فقد ورد يف هــذا اإلقــرار مــا نصــه: « أقــر أنــا املوضــح اســمي بعاليــه بأنــه مل يســبق 
أن حكــم عــيلَّ بحــد رشعــي، أو جريمــة خملــة بالــرشف، أو الســجن ملــدة ال تزيــد عــن ســنة 
خــالل اخلمــس الســنوات األخــرية، ويف حالــة ثبــوت ذلــك فــإين أحتمــل مــا يفرضــه عــيلَّ 

النظــام، واألوامــر، والتعليــامت بــام يف ذلــك نظــام التزويــر».

٦- أيضــاً ممــا اشــرتطه النظــام نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر 
ــه:  ــا نص ــا ورد يف (م/٧) م ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. م ــوم امللكي(م/١)وتاري باملرس

ــن األداء...». ــاً حس ــون صيت ــألذان أن يك ــني ل ــن يع ــرتط فيم «يش
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و هذا الرشط عند بعض الفقهاء من املستحبات.

٧- أال يكــون موظفــاً عــىل أي وظيفــة مــن وظائــف املســجد يف أي فــرع مــن فروع 
الــوزارة: فال جيــوز له اجلمع بــني الوظيفتني،لكن جــاء يف (م/١٣) مــن النظام نظام 
األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريخ

ــج  ــر احل ــا وزي ــي يراه ــاالت الت ــوز يف احل ــام جي ــه: «ك ــا نص ١٣٩٢/١/٩هـ.م
ــجد». ــف املس ــن وظائ ــني م ــني وظيفت ــد ب ــخص واح ــع ش ــاف أن جيم واألوق

٨- أن ال يكون املرشح موظفاً يف قطاع عسكري:
هــذا مــن بــاب السياســة الرشعيــة لإلمــام، فإنــه يــر املصلحــة يف ذلــك، بحيــث ال يعــني 

عــىل هــذه الوظيفة عســكري. 

املبحث الثاين: حقوق املؤذنني
وفيه مطلبان:

املطلب األول: حقوق املؤذنني يف الفقه
أوالً: أخذ ما يعطى مقابل أذانه

هــل جيــوز للمــؤذن أن يأخــذ أجــراً عــىل أذانــه ؟ أم أنــه يعطــى مقابــل أذانـــه رزقـــاً مــن 
بيــت مـــال املســلمني وال يعطــى أجــراً ؟

اجلــواب عــن هــذا التســاؤل ســيأيت بعــد قليــل، وهــو مــا يوضــح هــل هــو حــق للمــؤذن 
أم ال ؟

١- أخذ األجرة عىل األذان:
حترير حمل النزاع:

اتفــق الفقهــاء  - رمحهــم اهللا تعــاىل - عــىل أنــه إذا وجــد مــن يــؤذن حمتســباً ممــن تتحقــق 
فيــه رشوط املــؤذن فــال جيــوز اســتئجار أحــد لألذان،أمــا إذا مل يوجــد املتطــوع، أو وجــد ومل 

نظام األئمة واملؤذنني - دراسة مقارنة
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تتحقــق فيــه الــرشوط فاختلــف الفقهــاء يف ذلــك عــىل أقــوال عــدة تــأيت يف مخســة أقــوال هــي 
كالتــايل: 

القول األول: املنع:
ــد الشــافعية،  ــة، ووجــه عن ــة، وهــو قــول للاملكي ذهــب إىل هــذا القــول متقدمــي احلنفي

ــوا بعــدم جــواز اإلجــارة عــىل األذان. ــد احلنابلــة، قال ــة عن ورواي

واستدلوا عىل ذلك بأدلة ذكروها هي:
بــن . ١ لعثــامن  قــال  أنــه  وســلم-،  عليــه  اهللا  -صــىل  الرســول  عــن  روي  مــا 

أيب العــاص: ( واختــذ مؤذنــاً ال يأخـــذ عــىل أذانــه أجــراً) أبــوداود يف ســننه 
 حديــث (٥٣١)، والرتمــذي حديــث (٣٠٩) وقــال: « حديــث حســن صحيــح « و 
النســائي (٦٧٣)، وأمحــد يف مســنده حديــث (١٥٦٧٩)، واأللبــاين يف اإلرواء حديــث 

رقــم (١٤٩٣).
استدلوا أيضاً بأن أخذ األجرة عىل األذان، استئجار عىل الطاعة وهـو ال جيوز.. ٢

القول الثاين: بالكراهة:
وإىل هذا القول ذهب طائفة من احلنفية، ورواية عند احلنابلة.

القول الثالث: القول باجلواز
وذهــب إىل هــذا القــول متأخــر احلنفيــة، وهــو مذهــب املالكيــة، ووجــه عنــد الشــافعية، 

وروايــة عنــد احلنابلــة.

القول الرابع: اجلواز إن كان فقرياً:
ــي  ــرياً أعط ــؤذن فق ــوا: إن كان امل ــم اهللا ، فقال ــة - رمحه ــب احلنابل ــول ذه ــذا الق وإىل ه

ــك. ــه ذل ــز ل ــاً مل جي ــذه، وإن كان غني ــه أخ ــاز ل ــراً وج أج

القول اخلامس: أنه جائز لويل األمر فقط:
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وإىل هــذا ذهــب املالكيــة يف قــول، والشــافعية يف وجــه عندهــم، وقالــوا: جيــوز لــويل األمر 
أن يعطــي املــؤذن أجــراً عــىل أذانــه، وللمــؤذن أخــذ األجــرة إذا كانــت مــن اإلمــام فقــط ال 

مــن غــريه.

الرتجيح: 
القــول األول القائــل باملنــع هــو أظهــر األقــوال يف نظــري، وهــو الراجــح عنــدي وذلــك 

لألســباب التاليــة:
قوة ما استدل به أصحاب هذا القول.. ١
ــه . ٢ ــىل اهللا علي ــي -ص ــن النب ــم - يف زم ــة - ريض اهللا عنه ــن الصحاب ــرد ع ــه مل ي أن

ــىل األذان. ــراً ع ــذون أج ــوا يأخ ــم كان ــلم- أهن وس
أن األذان شــعرية عظيمــة، فــإذا مــا قلنــا بجــواز اإلجــارة عليــه فإنــه يدخلــه حظــوظ . ٣

النفــس؛ ويكــون فيهــا جــداالً طويــالً يف األخــذ واإلعطــاء ينــزه األذان عنــه.
أننــا لــو قلنــا بجــواز اإلجــارة ألد ذلــك إىل هتــاون املؤذنــني بشــعرية األذان، فقــد . ٤

ــه  ــه ببدل ــوم؛ ألن ــذا الي ــي ه ــموا عن ــوم، واحس ــذا الي ــن أؤذن ه ــا ل ــل أن ــول قائ يق
مــن اإلجــارة، لكــن لــو كان مــن غــري إجــارة ألد ذلــك إىل احــرتام هــذه الشــعرية 

ــام هبــا عــىل أكمــل وجــه، واحتســاب األجــر عنــد اهللا.  العظيمــة، والقي

٢- الرزق من بيت مال املسلمني:
الــرزق مــن بيــت املــال عــىل املــؤذن، جائــز باالتفاق،وهــذا العطــاء ال يكــون عــىل ســبيل 
ــه  ــة، فيجعــل اإلمــام ل ــاب اجلعال ــل يكــون مــن ب ــاب اإلجــارة، ب املعاوضــة، فيدخــل يف ب
رزقــاً معينــاً، يعطــاه هــذا املــؤذن، وال يكــون للمــؤذن احلــق يف أن يطالــب بــه إن انقطــع عنــه.

ثانياً: أنه األوىل يف أن يقيم للصالة:
واملقصــود هبــذا أن املــؤذن إذا أذن للصــالة، فإنــه األحــق بإقامتهــا، ولكــن لــو أذن مــؤذن 
وأقــام غــريه فجائــز عنــد الفقهــاء - رمحهــم اهللا تعــاىل، لكنهــم اتفقــوا مجيعــاً عــىل أنــه األحــق 
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باإلقامة.
واستدلوا لذلك بأدلة هي: 

ــه قــال: ( إن أخــا صــداء قــد أذن . ١ ــه وســلم- أن مــا روي عــن النبــي -صــىل اهللا علي
ومــن أذن فهــو يقيــم ) الرتمــذي رقــم (١٩٩) وقــال: فيــه األفريقــي وهــو ضعيــف 
ــاين يف  ــد أهــل العلــم، و أمحــد يف مســنده حديــث رقــم (١٧٥٣٨)، ضعفــه األلب عن
اإلرواء  حديــث (٢٣٧)، وضعفــه يف السلســلة الضعيفــة (٣٥)، وأورده التربيــزي يف 

املشــكاة وقــال عنــه األلبــاين: « ضعيــف »..
أن املؤذن يكره هذا، واكتساب أذ املسلم مكروه.. ٢

ذَن يف املسجد الذي عني فيه مؤذناً راتباً إذا كان موجوداً إال بإذنه: ؤَ ثالثاً: أن ال يُ
ال يــؤذن يف املســجد الــذي عــني فيــه إذا كان موجــوداً إال بإذنــه، أو خــيش فــوات الوقــت، 
وعــىل هــذا اتفــق الفقهــاء - رمحهــم اهللا تعــاىل -، بــأن املــؤذن أوىل بــاألذان يف املســجد الــذي 

عــني فيــه مؤذنــاً.

رابعاً: أن املؤذن هـو األحق باالستخالف يف حال عدم أذانه أو غيابه:
ــج أو  ــب حل ــو ذه ــات، أو ل ــن األوق ــت م ــاألذان يف وق ــام ب ــن القي ــؤذن ع ــز امل ــو عج ل
عمــرة، فإنــه ال بــد أن يســتخلف مــن ينــوب عنــه يف األذان، وهــو بذلــك األحــق يف اختيــار 

مــن ينــوب عنــه.

صص له: خامساً: أنه يأمر، وينهى، ويفعل يف املسجد ما ال يفعله غريه بحدود ما خُ
إن الــرشع أعطــاه خصوصيــات ليســت لغــريه، اســتمدها مــن الســلطان الــذي واله أمــر 
هــذا املســجد، فهــو لــه أوامــر ونواهــي ينفــرد فيهــا، ولــه أوامــر ونواهــي مشــرتكاً فيهــا مــع 

اإلمــام.

املطلب الثاين: حقوق املؤذنني يف النظام
نــصَّ نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد 



٣٥

ــي  ــوق الت ــىل احلق ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. ع ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس الص
ــايل:  ــوق كالت ــذه احلق ــام، وه ــواد النظ ــة يف م ــاءت رصحي ــي ج ــؤذن، وه ــتحقها امل يس

١- املكافأة:
نــصَّ نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) 
وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ.  (م/١٢) عــىل التــايل: «يســتحق املوظــف مكافــأة الوظيفــة اعتباراً 

مــن تاريــخ مبارشتــه العمــل بــرشط أن ال يســبق ذلــك صــدور قــرار تعيينــه»
ــوم  ــادر باملرس ــاجد الص ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم ــإن نظ ــادة، ف ــذه امل إذن يف ه
امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. أعطــى املــؤذن مكافــأة لقــاء القيــام بعملــه 

ــو األذان. وه
والقــول بأنــه جيــوز أن يعطــى رزقــاً مــن بيــت املــال هــو باالتفــاق عنــد الفقهــاء - رمحهــم 

اهللا -. واختلفــوا يف اإلجــارة عليــه كــام ســبق معنــا يف املطلــب الســابق. 

٢- يستحق املؤذن إذن بالغياب ملدة شهر بعذر مرشوع:
إن نظــام األئمــة واملؤذنــني وخدم املســاجد الصادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريخ 
١٣٩٢/١/٩هـــ. يعطــى إذن بالغيــاب وهــذا اإلذن إنــام هــو يف حالــة العــذر الرشعــي، وملدة 
شــهر واحــد فقط، وأما بالنســبة ملا يأخــذه املؤذن مــن مكافأة فإنــه ال يســتحقها،؛ كل هذا نص 
عليــه نظــام األئمــة واملؤذنــني وخدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريخ

 ١٣٩٢/١/٩هـــ. يف (م/١٤) حيــث قــال: «ال يســتحق موظفــوا املســاجد إجــازات، إالَّ يف 
حــال املــرض، ولكــن جيــوز اإلذن بغيــاب املوظــف بعــذر مــرشوع مــدة ال تتجــاوز شــهراً 
يف الســنة بــرشط أن ينيــب شــخصاً آخــر تقبلــه وزارة احلــج واألوقــاف، للقيــام بعملــه، وأن 

يدفــع لــه مكافــأة الوظيفــة بعــدد أيــام الغيــاب».

٣- من حقوق املؤذن اإلجازة املرضية:
نــص نظام األئمــة واملؤذنني وخدم املســاجد الصادر باملرســوم امللكي رقــم (م/١) وتاريخ
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١٣٩٢/١/٩هـــ.يف (م/١٥) حيــث جــاء: « يســتحق املوظــف الــذي يثبــت مرضــه بموجب 
ــل  ــهر بكام ــة أش ــدة ثالث ــة مل ــازة مرضي ــك إج ــة لذل ــة املعني ــن اجله ــادر م ــي ص ــر طب تقري
املكافــأة، وثالثــة أشــهر بنصــف املكافــأة، وثالثــة أشــهر بربــع املكافــأة، وســتة أشــهر بــدون 

مكافــأة.

٤- من حقوق املقررة للمؤذن عدم التفرغ لألذان:
وهــذا احلــق أعطــاه نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي 
رقــم (م/١) وتاريــخ  ١٣٩٢/١/٩هـــ. للمــؤذن يف (م/١٣) حيــث قــال: «جيــوز أن يعــني 
عــىل وظائــف املســجد مــن يشــغلون وظائــف عامــة، أو وظائــف املســتخدمني، كــام جيــوز يف 
احلــاالت التــي يراهــا وزيــر احلــج، واألوقــاف أن جيمــع شــخص واحــد بــني وظيفتــني مــن 

وظائــف املســجد».

٥- منح املكافآت عند انتهاء اخلدمة إذا كان سبب االنتهاء غري تأديب:
نصــت عليــه املــادة اخلامســة والعــرشون مــن نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد 
ــح  ــت: «يمن ــث قال ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. حي ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس الص
ــك  ــام إذا كان ذل ــذا النظ ــدور ه ــة لص ــم الالحق ــاء خدماهت ــد انته ــاجد عن ــوا املس موظف
ــن  ــنة م ــن كل س ــهرية ع ــأة الش ــف املكاف ــدار نص ــآت بمق ــة، مكاف ــري تأديبي ــباب غ ألس
ــنوات  ــن الس ــنة م ــن كل س ــهرية ع ــأة الش ــل املكاف ــدار كام ــس األوىل وبمق ــنوات اخلم الس

ــف». ــتحقها املوظ ــهرية اس ــأة ش ــر مكاف ــاس آخ ــىل أس ــأة ع ــب  املكاف ــة، وحتس التالي

٦- من احلقوق املقررة للمؤذن أنه هو من يستخلف إذا أراد الغياب:
رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  املســاجد  وخــدم  واملؤذنــني  األئمــة  نظــام  إن 
شــخصاً  ينيــب  أن  املــؤذن  عــىل  أوجــب  قـــد  ١٣٩٢/١/٩هـــ.  وتاريــخ  (م/١) 
األئمــة  نظــام  مــن  عــرش  الرابعــة  املــادة  نصــت  الغياب.قــد  حالــة  يف  آخــر 
وتاريــخ (م/١)  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  املســاجد  وخــدم  واملؤذنــني 

ــرض،  ــال امل ــازات إالَّ يف ح ــاجد إج ــو املس ــتحق موظف ــىل اآليت: «ال يس  ١٣٩٢/١/٩هـ.ع
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ولكــن جيــوز اإلذن بغيــاب املوظــف لعــذرٍ مــرشوع مــدة ال تتجــاوز شــهراً يف الســنة بــرشط 
أن ينيــب شــخصاً آخــر تقبلــه وزارة احلــج واألوقــاف للقيــام بعملــه...». 

٧- أنه األحق بشؤون املسجد:
وهذا احلق يتفق معه الفقه اإلسالمي كام جاء يف املطلب السابق.

٨- من احلقوق:
إن إيقــاع اجلــزاء عــىل املــؤذن ال جيــوز إالَّ بعــد التحقيــق مــع املــؤذن، وســامع أقوالــه يف 
ــة  ــام األئم ــوة نظ ــذا بق ــه، وه ــزاء علي ــاع اجل ــح إيق ــة مل يص ــب املخالف ــإذا مل يرتك ــك، ف ذل
واملؤذنــني وخدم املســاجد الصادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـ..

نظــام  بقــوة  عليــه  اجلــزاء  إيقــاع  فيصــح  للمخالفــة  ارتكابــه  ثبــت  إذا  أمــا 
(م/١)  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  املســاجد  وخــدم  واملؤذنــني  األئمــة 
األئمــة  نظــام  مــن  (م/١٨)  يف  ورد  أيضاً،فقــد  ١٣٩٢/١/٩هـــ.  وتاريــخ 
وتاريــخ (م/١)  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  املســاجد  وخــدم  واملؤذنــني 

 ١٣٩٢/١/٩هـــ. مــا نصــه: «ال جيــوز توقيــع اجلــزاء إالَّ بعــد إجــراء حتقيــق مكتــوب مــع 
ــه املخالفــة». ــوت ارتكاب ــه، وثب املتهــم وســامع أقوال

املبحث الثالث: واجبات املؤذنني
وفيه مطلبان 

املطلب األول: الواجبات يف الفقه  
أوالً: واجبات املؤذن جتاه اهللا سبحانه وتعاىل:

إن مــن أولويــات املســلم عامــة واملؤذنــني خاصــة أن يقومــوا باألعــامل الواجبــة عليهــم 
عــىل أتــم وجــه وأكملــه، وإخــالص العمــل لوجهــه الكريــم، وهــذه الطاعــة مــن أوجــب 
ــباب  ــن أس ــاء م ــل، والري ــول العم ــباب قب ــن أس ــالص م ــلم، إذ اإلخ ــىل املس ــات ع الواجب
ع اهللا  ع ســمّ رده،جــاء يف صحيــح البخــاري عــن النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم- ( مــن ســمّ

نظام األئمة واملؤذنني - دراسة مقارنة



٣٨

ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد السادس

بــه ومــن يرائــي يرائــي اهللا بــه ) البخــاري حديــث (٦٤٩٩).
وقــد جــاء يف احلديــث ( اإلمــام ضامــن، واملــؤذن مؤمتــن، اللهــم أرشــد األئمــة واغفــر 
للمؤذنــني ) أبــو داود رقــم (٥١٧)، والرتمــذي حديــث (٣٠٧)، وأمحــد يف مســنده (٦٨٧٢)، 

وأورده األلبــاين يف اإلرواء  حديــث (٢١٧). وقــال عنــه: « صحيــح».
أيضاً مما جيب عىل املؤذن أن يتعلم أحكام األذان حتى ال يؤذن عىل جهل منه.

ثانياً: واجبات املؤذن جتاه إمام املسلمني:
يقــول الرســول الكريــم صــىل اهللا عليــه و ســلم: ( مــن أطاعنــي فقــد أطــاع اللـــه، ومــن 
ــد  ــريي فق ــىص أم ــن ع ــي، وم ــد أطاعن ــريي فق ــاع أم ــن أط ــىص اهللا، وم ــد ع ــاين فق عص

ــث (١٨٣٥).. ــلم حدي ــث (٧١٣٧)، ومس ــاري حدي ــاين) البخ عص
مــن الواجبــات عــىل املــؤذن جتــاه إمــام املســلمني أن يقــوم بالعمــل املنــوط بــه عــىل أكمــل 

ــه وأمته. وج

ثالثاً: واجبات املؤذن جتاه إمام املسجد:
أن املــؤذن ال بــد أن يطيــع اإلمــام يف شــؤون الصــالة، فــال يقيــم الصــالة إال بــإذن اإلمــام 

وقــد جــاء يف احلديــث:  ( املــؤذن أملــك بــاألذان، واإلمــام أملــك باإلقامـــة ) ســبق خترجيه.
أيضــاً ممــا جيــب عــىل املــؤذن جتــاه إمــام املســجد، أن يكــون الســاعد األيمــن مــع اإلمــام 

يف مجيــع شــؤون املســجد مــن إدارة للمســجد، وقيــام عليــه، والوقــوف عــىل شــؤونه.

رابعاً: واجبات املؤذن جتاه املأمومني:
جيب عىل املؤذن أن يراعي الناس من حوله، فيغض الطرف عن حرماهتم.

ــاجد،  ــواب املس ــم أب ــح هله ــلمني، أن يفت ــة املس ــاه عام ــؤذن جت ــىل امل ــب ع ــا جي ــاً مم أيض
ــني. ــجد للمأموم ــئ املس وهيي

أيضــاً ممــا ينبغــي للمــؤذن جتــاه املأمومــني أن ينتظرهــم يف اإلقامــة، فــال يســتأذن اإلمــام 
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ــذا  ــرون، وه ــن ال يتأخ ــني الذي ــه الدائم ــن مجاعت ــم م ــن ه ــأيت م ــى ي ــالة حت ــة للص لإلقام
ــن. ــرضُّ باحلارضي ــرياً ي ــش تأخ ــه األوىل إذا مل خي ــاب لكن ــبيل اإلجي ــىل س ــس ع لي

خامساً: واجبات املؤذن جتاه املسجد:
ــة  ــن القوم ــه م ــا، فإن ــوات، وتطييبه ــد الصل ــا بع ــني، وإغالقه ــا للمصل ــياً بفتحه حس

ــا. ــا، وصيانته عليه
ومــن العــامرة املعنويــة التــي جيــب عــىل املــؤذن أن يؤدهيــا جتــاه املســجد أن يكــون ســبباً 
يف أن يــأيت النــاس إليهــا وهــم راغبــون حتــى يعبــدوا اهللا عــىل أكمــل وجــه، ومــن ذلــك أن 
ــه  ــجد، واألذان في ــه يف املس ــة، فجلوس ــجد إالَّ حلاج ــن املس ــرج م ــه ال خي ــؤذن إذا أذن فإن امل

واإلقامــة كلهــا عــامرة معنويــة.
آتَــى  ــالَةَ وَ ــامَ الصَّ أَقَ ــرِ وَ مِ اآلخِ يَــوْ الْ ــنَ بِــاهللاِّ وَ ــنْ آمَ دَ اهللاِّ مَ ــاجِ سَ ــرُ مَ مُ عْ ــامَ يَ قــال تعــاىل: ﴿ إِنَّ

 .(١٨) اآليــة  التوبــة:  ينَ ﴾   تَدِ نَ املُْهْ ونُواْ مِ كُ ئِكَ أَن يَ لَ ى أُوْ سَ ْشَ إِالَّ اهللاَّ فَعَ ْ خيَ ملَ اةَ وَ كَ الزَّ
وقــد روي عــن أيب هريــرة - ريض اهللا عنــه: ( أنــه رأ رجــالً خــرج مــن املســجد بعــد 
ــلم  ــلم- ) رواه مس ــه وس ــىل اهللا علي ــم -ص ــا القاسـ ــىص أب ــد ع ــذا فق ــا ه ــال: أم األذان فق

ــث (٦٥٥).. حدي

املطلب الثاين: الواجبات يف النظام
١- مراعاة مواعيد الصالة:

األئمــة  نظــام  مــن  عــرش  السادســة  املــادة  مــن  (أ)  الفقــرة  يف  جـــاء  قــد 
وتاريــخ  (م/١)  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  املســاجد  وخــدم  واملؤذنــني 

١٣٩٢/١/٩هـ. ما نصه: «جيب عىل موظفي املساجد ما ييل: 
أ- مراعاة مواعيد الصالة...»

٢- املحافظة عىل نظافة املسجد، وسالمة حمتوياته:
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فقــد جــاء يف الفقــرة (ب) مــن املــادة السادســة عــرش مــن نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم 
املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي  رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. مــا نصــه: «جيب 

عــىل موظفــي املســاجد مــا يــيل: 
ب- املحافظة عىل نظافة املسجد، وسالمة حمتوياهتا».

ويف احلقيقــة أن هــذا الــرشط يتفــق مــع مــا جــاء عنــد الفقهــاء - رمحهــم اهللا تعــاىل - مــن 
أن مــن الواجبــات عــىل املــؤذن مــا جيــب عليــه جتــاه املســجد، مــن املحافظــة عليــه،. 

٣- القيام بالواجب حسبام تقتضيه الرشيعة اإلسالمية:
ــدم  ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم ــن نظ ــرش م ــة ع ــادة السادس ــن امل ــرة (ج) م ــاءت الفق ج
املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. بــام نصــه: «جيب 

عــىل موظفــي املســاجد مــا يــيل: 
ج- القيام بالواجب حسبام تقتضيه الرشيعة اإلسالمية».

ــمعة  ــس بالس ــا، أو يم ــة وكرامته ــرشف الوظيف ــل ب ــا خي ــن كل م ــاد ع ٤- االبتع
ــرية  ــن الس وحس

جاءت الفقرة (د) من (م/١٦) من نظام األئمة واملؤذنني وخدم املساجد الصادر باملرسوم 
امللكي رقم (م/١) وتاريخ ١٣٩٢/١/٩هـ. بام نصه: « جيب عىل موظفي املساجد ما ييل: 

د- االبتعــاد عــن كل مــا خيالــف بــرشف الوظيفــة وكرامتهــا، أو يمــس بالســمعة، وحســن 
السرية».

٥- أن يدفع املكافأة املدفوعة له من األوقاف إىل من ينيبه حني يعطى إذناً بالغياب:
نــصَّ نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) 
وتاريخ١٣٩٢/١/٩هـــ. يف مادتــه الرابعــة عــرش حيــث جــاء يف املــادة: «ال يســتحق موظفــوا 
املســاجد إجــازات إالَّ يف حــال املــرض، ولكــن جيــوز اإلذن بغيــاب املوظــف لعــذرٍ مــرشوع 
مــدة ال تتجــاوز شــهراً يف الســنة بــرشط أن ينيــب شــخصاً آخــر تقبلــه وزارة احلــج واألوقاف 
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للقيــام بعملــه، وأن يدفــع لــه مكافــأة الوظيفــة بعــدد أيــام الغيــاب».

إالَّ  غــريه  شــخص  أي  ينيــب  وأالَّ  بنفســه  الوظيفــة  بعمــل  يقــوم  أن   -٦
        يف الرضورة القصو، وبام حيدده النظام وبعد موافقة اإلدارة:

وهــذا إقــرار وتعهــد يؤخــذ عــىل املرشــح لــألذان، وهــذا مــن واجبــات املــؤذن جتــاه اهللا 
ــة التــي  ــه أمــام اهللا ســبحانه وتعــاىل ال خيــون األمان ســبحانه وتعــاىل، وأمــام ويل األمــر. فإن

أوكلــت إليــه.

٧- عدم السامح ألي شخص بالوعظ يف املسجد
مــا مل يكــن حيمــل ترخيصــاً بذلــك، وعــدم الســامح بوضــع أي منشــور، أو ملصــق، أو 
إعــالن مــا مل يكــن خمتومــاً باخلتــم الرشعــي لــوزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقاف:وهــذا 
مــن بــاب الواجبــات عــىل املــؤذن جتــاه ويل األمــر، وهــو ممــا يؤخــذ بــه تعهــد وإقــرار املــؤذن 

حــني الرتشــيح لوظيفــة األذان.

٨- ممــا جيــب عــىل املــؤذن التعــاون مــع مراقــب املســجد واإلمــام، وخادم املســجد 
بــام يعــود عــىل املصلحــة العامة:

ــات  ــت واجب ــل حت ــو داخ ــة، وه ــيح للوظيف ــني الرتش ــؤذن ح ــه امل ــع علي ــا يوق ــو مم وه
املــؤذن يف الفقــه اإلســالمي كلهــا، فــإن فيــه القيــام بواجــب اهللا عــزَّ وجــل وهــو مــن الطاعــة 

لــويل األمــر وهــو ممــا يعــود باملصلحــة عــىل اإلمــام واملــؤذن واملأمومــني واملســجد. 

٩- جيب عىل املؤذن التقيد بام يصدر من اإلدارة من تعاميم وتعليامت:
وقــد أخــذ عــىل املؤذنــني التعهــد بذلــك حــني الرتشــح لوظيفــة األذان فيجــب االلتــزام 

بــه.

ــالة  ــت الص ــول وق ــل حل ــجد قب ــواب املس ــح أب ــؤذن فت ــىل امل ــب ع ــا جي ١٠- مم
ــك: ــل ذل ــالة بمث ــد الص ــا بع ــاعة، وإغالقه ــف س ــن نص ــل ع ــن كاف ال يق بزم
وهــذا مــا جــاء يف الواجبــات النظامية املســلكية التــي أصدرهتا وزارة الشــؤون اإلســالمية 
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واألوقــاف والدعوة واإلرشــاد.. 

١١- جيب عىل املؤذن هتيئة مكربات الصوت قبل اآلذان بعرش دقائق عىل األقل:
وهذا مما جاء يف الواجبات النظامية املسلكية.

١٢- إنارة املسجد بشكل جيد وكاف دون زيادة وال نقصان:
وهــذا مــن الواجبــات النظاميــة املســلكية، وقــد جــاءت الرشيعــة بــه يف واجبــات املــؤذن 

جتــاه املصلــني، وجتــاه املســجد. 

املبحث الرابع: استخالف املؤذن من ينوب عنه
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: تعريف االستخالف
االستخالف يف اللغة:» استخلف فالناً من فالن: جعله مكانه

واالستخالف اصطالحاً: «استنابة اإلمام غريه ليصيل بالناس».

املطلب الثاين: حكم االستخالف يف الفقه 
ــلم- ال  ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا -ص ــؤذين رس ــل األذان: كان م ــتخالف قب أوالً: االس
يرتكــون األذان بحــال ال يف الســفر وال يف احلــرض، ولذلــك فإنــه متــى مــا تأخــر املــؤذن فإنــه 

ــام تأخــر بــالل ســبق خترجيــه.  يــؤذن غــريه، كــام ورد أن أخــا صــداء قــد أذن حين
تعــاىل - يف حكــم  اهللا  الفقهــاء - رمحهــم  األذان: ذهــب  أثنــاء  ثانياً:االســتخالف 
االســتخالف أثنــاء األذان كــام لــو طــرأ عليــه عــذر مــن إغــامء أو غــريه وهــو يــؤذن إىل ثالثــة 

ــة.  ــواز، والكراه ــع، واجل ــي: املن ــوال ه أق
فالقــول األول: املنع:ذهــب الفقهــاء- رمحهــم اهللا تعــاىل - مــن احلنفيــة، واملذهــب عنــد 
املالكيــة وهــو األقــو عندهــم، وقــول أكثرهــم، واملذهــب األصــح عنــد الشــافعية، وهــو 
قــول احلنابلــة ، إىل عــدم جــواز أن يبنــي الشــخص اآلخــر عــىل أذان األول، إذا انقطــع أذانــه 
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أثنــاء األذان، وقالــوا بأنــه ال بــد أن يبتــدئ األذان مــن جديــد.
واســتدلوا لذلــك بــام ييل:أنــه ليــس للرجــل أن يبنــي عــىل أذان غــريه؛ ألنــه عبــادة بدنيــة 

فــال تصــح مــن اثنــني.
القــول الثــاين: اجلــواز: وإىل هــذا القــول ذهــب بعــض املالكيــة، وقــول عنــد الشــافعية ، 

فقالـــوا: بجــواز البنــاء، وأنــه يعتــد ببنــاءه عــىل أذان غــريه.
القــول الثالــث: الكراهة:ذهــب إىل هــذا القــول بعــض املالكيــة، وهــم قالــوا ذلــك عندمــا 
تكلمــوا عــن األذان اجلامعــي، فأجــازوا األذان اجلامعــي مــع عــدم بنــاء أحدهــم عــىل اآلخــر، 
أمــا لــو بنــى عــىل أذان اآلخــر فإنــه يكــره ذلــك، لكــن بــرشط أن ال يــؤدي ذلــك إىل تقطيــع 

اســم اهللا ورســوله، أمــا إذا أد ذلــك إىل تقطيــع اســم اهللا ورســوله فيحــرم.   

املطلب الثالث: التنظيامت اخلاصة باستخالف املؤذن من ينوب عنه 
ــإن:  ــه، ف ــه عمل ــوب عن ــن ين ــتخلف م ــؤذن أن يس ــاز للم ــالمي أج ــه اإلس ــام أن الفق ك
ــخ  ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــاجد الص ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم نظ
١٣٩٢/٩/١هـــ. أجــاز للمــؤذن أن يســتنيب عنــه مــن يقــوم بعملــه أيضــاً بــرشوط، ال بــد 

ــم االســتنابة. وهــذه الــرشوط عــىل النحــو اآليت:  ــى تت ــر حت أن تتواف
١- ال يســتحق املــؤذن الغيــاب واالســتخالف إالَّ يف حالتــني اإلجــازة املرضيــة، واإلذن 
ــم  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــاجد الص ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم ــصَّ نظ بالغياب.ن
ــازة إالَّ يف  ــتحق اإلج ــؤذن ال يس ــىل أن امل ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. يف (م/١٤) ع (م/١) وتاري
ــن يف  ــازة، ولك ــتحق اإلج ــه يس ــي فإن ــر طب ــه بتقري ــت مرض ــا ثب ــى م ــرض، فمت ــة امل حال
غــري حالــة املــرض، فــإن املــؤذن يعطــى إذنــاً بالغيــاب ولكــن بعــذرٍ مــرشوع، وهــذا اإلذن 
بالغيــاب خيتلــف عــن اإلجــازة، إذ أنــه يف اإلذن بالغيــاب ال يســتحق املكافــأة املدفوعــة إليــه، 
ــح  ــىل املرش ــن ع ــد املأخوذي ــرار والتعه ــاء يف اإلق ــد ج ــوب عنه،وق ــن ين ــا إىل م ــل يدفعه ب
لوظيفــة األذان مــا نصـــه: « أتعهــد بــأن أقــوم بعمــل الوظيفــة بنفــيس، وأالَّ أنيــب شــخصاً 

ــام..». ــا النظ ــي حدده ــوال الت ــو ويف األح ــرضورة القص ــة ال ــريي إالَّ يف حال غ
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ــم (م/١)  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــاجد الص ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم ونظ
ــط. ــاله فق ــام أع ــي أرشت إليه ــني الت ــني احلالت ــدد هات ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. ح وتاري

ــإن احلــد األعــىل لالســتخالف مخســة عــرش  ٢- إذا كان االســتخالف بســبب املــرض ف
ــه  ــص علي ــا ن ــهراً.وهذا م ــد ش ــتخالف ال يتع ــإن االس ــاب ف ــاً بالغي ــهراً، وإن كان إذن ش
ــخ  ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــاجد الص ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم نظ
١٣٩٢/١/٩هـــ. يف (م/١٥) حيــث قــال: «يســتحق املوظــف الــذي يثبــت مرضــه بموجب 
ــل  ــهر بكام ــة أش ــدة ثالث ــة مل ــازة مرضي ــك إج ــة لذل ــة املعني ــن اجله ــادر م ــي ص ــر طب تقري
املكافــأة، وثالثــة أشــهر بنصــف املكافــأة، وثالثــة أشــهر بربــع املكفــأة، وســتة أشــهر بــدون 

ــا مخســة عــرش شــهراً. ــأة»، إذن فاملجمــوع هن مكاف
ــر مــن شــهر،  ــه االســتخالف أكث ــه ال حيــق ل ــاب، فإن ــاً بالغي ــه إذن ــة إعطائ وأمــا يف حال
ــي  ــوم امللك ــادر باملرس ــاجد الص ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم ــه نظ ــاه ل ــا أعط ــذا م وه
رقــم (م/١) وتاريخ١٣٩٢/١/٩هـــ. يف (م/١٤) حيــث نصــت: «ولكن جيــوز اإلذن بغياب 
املوظــف لعــذرٍ مــرشوع مـــدة ال تتجــاوز شــهراً يف السنـــة»، إذن فاملنظــم أعطــى مــن يريــد 
الغيــاب يف احلالتــني قــدراً معينــاً مــن األيــام أو األشــهر ال جتــوز الزيــادة عليهــا، وبالتــايل ال 

جيــوز االســتخالف أكثــر مــن هــذه األيــام.  
الــرشط  وهــذا  غيابــه:  مــدة  عــن  ينــوب  بمــن  باإلتيــان  يقــوم  أن   -٣
امللكــي  باملرســوم  الصــادر  املســاجد  وخــدم  واملؤذنــني  األئمــة  نظــام  ذكرهــا 
اآليت:  عــىل  نصــت  حيــث  (م/١٤)  يف  ١٣٩٢/١/٩هـــ  وتاريــخ  (م/١)  رقــم 
ــاب  ــوز اإلذن بغي ــن جي ــرض، ولك ــال امل ــازات إالَّ يف ح ــاجد إج ــوا املس ــتحق موظف «ال يس
املوظــف لعــذرٍ مــرشوع مــدة ال تتجــاوز شــهراً يف الســنة بــرشط أن يكــون ينيــب شــخصاً 

آخــر..».
ــه:  ــا نص ــؤذن م ــة م ــح لوظيف ــىل املرش ــن ع ــرار املأخوذي ــد واإلق ــاء يف التعه ــاً ج وأيض
«أتعهــد أن أقــوم بعمــل الوظيفــة بنفــيس وأالَّ أنيــب شــخصاً غــريي إالَّ يف حالــة الــرضورة 

ــل».  ــىل البدي ــة اإلدارة ع ــىل موافق ــول ع ــد احلص ــو.. وبع القص
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٤- ال بد أن تقبل الوزارة هذا الشخص املستناب:
جــاء هــذا يف (م/١٤) مــن نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم 
امللكــي رقــم (م/١)وتاريخ١٣٩٢/١/٩هـــ. حيــث نصــت عــىل: «بــرشط أن ينيب شــخصاً 

آخــر تقبلــه وزارة احلــج واألوقــاف للقيــام بعملــه...».
ــد  ــه: «وبع ــا نص ــؤذن م ــة م ــح لوظيف ــىل املرش ــوذ ع ــد املأخ ــرار والتعه ــاء يف اإلق وج

ــل». ــىل البدي ــة اإلدارة ع ــىل موافق ــول ع احلص
٥- أن يدفــع مكافــأة الوظيفــة للشــخص املســتناب:يدل هلــذا مــا جــاء يف (م/١٤) مــن 
ــخ  ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــاجد الص ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم نظ
ــام  ــأة الوظيفــة بعــدد أي ــه مكاف ١٣٩٢/١/٩هـ.حيــث نصــت عــىل مــا يــيل: «وأن يدفــع ل

ــاب». الغي

املبحث اخلامس: املراقبة، والتفتيش عىل املؤذنني 
وفيه مطلبان

املطلب األول: أحكامه يف الفقه 
ــم  ــاس يف حمالهت ــىل الن ــة اإلرشاف ع ــون بمهم ــبة يقوم ــل احلس ــابق أه ــد كان يف الس لق

ــذا. ــه وهك ــوا فاعل ــروه وعاقب ــش أنك ــن غ ــام رأوه م ــم، ف ودكاكينه
ولقــد كان ممــا أســند إىل أهــل احلســبة اإلرشاف عــىل املؤذنــني، فيقومــون عــىل مراقبتهــم، 
والتفتيــش عليهــم، وامتحاهنــم، فمــن كان صاحلــاً هلــذه املهمــة أبقــوه، ومــن كان غــري صالــح 

. ه لو عز

املطلب الثاين: التنظيامت اخلاصة باملراقبة والتفتيش عىل املؤذنني
ــون  ــني يقوم ــاد مراقب ــوة واإلرش ــاف والدع ــالمية واألوق ــؤون اإلس ــت وزارة الش رتب
باملراقبــة عــىل األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد، وقــد جــر العمــل لــد الــوزارة، وهــو 
أمــر معــروف بأهنــا وضعــت هــؤالء املراقبــني، ليقومــوا باملراقبــة عــىل املؤذنــني، وقــد صــدر 
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تعميــم بذلك،ومــن مهــام هــؤالء املراقبــني مــا يــيل: 
١- املراقبة عىل املؤذنني بالنسبة ألداء العمل. 

٢- إيصال التعاميم إىل موظفي املساجد.

املبحث السادس: إيقاع اجلزاءات عىل املؤذنني
وفيه مطلبان:

املطلب األول: حكمه يف الفقه 
الفقهــاء- رمحهــم اهللا تعــاىل - ذكــروا يف العقوبــة أوالً أن يناصــح املخطــئ، وينهــي عــامَّ 
فعل،فهــذه العقوبــة األوىل اإلنــذار عــىل املخطــئ، فمـــن ابتــدع يف األذان مثالً، أو يزيــد فيه أو 
 ينقــص، فإنــه ينهــى عــن ذلــك، ويناصــح، فــإن اســتجاب وإال أنزلــت بـــه العقوبــة األخر

األشــد أال وهــي العــزل مــن التأذيــن. إذ أنــه غــري كــفء هلــذه املرتبــة.
ــىل  ــول -ص ــزل الرس ــد ع ــم، وق ــرشع الكري ــه يف ال ــد من ــر ال ب ــزاءات أم ــاع اجل إن إيق
ــه وســلم- مــن خالــف يف أمــور الــرشع كــام عــزل اإلمــام الــذي بصــق يف حمــراب  اهللا علي
ــث  ــني حدي ــند املدني ــند يف مس ــد يف املس ــث (٤٨١)، وأمح ــو داود حدي ــه أب ــجد أخرج املس
(١٦٥٦١)، وابــن حبــان يف صحيحــه حديــث (١٦٣٦) مــن حديــث الســائب بــن خــالد، 
ــاً  ــاين له،أيض ــح األلب ــع تصحي ــديث (٧٤٧) م ــح  حـ ــكاة املصابي ــزي يف مش ــاقه التربي وس
الصحابــة كانــوا يعزلــون مــن خيالــف الرشيعــة، فــكان هنــاك عــزل للــوالة، وعــزل للقضــاة، 

ــم.  ــون مثله ــلمني فاملؤذن ــح للمس ــون بمصال ــؤالء يقوم ــم، وكل ه وتنبيهه

املطلب الثاين: اجلزاءات عىل املؤذنني يف النظام
ــم (م/١)  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــاجد الص ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم إن نظ
ــك  ــد بذل ــات، يري ــه واجب ــزم علي ــاً، وأل ــؤذن حقوق ــى امل ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. أعط وتاري
ــه مــن  ــه التــي حــددت ل ــام يقــوم بواجبات حتقيــق التــوازن يف املجــال الوظيفي.واملــؤذن حين
ــو  ــا ل ــال م ــن يف ح ــم، ولك ــا املنظ ــي قرره ــوق الت ــتحق احلق ــك يس ــه بذل ــم، فإن ــل املنظ قب
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ــادر  ــاجد الص ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم ــإن نظ ــات ف ــك الواجب ــؤذن بتل ــلَّ امل أخ
باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. فــرض عليــه عقوبــات جــاءت يف 
املــادة الســابعة عــرش منــه، ولكــن قبــل اخلــوض يف غــامر تلــك اجلــزاءات ال بــد أن نعــرف 

ــي:  ــات ه ــك العقوب ــة بتل ــوراً مرتبط أم
ــامع . ١ ــم، وس ــع املته ــوب م ــق مكت ــراء حتقي ــد إج ــزاء إالَّ بع ــع اجل ــوز توقي ــه ال جي أن

ــة. ــه املخالف ــوت ارتكاب ــه، وثب أقوال
يكون توقيع اجلزاءات بقرار من الوزير املختص، أو من ينيبه.. ٢
يبلغ املوظف بالقرار الصادر باجلزاء فور صدوره بخطاب رسمي.. ٣

وهــذه األمــور نــصَّ عليهــا نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم 
ــة عــرش، والتاســعة عــرش،  امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. يف مــواده الثامن

ــرشون. والع
فــإذا عرفنــا هــذا فــإن اجلــزاءات التــي يمكــن إيقاعهــا عــىل موظفــي املســجد بــام فيهــم 

املــؤذن هــي: 
ــام  ــن نظ ــرشة م ــابعة ع ــادة الس ــن امل ــرة (أ) م ــاء يف الفق ــزاء ج ــذا اجل ١- اإلنذار:وه
األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) يف تاريــخ

ــي  ــىل موظف ــا ع ــن توقيعه ــي يمك ــزاءات الت ــا: «اجل ــت بقوهل ــث نص ١٣٩٢/١/٩هـــ. حي
ــذار». ــي:أ - اإلن ــاجد ه املس

ــادر  ــاجد الص ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم ــه نظ ــصَّ علي ــزاء ن ــذا اجل ٢- اللوم:وه
باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريخ١٣٩٢/١/٩هـــ. يف الفقــرة (ب) مــن املــادة الســابعة 
عــرش حيــث نصــت عــىل مــا يــيل: «اجلــزاءات التــي يمكــن توقيعهــا عــىل موظفــي املســاجد 

هــي ب- اللــوم». 
يتجــاوز اســتحقاق ثالثــة أشــهر: وقــد نــصَّ نظــام  بــام ال  املكافــأة  ٣- حســم 
األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ 
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١٣٩٢/١/٩هـ،عــىل هــذا اجلــزاء يف الفقــرة (ج) مــن املــادة الســابعة عــرش.
ــدم  ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم ــه: نظ ــصَّ علي ــزاء ن ــذا اجل ــة: وه ــن اخلدم ــل م ٤-الفص
املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١)وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. يف الفقــرة ( د ) 

ــادة الســابعة عــرش. مــن امل
وهــذا اجلــزاء يوافــق مــا جــاء يف الفقــه اإلســالمي حيــث إن مــن أســباب انتهــاء اخلدمــة 

العــزل، وهــو يــوازي الفصــل يف هــذا.

املبحث السابع: انتهاء خدمة املؤذنني
وفيه مطلبان:

املطلب األول: أسبابه يف الفقه 
- إن مــن أســباب انتهــاء عمــل املــؤذن يف األذان اختــالل رشط مــن الــرشوط التــي ســبق 
ــإن  ــل رشط، ف ــا اخت ــى م ــه، فمت ــزئ أذان ــى جي ــؤذن حت ــا يف امل ــب توفره ــي جي ــا الت ذكره
املــؤذن يتعــرض للعــزل، فلــو ارتــد املــؤذن وكفــر بعــد إســالمه فإنــه يمنــع مــن األذان، إذ 
ال تصــح العبــادة مــن كافــر. وهلــذا فــإن اختــالل رشط مــن شـــروط األذان، يعــد ســبباً مــن 

أســباب انتهــاء خدمــة املــؤذن.
- أيضــاً مــن أســباب انتهــاء خدمــة املــؤذن مــا لــو عاقبــه املســؤول عنــه كاملحتســب عــىل 
إخاللــه بــيشء مــن أمــور األذان، فمتــى مــا ظهــر مــن املــؤذن بدعـــة، أو زاد، أو نقــص، أو 

كان جاهــالً بأمــور األذان مــن معرفــة لألوقــات وغريهــا فإنــه يعــزل مــن هــذه املهمــة.
ــق يف  ــاً كان يبص ــزل إمام ــلم- ع ــه وس ــىل اهللا علي ــم -ص ــول الكري ــذا أن الرس ــدل هل ي
املحــراب ســبق خترجيــه، واملــؤذن يقــاس عــىل اإلمــام يف هــذا. وهــذا يــدل عــىل أن عقوبــة 

العــزل مــن أســباب انتهــاء خدمــة املــؤذن.
- أيضــاً مــن أســباب انتهــاء خدمــة املــؤذن مــا لــو طلــب املــؤذن إهنــاء عملــه كمــؤذن، 

ووافقــه صاحــب الشــأن، أو أن املــؤذن عــزل نفســه بإرادتــه.
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ويــدل هلــذا أن أبــا بكــر - ريض اهللا عنــه - حينــام كان يصــيل بالنــاس، والرســول -صــىل 
اهللا عليــه وســلم- ذاهــب لإلصــالح يف بنــي عمــرو، فجــاء الرســول صــىل اهللا عليــه و ســلم 
ــول  ــه الرس ــار إلي ــلم- فأش ــه وس ــىل اهللا علي ــول -ص ــم الرس ــل هب ــر ليكم ــو بك ــر أب فتأخ
-صــىل اهللا عليــه وســلم- أن يبقــى، فلــم يبــق أبــو بكــر وتأخــر، وقـــال: مــا كان البــن أيب 

قحافـــة أن يتقــدم بــني يــدي رســول اهللا ســبق خترجيــه. 

املطلب الثاين: أسبابه يف النظام
نــصَّ نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) 
ــة  ــي خدم ــا تنته ــىل أهن ــاجد، ع ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. األئم وتاري
املوظــف ويعتــرب مســتقيالً ألحــد األســباب التــي جــاءت يف املــادة احلاديــة والعــرشون وبــام 

ــة:   ــه تنتهــي بأحــد األســباب التالي أن املــؤذن مــن موظفــي املســجد فــإن خدمات
إبالغــه  تاريــخ  مــن  يومــاً  عــرش  مخســة  خــالل  عملــه  يبــارش  ملــا  إذا   -١
ــة والعــرشون مــن نظــام  ــه املــادة احلادي           بقــرار التعيــني أو النقل:هـــذا مــا نصــت علي
األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ 
ــغ  ــه، ويبل ــر أو  مــن ينيب ــه بقــرار مــن الوزي ــع اجلــزاء علي ١٣٩٢/١/٩هـــ.، ويكــون توقي
ــادة  ــاء يف امل ــام ج ــمي ك ــاب رس ــدوره بخط ــور ص ــزاء ف ــادر باجل ــرار الص ــف بالق املوظ
ــاً. ــل أيض ــمل النق ــو يش ــني فه ــاً بالتعي ــس خاص ــذا لي ــابق، وه ــع الس ــن املرج ــرشون م الع

٢- إذا غاب عن عمله بدون عذرٍ مرشوع ملدة مخسة عرش يوماً:
بــام أن النظــام ســمح للموظــف بالغيــاب لعــذرٍ مــرشوع دون أن يؤثــر ذلــك عــىل وضعــه 
ــاب  ــدة الغي ــت م ــا بلغ ــه، وإذا م ــذ علي ــذر يؤاخ ــذا الع ــدون ه ــاب ب ــإن الغي ــي، ف الوظيف

املتصـــلة مخســة عــرش يومــاً فأكثــر فللجهــة احلــق يف إهنــاء خدمــة املوظــف.
أيضــاً يدخــل يف هــذا مــا لــو مل يبــارش عملــه بعــد اإلذن بالغيــاب فإنــه واحلالــة هــذه يف 
حكــم املنقطــع. وهــذا مــا نصــت عليه املــادة احلاديــة والعــرشون مــن نظــام األئمــة واملؤذنني 

وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ 
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٣- إذا فقــد أحــد رشوط التعيني:ذكــر نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر 
ــد  ــاً ال ب ــة رشوط ــه الثالث ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. يف مادت ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم امللك باملرس
مــن توفرهــا يف املــؤذن حتــى يتــم الرتشــيح لــه لوظيفــة األذان، وهــذه الــرشوط ال بــد مــن 
توفرهــا يف املــؤذن حــني التقــدم للوظيفــة، وال بــد أن تســتمر معــه أثنــاء فــرتة العمــل، ولكــن 
حــني خيتــل رشط مــن هــذه الــرشوط، فــإن للــوزارة أن تنهــي خدمــة موظفهــا - املــؤذن -، 
ذلــك أن تلــك الــرشوط ال بــد مــن وجودهــا يف القائــم بعمــل الوظيفــة، ومتــى اختــل يشء 
ــص  ــا ن ــذا م ــه وه ــاء خدمات ــوزارة إهن ــوز لل ــايل جي ــة، وبالت ــتحقاقه للوظيف ــل اس ــا اخت منه
عليــه نظــام األئمــة  واملؤذنــني يف مادتــه احلاديــة والعــرشون  الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 

ــخ ١٣٩٢/١/٩هـ.. (م/١) وتاري
مخســة  عنــد  تزيــد  ملــدة  املــرض  بســبب  عملــه  مبــارشة  عــن  عجــز  إذا   -٤
ــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي            عــرش شــهراً:إن نظــام األئمــة واملؤذن
ــه  ــة تعرض ــدركاً إمكاني ــاً، م ــؤذن حقوق ــل للم ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. كف ــم (م/١) وتاري رق
ــه  ــظ حقوق ــل، فتحف ــتمرار يف العم ــن االس ــه م ــد متنع ــي ق ــة الت ــروف الصحي ــض الظ لبع

ــة. ــة واملعنوي املادي
ــم (م/١)  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــاجد الص ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم و نظ
ــه اخلامســة عــرشة قــد أعطــى للمــؤذن احلــق يف إجــازة  وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. يف مادت
مرضيــة ملــدة ال تزيــد عــن مخســة عــرش شــهراً يف أثنائهــا يكــون احلــق للمــؤذن الرجــوع إىل 
عملــه، ولكــن بعــد ختطــي هــذه املــدة فــإن احلــق يكــون لــإلدارة يف إهنــاء خدمتــه، فمتــى مــا 
تعــد املــؤذن اإلجـــازة التــي يعطاهــا، أو التــي يســتحقها، أثنــاء فــرتة مرضــه، فــإن إلدارتــه 

احلــق يف إهنــاء خدمتــه.
ــي  ــوم امللك ــادر باملرس ــاجد الص ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم ــك نظ ــىل ذل ــصَّ ع ن
رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. يف الفقــرة (د) مــن مادتــه احلاديــة والعــرشون التــي 

ــة: ــرب مســتقيالً ألحــد األســباب اآلتي جــاء نصهــا: «تنتهــي خدمــة املوظــف ويعت
د - إذا عجز عن مبارشته عمله بسبب املرض ملدة تزيد عن مخسة عرش شهراً».
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٥- إذا حكــم عليــه بالســجن ملــدة تزيــد عــن ســتة أشــهر: تنتهــي خدمــة املــؤذن ويعتــرب 
مســتقيالً كــام يف نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
(م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـ،وقــد نصــت الفقــرة (هـــ) مــن املــادة احلاديــة والعــرشون 
مــن نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريخ 

١٣٩٢/١/٩هـ.عىل هذا بقوهلا: «إذا حكم عليه بالسجن ملدة تزيد عن ستة أشهر». 
٦- االستقالة:

وهــذه مــن األشــياء التــي مل يذكرهــا نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر 
ــكل  ــق ل ــتقالة ح ــن االس ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ.، ولك ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم امللك باملرس
موظــف لـــد الدولــة، واملؤذنــون كــام مــر هــو مــن املوظفــني لــد الدولــة، وهــذا احلــق 
مــرشوع للموظــف ويدخــل فيــه املــؤذن؛ حيــث يقــوم بطلــب مكتــوب،  ويقدمــه إىل رئيســه 
املبــارش معلنــاً رغبتــه يف تــرك اخلدمــة، وال تنتهــي خدمــة املوظــف إالَّ بصــدور قــرار بقبــول 
االســتقالة مــن الوزيــر املختــص، أو يمــيض (٩٠) يومــاً مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، وهــذا 
ــادر  ــة الص ــة املدني ــام اخلدم ــن نظ ــة م ــة التنفيذي ــن الالئح ــادة (١/٣٠) م ــه امل ــا أوضحت م

باملرســوم امللكــي رقــم (م/٤٩) وتاريخ١٣٩٧/٧/١٠هـــ..     
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الفصل الثالث

أحكام األئمة يف الفقه والنظام

وفيه سبعة مباحث:

املبحث األول: رشوط األئمة.
وفيه مطلبان:

املطلب األول: رشوط األئمة يف الفقه.  
١- اإلسالم:

أمجع الفقهاء- رمحهم اهللا - عىل أنه يشرتط يف اإلمام أن يكون مسلامً.
ــن، وكان  ــن الزم ــرتة م ــم ف ــيل هب ــو كان يص ــام ل ــره، ك ــاً لكف ــام خمفي ــو كان اإلمـ ــا ل أم
، لكــن بعــد مــدة تبــني لــه أنــه ليــس مســلامً وأن صالهتــم الســابقة كانــوا  يعتقدونــه مســلامً

ــك: ــوا يف ذل ــم اهللا - اختلف ــاء - رمحه ــإن الفقه ــر، ف ــو كاف ــه وه ــا خلف يصلوهن
ــراً  ــان كاف ــه إذا ب ــرون أن ــم اهللا - ي ــافعية- رمحه ــد الش ــه عن ــة، ووج ــة ، واحلنابل فاحلنفي
ــالة، ألن  ــدون الص ــم ال يعي ــاً فإهن ــه زمان ــوا مع ، وصل ــلامً ــه مس ــل يعتقدون ــن قب ــوا م وكان

األصـــل فيهــا الصحــة وخــربه غــري مقبـــول يف الديانــات  لفســقه باعرتافــه.
وأمــا املالكيــة، والشــافعية، ووجــه عنــد احلنابلــة  - رمحهــم اهللا - فقالــوا: بــأن الصــالة 
تبطــل يف مجيــع األحــوال، ألن املأمــوم مقــرص بــرتك البحــث عــن اإلمــام  وعليهــم اإلعــادة.

وأما بالنسبة ( للفاسق ):
: جــاء يف اللســان ( فســق.. الفســق العصيــان والــرتك ألمــر اهللا عــزَّ وجــل   فالفاســق لغــةً

واخلــروج عــن طريــق احلــق.
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وأمــا يف االصطــالح: فالفاســق هــو املســلم الــذي ارتكــب كبــرية قصــداً، أو صغــرية مــع 
اإلرصار عليهــا بــال تأويــل.

ــة،  ــن احلنفي ــه. لك ــواز إمامتـ ــدم ج ــة بع ــد املالكي ــة عن ــة، ورواي ــة يف رواي ــإن احلنابل ف
والشــافعية، ويف روايــة عنــد احلنابلــة ذهبــوا إىل جــواز ذلــك ولكنهــم كرهوهــا، وهــذا رأي 

ــالة. ــقه بالص ــق فس ــة إذا مل يتعل املالكي
ــه اجلــرأة  ــة كأن يكــون لدي ــال فقهــاء املالكي ــوع الفســق املتعلــق بالصــالة هــو كــام ق ون
ــده  ــارة، وكقص ــة  والطه ــالة كالني ــروض الص ــن ف ــه م ــن علي ــا أومت ــرتك م ــاون وي ــأن يته ب
الكــرب بإمامتــه، أمــا إن كان الفســق يتعلــق بنيــة الصــالة كالغصــب والزنــا مثــالً فــال بــأس.
٢- العقل:يشــرتط يف اإلمــام أن يكــون عاقــالً، وهــذا الــرشط ممــا اتفــق عليــه الفقهـــاء، 
فــال تصــح إمامــة الســكران، وال إمامــة املجنــون املطبــق، وال إمامــة املجنــون غــري املطبــق 
حــال جنونــه؛ وذلــك لعــدم صحــة صالهتــم ألنفســهم فــال تبنــى عليهــا صــالة غريهم،أمــا 

مــن جيــن ويفيــق، فتصــح إمامتــه حــال إفاقتــه.
واحلنابلــة قالــوا بصحــة الصــالة مــع كراهــة التقديــم ؛ ألنــه ربــام طــرأت عليــه اجلنابــة 

أثنــاء جنونــه ومل يعلــم، أو خلــوف طــروء اجلنــون عليــه أثنــاء الصــالة.
٣- البلوغ:اجلمهــور  - رمحهــم اهللا - احلنفيــة، واملالكيــة، وقــول للشــافعية واحلنابلــة يف 
املذهــب عندهــم وعليــه مجاهــري األصحــاب - يــرون أنــه ال بــد لصحــة اإلمامــة يف الفروض 

مــن أن يكــون اإلمــام بالغــاً، فــال تصــح إمامــة املميــز للبالــغ، واســتدلوا بأدلــة منهــا:
ــح  ــد اهلــادي يف تنقي ــن عب ــم ) اب ــوا صبيانك ــلم-:  ( ال تقدم ــه وس ــه -صــىل اهللا علي قول

ــح.. ــث ال يص ــذا حدي ــال: ه ــث (٣) وق ــق حدي ــث التعلي أحادي
أن اإلمام ضامن، واملميز ليس من أهل الضامن.

ــة  ــد احلنابل ــة عن ــو رواي ــم وه ــول أكثره ــافعية يف ق ــة، والش ــة يف رواي ــرتط املالكي ومل يش
يف اإلمــام أن يكــون بالغــاً، مســتدلني لذلــك بــاآليت:  ( حديــث عمــرو بــن ســلمة: أنــه كان 
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يــؤم قومــه عــىل عهــد رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم- وهــو ابــن ســت أو ســبع ســنني) 
أخرجــه البخــاري رقــم احلديــث (٤٣٠٣).

لإلمجــاع عــىل جــواز إمامــة البالغ،أمــا يف غــري الفــرض فتصــح إمامــة املميــز للبالــغ عنــد 
ــه ال  ــة، ألن ــض احلنابل ــافعية، وبع ــة، والش ــض املالكي ــة، وبع ــض احلنفي ــد بع ــور  عن اجلمه

يلــزم منهــا بنــاء القــوي عــىل الضعيــف. 
واملختــار عنــد احلنفيــة، وبعــض املالكيــة، واحلنابلــة يف روايــة، عــدم جــواز إمامــة املميــز 
للبالــغ مطلقــاً ، ألن نفــل الصبــي ضعيــف؛ لعــدم لزومــه بالشـــروع فيــه بخــالف نفــل البالغ 

فإنــه قــوي، ومضمــون عليــه بعــد الــرشوع فيــه. 
٤- الذكــورة: اشــرتط الفقهــاء - رمحهــم اهللا - إلمامــة الرجــال يف الفــروض أن يكــون 
مــن يؤمهــم ذكــراً، وهــذا متفــق عليــه بينهــم - رمحهــم اهللا تعــاىل - وعــىل هــذا الــرشط خترج 

املــرأة فــال تصــح إمامتهــا للرجــال.
ويســتدل لذلــك بقولــه -صــىل اهللا عليــه وســلم-: (أخروهــنَّ مــن حيــث أخرهــنَّ اهللا) 
ــرزاق  ــد ال ــف عب ــو يف مصن ــاً، وه ــب مرفوع ــث غري ــة حدي ــب الراي ــي يف نص ــال الزيلع ق
موقــوف عــىل ابــن مســعود ومــن طريقــه رواه الطــرباين يف معجمــه، قــال اهليثمــي يف املجمــع  
بعــد أن ســاقه عــن ابــن مســعود رواه الطــرباين يف الكبــري ورجالــه رجــال الصحيح أ.هـــ  وال 
ــى،  ــاً اخلنث ــرشط أيض ــذا ال ــرج هب ــا، وخي ــاً هب ــال إفتتان ــا للرج ــه؛ وألن يف إمامته ــح رفع يص

الحتــامل أن تكــون امرأة،أمــا النوافــل ففيهــا خــالف.
ــون  ــام أن يك ــاىل - يف اإلم ــم اهللا تع ــاء - رمحه ــرتط الفقه ــراءة: اش ــىل الق ــدرة ع ٥- الق

ــالة. ــة الص ــه صح ــف علي ــا يتوق ــدار م ــاً مق ــراءة، وحافظ ــىل الق ــادراً ع ق
وهــذا الــرشط يشــرتطه الفقهــاء إذا كان مــن بــني املقتدريــن مــن يقــدر عــىل القــراءة، فــال 

تصــح إمامــة األمــي، وال األخــرس للقــارئ، وعللــوا ذلــك:
أن القراءة ركن مقصود يف الصالة، فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه.
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ــة  ــا إمام ــح ، وأم ــارئ تص ــي للق ــة األم ــد أن إمام ــة ألمح ــافعية، ورواي ــول للش ويف ق
ــع. ــة باملن ــول للحنابل ــة، وق ــى فاحلنفي ــري املعن ــاً ال يغ ــن حلن ــام، أو الالح ــاء، أو التمت الفأف

وأما الشافعية، والقول الثاين للحنابلة فريون الكراهة.
وأما املالكية فقالوا يف اللحان: إنه ال يصح االئتامم به عامة. 

ــري  ــا ال يغ ــه، وإن كان مم ــح إمامت ــال تص ــى ف ــري املعن ــن يغ ــاين إن كان اللح ــول الث والق
ــح.  ــى فتص املعن

والقول الثالث بالكراهة.
وأما بالنسبة للفأفاء والتمتام فريون اجلواز.

٦- الســالمة مــن األعــذار: يشــرتط يف اإلمــام إذا كان يــؤم األصحــاء، أن يكــون ســاملاً 
مــن األعــذار، وذلــك كمثــل ســلس البــول، والرعــاف، وانفــالت الريــح، واجلــرح الســائل، 
ــرون  ــد الشــافعية فهــؤالء ال ي ــة عن ــة، واحلنابلــة، وهــو رواي وهــذا الــرشط اشــرتطه احلنفي

صحــة صــالة أصحــاب األعــذار باألصحــاء؛ وعللــوا ذلــك بالتــايل:
ــذر، وال  ــم لع ــوز صالهت ــام جت ــة، وإن ــدث حقيق ــع احل ــون م ــذار يصل ــاب األع أن أصح
يتعــد العــذر لغريهــم لعــدم الرضورة،وعــىل العكــس مــن ذلــك يف املشــهور عنــد املالكيــة، 
- وهــو األصــح - عنــد الشــافعية، أن الســالمة مــن العــذر ال تشــرتط يف اإلمامــة؛ وعللــوا 

ذلــك بــأن األحــداث إذا عفــي عنهــا يف حــق صاحبهــا عفــي عنهــا يف حــق غــريه.
ــة  ــة أركان الصــالة: يشــرتط يف اإلمــام أن يكــون قــادراً عــىل توفي ٧- القــدرة عــىل توفي
األركان - أركان الصــالة - وهــذا إذا كان يصــيل باألصحــاء، فمــن يصــيل باإليــامء ركوعــاً 
أوســجوداً ال يصــح أن يصــيل بمــن يقــدر عليهــام عنــد مجهــور الفقهــاء - احلنفيــة، واملالكيــة، 
ــئ  ــالة املوم ــة ص ــازوا صح ــم أج ــة فإهن ــول للحنفي ــافعية، وق ــاً للش ــة - خالف واحلنابل
باألصحــاء، واســتدل الشــافعية لذلــك - رمحهــم اهللا - بــام روت عائشــة - ريض اهللا عنهــا-: 
ــو بكــر والنــاس قيامــاً )  ــه قاعــداً وأب ــه وســلم- صــىل يف مــرض موت ــه -صــىل اهللا علي ( أن
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ــث (٤١٨).. ــلم حدي ــم (٦٨٧)، و مس ــث رق ــاري حدي البخ
وعلــل احلنفيــة لصحــة اإلقتــداء بــأن كل واحــد منهــا مــؤدٍ مــا هــو مســتحق عليــه بصفــة 

الصحــة فيصــح إقتــداؤه بــه.
ــه  ــة ال جيوزوهنــا؛ ألن في ــة، واحلنابلــة، وقــول للحنفي ــم فاملالكي أمــا إمامــة القاعــد للقائ

بنــاء القــوي عــىل الضعيــف. 
واستثنى احلنابلة إمام احلي برشطني:

١- أن يكون إمام احلي.
٢- أن يكون مرضه مما يرجى زواله.

فأجــازوا إمامتــه، ويف روايــة تصــح ولــو مــع غــري إمــام احلــي ولــو يف مــرض ال يرجــى 
زوالــه، وأمــا الشــافعية، وقــول أكثــر احلنفيــة، وقــول للاملكيــة فباجلــواز.

املطلب الثاين: رشوط األئمة يف النظام 
ــام وضــع نظــام األئمــة واملؤذنــني، مل يغفــل رشوط تــويل اإلمــام لوظيفــة  إن املنظــم حين
ــدم  ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم ــن نظ ــة م ــادة الثالث ــام يف امل ــا يف أول النظ ــل ذكره ــة، ب اإلمام

ــخ ١٩٣٢/١/٩هـــ،. املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاري
وعىل هذا فإن الرشوط التي جيب توفرها يف اإلمام هي:

أن يكون سعودي اجلنسية.. ١
أن يكون بالغاً ثامنية عرش عاماً عىل األقل وهذه بعد التعديل.. ٢
أن يكون قادراً عىل القيام بواجبه... ٣
أن يكون لديه املؤهالت املطلوبة لشغل الوظيفة.. ٤
أن يكون حسن السرية والسلوك.. ٥
ــروع . ٦ ــن ف ــرع م ــجد يف أي ف ــف املس ــن وظائ ــة م ــىل أي وظيف ــاً ع ــون موظف أالَّ يك
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ــوزارة. ال
أالَّ يكون املرشح موظفاً يف قطاع عسكري. . ٧

ــم  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــاجد الص ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم ــص نظ ــا خ ومم
ــه األئمــة مــن رشوط مــا يــيل:  (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ.  ب

أن يكــون عارفــاً بأحــكام الصــالة ومواقيتهــا قــادراً عــىل قــراءة القــرآن الكريــم دون . ٨
حلــن.

ــدم  ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم ــة نظ ــاءت معدل ــي ج ــرشوط الت ــن ال ــرشط م ــذا ال ه
املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ، فهــذا الــرشط مما 
طــرأ عــىل نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) 
ل يف الــرشوط الســابقة، فإن املرســـوم امللكي رقــم (م/٣٣)  ــدَّ عَ وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ، وَ
وتاريــخ ١٤٠٠/٨/١٠هـــ.  الــذي صــدر معــدالً للنظــام ألغــى املــواد الرابعــة، واخلامســة، 
والسادســة منــه، ووضــع بــدالً منهــا أنظمــة جــاءت يف هــذا املرســوم امللكــي رقــم (م/٣٣) 

وتاريــخ ١٤٠٠/٨/١٠هـــ. ، والتــي خيصنــا منهــا هــذا الــرشط.
ــد أن  ــه املنظــم، إذ ال ب ــل هــذا الــرشط ممــا حيمــد علي ــإن اشــرتاط مث وعــىل كل حــال ف
يكــون مــن يتقــدم إىل الصــالة عارفــاً باألحــكام فــال يصــيل بالنــاس عــىل جهــلٍ منــه، فيضيــع 

نفســه ومــن يأتــم بــه.
ــام  ــه حين ــوا عن ــم اهللا - تكلم ــاء - رمحه ــتجد الفقه ــك س ــه فإن ــو تأملت ــرشط ل ــذا ال وه
ــو  ــام ه ــرشط، ك ــذا ال ــق ه ــا يواف ــم، م ــا حديثه ــاء يف ثناي ــة، وج ــن رشوط األئم ــوا ع تكلم

ــا. ــبق أن بينته ــه س ــص ب ــاً ختت ــروا أحكام ــد ذك ــالة، فق ــن يف الص ــن يلح ــال فيم احل
أن يكون حافظاً عن ظهر قلب ما ال يقل عن جزئني من القرآن الكريم.. ٩

أيضــاً هــذا الــرشط كســابقه، جــاء يف املرســوم امللكــي برقــم (م/٣٣) وتاريــخ
 ٨/١١/ ١٤٠٠هـ.  يف الفقرة (٢) من ثانياً، الذي جاء معدالً للنظام.

وهــذان الرشطــان مهــا مــا زيــدا عــىل مــا جــاء يف املــادة الثالثــة مــن نظــام األئمــة واملؤذنني 
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وخدم املســاجد الصــادر بالرســوم امللكي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـ.   

املبحث الثاين: حقوق األئمة 
وفيه مطلبان:

املطلب األول: حقوق األئمة يف الفقه 
أوالً: أخذ ما يعطى مقابل إمامته:

أوالً: األجــرة عــىل اإلمامة:اختلــف الفقهــاء - رمحهــم اهللا - يف جــواز أخــذ األجــرة عــىل 
اإلمامــة عــىل ثالثــة أقــوال: واملنــع، واجلــواز، والكراهــة.

القول األول:  القائلني باملنع:
ــد  ــار عن ــافعية، واملخت ــول الش ــو ق ــة، وه ــول للاملكي ــة، وق ــد احلنفي ــب عن ــو املذه ه

ــد. ــام أمح ــن اإلم ــة ع ــة رواي احلنابل
واســتدلوا بذلــك: بقــول النبــي صــىل اهللا عليــه لعثــامن بــن أيب العــاص: ( واختــذ مؤذنــاً 

ال يأخــذ عــىل أذانــه أجــراً ) ســبق خترجيــه. 
أيضــاً ممــا اســتدل بــه هــؤالء أهنــم قالــوا: إهنــا مــن األعــامل التــي خيتــص فاعلهــا يكــون 

مــن أهــل القربــة، فــال جيــوز االســتئجار عليهــا كنظائرهــا مــن اآلذان. 
ــاف،  ــن األحن ــرون م ــه: املتأخ ــال ب ــول ق ــذا الق ــواز: ه ــون باجل ــاين:  القائل ــول الث الق
 وقــول للاملكيــة إذا كانــت اإلمامــة تبعــاً لــآلذان، وقــول للشــافعية وهــو الروايــة األخــر
عنــد اإلمــام أمحــد - رمحــه اهللا - فقالــوا: جيــوز أخــذ األجــرة عــىل اإلمامــة ولــو كانــت مــن 

أعــامل القــرب. 
ــم اهللا -  ــة - رمحه ــم املالكي ــول ه ــذا الق ــني هب ــة: القائل ــول بالكراه ــث:  الق ــول الثال الق
وهــو قــول عنــد احلنابلــة - رمحهــم اهللا -، فقالـــوا: إن أخذ األجـــرة عــىل اإلمامـــة يف الصالة 

مكروهــاً . 
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الرتجيــح: والــذي يظهــر يل واهللا أعلــم هــو القــول باملنــع مــن أخــذ األجــرة عــىل اإلمامة، 
ألن اإلمامــة مــن أعــامل القــرب التــي ينبغــي أن يبتغــي هبــا املســلم وجــه اهللا ســبحانه وتعاىل، 

ق مــن بيــت مال املســلمني. زْ وأمــا الــرضورة فإنــه يســتعاض عنهــا بإعطائــه مــن الــرَّ

ثانياً: الرزق عىل اإلمامة:
أمــا الــرزق مــن بيــت مـــال املســلمني فــإن الفقهــاء - رمحهــم اهللا - باالتفــاق  جــوزوا 

ــح املســلمني. ــام وضــع ملصال ــال إن ــال، ألن هــذا امل ــت امل ــرزق مــن بي أخــذ ال
ثانيــاً: مــن حقــوق اإلمــام أن ال تقــام الصــالة إال بإذنــه: فيجــب عــىل املــؤذن أن يراعــي 
ــراً  ــام تأخ ــر اإلم ــام، إال إن تأخ ــأيت اإلم ــى ي ــالة حت ــم للص ــك، وال يقي ــام يف ذل ــق اإلم ح

وخــيش النــاس خــروج الوقــت.
واألدلــة عــىل حــق اإلمــام يف ذلــك مــا روي عــن عــيل: ( املــؤذن أملــك بــاألذان، واإلمام 

أملــك باإلقامــة ) ســبق خترجيه. 

ثالثاً:  من حقوق اإلمام  أنه األحق باإلمامة إذا قلده السلطان:
فاإلمــام الــذي يقلــده ويل أمــر املســلمني ال جيــوز ألحــد مــن املســلمني التقــدم عليــه إال 

بإذنــه، وهـــذا مــن بــاب السياســة الرشعيــة املوكولـــة إىل ويل أمــر املســلمني.

رابعاً: من حقوق اإلمام أنه هو من يستخلف غريه للصالة باجلامعة:
ــا  ــذا م ــهد هل ــم، يش ــالً يؤمه ــوم رج ــار للق ــاب، أن خيت ــام إذا أراد الغي ــق اإلم ــن ح  فم
جــاء يف الصحيحــني أن الرســول -صــىل اهللا عليــه وســلم- قـــال: ( مــروا أبــا بكــر فليصــيل 

ــه..  ــبق خترجي ــاس) س بالن

خامســاً: مــن حقــوق اإلمــام أنــه مــن يأمــر وينهــى يف املســجد إذا وكل إليــه األمــر 
مــن ويل أمــر املســلمني أو نائبــه، وهــذا مــن بــاب السياســة الرشعيــة.     
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املطلب الثاين: حقوق األئمة يف النظام
ــم (م/١)  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــاجد الص ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم إن نظ
ــذه  ــاه، وه ــوق يف ثناي ــذه احلق ــاءت ه ــاً ج ــام حقوق ــل لإلم ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. كف وتاري

ــايل:  ــي كالت ــال ه ــبيل اإلمج ــىل س ــوق ع احلق
املكافأة.. ١
يستحق اإلمام إذن بالغياب ملدة شهر إذا كان بعذرٍ مرشوع.. ٢
٣ . . يستحق إجازةً مرضيةً
عدم التفرغ لإلمامة.. ٤
منح املكافآت عند انتهاء اخلدمة.. ٥
أن اإلمام هو من يستخلف من ينوب عنه إذا أراد الغياب. . ٦
أنه األحق بشؤون املسجد... ٧
ال جيوز إيقاع اجلزاء عليه إالَّ بعد إجراء حتقيقٍ مكتوب معه، وسامع أقواله.. . ٨

املبحث الثالث: واجبات األئمة
وفيه مطلبان:

املطلب األول: الواجبات يف الفقه.
أوالً: واجبات اإلمام جتاه اهللا سبحانه وتعاىل:

ليتذكــر هــذا اإلمــام أنــه أمــام أمانــة عظيمــة، أنيطــت بــه، فليتــق اهللا فيهــا، فــال يقــرص يف 
الصــالة ويتهــاون هبــا.

ــى  ــلم-، حت ــه وس ــىل اهللا علي ــي -ص ــالة النب ــة ص ــرأ كيفي ــم ويق ــام أن يتعل ــىل اإلم وع
ــل. ــو األكم ــه ه ــوب من ــه مطل ــني؛ ألن ــىل املأموم ــا ع يطبقه
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ــه،  ــوب من ــه املطل ــىل الوج ــة ع ــارة الكامل ــالة الطه ــر للص ــه أن يتطه ــب علي ــك جي كذل
وال يتهــاون ال بــأركان الصــالة، وال برشوطهــا، وال بواجباهتــا، بــل إن األمــر يتعــد فقــد 

ــنونات. ــب باملس يطال
ثــم إنــه جيــب عــىل هــذا اإلمــام الــذي تــوىل الصــالة بالنــاس أن يتعلــم العلــم النافــع، 

وأن يتعلــم أمــور الصــالة كلهــا، فــال يصــيل بالنــاس عــىل جهــل منــه. 

ثانياً: واجبات اإلمام جتاه من واله هذا األمر:
جيــب عــىل اإلمــام الراتــب، طاعــة إمــام املســلمني، وهــو داخــل يف عمــوم قولــه تعــاىل:

ــة  ــاء: آي ﴾ النس ــمْ نكُ ــرِ مِ يلِ األَمْ أُوْ ــولَ وَ سُ ــواْ الرَّ أَطِيعُ ــواْ اهللاَّ وَ ــواْ أَطِيعُ نُ ــنَ آمَ ي ذِ ــا الَّ َ ــا أَهيُّ  ﴿يَ
     .(٥٩)

ثالثاً: واجبات اإلمام جتاه املأمومني:
ــىل  ــم ع ــيل هب ــالة، أن يص ــث الص ــن حي ــني م ــاه املصل ــام جت ــات اإلم ــن واجب ١- إن م

ــالة. ــلم- يف الص ــه وس ــىل اهللا علي ــم -ص ــول الكري ــدي بالرس ــل، ويقت ــه األكم الوج
أيضاً من واجباته، أن ينظم وقته يف الصالة، فال يتقدم أحياناً، ويتأخر أحياناً.

ــاط  ــث االرتب ــن حي ــجد م ــة املس ــني، أو مجاع ــاه املصل ــام جت ــات اإلم ــن واجب ٢- م
باملســجد.

فيجب عىل اإلمام جتاه مجاعته ما ييل:
أوالً: من ناحية تربوية وعملية:

١- إقامــة الــدروس العامــة التــي مــن شــأهنا أن تفقــه املصلــني،  وقــد كان النبــي -صــىل 
اهللا عليــه وســلم- يعلــم أصحابــه، فقــد جــاء يف احلديــث أن رجــالً قــام يف املســجد فقــال: 
يــا رســول اهللا مــن أيــن تأمرنــا أن هنــل ؟ فقــال رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم-: (هيــل 

أهــل املدينــة مــن ذي احلليفــة..) ســبق خترجيــه.

نظام األئمة واملؤذنني - دراسة مقارنة
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٢- إقامــة النــدوات، واملحــارضات ملواجهــة شــبهة، أو فكــر منحــرف، أو حــل مشــكلةٍ 
اجتامعيــة.

٣- إنشاء مكتبة تضم جمموعة من الكتب املنوعة. 
٤- فتح حلقات حتفيظ القرآن الكريم.

ثانياً: من الناحية االجتامعية:
١- التامس احلل ملشكلة تقع بني اثنني من مجاعة املسجد، والصلح بينهام. 

٢- تلمس أحوال الفقراء واملساكني من أبناء حيه املحتاجني للمساعدة.
٣- عقد لقاءات من خالل زيارات شهرية بني مجاعة املسجد.

رابعاً:واجبات اإلمام جتاه املسجد:
ــه،  ــه، وأن يتقــي اهللا في ــوىل إمامت ــذي يت ــي باملســجد ال جيــب عــىل إمــام املســجد أن يعتن

ــة. ــية واملعنوي ــني احلس ــه العامرت ــىل عامرت ــوم ع فيق
ــجد  ــىل املس ــص ع ــا ينق ــب م ــؤولة، وطل ــات املس ــاب إىل اجله ــية بالذه ــامرة احلس فالع
ــة  ــىل إقام ــوم ع ــه يق ــة، فإن ــامرة املعنوي ــو الع ــر ه ــب اآلخ ــن اجلان ــا م ــياء تكمله،أم ــن أش م

ــا  ــدروس فيه ــة ال ــا، وإقام ــوات فيه الصل

املطلب الثاين: الواجبات يف النظام
ــم  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــاجد الص ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم ــب نظ أوج
ــرشة  ــة ع ــادة السادس ــاءت يف امل ــاتٍ ج ــام واجب ــىل اإلم ــخ ١٣٩٢/١/٩هـ.ع (م/١) وتاري
ــدم  ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم ــب نظ ــري أوج ــات يف غ ــام واجب ــىل اإلم ــب ع ــم أوج ــه، ث من
ــاء يف  ــام ج ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ، ك ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــاجد الص املس
التعهــد واإلقــرار الــذي يوقعــه مــن يُرشــح لوظيفــة اإلمامــة، هــذه الواجبــات يف ا أوجــب 
ــخ  ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــاجد الص ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم نظ
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١٣٩٢/١/٩هـــ  مل خيصهــا املنظــم لإلمــام وحــده، وإنــام جعلهــا تشــمل موظفــي املســجد 
ــت  بــام فيهــم اإلمــام واملــؤذن، وهلــذا فإننــا ال نفــرق حــني احلديــث عــن الواجبــات التــي نصَّ
عليهــا املــادة السادســة عــرشة مــن النظــام أوجــب نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد 

الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ 
إذن فالواجبات املشرتكة هي: 

مراعاة مواعيد الصالة.. ١
املحافظة عىل نظافة املسجد، وسالمة حمتوياته. . ٢
القيام بالواجب حسب بام تقتضيه الرشيعة اإلسالمية. . ٣
االبتعــاد عــن كل مــا خيــل بــرشف الوظيفــة أو كرامتهــا أو يمــس بالســمعة وحســن . ٤

الســرية. 
أن يدفع املكافأة املدفوعة له من الوزارة إىل من ينيبه حني يعطى إذناً بالغياب. . ٥
ــدده . ٦ ــام حي ــرضورة، وب ــريه إالَّ يف ال ــب غ ــه، وأالَّ يني ــة بنفس ــل الوظيف ــوم بعم أن يق

ــة اإلدارة. ــد موافق ــام، وبع النظ
عــدم الســامح ألي شــخص بالوعــظ يف املســجد مــا مل يكــن حيمــل ترخيصــاً بذلــك، . ٧

ــوحاً  ــن مفس ــا مل يك ــالن م ــق، أو إع ــور، أو ملص ــع أي منش ــامح بوض ــدم الس وع
ــاف. ــالمية واألوق ــؤون اإلس ــوزارة الش ــمي ل ــم الرس ــاً باخلت وخمتوم

ممــا جيــب عــىل اإلمــام التعــاون مــع مراقــب املســجد، واملــؤذن، واخلــادم بــام يعــود . ٨
باملصلحــة العامــة.

جيب عىل املؤذن التقيد بام يصدر عن الوزارة من تعاميم أو تعليامت. . ٩
هــذه الواجبــات يشــرتك فيهــا اإلمــام، واملــؤذن عــىل حــد ســواء، وأمــا الواجبــات التــي 

تزيــد عــىل اإلمــام فهــي كالتــايل: 
أن خيصص جزءاً من وقته للوعظ واإلرشاد.. ١٠

ــذا  ــدر ه ــوزراء ص ــس ال ــن جمل ــادر م ــرار الص ــب يف الق ــذا الواج ــىل ه ــصَّ ع ــد نُ وق
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القــرار باملرســوم امللكــي رقــم (م/٣٣) وتاريــخ ١٤٠٠/٨/١١هـــ.   برقــم (١٢١) وتاريــخ 
١٤٠٠/٧/١٢هـــ وجــاء هــذا النــص يف الفقــرة (٣) مــن سادســاً، وأيضــاً جاء هــذا الواجب 
يف اإلقــرار والتعهــد املأخوذيــن عــىل اإلمــام حينــام يتــم ترشــيحه عــىل وظيفــة إمــام حيــث 
ــي  ــن وقت ــزءاً م ــص ج ــوات، وأن أخص ــات الصل ــىل أوق ــة ع ــد باملحافظ ــىل: «أتعه ــصَّ ع ن

للوعــظِ واإلرشــاد، وتوعيــظ املســلمني بأمــور دينهــم ودنياهــم».
ــدم  ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم ــاءت يف نظ ــي ج ــىل الت ــدت ع ــات زي ــاك واجب ــاً هن أيض

ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ. ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــاجد الص املس
ــؤون  ــه وزارة الش ــاب أصدرت ــلكية يف كت ــة املس ــات النظامي ــذه الواجب ــدت ه ــد وج وق
اإلســالمية واألوقــاف بعنــوان «أحــكام املســاجد يف الرشيعــة اإلســالمية». فنقلــت منــه هــذه 

الواجبــات وهــي كالتــايل: 
١١- مراقبة املؤذن، واخلادم , والرفع عنهام للوزارة.     
١٢- مراجعة الوزارة لطلب كل ما حيتاج إليه املسجد:

املبحث الرابع: استخالف اإلمام من ينوب عنه
وفيه مطلبان:

املطلب األول: حكمه يف الفقه
احلالــة األوىل: االســتخالف قبــل الصــالة:وردت األحاديــث الكريمــة الصحيحــة بجواز 
اســتخالف اإلمــام مــن ينــوب عنــه قبــل الصــالة إذا عــرض لــه عــارض. ومــن ذلــك مــا 
ــا مــرض رســول اهللا -صــىل اهللا  رواه الشــيخان عــن عائشــة - ريض اهللا عنهــا - قالــت: (مل
ــر  ــا بك ــروا أب ــال: م ــأذن فق ــالة ف ــرضت الص ــه فح ــات في ــذي م ــه ال ــلم- مرض ــه وس علي

فليصــل بالنــاس...) ســبق خترجيــه احلديــث. واللفــظ للبخــاري. 
أيضــاً مــن األدلــة العقليــة أننــا لــو قلنــا بعــدم جــواز االســتخالف ألد ذلــك إىل حــرج 

األمــة، وتفويــت منافــع عليهــم.
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ــني  ــالف ب ــا خ ــل فيه ــألة حص ــذه املس ــاء الصالة:ه ــتخالف أثن ــة: االس ــة الثاني احلال
ــوال. ــة أق ــىل ثالث ــاء ع الفقه

القــول األول:  القائلــني باجلــواز: وهــو املذهــب عنــد احلنفيــة، واألظهــر عنــد الشــافعية، 
وهــو اجلديــد عندهــم، وروايــة عنــد اإلمــام أمحــد - رمحهــم اهللا - فهــؤالء ذهبــوا إىل جــواز 
االســتخالف إذا طــرأ لإلمــام يشء يف الصــالة، بــل إن بعــض أهــل العلــم ذهــب إىل جــواز 
االســتخالف مــن اإلمــام ولــو مــن غــري عــذر مســتدالً لذلــك برجــوع أيب بكــر حينــام جــاء 
الرســول -صــىل اهللا عليــه وســلم- هيــادي بــني الرجلــني فتأخــر ليصــيل النبــي -صــىل اهللا 

عليــه وســلم- بالنـــاس فأبــو بكــر تأخــر مــن غــري حاجــة ســبق خترجيــه. 
أيضــاً ممــا اســتدل بــه املجيــزون أن عمــر بــن اخلطــاب - ريض اهللا عنــه - ملــا طُعــن قــدم 
عبــد الرمحــن بــن عــوف يف الصــالة البخــاري (٣٧٠٠). فــكان ذلــك بمحــرض مــن الصحابة 

ومل ينكــر عليــه أحــد فــكان ذلــك إمجاعــاً منهــم .
القــول الثــاين:  القائلــني بعــدم اجلــواز: وهــو األظهــر عنــد الشــافعية، والقــول القديــم 

عنــد الشــافعي، والروايــة األخــر عنــد اإلمــام أمحــد عــدم اجلــواز.
ــدب  ــه ين ــريون أن ــم اهللا - ف ــة - رمحه ــم املالكي ــدب: وه ــني بالن ــث:  القائل ــول الثال الق

ــالة. ــذر يف الص ــه ع ــرأ علي ــتخلف إذا ط ــام أن يس لإلم
الرتجيــح: بعــد أن اســتعرضنا أقــوال الفقهــاء - رمحهــم اهللا -، وأدلتهــم فالــذي يظهــر 
ــإن  ــني ف ــا املانع ــا، وأم ــم ورصاحته ــوة أدلته ــك لق ــن، وذل ــول املجيزي ــو ق ــم ه يل واهللا أعل

ــاب. ــذا الب ــح يف ه ــح رصي ــو صحي ــص فه ــف الن ــى ألن ختال ــم ال ترق أدلته

املطلب الثاين: التنظيامت اخلاصة باستخالف اإلمام من ينوب عنه 
ــم (م/١)  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــاجد الص ــدم املس ــني وخ ــة واملؤذن ــام األئم إن نظ
وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ.  حــني تكلــم عــن االســتخالف مل يفرق بني االســتخالف بالنســبة 
ــؤذن  ــام وامل ــاملة لإلم ــا ش ــي ذكره ــتخالف الت ــكام االس ــل أح ــل جع ــؤذن، ب ــام وامل لإلم
عــىل حــدٍ ســواء، يقــاس عليــه اإلمــام هنــا، هلــذا فــإن مبــدأ االســتخالف يف نظــام األئمــة 
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واملؤذنــني وخدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـ.  
جائــز، لكــن النظــام اشــرتط رشوطــاً.

وهذه الرشوط عىل سبيل اإلمجال هي: 
١- ال يســتحق املــؤذن الغيــاب واالســتخالف إالَّ يف حالتــني اإلجــازة  املرضيــة، واإلذن 

بالغيــاب. 
ــإن احلــد األعــىل لالســتخالف مخســة عــرش  ٢- إذا كان االســتخالف بســبب املــرض ف

ــإن االســتخالف ال يتعــد شــهراً. ــاب ف ــاً بالغي شــهراً، وإن كان إذن
٣- أن يقوم باإلتيان بمن ينوب عن مدة غيابه.
٤- ال بد أن تقبل الوزارة هذا الشخص املناب.

٥- أن يدفع مكافأة الوظيفة للشخص املستناب.

املبحث اخلامس: املراقبة والتفتيش
وفيه مطلبان:

املطلب األول: حكمه يف الفقه 
ــم  ــة، ورشوط توليه ــن األئم ــم ع ــوا يف كتبه ــام تكلم ــم اهللا - حين ــاء - رمحه إن الفقه
ــد  ــم، وق ــش عليه ــة والتفتي ــب املراقب ــوا جان ــة، مل يغفل ــكام األئم ــق بأح ــا يتعل ــا مم وغريه
أســند الفقهــاء - رمحهــم اهللا تعــاىل - أمــر املراقبــة والتفتيــش إىل أهــل احلســبة، فتجــد أن مــن 

ــك.  ــة يف ذل ــب األئم ــل جان ــاء مل يغف ــن الفقه ــبة م ــن احلس ــم ع تكل
و مســألة املراقبــة عــىل األئمــة مســألة ال بــد منهــا، وترتقــي إىل درجــة الوجــوب 
عــىل اإلمــام األعظــم، أو مــن ينــوب عنــه؛ ألن هــذا ممــا اســرتعاه اهللا عليــه، وهــو 
مــن  الشــيخني  عنــد  ورد  فقــد  وتعــاىل.  ســبحانه  اهللا  أمــام  رعيتــه  عــن  مســؤول 
، ابــن عمــر أن الرســول -صــىل اهللا عليــه وســلم- قــال: ( أال كلكــم راعٍ حديــث 
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وكلكم مسؤول عن رعيته...) سبق خترجيه

املطلب الثاين: التنظيامت اخلاصة باملراقبة والتفتيش عىل األئمة 
ال فــرق يف املراقبــة بالنســبة لإلمــام عــام جــاء يف املراقبــة عــىل املؤذنــني، إذ هــم يف ذلــك 

ســواء، ومــا ذكرتــه بالنســبة للمراقبــة عــىل املؤذنــني فإنــه ينطبــق متامــاً عــىل األئمــة.

املبحث السادس: إيقاع اجلزاءات عىل األئمة
وفيه مطلبان:

املطلب األول: حكمه يف الفقه 
ذكــر الفقهــاء - رمحهــم اهللا تعــاىل - أن اإلمــام متــى مــا أتــى بــام خيالــف الرشيعــة فإنــه 
ينهــى عــن ذلــك، فــإن مل ينتــه وجــب عزلــه، وبذلــك يكــون الفقهــاء - رمحهــم اهللا - أوقعــوا 
ــد  ــك، فق ــد ذل ــارشة بع ــزل مب ــه يع ــه فإن ــم إن مل ينت ــذار، ث ــي اإلن ــة األوىل وه ــه العقوب علي

جــاءت نصــوص بعــض الفقهــاء - رمحهــم اهللا - بذلــك.
وعــىل هــذا فــإن إيقــاع اجلــزاءات عــىل األئمــة أمــر لــه وجــود يف الــرشع الكريــم، يــدل 
لذلــك مــا جــاء عنــد أيب داود، وأمحــد وغريمهــا أن رجــالً أمَّ قومــاً فبصــق يف القبلــة ورســول 
اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم- ينظــر فقــال رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم- حــني فــرغ: 
(ال يصــيل لكــم) فــأراد بعــد ذلــك أن يصــيل هلــم فمنعــوه، وأخــربوه بقــول الرســول -صــىل 
اهللا عليــه وســلم- فذكــر ذلــك لرســول اهللا صــىل اهللا عليــه  وســلم فقــال: (نعــم). وحســبت 

أنــه قــال: (إنــك آذيــت اهللا ورســوله ) ســبق خترجيــه. 
فمتــى مــا وقــع اإلمــام يف خمالفــة للرشيعــة فــإن إيقــاع اجلــزاء عليــه جائــز، بــل قــد يرقــى 
لدرجــة الوجــوب أحيانــاً كــام فعلــه الرســول -صــىل اهللا عليــه وســلم- يف احلديــث الســابق.

ــي  ــزاء فيكف ــاع اجل ــتحق إيق ــي ال تس ــات الت ــن املخالف ــاك م ــز، ألن هن ــت جائ ــام قل وإن
ــه. فيهــا التنبي
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املطلب الثاين: اجلزاءات عىل األئمة يف النظام
إن املنظــم حــني وضــع اجلــزاءات يف نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ.  جعلهــا شــاملةً ملوظفــي املســجد، 
ومل خيصهــا باألئمــة لوحدهــم أو باملؤذنــني، وإنــام جعلهــا شــاملة لالثنــني معــاً، كــام نصــت 
بذلــك املــادة  الســابعة عــرش مــن نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم 
ــت عــىل التــايل:» اجلــزاءات التــي  امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـ،حيــث نصَّ

يمكــن إيقاعهــا عــىل موظفــي املســاجد هــي:
اإلنذار.. ١
اللوم.. ٢
حسم مكافأة بام ال يتجاوز استحقاق ثالثة أشهر.. ٣
الفصل.. ٤

املبحث السابع: انتهاء خدمة اإلمام
وفيه مطلبان:

املطلب األول: أسبابه يف الفقه 
ــل بــرشوط اإلمامــة الســابق  أن مــن أســباب انتهــاء خدمــة اإلمــام إذا طــرأ عليــه يشء خيُ

ذكرهــا،، فإنــه مبــارشة ينتهــي عملــه كإمــام، ويبعــد عــن اإلمامــة.
أيضــاً مــن أســباب انتهــاء خدمــة اإلمــام مــا لــو عوقــب اإلمــام إذا أخــل بــيشء مــن أمور 
الديــن، فمتــى مــا عزلــه املــوكل إليــه األمــر وقــد كان يف الســابق املحتســب فــإن إمامتــه يف 

الصــالة ال تصــح؛ ألنــه عــزل بأمــر الــوايل الــذي قلــده. 
أيضــاًَ مــن أســباب انتهــاء خدمــات اإلمــام، مــا لــو طلــب اإلمــام نفســه اإلعفــاء مــن 

ــه  منصب
أيضــاً مــن أســباب انتهــاء خدمــة اإلمــام مــا لــو عــزل اإلمــام نفســه،كام فعــل احلســن بــن 
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ــه رواه احلاكــم يف  ــة - ريض اهللا عن ــع معاوي ــام عــزل نفســه وباي ــه - حين عــيل - ريض اهللا عن
املســتدرك عــىل الصحيحــني حديــث (٤٧٧٤) وقــال: «إســناده صحيــح عــىل رشط الشــيخني 

ومل خيرجــاه»
لكن جيب أن يكون هناك ضوابط لعزل اإلمام نفسه، فمن هذه الضوابط:

١- أن يتم إبالغ صاحب الشأن هبذه االستقالة. 
٢- تكون هذه االستقالة يف وقت مناسب.

٣- أن يوجد من حيل حمله يف اإلمامة.
٤- أن ال يكون يف تركه منصبه رضرٌ عىل املأمومني.

املطلب الثاين: أسبابه يف النظام
مل يفــرق نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) 
وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ.  بــني اإلمــام واملــؤذن، فانتهــاء خدمــة اإلمــام واملــؤذن واحــدة، 
لــذا فــإن املــادة احلاديــة والعــرشون مــن نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ، جــاءت شــاملة ملوظفــي املســجد، 
ومل تنــص عــىل أحدمهــا، يبــني ذلــك نــص املــادة الســابقة حيــث نصــت عــىل مــا يــيل: «تنتهي 

خدمــة املوظــف» وبنــاءاً عــىل هــذا، فــإن أســباب انتهــاء اخلدمــة هــي مــا يــيل:
ــني. ١ ــرار التعي ــه بق ــخ إبالغ ــن تاري ــاً م ــرش يوم ــة ع ــالل مخس ــه خ ــارش عمل إذا مل يب

أو النقل.
إذا غاب عن عمله بدون عذرٍ مرشوع ملدة مخسة عرش يوماً.. ٢
إذا فقد أحد رشوط التعيني.. ٣
إذا عجز عن مبارشته عمله بسبب املرض ملدة تزيد عن مخسة عرش شهراً.. ٤
إذا حكم عليه بالسجن ملدة تزيد عن ستة أشهر. . ٥

هــذه األســباب اخلمســة نــصَّ عليهــا نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر 

نظام األئمة واملؤذنني - دراسة مقارنة
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باملرســوم امللكــي رقــم (م/١) وتاريــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ.  يف (م/٢١).
لكــن هنــاك ســبب زائــدٌ مل ينــص عليــه  نظــام األئمــة واملؤذنــني وخــدم املســاجد الصــادر 
ــة  ــام اخلدم ــه نظ ــص علي ــد ن ــخ ١٣٩٢/١/٩هـــ وق ــم (م/١) وتاري ــي رق ــوم امللك باملرس
املدنيــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م/٤٩) وتاريــخ ١٣٩/٧/١٠هـــ يف مادتــه الثالثني. 

وهــذا الســبب هــو:
االستقالة.. ٦
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الفصل الرابع

االختصاص القضائي 

وفيه مبحثان:

  املبحث األول:  االختصاص القضائي فيام يتعلق بوظيفة املؤذن.
 االختصــاص القضائــي فيــام يتعلــق بوظيفــة املــؤذن هــو ديــوان املظــامل. ذلــك أن مجيــع 
موظفــي الدولــة جهــة االختصــاص لدهيــم هــو ديــوان املظــامل إالَّ مــا اســتثنى بنــص، لكــن 
ــت عــىل ذلــك املــادة الثامنــة مــن ديــوان املظــامل، فهــم يتبعــون  األصــل هــو الديــوان كــام نصَّ
ــت املــادة (م/٨) مــن ديــوان املظــامل الصــادر باملرســوم امللكــي  نظــام اخلدمــة املدنية،فقــد نصَّ
رقــم (م/٥١) وتاريــخ ١٤٠٢/٧/١٧هـــ.   يف مجيــع فقراهتــا عــىل أن ديــوان املظــامل هــو جهة 

التحاكــم بالنســبة ملوظفــي الدولــة.

املبحث الثاين: االختصاص القضائي فيام يتعلق بوظيفة اإلمام
إن اإلمــام كــام هــو مــن موظفــي الدولــة وكــام هــو معلــوم بــأن - موظفــي الدولــة جهــة 

االختصــاص لدهيــم هــو ديــوان املظــامل إالَّ مــا اســتثني.   

تم التلخيص بحمد اهللا تعاىل
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد

وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين.

نظام األئمة واملؤذنني - دراسة مقارنة
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ملخص بحث 

أحكام التظلم اإلداري
دراسة مقارنة

مع تطبيقات قضائية من ديوان املظامل
بحث تكمييل لنيل درجة املاجستري يف السياسة الرشعية

إعداد الطالب
فارس بن أمحد الشهري

إرشاف فضيلة الشيخ الدكتور
فيصل بن رميان الرميان

األستاذ املساعد بقسم السياسة الرشعية
١٤٢٦هـ

عدد صفحات البحث قبل التلخيص باملقدمة والفهارس ١٠٤
عدد صفحات البحث بدون املقدمة والفهارس  ٨٢

عدد صفحات البحث بعد التلخيص  ٢٧
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وقد قسمت البحث إىل متهيد وثالثة فصول وخامتة، هي كالتايل:

التمهيد:
ويتكون من مخسة مباحث:

املبحث األول: تعريف التظلم.
. املطلب األول: تعريف التظلم لغةً
املطلب الثاين: تعريف التظلم فقهاً.

املطلب الثالث: تعريف التظلم نظاماً.
املبحث الثاين: تعريف اإلداري.

املطلب األول: تعريف اإلداري لغةً
املطلب الثاين: تعريف اإلداري فقهاً.

املطلب الثالث: تعريف اإلداري نظاماً.
امً. املبحث الثالث: تعريف التظلم اإلداري باعتباره علَ

املطلب األول: تعريف التظلم اإلداري يف الفقه اإلسالمي.
املطلب الثاين: تعريف التظلم اإلداري يف النظام.

املبحث الرابع: نظرة تارخيية يف نشأة التظلم اإلداري وحكمته.
املطلب األول: نشأة التظلم اإلداري.

الفرع األول: نشأة التظلم اإلداري يف الفقه اإلسالمي.
الفرع الثاين: نشأة التظلم اإلداري يف القانون احلديث.

الفرع الثالث: نشأة التظلم اإلداري يف النظام السعودي.
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املطلب الثاين:  احلكمة من التظلم اإلداري.
.املبحث اخلامس: متييز التظلم اإلداري عن التظلامت األخر

املطلب األول: التظلم اإلداري والطلب األصيل.
املطلب الثاين: التظلم اإلداري والطلب املعاد لتقديمه.

املطلب الثالث: التظلم اإلداري والطلب السابق.
املطلب الرابع: التظلم اإلداري والدعو اإلدارية.

الفصل األول: إجراءات التظلم اإلداري.
ويتكون من ثالثة مباحث، كام ييل:

املبحث األول: تقديم التظلم اإلداري.

املبحث الثاين: فحص التظلم اإلداري.
املبحث الثالث: البت يف التظلم اإلداري.

املطلب األول: البت من قبل اجلهة اإلدارية.

املطلب الثاين: البت من قبل اجلهة الرئاسية.
املطلب الثالث: البت من قبل جلنة إدارية.

الفصل الثاين: أنواع التظلم اإلداري، درجاته، ورشوطه.
ويتكون من ثالثة مباحث، كام ييل:

املبحث األول: أنواع التظلم اإلداري.
املطلب األول: التظلم االختياري.

املطلب الثاين: التظلم الوجويب.



٧٦

ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد السادس

املبحث الثاين: درجات التظلم اإلداري.
املطلب األول: التظلم من القرارات اإلدارية املتعلقة بحقوق املوظف العام.

.املطلب الثاين: التظلم من القرارات اإلدارية األخر
املبحث الثالث: رشوط التظلم اإلداري.

املطلب األول: أن يكون التظلم بعد صدور القرار اإلداري.
املطلب الثاين: أن يتضمن التظلم عرضاً واضحاً للموضوع.

املطلب الثالث: أن يكون التظلم جمدياً.
املطلب الرابع: أن يتم تقديم التظلم يف امليعاد املحدد نظاماً.

املطلب اخلامس: أن يتم تقديم التظلم إىل اجلهة اإلدارية املختصة.
الفصل الثالث: آثار التظلم اإلداري.

ويتكون من ثالثة مباحث، كام ييل:

املبحث األول: اآلثار املتعلقة باملتظلم.
املبحث الثاين: اآلثار املتعلقة بجهة اإلدارة.
املطلب األول: قبول جهة اإلدارة للتظلم.
املطلب الثاين: رفض جهة اإلدارة للتظلم.

املطلب الثالث: سكوت جهة اإلدارة.
املبحث الثالث: اآلثار املتعلقة بالقرار.

املطلب األول: تنفيذ القرار.
.املطلب الثاين: قطع ميعاد رفع الدعو
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املطلب الثالث: حلول القرار الصادر بالفصل يف التظلم حمل التظلم األصيل.
خامتة: تتضمن أبرز النتائج التي توصلت إليها يف البحث.
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التمهيد

ويتكون من مخسة مباحث:

املبحث األول: تعريف التظلم
املطلب األول: تعريف التظلم لغة:

ــن  ــكاية م ــى ش ، بمعن ــامً ــمُ تَظلُّ تظلَّ ــم يَ ــدر تظلَّ ــو مص ــل: وه ع ــىل وزن تفُ ــم ع التظل
ــن  ــه مم ــوم إنصاف ــب املظل ــه طل ــريه، ففي ــلطان أو غ ــم أو الس ــم إىل احلاك ــع الظل أوق

ــه.  ظَلَمَ
املطلب الثاين: تعريف التظلم فقهاً.

تعريــف التظلــم يف الفقــه اإلســالمي مــن خــالل التطبيــق العمــيل بأنــه: الشــكو املقدمــة 
مــن شــخص إىل مــن يســتطيع إنصافــه.

املطلب الثالث: تعريف التظلم نظاماً.
التظلــم يف النظــام الســعودي: هــو التــرصف الــذي يســبق التقــدم إىل القضــاء املختــص، 
كــام أنــه الوســيلة التــي يمنحهــا النظــام لألشــخاص املترضريــن مــن القــرار لتقديــم عريضــة 
ــاء  ــام القض ــة اإلدارة أم ــد جه ــكاواهم ض ــم ش ــا تقدي ــن خالهل ــم م ــي يمكنه ــو الت الدع

للفصــل يف املنازعــة الناشــئة بينهــام.

املبحث الثاين: تعريف اإلداري
املطلب األول: تعريف اإلداري لغة

يقصــد بـــ (اإلداري) النســبة إىل (اإلدارة) باعتبــار أن اإلدارة وهي تقوم بمامرســة نشــاطها 
فهــي تقــوم بتقليــب األعــامل وحتريكهــا وفــق هنــج معــني متليــه عليهــا أهدافهــا وطريقة ســري 

. عملها
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املطلب الثاين: تعريف اإلداري فقهاً
ــامل يف  ــبه األع ــر بحس ــي جتُ ــوان الت ــات الدي ــي ممارس ــالمي ه ــه اإلس اإلدارة يف الفق

ــة.  الدول

املطلب الثالث: تعريف اإلداري نظاماً
فــت بأهنــا: [توظيــف املبــادئ والوســائل واألســاليب مــن أجــل  رِّ يف النظــام الســعودي عُ

غايــات واضحــة وعــىل نحــو حمــدد ومنســق].

ً امَ لَ املبحث الثالث: تعريف التظلم اإلداري باعتباره عَ
املطلب األول: تعريف التظلم اإلداري يف الفقه اإلسالمي

قيــام املتــرضر يف حــق مــن حقوقــه بشــكاية مــن أوقــع عليــه الــرضر إىل وايل املظــامل مــن 
أجــل النظــر يف مظلمتــه وإزالــة أســباهبا بحيــث تعــود حقوقــه الرشعيــة إليــه.

املطلب الثاين: تعريف التظلم اإلداري يف النظام
«هــو اإلجــراء الــذي يقــوم بــه صاحــب الشــأن ويعــرب مــن خاللــه عــن عــدم رضــاه عــن 
القــرار اإلداري ويقــدم إىل  اجلهــة اإلداريــة مصــدرة القــرار أو الســلطة الرئاســية هلــا، أو جلنــة 
إداريــة خاصــة ينظــر التظلــامت، هبــدف حثهــا عــىل إعــادة النظــر يف ذلــك القــرار وتعديــل أو 

إلغائــه يف مــدد ومواعيــد حددهــا النظــام».

املبحث الرابع: نظرة تارخيية يف نشأة التظلم اإلداري وحكمته
املطلب األول: نشأة التظلم اإلداري

الفرع األول: نشأة التظلم اإلداري يف الفقه اإلسالمي.
ــب  ــرضور أو صاح ــن امل ــي متك ــائل الت ــد األدوات والوس ــم اإلداري كإح ــأ التظل نش

ــامل. ــاء املظ ــق قض ــن طري ــه ع ــرتداد حق ــن اس ــة م املظلم
ــذ  ــدأت من ــي تؤصــل األخــذ بقضــاء املظــامل فقــد ب ــاً، والت ــع تارخيي ــث الوقائ ومــن حي
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ــد  ــىل ي ــذ ع ــوم، واألخ ــه املظل ــك بإنصاف ــلم- وذل ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا -ص ــد رس عه
ــث  ــاء، حي ــن القض ــوع م ــذا الن ــة هل ــة الفعلي ــد البداي ــداً تؤك ــرية ج ــوادث كث ــامل، يف ح الظ
كانــت أغلــب تلــك احلــوادث عبــارة عــن تظلــامت يتقــدم هبــا أصحــاب الشــأن وجيــدون 
النــرصة مــن النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم-، وعــىل هــذا النهــج مــىض اخللفــاء الراشــدون، 

ــار القضــاء مــن وظائفهــا. ــة، باعتب ــة اخلالف ــوا ينظــرون املظــامل باالســتناد إىل والي فكان
وعندمــا ورث عبــد امللــك بــن مــروان اخلالفــة كان أول مــن خصــص يومــاً يتلقــى فيــه 
شــكاو املتظلمــني دون أن يبــارش القضــاء فيهــا، فكانــت مهمتــه يف هــذه املرحلــة البحــث 
فيــام إذا كان هنــاك ظالمــة حتتــاج إىل القضــاء، فيدفــع هبــا إىل قاضيــه حيــث ينظرهــا ويقــيض 

فيهــا.

الفرع الثاين: نشأة التظلم اإلداري يف القانون احلديث
األصــل يف طبيعــة الوظيفــة اإلداريــة أن تراقــب اإلدارة ترصفاهتــا املختلفــة بنفســها، وملــا 
كان هــذه النظــام غــري كافٍ لــرد مجيــع احلقــوق إىل أصحاهبــا، أو إلعــادة األمــور إىل نصاهبــا، 

قامــت الرقابــة القضائيــة عــىل قــرارات اإلدارة. 

الفرع الثالث: نشأة التظلم اإلداري يف النظام السعودي
ــك  ــد املل ــا يف عه هن ــة تكوّ ــع بداي ــعودية م ــة الس ــة العربي ــم اإلداري يف اململك ــأ التظل نش
ــور  ــكان وتط ــرة الس ــة وكث ــاع الدول ــراً التس ــه اهللا ونظ ــن رمح ــن عبدالرمح ــز ب عبدالعزي
ــراد تكــون  ــة ببحــث مظــامل األف ــة فقــد اقتــىض األمــر ختصيــص جهــة معين وظائــف الدول
تابعــة جلاللــة امللــك ومســؤولة أمامــه وهــذا مــا تــم يف ســنة ١٣٧٣هـــ حيــث أنشــئت إدارة 
بمجلــس الــوزراء باســم ديــوان املظــامل، وتنحــرص مهمتهــا يف بحــث شــكاو املواطنــني. ثم 
يف عــام ١٩٧٤هـــ صــدر املرســوم امللكــي٨٧٥٩/٣/٢ الــذي يقــيض بإنشــاء ديــوان املظــامل 
ــوان  ــوان مســتقل باســم دي ــه عــىل أن»يشــكل دي ــادة األوىل من كجهــة مســتقلة. ونصــت امل
املظــامل. ويقــوم بــإدارة هــذا الديــوان رئيــس مــن درجــة وزيــر يعــني بمرســوم ملكــي، وهــو 

املســؤول أمــام جاللــة امللــك وجاللتــه املرجــع األعــىل لــه.
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وقــد كان ذلــك هــو أول تطبيــق عمــيل ألحــكام التظلــم اإلداري يف النظــام الســعودي ثــم 
بعــد صــدور نظــام ديــوان املظــامل كجهــة قضــاء إداري مســتقل،١٤٠٢هـ، وصــدور قواعــد 
ــام،  ــامً يف النظ ــرياً ومه ــزاً كب ــم حي ــذ التظل ــامل أخ ــوان املظ ــام دي ــراءات أم ــات واإلج املرافع
وبــات لــه قواعــد ومواعيــد تنظمــه كــام يف املــادة الثالثــة منــه، والتــي تنــص عــىل أنــه «فيــام مل 
يــرد بــه نــص خــاص جيــب يف الدعــو النصــوص عليهــا يف الفقــرة (ب) مــن املــادة الثامنــة 
مــن نظــام ديــوان الظــامل أن يســبق رفعهــا إىل الديــوان التظلــم إىل اجلهــة اإلداريــة املختصــة 
ــرار  ــادرة بق ــوان الص ــام الدي ــراءات أم ــات واإلج ــد املرافع ــاً...» قواع ــتني يوم ــالل س خ

جملــس الــوزراء رقــم (١٩٠) وتاريــخ ١١/١٦/ ١٤٠٩هـــ، املــادة (٣)..

املطلب الثاين: احلكمة من التظلم اإلداري
ــوان ذي الرقــم (٢) وتاريــخ ١٤١٠/٤/٣هـــ إىل احلكمــة مــن  أشــار قــرار رئيــس الدي
ــن  ــواد م ــا يف امل ــار إليه ــراءات املش ــزام باإلج ــة رضورة االلت ــه رصاح ــا ورد ب ــم عندم التظل
ــد  ــة احل ــوان املظامل«بغي ــام دي ــراءات أم ــات واإلج ــد املرافع ــن قواع ــة م ــى الرابع األوىل حت
ــاس  ــرس للن ــة أي ــة بطريق ــة اإلداري ــق العدال ــا، وحتقي ــدد القضاي ــن ع ــتطاع م ــدر املس بق
وبإهنــاء تلــك املنازعــات يف مراحلهــا األوىل» تعميــم رئيــس ديــوان املظــامل رقــم (٢) بتاريــخ 
ــة  ــوان إىل حكم ــن الدي ــادرة ع ــرارات الص ــن الق ــد م ــار العدي ــام أش ١٤١٠/٤/٣هـــ.  ك
التظلــم، ففــي إحداهــا أن احلكمــة مــن التظلــم اإلداري مــن أجل«إهنــاء املنازعــات اإلداريــة 
يف مراحلهــا األوىل قبــل طرحهــا عــىل القضــاء املختــص إذا مــا أجيــب املتظلــم إىل طلبــه دون 
الدخــول يف لــدد اخلصومــة أمــام القضــاء ومــن ناحيــة أخــر تقلــل الــواردـ  بقــدر اإلمــكان 
ـ مــن عــدد القضايــا التــي ترفــع إىل ديــوان املظــامل باعتبــاره جهــة القضــاء اإلداري املنــوط هبا 
الفصــل يف تلــك املنازعــات». القــرار رقــم ٨٦/٣ لعــام ١٤٠٠هـــ يف القضيــة رقــم ٢/٤١ق 
لعــام ١٣٩٩هـــ، والقــرار رقــم ٨٦/١٠ لعــام ١٤٠٠هـــ يف القضيــة رقــم ٢/١١١ ق لعــام 

١٣٩٩هـــ، ١٤٠٠هـــ، والقــرار رقــم ٨٦/١ لعــام ١٤٠١هـ.
كام أن التظلم اإلداري يعترب حماولة للصلح قبل عرض النزاع عىل القضاء.
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املبحث اخلامس: متييز التظلم اإلداري عن الطلبات األخر
املطلب األول: التظلم اإلداري والطلب األصيل:

يكمــن الفــرق اجلوهــري بــني الطلــب األصــيل والتظلــم اإلداري يف الناحيــة املوضوعيــة. 
ــالف  ــأن بخ ــب الش ــني اإلدارة وصاح ــابق ب ــزاع س ــود ن ــيض وج ــيل ال يقت ــب األص فالطل

التظلــم اإلداري. كــام أن الطلــب األصــيل ال يوجــه ضــد عمــل قانــوين.

املطلب الثاين: التظلم اإلداري والطلب املعاد تقديمه:
ــروف أو  ــري يف الظ ــىل تغ ــتمل ع ــذي يش ــق، ال ــي الدقي ــى الفن ــد باملعن ــب اجلدي الطل
األســانيد القانونيــة التــي يرتكــن إليهــا صاحــب الشــأن، خيتلــف عــن التظلــم ألنــه ال يوجــد 

ــابق. ــرار إداري س ــد ق ض

املطلب الثالث: التظلم  اإلداري والطلب السابق:
يفــرتق الطلــب الســابق عــن التظلــم اإلداري يف كــون األول خالفــاً للثــاين ال يوجــد ضــد 
عمــل قانــوين موجــود فعــالً، بــل إن هدفــه هــو اســتعداء ذلــك العمــل القانــوين أي إحــداث 
 ــو ــع دع ــن رف ــأن م ــب الش ــن صاح ــل أن يتمك ــن أج ــة اإلدارة م ــه جه ــوم ب ــرصف تق ت
ــرار  ــدة الق ــذ بقاع ــعودي ال يأخ ــام الس ــظ أن النظ ــاء اإلداري، ويالح ــام القض ــه أم قضائي
ــواردة يف  ــات ال ــك املنازع ــن ذل ــتثنى م ــل. ويس ــاء الكام ــاو القض ــابق يف دع اإلداري الس
ــد  ــن قواع ــرة (١) م ــامدة (٢) فق ــاً لل ــك طبق ــامل وذل ــوان املظ ــام دي ــن نظ ــادة ١/٨/أ م امل
ــص  ــوان خيت ــام الدي ــن نظ ــادة (٨) م ــن امل ــرة  ١/أ م ــي الفق ــوان فف ــام الدي ــات أم املرافع
الديــوان بالفصــل يف الدعــاو املتعلقــة باحلقــوق املقــررة يف نظــم اخلدمــة املدنيــة والتقاعــد 
ــتقلة أو  ــة املس ــة العام ــخصية املعنوي ــزة ذوات الش ــة واألجه ــتخدمي احلكوم ــي ومس ملوظف
ــوان املظــامل الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م / ٥١  ورثتهــم واملســتحقني عنهــم. نظــام دي

وتاريــخ ١٧/ ٧/ ١٤٠٢هـــ.
ــوان، يف  ــام الدي ــراءات  أم ــات واإلج ــد املرافع ــن قواع ــة م ــادة الثاني ــت امل ــم أوجب ث
ــوان  ــة أن يســبق رفعهــا إىل الدي الدعــاو املتعلقــة باحلقــوق املقــررة يف نظــام اخلدمــة املدني
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ــة املختصــة خــالل مخــس ســنوات مــن تاريــخ نشــوء احلــق املدعــى  ــة اجلهــة اإلداري مطالب
ــرة(١). ــادة الثانية،فق ــوان، امل ــام الدي ــراءات أم ــات واإلج ــد املرافع ــه. قواع ب

املطلب الرابع: التظلم اإلداري والدعو اإلدارية
خيتلــف التظلــم اإلداري عــن الدعــو اإلداريــة يف أن األول يقــدم للجهــة اإلداريــة أمــا 
الثــاين فيقــدم للقضــاء، كــام أن األول هيــدف إىل إصــدار قــرار إداري بشــأن موضــوع التظلــم 
يف حــني هيــدف الثــاين إىل صــدور حكــم قضائــي يفصــل يف النــزاع، ويتفــق التظلــم اإلداري 
والدعــو اإلداريــة يف كوهنــام وســائل قانونيــة هتــدف إىل صــدور العمــل مطابقــاً للقانــون.
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الفصل األول

إجراءات التظلم اإلداري

ويتكون من ثالثة مباحث، كام ييل:

املبحث األول: تقديم التظلم.
ــوان، ال  ــام الدي ــراءات أم ــات واإلج ــد املرافع ــن قواع ــة م ــادة الثالث ــص امل ــظ أن ن يالح
يشــرتط اتبــاع شــكل معــني ، بيــد أن العمــل اســتقر عــىل رضورة الشــكل الكتــايب للتظلــم يف 
كثــري مــن األجهــزة اإلداريــة يف اململكــة حيــث يتــم عــادة تســجيل التظلــم يف الســجل العــام 
ويعطــى رقــامً وتارخيــاً، وحيصــل صاحــب الشــأن عــادة عــىل ورقــة مراجعــة يبــني فيــام رقــم 

التظلــم وتاريــخ تقديمــه.
و يتعــني عــىل املتظلــم أن يشــتمل تظلمــه عــىل موضــوع القــرار املتظلــم منــه واألســباب 

التــي بنــى عليهــا التظلــم.
ــم الوجــويب وذلــك حســب مــا ورد  ــم التظل ــة تقدي ــه كيفي كــام حــدد القــرار املشــار إلي
يف الفقــرة الرابعــة مــن القــرار املذكــور التــي نصــت عــىل أن «تتلقــى اجلهــة اإلداريــة املعنيــة 
التظلــم املقــدم إليهــا، وتســجيله برقــم مسلســل يف ســجل خــاص بالتظلــامت اإلداريــة ويبني 
فيــه تاريــخ تقديــم التظلــم، ويعطــى املتظلــم إيصــاالً رســمياً يتضمــن رقــم التظلــم وتاريــخ 

تقديمــه.  ويســلم لــه مبــارشة أو يســلم باليــد بواســطة الربيــد املســجل».

املبحث الثاين: فحص التظلم اإلداري
ــام يف  ــم، ك ــص التظل ــوىل فح ــي تت ــات الت ــىل اجله ــة ع ــة يف اململك ــض األنظم ــت بع نص
املــادة العــارشة مــن نظــام جملــس اخلدمــة املدنيــة فقــد جعلــت مــن اختصاصــات املجلــس: 
«ط - فحــص تظلــامت املوظفــني املحالــة إليــه مــن اجلهــات املختصــة وإبــداء الــرأي فيهــا». 
الفقــرة (ط) مــن املــادة العــارشة مــن نظــام جملــس اخلدمــة املدنيــة الصــادرة باملرســوم امللكــي 
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ــخ ١٣٩٧/١١/١٠هـ رقــم ٤٨/٢، وتاري
ــا  ــية هل ــة الرئاس ــرار أو اجله ــدرة الق ــة مص ــة اإلداري ــا إىل أن اجله ــارة هن ــدر اإلش وجت
عندمــا تقــوم بفحــص التظلــم، يمكــن هلــا أنــه تســتدعى صاحــب الشــأن أو الغــري ممــن لــه 
صلــة باملوضــوع لالسرتشــاد بوجهــة نظــره أو مــا لديــه مــن معلومــات أو مســتندات حــول 

موضــوع التظلــم.

املبحث الثالث: البت يف التظلم اإلداري
املطلب األول: البت من قبل اجلهة اإلدارية

ــك  ــب ذل ــه بموج ــرار، فإن ــدرة الق ــة مص ــة اإلداري ــه إىل اجله ــرضور بتظلم ــدم امل إذا تق
ــه أو  ــه أو بتعديل ــحبه أو بإلغائ ــا بس ــه، إم ــم من ــرار املتظل ــر يف الق ــادة النظ ــوم اإلدارة بإع تق

ــه. ــذي ارتكبت ــأ ال ــه اخلط ــرصَّ بوج ــد أن تُب ــه، بع ــريه ب ــتبدال غ باس
وعنــد البــت يف التظلــم تبــارش اجلهــة اإلداريــة الســلطات التــي هلــا عــىل أعامهلــا، أو عــىل 
أعــامل مرؤوســيها أو عــىل أعــامل مــن يرتبطــون هبــا بوصايــة إداريــة كــام أن ســلطاهتا يف هــذا 
املجــال ال تقتــرص عــىل النظــر يف مرشوعيــة القــرار، بــل تتعــداه إىل النظــر يف مــد مالءمتــه 
ــدد  ــذا الص ــلطة اإلدارة يف ه ــىل س ــرد ع ــة. وي ــة املالئم ــه برقاب ــح علي ــام يصطل ــبته في ومناس

قيــود متليهــا رضورة احــرتام احلقــوق املكتســبة واســتقرار األوضــاع اإلداريــة.

املطلب الثاين: البت من قبل اجلهة الرئاسية
ويقصــد باجلهــة الرئاســية الســلطة التــي تــرأس مُصــدر القــرار حمــل التظلــم، ويرجــع يف 
حتديــد الصفــة الرئاســية داخــل كل وزارة أو مصلحــة إىل القوانــني والقــرارات املنظمــة هلــا.

وبنــاءً عــىل ذلــك يتــوىل الرئيــس ســحب القــرار أو إلغائــه أو تعديلــه بــام جيعلــه مطابقــاً 
ــم  ــىل تظل ــاءً ع ــه بن ــه وتعديل ــر في ــادة النظ ــدره إلع ــرار إىل مُص ــد الق ــد يعي ــون، وق للقان

ــه. ــرضور من امل
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املطلب الثالث: البت من قبل جلنة إدارية
ــة ختتــص بنظــر التظلــامت والبــت فيهــا، حيــث تتكــون مــن  ــة إداري ــاً جلن تشــكل أحيان
ــر  ــة بنظ ــذه اللجن ــوم ه ــا، فتق ــة العلي ــب الوظيفي ــني ذو املرات ــني اإلداري ــن املوظف ــدد م ع
موضــوع التظلــم وفحصــه والبــت فيــه عــىل وجــه االســتقالل واحليــاد، ومــن ثــم تقــرر إمــا 

تعديلــه أو رفضــه، كــام ســيأيت الحقــاً مــن هــذا البحــث.



٨٧

أحكام التظلم اإلداري  - دراسة مقارنة

الفصل الثاين

أنواع التظلم اإلداري، درجاته، ورشوطه

املبحث األول: أنواع التظلم اإلداري
املطلب األول: التظلم االختياري

األصــل العــام يتمثــل يف التظلــم االختيــاري الــذي يتقــدم بــه صاحــب الشــأن مــن تلقــاء 
نفســه دون اشــرتاط مــن املنظــم، خــالل مــدة الســتني يومــا التاليــة لعلمــه بالقــرار اإلداري 
ســواء عــن طريــق تبلغــه بــه، أو نــرشه يف اجلريــدة الرســمية، كــام أوضحتــه املــادة (٣) مــن 

قواعــد املرافعــات واإلجــراءات أمــام ديــوان املظــامل.
وهيــدف املتظلــم بذلــك إىل كســب الوقــت واختصــار املــدة الالزمــة للبــت يف تظلمــه، 
ورغبــة منــه يف معرفــة اآلثــار القانونيــة والنتائــج املاديــة املرتتبــة عــىل تقديمهــا بــأرسع وقــت 

ممكــن.

املطلب الثاين: التظلم الوجويب
وهــو التظلــم الــذي جيــب أن يرفعــه صاحــب الشــأن إىل جهــة اإلدارة وذلــك يف حــاالت 
حمــدده نظامــاً، كــرشط ســابق عــىل رفــع دعــو اإللغــاء، بحيــث إذا رفعــت الدعــو قبــل 

تقديمــه فإهنــا تعتــرب غــري مقبولــة. 
ــات  ــد املرافع ــن قواع ــة م ــادة الثالث ــتقراء امل ــإن اس ــعودية، ف ــة الس ــة العربي ويف اململك
ــي  ــة الت ــرارات القضائي ــكام والق ــن األح ــد م ــامل، والعدي ــوان املظ ــام دي ــراءات أم واإلج
ــالء  ــف بج ــا تكش ــم، كله ــن التظل ــة م ــن احلكم ــث ع ــد احلدي ــا عن ــارة إليه ــبقت اإلش س
ــويب  ــم الوج ــل التظل ــل جع ــد ب ــذا احل ــد ه ــر عن ــرص األم ــاً، ومل يقت ــد وجوبي ــم يع أن التظل
مــن درجــة واحــدة بالنســبة للقــرارات اإلداريــة بوجــه عــام، ويكــون مــن درجتــني بالنســبة 
للقــرارات اإلداريــة املتعلقــة بشــؤون اخلدمــة املدنيــة، كــام ســيأيت يف املبحــث الثــاين مــن هــذا 
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ــه. ــتوفيا يف حين ــه مس ــل بحث الفص
وقــد ذهــب الديــوان يف هــذا اخلصــوص إىل (... عــىل أنــه ال ريــب يف تقديــم هــذا التظلــم 
ــم  ــن ث ــواه، وم ــول دع ــي ورشط الزم لقب ــىل املدع ــب ع ــراء واج ــو إج ــة اإلدارة ه إىل جه
يتعــني عليــه هــو إثبــات قيامــه هبــذا اإلجــراء، فــإذا مل يقــدم مــا يــدل عــىل حصولــه كانــت 
دعــواه غــري مقبولــة، وبنــاءً عــىل ذلــك، فإنــه قــد خلــت الدعــو مــن إشــارة إىل ســبق تقديم 
املدعيــة تظلــام إىل جهــة اإلدارة، فقــد لــزم القضــاء بعــدم قبــول هــذه الدعــو ) حكــم هيئــة 
التدقيــق رقــم ٢٣/ت/١ لعــام ١٤٠٥هـــ ،يف القضيــة رقــم ١/٥٥١/ق لعــام ١٤٠٢هـــ ، 

ــخ ٢٤/ ٣/ ١٤٠٥هـ.. بتاري
وجيــب التنبــه إىل نــص املــادة األوىل والتــي توجــب أن تكــون نتيجــة التظلــم مــن البيانات 
الــالزم تضمينهــا عريضــة الدعــو، حيــث تنــص عــىل: (ترفــع الدعــو اإلداريــة بطلــب 
ــي  ــن املدع ــات ع ــا بيان ــه متضمن ــن ينيب ــامل أو م ــوان املظ ــس دي ــدم إىل رئي ــي يق ــن املدع م
واملدعــى عليــه، وموضــوع الدعــو وتاريــخ مطالبــة اجلهــة اإلداريــة باحلــق املدعــى بــه إن 
كان ممــا جتــب املطالبــة بــه قبــل رفــع الدعــو وفقــا للــامدة الثانيــة مــن هــذه القواعــد ونتيجــة 
املطالبــة، أو تاريــخ التظلــم مــن القــرار املطعــون فيــه إن كان ممــا جيــب التظلــم منــه إىل اجلهــة 
ــة مــن هــذه القواعــد ونتيجــة التظلــم...)  ــاً للــامدة الثالث ــل رفــع الدعــو وفق ــة قب اإلداري

املــادة (١) مــن قواعــد املرافعــات واإلجــراءات أمــام ديــوان املظــامل.

املبحث الثاين: درجات التظلم اإلداري
املطلب األول: التظلم من القرارات اإلدارية املتعلقة بحقوق املوظف العام

هــد إىل ديــوان املظــامل، بحســب الفقــرة (أ) مــن املــادة الثامنــة مــن نظــام ديــوان املظــامل  عُ
ــة  ــة املدني ــم اخلدم ــررة يف نظ ــوق املق ــة باحلق ــاو املتعلق ــل يف: ( الدع ــاص بالفص االختص
ــة  ــة العام ــخصية املعنوي ــزة ذوات الش ــة واألجه ــتخدمي احلكوم ــي ومس ــد ملوظف والتقاع
املســتقلة أو ورثتهــم و املســتحقني عنهــم ) املــادة الثامنــة ، فقــرة (أ) ، مــن نظــام ديــوان املظامل.

 ــوان املظــامل، أن يســبق رفــع الدعــو ــة اإلجــراءات أمــام دي وقــد أوجبــت املــادة الثاني
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ــة  ــم وزارة اخلدم ــة اإلدارة ث ــب ؛ جه ــني بالرتتي ــم إىل جهت ــوان، التظل ــام الدي ــة أم اإلداري
املدنيــة، وذلــك يف الطعــون املتعلقــة باحلقــوق املقــررة يف نظــم املدنيــة ، كــام ســبق اإلشــارة 
ــة  ــة املختص ــات اإلداري ــة اجله ــادة، مطالب ــس امل ــن نف ــرة (١) م ــت الفق ــث أوجب ــه ، حي إلي
ــة  ــه الفقــرة (١) مــن املــادة الثاني خــالل مخــس ســنوات مــن تاريــخ نشــوء احلــق املدعــى ب

ــوان. ــام الدي ــراءات أم ــات واإلج ــد املرافع ــن قواع م
ثــم اســتثنت هــذه القاعــدة يف حالــة مــا إذا كان هنــاك عــذر رشعــي حــال دون املطالبــة 
باحلــق خــالل مخــس ســنوات، فإنــه جيــب ســامع الدعــو برغــم مــيض املــدة، وإذا طالــب 
املوظــف، قبــل مــيض الســنوات اخلمــس املشــار إليهــا، فــإن اجلهــة اإلداريــة تكــون ملزمــة 
بــأن تبــت يف املطالبــة خــالل تســعني يومــاً مــن تاريــخ تقديمهــا هلــا، وقــد أوجــب النظــام 
ــىل وزارة  ــبباً، وع ــض مس ــا الصادربالرف ــون قراره ــة اإلدارة - أن يك ــض جه ــة رف - يف حال
اخلدمــة املدنيــة أن تبــت يف التظلــم خــالل ســتني يومــأ مــن تاريــخ تقديمــه الفقــرة (٢) مــن 

املــادة الثانيــة ، قواعــد املرافعــات واإلجــراءات أمــام الديــوان..
 ( فــإذا صــدر قــرار وزارة اخلدمــة املدنيــة برفــض التظلــم أو مضــت املــدة املحــددة دون 
ــم  ــخ العل ــن تاري ــاً م ــعني يوم ــالل تس ــامل خ ــوان املظ ــو إليدي ــع الدع ــاز رف ــه ج ــت في الب
ــم، أو  ــت يف التظل ــورة دون الب ــاً املذك ــتني يوم ــاء الس ــض، أوانقض ــادر بالرف ــرار الص بالق
خــالل مــا تبقــى مــن مخــس الســنوات املذكــورة يف الفقــرة األوىل أهيــم أطــول ). الفقــرة (٣) 

ــوان املظــامل. ــة ، قواعــد املرافعــات واإلجــراءات أمــام دي ــادة الثاني مــن امل

املطلب الثاين: التظلم من القرارات اإلدارية األخر
وأعنــي هبــذا النــوع مــن التظلــامت، التظلــم مــن القــرار الــذي ال عالقــة لــه بحــق مــن 
حقــوق موظفــي اخلدمــة املدنيــة ونحوهم،وهــذا النــوع مــن التظلــامت هــو مــا أشــارت إليــه 
الفقــرة (١/ب) مــن املــادة الثامنــة مــن نظــام ديــوان املظــامل املــادة الثامنــة ، فقــرة (أ) ، مــن 

نظــام ديــوان املظــامل..
ــوان  ــام دي ــراءات أم ــات واإلج ــد املرافع ــة قواع ــن الئح ــة م ــادة الثالث ــددت امل ــد ح وق
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املظــامل  األصــول اإلجرائيــة التــي يتعــني مراعاهتــا قبــل رفــع دعــو اإللغــاء، وهــي كــامورد 
قــى  املــادة الثالثــة مــن قواعــد املرافعــات واإلجــراءات أمــام ديــوان املظــامل:

ــم  ــق العل ــه، ويتحق ــم ب ــخ العل ــن تاري ــاً م ــتني يوم ــالل س ــرار خ ــن الق ــم م أوالً: التظل
هبــذا القــرار بأحــد ســبيلني: إمــا اإلبــالغ بالقــرار، أو النــرش يف اجلريــدة الرســمية إذا تعــذر 

ــالغ بالقــرار.. اإلب
ثانياً: بت اجلهة اإلدارية يف التظلم خالل تسعني يوماً.

وتبــدأ هــذه املــدة مــن تاريــخ تقديــم التظلــم إىل اجلهــة اإلداريــة، وال يعتــد بالتظلــم إذا مل 
يكــن للمتظلــم مصلحــة يف إلغــاء القــرار املتظلــم منــه.

ثالثاً: رفع دعو خالل ستني يوماً وذلك عىل تفصيل:
فــإن كانــت الدعــو غــري متعلقــة بشــؤون اخلدمــة املدنيــة فــإن صاحــب الشــأن يكــون 
ملزمــاً برفعهــا إىل الديــوان خــالل ســتني يومــاً مــن تاريــخ علمــه بالقــرار الصــادر برفــض 
ــة البــت  ــاط باجلهــة اإلداري ــي ين ــاً الت ــرار خــالل التســعني يوم تظلمــه إن كان قــد صــدر ق
ــة  ــت اجله ــة، إذا مل تب ــاً كامل ــعني يوم ــدة التس ــاء م ــخ انقض ــن تاري ــا، أوم ــم خالهل بالتظل

ــم املقــدم هلــا. ــة يف التظل اإلداري

املبحث الثالث: رشوط التظلم اإلداري
املطلب األول: أن يكون التظلم بعد صدور القرار اإلداري.

ــوان  ــام دي ــراءات أم ــات واإلج ــد املرافع ــن قواع ــة م ــادة الثالث ــص امل ــتقراء ن إن اس
ــف دون  ــوان، يكش ــام الدي ــن نظ ــرة (١/ ب) م ــة، الفق ــادة الثامن ــص امل ــك ن ــامل، وكذل املظ
عنــاء أن التظلــم إنــام يوجــد ضــد قــرار إداري باملعنــى الفنــي الدقيــق، أي ضــد وقــد أكــد 
ديــوان املظــامل عــىل رضورة أن يكــون هنــاك قــرار إداري حتــى يمكــن التظلــم منــه، حيــث 
ذهــب يف أحــد أحكامــه إىل أن... عــدم صــدور القــرار جيعــل التظلــم يف غــري حملــه القــرار 
رقــم ٨ / ٤ / ١٣٩٩ هـــ يف القضيــة رقــم ٢٨٢ / ق لعــام ١٣٩٨ هـ جمموعة املبــادئ الرشعية 



٩١

أحكام التظلم اإلداري  - دراسة مقارنة

والنظاميــة لعام ٧٩ - ١٣٩٩ هـ ، ص٣٦.
ال جيــوز التظلــم اإلداري ضــد القــرارات واألعــامل الصــادرة عــن الســلطة الترشيعيــة، 
كالقوانــني والترشيعــات ومــا يف حكمهــا، كــام ال جيــوز أيضــاً التظلــم اإلداري ضــد القرارات 

واألعــامل الصــادرة عــن الســلطة القضائيــة.

املطلب الثاين: أن يتضمن التظلم عرضاً واضحاً للموضوع.
مــه وحمــل إقامتــه ومهنتــه والقــرار  ن بــه اســم مقدّ جيــب أن يفــرغ يف حمــرر مكتــوب مــدوّ
ــد  ــب عن ــن عليه،وجي ــه الطع ــه ووج ــدوره ومضمون ــخ ص ــداره وتاري ــة إص ــب وجه املعي
ــة أن  ــاً، رشيط ــة أو وكيالًونائب ــة ومصلح ــم ذا صف ــون املتظل ــم اإلداري أن يك ــم التظل تقدي

ــاً لذلــك. ــح قانون يكــون مفوضــاً بتوكيــل صحي
كــام يمكــن للطاعــن أن يســتند يف تقديمــه للتظلــم إىل ســائر األســباب ســواء تلــك املتعلقة 
باملرشوعيــة أو اخلــاص باملالءمــة يف إصدارها،مــع األخــذ يف االعتبــار بالفــرق بــني الرقابــة 
ــة  ــة املالئمــة، والرقاب اإلداريــة مــن جهــة شــموهلا وعمومهــا  للرقابتــني: املرشوعيــة، ورقاب
القضائيــة باعتبــار  انحصارهــا يف رقابــة املرشوعيــة دون املالئمــة، فهــذه األخــرية ترجــع إىل 

جهــة اإلدارة بــام هلــا مــن ســلطة تقديريــة يف رعايــة مــا تصــدره مــن قــرارات.

املطلب الثالث: أن يكون التظلم جمدياً
أي أن يكــون مــن اجلائــز نظامــاً للجهــة التي أصــدرت القــرار ســحبه أو إلغــاؤه أوتعديله. 
أمــا إذا كانــت تلــك اجلهــة قــد اســتنفذت ســلطتها بإصدارهــا ذلــك القــرار بحيــث أصبــح 
ــري  ــرب غ ــذ يعت ــم حينئ ــإن التظل ــحبه، ف ــه أو س ــه أو إلغائ ــة تعديل ــلطتها يف إمكاني ــارج س خ
جمــد، أي انــه ال ينتــج أثــره القانــوين يف قطــع امليعــاد، وبالتــايل فإنــه جيــب أن يتجــه صاحــب 

الشــأن مبــارشة إىل القضــاء رافعــاً دعــواه. 

املطلب الرابع: أن يتم تقديم التظلم يف امليعاد املحدد نظاماً
أوال: بدء امليعاد بالنسبة للتظلم للجهة اإلدارية مصدرة القرار:
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ــىل أن:  ــوان املظاملع ــام دي ــراءات أم ــات واإلج ــد املرافع ــن قواع ــة م ــادة الثالث ــص امل تن
(فيــام مل يــرد بــه نــص خــاص جيــب يف الدعــو املنصــوص عليهــا يف الفقــرة (ب) مــن املــادة 
ــة  ــة اإلداري ــم إىل اجله ــوان التظل ــا إىل الدي ــبق رفعه ــامل أن يس ــوان املظ ــام دي ــن نظ ــة م الثامن
ــه بإبــالغ  املختصــة خــالل ســتني يومــاً مــن تاريــخ العلــم هبــذا القــرار، ويتحقــق العلــم ب

ــالغ....) ــذر اإلب ــمية إذا تع ــدة الرس ــرشه يف اجلري ــه أو ن ــأن ب ذوي الش
ــا إذا كان  ــا، وم ــي هن ــم اليقين ــدة العل ــق قاع ــة تطبي ــد إمكاني ــن م ــاؤل ع ــور التس ويث
علــم صاحــب الشــأن علــامً يقينيــاً حســب مــا هــو متعــارف عليــه يف الفقــه والقضــاء اإلداري 
املقــارن يــؤدي إىل بــدء رسيــان ميعــاد التظلــم ؟ والــذي أرجحــه أنــه متى ثبــت العلــم بالقرار 
عــىل نحــو قاطــع يف تاريــخ حمــدد فــإن ميعــاد التظلــم يــرسي يف حــق صاحــب الشــأن، وهــذا 
مــا أكــده ديــوان املظــامل حــني قــرر يف أحــد أحكامــه أن املوظــف إذا كان منقطعــاً عــن العمــل 
ومل يبلــغ بالقــرار فــإن تاريــخ العلــم بالنســبة لــه هــو تاريــخ مبــارشة العمــل، وقــد ورد يف 

احلكــم املشــار إليــه مــا يــيل:
ــل  ــه للعم ــخ مبارشت ــى تاري ــمياً حت ــرار رس ــغ بالق ــه مل يبل ــر ان ــي يذك ــث أن املدع (فحي
ــخ  ــن تاري ــل م ــن العم ــاً ع ــه كان منقطع ــث ان ــخ ٢٨ /١٤١١/١٠ هــــ وحي اإلداري بتاري
١٤١١/٢/٣٠هــــ حتــى صدور قرار الــوزارة رقــم ٨/٢٠٩٤ وتاريــخ ١٤١١/١٠/٢٨هـ 

بســحب قــرار طــي قيــده النقطاعــه عــن العمــل.
وحيــث إن الــوزارة مل تثبــت إبالغــه بقــرار التحويــل رســمياً فــإن تبلغــه بالقــرار يعتــرب من 
تاريــخ مبارشتــه للعمــل اإلداري بتاريــخ ١٤١١/١٠/٢٨هـــ وحيــث تظلــم املدعــي للجهــة 
ــة بتاريــخ ١٤١١/١٢/١٩هـــ حســب ورقــة املراجعــة املرفقــة بــأوراق القضيــة ومل  اإلداري
تبــت يف تظلمــه وتظلــم لديــوان اخلدمــة املدنيــة بتاريــخ ١٤١٢/٣/٢٠هـــ حســب تذكــرة 
ــام  ــه أم ــإن تظلم ــذا ف ــم ل ــت يف التظل ــددة دون أن يب ــدة املح ــت امل ــة ومض ــة املرفق املراجع
الديــوان يصبــح مقبــوالً مــن الناحيــة الشــكلية احلكــم رقــم ٢١/د/ف/٩ لعــام ١٤١٥هـ يف 

الدعــو اإلداريــة رقــم ١/٧٨١/ق لعــام ١٤١٢هـــ بتاريــخ ١٤١٥/٦/١٧هـ..
ــة  ــة يف حال ــة اإلداري ــق اجله ــىل عات ــع ع ــات يق ــبء اإلثب ــا إىل أن ع ــارة هن ــدر اإلش وجت
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وجــود منازعــة مــن صاحــب الشــأن، فيجــب عــىل اجلهــة اإلداريــة أن تثبــت تاريــخ إبــالغ 
صاحــب الشــأن أو تاريــخ النــرش يف اجلريــدة الرســمية أو تاريــخ العلــم اليقينــي، وهــذا مــا 

أكــده ديــوان املظــامل يف احلكــم رقــم ٢١/د/ف/٩ لعــام ١٤١٥هـــ يف
الدعــو رقــم ١/٧٨١/ق لعــام ١٤١٢هــــ بتاريخ ١٤١٥/٦/١٧هــ الســابق اإلشــارة 
إليــه حيــث ورد به:(وحيــث إن الــوزارة مل تثبــت إبالغــه بقــرار التحويــل رســميا فــان تبلغــه 

بالقــرار يعتــرب مــن تاريــخ مبارشتــه للعمــل اإلداري )
ثانيــاً: بــدء ميعــاد التظلــم إىل وزارة اخلدمــة املدنيــة يف دعــو إلغــاء القــرارات اإلداريــة 

املتعلقــة بشــؤون اخلدمــة املدنيــة:
تنص املادة الثالثة من قواعد واإلجراءات أمام ديوان املظامل عىل أن:

ــا إىل  ــل رفعه ــني قب ــة فيتع ــة املدني ــؤون اخلدم ــة بش ــو متعلق ــت الدع ــا إذا كان (... أم
ــرار  ــم بالق ــخ العل ــن تاري ــاً م ــتني يوم ــالل س ــة خ ــة املدني ــم إىل وزارة اخلدم ــوان التظل الدي
الصــادر برفــض التظلــم أو انقضــاء مــدة التســعني يوماًاملحــددة للجهــة اإلداريــة دون البــت 

فيــه).
هــذه الفقــرة حــددت بــدء ميعــاد الدرجــة الثانيــة مــن التظلــم، يف احلــاالت التــي يكــون 
التظلــم فيهــا عــىل درجتــني، حيــث جيــب قبــل رفــع الدعــو إىل ديــوان املظــامل التظلــم إىل 

وزارة اخلدمــة املدنيــة إذا كان القــرار املتظلــم منــه متعلقــاً بشــئون اخلدمــة املدنيــة.
ثالثاً: بدء ميعاد التظلم إىل وزارة اخلدمة املدنية يف دعاو املطالبة باحلقوق الوظيفية:

ــد  ــامل، وق ــوان املظ ــام دي ــراءات أم ــات واإلج ــد املرافع ــن قواع ــة م ــادة الثاني ــت امل نص
ــالل  ــة خ ــض املطالب ــة برف ــة اإلداري ــرار اجله ــدر ق ــىل أن:(إذا ص ــورة ع ــادة املذك ــت امل نص
املــدة املحــددة يف الفقــرة الســابقة أو انقضــت هــذه املــدة دون أن تبــت يف املطالبــة فــال جيــوز 
رفعهــا إىل الديــوان إال بعــد التظلــم إىل وزارة اخلدمــة املدنيــة خــالل ســتني يومــاً مــن تاريــخ 
ــة أو انقضــاء املــدة املحــددة يف الفقــرة الســابقة دون  العلــم بالقــرار الصــادر برفــض املطالب
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البــت فيــه).
فــال جيــوز لصاحــب الشــأن أن يرفــع الدعــو أمــام ديــوان املظــامل قبــل التظلــم إىل وزارة 
اخلدمــة املدنيــة، ويرفــع التظلــم خــالل ســتني يومــاً مــن تاريــخ علمــه بالرفــض أو انقضــاء 

مــدة التســعني يومــاً املقــررة للــرد عــىل املطالبــة.
رابعاً: مواعيد خاصة للتظلم:

نصــت املــادة الثالثــة مــن قواعــد املرافعــات واإلجــراءات أمــام ديــوان املظــامل،: (فيــام مل 
يــرد بــه نــص خــاص جيــب يف الدعــاو املنصــوص عليهــا يف الفقــرة (ب) مــن نظــام ديــوان 
املظــامل...)، وهــذا نــص واضــح قصــد بــه املنظــم بيــان القاعــدة العامــة يف التظلــامت وكوهنــا 
ــة  ــا يف حال ــوان ، أم ــام الدي ــراءات أم ــات واإلج ــد املرافع ــن قواع ــة م ــامدة الثالث ــع لل ختض
ــدة  ــع للقاع ــا ال ختض ــرار فإهن ــن الق ــم م ــة للتظل ــد خاص ــىل مواعي ــص ع ــي تن ــة الت األنظم

املبينــة يف املــادة الثالثــة ، فتكــون اســتثناء مــن القاعــدة األســاس واجبــة التطبيــق.

ــة  ــة يف اململك ــة املختص ــة اإلداري ــم إىل اجله ــم التظل ــم تقدي ــس: أن يت ــب اخلام املطل
ــعودية ــة الس العربي

ــوان املظــامل رصاحــة  ــة مــن قواعــد املرافعــات واإلجــراءات أمــام دي ــادة الثالث تنــص امل
ــة املختصــة، هــذا بالنســبة للدرجــة األوىل مــن  ــم التظلــم إىل اجلهةإلداري عــىل رضورة تقدي
ــرار أو  ــدرة الق ــة مص ــة اإلداري ــم إىل اجله ــدم التظل ــو أن يق ــإن املبدأه ــايل ف ــم، وبالت التظل

اجلهــة الرئاســية هلــا.
ولعلــه مــن اجلديــر القــول بــأن التظلــم إىل جهــة إداريــة غــري خمتصــة - أي غــري اجلهــة 
مصــدرة القــرار أو الســلطة الرئاســية هلــا-، يكــون عديــم األثــر قانونــاً، وعليــه فــإن األخــذ 
بــروح النــص واالعتــداد باحلكمــة مــن التظلــم يســتدعي القــول باالعتــداد بالتظلــم الــذي 
يقــدم إىل جهــة إداريــة غــري خمتصــة يف احلــاالت التــي ال يمكــن أن ينســب فيهــا تقصــري أو 

هتــاون للمتظلــم.
ــداد  ــدم االعت ــب ع ــه جي ــم، فإن ــن املتظل ــري م ــا تقص ــل فيه ــي ال يقب ــاالت الت ــا يف احل أم
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بتظلمــه هــذا ، ممــا ال يســتتبع أثــراً نظاميــاً عــىل املــدة املحــددة للتظلــم مــن القــرار الصــادر 
ــة  ــم إىل اجله ــم التظل ــرتط تقدي ــي تش ــة الت ــدة النظامي ــتقرار القاع ــىل اس ــاً ع ــه حفاظ بحق

ــا. ــية هل ــة الرئاس ــرار أو اجله ــدرة الق ــة مص اإلداري
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الفصل الثالث

آثار التظلم اإلداري

ويتكون من ثالثة مباحث، كام ييل:

املبحث األول: اآلثار املتعلقة باملتظلم
يرتتب عىل التظلم اإلداري بالنسبة للمتظلم أربعة آثار هي:

١- يعترب تقديم التظلم إفصاحاً عن رفض املتظلم للقرار اإلداري.
٢- تقديــم التظلــم يرتتــب عليــه أن املتظلــم يكشــف عــن نيتــه يف خماصمــة اإلدارة قضائيا 
وذلــك إذا مل تســتجب لتظلمــه بســحب القــرار املتظلــم منــه أو تعديلــه عــىل النحــو الصحيــح 

. نوناً قا
٣- قيــام املتظلــم بتقديــم التظلــم للجهــة اإلداريــة، يوفــر رشطــاً رضوريــاً والزمــاً لقبــول 
ــة مــن قواعــد  ــة التظلــم الوجــويب، كــام هــو مقــرر يف املــادة الثالث الدعــو، وذلــك يف حال

املرافعــات واإلجــراءات أمــام ديــوان املظــامل..
٤- يرتتب عىل تقديم التظلم، ثبوت علم املتظلم بالقرار املتظلم منه علامً يقيناً.

ــد  ــي يف قواع ــم اليقين ــرة العل ــارة إىل فك ــد إش ــعودية ال توج ــة الس ــة العربي ويف اململك
املرافعــات واإلجــراءات أمــام ديــوان املظــامل، ويــر البعــض إمكانيــة األخــذ بفكــرة العلــم 
ــم  ــور العل ــن ص ــوان، وم ــادات الدي ــام الجته ــار الع ــل يف اإلط ــا تدخ ــار أهن ــي باعتب اليقين
اليقينــي تقديــم التظلــم للجهــة اإلداريــة مصــدرة القــرار أو اجلهــة الرئاســية هلــا، ألن تقديــم 
التظلــم يــدل عــىل أن صاحــب الشــأن مــن املؤكــد علــم بالقــرار، وينطبــق ذات الوضــع عــىل 

حالــة طلــب وقــف تنفيــذ القــرار.
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املبحث الثاين: اآلثار املتعلقة بجهة اإلدارة
املطلب األول: قبول جهة اإلدارة للتظلم.

يرتتــب عــىل التظلــم اإلداري قبــول جهــة اإلدارة ، أو اجلهــة الرئاســية هلــا للتظلــم وذلــك 
حينــام تقــوم تلــك اجلهــة -اإلداريــة أو الرئاســية - بســحب قرارهــا املتظلــم منــه أو تعديلــه 
أو إلغائــه ، خــالل مــدة التســعني يومــاً التــي حددهتــا املــادة الثالثــة مــن قواعــد املرافعــات 

واإلجــراءات أمــام الديــوان والتــي جــاء فيهــا:
(... وعــىل اجلهــة اإلداريــة أن تبــت يف التظلــم خــالل تســعني يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه) 

قواعــد املرافعــات واإلجــراءات أمــام ديــوان املظــامل ، املــادة الثالثــة..
فــإن كانــت الدعــو متعلقــة بحــق مــن حقــوق املوظــف العــام فقــد حــدد املنظــم مــدة 
ســتني يومــاً أخــر للبــت يف هــذه املطالبــة مــن قبــل وزارة اخلدمــة املدنيــة بقولــه: ( أمــا إذا 
كانــت الدعــو متعلقــة بشــؤون اخلدمــة املدنيــة فيتعــني قبــل رفعهــا إىل الديــوان التظلــم إىل 
وزارة اخلدمــة املدنيــة خــالل ســتني يومــاً مــن تاريــخ العلــم بالقــرار الصــادر برفــض التظلــم 
أو انقضــاء مــدة التســعني يومــاً املحــددة للجهــة اإلداريــة دون البت فيــه. وعــىل وزارة اخلدمة 

املدنيــة أن يبــت يف التظلــم خــالل ســتني يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه ).

املطلب الثاين: رفض جهة اإلدارة للتظلم.
ــاً مــن  ــم  خــالل تســعني يوم ــة أن تبــت يف التظل ــال املنظــم: (...وعــىل اجلهــة اإلداري ق
تاريــخ تقديمــه، وإذا صــدر القــرار بالرفــض وجــب أن يكــون مســببا، ويعتــرب مــيض تســعني 
ــع  ــه. وترف ــرار برفض ــدور ق ــة ص ــه بمثاب ــت في ــم دون الب ــم التظل ــخ تقدي ــىل تاري ــاً ع يوم
ــن  ــاً م ــتني يوم ــالل س ــوان خ ــة إىل الدي ــة املدني ــؤون اخلدم ــة بش ــن متعلق ــو إن مل تك الدع
تاريــخ العلــم بالقــرار الصــادر بالرفــض أو مــيض التســعني يومــاً املذكــورة دون البــت فيــه.
أمــا إذا كانــت الدعــو متعلقــة بشــؤون اخلدمــة املدنيــة فيتعــني قبــل رفعهــا إىل الديــوان 
ــادر  ــرار الص ــم بالق ــخ العل ــن تاري ــاً م ــتني يوم ــالل س ــة خ ــة املدني ــم إىل وزارة اخلدم التظل
برفــض التظلــم أو انقضــاء مــدة التســعني يومــاً املحــددة للجهــة اإلداريــة دون البــت فيــه. 
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وعــىل وزارة اخلدمــة املدنيــة أن تبــت يف التظلــم خــالل ســتني يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه. وإذا 
صــدر قــرار وزارة اخلدمــة املدنيــة برفــض التظلــم أو مضــت املــدة املحــددة لــه دون البــت 
فيــه جــاز رفــع الدعــو إىل ديــوان املظــامل خــالل تســعني يومــاً مــن تاريــخ العلــم بالقــرار 
الصــادر بالرفــض أو انقضــاء الســتني يومــاً املذكــورة دون البــت يف التظلــم. وجيــب أن يكــون 

قــرار وزارة اخلدمــة املدنيــة برفــض التظلــم مســبباً.
وإذا صــدر قــرار وزارة اخلدمــة املدنيــة لصالــح املتظلــم ومل تقــم اجلهــة اإلداريــة بتنفيــذه 
خــالل ثالثــني يومــاً مــن تاريــخ إبالغــه جــاز رفــع الدعــو إىل ديــوان املظــامل خالل الســتني 
يومــاً التاليــة هلــذه املــدة). قواعــد املرافعــات واإلجــراءات أمــام ديــوان املظــامل، املــادة الثالثة.

املطلب الثالث: سكوت جهة اإلدارة
مــن آثــار التظلــم املتعلقــة بجهــة اإلدارة ســكوت جهــة اإلدارة وصمتهــا عــن البــت يف 
التظلــم املقــدم إليهــا. حيــث اعتــرب النظــام  انقضــاء (مــدة التســعني يومــاً عــىل تاريــخ تقديــم 
التظلــم دون البــت فيــه بمثابــة صــدور قــرار برفضــه ) قواعــد املرافعــات واإلجــراءات أمــام 

ديــوان املظــامل ، املــادة الثالثــة..
وإذا صــدر قــرار وزارة اخلدمــة املدنيــة برفــض التظلــم أو مضــت املــدة املحــددة لــه دون 
ــخ العلــم  ــاً مــن تاري ــوان املظــامل خــالل تســعني يوم ــع الدعــو إىل دي ــه جــاز رف البــت في
بالقــرار الصــادر بالرفــض أو انقضــاء الســتني يومــاً املذكــورة دون البــت يف التظلــم. وجيــب 

أن يكــون قــرار وزارة اخلدمــة املدنيــة برفــض التظلــم مســبباً.
ــدة  ــت امل ــة، إذا مض ــة املدني ــم اخلدم ــررة يف نظ ــوق املق ــة باحلق ــامت املتعلق ــي التظل فف
ــي  ــاً الت ــعني يوم ــرتة التس ــي ف ــة، وه ــة اإلداري ــل اجله ــن قب ــم م ــت يف التظل ــددة للب املح
ــامل، دون أن  ــوان املظ ــام دي ــراءات أم ــات واإلج ــد املرافع ــن قواع ــة م ــادة الثاني ــا امل حددهت
ــم  ــم التظل ــد أن يت ــامل إال بع ــوان املظ ــه إىل دي ــوز رفع ــال جي ــم، ف ــة يف التظل ــك اجله ــت تل تب
إىل وزارة اخلدمــة املدنيــة خــالل ســتني يومــاً مــن تاريــخ العلــم بانقضــاء املــدة املحــددة دون 

ــه. البــت في
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املبحث الثالث: اآلثار املتعلقة بالقرار
املطلب األول: تنفيذ القرار

يرتتــب عــىل التظلــم اإلداري تنفيــذ القــرار اإلداري املتظلــم منــه ، حيــث إن املادة الســابعة 
ــه (ال يرتتــب عــىل رفــع  مــن قواعــد املرافعــات واإلجــراءات أمــام الديــوان تنــص عــىل أن
الدعــو وقــف تنفيــذ القــرار املطعــون فيــه عــىل أنــه جيــوز للدائــرة املختصــة أن تأمــر بوقــف 
ــالل  ــاء خ ــد االقتض ــة عن ــة عاجل ــي بصف ــي أو وقت ــراء حتفظ ــر بإج ــرار أو أن تأم ــذ الق تنفي
أربــع وعرشيــن ســاعة مــن تقديــم الطلــب العاجــل أو إحالتــه إليهــا إذا قــدرت ترتــب آثــار 
يتعــذر تداركهــا وذلــك حتــى تفصــل يف أصــل الدعــو ) قواعــد املرافعــات واإلجــراءات 

أمــام ديــوان املظــامل ، املــادة الســابعة.
فــإذا كان رفــع الدعــو أمــام ديــوان املظــامل ال يرتتــب عليــه وقــف تنفيــذ القــرار فمــن 

بــاب أوىل أن ال يرتتــب ذلــك عــىل التظلــم مــن القــرار.
ــاً للــامدة الســابعة مــن قواعــد املرافعــات ال يرتتــب عــىل  ــه وفق ــذي أرجحــه هــو أن وال
ــه:  ــض بقول ــه البع ــب إلي ــا يذه ــد م ــك أؤي ــرار اإلداري ، ولذل ــذ الق ــف تنفي ــم وق التظل
(وحبــذا لــو هنــج املنظــم الســعودي منهجــاً مماثــالً - أي النظــام األملــاين الــذي يرتــب عــىل 
التظلــم وقــف تنفيــذ القــرار - أو حــدد عــىل األقــل احلــاالت التــي حيســن فيهــا وقــف تنفيــذ 
ــاءلة  ــاً للمس ــزل، تفادي ــدم من ــر هب ــل األم ــم، مث ــل التظل ــوات حم ــية ف ــرار اإلداري خش الق

ــل ). ــه حم ــىل اإلدارة إن كان ل ــض ع ــم بالتعوي ــة واحلك القضائي

املطلب الثاين: قطع ميعاد رفع الدعو
يرتتــب عــىل التظلــم اإلداري - ســواء كان اختياريــاً أو وجوبيــاً - انقطــاع رسيــان ميعــاد 
الدعــو، وهــي فــرتة التســعني يومــاً كــام قررتــه املــادة الثالثــة مــن قواعــد املرافعــات أمــام 
الديــوان -حيــث يبتــدئ بعدهــا احتســاب ميعــاد رفــع دعــو اإللغــاء مــن جديد.(فرتفــع 
ــن  ــاً م ــتني يوم ــالل س ــوان خ ــة إىل الدي ــة املدني ــؤون اخلدم ــة بش ــن متعلق ــو إن مل تك الدع
تاريــخ العلــم بالقــرار الصــادر بالرفــض أو مــيض التســعني يومــاً املذكــورة دون البــت فيــه.
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أمــا إذا كانــت الدعــو متعلقــة بشــؤون اخلدمــة املدنيــة فيتعــني قبــل رفعهــا إىل الديــوان 
ــادر  ــرار الص ــم بالق ــخ العل ــن تاري ــاً م ــتني يوم ــالل س ــة خ ــة املدني ــم إىل وزارة اخلدم التظل
برفــض التظلــم أو انقضــاء مــدة التســعني يومــاً املحــددة للجهــة اإلداريــة دون البــت فيــه. 

ــة أن يبــت يف التظلــم خــالل ســتني يومــاً مــن تاريــخ تقديمــه. وعــىل وزارة اخلدمــة املدني
وإذا صــدر قــرار وزارة اخلدمــة املدنيــة برفــض التظلــم أو مضــت املــدة املحــددة لــه دون 
ــخ العلــم  ــاً مــن تاري ــوان املظــامل خــالل تســعني يوم ــع الدعــو إىل دي ــه جــاز رف البــت في
بالقــرار الصــادر بالرفــض أو انقضــاء الســتني يومــاً املذكــورة دون البــت يف التظلــم. وجيــب 

أن يكــون قــرار وزارة اخلدمــة املدنيــة برفــض التظلــم مســبباً.
وإذا صــدر قــرار وزارة اخلدمــة املدنيــة لصالــح املتظلــم ومل تقــم اجلهــة اإلداريــة بتنفيــذه 
خــالل ثالثــني يومــاً مــن تاريــخ إبالغــه جــاز رفــع الدعــو إىل ديــوان املظــامل خالل الســتني 
يومــاً التاليــة هلــذه املــدة ) قواعــد املرافعــات واإلجــراءات أمــام ديــوان املظــامل، املــادة الثالثــة.

املطلب الثالث: حلول القرار الصادر بالفصل يف التظلم حمل القرار األصيل
يرتتــب عــىل التظلــم أن القــرار الصــادر إثــر التظلــم الوجــويب حيــل حمــل القــرار موضــع 
التظلــم، فلــو صــدر قــرار مــن مديــر إدارة وتــم التظلــم منــه إىل الوزيــر فــإن الطعــن القضائي 

يوجــه إىل قــرار الوزيــر.
والــذي أرجحــه يف هــذا اجلانــب أنــه مــن الصعــب حرمــان املتظلــم مــن إثــارة أســباب 
جديــدة أمــام القضــاء وذلــك ألن الشــخص عــادةً ال يثــري كل مــا لديــه عنــد التظلــم للجهــة 
اإلداريــة إمــا العتبــارات أدبيــة وإمــا خوفــاً مــن اســتعداء اإلدارة أو رغبــةً يف حســم النــزاع 
دون إشــكاليات أكثــر تعقيــداً ، لكــن عندمــا يصــل األمــر للقضــاء فمــن املنطقــي أن تتــاح 

للطاعــن إثــارة كل مــا لديــه حــول مرشوعيــة القــرار املطعــون عليــه.
ومــن ناحيــة أخــر فــإن القــول بــأن الفصــل يف التظلــم اإلداري بمثابــة حكــم أويل يف 
النــزاع ال يمكــن التســليم بــه بســهولة، فشــتان بــني القضــاء واإلدارة وبــني التظلــم واحلكــم.
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تم التلخيص بحمد اهللا تعاىل
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد

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

ة يف الفقه اإلسالمي أحكـــام املحاصَّ
بحث تكمييل مقدم لنيل درجة املاجستري يف الفقه املقارن

إعداد  الطالب
سامي بن مسعد بن عطيان  املطريي

إرشاف
د / سـعد بن عـمر اخلـرايش

 األستاذ املساعد باملعهد العايل للقضاء

لعام ١٤٢٣هـ  ١٤٢٤هـ

عدد صفحات ا لبحث قبل التلخيص باملقدمة والفهارس٤٠٣
عدد صفحات البحث قبل التلخيص بدون املقدمة والفهارس ٣١٨

عدد صفحات البحث بعد التلخيص٦٦
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 خطة البحث:
يشتمل البحث عىل مقدمة ومتهيد وستة فصول وخامتة.

املقدمة: 
ــج  ــابقة، ومنه ــات   الس ــاره، الدراس ــباب اختي ــوع، وأس ــة املوض ــىل: أمهي ــتمل ع وتش

ــث. ــة البح ــث، وخط البح
التمهيد: ويشمل عىل مخسة مباحث:

ة لغة، واصطالحاً، وفيه مطلبان:   املبحث األول: تعريف املحاصَّ
ة يف اللغة. املطلب األول: تعريف املحاصَّ

ة يف االصطالح. املطلب الثاين: تعريف املحاصَّ
ة بالقسمة، وفيه مطلبان: املبحث الثاين: عالقة املحاصَّ
املطلب األول: تعريف القسمة يف اللغة واالصطالح.

ة بالقسمة. املطلب الثاين: عالقة املحاصَّ
ة بالعول، وفيه مطلبان: املبحث الثالث: عالقة املحاصَّ

املطلب األول: تعريف العول يف اللغة واالصطالح.
ة بالعول. املطلب الثاين: عالقة املحاصَّ

ة.  املبحث الرابع: مرشوعية املحاصَّ
ة.  املبحث اخلامس: فيام تقع املحاصَّ

ة مال املفلس، وفيه متهيد وستة مباحث:  الفصل األول: حماصَّ
التمهيد:  

ة أموال املفلس، وفيه مطلبان: املبحث األول: املسارعة يف حماصَّ



١٠٥

أحكام املحاصة يف الفقه اإلسالمي

ته. املطلب األول: مسارعة القايض يف بيع أموال املفلس وحماصَّ
ة،  وحكم ذلك. املطلب الثاين: ما يسارع به من أموال املفلس يف البيع واملحاصَّ

ة مال املفلس وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثاين: كيفية حماصَّ
ة الديون التي من جنس مال املفلس. املطلب األول: حماصَّ

ة الديون املخالفة جلنس مال املفلس ووصفته. املطلب الثاين: حماصَّ
ــة الديــون املختلفــة بعضهــا نقــداً، وبعضهــا عروضــاً، وبعضها  املطلــب الثالــث: حماصَّ

. ماً طعا
ة،  وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثالث: الديون الباقية بعد املحاصَّ

املطلب األول: حكم تأجري القايض املفلس لسداد دينه وإلزامه بذلك.
املطلــب الثــاين: حكــم قبــول التربعــات والســعي يف االقــرتاض لســداد الديــون الباقيــة 

ة. ــد املحاصَّ بع
ــنْ جتــدد هلــم ديــن  ــة مَ املطلــب الثالــث: مشــاركة مــن هلــم ديــون باقيــة بعــد املحاصَّ

عــىل املفلــس.
ــة،   املبحــث الرابــع: اســتحقاق الغريــم أخــذ عــني مالــه مــن املفلــس قبــل املحاصَّ

ــان: ــه مطلب ورشوط ذلــك، وفي
ة.  املطلب األول: استحقاق الغريم أخذ عني ماله من املفلس قبل املحاصَّ

ة.  املطلب الثاين: رشوط استحقاق الغريم أخذ عني ماله من املفلس قبل املحاصَّ
ة مال املفلس.  ة بعد ظهور غريم بعد حماصَّ املبحث اخلامس: املحاصَّ

ة من مال املفلس. املبحث السادس: ما ال يدخل حتت املحاصَّ
ة تركة امليت، وفيه متهيد وأحد عرش مبحثاً:  الفصل الثاين: حماصَّ

التمهيد: تعريف الرتكة لغة واصطالحاً.
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ة.  املبحث األول: حلول الديون عىل املدين بموته، وصلة ذلك باملحاصَّ
ة الغرماء.  املبحث الثاين: قسمة الرتكة قبل حماصَّ

ة الغرماء تركة امليت، وفيه مطلبان: املبحث الثالث: حماصَّ
ة الغرماء تركة امليت. املطلب األول: كيفية حماصَّ

ة الغرماء تركة امليت. املطلب الثاين: ظهور غريم بعد حماصَّ
ة الورثة تركة مورثهم، وفيه مطلبان: املبحث الرابع: حماصَّ

ة الورثة تركة مورثهم «رأي العلامء يف العول». املطلب األول: حكم حماصَّ
ــة الورثــة لرتكــة مورثهــم «األصــول  املطلــب الثــاين: األصــول التــي تقــع فيهــا حماصَّ

التــي تعــول».
ة عند ظهور وارث بعد قسمة الرتكة.  املبحث اخلامس: املحاصَّ

ــل  ــت قب ــة املي ــن ترك ــه م ــني مال ــذ ع ــم أخ ــتحقاق الغري ــادس: اس ــث الس املبح
ــة.  املحاصَّ

ة بعد ظهور يشء من الرتكة. املبحث السابع: املحاصَّ
ة عند تزاحم دين اهللا ودين اآلدمي برتكة امليت. املبحث الثامن: املحاصَّ

ة عند تزاحم الوصايا. املبحث التاسع: املحاصَّ
ة األجنبي للورث عند الوصية هلام. املبحث العارش: حماصَّ

ــوت  ــرض امل ــن يف م ــه بدي ــر ل ــوارث املق ــري ال ــة غ ــرش: حماصَّ ــادي ع ــث احل املبح
ــة. ــاء الصح غرم

ة يف املعامالت، وفيه أربعة مباحث:  الفصل الثالث: املحاصَّ
ة املؤجر واملستأجر، وفيه مطلبان:  املبحث األول: حماصَّ
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ة املؤجر. املطلب األول: حماصَّ
ة املستأجر. املطلب الثاين: حماصَّ

ة الرشيك لرشيكه، وفيه أربعة مطالب:  املبحث الثاين: حماصَّ
ة األرباح واخلسائر يف الرشكة. املطلب األول: حماصَّ

ة عند فساد الرشكة يف غري رشكة املضاربة.  املطلب الثاين: املحاصَّ
ة يف رشكة املضاربة، وفيه أربعة فروع: املطلب الثالث: املحاصَّ

ة عند فساد رشكة املضاربة. الفرع األول: املحاصَّ
ة عند تعدد العامل يف املضاربة. الفرع الثاين: املحاصَّ

ة يف النفقة عىل عامل املضاربة. الفرع الثالث: املحاصَّ
ة املضارب تركة امليت املدين له. الفرع الرابع: حماصَّ

ة يف العرص احلديث، وفيه سبعة فروع: املطلب الرابع: رشكة املحاصَّ
ة.  الفرع األول: تعريف رشكة املحاصَّ

ة.  الفرع الثاين: خصائص رشكة املحاصَّ
ة.  الفرع الثالث: تكوين رشكة املحاصَّ

ة.  الفرع الرابع: إدارة رشكة املحاصَّ
الفرع اخلامس: توزيع األرباح واخلسائر.
ة.  الفرع السادس: انقضاء رشكة املحاصَّ

ة.  الفرع السابع: التكييف الفقهي لرشكة املحاصَّ
ــة عنــد توثيــق أحــد الغرمــاء دينــه بالرهــن أو بالضــامن،  املبحــث الثالــث: املحاصَّ

وفيــه مطلبــان: 
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ة عند توثيق أحد الغرماء دينه بالرهن، وفيه أربعة فروع: املطلب األول: املحاصَّ
ة عند إفالس املدين الراهن. الفرع األول: املحاصَّ
ة حالة كون الدائن املرهتن له  الفرع الثاين: املحاصَّ

دينان أحدها برهن واآلخر بدون رهن.
ة عند توثيق الدين بالرهن املحرم. الفرع الثالث: املحاصَّ

ة عند االختالف يف الرهن املقبوض. الفرع الرابع: املحاصَّ
ــة  ــه أربع ــامن، وفي ــه بالض ــاء دين ــد الغرم ــق أح ــد توثي ــة عن ــاين: املحاصَّ ــب الث املطل

ــروع: ف
ة عند إفالس املضمون عنه. الفرع األول: املحاصَّ

ة عند إفالس الضامن أو موته. الفرع الثاين: املحاصَّ
ة الغريم للغريم يف الضامن. الفرع الثالث: حماصَّ

ة عند االختالف يف الضامن. الفرع الرابع: املحاصَّ
ة الغرماء للمدين الذي عنده وديعة.   املبحث الرابع: حماصَّ

ة يف فقه األرسة، وفيه ثالثة مباحث: الفصل الرابع:  املحاصَّ
ة عند ضيق الوقف عن مستحقيه.  املبحث األول: املحاصَّ

ة الزوجة غرماء زوجها، وفيه مطلبان:  املبحث الثاين: حماصَّ
ة الزوجة غرماء زوجها يف الصداق. املطلب األول: حماصَّ

ة الزوجة غرماء زوجها يف النفقة، وفيه ثالثة فروع:   املطلب الثاين: حماصَّ
ة الزوجة غرماء زوجها املفلس يف النفقة عىل نفسها. الفرع األول: حماصَّ

ة الزوجة غرماء زوجها املفلس يف النفقة عىل ولده. الفرع الثاين: حماصَّ
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ة الزوجة غرماء زوجها املفلس يف النفقة عىل أبويه. الفرع الثالث: حماصَّ
ة املطلقة غرماء مطلقها باملتعة، وفيه مطلبان:  املبحث الثالث: حماصَّ

املطلب األول: حكم املتعة.
ة املطلقة غرماء مطلقها باملتعة. املطلب الثاين: حماصَّ

ة يف اجلنايات، وفيه مخسة مباحث: الفصل اخلامس: املحاصَّ
ة يف جناية العبد. املبحث األول: املحاصَّ

ــه  ــس، وفي ــام دون النف ــراح في ــة اجل ــاة يف قيم ــني اجلن ــة ب ــاين: املحاصَّ ــث الث املبح
ــان: مطلب

ة يف تعدد اجلراح. املطلب األول: املحاصَّ
ة املجنى عليه غرماء املدين اجلاين. املطلب الثاين: حماصَّ

ة عند عفو أحد الورثة عن القصاص، وفيه مطلبان: املبحث الثالث: املحاصَّ
املطلب األول: من يستحق العفو عن القصاص من ورثة القتيل.
ة عند عفو أحد املستحقني عن القصاص. املطلب الثاين: املحاصَّ

ــة يف الديــة عنــد اشــرتاك مجاعــة يف قتــل واحــد، وفيــه ثالثــة  املبحــث الرابــع: املحاصَّ
: لب مطا

املطلب األول: حكم قتل اجلامعة بالواحد.
ة يف الدية عند قتل اجلامعة بالواحد. املطلب الثاين: املحاصَّ

ة عند برأ املجنى عليه من إحد اجلراحات قبل موته.  املطلب الثالث: املحاصَّ
ة يف القسامة، وفيه، ثالثة مطالب:  املبحث اخلامس: املحاصَّ

ة يف أيامن القسامة. املطلب األول: املحاصَّ
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ة يف القسامة يف حالة عدم أهلية أحد األولياء وغيبته. املطلب الثاين: املحاصَّ
ة يف القسامة يف حالة موت أحد األولياء. املطلب الثالث: املحاصَّ

ة ونقضها، وفيه مبحثان: الفصل السادس: يف تعني املحاصَّ
ة.  املبحث األول: تعني املحاصَّ
ة. املبحث الثاين: نقض املحاصَّ
اخلامتة: وتشتمل عىل أهم النتائج.

الفهارس 
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ـــد  التمهي

وفيه مخسة مباحث

ة لغة، واصطالحاً. املبحث األول: تعريف املحاصَّ
وفيه مطلبان

ة يف اللغة. املطلب األول: تعريف املحاصَّ
ــا:   ــة: أحده ــول ثالث ــا أص ــاد وهل ــف الص ــصَّ بتضعي ــادة حَ ــن م ــوذة م ــة مأخ املحاصَّ

ــب  النَّصي
وحُ اليشء، ومتكنُّه. واآلخر:  وضُ

والثالث: ذهاب اليشء وقلته.
و املعنى األول هو األقرب ملوضوعنا، وملا نحن بصدده. 

ة يف االصطالح املطلب الثاين: تعريف املحاصَّ
ــة، ومــا ذكــره أهــل العلــم فيهــا: يمكــن أن نجعــل  مــن خــالل النظــر فيــام تشــمله املحاصَّ

ــة معنيان: للمحاصَّ
ــة باملعنــى العــام هــي إعطــاء حصــة لــكل دائــن مــن مــال املديــن  املعنــى األول: املحاصَّ
ــن ديــة أو حصــة يف مــال رشكــة  اتفقــوا عليهــا و نحــو  يَّ بالنســبة الثابتــة. وســواء كان هــذا الدَ

ذلــك.
تــه مــن املــال املســتحق  صَّ ــة باملعنــى اخلــاص: إعطــاء كل مســتحق حِ املعنــى الثــاين املحاصَّ

بنســبة دينــه عنــد التزاحــم فيــه. 
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ة بالقسمة املبحث الثاين: عالقة املحاصَّ
وفيه مطلبان 

املطلب األول: معنى القسمة يف اللغة واالصطالح.
ــذ كل  ــيشء، أي أخ ــمه ال ــة، وقاس ــي التجزئ ــمة ه س ــة: القِ ــمة يف اللغ ــى القس أوالً: معن

ه. ــمَ واحــد قَسْ
ثانياً: معنى القسمة يف االصطالح:

عبارة عن متييز لكل نصيب، وإفراز له عن غريه.

ة بالقسمة  املطلب الثاين: عالقة املحاصَّ
ة بمعناها العام قسمة إال أهنا قسمة بالنسبة املقدرة. املحاصَّ

ــة  ــن احلقوق،كمطالب ــال ع ــاق امل ــون إال إذا ض ــال تك ــاص ف ــا اخل ــة بمعناه ــا املحاصَّ أم
الغرمــاء للمفلــس، فتكــون العالقــة بينهــا وبــني القســمة عالقة عمــوم وخصوص، فالقســمة 

ــة، ويشــرتكان يف التقســيم واإلفــراز. أعــم مــن املحاصَّ

ة بالعول املبحث الثالث: عالقة املحاصَّ
وفيه مطلبان 

املطلب األول: معنى العول يف اللغة واالصطالح. 
أوالً: معنــى العــول يف اللغة:العــول يف اللغــة، لــه عــدة معــان: منهــا امليــل يف احلكــم إىل 

اجلــور، ويطلــق العــول ويــراد بــه النقصان،كــام يطلــق ويــراد  الزيــادة.
ثانياً: معنى العول يف االصطالح:هو زيادة يف السهام نقصان يف األنصباء.

ة بالعول  املطلب الثاين: عالقة املحاصَّ
ــة يف اســتحقاق كل مــن الــوارث يف املســألة العائلــة،  تظهــر العالقــة بــني العــول واملحاصَّ
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ر. ــة ونحومهــا يف أخذهــم  أقــل مــن حقهــم املُقــدَّ والغريــم أو املــوىص لــه يف املحاصَّ

ة. املبحث الرابع: مرشوعية املحاصَّ
ــتحقيها،  ــون إىل مس ــوق، وأداء الدي ــاء باحلق ــرة بالوف ــة آم ــاءت األدل ــم األول: ج القس

ومــن ذلــك مــا يــيل:
ب البخــاري- رمحــه اهللا تعــاىل - يف كتابــه الصحيــح: بــاب أداء الديــون وقولــه تعــاىل:  بــوَّ
لِ  ــدْ عَ ــوا بِالْ مُ كُ ْ َ النَّــاسِ أَنْ حتَ تُــمْ بَــنيْ مْ كَ ا حَ إِذَ ــا وَ لِهَ انَــاتِ إِىلَ أَهْ وا األَمَ دُّ ــؤَ ــمْ أَنْ تُ كُ رُ أْمُ ﴿إِنَّ اهللاََّ يَ

ــرياً﴾ ســورة النســاء، آيــة ٥٨.. يعاً بَصِ ــمِ انَ سَ ــمْ بِــهِ إِنَّ اهللاََّ كَ عِظُكُ ــامَّ يَ إِنَّ اهللاََّ نِعِ
ــه  ــىل اهللا علي ــيِّ -ص ــع النب ــتُ م ــال: كن ــه- ق ــنده إىل أيب ذر -ريض اهللا عن ــم رو بس ث
ي  ــدِ ــثُ عن ــاً يمكُ ب هَ ل يل ذَ ــه حتــوَّ ــبُ أنَّ ــداً- قــال: (مــا أُحِ وســلم- فلــام أَبــرصَ -يعنــي أُحُ

ــم (٢٣٨٩) ــاري، رق )   رواه البخ ــنٍ ي ه لِدَ ــدُ ــاراً أرصُ ــالثٍ إال دين ــوق ث ــارٌ ف ــهُ دين من
ــمْ أَنَّ  بِّئْهُ نَ القســم الثــاين: فاألصــل يف مرشوعيــة القســمة   مــن الكتاب قــول اهللا تعــاىل: ﴿وَ

﴾ ســورة القمــر، آيــة (٢٨).  ٌ ْتَــرضَ بٍ حمُ ْ لُّ رشِ ــمْ كُ يْنَهُ ةٌ بَ ــمَ املَْــاءَ قِسْ
ومــن الســنة مــا ورد عــن النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم- مــن قضائــه بالشــفعة فيــام مل 
يقســم، و تقســيمه للغنائــم واملواريــث بــني الصحابــة -ريض اهللا عنــه-، ومــن ذلــك قــول 
ــتِ  عَ قَ ــم، فــإذا وَ سَ قْ جابــر: «قَــىض رســولُ اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم-  بالشــفعةِ يف كل مل يُ

»  رواه البخاري،رقــم (٢٢٥٧).  ــفعةَ قُ فــال شُ ــرُ ــتِ الطُّ فَ ، ورصِ ــدودُ احلُ
وقد أمجع أهل العلم عىل مرشوعية القسمة.

ــة ليحصــل كل واحــد منهــم عــىل حقــه  ــة إىل القســمة واملحاصَّ ثــم إن النــاس بحاجــة ماسَّ
ــه عــن ســدادها ففــي  ــن للدائنــني إذا ضاقــت أموال ــون مــن املدي ــتَوىفَ الدي ــة تُسْ وبااملحاصَّ

ــة درأ للمفاســد وجلــب للمصالــح، واهللا أعلــم. رشعيــة املحاصَّ
ة خاصة: القسم الثالث: األحاديث واآلثار والقواعد الواردة يف شأن  املحاصَّ
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ــولُ اهللاِ  ــاع رس بَ ــون فَ ي ــهُ دُ كِبَتْ ــه- رَ ــاذاً -ريض اهللا عن وي أن مع ــا رُ ــن األحاديث:م فم
ــي،  ــه البيهق ــص أخرج صَ ــهِ باحلِ َ غرمائ ــنيَ ــهُ بَ ــمَ ثمن ــهَ وقَسَ ــلم- مال ــه وس ــىل اهللا علي -ص
ــه،: إرواء  ــرق تقوي ــث ط ــر للحدي ــاين، وذك ــث األلب ــذا احلدي ــف ه ع ــرب. وضَّ ــنن الك الس
ــال  ــل»، وق ــن املتص ــح م ــل أص ــق: «واملرس ــال عبداحل ــالً ق ــث مرس وي احلدي ــل،  ورُ الغلي

ــري.. ــص احلب ــت» تلخي ــث ثاب ــو حدي ــالع: «ه ــن الط اب
ينــة كان يشــرتي  هَ ومــن اآلثــار: ومــا روي عــن عمــر -ريض اهللا عنــه- أن رجــالً مــن جُ
ــبَ  ــم خط ــه- ث ــاب -ريض اهللا عن ــن اخلط ــرَ ب ــع إىل عم ــس، فرف لَ ــا فأَفَ ــايل هب ــل فيُغَ إىل أج
ــه  ــة ريض مــن دِينِ ، فقــال: «أمــا بعــد أهيــا النــاس فــإن األســيفعَ أســيفعَ بنــي جهين النــاسَ
ــبَق احلــاج إال  أنــه أدان معرضــاً، فأصبــح وقــد ريــن بــه، فمــن كان لــه  تــه بــأن يقــال سَ وأمانَ
ــن...» احلديــث رواه  ــه، وإيأكــم والدي ــني غرمائ ــه ب ــا بالغــداة، نقســم مال ــن فليأتن ــه دي علي

البيهقــي، الســنن الكــرب،، ومالــك: املوطــأ ص٤٢٩.

ة املبحث اخلامس: فيام يقع املحاصَّ
ــن املتحــاصَّ فيــه للحــر  يَّ ــة تكــون يف كل مــا يلــزم ذمتــه مــن ديــن ســواء كان الدَ املحاصَّ
ــن  ــىل دي ــة ع ــن املعامل م دي ــدَّ ــا فيُقَ ــد اجتامعه ــا عن ــن جناية،أم ــة أو دي ــن معامل ــد دي أو للعب

اجلنايــة.
ــة، وكــذا  ــل يتعــد ذلــك إىل الوقــف، والوصي ــون ب ــة عــىل الدي وال يقتــرص يف املحاصَّ

ــة، واهللا تعــاىل أعلــم. ــان يف املباحــث اآلتي ــد بي ــأيت مزي الشــفعة واحلقــوق املشــرتكة، وي
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الفصل األول

ة مال املفلس حماصَّ

وفيه متهيد، وستة مباحث:
أوالً: الفلــس يف اللغــة: أفلــس الرجــل: إذا مل يبــقَ لــه مــال، أي يــراد أنــه صــار إىل حــال 

ــه القــايض حكــم بإفالســه. لَسَّ يقــال فيهــا ال فلــس معه،وفَ
ثانياً: الفلس يف االصطالح:

لَس أو اإلفالس يف االصطالح عىل معنيني:  يطلق الفَ
«أحدمها: أن يستغرق الديّن مال املدين فال يكون  يف ماله وفاء.

الثاين: أن ال يكون له مال معلوم أصالً».
واملعنى األول: هو املراد به هنا، وهو الغالب يف كالم الفقهاء.

ة مال املفلس. املبحث األول: املسارعة يف حماصَّ
وفيه مطلبان 

ته  املطلب األول: مسارعة القايض يف بيع أموال املفلس وحماصَّ
 ذكر املالكية أن املدين له ثالثة أحوال: 

األوىل: إحاطــة الديــن بجميــع مالــه قبــل التفليــس، فــال جيــوز لــه يف هــذه احلالــة إتــالف 
شــئ مــن مالــه بغــري عــوض فيــام ال يلزمــه،وإذا فعــل شــئ كان للغرمــاء إبطالــه.

الثانيــة: قيــام الغرمــاء عليــه فيســجنونه أو يقومــون عليــه فيســترت منهــم   وحيولــون بينــه 
وبــني أموالــه وهــذا مــا يعــرف بالتفليــس باملعنــى األعــم. 
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ــع  ــذا من ــاء وك ــىل الوف ــه ع ــدم مقدرت ــاء  لع ــه للغرم ــع مال ــم بخل ــم احلاك ــة: حك الثالث
الغريــم مــن التــربع ومــن البيــع والــرشاء،  وهــذا مــا يعــرف بالتفليــس باملعنــى األخــص. 
والــذي يظهــر أن  الراجــح يف تفليــس الغريــم هــو الرجــوع إىل احلاكــم  يف كل األحــوال 
وعــدم تــرك ذلــك للغرمــاء؛ حســامً ملــادة النــزاع، ودرأً للمفاســد؛ إذ درء املفاســد مقــدم عــىل 

جلــب املصالــح.
ــة الغرمــاء باملــه   ــمْ مبــادرة القــايض ومســارعته يف بيــع مــال املفلــس، وحماصَّ كُ لكــن مــا حُ

بعــد طلبهــم احلجــر عليه.اختلــف العلــامء يف هــذه املســألة عــىل قولــني:
أوالً: األقوال يف املسألة:

ــة مــال املفلــس،  الغرمــاء؛ ألجــل  ع للقــايض أن يبــادر يف بيــع وحماصَّ َ القــول األول: يــرشْ
ــة،  ــن احلســن مــن احلنفي ــو يوســف، وحممــد ب إيفــاء الغرمــاء ديوهنــم، و إىل هــذا ذهــب أب

واملالكيــة، والشــافعية، واحلنابلــة، وابــن حــزم الظاهــري، واختيــار ابــن تيميــة.
تــة إال أن املالكيــة  ومــن كالم اجلمهــور يظهــر مرشوعيــة بيــع مــال املفلــس وحماصَّ
ــم أن  ــك إذ األوىل عنده ــتحبوا ذل ــد اس ــافعية فق ــا الش ــك، أم ــوب ذل ــرون وج ــة ي واحلنابل

ــه. ــم أو نائب ــإذن حاك ــه ب ــك بيع ــوىل املال يت
تــه ســواء كان مالــه عروضــاً  القــول الثــاين: ال يــرشع للقــايض بيــع مــال املفلــس وال حماصَّ
أو عقــاراً أمــا إن كان دينــه دراهــم ولــه دنانــري أو العكــس، باعهــا القــايض يف دينه استحســاناً.

وهــو قــول أيب حنيفة.
ثانيا ً: أدلة األقوال:

أدلة القول األول:
الدليــل األول:مــا روي أن معــاذ -ريض اهللا عنــه-  ركبتــه ديــون فبــاع رســول اهللا -صــىل 
اهللا عليــه وســلم- مالــه وقســم ثمنــه بــني غرمائــه باحلصــص مطالــب أويل النهــى، ٣٧٦/٤.
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الدليل الثاين:
ــري،  ــه بالتأخ ــرضر عن ــع لل ــه و دف ــن دين ــاء  الدائ ــس إيف ــال  املفل ــايض م ــع الق أنَّ  يف بي
ار» رواه ابــن  َ رَ وال رضِ َ وتــرك ذلــك مــرضة، و قــال النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم- «ال رضَ
ــث  ــأ، حدي ــك يف املوط ــه  ورواه مال ــن ماج ــنن اب ــم ٢٣٤٠، ٢٣٤١، س ــث رق ــه، حدي ماج

ــاين. ــه األلب ٣١، وصحح
ثالثا ً: الرتجيح واملناقشة:

ــة  ــل بمرشوعي ــور، القائ ــول اجلمه ــو ق ــول األول، وه ــان الق ــر  رجح ــر يظه ــد النظ بع
تــه لقــوة مــا اســتدلوا بــه مــن أدلــة؛  مبــادرة القــايض ومســارعته لبيــع مــال املفلــس، وحماصَّ

ــبُّ عــىل عــني هــذه املســألة. نْصَ إذ أدلتهــم تَ

املطلب الثاين: ما يسارع به من أموال املفلس 
ة، وحكم ذلك  يف البيع واملحاصَّ

ة: أوالً: ما يسارع به أموال املفلس يف البيع واملحاصَّ
ــة  هــذا، وقــد رتــب أهــل العلــم مــا يُســارع بــه مــن أمــوال املفلــس يف البيــع، واملحاصَّ

عــىل نحــو مــا يــيل:
ــتَأنيبه إال  سْ فيبــاع أوالً: مــا يــرسع إليــه الفســاد كالفواكــه، والبقــول، واللحــم، فهــذا ال يُ
لســاعة ونحوهــا؛ لئــال يضيــع ويتلــف، ثــم بعــد ذلــك: مــا خيشــى فســاده، ولــو كان غــري 

مرهــون.
ــض  ــول بع ــو ق ــتحقها، وه ــق مس ــل ح ــاين لتعجي ــد اجل ــم العب ــون ث ــاع: املره ــم يب ث
الشــافعية، وقــول احلنابلــة. وذهــب البعــض مــن الشــافعية   إىل تقديــم العبــد اجلــاين يف البيــع 
ــذا  ــد اجلــاين؛ ول عــىل املرهــون؛ ألن الرهــن إذا فــات  مل يبطــل حــق املرهتــن، بخــالف العب
ــد  ــم بع ــح، ث ــه الرب ــذ من ــة ليؤخ ــراض املضارب ــال الق ــك  م ــد ذل ــأيت بع ــم ي ــه. ث م بيع ــدَّ قَ يُ

ــة. ــه إىل النفق ــوان الحتياج ــك:  احلي ذل
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ــدم  ــة، ويق ــو رسق ــن نح ــاع م ــن الضي ــى م ــا خيش ــوه مل ــاث ونح ــن األث ــول م ــم املنق ث
امللبــوس عــىل النحــاس، ثــم العقــار؛ ألنــه أبعــد تلفــاً وتأخــريه أكثــر لطالبيــه فيــزداد ثمنــه، 

ــىل األرض. ــاء ع ــدم البن ويق
ــل الشــهرَ والشــهرين، أمــا احليــوان  هَ أمــا بالنســبة يف بيــع ريــع  املفلــس للتســوق بــه فيُتَمَ

ــل بــه  يســريا؛ ألن احليــوان أرسع بيعــا. هَ فيُتَمَ
ــبِ ديوهنــم  ــة بِنِسَ ثــم مــا حصــل مــن مــال املفلــس يقســمه احلاكــم  بــني الغرمــاء باملحاصَّ
ــة، فــإن مل يمكن قســمة  عــىل التــدرج، فكلــام قبــض مــن ثمــن املبيــع قســمه بينهــم تربئــة للذمَّ

ته. تــه انتظــر يف ذلــك حتــى جيتمــع مــا يمكــن قســمته وحماصَّ ذلــك وحماصَّ
ثانيــاً: حكــم الرتتيــب: اختلــف علــامء الشــافعية يف حكــم الرتتيــب ألمــوال املفلــس مــن 
ــب  ــب، وذه ــب واج ــض: إىل أن الرتتي ــب البع ــا، فذه ــع، وحماصته ــا يف البي ــث تقديمه حي

البعــض اآلخــر: إىل  أن الرتتيــب مســتحب.
جــع للحاكــم،و ينبغــي علــه أن ال  رْ والتحقيــق أن األمــر يف ترتيــب بيــع مــال املفلــس: يَ

يغفــل  عــام ذكــره أهــل العلــم  يف الرتتيــب.

ة مال املفلس املبحث الثاين: كيفية حماصَّ
وفيه ثالثة مطالب

ة الديون التي من جنس مال املفلس. املطلب األول: حماصَّ
الديون إما أن تكون: عروضاً، أو طعاماً: أو نقداً.

ــاء  ــاصَّ الغرم ــاً، وحي ــه عين ــس مال ــريّ املفل ــاً، ص ــاً أو عين ــون عروض ــت الدي ــإن كان ف
ماله،وكيفيــة ذلــك بــأن يعلــم املفلــس مــا لــكل واحــد منهــم، فيجمــع مالــه، ثــم ينظــر كــم 
ــم  ــذ كل غري ــف أخ ــإن كان النص ــن، ف ــن الديّ ــه م ــا علي ــال مم ــن امل ــه م ــد ل ــا وج ــدار م مق

ــه. ت ــا بقــي يكــون يف ذمّ ــن، وم ــه مــن الديّ نصــف مال
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ــعَ إىل  فِ ــن مثلــه، دُ وإن كان مالــه طعامــاً أو غــريه مــن قليــل أو مــوزون وعليــه مــن الديّ
ــة بينهــم؛ إذ هــو مــن جنــس ماهلــم كالعــني. غرمائــه حماصَّ

ــم  ــه دراه ــت أموال ــها، كأن  كان ــن جنس ــد م ــن النق ــه م ــداً وعلي ــه نق ــت أموال وإن كان
ــة بينهــم، وكذلــك إن كانــت ديونــه دنانــري وأموالــه دنانــري. وديونــه دراهــم أخذوهــا حماصَّ
ــع  ــايض يبي ــس، فالق ــم، أو العك ــه دراه ــري وديون ــه دنان ــون أموال ت كأن تك ــريَّ ــإن تغ ف
ــيأيت يف  ــام س ــم، ك ــة بينه ــه  حماصَّ ــا دين ــيض هب ــم ويق ــري بالدراه ــري والدنان ــم بالدنان الدراه

ــة. ــرق املحاصَّ ط

املطلب الثاين: أن تكون الديون خمالفة جلنس مال املفلس، وصفته
ــهُ  الُ فــإن كانــت الديــون خمالفــة جلنــس مــال املفلــس، بــأن كانــت ديــون املفلــس أثــامن ومَ

عــروض أو طعــام ونحــوه أو العكــس.
فــإن كانــت الديــون عروضــاً أو طعامــاً أو أعيــان ومالــه أثــامن فــإن الدائنــني يتقاســمون 
ــة، وإن مل يرضــوا إال بعروضهــم أو طعامهــم، فــإن احلاكــم يشــرتي هلــم بــام  مالــه بينهــم حماصَّ
ــلَم مل جيــز أن يأخــذ  ــة مــن جنــس حقهــم إال فيمــن لــه ديــن مــن سَ حصــل هلــم مــن املحاصَّ
ــة مــن املســلم ال جيــوز  إال مــن جنــس حقــه، وإن تراضيــا عــىل دفــع عوضــه؛ ألن مــا يف الذمِّ
أخــذ بــدل عنــه، لقولــه -صــىل اهللا عليــه وســلم-: «مــن أســلم يف يشء فــال يرصفــه إىل غريه» 
رواه أبــو داود، رقــم (٣٤٦٨)،  ســنن أيب داود، ٤٨٠/٣؛ وابــن ماجه،،رقــم (٢٢٨٣)،  ســنن 

فــه األلبــاين. ابــن ماجــه،  وضعَّ
ة. فإن كانت الديون أثامناً وأمواله عروضاً أو طعاماً بيعت، واقتسموا أمواله حماصَّ

املطلب الثالث: أن يكون عىل املفلس ديون خمتلفة 
بعضها نقداً وبعضها عروضاً وبعضها طعاماً

وقــد نــصَّ علــامء املالكيــة عــىل هــذه املســألة. إذا كان عــىل املفلــس ديــون خمتلفــة بعضهــا 
نقــداً وبعضهــا عــرض، وبعضهــا طعــام بــأن كان لواحــد مــن الغرمــاء دنانــري، وألحدهــم 
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م يــوم قســم املــال،  ــوَّ قَ عــروض، ولبعضهــم طعــام فــإن مــا خالــف النقــد مــن مقــوم ومثــيل يُ
وهــو مــراده بيــوم احلصــاص. 

ــن كلــه  وأعلــم أن حمــل تقويــم خمالــف النقــد إذا كان مــال املفلــس نقــداً، أمــا لــو كان الديّ
ــون بنســبة  عروضــاً موافقــة ملــال املفلــس يف النــوع والصفــة فــال حاجــة للتقويــم بــل يتحاصّ

عــرض كلٍ ملجمــوع العــروض.
ــة التــي هبــا يتحصــل كل غريــم عــىل حقــه، ثالثــة طــرق تكلــم عنهــا  ومــن طــرق املحاصَّ
الفقهــاء يف كتبهــم، كــام أنــه يمكــن االســتعانة بــام جــاء يف قســمة الرتكــة مــن طــرق يف قســمة 

مــال املفلــس عــىل الغرمــاء.
ــون  ــن دي ــه م ــا علي ــوع م ــود إىل جمم ــن املوج ــال املدي ــب م نْسَ ــو أن يُ ــة األوىل: ه الطريق

ــن. ــال املدي ــن م ــبة م ــذه النس ــم هب ــى كل غري ويعط
ــب كل ديــن ملجمــوع الديــون فيأخــذ كل دائــن مــن املــال املديــن  نْسَ الطريقــة الثانيــة: أن يُ

بقــدر هــذه النســبة.
الطريقــة الثالثــة: أن يــرضب ديــن كل غريــم بــامل املديــن ويقســم حاصــل الــرضب عــىل 

جممــوع الديــون.

ة املبحث الثالث: الديون الباقية بعد املحاصَّ
وفيه ثالثة مطالب

املطلب األول: حكم تأجري القايض املفلس لسداد دينه،وإلزامه بذلك.
اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني:

ــا  ــداد م ــره لس ــب، وال يؤاج ــىل التكس ــس ع ــار املفل ــايض إجب ــس للق ــول األول: لي الق
ــول  ــو ق ــة. وه ــد احلنابل ــب عن ــة، واملذه ــة   واملالكي ــول احلنفي ــو ق ــون. وه ــن دي ــه م علي

ــة. ــري معصي ــن غ ــون م ــت الدي ــام إذا كان ــافعية في الش
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ِــربَ املفلــس عــىل التكســب، ويؤاجــره لســداد مــا عليــه مــن  القــول الثــاين: للقــايض أن جيُ
ــد  ــة عن ــن. ورواي ــذا الديّ ــبب ه ــايص بس ــس ع ــافعية إن كان املفل ــول الش ــو ق ــون. وه الدي

احلنابلــة، وقــول مجاعــة مــن التابعــني.
األدلة: أدلة القول األول:

ةٍ﴾ ســورة البقــرة،  َ ــرسَ يْ ةٌ إِىلَ مَ ــرَ نَظِ ةٍ فَ َ ــرسْ و عُ انَ ذُ إِنْ كَ الدليــل األول: قــال اهللا تعــاىل: ﴿وَ
آيــة ٢٨٠. 

ــال  ــه، فق ــر دين ــا وكث ــامر ابتاعه ــب يف ث ــالً أصي ــعيد أن رج ــو س ــاين: رو أب ــل الث الدلي
النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم- «تصدقــوا عليــه»، فتصدقــوا عليــه فلــم يبلــغ وفــاء دينــه، 
» صحيــح  ــمْ إالَّ ذلِــكَ كُ يْــسَ لَ لَ ــمْ وَ تُ دْ جَ ــا وَ وا مَ ذُ فقــال النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم-:«خُ

ــلم، ١٨٠/١٠/٥. مس
ته،  ــن إنــام تعلــق بذمّ الدليــل الثالــث: ال يلــزم املفلــس التكســب لوفــاء مــا عليــه؛ ألن الديّ

ــق بعينه. ومل يتعل
وي مــن أن النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم- بــاع  أدلــة القــول الثــاين: الدليــل األول: مــا رُ
ق رجــالً دخــل املدينــة، وذكــر أن وراءه مــاالً فداينــه النــاس، فركبتــه  َّ ينــه وكان رسُ قــاً يف دَ رسُ
قــاً، وباعــه بخمســة أبعــرة أخرجــه البيهقــي،  الســنن  َّ ديــون، ومل يكــن وراءه مــال، فســامه رسُ

الكــرب، ٨٣/٦-٨٤، وحســنه األلبــاين،: إرواء الغليــل، ٢٦٤/٥.
الدليــل الثــاين: قالــوا بــأن املنافــع جتــري جمــر األعيــان يف صحــة العقــد عليهــا، وحتريــم 

ــن، ومــن املنافــع إجــارة املديــن. أخــذ الــزكاة، وثبــوت الغنــى هبــا، فكذلــك يف وفــاء الديّ
ــار  ــق إجب ــم ح ــو أن للحاك ــاين، وه ــول الث ــة الق ــن قدام ــة:رجح اب ــح واملناقش الرتجي
ــرتاض  ــر يف االع ــو ظاه ــام ه ــة، وك ــن األدل ــاقه م ــا س ــك مل ــب، وذل ــىل التكس ــس ع املفل

ــه. ــة عن ــابق واإلجاب الس
نْ  ـــيَّد اإلجبــار عــىل التكســب يف حالــة مَ ومــع ترجيــح ابــن قدامــة للقــول الثــاين إال أنــه قَ
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لــةٌ عــن نفقتــه، ونفقــة مــن يمونــه، والــذي يظهــر يل أن إجبــار املفلــس عــىل  كان كســبه فَضْ
ــاً بذلــك حالــة املفلــس وظروفــه، ومكانتــه ومنصبــه.  التكســب يــرتك لنظــر احلاكــم مراعي
ــري  ــح تأج ــن األصل ــإن كان م ــح، ف ــب املصال ــىل جل مٌ ع ــدَّ قَ ــد مُ ــدة درء املفاس ــاً لقاع مطبق
ــاره  ــن إجب ــع م ــال مان ــس ف ــىل املفل ــاء، وال رضر ع ــة للغرم ــك مصلح ــس، وأن يف ذل املفل
نــه كغاصــب، وإال فــإن األوىل عــدم إجبــاره عــىل  يّ ــة إذا كان عاصيــاً بِدَ عــىل التكســب خاصَّ

تأجــري نفســه.

املطلــب الثــاين: حكــم قبــول التربعــات والســعي يف االقــرتاض لســداد الديــون الباقيــة 
ة بعــد املحاصَّ

ــربَ  ْ املفهــوم مــن كالم احلنفيــة  واملنصــوص مــن كالم املالكيــة واحلنابلــة  أن املفلــس ال جيُ
عــىل قبــول التربعــات مــن الصدقــات واهلبــات لســداد مــا عليــه مــن ديــن.

ــنْ جتــدد هلــم ديــن  ــة مَ املطلــب الثالــث:  مشــاركة مــن هلــم ديــون باقيــة بعــد املحاصَّ
عــىل املفلــس

ــنْ جتــدد هلــم ديــن، يف حالــة مــا إذا  ــة مَ ــنْ هلــم ديــون باقيــة بعــد املحاصَّ هــل يشــارك مَ
 ــر ــرة أخ ــه م ــر علي جِ ــم حُ ــة، ث ــد املحاصَّ ــه األول بع ــن دين ــس م ــن املفل ــر ع ــك  احلج فُ
بديــنٍ ثــاين  بطلــب مــن الغرمــاء اجلُــدد أم ال؟ ختلــف العلــامء يف هــذه املســألة عــىل قولــني:

ــنْ جتــدد  ــة مَ ــنْ بقــي هلــم مــن الديــون هلــم حــق املشــاركة يف حماصَّ القــول األول: أنَّ مَ
هلــم ديــن.

وهو املذهب عند الشافعية، واحلنابلة.
ــنْ بقــى هلــم  ــن الثــاين دون مَ ــة الثانيــة ختتــص بأصحــاب الديّ القــول الثــاين: أن املحاصَّ
ــن  ــال اآلخري ــري م ــن غ ــة م ل ــم فَضَ ــن دينه ــلَ ع ضُ فْ ــة األوىل، إال أن يَ ــد املحاصَّ ــن بع دي
ــة األوىل حــق املشــاركة، وهــو املذهــب عنــد  كإرث، فحينئــذ ملَْــن بقــي هلــم ديــن بعــد املحاصَّ

ــة. املالكي
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الرتجيــح واملناقشــة: والــذي يظهــر  رجحانــه قــول املالكيــة، وهــو التفصيــل: إن كان مــا 
د فــال دخــل لألولــني، وإن كان  جتــدد للمفلــس مــن مــال هــو مــن اختصــاص الغرمــاء  اجلُــدُ
د فهــم فيــه ســواء؛  وذلــك قياســاً عــىل الديــون احلادثــة بعــد احلجــر  مــن غــري الغرمــاء  اجلُــدُ
ــون معهــم، فكــذا  األول  فإهنــم ال دخــل هلــم يف الديــون التــي كانــت قبــل احلجــر وال يتحاصّ

. هنا

ــة،  املبحــث الرابــع: اســتحقاق الغريــم، أخــذ عــني مالــه مــن املفلــس قبــل املحاصَّ
ورشوط ذلــك

وفيه مطلبان 

ة. املطلب األول: استحقاق الغريم أخذ عن ماله من املفلس قبل املحاصَّ
ــة، أو  ــع،أو وديعــة، أو عاري ــت مــن بي ــن ســلعة ســواء كان ــد رجــل مدي ــإذا وجــد عن ف
غــري ذلــك، فأفلــس هــذا الرجــل، واملتــاع ال زال عــىل هيئتــه وصفتــه، فهــل لصاحــب املتــاع 

أن يأخــذ عــني مالــه،أو يتحــاصّ مــع  الغرمــاء بثمنهــا؟
ــة،  ــة، أو عاري ــس وديع ــد املفل ــي عن ــلعة الت ــت الس ــه إذا كان ــىل أن ــم ع ــل العل ــق أه اتف
أو لقطــة أورهــن ونحوهــا، ووجــدت بعينهــا فــال خــالف يف أنــه أحــق بأخــذ ســلعته مــن 

غــريه.
ــا  هَ بِضْ قْ كــام أن العلــامء متفقــون عــىل أن صاحــب املتــاع أحــق بســلعته التــي باعهــا إذا مل يُ
ــد املفلــس بعــد  ــي باعهــا عن ــاع الســلعة الت ــام إذا وجــد صاحــب املت املفلــس، واخلــالف في

إقباضــه إيــاه، عــىل ثالثــة أقــوال:
ــك،  ــرشوط ذل ــاء ب ــائر الغرم ــه دون س ــق بمتاع ــاع أح ــب املت ــول األول: أن صاح الق
وهــو يف ذلــك باخليــار إن شــاء تركهــا وحــاصَّ مــع الغرمــاء بثمنهــا، وإن شــاء رجــع فيهــا 
بعينهــا ومل حيــاصَّ الغرمــاء. روي ذلــك عــن عثــامن وعــيل - ريض اهللا عنهــام - ومجاعــة مــن 

التابعــني، وهــو قــول مالــك، والشــافعي، وأمحــد، وابــن حــزم الظاهــري.
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ــن  ــا م ــق هب ــو أح ــد فه ــرتاها بالنق ــد اش ــلعة إن كان ق ــب الس ــاين: أن صاح ــول الث الق
ــع فهــو أســوة الغرمــاء يتحــاصّ معهــم،  ــة البائ الغرمــاء، وإن كان أخذهــا عــن ديــن يف ذمَّ

ــة. ــض املالكي ــول بع ــو ق وه
القــول الثالــث: أن صاحــب الســلعة ال حــق لــه يف ســلعته التــي وجدهــا عنــد املفلــس، 
بــل هــو أســوة الغرمــاء يتحــاصّ معهــم يف ذلــك، وليــس لــه خيــار الفســخ، روي عــن عــيل 
وابــن مســعود - ريض اهللا عنهــام، وهــو قــول أيب حنيفــة، وهــو قــول أهــل الكوفــة وبعــض 

التابعــني،  وبعــض املالكيــة.
أدلــة القــول األول: الدليــل األول: عــن أيب هريــرة -ريض اهللا عنــه-  قال ســمعت رســول 
اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم- يقــول: «مــن أدرك مالــه بعينــه عنــد رجــل أو إنســان قــد أفلــس 
ــض  ــم (١٥٥٩)، ويف بع ــلم، رق ــم (٢٤٠٢)، ورواه مس ــاري، رق ــه» رواه البخ ــق ب ــو أح فه
» أنــه لصاحبــه الــذي باعــه رواه مســلم،  رقــم  قــهُ فرِّ ه املتــاع، ومل يُ نْــدَ ــدَ عِ جِ الروايــات «إذا وُ

.(١٥٥٩)
ــني أن  ــه، وب ــذ متاع ــني أخ ــار ب ــاع اخلي ــب املت ــاس فلصاح ــن القي ــاين: م ــل الث الدلي
يَبَــت الــدار  عَ ــلَم بانقطــاع املســلم فيــه، وكــذا إذا تَ حيــاصَّ بــه الغرمــاء كخيــار املســلم  يف السَ

ــا. ــذا هن ــارة فك ــخ اإلج ــا تنفس باهندامها،فإهن
الرتجيــح الــذي يظهــر  رجحانــه هــو قــول اجلمهــور وهــو أن للغريــم الــذي جيــد عــني 
ــث  ــيأيت احلدي ــربة -وس ــرشوط املعت ــك بال ــه، وذل ــني مال ــن ع ــد م ــام وج ــوع في ــه الرج حق
ــه- فهــو يف  ــرة -ريض اهللا عن ــل اجلمهــور، وهــو حديــث أيب هري عنهــا-؛ وذلــك لقــوة دلي
الصحيحــني، ومهــا أصــح كتابــني بعــد كتــاب اهللا عــز وجــل، ومــا ذكــروه مــن األحاديــث 
ــه  م عــىل مــا يف الصحيحــني؛ ملــا فيهــا مــن الضعــف، وصاحــب الســلعة يف ذلــك ل ــدَّ قَ ال تُ

اخليــار: إمــا أن يأخــذ عــني مالــه إذ هــو أحــق بــه أو حيــاصَّ بعــني مالــه الغرمــاء.

ة املطلب الثاين: رشوط استحقاق الغريم ألخذ عني ماله من املفلس قبل املحاصَّ
الــرشط األول: أن تكــون الســلعة باقيــة بعينهــا، ومل يتلــف بعضهــا، فــإذا تلــف بعضهــا 
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ــي  ــة، اســتدالالً بقــول النب ــد احلنابل ــه الرجــوع عن كاهنــدام جــدار أو تلــف ثمــرة فليــس ل
ــد أفلــس فهــو  ــد رجــل أو إنســان ق ــه عن ــه بعين ــه وســلم-: «مــن أدرك مال -صــىل اهللا علي

أحــق بــه مــن غــريه» ســبق خترجيــه.
ــة  والشــافعية، يــرون أن تلــف بعــض العــني ال يمنــع الرجــوع، واملانــع هــو  أمــا املالكي

تلــف الــكل.
الــرشط الثــاين: أن يكــون املفلــس قــد ملــك العــني قبــل احلجــر، فــإن كان امللــك  بعــد 
ــه ال  ــتيفاء وألن ــذر االس ــخ؛ لتع ــه، و ال فس ــني مال ــذ ع ــني أخ ــب الع ــس لصاح ــر فلي احلج

ــة بثمنهــا. يســتحق املطالب
وقيــل: أن هــذا ليــس رشطــاً، بــل لــه اخليــار، وإن كان بعــد احلجــر، لعمــوم احلديــث يف 

ــنْ أدرك مالــه بعينه..»احلديــث، ســبق خترجيــه   قولــه -صــىل اهللا عليــه وســلم-: «مَ
وهناك وجه ثالث: أنه إن باعه عاملاً بفلسه فال فسخ، وإن مل يعلم فله الفسخ.

الــرشط الثالــث: أن تكــون الســلعة عــىل حاهلــا التــي اشــرتاها عليهــا، فــإن انتقلــت عــني 
الســلعة عــن احلــال التــي اشــرتاها عليهــا بحيــث يزيــل اســمها:فعند املالكيــة، واحلنابلــة، أن 

ذلــك يمنــع الرجــوع كــام لــو طحــن احلنطــة أو ذبــح الكبــش؛ ألنــه مل جيــد عــني مالــه.
لــون يف األمــر: فــإن مل تــزد القيمــة هبــذا االنتقــال رجــع، وال يشء  صِّ أمــا الشــافعية : فيُفَ
للمفلــس، وإن نقصــت فــال يشء للبائــع معــه، والزيــادة يف الســلعة إنْ زادت فاألصــح أهنــا 

للمفلــس؛ ألن الزيــادة قــد حصلــت بفعلــه.
 ، ن والكِربَ ــمَ الــرشط الرابــع: أن ال يكــون املبيــع قــد زاد عنــد املفلس زيــادة متصلــة، كالسِ
ونحــو ذلــك، وهــو مذهــب اإلمــام أمحــد، أمــا قــول املالكيــة، والشــافعية، ورواية عنــد أمحد: 
ون بــني أن يعطــوه الســلعة أو ثمنهــا  َــريَّ أن الزيــادة املتصلــة ال متنــع الرجــوع إال أن الغرمــاء خيُ
الــذي باعهــا بــه، أمــا الزيــادة املنفصلــة، فإهنــا ال متنــع الرجــوع عنــد اجلميــع فالعــني للغريــم 

ــا زاد للمفلس. وم
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الــرشط اخلامــس: أن ال يكــون قــد تعلــق بالســلعة حــق الزم للغــري كأن وقفهــا أو باعهــا 
أو رهنهــا، فــإن كان ذلــك فــال رجــوع.

م هبــا املفلــس  ــدَّ الــرشط الســادس: أن يكــون العــوض -الثمــن- دينــاً، فلــو كان عينــاً قُ
عــىل الغرمــاء، وهــو رشط عنــد الشــافعية.

الــرشط الســابع: وهــو رشط عنــد الشــافعية. أن يكــون الثمــن حــاالً عنــد الرجــوع، فــإن 
كان مؤجــالً ومل حيــل فــال رجــوع؛ إذ أنــه ال يملــك املطالبــة، أمــا عنــد احلنابلــة فإنــه يرجــع 
ــن، فيختــار البائــع  يف الســلعة؛ إذا كان الثمــن مؤجــالً، لكــنْ تُوقَــفُ الســلعة إىل أن حيــل الديّ

الفســخ أو الــرتك.
ــيئاًمن  ــض ش ــد قب ــع ق ــون البائ ــو أن ال يك ــد احلنابلة.وه ــو رشط عن ــرشط الثامن:وه ال

ثمنهــا، فــإن كان قــد قبــض مــن ثمنهــا شــيئاً ســقط حــق الرجــوع.
واســتدلوا بحديــث أيب هريــرة -ريض اهللا عنــه- أن النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم- قــال: 
«أيــام رجــل بــاع ســلعة فــأدرك ســلعته بعينهــا عنــد رجــل قــد أفلــس، ومل يكــن قــد قبــض 
ــد قبــض منهــا شــيئاً فهــو أســوة الغرمــاء» أخرجــه  ــه، وإن كان ق مــن ثمنهــا شــيئاً فهــي ل
الدارقطنــي ٣٠/٣، وأبــو داوود، ٥٠٩/٣، وابــن ماجــه، ١١٦/٣، واحلديــث صحيــح لغريه 

كــام ذكــر األلبــاين، انظــر: إرواء الغليــل، ٢٧٠/٥..
ــاصَّ  ــاء ح ــا، وإن ش ــلعة كله ــذ الس ــض ويأخ ــا قب ــرد م ــاء أن ي ــك: «إن ش ــال مال وق
الغرمــاء فيــام بقــي مــن ســلعته»، أمــا الشــافعية قالــوا: إن كان قبــض بعــض الثمــن أخــذ مــا 

ــه. ــل باقي يقاب
الــرشط التاســع: وهــو رشط عنــد املالكية:وهــو أن ال يفديــه الغرمــاء بالثمــن، فــإن فــدوه 
بثمنــه الــذي عــىل املفلــس، ولــو بامهلــم اخلــاص هبــم أو ضمنــوا لــه ذلــك، أو أعطــوه كفيــالً 
بذلــك، فليــس لــه أخــذ عــني مالــه حينئذ،أمــا الشــافعية واحلنابلــة: فهــم يــرون أن حقــه يف 
ــك بالثمــن؛ ملــا يف ذلــك مــن املنَّــة واحتــامل  مُ دِّ الفســخ ال يســقط بذلــك، ولــو قالــوا نحــن نُقَ

ظهــور غريــم آخــر.
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واســتدلوا بعمــوم حديــث «مــن أدرك متاعــه بعينــه عنــد إنســان قــد أفلــس فهــو أحــق 
بــه» ســبق خترجيــه.

ــقط  ــني س ــب الع ــع صاح ــاه للبائ ــس، فأعط ــن للمفل ــوا الثم ــني بذل ــو أن الدائن ــن ل لك
ــخ. ــه يف الفس حق

الــرشط العــارش: وهــو رشط عنــد املالكيــة   واحلنابلــة. أن يكــون املفلــس حيــاً إىل حــني 
أخــذ العــني منــه، فــإن مــات بعــد احلجــر عليــه، ســقط حــق البائــع يف الرجــوع.

بخالف الشافعية  الذين يرون حق اسرتجاع العني،حتى وإن مات املفلس.
ــني  ــاً إىل ح ــع حي ــون البائ ــة.أن يك ــد احلنابل ــو  رشط عن ــرش: وه ــادي ع ــرشط احل ال
الرجــوع، فلــو مــات فليــس للورثــة حــق الرجــوع، ويف قــول عندهــم لورثتــه حــق الرجــوع.

ــى يف  ــإن تراخ ــر، ف ــه باحلج ــور علم ــع ف ــم أن يرج ــىل الغري ــرش: أن ع ــاين ع ــرشط الث ال
ــل منــه، ولــو صولــح عــن الرجــوع  بْ ــأن الرجــوع عــىل الفــور قُ الرجــوع وادعــى اجلهــل ب

عــىل مــال مل يصــح، وبطــل حقــه مــن الفســخ إن علــم.
الرشط الثالث عرش: اشرتط الشافعية أن يكون ذلك يف معاملة حمضة كبيع.

وعند احلنابلة يصح الرجوع يف العني املباعة ويف غريها كقرض ورأس مال السلم.
الرشط الرابع عرش: اشرتط الشافعية أن يكون الرجوع بنحو قولك فسخت البيع. 

أي يكون الرجوع بالقول. ومل يشرتط ذلك احلنابلة.
الرشط اخلامس عرش: اشرتط الشافعية أن يتعذر استيفاء العوض بسبب اإلفالس.

ة مال املفلس ة بعد ظهور غريم بعد حماصَّ املبحث اخلامس: املحاصَّ
احلكــم لــو حتــاصَّ الغرمــاء، وقســموا مــال غريمهــم بينهــم ثــم بعــد انتهــاء القســمة ظهر 

غريــم مل يتحــاصّ معهم؟بعــد النظــر يف كتــب الفقهــاء، جتــد أن األمــر ال خيلــو مــن حالتــني:
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احلالــة األوىل: أن يكــون احلاكــم أو املفلــس عــامل بوجــود غريــم آخــر، فحينئــذ يراســله 
ينــه، ويراجعــه يف ذلــك ليتبــني األمــر، وإن مل يســتطيع احلاكــم املراجعة  القــايض ليعلــم قــدر دَ
ــة مــع الغرماء،فــإن رجــع إىل أمــر  ــرب بــه املفلــس، وأفــرز لــه بقــدر دينــه حماصَّ رجــع إىل مــا خيُ
املفلــس ثــم حــرض الغريم،وبــان أن لــه زيــادة فحكمــه حكــم غريــم ظهــر بعــد القســمه ومل 

يعلــم احلاكــم، وســيأيت.
ولــو تلــف بيــد حاكــم مــا أفــرزه للغائــب بعــد أخــذ احلــارض حصتــه أو أفرازهــا، فقــد 

ذكــر أهــل العلــم أن الغائــب ال يزاحــم مــن قبــض.
ــو كان مــال املفلــس مســتحق لثالثة،أحدهــم غائــب مل يكــن هلــم  ــه ل ــة: أن ــنيّ املالكي وبَ
علــم بــه اقتســم احلــارضان مالــه، فــإن حــرض رجــع عليهــام. واحــرتزوا مــن قوهلــم مل يكــن 
معهــام علــم ممــا لــو كانــا عاملــني بــه، فإنــه يأخــذ املــيلء عــن املعــدم واحلــارض عــن الغائــب 

واحلــي  عــن امليــت.
ــىل  ــل ع ــأت دلي ــك، ومل ي ــني بذل ــري عامل ــس غ ــم أو املفل ــون احلاك ــة:أن يك ــة الثاني احلال
وجــود غريــم ثــم ظهــر غريــم بعــد ذلــك وأثبــت أن لــه عــىل املفلــس ديــن، فــال ختلــو هــذه 

احلالــة مــن أمريــن:
ــن بعــد احلجــر عــىل املفلــس، فهــو ديــن حــادث ال حيــاصَّ الغرمــاء  األول: أن يكــون الديّ

. فيه
ــة أو  ــن قبــل احلجــر عليــه، فقــد اختلــف الفقهــاء يف نقــض املحاصَّ الثــاين: أن يكــون الديّ

رجوعــه عــىل الغرمــاء عــىل ثالثــة أقــوال:
القــول األول:أن للغريــم حــق الرجــوع عــىل الغرمــاء بقســطه،وهو قــول مالــك،و قــول 

الشــافعي، واملذهــب عنــد احلنابلــة.
القــول الثــاين:أن الغريــم ال حيــاصَّ الغرمــاء، وال يرجــع عليهــم، وعليــه فيبقــى املــال يف 

ــة املفلــس حكــي هــذا القــول عــن اإلمــام مالــك. ذمَّ
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ــون مــن جديــد، وهــو قــول الشــافعية  ــة، وعليــه فيتحاصّ القــول الثالــث: تنقــض املحاصَّ
يف األصــح عندهــم.

أدلــة القــول األول: الدليــل األول: «أن الغريــم لــو كان حــارضاً قاســمهم فــإذا ظهــر بعــد 
ذلــك قاســمهم كغريــم امليــت يظهــر بعــد قســم مالــه».

ــاء  ــىل الغرم ــع ع ــم يرج ــأن الغري ــول األول. ب ــه الق ــر رجحان ــذي يظه الرتجيح:وال
ــة. بقســطه، وال تنقــض املحاصَّ

وأحلــق بعــض أهــل العلــم هبــذه املســألة: مــا لــو بــاع املفلــس شــيئاً مســتحقاً قبــل احلجر، 
والثمــن املقبــوض تالــف فهــو يعتــرب  ديــن كغريــم ظهــر، وحكــم ذلــك أن املشــرتي يشــارك  
الغرمــاء ســواء مــن غــري  نقــض القســمة أو مــع نقضهــا، وســواء كان إتــالف املفلــس الثمــن 

قبــل احلجــر أو بعــده، أمــا إذا كان الثمــن باقيــاً فإنــه يــرده.

ة من أموال املفلس املبحث السادس: ماال يدخل حتت املحاصَّ
أوالً: النفقة:فقــد أوجــب العلــامء عــىل احلاكــم أن ينفــق عــىل املفلــس وزوجتــه وأوالده 

الصغــار مــن مالــه، وكذلــك مــن تلزمــه نفقتــه مــن أقاربــه، وهــو رأي األئمــة األربعــة.
وممــا يســتدل بــه عــىل ذلــك: قــول الرســول -صــىل اهللا عليــه وســلم-: «ابــدأ بنفســك 
ــه  ــلم،،رقم (١٠٣٥)؛ وألن حاجت ــم (٥٣٥٦)، ومس ــاري،  رق ــول» رواه البخ ــن تع ــم بم ث
األصليــة مقدمــة عــىل حــق الغرمــاء؛ وألن النفقــة حــق ثابــت لغــري هــذا املفلــس فــال يبطلــه 

احلجــر.
ثانيــاً: الكســوة:ال خــالف أنــه جيــب كســوة املفلــس مــن ماله،وكذلــك كســوة مــن تلزمــه 

. نفقته
ــم  ــه فإهن ــه نفقت ــن تلزم ــس أو مم ــات املفل ــإن م ــه ودفنه:ف ــت وتكفين ــز املي ــاً: جتهي ثالث
ــل،وتكفني، ودفــن مــن مــال املفلس،أمــا الزوجــة: فمذهــب احلنابلــة أن  سْ ــزون مــن غُ َهَّ جيُ
ــة ألجــل االســتمتاع هبــا، وقــد فــات  ــزم بتكفينهــا؛ ألن النفقــة واجب لْ الــزوج املفلــس  ال يُ
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ــة، ألن قرابتهــم باقية،والــذي  ذلــك بموهتــا فــال جيب،بخــالف األقــارب فــإن نفقتهــم باقي
ــه. ــني زوجت ــزم بتكف ــس يل ــزوج املفل ــر  أن ال يظه

رابعــاً: آلــة الصنعة:ذهــب املالكيــة والشــافعية واحلنابلــة إىل أنــه ينبغــي أن يــرتك للمفلــس 
مــا يكتســب مــن صنعــه ونحوهــا عــىل تفصيــل بينهــم:

فــري املالكيــة: إن احتــاج إىل آلــة الصانــع وقلــت قيمتهــا تركــت له،فــإن مل حيتــج إليهــا 
أو كانــت قيمتهــا كثــرية بيعــت.

ويــر بعــض الشــافعية أنَّ آلــة حرفتــه تبــاع إن كان جمنونــاً، فــإن كان عاقــالً فــال تبــاع يف 
ــر بــه إن مل حيســن الكســب إال بــه. تَّجِ األصــح عندهــم، ويــرتك لــه رأس مــال يَ

وير بعضهم أن آلة احلرفة تباع وإن كان عاقالً.
ــر بــه  مــن مالــه إن كان تاجــراً، وكــذا آلــة  تَّجِ وعنــد احلنابلــة جيــب أن يــرتك للمفلــس مــا يَ
ك لــه قــوت يتقــوت  ــرِ احلرفــة إن كان ذا صنعــة، فــإن مل يكــن ذا جتــارة أو ليــس لــه صنعــة تُ
ــن  ــة م ــة الصنع ــت آل ــإن كان ــة املفلس،ف ــر يف حاج ــايض ينظ ــك أن الق ــر يف ذل ــه، واألظه ب

حوائجــه األصليــة تركهــا، وإال باعهــا ووىفَّ هبــا دائنيــه. واهللا أعلــم.
خامســاً: الســكن واخلــادم واملركــوب: إذا كان للمفلــس داران يســتغني بســكن أحدمهــا 
بيعــت األخر،أمــا الــدار التــي ال غنــى للمفلس عــن ســكناها أو كان لــه خــادم أو مركوب، 

فقــد اختلــف العلــامء هــل تبــاع يف ســداد دينــه أم ال عــىل قولــني:
ــد،  ــة  وأمح ــو حنيف ــول أب ــو ق ــة. وه ــه يف املحاصَّ ــداد دين ــاع يف س ــول األول:ال تب الق

ــة. ــن قدام ــار اب واختي
ــي للغرمــاء، كــام  طِ ــلَ أُعْ القــول الثــاين: تبــاع الــدار ويســتأجر لــه بــدالً منهــا، ومــا فَضُ
ــن. وهــو قــول مالــك والشــافعي، واختيــار ابــن  يبــاع  خادمــه ومركوبــه ألجــل ســداد الديّ

املنــذر.
اســتدل القــول األول:بــأن هــذه الــدار، أو املركــوب، أو اخلــادم، ممــا ال غنــى للمفلــس 
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بــاع وتــرصف يف دينــه كثيابــه وقوتــه. عنه،فــال تُ
الرتجيــح رجــح ابــن قدامــة القــول األول؛ ملــا ذكــره مــن تعليــل، والــذي اختــاره ابــن 
ــل مــن الديــون  مْ اعــف عليــه احلِ قدامــة هــو مــا ظهــر  رجحانــه؛ إذ أنــه إذا اســتأجر دار يُضَ
ــة  مــع مــرور الزمــن، والــرضر اليــزال بالــرضر، كــام أن هــذه مــن حوائجــه األصليــة، خاصَّ
يســاً  يف هــذا الزمــان باســتثناء اخلــادم؛ ولــذا رشط بعــض احلنابلــة يف اخلــادم أن ال يكــون نَفِ
ثْلــه ورد الفضــل  ــدم مِ ْ ال يصلــح ملثلــه، وإال فإنــه يبــاع ويشــرت مــا يصلــح ملثلــه إن كان خيُ

عــىل الغرمــاء.
ــرتك  ــه ي ــاء أن ــر الفقه ــة: فذك ــا املحاصَّ ــس ال تدخله ــوال املفل ــض أم ــاك بع ــذا وهن ه
للجنــدي املرتــزق خيلــه، وســالحه املحتــاج إليهــام، بخــالف املقطــوع للجهــاد، إذ الغرمــاء 
ــه فــرض عــني، ويــرتك للمفلــس كتــب العلــم،  ــذ أوىل إال إذا كان اجلهــاد علي ــن حينئ بالديّ

تاجــرَ هبــا.  وذلــك تفقهــاً ال أن يُ
ــن؛ ألنــه حمفــوظ فــال حيتــاج إىل مراجعتــه، ويســهل  وأمــا املصحــف فيبــاع يف ســداد الديّ
ة، وأيــرس حصــوالً،  ــرَ فْ ــر وَ ــه بخــالف كتــب العلــم. وهــو يف هــذا الزمــان أكث الســؤال عن

واقتنــاء.
ــن   ــس م ــوال املفل ــن أم ــة م ــا املحاصَّ ــام ال يدخله ــع في ــه يرج ــوال، فإن ويف كل األح
حوائجــه األصليــة، إىل مــا تعــارف عليــه أهــل البلــد، وأنَّ هــذا خيتلــف باختــالف األحــوال 

ــخاص. ــن واألش ــان واألماك واألزم
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الفصل الثاين

ت ة تركة امليّ حماصَّ

وفيه متهيد وأحد عرش مبحثا:

التمهيد: تعريف الرتكة،لغةً واصطالحاً.
ة  املبحث األول: حلول الديون عىل املدين بموته، وصلة ذلك باملحاصَّ

التمهيد
ــة  ــه، وترك ــركاً، خليت ــيشء ت ــتُ ال كْ رَ ــه، وتَ ــل مرياث ــة الرج كَ ــة: ترِ ــة يف اللغ أوالً: الرتك

ــرتوك. ــرتاث امل ــن ال ــه م ــا يرتك ــت م ــل امليّ الرج
ثانياً: الرتكة يف االصطالح:

هنــاك وجهتــني: يف تعريــف الرتكة:وجهــة احلنفية:الرتكــة مــا يرتكــه امليّــت مــن األمــوال، 
ــة  ــف دي ــون يف التعري ــه، فيُدخل ــني من ــري بع ــق الغ ــق ح ــن تعل ــاً ع ــة، خالي ــوق املالي واحلق
اخلطــأ، والصلــح عــن العمــد. وعــىل هــذا الــرأي ال تــورث احلقــوق  العينيــة. ويتابعهــم يف 

ذلــك ابــن حــزم.
ــرون أن  ــم ي ــافعية واحلنابلة:فه ــة والش ــور املالكي ــة اجلمه ــي وجه ــة: وه ــة الثاني الوجه

ــة. ــوق مالي ــوال، وحق ــن أم ــت م ــه امليّ ــا يرتك ــة كل م الرتك
ــوق  ــت، واحلق ــة:جتهيز امليّ ــة مخس ــة بالرتك ــوق املتعلق ــون احلق ــور تك ــىل رأي اجلمه فع

ــة. ــق الورث ــا، وح ــلة، والوصاي ــوق املرس ــة، واحلق العيني
ــت، والديــون املرســلة  ــز امليّ ــو حنيفــة وابــن حــزم الظاهــري أربعــة: جتهي وعــىل رأي أب

ــا، وحــق الورثــة. ــه، والوصاي التــي مل تتعلــق بعــني مــن أموال
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ة املبحث األول: حلول الديون عىل املدين بموته، وصلة ذلك باملحاصَّ
ــة  ــىل أربع ــألة ع ــذه املس ــامء يف ه ــف العل ــن بموته:اختل ــىل املدي ــون ع ــول الدي أوالً: حل
أقــوال: القــول األول: أن الديــن املؤجــل ال حيــل بوفــاة الدائــن، وحيــل بوفــاة املديــن. وهــو 

قــول احلنفيــة، واملالكيــة، والشــافعية، وروايــة عنــد احلنابلــة.
ــة امليّــت،  القــول الثــاين: أن الديــن املؤجــل ال حيــل بوفــاة املديــن، بــل يبقــى الديــن يف ذمّ
وثِّــق الورثــة الديــن برهــن، أو كفيــل مــيلء، بأقــل األمريــن  ويتعلــق بعــني مالــه رشيطــة: أن يُ
ــد  ــب عن ــو املذه ــاالً. وه ــن ح ــح الدي ــوا أصب ــإن مل يرض ــن، ف ــة، أو الدي ــة الرتك ــن قيم م

احلنابلــة، وقــول مجاعــة مــن التابعيــني.
ــإن  ــه، ف ــاس علي ــاس، أو للن ــىل الن ــه ع ــواء كان ل ــل س ــن املؤج ــث: أن الدي ــول الثال الق

ــة. ــب الظاهري ــو مذه ــن. وه ــل الدي ــل وحي ــل يبطُ األج
القول الرابع: أن الدين يبقى إىل أجله. وهو قول بعض التابعني.

أدلــة القــول األول: الدليــل األول: ألصــل أن األجــل حــق للمديــون ال حــق صاحــب 
ــون يف  ــوت املدي ــاة وم ــرب حي ــه، فتعت ــن ل ــن دون م ــه الدي ــن علي ــل م ــل  أج ــن، فيبط الدي

ــن. ــب الدي ــل دون صاح األج
ــت  ــو تُرك ــه أوىل، إذ ل ــي وفات ــه فف ــه يف حيات ــق بامل ــت أح ــاء امليّ ــاين: إن غرم ــل الث الدلي
ــت مــن أن تــربأ،  ــة امليّ ــع لذمّ ــاة، لــكان يف ذلــك من ديوهنــم إىل وقــت احللــول، كــام يف احلي
وقــد قــال النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم-: «نفــس املؤمــن معلقــة بدينــه حتــى يُقــىض عنــه 
ــن  ــذي ص٢٥١؛ ورواه اب ــنن الرتم ــن، س ــث حس ــذا حدي ــال ه ــذي، وق ــه» رواه الرتم دين

ــن ماجــه، ١٤٥/٣. ماجــه. ســنن اب
ــه هــو قــول اجلمهــور، وهــو أن الديــن املؤجــل حيــل  الرتجيــح: والــذي يظهــر  رجحان
ــة املديــن،  عــىل املديــن بموتــه؛ وملــا ذكــروه مــن تعليــالت؛ ويف ذلــك مبــادرة لتخليــص ذمّ
إذ ورد أن روح امليــت معلقــة بدينــه؛ و جــاء يف حديــث ســلمة بــن األكــوع،  مــن أن النبــي 
َ عليهــا فقــال: «هــل عليــه مــن ديــن؟». قالــوا:  ــيلِّ َ بجنــازة ليُصَ -صــىل اهللا عليــه وســلم- أُيتِ



١٣٤

ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد السادس

َ بجنــازة أخــر فقــال: «هــل عليــه مــن ديــن؟» قالــوا: نعــم، قــال:  ال، فصــىلَّ عليــه ثــم أُيتِ
ــه رواه  ــىلَّ علي ــول اهللا، فص ــا رس ــهُ ي ين ــيلَّ دَ ــادة ع ــو قت ــال أب ــم»، ق بك ــىل صاحِ ــوا ع «صلُّ

ــم (٢٢٩٥). ــاري، رق البخ
ــة: بــنيَّ هــذا ابــن قدامــة - رمحــه اهللا - وهــي عبــارة  ــاً: صلــة هــذه املســألة باملحاصَّ ثاني
ــاء،  ــه غرم ــس ول ــات مفل ــة: «وإن م ــن قدام ــول اب ــألة: يق ــرات املس ــن ثم ــرة م ــن ثم ع
ــل، وبعضهــا حــال، وقلنــا: املؤجــل حيــل باملــوت، تســاووا يف الرتكــة،  ؤجَّ بعــض ديوهنــم مُ
ــإن  ــا؛ ف ــوت نظرن ــل بامل ــا: ال حي ــة - وإن قلن ــم - أي باملحاصَّ ــدر ديوهن ــىل ق ــموها ع فاقتس
ــل، اختــص أصحــاب احلــال بالرتكــة، وإن امتنــع الورثــة مــن  جَّ وثــق الورثــة لصاحــب املُؤَ
ــة -؛ لئــال يُفــيض إىل إســقاط دينــه  التوثيــق، حــلَّ دينــه، وشــارك أصحــاب احلــال - أي حماصَّ

ــة». بالكلي

ة الغرماء املبحث الثاين: قسمة الرتكة قبل حماصَّ
بــنيَّ العلــامء أنــه إذا كان عــىل امليّــت ديــن، فليــس للورثــة حــق يف قســمة املــال بينهــم حتى 
يســددوا ديــن امليّــت مــن هــذه الرتكــة، فــإن قُســمت الرتكــة نُقضــت، لكــنْ مــا احلكــم لــو 

قُســمت الرتكــة، ثــم ظهــر ديــن عــىل امليّــت، هــل تنقــض القســمة أم ال؟.
ــة بمجــرد  ــة عــىل مســألة أخــر، وهــي هــل تنتقــل الرتكــة إىل الورث هــذه املســألة مبني

ــني: ــىل قول ــألة ع ــامء يف املس ــف العل ــد اختل ــه أم ال؟ وق موت
القــول األول: أن الرتكــة تنتقــل إىل الورثــة ســواء عليــه ديــن أم ال، وهــو قــول الشــافعي، 

واملذهــب عنــد احلنابلــة.
القــول الثــاين: أن الرتكــة تنتقــل إىل الورثــة يف اجلــزء الــذي ال يقابــل الديــن، أمــا مــا كان 
ــت حتــى تســدد ديونــه، وهــو رأي احلنفيــة    مشــغوالً بالديــن مــن الرتكــة فهــو يف حكــم امليّ

واملالكيــة   وروايــة عنــد احلنابلــة.
اســتدل القــول األول:بقــول النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم-: «مــن تــرك حقــاً أو مــاالً 

فهــو لورثتــه» ســبق خترجيــه.
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ــة مــن أن الرتكــة  ــه الشــافعي واحلنابل ــذي يظهــر  رجحــان مــا ذهــب إلي ــح: وال الرتجي
ــه مــن احلديــث. ــه ديــن أم ال؛ وذلــك لقــوة مــا اســتدلوا ب ــة، ســواء علي تنتقــل إىل الورث

ــة الغرمــاء تكتنفهــا وجهتــني:  ويتبــني مــن اخلــالف الســابق أن قســمة الرتكــة قبــل حماصَّ
وجهــة الشــافعية واحلنابلــة ووجهــة احلنفيــة واملالكيــة.

ــة الغرمــاء ســواء   فعــىل وجهــة الشــافعية واحلنابلــة: فإهنــا تصــح قســمة الرتكــة قبــل حماصَّ
ــه  ــرصف كل وارث يف حصت ــح ت ــم: يص ــال بعضه ــة أم ال، وق ــتغرق بالرتك ــن مس أكان الدي
ــة للغرمــاء يف الديــن غــري املســتغرق للرتكــة، وال يصــح التــرصف يف حصتــه إذا  قبــل املحاصَّ

كان الديــن مســتغرق للرتكــة.
ــة،  ــاه الورث ــة، وال قض ــتغرق بالرتك ــن مس ــة: إن كان الدي ــة واملالكي ــة احلنفي ــىل وجه وع
ــة الغرمــاء؛ وعليــه تنقــض  د منــه، فــال تصــح قســمة الرتكــة قبــل حماصَّ ــدّ وليــس لــه مــال يُسَ
ــة الغرمــاء  القســمة، أمــا إذا كان الديــن غــري مســتغرق بالرتكــة فتجــوز القســمة قبــل حماصَّ

عــىل أن خيصــص للديــون جــزء مــن الرتكــة.

ة الغرماء تركة امليّت املبحث الثالث: حماصَّ
وفيه مطلبان

ة الغرماء تركة امليّت. املطلب األول: كيفية حماصَّ
ــة تركــة امليّــت،  إذا كانــت تركــة امليّــت وافيــة بديــون الغرمــاء فحينئــذ ال حيتــاج إىل حماصَّ
ــة  ــت عــن الوفــاء بجميــع الديــون التــي للغرمــاء فيــأيت دور املحاصَّ أمــا إذا قلــت تركــة امليّ
ل الغرمــاء الدائنــني مــكان الورثــة، ونقســم الرتكــة بينهــم بحســب مــا  ــزِّ نـَ يف ذلك،وحينئــذ نُ

هلــم عــىل امليّــت بأحــد الطــرق الســتة: وحينئــذ عندنــا ثــالث معطيــات ومطلــوب واحــد.
املعطى األول: نصيب كل غريم من جمموع الديون عىل الرتكة.

املعطى الثاين: جمموع الديون.
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املعطى الثالث: الرتكة
املطلوب: نصيب كل غريم من هذه الرتكة.

الطريــق األول: أن ينســب نصيــب كل غريــم إىل جممــوع الديون،ثــم تعطيــه مــن الرتكــة 
بمقــدار هــذه النســبة مــن جممــوع الديــون.

ــل ذلــك عــىل  الطريقــة الثانيــة: أن تــرضب نصيــب كل غريــم يف الرتكــة، ثــم تقســم حاصَّ
جممــوع الديون.

ب بــه  َ ــرضْ ســمة يُ ــم الرتكــة عــىل جممــوع الديــون، وحاصــل القِ سَ قْ الطريقــة الثالثــة: أن تُ
نصيــب كل غريــم مــن جممــوع الديــون، والناتــج هــو نصيــب الغريــم مــن الرتكــة.

ــم  سَ قْ ــمة، يُ ــل القس ــة، وحاصَّ ــىل الرتك ــون ع ــوع الدي ــم جمم ــة: أن تقس ــة الرابع الطريق
ــه. ــو نصيب ــج ه ــم، والنات ــب كل غري ــه نصي علي

الطريقــة اخلامســة: أن تقســم جممــوع الديــون عــىل نصيــب كل غريــم وحاصلــه تقســم 
عليــه الرتكــة.

جَ القاســم املشــرتك األكــرب بــني الرتكــة وجممــوع الديــون ثــم  ــرِ الطريقــة السادســة: أن نُخْ
نَقســم جممــوع الديــن عــىل القاســم املشــرتك األكــرب ونضــع الناتــج املســمى «وفــق جممــوع 
ــق الرتكــة: وهــو ناتــج قســمة الرتكــة عــىل القاســم  فْ الديــون» يف خمــرج الكســور، وجيعــل وِ
ــق الرتكــة، ثــم  فْ املشــرتك األكــرب، فــوق جممــوع الديــون، ثــم يــرضب ديــن كل غريــم يف وِ
ــق جممــوع الديــون وتضــع العــدد الصحيــح حتــت الرتكــة، والكــرس حتــت  فْ يقســم عــىل وِ

خمــرج الديــون.

ة الغرماء تركة امليّت  املطلب الثاين: ظهور غريم بعد حماصَّ
نْقــض  ــة ال تُ ــة مــال املفلــس، فــإن املحاصَّ ذكرنــا فيــام مــىض أنــه إذا طــرأ غريــم بعــد حماصَّ

عــىل الراجــح مــن قــويل أهــل العلــم.
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ة الغرماء تركة امليّت. لكن ما احلكم لو طرأ الغريم بعد حماصَّ
ــة ال  ــرون أن املحاصَّ ــة، ي ــافعية، واحلنابل ــة، والش ــألة فاملالكي ــذه املس ــالف يف ه ال خ

ــك. ــل بذل ــود حيص ــه؛ ألن املقص ــم بحصت ــىل كل غري ــع ع ــل يرج ــض، ب تنق

ة الورثة تركة مورثهم املبحث الرابع: حماصَّ
وفيه مطلبان

ة الورثة تركة مورثهم «رأي العلامء يف العول» املطلب األول: حكم حماصَّ
اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني:

ــم الرتكــة  سَ قْ القــول األول: أن الفرائــض قــد تعــول، ويدخــل عليهــم النقــص مجيعــاً، وتُ
ــة. وهــو قــول عامــة الصحابــة  -ريض اهللا عنهــم- ومــن  بينهــم عــىل قــدر فروضهــم حماصَّ

تبعهــم مــن التابعــني، وقــال بــه احلنفيــة، والشــافعية، واحلنابلــة.
ــة بــني الورثــة يف تركــة مورثهــم  القــول الثــاين: أن الفرائــض ال تعــول، وعليــه فــال حماصَّ
ــاس   ــن عب ــول اب ــو ق ــات. وه ــوات والبن ــىل األخ ــرضر ع ــل ال ــة فيدخ ــت الرتك وإن ضاق

ــني. ــض التابع ــزم، وبع ــن ح ــه-  واب -ريض اهللا عن
ــوص  ــاءت نص ــد ج ــث، فق ــات املواري ــوم آي ــل األول: عم ــول األول: الدلي ــة الق أدل
الشــارع احلكيــم عامــة يف املواريــث، ومل تفــرق بــني حالــة ازدحــام الرتكــة بالفــروض أو عدم 
ازدحامهــا أو أن بعضهــم أوىل مــن بعــض، فيســتوون يف االســتحقاق، ومــا يدخــل عليهــم 

مــن نقــص.
الدليــل الثــاين: قــول النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم-: «احلقــوا الفرائــض بأهلهــا، فــام 

ــم (٦٧٣٢).. ــاري، برق ــر» رواه البخ ــل ذك ــو ألوىل رج ــي فه بق
الدليــل الثالــث: مــن اإلمجــاع يقــول ابــن قدامــة - رمحــه اهللا - «وال نعلــم اليــوم قائــالً 
بمذهــب ابــن عبــاس، وال نعلــم خالفــاً بــني فقهــاء العــرص يف القــول بالعــول، بحمــد اهللا 
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ــه». ومنَّ
الدليــل الرابــع: إذا ضاقــت الرتكــة عــن الغرمــاء بجميــع الفــروض، فــإن النقــص يدخــل 
ــني  ــت ب ــال امليّ ــه، وم ــن غرمائ ــن دي ــاق ع ــس إذا ض ــال املفل ــىل م ــاً ع ــع، قياس ــىل اجلمي ع

أربــاب الديــون، والثلــث بــني أهــل الوصايــا، إذا مل تكفيهــم أمجعــني.
الرتجيــح: والــذي يظهــر رجحانــه قــول اجلمهــور بــأن املســائل تعــول؛ وذلــك لقــوة مــا 

اســتدلوا بــه مــن اإلمجــاع، واآليــة، واحلديــث.

ــة الورثــة لرتكــة مورثهــم «األصــول  املطلــب الثــاين: األصــول التــي تقــع فيهــا حماصَّ
التــي تعــول»

ة هي كام ييل: أصول املسائل التي تقع فيها املحاصَّ
األصل األول: الستة: وتعول إىل سبعة وثامنية وتسعة وعرشة.

األصل الثاين: (اثنا عرش): وتعول إىل ثالثة عرش ومخسة عرش وسبعة عرش.
األصل الثالث: (األربعة والعرشين): ويعول مرة واحدة: إىل سبعة وعرشين.

ة عند ظهور وارث بعد قسمة الرتكة املبحث اخلامس: املحاصَّ
ة تركة امليّت ؟يف املسألة ثالث وجهات: ما احلكم إذا ظهر وارث بعد حماصَّ

نْقــض بــل يرجــع عــىل  ــة ال تُ الوجهــة األوىل: وجهــة املالكيــة، واحلنابلــة: وهــي أن املحاصَّ
ــطه. ــة ويأخذ قس الورث

نْقض. ة تُ الوجهة الثانية: وجهة الشافعية :أن املحاصَّ
لــوا يف األمــر فــإن كانــت قســمة الرتكــة  الوجهــة الثالثــة: وهــي وجهــة احلنفيــة  فقــد فَصَّ

نْقــض، وإال فاألصــل أهنــا تنقــض. بقضــاء قــايض فــال تُ
ــق  ــة، ألن  احل ــىل الورث ــوارث ع ــع ال ــل يرج ــض، ب نْق ــة ال تُ ــر أن املحاصَّ ــذي يظه وال
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ــن  ــه أوىل م ــق لصحاب ــال احل ــع إيص ــح م ــال ويف التصحي ــض إبط ــه، ويف النق ــيصل إلي س
ــال.  اإلبط

ة املبحث السادس: من وجد عني ماله من الغرماء يف الرتكة قبل املحاصَّ
ــن  ــه م ــني مال ــذه لع ــم يف أخ ــة الغري ــد أحقي ــة يف م ــة الثالث ــني األئم ــالف ب ــع اخل وق

ــني: ــىل قول ــة ع ــل املحاصَّ ــت قب ــة امليّ ترك
القــول األول: أن الغريــم يف حــال وفــاة املفلــس ليــس أحــق بعــني مالــه، بــل هــو أســوة 

الغرمــاء.
 وهو قول املالكية، واحلنابلة.

القول الثاين: أن الغريم يف حال وفاة املفلس، أحق بعني ماله من بقية الغرماء. 
وهو قول الشافعي، وابن حزم الظاهري 

أدلة القول األول:
ويَ عــن النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم-: أنــه قــال: «أيــام رجــل بــاع  الدليــل األول: رُ
متاعــاً فأفلــس الــذي ابتاعــه، ومل يقبــض الــذي باعــه شــيئاً، فوجــده بعينــه فهــو أحــق بــه، 
وإن مــات الــذي ابتاعــه، فصاحــب املتــاع أســوة الغرمــاء»، ويف روايــة: «أيــام امــرئ مــات، 
ــه شــيئاً أو مل يقتــض فهــو أســوة الغرمــاء» رواه  ــه اقتــىض مــن ثمن ــده مــال امــرئ بعين وعن
ــاين،  ــه األلب ــه، ١١٧/٣. وصحح ــن ماج ــنن اب ــه،  س ــن ماج ــأ ص٣٧٧؛ واب ــك،  املوط مال

.٢٧١/٥ اإلرواء 
ــا   ــوت  فرق ــس وامل ــة يف الفل ــني الذمَّ ــه اهللا -: «ب ــد - رمح ــن رش ــال اب ــاين: ق ــل الث الدلي
ــري    ــك غ ــه وذل ــي علي ــام بق ــاؤه ب ــه غرم ــه، فيتبع ــر حال ــنٌ أن تث ْكِ ــس ممُ ــك أن املفل وذل

ــوت». ــور يف امل متص
ــس  ــري املفل ــق غ ــه ح ــق ب ــه تعل ــه اهللا -: «وألن ــة - رمح ــن قدام ــال اب ــث: ق ــل الثال الدلي
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ــون». ــبه املره ــة، فأش ــم الورث ــاء، وه والغرم
ــم ال  ــأن الغري ــة، ب ــة واحلنابل ــول املالكي ــه ق ــر رجحان ــذي يظه ــة: وال ــح واملناقش الرتجي
ــن  ــروه م ــا ذك ــك، مل ــاء يف ذل ــوة الغرم ــه أس ــوت، وأن ــد امل ــه بع ــني متاع ــذ ع ــه أخ ــوز ل جي

ــالت. ــن التعلي ــره م ــا ذك ــاين؛ ومل ــه األلب ــذي صحح ــث ال احلدي

ة بعد ظهور يشء من الرتكة املبحث السابع: املحاصَّ
ــه  ــات فإن ــإذا  م ــس ال يف عينه،ف ــة املفل ــق بذمَّ ــم يتعل ــال الغري ــم أن م ــل العل ــر أه ذك
ــو  ــه فل ــىض عنه،وعلي قْ ــى يُ ــه حت ــة بدين علَّق ــه مُ ــروا أن روح ــه،  وذك ــن تركت ــه م ــىض عن قْ يُ

ــك. ــن ذل ــتيفاء م ــق االس ــم ح ــإن للغري ــال ف ــت م ــر للمي ظه

ة عند تزاحم دين اهللا ودين اآلدمي برتكة امليّت املبحث الثامن: املحاصَّ
اســتعرضنا يف املباحــث الســابقة ديــون الغرمــاء املتعلقــة برتكــة امليّــت، ويف هــذا املبحــث 
فِّيــت  نتطــرق لديــون العبــاد، وديــون اهللا إذا تعلقــت بالرتكــة، فــإذا كانــت تكفــى للدينــني وُ

الديــون مجيعهــا.
ــة  ــت متعلق ــإن كان ــاد: ف ــون العب ــر  يف دي ــني، فننظ ــن الدين ــة ع ــت الرتك ــا إذا ضاق أم
ــت عــىل ديــون اهللا. وأمــا إذا كانــت ديــون العبــاد  مَ دِّ بالعــني، أو أخــذ عليهــا رهــن ونحــوه قُ

ــك: ــامء يف ذل ــف العل ــد اختل ــة فق ــة بالذمَّ ــري متعلق ــلة غ مرس
القــول األول: يــر أصحــاب هــذا القــول أن ديــون اهللا تســقط باملــوت، وحينئــذ تقــدم 
ــو  ــه، وه ــث مال ــن ثل ــذ م ــرج حينئ ــون فتخ ــذه الدي ــت هب ــاد إال إذا أوىص امليّ ــون العب دي

ــة. ــب احلنفي مذه
القــول الثــاين: يــر تقديــم ديــون العبــاد عــىل ديــون اهللا فتــؤد ديــون العبــاد ثــم بعــد 
ذلــك ديــون اهللا وهــو مذهــب املالكيــة، وقــول عنــد احلنابلــة   يف حالــة إذا مل يتعلــق ديــن اهللا 

ــة. بالذمَّ
ــافعية،  ــب الش ــو مذه ــاد، وه ــون العب ــىل دي ــون اهللا ع ــم دي ــر تقدي ــث: ي ــول الثال الق
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ــة. ــد احلنابل ــول عن ــة، وق والظاهري
القــول الرابــع: يــر أنــه إذا كانــت هنــاك ديــون هللا وديــون للعبــاد وضاقــت عنهــا الرتكــة 

ــة. وهــو املذهــب عنــد احلنابلة. فتقســم الرتكــة بــني الدينــني باملحاصَّ
أدلة القول الثاين: يمكن أن يُستدل للاملكية:

 َ ــيلِّ َ بجنــازة ليُصَ بحديــث ســلمة بــن األكــوع،  مــن أن النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم- أُيتِ
َ بجنــازة أخــر فقــال:  عليهــا فقــال: «هــل عليــه مــن ديــن؟». قالــوا: ال، فصــىلَّ عليــه ثــم أُيتِ
بكــم»، قــال أبــو قتــادة عــيلَّ  ــوا عــىل صاحِ «هــل عليــه مــن ديــن؟» قالــوا: نعــم، قــال: «صلُّ

ينــهُ يــا رســول اهللا» ســبق خترجيــه. دَ
واألصــل يف حقــوق العبــاد أهنــا مبنيــة عــىل املشــاحة، وحقــوق اهللا ســبحانه مبنيــة عــىل 

م حقــوق العبــاد عــىل حقــوق. ــدَّ املســاحمة، فتُقَ
ــاىل  ــح، واهللا تع ــني أش ــوس اآلدمي ــا: أن نف ــال: أحدمه ــني فق ــاوردي دليل ــم امل ــر هل وذك

ــبهات. ــقطها بالش ــداالً، وأس ــا أب ــل هل ــك جع ــمح، ولذل ــه أس بحقوق
ــنيَّ  ــا تع ــتحقها، وم ــنيَّ مس ــاىل ال يتع ــوق اهللا تع ــون، وحق ــتحقيها متعيّن ــاين: أن مس والث

ــد». ــتحقه أوك مس
الرتجيح واملناقشة:

إن أدلــة كل مــن املالكيــة والشــافعية قويــة لقــوة األصــل الــذي بنــى عليــه املالكيــة قوهلم، 
وهــو أن حقــوق اهللا مبنيــة عــىل املســاحمة، وحقــوق العبــاد مبنيــة عــىل املشــاحة، ولقــوة دليــل 
الشــافعية والظاهريــة ورصاحتــه، وهــو قــول النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم-: «فديــن اهللا 

ــة. »، وأمــا احلنابلــة فجمعــوا بــني رأي املالكيــة والشــافعية فقالــوا باملحاصَّ ــىضَ قَ أحــق أن يُ
والــذي يظهــر  رجحــان قــول املالكيــة؛ لقــوة األصــل الــذي بنــو عليــه قوهلــم؛ وملــا جــاء 

يف حديــث ســلمة بــن األكــوع اآلنِــف الذكــر.
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بقي احلديث عن ديون اهللا إذا ضاقت عنها الرتكة. كاحلج والزكاة والكفارات.
ــإذا  ــواء، ف ــون اهللا س ــع دي ــري، أن مجي ــزم الظاه ــن ح ــة، واب ــافعية، واحلنابل ــر الش ي
م الــزكاة عــىل الديــون األخــر؛  ــنْ قــدَّ ــة، إال أن منهــم مَ وجبــت فإنــه جيــب فيهــا املحاصَّ
ألهنــا تتعلــق بالعــني، والصحيــح أن مجيــع ديــون اهللا ســواء؛ لعمــوم حديــث النبــي -صــىل 

ــه. ــبق خترجي » س ــىضَ قَ ــق أن يُ ــن اهللا أح ــم، فدي ــلم-: «نع ــه وس اهللا علي
ون بعض الديون عىل بعض. مُ دِّ أما املالكية فيُقَ

ة عند تزاحم الوصايا  املبحث التاسع: املحاصَّ
إذا جهــز امليّــت مــن مالــه وكفــن، وأُدي مــا عليــه مــن حقــوق وديــون، فيُنْظَــر بعــد ذلــك 
يــت هــذه الوصايــا حســب مــا  إىل مــا أوىص بــه مــن وصايــا، فــإن اتســع الثلــث جلميعهــا أُدِّ

أوىص، وإن مل يتســع الثلــث هلــا، فقــد تباينــت آراء الفقهــاء واملذاهــب يف ذلــك.
ت، وكذلــك  ــذَ فِّ أوالً: املذهــب احلنفــي: ذكــروا أن الوصايــا إن اتســع الثلــث جلميعهــا نُ
ــزه  ــا ومل جت ــث جلميعه ــع الثل ــا إذا مل يتس ــة، أم ــه الورث ــن أجازت ــا، ولك ــع جلميعه إذا مل يتس
الورثــة، فــال ختلــو هــذه الوصايــا: إمــا أن تكــون كلهــا هللا أو كلهــا للعبــاد أو تكــون الوصايــا 

خمتلطــة.
ــدة يف  ــون متح ــا أن تك ــم إم ــر عنده ــو األم ــال خيل ــا هللا: ف ــا كله ــت الوصاي أوالً: إذا كان
م فيهــا  ــدَّ رتبــة واحــدة، كأن تكــون كلهــا فرائــض أو كلهــا واجبــات أو كلهــا مندوبــات، فيُقَ
مــا بــدأ بــه امليّــت يف كالمــه، فــإن كان بعضهــا أقــو مــن بعــض، بــدأ باألقــو واألهــم.

ثانياً: إذا كانت الوصايا كلها للعباد: فعند احلنفية ال خيلو األمر من حالني:
احلالة األوىل:

ــة  ــا ال تتجــاوز الثلــث، فيأخــذ كل واحــد مــن الوصيّ ــة مــن الوصاي أن تكــون كل وصي
ــة. وهــذا بــال خــالف عنــد احلنفيــة. بنســبة وصيّتــه مــن الثلــث، وذلــك عــن   طريــق املحاصَّ
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ــاق املنجــز يف املــرض ــة: وهــي اإلعت ــا أحــد األشــياء الثالث  فــإن كان مــع هــذه الوصاي
م صاحبــه عــىل  ــدَّ أو املعلــق باملــوت أو البيــع باملحابــاة  بــام ال يتغابــن بــه النــاس يف املــرض فيُقَ

. ه غري
احلالة الثانية:

إذا كان يف الوصايــا مــا يزيــد عــىل الثلــث، فــإن أجــازت الورثــة فلــكل واحــد مــا أوىص 
بــه، وإن مل جتــز الورثــة، فالثلــث بينهــام نصفــني عــىل قــول أيب حنيفــة، واســتثنى أبــو حنيفــة 
ــة  ــهمهم، كاحلال ــب أس ــىل حس ــة ع ــام حماصَّ ــث بينه ــني الثل ــد الصاحب ــور. وعن ــة ص مخس

األوىل.
الصورة األوىل والثانية: العتق يف املرض ويف الوصيّة بالعتق يف املرض.

الصورة الثالثة والرابعة: املحاباة يف املرض ويف الوصيّة.
الصورة اخلامسة: يف الوصيّة بالدراهم املرسلة.

ويف هذه الصور اخلمس يتوافق رأي أيب حنيفة مع رأي الصاحبني.
ثالثاً: إذا كانت الوصايا بعضها هللا وبعضها اآلخر لعباده.

ــون فيــه  فــإن أوىص لقــوم بأعياهنــم وأوىص مــع ذلــك بوصايــا هللا،فــام كان لعبــاده يتحاصَّ
ــم  ــات ث ــم الواجب ــض ث ، الفرائ ــوَّ ــب األق ــدم بحس ــا كان هللا يق ــث، وم ــم يف الثل ــام بينه في

النوافــل، فــإن كانــوا ســواء يقــدم بــام بــدأ بــه املــويص.
ــه،  ــون في ــاده يتحاصَّ ــف لعب ــني: نص ــه نصف ــث مال ــم ثل ــأن يقس ــك ب ــة يف ذل والطريق

.ــو ــو فاألق م األق ــدَّ قَ ــا كان هللا. يُ ــو م ــر وه ــف اآلخ والنص
ــم عــىل أربعة أســهم  سَ قْ فــإن كان مــع الوصايــا هللا  قــد أوىص لواحــد معــني، فــإن الثلــث يُ

لــكل واحد ســهم.
ــزه  ــه، ومل جت ــث مال ــع ثل ــة إذا مل تس ــة أن الوصيّ ــر املالكي ــي: ي ــب املالك ــاً: املذه ثاني
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ــت  ــإذا كان ــويص، ف ــه امل ــدأ ب ــا ب ــرشع أو م ــب ال ــب ترتي ــب حس ــذ ترت ــا حينئ ــة؛ فإهن الورث
ــث. ــون يف الثل ــذ يتحاصَّ ــا فحينئ ــأي منه ــا ب ــدأة فيه ــا ال تب ــاك وصاي هن

ثالثاً: املذهب الشافعي:
ــال  ــة، ف ــد عــن الثلــث، ومل جتــز الورث ــا تزي ــر الشــافعية أن املــويص إذا أوىص بوصاي ي

ــا إمــا أن تكــون متعلقــة باملــوت أو منجــزة. ختلــو هــذه الوصاي
فإن كانت متعلقة باملوت فال ختلو: إما أن تكون عتقاً أو غريه.

م  قــدَّ ــب، أقــرع بينهــم، وال يعتــق مــن كلٍ بعضــه، وال يُ سْ فــإن كانــت الوصايــا عتقــاً فَحَ
بــة. تَ رَ العتــق املعلــق باملــوت عــىل املــوىص بعتقــه؛، وقــال بعضهــم: تقــع مُ

ون يف الثلث باعتبار القيمة،أو املقدار. فإن كانت الوصايا غري العتق،فيتحاصَّ
ــق  م العت ــدّ قَ ــول: يُ ــة، ويف ق ــام بالقيم ــث عليه ــط الثل ــريه، قُسِّ ــق وغ ــع العت ــإذا اجتم ف

ــه. ــي ب ــق اآلدم ــق اهللا، وح ــق ح لتعل
أما إذا كانت الوصايا منجزة،فال ختلو الوصايا:

م األول منهــا فــاألول،   إمــا أن تكــون دفعــة واحــدة أو ال، فــإن مل تكــن دفعــة واحــدة قــدِّ
وخرجــت مــن الثلــث، أمــا إذا كانــت هــذه الوصايــا قــد وقعــت دفعــة واحــدة، فــال ختلــو:

ع يف العتق خاصة. رَ إما أن تكون متحدة اجلنس،كعتق عبيد أو إبراء مجع، فيُقْ
ــال  ــق، وق م العت ــدَّ ــق قُ ــا عت ــإن كان فيه ــا، ف ــس الوصاي ــت جن ــد اختلف ــت ق وإن كان
ــوا يف الوصايــا. ــة، وإن مل يكــن فيهــا عتــق حتاصّ البعــض: يقســط الثلــث عــىل الوصايــا حماصَّ

ــج  ــاً، كاحل ــا واجب ــى وإن كان فيه ــه حت ــوىص ب ــع يف امل ــة تق ــافعية أن املحاصَّ ــر الش وي
ــون. ــل الدي ــن قب ــب م ــج الواج ــرب احل ــة يعت ــب، وإن كان يف احلقيق الواج

رابعــاً: املذهــب احلنبــيل: فــري احلنابلــة إذا ضــاق الثلــث عــن املــوىص بــه ومل جتــز الورثة 
فــإن الوصايــا ال ختلــو مــن ثالث حــاالت:
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احلالة األوىل: أن يويص بواجب،وحينئذ الوصيّة الواجبة ال ختلو من أربعة أقسام:
القســم األول: الوصيّــة بالواجــب مــن رأس مالــه، فهــذا تأكيــد ملــا وجــب بالــرشع، وإن 

. فِــعَ يف الواجب،كــام لــو مل يــوصِ ــذ مالــه كلــه ودُ مل يــفِ مالــه بذلــك أُخِ
ــة بــأداء الواجــب مــن ثلــث مالــه فتصــح أيضــاً، فــإن مل  القســم الثــاين: أن تكــون الوصيّ
، وإن كان أوىص مــع ذلــك  فِــعَ يف الواجــب كــام لــو مل يــوصِ ــذَ مالــه كلــه ودُ يــفِ الثلــث أُخِ

ــل فهــو للتــربع، كــام ذكــر ذلــك القــايض. م الواجــب ومــا فَضُ ــدَّ بتــربع قُ
احم بالواجب أصحاب الوصايا». وقال أبو اخلطاب: «أي زَ

ــمَّ وصيــة  القســم الثالــث: أن يــويص بالواجــب ويطلــق، فهــو مــن رأس املــال، فــإن كان ثَ
تــربع، فلصاحبهــا ثلــث الباقــي، وذهــب بعضهــم: إىل أن الواجــب مــن الثلــث كــام يف القســم 

لثاين. ا
القسم الرابع: أن يويص بالواجب، ويقرن هبا الوصيّة بالتربع،ففيه وجهان:

األصح أن الواجب من رأس املال، وقيل: أنه من الثلث.
احلالــة الثانيــة: أن يــويص بواجــب وتــربع، وقــد تكلــم عنهــا احلنابلــة يف أثنــاء كالمهــم يف 

ــة الواجبة. تقســيم أحــوال الوصيّ
ــن  ــث ع ــخاص،وضاق الثل ــات ألش ــإذا أوىص بتربع ــربع، ف ــة بت ــة: الوصيّ ــة الثالث احلال
ــد  ــس عن ــىل املفل ــي ع ــون  الت ــول و كالدي ــائل الع ت كمس ــمَ ــوا وقُسِ ــا، حتاصّ ــذه الوصاي ه

ــتحقاق. ــم يف االس التزاح
وعىل ضوء ذلك، يقال:

ــاد، أو خليطــاً منهام،كــام  ــاً هللا،أو حقــوق للعب ــو: إمــا أن تكــون حقوق ــا ال ختل أن الوصاي
ــث  ــا يف ثل ــون الوصاي ــد تك ــام، وق ــاً منه ــة، أو خليط ــري واجب ــة، أو غ ــون واجب ــد تك ــا ق أهن
املــال،أو يف رأس املــال، وقــد يفــي الثلــث  بــكل الوصايــا،و قــد ال يفــي إال ببعضهــا ثــم إذا 
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مل يــفِ بــكل الوصايــا، هــل جتيــز الورثــة ذلــك، أم ال، اعتبــارات ال بــد أن نضعهــا  أمامنــا 
حــني تزاحــم الوصايــا:

ــذت وصيّتــه، وإن مل يتســع، وأجــازت الورثة  فــإذا اتســع الثلــث ملــا أوىص بــه املــوىص، نُفِّ
ــذ أيضــاً، وإن مل جتــز الورثــة ذلــك، فــال خيلــو األمر: الوصيّــة  فتُنَفَّ

إما أن تكون هذه الوصايا واجبة أو تكون غري واجبة:
ــذ  ــام، وحينئ ــاً منه ــني، أو خليط ــوق هللا، أو لآلدمي ــون حق ــد تك ــة، فق ــت واجب ــإن كان ف

ــال. ــث أو يف رأس امل ــا يف الثل ــوىصَ هب ــد يُ ــا ق ــذه الوصاي ه
ــه،  ــربأ ذمت ــداً لت ــا تأكي ــويص، أوىص هب ــىل امل ــون ع ــة دي ــا الواجب ــة أن الوصاي واحلقيق
﴾ ســورة  ــنٍ يْ ــا أَوْ دَ َ يَّــةٍ يُــويصِ هبِ صِ ــدِ وَ عْ ــنْ بَ وعليــه فتخــرج مــن رأس مالــه، قــال تعــاىل: ﴿مِ
النســاء، آيــة ١١. وقــال النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم- يف شــأن الرجــل الــذي ســأله هــل 
ــه، وكان عليهــا قضــاء مــن رمضــان مل تتمكــن مــن صيامــه يف حياهتا،قــال:  ــوم عــن أُمِّ يصُ

» ســبق خترجيــه.  ــىضَ قَ «نعــم، فديــن اهللا أحــق أن يُ
وتقدم عىل الوصايا املتربع هبا  كام هو رأي احلنابلة.

م  ــدَّ قَ ــي مُ ــق اآلدم ــون أن ح ــا يف الدي ــبق أن رجحن ــي س ــق اهللا أو اآلدم ــدم ح ــل يق  وه
ويــدل عــىل ذلــك مــا جــاء مــن  األدلــة يف مســألة اجتــامع ديـــن الـلـــه  وديــن اآلدمــي.

أما الوصايا غري الواجبة، ويسميها البعض اختيارية.
فالوصيّة هنا تكون من ثلث مال املويص إال أن جييز الورثة ما زاد عىل الثلث.

وحينئذ ال ختلو الوصايا االختيارية من ثالث حاالت:
ــذت الوصايــا، وإال فإهنــا تقســم  ىفَّ الثلــث نُفِّ احلالــة األوىل: أن تكــون الوصيّــة هللا، فــإن وَ

ــة. بينهــا حماصَّ
احلالــة الثانيــة: أن تكــون الوصايــا للعبــاد، وضــاق الثلــث عــن الوصايــا، فتقســم بينهــم 
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ــة، وإن أجــازت الورثــة، أخــذ كل مــوىص لــه وصيّتــه بحســب نســبته. باملحاصَّ
ىفَّ الثلــث،  ــاده،، فــإن وَ ــا هللا،ولعب ــا خمتلطــة بــني وصاي ــة: أن تكــون الوصاي ــة الثالث احلال
ــة بحســب مــا أوىص، وإن مل جتــز  ــذت الوصيّ أو مل يــفِ ثلــث املــويص وأجــازت الورثــة، نُفِّ
ــة  ــم حماصَّ ــا بينه ــم الوصاي ــهاماً، فتقس ــويص س ــنيِّ امل عَ ــا أن يُ ــو، إم ــال خيل ــك: ف ــة ذل الورث

ــة بينهــم بالتســاوي. ــم الوصيّ سَ بحســب الســهام، وأمــا إذا مل يُعــنيَّ املــويص ســهاماً، فتُقْ

ة األجنبي للوارث عند الوصيّة هلام املبحث العارش: حماصَّ
لقــد أمجــع أهــل العلــم عــىل أنــه ال وصيــة لــوارث إال أن جييــز ذلــك الورثــة، أخــذاً مــن 
ــه، فــال وصيــة  قْ حديــث النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم-: «إن اهللا قــد أعطــى كل ذي حــقٍ حَ
لــوارث» رواه الرتمــذي، ص٤٧٥؛ ورواه داود، وحســن إســناده ابــن حجــر، ختليــص احلبري.

فــإذا أوىص رجــل لوارث،وأجنبــي بثلــث مالــه،أو مــال معــني ونحــو ذلك،ثــم مات،فــال 
خيلــو ذلــك مــن حالــني:

احلالة األوىل: أن جييز الورثة الوصيّة للوارث:
فــإذا أوىص لوارثــه وأجنبــي بثلثــه، وأجــاز الورثــة وصيــة الــوارث، فالثلــث بينهــام، فــإن 
كانــت الوصيّــة هلــام بأكثــر مــن الثلــث، وأجــاز الورثــة مــا زاد عــىل الثلــث جــازت الوصيّــة، 

ــة. وإن ردوا مــا زاد عــىل الثلــث فهــو بينهــام حماصَّ
ــع  ــة م ــام الوصيّ ــوارث  اقتس ــرون أن لل ــة ي ــافعية، واحلنابل ــة، والش ــة، واملالكي فاحلنفي

ــك. ــة ذل ــاز الورث ــة، إذا أج ــب الوصيّ ــام بحس ــة هل ــد الوصيّ ــي عن األجنب
احلالة الثانية: يف حالة عدم إجازة الوصيّة للوارث:

إذا أوىص رجــل لوارثــه وألجنبــي بثلثــه، ومل جيــز ذلــك الورثــة جــازت الوصيّــة يف حــق 
األجنبــي دون الــوارث عنــد املذاهــب األربعــة احلنفيــة، واملالكيــة، والشــافعية، واحلنابلــة.

ــت وصية  حْ صِ ومــع اتفــاق العلــامء عــىل بطــالن الوصيّــة للــوارث عنــد عــدم اإلجــازة، وَ
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األجنبــي إال أهنــم اختلفــوا، هــل حيــاصَّ الــوارث األجنبي،فيأخــذ األجنبــي مــا خــرج لــه 
ــة، أم يكــون الثلــث مجيعــه لألجنبــي، خــالف بــني العلــامء عــىل قولــني: مــن املحاصَّ

ــة  ــع بقي ــمه م ــوارث اقتس ــل لل ــام حص ــوارث ف ــاصَّ ال ــي حي ــول األول: أن األجنب الق
ــة، وهــو املشــهور مــن مذهــب احلنفيــة،  الورثــة، وأخــذ األجنبــي مــا خــرج لــه مــن املحاصَّ

ــة. ــافعية، واحلنابل ــة، والش ــول املالكي وق
ــة مــع الــوارث، وهــو رأي  القــول الثــاين: أن الثلــث مجيعــه لألجنبــي، وعليــه فــال حماصَّ

لبعــض احلنفيــة.
اســتدل أصحــاب القــول األول: بالقيــاس، فــإذا بطلــت الوصيّــة يف حــق الــوارث، بقيت 
يف حــق األجنبــي، فأخــذ مــا بقــي مــن الثلــث، كــام لــو أوىص ألجنبيــني فــرد أحدمهــا دون 

اآلخــر .
الرتجيــح واملناقشــة: والــذي يظهــر رجحانــه القــول األول، وهــو أن األجنبــي يأخــذ مــا 

ــة، لِصحــة قياســهم. بقــي مــن الثلــث بعــد املحاصَّ

ــوت  ــرض امل ــن يف م ــه بدي ــر ل ــوارث املُقَ ــري ال ــة غ ــرش: حماصَّ ــادي ع ــث احل املبح
ــة ــاء الصح غرم

إن الديــون إذا كانــت مجيعهــا ثابتــة بالبينــة أو اإلقــرار يف حــال الصحة،وضاقــت الرتكــة 
ــة. عنهــا تســاووا يف ذلــك، واقتســموا املــال حماصَّ

وإذا كانــت الديــون بإقــرار  املريــض يف مــرض املــوت، فقــد أمجــع العلــامء عــىل جــواز 
ــرِ  إقــراره لغــري وارث إذا مل يكــن عليــه ديــن يف الصحة،وعليــه فــإذا ضاقــت الرتكــة عــن املُقْ

ــة. بــه مــن الديــون تســاووا يف ذلــك، واقتســموا املــال حماصَّ
ــة،  ــال الصح ــا يف ح ــه دينان،أحدمه ــت علي ــا إذا ثب ــة م ــا، يف حال ــم هن ــر يف احلك والنظ
مُ ديــن الصحــة عــىل ديــن  ــدَّ قَ ــان يف ذلــك، أم يُ واآلخــر يف حــال مــرض املوت،هــل يتحاصَّ

املــرض؟ احلكــم يف هــذه املســألة ال خيلــو مــن حالتــني:
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احلالة األوىل: أن يتسع املال للدينني فحينئذ ال إشكال، ويأخذ كل منهام نصيبه.
ــىل  ــامء، ع ــف العل ــة اختل ــذه احلال ــني، ويف ه ــن الدين ــال ع ــق امل ــة: أن يضي ــة الثاني  احلال

ــني: قول
القــول األول: أهنــام ســواء يف اســتحقاق الديــون، مــن تركــة امليّــت، وعليــه فيقســم املــال 
ــة، وهــو قــول ابــن أيب ليــىل مــن احلنفيــة، ومذهــب املالكيــة، الشــافعية، وروايــة  بينهــام حماصَّ

عــن احلنابلــة.
م ديــن الصحــة عــىل  قــدَّ القــول الثــاين: أهنــام ليســوا ســواء يف اســتحقاق الديــون، بــل يُ
الديــن الــذي ثبــت يف مــرض املــوت باإلقــرار، وهــو مذهــب احلنفيــة، واحلنابلــة، وبــه قــال 

النخعــي، والثــوري.
أدلة القول األول:

ــل  ــرار، ب ــت باإلق ــرض الثاب ــن امل ــىل دي ــة ع ــن الصح م دي ــدَّ ق ــوا ال يُ ــل األول: قال الدلي
يســتويان؛ وذلــك قياســاً عــىل مــا لــو ثبتــا بالبينة،وكــام لــو أقرهبــام يف الصحــة، أو أقــر هبــام يف 

حــال املــرض.
أدلة القول الثاين:

ــد يف حــال اإلطــالق، واآلخــر يف حــال احلجــر  جِ الدليــل األول: «أن أحــد اإلقراريــن وُ
ــد يف حــال اإلطــالق عــىل مــا وجــد يف حــال احلجــر  جِ م مــا وُ ــدَ يُقَ - أي مــرض املــوت - فَ
وإنــام قلنــا ذلــك؛ ألن بســبب املــرض يلحقــه احلجــر ليتعلــق حــق الغرمــاء، والورثــة باملــه 
ــام زاد عــىل الثلــث، إذا مل يكــن  ــن حميطــاً، وب ــه دي حتــى ال جيــوز تربعــه بــيشء، إذا كان علي

عليــه ديــن لتعلــق حــق الورثــة باملــه...».
الرتجيح والتعليل:

والذي يظهر  أن دين الصحة، ودين املرض عىل أربعة أحوال:
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احلالــة األوىل: أن يكــون ديــن الصحــة، وديــن املــرض قــد ثبتــا بالبينــة فحينئــذ يســتويان 
ــان يف تركــة امليّــت. م أحدمهــا عــىل اآلخــر، ويتحاصَّ ــدَّ قَ يف االســتحقاق، وال يُ

احلالــة الثانيــة: أن يكــون ديــن الصحــة قــد ثبــت باإلقرار،وديــن املــرض قــد ثبــت بالبينة، 
ة. فيســتويان  يف االســتحقاق واملحاصَّ

ــت  ــد ثب ــرض ق ــن امل ــة، ودي ــت بالبين ــد ثب ــة ق ــن الصح ــون دي ــث: أن يك ــة الثال احلال
ــرض. ــن امل ــىل دي ــة ع ــن الصح م دي ــدَّ يُقَ ــرار فَ باإلق

ــا باإلقــرار، ففــي هــذه  ــة الرابعــة: أن يكــون ديــن الصحــة، وديــن املــرض قــد ثبت احلال
ــن يف حــال مرضــه متهــم يف ذلــك أم ال؟. ــر بالدي ــة ينظــر إىل التهمــة. هــل املُقِ احلال

ويعــرف ذلــك بداللــة األحــوال، وصــدق املقــر أو كذبــه،وإن كان هنــاك شــهود ونحــوه، 
كام
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الفصل الثالث

ة يف املعامالت املحاصَّ

وفيه أربعة مباحث

ة املؤجر واملستأجر. املبحث األول: حماصَّ
وفيه مطلبان

ة املؤجر. املطلب األول: حماصَّ
ــخ  ــل تنفس ــات، فه ــس أو م ــم أفل ــر، ث ــيئاً آخ ــيارة، أو ش ــر داراً، أو س ــر املؤج إذا أج

ــني: ــن حال ــر م ــوا األم ــه؟ ال خيل ت ــى يف ذمّ ــك أو تبق ــارة بذل اإلج
ــون  ــخ، ويك ــة ال تنفس ــارة باقي ــاً، فاإلج ــيئاً معين ر ش ــتْأجَ ــون املُسَ ــة األوىل: أن يك احلال
ــام  ــا مق ــام تَعيّنُه ــني أم ال؛ لقي ــت الع ــواء قبض ــتأجرها، س ــي اس ــني الت ــق بالع ــتأجر أح املس

ــا.  قبضه
واشرتط بعض املالكية، بأن تكون العني املستأجرة مقبوضة..

ويتعلــق بالعــني املســتأجرة أمــران: األمــراألول: هــل لغرمــاء املؤجــر أن يبيعــوا الــدار، 
ــوا يف ثمنهــا؟ وهــي مؤجــرة، ويتحاصّ

ــدة  ــاء م ــل انقض ــت  قب ــتأجرة أو هلك ــني املس ــت الع ــو اهندم ــم ل ــا احلك ــاين: م األمرالث
ــارة؟ اإلج

ــال  ــا يف احل ــوا بيعه ــاء إذا طلب ــم اهللا - أن الغرم ــاء - رمحه ــر الفقه ــد ذك ــا األول: فق أم
ــا إذ  ــم، أم ــن حقه ــه م ــك؛ ألن ــم ذل ــن، فله ــري الثم ــرة. وإن رأوا تأخ ــي مؤج ــت، وه بيع
ــع.  ــم البي ــب تقدي ــن طل م م ــدّ ــم، قُ ــم التقدي ــري، وبعضه ــم التأخ ــب بعضه ــوا، فطل اختلف
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أمــا الثــاين: فذكــر احلنابلــة أن اإلجــارة تنفســخ حينئــذ، وحيــاصّ املســتأجر املؤجــر مــع 
الغرمــاء ببقيــة األجــرة.

ــة، فاملســتأجر  احلالــة الثانيــة: وهــي مــا إذا كانــت اإلجــارة لــدار أو دابــة موصوفــة يف الذمّ
أحــق هبــا يف فلــس املؤجــر أو موتــه إن أقبضــه املؤجــر إياهــا  قبــل تفليســه أو موتــه، فــإن مل 

ــون يف ذلــك. تكــن مقبوضــة حــني التفليــس فهــو أســوة الغرمــاء. يتحاصّ
وللشــافعية زيــادة تفصيــل يف ذلــك، فذكــروا أن املؤجــر إذا مل يكــن ســلم عينــاً، وكانــت 
األجــرة باقيــة يف يــد املؤجــر، فللمســتأجر أحقيــة الفســخ، واســرتجاع األجــرة، فــإن تلفــت 
 ــة، إذ يــر ــلَّم إليــه حصتــه باملحاصَّ األجــرة حــاصَّ الغرمــاء بأجــرة املثــل للمنفعــة، وال تُسَ

ــلَم يف املنافــع، فــال يصــح االعتيــاض عنهــا. ــة سَ الشــافعية أن إجــارة الذمّ

ة املستأجر  املطلب الثاين:  حماصَّ
إذا اســتأجر رجــل أرضــاً ليزرعهــا، أو داراً ليســكنها، أو دابــة ليحمــل عليهــا، ثــم أفلــس 

املســتأجر، فــال خيلــو األمــر، مــن إحــد ثــالث حــاالت :
ــر  ــون للمؤج ــذ يك ــدة فحينئ ــن امل ــيض يشء م ــل م ــس قب ــون الفل ــة األوىل: أن يك احلال
ــارة ال  ــن اإلج ــدة م ــىض م ــة إذا م ــذه احلال ــن ه ــل ضم ــخ اإلجارة،ويدخ ــة يف فس األحقي
ــر، وحيكــم ذلــك العــادة والعــرف، فحينئــذ يعتــرب املؤجــل لــه احلــق يف اســرتجاع عــني  كَ تُذْ
مالــه، يــدل عــىل ذلــك: مــا ورد عــن أيب هريــرة -ريض اهللا عنــه- أن النبــي -صــىل اهللا عليــه 

وســلم- قــال: «مــن أدرك متاعــه عنــد إنســان أفلــس فهــو أحــق بــه» ســبق خترجيــه. 
م، وعليــه  ــارِ احلالــة الثانيــة: أن يكــون الفلــس بعــد انقضــاء مــدة اإلجــارة، فهــو حينئــذ غَ

األجــرة كاملــة، حيــاصّ هبــا مــع الغرمــاء.
ــف  ــد اختل ــارة، فق ــدة اإلج ــض م ــاء بع ــد انقض ــس بع ــون الفل ــة:أن يك ــة الثالث احلال

ــك. ــاء يف ذل الفقه
القــول األول: وهــو أن املؤجــر ليــس لــه األحقيــة يف فســخ اإلجــارة، وعليــه فــإن املؤجــر 
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حيــاصّ املســتأجر مــع الغرمــاء يف األجــرة الكاملــة، وهــو مذهــب احلنابلــة.
القــول الثــاين: أن املؤجــر باخليــار، إن شــاء فســخ اإلجــارة عنــد فلــس املســتأجر وحــاصَّ 
ــع  ــاء بجمي ــاصَّ الغرم ــارة وح ــخ اإلج ــاء مل يفس ــرة، وإن ش ــن األج ــىض م ــام م ــاء ب الغرم

األجرة،وهــو مذهــب املالكيــة، والشــافعية، وقــول بعــض احلنابلــة.
ون التخيري بالفلس،أما يف املوت فهو أسوة الغرماء. صُّ واملالكية خيَ

ــه  ــد، فإن ــخ العق ــإذا فس ــه منفعة،ف ــود علي ــأن املعق ــاين: ب ــول الث ــاب الق ــتدل أصح اس
ــا،  ــه عوضه ــكان علي ــا ف ــخ رده ــه الفس ــذر علي ــا تع ــا ملَّ ــد، وهن ــك بالعق ــام يمل ــخه في يفس
قياســاً عــىل مــا لــو فســخ البيــع بعــد أن أتلــف املبيــع، فلــه قيمتــه حيــاصّ بــه مــع الغرمــاء، 

ــل. ــر املث ــاصّ بأج ــا، وحي ــك هن فكذل
الرتجيــح واملناقشــة: والــذي يظهــر  رجحانــه قــول اجلمهــور، وهــو أن املؤجــر باخليــار إن 
شــاء فســخ اإلجــارة وحــاص الغرمــاء بــام بقــي مــن األجــرة، وإن شــاء مل يفســخ، وحــاص 
الغرمــاء بجميــع األجــرة؛ وذلــك بنــاء عــىل أن األجــرة مقابــل املــدة املنتفــع هبــا، وأن األجــرة 

تتجــزأ بحســب املــدة.

ة الرشيك لرشيكه املبحث الثاين: حماصَّ
وفيه أربعة مطالب

ة األرباح واخلسائر يف الرشكات. املطلب األول: حماصَّ
مــن املعلــوم أن رشكــة العقــد بجميــع أنواعهــا قائمــة عــىل أســاس حتصيــل األربــاح، كــام 

أهنــا تتعــرض للخســارة التــي جيــب أن تتحملهــا الرشكــة.
ويُعــرف مقــدار الربــح باشــرتاط كل رشيــك نســبة يأخــذ هبــذه النســبة حصتــه مــن الربح 
ــاري،  ــح البخ ــم» صحي ــد رشوطه ــلمون عن ــلم-: «املس ــه وس ــىل اهللا علي ــي -ص ــول النب يق

.٧١/٣
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ــة كل رشيــك مــن  صّ نُــصْ الــرشكاء عــىل الربــح، فــإن الربــح يكــون بحســب حِ فــإذا مل يَ
ــة يف الربح،يكــون بحســب االشــرتاط،  الرشكــة، هــذا، وإن كان مــا ذكرنــاه مــن أن  املحاصَّ

إال إن هــذا األمــر ليــس حمــل اتفــاق بــني  العلــامء.
فقــد اختلــف الفقهــاء يف مقــدار الربــح، هــل هــو عــىل مــا اشــرتطوا عليــه أم عــىل قــدر 

رأس املــال ؟
ــة كل رشيــك يف رأس مــال الرشكــة؛  صّ الخــالف يف جــواز أن يكــون الربــح بحســب حِ

إذا مل يكــون هنــاك  رشط بينهــم القتســام الربــح.
ــة   تكــون بحســب االشــرتاط، كــام  ضَ و ال خــالف بــني أهــل العلــم يف أن املضاربــة املَحْ

أنــه ال خــالف عــىل إبطــال املضاربــة إذا رشط أحدهــم أو كالمهــا دراهــم معــدودة.
واختلفوا فيام عدا هذا، عىل قولني:

القول األول: أن الربح بحسب ما اشرتطوا؛وعليه فيجوز التفاوت يف الربح. 
وهو املذهب عند احلنفية، واحلنابلة.

القول الثاين: أن الربح عىل قدر رأس املال،وتفسد الرشكة بالتفاوت يف الربح.
وهو املذهب عند املالكية، والشافعية.

ــال،  ــون بامل ــام يك ــة إن ــرة يف الرشك ــتحقاق األج ــول األول: أن اس ــاب الق ــتدل أصح اس
ــا. ــة، أو بأحدمه ــياء الثالث ــذه األش ــون هب ــل يك ــامن، والتفاض ــل، والض والعم

ــرتطاه،  ــا اش ــب م ــون بحس ــح يك ــه أن الرب ــر رجحان ــذي يظه ــة: وال ــح واملناقش الرتجي
وأن الربــح يتفــاوت بحســب التفــاوت يف املــال والعمــل والضــامن؛ وذلــك لقــول الرســول 

-صــىل اهللا عليــه وســلم-: «املســلمون عنــد رشوطهــم» ســق خترجيــه.
والتفــاق العلــامء أن املضــارب يف املضاربــة املحضــة جيــوز لــه أن يشــرتط نصــف الربــح، 

أو ثلثــه أو مــا حيددانــه بينهــم، فكــذا هنــا.
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ــة يف الربــح تكــون عــىل حســب مــا يشــرتط الرشيــك، فــإن يكــن هنــاك رشط  فاملحاصَّ
ــة كل رشيــك يف رأس مــال الرشكــة. صّ لتقســيم الربــح، فيكــون بحســب حِ

ــة يف اخلســارة لوضيعــة: فــال خــالف بــني املذاهــب األربعــة أهنــا  أمــا بالنســبة للمحاصَّ
عــىل قــدر رأس املــال.

ة عند فساد الرشكة يف غري رشكة املضاربة املطلب الثاين: املحاصَّ
أوالً: رشكــة العنــان ورشكــة الوجــوه.إذا فســدت رشكتــي العنــان والوجــوه، فالرشيــك 
ــة كل واحــد منهــام، وعمــل كل واحــد منهــام  صّ فيهــام حيــاصّ رشيكــه يف رأس املــال، بقــدر حِ
ــر  ــك: أن ينظ ــة ذل ــه، وطريق ــرة عمل ــى أج ــة يعط ــل يف املضارب ــه كالعام ــب رشيك يف نصي
أجــرة عمــل كل منهــام يف املاليــني ويســقط منهــا أجــرة عملــه يف مالــه ويرجــع عــىل رشيكــه 
بالباقــي، فــإن تســاويا يف العمــل واملــال اقتســام الربــح بينهــام باملناصفة،وعنــد احلنفيــة ال أجــر 

ألحدمهــا عــىل صاحبــه.
ــه  ــع رشيك ــك م ــم الرشي ــدان فيقس ــة األب ــدت رشك ــدان: إذا فس ــة األب ــاً: رشك ثاني

ــه. ــرة عمل ــف أج ــر بنص ــىل اآلخ ــام ع ــد منه ــع كل واح ــم يرج ــة، ث باملناصف

ة يف رشكة املضاربة  املطلب الثالث: املحاصَّ
ــو  ــة، فــال خيل ــة: إذا فســدت املضارب ــد فســاد رشكــة املضارب ــة عن الفــرع األول: املحاصَّ
ــذ  ــل العمــل، فحينئ ــة قب ــة األوىل: أن يكــون فســاد املضارب ــني: احلال هــذا الفســاد مــن حال

ــال إىل مالكــه. دُ امل ــرَ ــة الفاســدة ويُ تُفســخ املضارب
تُلِــف يف ذلــك عــىل أربعــة  احلالــة الثانيــة: أن يكــون فســاد املضاربــة بعــد العمــل، فقــد أُخْ
دُ مجيعــه إىل إجــارة  َ ــريُ أقــوال، أشــهرها، قــوالن: القــول األول: أن املضاربــة الفاســدة إجــارة فَ
ــرسان،  ــك اخل ــل املال ــك، ويَتحم ــون للامل ــح يك ــل، والرب ــرة املث ــل أج ــون للعام ــه فيك مثل

وهــو قــول مجهــور العلــامء مــن احلنفيــة، واملالكيــة، والشــافعية،  واحلنابلــة.
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القول الثاين: أن املضاربة الفاسدة ترد إىل قراض املثل، وهي رواية عن مالك.
ــة الفاســدة يف معنــى اإلجــارة  ــأن املضارب ــنْ قــال إن للعامــل أجــرة املثــل: ب واســتدل مَ
ــتحق  ــام يس ــدة، وإن ــارة الفاس ــمى يف اإلج ــة وال املس ــتحق النفق ــري ال يس ــدة، واألج الفاس
ــه نــامء ملكــه، وإنــام يســتحق املضــارب  أجــره املثــل، فكــذا هنــا، والربــح لــرب املــال؛ ألن

ــه. ــه لــرب املــال واخلــرسان علي ــه بالــرشط، ومل يصــح فــكان املــال كل جــزءً من
ــرَ  جِ ــال، وحُ ــاء بامل ــه الغرم ــاً، وطالب ــال -مفلس ــك -رب امل ــالف: إذا كان املال ــرة اخل ثم
ــة الفاســدة إجــارة، وأن للعامــل األجــرة  ــة، فــإن قيــل: إن املضارب عليــه، وفســدت املضارب
م عليهــم، وإن قيــل: إن املضاربــة الفاســدة  ــدَّ تقَ فحينئــذ، حيــاصّ العامــل مــع الغرمــاء، وال يَ
ــم، وال  م عليه ــدَّ تَقَ ــاء، ويَ ــن الغرم ــراض م ــامل الق ــق ب ــو أح ــل، فه ــراض املث ــا ق ــب فيه جي

ــة. يدخــل معهــم يف املحاصَّ
ل املضاربــة، وربــح  ــامَّ ل يف املضاربــة: إذا تعــدد عُ ــة عنــد تعــدد العــامَّ الفــرع الثــاين: املحاصَّ

ــون يف الربــح بقــدر أعامهلــم. ل املضاربــة يتحاصّ املالــك، فــإن عــامّ
ــذه  ــة هل ــاء املالكي ــر فقه ــة: ذك ــل املضارب ــىل عام ــة ع ــة يف النفق ــث: املحاصَّ ــرع الثال الف
املســألة صور:الصــورة األوىل: أن يأخــذ عامــل املضاربــة مــاالً للقــراض مــن رجــل، ويتجهز 
ــتخدمه يف  ــريه، ويس ــن غ ــاً م ــاً ثاني ــذ قراض ــم يأخ ــزود ث ــة، ويت ــه داب ــفره،ويكرتي ب ــه لس ب

ــة. املضارب
الصــورة الثانيــة: أن يأخــذ عامــل املضاربــة قراضــاً فيســافر بــه، ويأخــذ مــاالً آخــر لنفســه 

فالنفقــة يف الصورتــني تكــون عــىل املاليــني باحلصــص.
الصــورة الثالثــة: أن خيــرج عامــل املضاربــة  حلاجــة نفســه ثــم يعطيــه رجالٌ حــني خروجه 
ــه يف ســفره، فيأخــذ مــن  ــغ القــراض وقيمــة نفقت مــاالً للقــراض، فالنفقــة تكــون عــىل مبل

القــراض حصتــه مــن النفقــة، ويكــون باقــي النفقــة عليــه.
ــة املضــارب تركــة امليــت املديــن لــه: إذا كان امليــت عليــه ديــون مــن  الفــرع الرابــع: حماصَّ
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ــن دون أن  ــاء اآلخري ــاصّ الغرم ــارب حي ــإن املض ــك، ف ــو ذل ــارة، ونح ــة، وبيع،وإج مضارب
م  قــدَّ م عليهــم، أمــا إذا أوىص امليــت بــأن هــذا املــال قــراض فــإن صاحــب القــراض يُ ــدَّ تَقَ يَ
ــوه، وســواءً أكانــت الوصيــة يف املــرض أو يف  عــىل أصحــاب الديــون، فليــس هلــم أن حياصُّ

الصحــة.

ة يف العرص احلديث  املطلب الرابع: رشكة املحاصَّ
ــرشكات  ــام ال ــن نظ ــادة (٤٠) م ــاء يف امل ــة: ج ــة املحاصَّ ــف رشك ــرع األول: تعري الف
ــع  ــري، وال تتمت ــن الغ ــترت ع ــي تس ــة الت ــي الرشك ــة ه ــة املحاصَّ ــا نصه:«رشك ــعودي م الس

ــرشكات، ص٤٢. ــام ال ــهر» نظ ــراءات الش ــع إلج ــة، وال ختض ــخصية اعتباري بش
ة: الفرع الثاين: خصائص رشكة املحاصَّ

ة بعدة خصائص، وهي كام ييل: تتمتع رشكة املحاصَّ
ــرف  ــم، وال يَع ــرشكاء دون غريه ــىل ال ــا ع ــرص وجوده ــترتة يقت ــة مس ــا رشك أوالً: أهن
العميــل إال مــن يتعامــل معــه دون باقــي الــرشكاء، واكتســاهبا لصفــة اخلفــاء جيعلهــا رشكــة 

ــة. ــخصية املعنوي ــع بالش ال تتمت
ــة رشكــة أشــخاص، وعليــه فـــ«ال جيوز للرشيــك أن يتنــازل   عن        ثانيــاً: رشكــة املحاصَّ
حصتــه ألجنبــي عــن الرشكــة دون موافقــة باقــي الــرشكاء مجيعــاً أو بالقيــود التــي يتفقــون 

« عليها
         ثالثــاً:   ال يكتســب الــرشكاء يف هــذه الرشكــة، ولــو كانــت الرشكــة جتاريــة، وصــف 

التجــار إال مــن تعامــل باســمه يف هــذه الرشكــة.
      رابعــاً: تعتــرب هــذه الرشكــة رشكــة جتاريــة إال أهنــا قــد تقــوم بأعــامل مدنيــة ال تدخــل 

يف التجــارة .
قدٌ كتايب، بخالف باقي الرشكات.     خامساً: ال يشرتط هلذه الرشكة عَ
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ة: الفرع الثالث: تكوين رشكة املحاصَّ
ــة، واألركان  ــة العام ــر األركان املوضوعي ــة أن تتواف ــة املحاصَّ ــون رشك ــى تتك ــب حت جي
املوضوعيــة اخلاصة.أمــا األركان املوضوعيــة العامة،فهــي: الرضا،واملحــل، والســبب، 

ــة. واألهلي
ــم  ــاركة، وتقدي ــة املش ــرشكاء، وني ــدد ال ــي: تع ــة، فه ــة اخلاص ــا األركان املوضوعي وأم

ــائر. ــاح واخلس ــامهة يف األرب ــص واملس احلص
ــة؛ إذ ال شــخصية هلــا، فــال  أمــا األشــياء الشــكلية، فــال تشــرتط لتكويــن رشكــة املحاصَّ
ــة الطــرق دون احلاجــة إىل شــهر  ــايب، فيجــوز أن تثبــت بكاف ــر عقــد كت ــزم إثباهتــا بتحري يل

ــد ونحوهــا. الرشكــة يف اجلرائ
ــة  فقــد نصــت املــادة (١٠) مــن نظــام الــرشكات الســعودي عــىل اســتثناء رشكــة املحاصَّ

مــن بــني الــرشكات األخــر يف عــدم اشــرتاط كتابــة عقدهــا، فقــال:
ــة يثبــت عقــد الرشكــة، وكذلــك مــا يطــرأ عليــه مــن تعديــل   «باســتثناء رشكــة املحاصَّ

ــعودي، ص٣٣.. ــرشكات الس ــام ال ــة...» نظ بالكتاب
وجاء يف املادة (٤٥) من نظام الرشكات السعودي:

ــة بجميــع الطــرق، بــام يف ذلــك البيِّنــة» املرجــع الســابق،   «جيــوز إثبــات رشكــة املحاصَّ
ص٤٣.

ــة: خيتــار الــرشكاء طريقــة مــن إحــد ثــالث طــرق  الفــرع الرابــع: إدارة رشكــة املحاصَّ
إلدارة أعامهلــم يف الرشكــة وتنظيمهــا.

ــم يتقــدم كل  األوىل: أن يتفــق الــرشكاء عــىل أن يتقــدم كل منهــم بجــزء مــن العمــل، ث
ــام بينهــم. واحــد منهــم بحســاب عــام اكتســبه، فيقتســموا الربــح واخلســارة في

ــل  ــوم بالتعام ــة، يق ــذه الرشك ــم هل ــر هل ــار مدي ــىل اختي ــرشكاء ع ــق ال ــة: أن يتف الثاني
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حلســاهبم، يراعــي بذلــك مصلحــة الرشكــة، ويتعاقــد مــع الغــري باســمه الشــخيص، ومــا نتج 
مــن آثــار تكــون املصلحــة للرشكــة، وحينئــذ يرجــع هــذا الغــري عــىل مديــر هــذه الرشكــة، 
ــام  ــن نظ ــادة (٤٦) م ــاء يف امل ــد ج ــم، فق ــن رشكته ــح ع ــراء يفص ــرشكاء إج ــذ ال ــا مل يتخ م

ــعودي:  ــرشكات الس ال
«ليس للغري حق الرجوع إال عىل الرشيك الذي تعامل معه..» ص٤٣.

الثالثــة: اتفــاق الــرشكاء عــىل وجــوب اشــرتاكهم يف مجيــع األعــامل التــي تتــم حلســاب 
ــاً  الرشكــة، ويوقعــون عــىل العقــد ويلزمــون أمــام الغــري، وحينئــذ يكــون التزامهــم تضامني
ــة قائمــة عــىل أســاس التجــارة، وحينئــذ ال جيــوز للرشيــك أن يقــوم  إذا كانــت رشكــة املحاصَّ
ــعودي يف  ــام الس ــرضورة يف النظ ــذه ال ــددت ه ــد ح ــرضورة، وق ــد ال ــرده إال عن ــل بمف بعم
املــادة (٢٧) مــن هــذا النظــام، وهــو وجــود أمــر عاجــل يرتتــب عــىل تفويتــه خســارة حســية 

للرشكــة نظــر: ص٣٨.
ــة ســنة  ــاح واخلســائر كل هناي ع األرب زَّ ــوَ ــاح واخلســائر: تُ ــع األرب الفــرع اخلامــس: توزي
ة  م مديــر رشكــة املحاصَّ قــدِّ ــة، ويُ ماليــة أو عنــد انتهــاء كل عمليــة تكونــت مــن أجلهــا املحاصَّ
حســاباً عــن إدارتــه للعمليــات التــي قــام هبــا ملصلحــة الرشكــة، ويوضــع يف االعتبــار عنــد 
ــكل  ــه ل ــام أن ــني الرشكاء،ك ــاق ب ــائر رشوط االتف ــاح واخلس ــمة األرب ــرشكاء وقس ــة ال حماصَّ
ــد  ــىل حتدي ــقْ ع تَفَ ــا مل يُ ــه م ــع أموال ــة يف مجي ــائر الرشك ــن خس ــأل ع ــاصَّ أن يس ــك حم رشي
ع األربــاح، واخلســائر بنســبة احلصــص  زَ ــوَ املســئولية بقيمــة احلصــص، وعنــد عــدم النســبة تُ

ــني. املتحاصَّ
ــه  ــيض ب ــام تنق ــة ب ــة املحاصَّ ــيض رشك ــة: تنق ــة املحاصَّ ــاء رشك ــادس: انقض ــرع الس الف

ــعودي:  ــرشكات الس ــام ال ــن نظ ــادة (٤٧) م ــاء يف امل ــن، ج ــة التضام رشك
ة أحكام املادة (٣٥)» ص٤٣. «ترسي عىل رشكة املحاصَّ

وجاء يف املادة (٣٥):
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أن انقضاء رشكة التضامن يكون بام ييل:
١-بوفاة أحد الرشكاء.

٢-أو باحلجز عىل أحد الرشكاء.
٣-أو بشهر إفالس  أحد الرشكاء؛ أو إعساره.

٤-أو بانسحاب أحد الرشكاء من الرشكة، إذا كانت مدهتا غري معينة.
ة: الفرع السابع: التكييف الفقهي لرشكة املحاصَّ

ــة، و خصائصهــا، وتكوينهــا، وإدارهتــا، أن  يتبــنيَّ عنــد النظــر يف تعريــف رشكــة املحاصَّ
الرشيعــة ال  ختالــف قيــام مثــل  هــذه الرشكــة، إذ األصــل يف العقــود الــرتايض، مــا مل ختالــف 
بَاطِــلِ  ــمْ بِالْ يْنَكُ ــمْ بَ كُ الَ وَ ــوا أَمْ لُ أْكُ نُــواْ ال تَ امَ يــنَ ءَ ذِ َــا الَ نصــاً مــن الشــارع، قــال تعــاىل: ﴿يــا أَهيُ

﴾ ســورة النســاء، آيــة ٢٩.. ــمْ نْكُ اضٍ مِ ــرَ ــنْ تَ ةً عَ ــارَ َ ــونَ جتِ إِالَّ أَنْ تَكُ
فهي جائزة رشعاً إذ هي نوع من رشكتي العنان واملضاربة.

وتكــون رشكــة عنــان ومضاربــة، إذا احتفــظ كل رشيــك بملكيــة حصتــه لكــن ســلَّمها 
لواحــد يقــوم باســتثامرها مــع بقيــة احلصــص ملصلحــة الــكل.

ــة  ــح الرشك ــة، تصب ــرشكاء يف اإلدارة للرشك ــض ال ــل بع ــع العام ــرصف م ــه إذا ت ــام أن ك
ــون. ــم رشكاء مضارب ــال فه ــوا امل م دَّ ــام قَ ــاركوهم يف اإلدارة، وإن ــن مل يش ــا الذي ــان، وأم عن

ــن  ــرشكات م ــن ال ــواع م ــامع أن ــن اجت ــارة ع ــي عب ــة ه ــوم أن املفاوض ــن املعل ــذا وم ه
ــة،  ــة، املالكي ــن احلنفي ــاء م ــض الفقه ــا بع ــد أجازه ــة، وق ــدان ومضارب ــوه وأب ــان ووج عن
وقــول للحنابلــة؛ ألن مــا جــاز وحــده جــاز مــع غــريه، وبنــاء عليــه فيجــوز تعــدد الــرشكات 

ــدة. ــة واح يف رشك
وقد أجاز هذه الرشكة، بعض املعارصين.

أمــا بالنســبة الســتتار الرشكــة، أو كــون الرشكــة ال عنــوان هلــا، وال موطــن، وال جنســية، 
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ضُ  ــارِ عَ ــة منفصلــة إذ ال شــخصية اعتباريــة هلــا، فيقــال ليــس يف قواعــد الرشيعــة مــا يُ وال ذمّ
. لك ذ

ــرشع،  ــف ال ــا خيال ــالت م ــذه املعام ــون يف ه ــرتايض، وأن ال يك ــود ال ــل يف العق إذ األص
ويعتــرب املتعامــل باســم الرشكــة وكيــل عــن الــرشكاء.

ة عند توثيق أحد الغرماء دينه بالرهن أو الضامن  املبحث الثالث: املحاصَّ
وفيه مطلبان 

ة عند توثيق أحد الغرماء دينه بالرهن. املطلب األول: املحاصَّ
وفيه أربعة فروع

ة عند إفالس املدين الراهن: الفرع األول: املحاصَّ
ال خيلو األمر من حالتني:

ــن ال  ــم أن الره ــل العل ــع أه ــد أمج ــوض: فق ــري مقب ــن غ ــون الره ــة األوىل: أن يك احلال
ــه  يكــون إال مقبوضــاً،  فلــو أفلــس املديــن الراهــن أو مــات ومل يقبــض املرهتــن الرهــن فإن

ــن. ــذا الره ــق هب ــون أح ــه، وال يك ــاء بدين ــع الغرم ــاصَّ  م ــذ حي حينئ
احلالــة الثانيــة: أن يكــون الرهــن مقبوضــا: فــإذا كان املرهتــن قــد قبــض الرهن، ثــم أفلس 
م عليهــم، وال  الراهــن أو مــات، فــإن املرهتــن أوىل مــن باقــي الغرمــاء هبــذا املرهــون، ويقــدّ

حيــاصّ معهــم. وذلــك عنــد احلنفيــة، واملالكيــة، والشــافعية، واحلنابلــة.
ــة يف حالــة كــون املرهتــن لــه دينــان أحدهــا برهــن واآلخــر بــدن  الفــرع الثــاين: املحاصَّ

رهــن:
إذا كان لشــخص عــىل شــخص دينــان أحدمهــا برهــن واآلخــر بــدون رهــن، فــإن الديــن 
م بــه عــىل ســائر الغرمــاء، وأمــا الديــن الــذي ال رهــن فيــه فاملرهتــن فيــه  قــدَّ الــذي برهــن يُ
أســوة الغرمــاء، كــام أنــه ليــس لــه أن يُســتويف دينــه الثــاين الــذي ال رهــن فيــه ممــا تبقــى مــن 
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ثمــن رهــن دينــه األول، بــل حيــاصّ الغرمــاء بجميــع دينــه الثــاين إذ ال رهــن بــه.
ــاً  ــن حمرم ــرم: إذا كان الره ــن املح ــن بالره ــق الدي ــد توثي ــة عن ــث: املحاصَّ ــرع الثال الف
ــة مــن أربــع  ــهُ املديــن للدائــن، فــال خيلــو عقــد الرهــن عنــد املحاصَّ ــر وغــريه، ورهنَ كخمَّ

ــاالت: ح
ــر ملســلم  ، فــال يصــح رهــن اخلمَّ احلالــة األوىل: أن يكــون الراهــن ذميــاً واملرهتــن مســلامً
ــرة للراهــن الذمــي، ويكــون املرهتــن أســوة الغرمــاء يتحــاصَّ معهــم يف  وتــرد حينئــذ اخلمَّ

ثمنهــا.
ر عــىل الراهن  اق اخلمَّ احلالــة الثانيــة: إذا كان الراهــن مســلامً واملرهتــن مســلامً أو ذميــاً، فــريُ
م  دَّ قَ املســلم، وال تــرد إال أن تتخلل،وحينئــذ خيتــص  بالرهــن مرهتنهــا دون ســائر الغرمــاء، ويُ

. عليهم
ــرياً  ــم عص ــد رهنه ــاً، وق ــلامً أو ذمي ــن مس ــلامً واملرهت ــن مس ــة: إذا كان الراه ــة الثالث احلال
ــاً  ــاً عــىل املرهتــن بعــد رفــع األمــر وجوب ــراق وجوب ــر عنــد املرهتــن، فإنــه حينئــذ يُ ثــم ختمَّ
 للحاكــم الــذي أراد إراقتهــا، وحمــل وجــوب األمريــن: إذا كان يف املحــل حاكــم حنفــي يــر
بقاءهــا، وختليلهــا دون إراقتهــا، فــإن مل يكــن يف املحــل حاكــم يــر بقاءهــا أراقهــا املرهتــن 

حينئــذ.
ــر فإهنــا  احلالــة الرابعــة: إذا كان الراهــن ذميــاً واملرهتــن مســلامً وقــد رهنــه عصــرياً ثــم ختمَّ

ــة. ــرد إليــه، ويبقــى دينــه بــال رهــن. ويتســاو يف الديــن واملحاصَّ ــراق عــىل الراهــن وتُ ال تُ
ــراً أو  ــه مخَّ ــاً ورهن ــن ذمي ــن ذمياً،واملرهت ــو كان الراه ــه ل ــاالت أن ــذه احل ــن ه ــم م هَ فْ ويُ
ــه، وال يدخــل  م املرهتــن برهن ــدَّ ق ــح، ويُ ــا فالرهــن صحي ــر، وحتاكمــوا إلين ــم ختمَّ عصــرياً ث

ــة. ــم يف املحاصَّ معه
ة عند االختالف يف الرهن املقبوض: الفرع الرابع: املحاصَّ

ع  زَّ ــوَ لــف كل منهــام عــىل صــدق دعــواه ودفــع دعــو صحابه،وحينئــذ يُ احلُكــم: أن حيَ
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ــت  بِضَ ــي قُ ــرشة الت ــا، والع ع بقدرمه زَّ ــوَ ــة، فيُ ــاً حماصَّ ــني مع ــىل الدين ــوض ع ــن املقب الره
ــال رهــن،  ــة نصفهــا برهــن ونصفهــا اآلخــر ب ــن فتصــري العــرشة الباقي ــمْ عــىل العرشي سَ قْ تُ
ــني، أو مؤجلــني أو  ــىضَ ملــن حلــف عــىل النــاكل وظاهــر األمــر ســواء كان الدينــني حالَّ قْ ويُ
حــلَّ أحدمهــا، احتــد األجــل أم اختلــف، فــإن كان األجــل متباعــد، فالقــول قــول مــن ادعــى 

القــرب، وكــذا القــول قــول مــن ادعــى حلــول أحدمهــا دون اآلخــر.

ة عند توثيق أحد الغرماء دينه بالضامن  املطلب الثاين: املحاصَّ
ــل أو ضمــن رجــل عــن  ــة عنــد إفــالس املضمــون عنــه: فــإذا حتمَّ الفــرع األول: املحاصَّ
رجــل مــاالً، ثــم أفلــس هــذا املضمــون عنــه الــذي عليــه احلــق، فإنــه حيــق للغريــم الــذي 
ــاء، رجــع  ــه وف ــإن مل يكــن ب ــه، ف ــه الضــامن أن حيــاصّ مــال املفلــس، وهــو املضمــون عن ل

ــة الغرمــاء. ــه دون بقيّ ــه عــىل الضامــن بباقــي مال املضمــون ل
فــإذا اغتنــى املفلــس املضمــون عنــه، فــإن الضامــن حيــاصّ غرمــاء املفلــس املضمــون عنــه 

بقــدر مــا غــرم عنــه.
ــة عنــد إفــالس الضامــن أو موتــه: فــإذا ضمــن رجــل عــن رجــل  الفــرع الثــاين: املحاصَّ
ــر إىل  ــني أن ينتظ ــار، ب ــن اخلي ــن، فللدائ ــل الدي ــل أن حي ــس قب ــن أو أفل ــامت الضام ــه، ف دين
األجــل ويتبــع املديــن، أو يتعجــل يف مالــه فيأخــذ مــن تركــة الضامــن أو حيــاصّ بدينــه مــع 
غرمــاء الضامــن يف حالــة إفــالس الضامــن، حتــى ولــو كان املضمــون عنــه حــارضاً مليــاً.

فــإذا حــلَّ األجــل فلورثــة الضامــن أن يرجعــوا عــىل املضمــون عنــه بــام دفعــوا عنــه مــن 
تركــة مورثهــم الضامــن، ويف حالــة الفلــس فــإن الضامــن يرجــع بعــد حلــول األجــل عــىل 

ــة مــن مالــه. املضمــون عنــه بــام أخــذه الدائــن باملحاصَّ
فــل رجــل بحــق لرجلــني عــىل  ــة الغريــم للغريــم يف الضــامن: إذا تكَّ الفــرع الثالــث: حماصَّ
رجــل، ثــم حــل األجــل فــأراد احلــق مــن الضامــن فغــاب أحدمهــا، وحــرض اآلخــر، فلــم 

جيــد عنــده إال مــا يفــي بحقــه، فــام احلكــم؟
ــة مــع الغائــب، كــام لــو كان حــارضاً،  للحــارض أن يأخــذ مــن هــذا احلــق مــا خيصــه حماصَّ
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ــة  ــب مطالب ــاب،  فللغائ ــن غ ــق دون م ــكل احل ــرض ب ــن ح ــىض مل ــايض وق ــأ الق ــإن أخط ف
ــد  ــق أح ــدار ح ــده إال مق ــد عن ــض: إذا مل جي ــال البع ــذ، وق ــا أخ ــف م ــاء نص ــارض بقض احل

الرجلــني، فقــىض لــه بــام ينوبــه يف احلصــص أو بجميــع احلــق فهــو ســواء.
ة عند االختالف يف الضامن: الفرع الرابع: املحاصَّ

ــب  ــىض صاح ــم ق ــامن، ث ــري ض ــر بغ ــامن، واآلخ ــا بض ــان أحدمه ــل دين ــإذا كان لرج ف
الدينــني عــن ديــن واحــد، واختلــف بعــد ذلــك، فادعــى الدائــن أن القضــاء كان عــن الديــن 
الــذي ال ضــامن فيــه، وقــال املديــن بــل هــو عــن الديــن املضمــون عنــه، فاحلكــم حينئــذ أن 
ــة،  ع الضــامن بينهــام بقدرمهــا حماصَّ زَّ ــوَ َلِّــف احلاكــم الرشعــي كل مــن الدائــن واملديــن، ويُ حيُ

ــنيِّ احلــق، فــإذا نــكل أحدمهــا قــىض ملــن حلــف. بَ وهــذا إذ مل يكــن هنــاك بيَّنــة تً

ة الغرماء للمدين الذي عنده وديعة املبحث الرابع: حماصَّ
ــع وديــون فــال خيلــو األمــر  ــده أمــوال مــن ودائ إذا أفلــس املديــن املــودع أو مــات وعن

مــن حالــني:
احلالــة األوىل: أن تكــون الوديعــة قائمــة بعينهــا فحينئــذ تــرد عــىل صاحبهــا؛ ألهنــا عــني 
مالــه، فقــد بــوب البخــاري - رمحــه اهللا -:قــال «بــاب إذا وجــد مالــه عنــد مفلــس يف البيــع 
والقــرض والوديعــة فهــو أحــق بــه» ثــم ذكــر بإســناده إىل أيب بكــر بــن عبدالرمحــن احلــارث 
بــن هشــام، أخــربه أنــه ســمع أبــا هريــرة -ريض اهللا عنــه-  يقــول: قــال رســول اهللا -صــىل 
اهللا عليــه وســلم-: «مــن أدرك مالــه بعينــه عنــد رجــل أو إنســان قــد أفلــس فهــو أحــق بــه 

مــن غــريه» ســبق خترجيــه.
احلالــة الثانيــة: وهــي مــا إذا كانــت الوديعــة ال تعــرف بعينهــا فحينئــذ تكــون ديــن حيــاصّ 

بــه الغرمــاء، وهــو رأي احلنفيــة، واملالكيــة، والشــافعية، واحلنابلة.
يّنــة كابــن أيب ليــىل، حيــث ذكــر أن الوديعــة  وخالــف بعــض العلــامء يف الوديعــة غــري املُعَ

ــرف بعينهــا فهــي للغرمــاء وليــس لصاحــب الوديعــة. إذا كانــت ال تُعْ
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وإذا كانت معينة فمتفق عليه أهنا لصاحبها املُودع وال حياصّ مع الغرماء.
ــري  ــاء، يف  غ ــن الوف ــال ع ــق امل ــد ضي ــن عن ــىل الدي ــة ع ــم الوديع ــرون: بتقدي ــال آخ وق
ــري  ــال يف غ ــق امل ــد ضي ــة عن ــىل الوديع ــن ع ــم الدي ــرون: بتقدي ــال آخ ــة، وق ــة املعين الوديع

ــة. املعين
أما إذا كانت يف حال حياة املودع، فعىل وجهني:

األول: وجــوب ضامهنــا، وهــو ظاهــر املذهــب؛ ألن الوديعــة جيــب ردهــا إىل صاحبهــا 
، وألن اجلهــل بعــني الوديعــة كاجلهــل هبــا. مــامل تتلــف بغــري تعــدٍ

الثاين:ال جيب ضامهنا؛ ألن الوديعة أمانة؛ واألصل عدم التعدي واإلتالف.



١٦٦

ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد السادس

الفصل الرابع

ة يف فقه األرسة املحاصَّ

وفيه أربعة مباحث 

ة عند ضيق الوقف عن مستحقيه  املبحث األول: املحاصَّ
ــون يف  ــنيَّ الفقهــاء أنــه إذا ضاقــت غلــة الوقــف عــن املوقــوف عليهــم، فإهنــم يتحاصُّ بَ

ذلــك.
ــل املالكيــة يف قســمة الوقــف عنــد ضيقــه عــن مســتحقيه، فذكــروا: أنــه إذا وقــف  وفصَّ

الواقــف عــىل أقاربــه وقفــاً، يقســم الوقــف بينهــم عــىل حســب اإلرث.
فإذا ضاق الوقف عن كفايتهم، فال خيلو األمر من أحوال:
 فإن كان املوقوف عليهم ذكوراً: يقدم األقرب فاألقرب.

ــات  ــق، إال أن البن ــعة والضي ــال الس ــرتكن يف ح ــاً: اش ــم  إناث ــوف عليه وإن كان املوق
ــق. ــال الضي ــن يف ح م يقدَّ

ــاث، وإن تســاووا  مــوا عــىل اإلن دِّ ــإن كان الذكــور أقــرب قُ ــاً: ف ــوا ذكــوراً وإناث وإن كان
ــة  ــاووا يف حال ــرب تس ــاث أق ــق، وإن كان اإلن ــعة والضي ــال الس ــرتكوا يف ح ــرب اش يف الق

ــق. ــة الضي ــات يف حال ــدم البن ــعة، وق الس
ــوف  ــن املوق ــف ع ــة الوق ــص غل ــه إذا نق ــف أن ــافعية: إذا رشط الواق ــد الش ــاء عن وج
ــه ينفــذ رشط الواقــف، أمــا إذا مل يــرشط، وضــاق  ــون يف ذلــك، فإن عليهــم، فإهنــم يتحاصُّ

ــة. ــم باملحاصَّ ــم بينه ــل يقس ــض ب ــىل بع ــم ع م بعضه ــدَّ قَ ــال يُ ــتحقيه ف ــن مس ــف ع الوق
ــم أو ال  ــن حرصه ــا أن يمك ــو إم ــال خيل ــة، ف ــىل مجاع ــف ع ــة: إذ وق ــد احلنابل ــاء عن وج
فــإن أمكــن حرصهــم فيجــب تعميمهــم بالوقــف والتســوية بينهــم فيه،فــإن كانــوا يف البدايــة 
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حمصوريــن ثــم تعــذر ذلــك فإنــه يعمــم مــا أمكــن منهــم ويســوي،وإن مل يمكــن حرصهــم، 
ــوز  ــم وجي ــل بينه ــوز التفصي ــه جي ــم، فإن ــاكني ونحوه ــة أو مس ــة قبيل ــوا اجلامع ــو كان ــام ل ك

االقتصــار عــىل القبيلــة دون املســاكني.
مســـألة: إذا إجتمعــت الوصايــا للــرب أو العطايــا والوقــف يف مــرض املــوت، فــام احلكــم؟ 
ــدة  ــن واح ــه ع ــت رجوع ــوت،ومل يثب ــرض امل ــف يف م ــرب والوق ــا لل ــت الوصاي إذا  إجتمع

منهــا، قســمت الوصايــا بــني الوقــف والوصايــا قســمة خمالصــة، أي بالتناســب بينهــا.

ة الزوجة غرماء زوجها املبحث الثاين: حماصَّ
وفيه مطلبان

ة الزوجة غرماء زوجها يف الصداق. املطلب األول: حماصَّ
إذا تــزوج رجــل امــرأة وأصدقهــا صداقــاً، ومل يســلمها الصــداق، ثــم أفلــس أو مــات، 

فــإن للمــرأة أن حتــاصَّ غرمــاء زوجهــا بصداقهــا كــام بــني ذلــك أهــل العلــم.
ل املالكية يف هذه املسألة: وقد فَصَّ

فذكــروا أن مــن تــزوج امــرأة ثــم أفلــس، ومل يســبق لــه أن أصدقهــا، فــإن األمــر ال خيلــو، 
ــد  ــإن كان ق ــا، ف ــع صداقه ــاصَّ بجمي ــا أن حت ــل، فله ــإن مل يدخ ــا أو ال، ف ــل هب ــا أن يدخ إم
دخــل هبــا، فإهنــا حتــاصَّ بجميــع صداقهــا، وال يســقط يشء، فــإن طلقهــا، فــال خيلــو األمــر 

مــن حالــني :
ــع  ــاصَّ بجمي ــول فتح ــد الدخ ــا بع ــإن طلقه ــول أو قبله.ف ــد الدخ ــا بع ــا أن يطلقه إم

ــوال: ــة أح ــن ثالث ــر م ــو األم ــال خيل ــول، ف ــل الدخ ــا قب ــا إن طلقه ــا، أم صداقه
احلالــة األوىل: أن ال يدفــع هلــا شــيئاً مــن الصــداق فتحــاصَّ املطلقــة بــام وجــب هلــا، وهــو 

ــداق. نصف الص
احلالــة الثانيــة: أن يكــون دفــع هلــا مجيــع الصــداق، فيكــون هلــا نصــف الصــداق، وحتاصَّ 

الغرمــاء بالنصــف اآلخر.
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ــا  ــرتد م ــزوج ف ــذا ال ــس ه ــداق وأفل ــض الص ــا بع ــع هل ــون دف ــة: أن يك ــة الثالث احلال
أخــذت، وحتــاصَّ الغرمــاء فيــام تــرد بنصــف الصــداق، هــذا يف حــال الفلــس، أمــا يف حــال 

ــني: ــىل قول ــداق ع ــة بالص ــة يف املحاصَّ ــف املالكي ــد اختل ــوت فق امل
ــاصَّ  ــا حت ــة أهن ــد املالكي ــهور عن ــوت، واملش ــس دون امل ــاصَّ يف الفل ــم: حت ــال بعضه فق

ــاً. ــوت مع ــس وامل ــا يف الفل ــا بصداقه ــاء زوجه غرم
وذكر علامء املالكية هنا مسألة:

ت  وهــي مــا إذا تــزوج رجــل امــرأة وأصدقهــا صداقــاً، ومل يدخــل هبــا، ثــم أفلــس  فحاصّ
الزوجــة بصداقهــا كامــالً، فطلقهــا الــزوج قبــل الدخــول هبــا، فــام احلكم؟

ــداق وال  ــف الص ــو نص ــة، وه ــر املحاصَّ ــىل تقدي ــا زاد ع ــرد م ــذ ت ــة حينئ ــإن الزوج ف
ــك. ــاصَّ يف ذل حت

ة الزوجة غرماء زوجها يف النفقة : املطلب الثاين: حماصَّ
الفرع األول: نفقة الزوجة عىل نفسها:

ــإن  ــا، ف ــس زوجه ــم أفل تْه، ث فَ ــلَّ ــا تَسَ ــا أو مم ــن ماهل ــها م ــىل نفس ــة ع ــت الزوج إذا أنفق
ــق عــىل نفســها حــال عــرس الــزوج: فهنــا ال  نْفِ األمــر ال خيلــو مــن حالتــني: احلالــة األوىل:أن تُ
حتــاصَّ بالنفقــة غرمــاء زوجهــا، وهــي خمــرية بــني أن تقيــم معــه عــىل هــذه احلــال أو يطلقهــا.
ــق عــىل نفســها حــال يــرس الــزوج، فلهــا أن حتــاصَّ غرمــاء زوجها،  نْفِ  احلالــة الثانيــة: أن تُ

وســواء كان الديــن الــذي أفلــس فيــه قبــل اإلنفــاق أو بعده.
ــة الزوجــة لزوجهــا املفلــس بنفقتهــا عــىل نفســها يف  واختلــف يف قــول مالــك هــل حماصَّ
الفلــس واملــوت أو يف الفلــس دون املــوت؟ عــىل قولــني: واختــار ابــن القاســم أنــه يف الفلــس 

واملوت.
الفــرع الثــاين: النفقــة عــىل ولــد الــزوج: إذا أنفقــت الزوجــة عــىل ولــد زوجهــا املفلــس، 
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فــإن األصــل أن الزوجــة ال حتــاصَّ بــام أنفقتــه عــىل ولــد زوجهــا املفلــس، كــام هــو املشــهور 
عــن مالــك؛ لكــن إن أنفقــت عــىل ولــده حــال يــرسه، هلــا الرجــوع عليــه، إن أيــرس الــزوج 
ــا  ــة فله ــن متربع ــم ومل تك ــك حاك ــم بذل ــا إن حك ــاء، أم ــع الغرم ــاصَّ م ــى وال حت وأغتن

ــة حينئــذ. املحاصَّ
ة يف نفقتها عىل ولد زوجها  مرشوطة برشطني: فاملحاصَّ

األول: أن تكون النفقة  حال يرس الزوج.
الثاين: أن يكون ذلك بحكم حاكم.

ة حينئذ. وعليه فإن كانت متربعة، فال حماصَّ
الفــرع الثالــث: النفقــة عــىل أبــوي الــزوج: إذا أنفقــت الزوجــة عــىل والــدي زوجهــا، ثــم 
أفلــس زوجهــا، فاألصــل أن الزوجــة ال حتــاصَّ غرمــاء زوجهــا بــام أنفقتــه عليهــام يف مــوت 
ــا إذا  ــك م ــن ذل ــتثنوا م ــة اس ــض املالكي ــك، إال أن بع ــن مال ــهور ع ــو املش ــام ه ــس، ك أو فل
كانــت النفقــة عــىل أبــوي زوجهــا املفلــس، قــد قــدرت بحكــم حاكــم، وقــد تســلَّفت ذلــك 
يف حــال يــرس الــزوج فلهــا حينئــذ أن حتــاصَّ غرمــاء زوجهــا بــام أنفقتــه عــىل أبــوي زوجهــا، 
ــة الزوجــة غرمــاء زوجهــا بــام أنفقتــه عــىل أبــوي زوجهــا، مرشوطــة بثالثــة رشوط: فمحاصَّ

األول:ن يكون ذلك بحكم حاكم.
الثاين أن تستدين  الزوجة النفقة.

 الثالث: أن يكون ذلك يف حال يرس الزوج.

ة املطلقة غرماء مطلقها باملتعة املبحث الثالث: حماصَّ
وفيه مطلبان 

املطلب األول: حكم املتعة 
املرأة املطلقة هلا أربع حاالت:
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احلالة األوىل: مطلقة قبل الدخول والفرض.
احلالة الثانية: مطلقة بعد الدخول والفرض.

احلالة الثالثة: مطلقة قبل الدخول وبعد الفرض.
احلالة الرابعة: مطلقة بعد الدخول وقبل الفرض.

وقد اختلف أهل العلم يف هذه احلاالت عىل أربعة أقوال 
القول األول: أن املتعة سنة يف مجيع احلاالت. وهو مذهب اإلمام مالك.

ــة األوىل، وهــي مــا إذا كان الطــالق قبــل الفــرض  ــة يف احلال القــول الثــاين: املتعــة واجب
ــد  ــب عن ــي املذه ــتحبة، وه ــي مس ــر فه ــة األخ ــاالت الثالث ــا احل ــول، أم ــل الدخ وقب

ــم. ــافعي يف القدي ــول الش ــو ق ــة، وه احلنفي
القــول الثالــث: أن املتعــة واجبــة لــكل مطلقــة إال التــي طلقــت قبــل الدخــول هبــا، وقــد 
ــو  ــداق، وه ــف الص ــط نص ــا فق ــب هل ــة، وجي ــا متع ــس هل ــذ لي ــداق فحينئ ــا الص ــرض هل ف

ــة. مذهــب الشــافعي يف اجلديــد، واملذهــب عنــد احلنابلــة، وهــو قــول لبعــض احلنفي
القــول الرابــع: أن املتعــة واجبــة يف مجيــع احلــاالت ســواء طلقــت قبــل الدخــول أو بعــده 
ــن  ــا اب ــد، اختاره ــن أمح ــة ع ــة، ورواي ــد املالكي ــول عن ــو ق ــرض هلا،وه ــا أم مل يف ــرض هل ف

تيميــة وقــول الظاهريــة.
ــاً  قّ وفِ حَ ــرُ ــاعٌ بِاملَْعْ تَ ــاتِ مَ قَ لَّ طَ لِلْمُ ــاىل: ﴿وَ ــه تع ــع: بقول ــول الراب ــاب الق ــتدل أصح اس

ــة ٢٣٦.  ــرة، آي ــورة البق ﴾ س ــنيَ ــىلَ املُْتَّقِ عَ
الرتجيــح واملناقشــة: يظهــر رجحانــه هــو القــول الرابــع، ملــا ذكــروه مــن الدليــل كــام أن 
ــه،  ــاه ومضمون أدلــة القــول األول والثــاين والثالــث ال ختالــف هــذا الدليــل بــل تؤكــد معن
وإذا تبَــنيَّ وجــوب املتعــة فــإن عــىل القضــاة إخبــار الــزوج املطلــق بذلــك، وإن رأ القــايض 

الوجوب،فعليــه اإللــزام،أو تنبيــه املطلــق إذا مل يــرَ الوجــوب إذ ال أقــل أن تكــون ســنة.
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ة املطلقة غرماء مطلقها باملتعة املطلب الثاين: حكم حماصَّ
ير مالك، ومن تبعه من املالكية أن املطلقة ال حتاصَّ غرماء مطلقها باملتعة.
وير ابن حزم - رمحه اهللا - أن املطلقة هلا أن حتاصَّ باملتعة غرماء مطلقها.

ــة املطلقــة  وإذا تأملنــا يف كالم املالكيــة وابــن حــزم نجــد أن كل منهــام بنــى كالمــه يف حماصَّ
غرمــاء مطلقهــا يف املتعــة عــىل حكــم املتعــة.

ــاء  ــة غرم ــة املطلق ــر حماصَّ ــة ي ــوب املتع ــن رأ وج ــول أن م ــن أن نق ــذا يمك ــن ه وم
ــه. ــان يف ذمت ــا دين ــة. إذ مه ــا باملتع مطلقه

ومن ال ير وجوب ذلك كاملالكية، فإن املطلقة ال حتاصَّ غرماء مطلقها باملتعة.
ومــن رأ الوجــوب يف بعــض احلــاالت دون بعــض، فتحــاصَّ املطلقــة بمتعتها،غرمــاء 

مطلقهــا فيــام وجــب دون مــا مل جيــب. واهللا أعلــم.
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الفصل اخلامس

ة يف اجلنايات املحاصَّ

وفيه مخسة مباحث

ة يف جناية العبد. املبحث األول: املحاصَّ
ــد القاتــل املتعمــد يقتــل، إذا مل  ــد مثلــه، فــإن العب إذا جنــى العبــد عــىل احلــر أو عــىل عب

ــة احلــر. ــه، أو ورث يعــفُ ســيّد املجنــي علي
واحلديــث هنــا فيــام إذا جنــى العبــد جنايــات متعــددة، وكانــت خطــأ أو عمــداً، وتقــرر 
فيهــا املــال، فــإذا جنــى العبــد جنايــات، وتقــرر فيهــا املــال، فــإن ســيّد العبــد اجلــاين خمــريَّ بني 
ــون يف  أن يفديــه، وبــني أن يدفعــه إىل أوليــاء املجنــي عليــه عــىل قــدر أروش جناياهتــم يتحاصَّ

ذلــك، وهــو رأي األئمــة األربعــة.
ــليمه  ــداء، وتس ــني الف ــيّد ب ون الس ــريّ ــة: خيُ ــب األربع ــوص: أن املذاه ــن النص ــني م يتب

ــن: ــم يف أمري ــالف بينه ــر اخل ــه، ويظه ــي علي ــاء املجن ألولي
يد تسليم العبد اجلاين  ألولياء املجني عليه: األمر األول: يف اختيار  السّ

فاحلنفيــة، واملالكيــة، واحلنابلة.يــرون أن أوليــاء املجنــي عليــه، يملكونــه بحســب 
ــص. صَ احلِ

ــيّد  ــل س ــاين، ب ــد اجل ــون  العب ــه  ال يملك ــي علي ــاء املجن ــريون أن أولي ــافعية: ف ــا الش أم
ــن  ــم الثم ــو ويقس ــه ه ــني أن يبيع ــم ب ــه إليه ــليمه ودفع ــه يف تس ــد رغبت ــار عن ــد باخلي العب
عليهــم، أو يســلمه هلــم للبيــع  األمــر الثــاين: يف اختيــار الســيّد العبــد فــداء العبــد اجلانيفــإن 

ــداه الســيّد: ف
ــه  ــه أن يفدي ــة: ل ــد احلنابل ــة عن ــم، ورواي ــة، وقــول الشــافعي يف القدي ــة، واملالكي فاحلنفي
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ــه  ــيّد أن يفدي ــة: للس ــد احلنابل ــة عن ــد، ورواي ــافعي يف اجلدي ــول الش ــهم، وق ــل أروش بكام
ــة بــدل عنــه، وليــس لســيّده أكثــر  بأقــل األمريــن مــن قيمتــه، أو قيمــة العبــد املقتــول؛ إذ الديّ

مــن ذلــك.
ته. مسألة: إذا قبض أحد األولياء أرش  املجني عليه كان لألولياء اآلخرين حماصَّ

ة بني اجلناة يف قيمة اجلراح فيام دون النفس املبحث الثاين: املحاصَّ
وفيه مطلبان 

ة يف تعدد اجلراح.  املطلب األول: املحاصَّ
ــة بقــدر جنايتهــم؟    يَّ إذا تعــددت اجلنايــات، فهــل يقتــص مــن اجلنــاة، أم تؤخــذ منهــم الدِ
اختلــف العلــامء يف ذلــك. القــول األول:جيــب لــه القصــاص، إال أنــه مــن حقــه العفــو عــن 

بعضهــم، وأخــذ املــال مــن بعضهم،وهــو قــول املالكيــة، والشــافعية، واحلنابلــة.
ــد  ــة عن ــول احلنفيةورواي ــو ق ــاص، وه ــب القص ــة وال جي يَّ ــه الدِ ــب ل ــاين: جت ــول الث الق

ــافعية. ــن الش ــووي م ــار الن ــة  واختي احلنابل
ــىل  ــده ع ــهدا عن ــني ش ــه- أن رجل ــيل -ريض اهللا عن ــن ع ــا روي ع ــول األول:م ــة الق أدل
رجــل بالرسقــة؛ فقطــع يده،ثــم أتيــا برجــل آخــر، وقــاال هــذا الــذي رسق، وأخطأنــا يف ذلك 
ــو أعلــم أنكــام تعمدمتــا  ــة األول، وقــال: «ل ــاين، وغرمهــام دِيَّ ــل شــهادهتام عــىل الث فلــم يقب

ــة. ــه مــن الصحاب لقطعــت أيديكــام» رواه البخــاري، ٥٣/٨.، وال مــا خمالــف ل
الدليــل الثــاين: أن كل جنايــة وجــب هبــا القصــاص عــىل الواحــد وجــب هبــا القصــاص 

عــىل اجلامعــة كــام يف قتــل اجلامعــة بالواحــد، فكذلــك هنــا.
الرتجيــح: الــذي يظهــر، رجحــان قــول اجلمهــور، وأن ويل املجنــي عليــه أو األوليــاء هلــم 
حــق القصــاص مــن اجلنــاة، كــام أن لــه حــق العفــو عــن بعضهــم واالقتصــاص مــن بعضهــم 

وذلــك لقــوة مــا اســتدلوا بــه، كــام أن يف ذلــك درأ ملفســدة عظيمــة، وجلــب للمصلحــة.
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ــراح: فــإذا وجــب املــال ســواء كان عــىل القــول الثــاين، أو عفــا  ــة عنــد تعــدد اجلِ املحاصَّ
ــنْ مــن ذلــك؛ إلمــكان احليــف، فــإن اجلميــع يشــرتكون يف  كَ تَمَ املجنــي عليــه إىل مــال، أو مل يَ

ــة بحســب عــدد الــرؤوس يف اجلراحــات. يَّ ــط عليهــم الدِ سَ تُقَ ــة ذلــك، فَ دِيَّ

املطلب الثاين: حماصة املجني عليه غرماء املدين اجلاين
صــورة ذلــك: أن يقــوم مديــن بجــرح شــخص، ويف مثــل هــذا اجلــرح قصــاص، فيــربأ 
ــة يتحــاصَّ  يَّ اجلــرح، فــام احلكــم؟ للمجــروح القصــاص مــن اجلــارح، فــإن شــاء أخــذ الدِ

هبــا مــع ســائر الغرمــاء.

ة عند عفو أحد الورثة عن القصاص املبحث الثالث: املحاصَّ
وفيه مطلبان:

املطلب األول: من يستحق العفو عن القصاص من ورثة القتيل.
اختلف العلامء - رمحهم اهللا - يف هذه املسألة عىل أربعة أقوال 

ــاب،  ــن ذوي األنس ــة م ــع الورث ــق جلمي ــاص ح ــن القص ــو ع ــول األول: أن العف الق
واألســباب، والرجــال، والنســاء، والصغــار، والكبار،وهــو قــول أبــو حنيفــة، والشــافعي، 

ــني. ــة التابع ومجاع
واختيار ابن قدامة من احلنابلة.

ــن  ــة ع ــني، ورواي ــن التابع ــة م ــه مجاع ــال ب ــة. ق ــال خاص ــو للرج ــاين: العف ــول الث الق
ــة. املالكي

ــد  ــه عن ــك، ووج ــن مال ــهور ع ــو املش ــة. وه ــات خاص ــو للعصب ــث: العف ــول الثال الق
ــافعية. الش

القول الرابع: العفو لذوي النسب دون السبب «الزوجية».وهو وجه عند الشافعية.
كتــاب أتــاه  أنــه  الــكاليب  ســفيان  بــن  الضحــاك  حديــث  األول:  القــول  أدلــة 
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ــل  ــن عق ــايب م ــيم الضب ــرأة أش ث ام ــورَّ ــره «أن ي ــلم- فأم ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا -ص رس
ــث (٢١١٠)،  ــذي، احلدي ــث (٢٩٢٧)؛ والرتم ــو داود، احلدي ــه أب ــيم» أخرج ــا أش زوجه

ــح. ــن صحي ــث حس ــال حدي وق
ــة ورث القصــاص، كالعصبــة، فــإذا عفــا بعضهــم  يَّ ثَ الدِ رِ الدليــل الثــاين: «وألن مــن وَ

صــح عفــوه، كعفــوه عــن ســار حقوقــه».
ــا  ــع قوهت ــة م ــرة األدل ــول األول، لكث ــان الق ــر  رجح ــذي يظه ــة: وال ــح واملناقش الرتجي

ــا. ورصاحته

ة عند عفو أحد املستحقني عن القصاص: املطلب الثاين: املحاصَّ
ــاً  ــو مجيع ــإذا عف ــو، ف ــق العف ــة ح ــن الورث ــد م ــكل واح ــح، فل اج ــول الرَّ ــىل الق ــاء ع بن
ــون  ــة تك يَّ ــامً أن الدِ ــن اإلرث، عل ــبته م ــب نس ــة كل بحس يَّ ــتحقون الدِ ــم يس ــة فإهن يَّ إىل الدِ
ــورث، وحينئــذ فالعفــو ال خيلــو: إمــا عفــو عــن قتــل العمــد  مــن ضمــن الــرتكات التــي تُ
ــة، وإمــا عفــو عــن القتــل العمــد  يَّ مطلقــاً، فــال يشء ملــن عفــى، وللباقــني حصتهــم مــن الدِ

ــة. يَّ ــن الدِ ــم م ــع حصصه ة،فللجمي يَّ للدِ
 أمــا إذا كان القتــل خطــأ فعفــا أحدهــم، فــال يشء ملــن عفــى، وللباقــني حصصهــم مــن 

ــة. يَّ الدِ
هــذا يف حالــة مــا إذا كان القصــاص الواحــد مشــرتكاً بينهــم. أمــا إذا وجــب لــكل واحــد 

منهــام القصــاص كامــالً، فعفــا أحدمهــا عــن القاتــل، ال يســقط حــق اآلخــر يف القصــاص.

يَّة عند اشرتاك  مجاعة يف قتل واحد ة يف الدِ املبحث الرابع: املحاصَّ
وفيه ثالثة مطالب 

املطلب األول: حكم قتل اجلامعة بالواحد.
اختلــف العلــامء يف ذلــك: القــول األول: أن اجلامعــة يقتلــون بالواحــد. وهــو قــول عمــر 
وعــيل وابــن عبــاس ريض اهللا عنهــم، ومجاعــة مــن التابعــني، وهــو قــول احلنفيــة، واملالكيــة، 
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والشــافعية، واحلنابلــة، واملالكيــة يشــرتطون التاملــئ يف قتــل اجلامعــة بالواحــد وإن مل يتاملــئ، 
.فاألقــو م األقــو ــدَّ يُقَ فَ

ــن  ــة م ــول مجاع ــو ق ــة. وه يَّ ــب الدِ ــد، وجت ــل بالواح ــة ال تقت ــاين: أن اجلامع ــول الث الق
ــاس. ــن عب ــن اب ــى ع ــن أيب موس ــكاه اب ــة، وح ــن احلنابل ــة ع ــني، ورواي التابع

ــة، قــال  يَّ لقــول الثالــث: أنــه يقتــل منهــم واحــد، ويؤخــذ مــن الباقــني حصصهــم مــن الدِ
بــه معــاذ بــن جبــل ريض اهللا عنــه - ومجاعــة مــن التابعــني، وقــول عنــد الشــافعية.

ــة أمــا عــىل القــول األول، فــال تقــع  يَّ ــة يف الدِ فعــىل القــول الثــاين والثالــث تقــع املحاصَّ
ــة. يَّ ــة،إال إذا عفــا الــويل عنهــم،أو عــن بعضهــم إىل الدِ املحاصَّ

أدلــة القــول األول: إمجــاع الصحابــة - ريض اهللا عنهــم - حيــث رو ســعيد بــن املســيب 
أن عمــر بــن اخلطــاب قتــل ســبعة مــن أهــل صنعــاء قتلــوا رجــالً وقال:«لــو متــاأل عليــه أهــل 

صنعــاء لقتلتهــم مجيعــاً» رواه البخــاري،، (٦٨٩٦)..
ــىل  ــد ع ــت للواح ــد، فوجب ــىل الواح ــد ع ــب للواح ــة جت ــل عقوب ــاين: أن القت ــل الث الدلي

ــذف. ــد الق ــة، كح اجلامع
يَاةٌ﴾ سورة البقرة، آية ١٧٩.. اصِ حَ قِصَ مْ يفِ الْ كُ لَ الدليل الثالث: قال تعاىل: ﴿وَ

ــل  تَ قْ ــة تُ ــو أن اجلامع ــور، وه ــول اجلمه ــه ق ــر  رجحان ــذي يظه ــة: وال ــح واملناقش الرتجي
ــه وملــا يف قتــل اجلامعــة بالواحــد مــن املحافظــة عــىل مقصــد  بالواحــد لقــوة مــا اســتدلوا ب
ــاةٌ﴾ ســورة  يَ ــاصِ حَ صَ قِ ــمْ يفِ الْ كُ لَ ــال تعــاىل: ﴿وَ ــم أال وهــو احلفــاظ عــىل النفــس، ق عظي

ــة ١٧٩. ــرة، آي البق
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ة عند قتل اجلامعة بالواحد  يَّ ة يف الدِ املطلب الثاين: املحاصَّ
اجــح، وأن اجلامعــة يقتلــون بالواحــد، فــإذا كان القتــل عمــداً واختــار الــويل  بنــاءً عــىل الرَّ
ــة، أو كان القتــل خطــأ، ومل يعفــو  يَّ قتلهــم مجيعــاً فلــه ذلــك، وإن اختــار العفــو عنهــم إىل الدِ
ــون يف ذلــك، فتكــون القســمة عــىل حســب  ــة واحــدة يتحاصَّ عــن قتــل اخلطــأ، فعليهــم دِيَّ
ــة  يَّ عــدد اجلنــاة ال حســب اجلنايــات، ويــر الشــافعية أن اجلنايــات إن كانــت بالــرضب، فالدِ

عــىل حســب عــدد الرضبــات.
ــة، فتقســم  يَّ فــإن كان القتــل خطــأ، وعفــا عــن بعضهــم ســقط حــق املعفــي عنــه مــن الدِ
ــة  يَّ ــة عليهــم مجيعــاً فــام حصــل للمعفــي عنــه ســقط ومــن مل يعــف عنــه وجــب أخــذ الدِ يَّ الدِ

منــه.
ــإن كان  ــا عــن بعضهــم وطلــب القصــاص مــن بعضهــم، ف ــل عمــداً وعف وإن كان القت
ــة ويقــام القصــاص عــىل مــن مل يعــفُ عنهــم، وإن كان  يَّ ــه مــن الدِ ــاً فــال يشء ل العفــو جمان
ــة عليهــم مجيعاً،فــام حصــل ملــن أقتــص منهــم ســقط،  يَّ ــم الدِ سَ قْ ــة، فحينئــذ تُ يَّ العفــو إىل الدِ

ــة. يَّ وأخــذ مــن الباقــني مــا وجــب عليهــم مــن الدِ

ة عند برأ املجني عليهمن إحد اجلراحات قبل موته املطلب الثالث: املحاصَّ
ــةَ جــروح، كأن قطــع أحدهــم  ــةُ أشــخاصٍ شــخصاً، ثالث صــورة ذلــك: أن جيــرحَ ثالث
يده،واآلخــر رجلــه، وأضحــه الثالــث، فيــربأ جــرح أحدهــم، ويمــوت مــن أثــر اجلرحــني 

ــن. اآلخري
لــويل املجنــي عليــه أن يقتــص مــن الــذي بــرأ جرحــه بمثــل جرحــه، ويقتــل اآلخريــن

ــة، ولــه أن يعفــو  يَّ ــة كاملــة أو يقتــل أحدمهــا ويأخــذ مــن اآلخــر نصــف الدِ أو يأخــذ منهــام دِيَّ
ــة. يَّ عــن الــذي بــرأ جرحــه ويأخــذ منــه حصــة اجلــرح مــن الدِ



١٧٨

ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد السادس

ة يف القسامة املبحث اخلامس: املحاصَّ
وفيه ثالثة مطالب 

ة يف أيامن القسامة. املطلب األول: املحاصَّ
ــت  ــن تثب ــق م ــاء يف ح ــف الفقه ــد اختل ــل، وق ــات القت ــرق إثب ــن ط ــق م ــامة طري القس

ــامة. القس
فذهب احلنفية : إىل أن األيامن ترشع يف حق املدعى عليه.

ــة، والشــافعية، واحلنابلــة: إىل أن أيــامن القســامة تــرشع يف  وذهــب اجلمهــور مــن املالكي
حــق املدعــي. اســتدالالً: بحديــث عبــد اهللا بــن ســهل: فعــن ســهل بــن أيب حثمــة، ورافــع 
بــن خريــج، أن حميصــة بــن مســعود، وعبــد اهللا بــن ســهل انطلقــاً إىل خيــرب فتفرقــا يف النخيــل 
تــل عبــد اهللا بــن ســهل، فاهتمــوا اليهــود فجــاء أخــوه عبــد الرمحــن، وابنــا عمــه حويصــه  فقُ
- وحميصــة - إىل النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم-، فتكلــم عبــد الرمحــن يف أمــر أخيــه، وهــو 
»، أو قــال: «ليبــدأ األكــرب»،  َ ــربَ أصغرهــم، فقــال النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم-: «كــربِّ الكُ
ــم  نْكُ ــون مِ سُ ــم مخَ سِ قْ ــه وســلم-: «يُ ــامَّ يف أمــر صاحبهــام: فقــال النبــي -صــىل اهللا علي فتكل
ته...»احلديــث رواه البخــاري،، (٧١٩٢)، ورواه  مَّ فَــعُ إليكــم برُ عــىل رجــل منهــم، فيُدَ

ــلم، (١٦٦٩). مس
ــرشع يف  ــل تُ ــل، فه ــاء القتي ــي أولي ــق املدع ــرشع يف ح ــامة تُ ــامن القس ــا أن أي ــإذا علمن ف
حــق الــوارث منهــم، أو تشــمل الــوارث منهــم وغــري الــوارث؟ اختلــف العلــامء يف ذلــك 

عــىل قولــني:
القــول األول: أن أيــامن القســامة تــرشع يف حــق العصبــة الــوارث منهــم وغــري الــوارث، 

وهــو قــول املالكيــة، وروايــة عنــد احلنابلــة.
ــم  ــالً منك ــون رج ــف مخس ــلم-: «حيل ــه وس ــىل اهللا علي ــي -ص ــول النب ــتدلوا بق واس

وتســتحقون دم صاحبكــم»، ســبق خترجيــه.
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القــول الثــاين: أن أيــامن القســامة تــرشع يف حــق ورثــة املقتــول دون غريهم.وهــو قــول 
الشــافعي، واملذهــب عنــد احلنابلــة وعللــوا: بــأن القســامة أيــامن يف دعــو فلــم تــرشع يف 

حــق غــري الــوارث كســائر األيــامن.
ة األيــامن، وتوزيعهــا عليهــم: فعــىل القــول األول:  ــمَ ثمــرة  اخلــالف: تظهــر يف كيفيــة قِسْ

م الــوارث منهــم عــىل غــري الــوارث. قــدَّ قســم األيــامن عــىل عــدد العصبــة، ويُ
وعىل القول الثاين: قسم األيامن عىل الورثة بحسب إرثهم.

ة يف القسامة  املطلب الثاين: املحاصَّ
يف حالة عدم أهلية أحد األولياء أو غيبته 

إذا غــاب أحــد األوليــاء أو كان صبيــاً، فــري القــايض مــن احلنابلــة أنــه ال قســامة حتــى 
ــب  ــة واملذه ــن احلنابل ــد  م ــن حام ــر   واب ــو بك ــر أب ــب، وي ــرض الغائ ــي، وحي ــغ الصب يبل

الشــافعي:
ســم احلــارض:  قْ ــة، واختلفــوا كــم يُ يَّ أن احلــارض املكلــف حيلــف، ويأخــذ قســطه مــن الدِ
فــري ابــن حامــد مــن احلنابلــة، أن يقســم احلــارض بقســطه مــن األيــامن، وإذا قــدم الغائــب 

ــة. يَّ أو بلــغ الصبــي، أقســم بقــدر مــا عليــه، وأخــذ قســطه مــن الدِ
ــن  ــر م ــغ أكث ــارض البال ــزم احل ــن، مل يل ي ِ ــوا حارضِ ــو كان ــع ل ــأن اجلمي ــك: ب ــوا لذل وعلل
ــال  ــة ف يَّ ــن الدِ ــطه م ــن قس ــر م ــف أكث ــارض املكل ــتحق احل ــامن، و إذا مل يس ــن اإلي ــطه م قس

ــامن. ــن األي ــطه م ــن قس ــر م ــه أكث يلزم
ويــر أبــو بكــر  أن حيلــف مخســني يمينــاً، وكــذا املذهــب عنــد الشــافعي؛ إذا احلكــم ال 
ــة الكاملــة، والبينــة هــي األيــامن كلهــا، ثــم إن اخلمســني يف القســامة تعتــرب  يثبــت إال بالبيَّن

كاليمــني الواحــدة.
فــإذا حــرض الغائــب، وبلــغ املكلــف أقســم مخــس وعرشيــن يمينــاً بنــاء مــع أيــامن أخيــه، 

ولعــل هــذا أقــرب؛ ألن احلكــم ال يثبــت إال بالبيَّنــة الكاملــة.
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ة يف القسامة يف حالة موت أحد األولياء  املطلب الثالث: املحاصَّ
فــإذا مــات بعــض األوليــاء، قــام وارثــه مقامــه يف األيــامن، وكانــت األيــامن بينهــم عــىل 
حســب مواريثهــم، وجيــرب الكــرس كــام جيــرب يف حــق ورثــة القتيــل، وإن مــات بعضهــم قســم 
ــع  ــة توزي ــابقني يف حال ــني الس ــة يف املطلب ــر املحاصَّ ــه، وتظه ــني ورثت ــامن ب ــن األي ــه م نصيب

ــة باحلصــص. ــة بــني الورث يَّ األيــامن والدِ
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الفصل السادس

ة ونقضها تعنيَّ املحاصَّ

وفيه مبحثان

ة. املبحث األول: تعنيَّ املحاصَّ
ــمني، ــراىض املتقاس ــة إذا ت ــد الزم، خاصَّ ــمة عق ــمة، والقس ــن القس ــوع م ــة ن املحاصَّ
ــيض  ــا يقت ــا إال عندم ــوع فيه ــض، وال الرج ــل النق ــذ ال تقب ــم، وحينئ ــك حاك ــم بذل أو حك
ــمة،  ــواز القس ــرتط جل ــا يش ــة م ــواز املحاصَّ ــرتط جل ــة، ويش ــك املحاصَّ ــك؛ وكذل ــر ذل األم

ــيل: ومنهــا  ماي
ة وكيفيتها. ، أو القاسم، مكلفاً، أميناً،عاملاً باملحاصَّ اصُّ أن يكون املُحَ

ة عادلة، رافعة للرضر غري جائرة.  أن تكون املحاصَّ
 . صَ وصِ  أن يكون  اليشء املتحاصَّ فيه غري مستحق للغري، وملكٌ ملن حُ

ــم  ــم احلاك ــإذا حك ــم، ف ــر  إىل احلاك ــع األم ف ــوا فريُ ــإن مل يرتاض ــة، ف ــا باملحاصَّ الرض
ــة؛ إذ حكــم احلاكــم يرفــع اخلــالف. نيبه،فحينئّــذ تتعــنيَّ املحاصّ ــن يُ ــة، أومَ باملحاصَّ

ــام يف  ــرضر، ك ــوع ال ــد وق ــم، عن ــني، أو أحده ــن املتحاصَّ ــب م ــة بطل ــون املحاصَّ أن تك
ــة. هين ــيفع جُ ــه، واُس ــاذ-ريض اهللا عن ــث مع حدي

ة املبحث الثاين: نقض املحاصَّ
ــوع مــن القســمة، وللنقــض  ــة ن ــه القســمة، إذ املحاصَّ ــام تنُقــض في ــة في تنُقــض املحاصَّ

عــدة صــور.
أوالً: وجــود عيــب يف الســلعة: أن املشــرتي للســلعة إذا أفلــس وقــد بــاع الســلعة
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ومل يقبــض البائــع األول الســلعة وحــاصّ غرمــاء املشــرتي بالثمــن ثــم ردت الســلعة بالعيــب 
ــة أو أخــذ ســلعته ورد مــا  إىل املشــرتي املفلــس فللبائــع األول اخليــار بــني البقــاء عــىل املحاصَّ

ــة. أخــذ يف املحاصَّ
ــدَ غبــن فاحــش، ففــي  جِ ثانيــا ً: وجــود غبــن فاحش:فــإذا حتــاصّ الغرمــاء أو الورثــة ووُ

ــة. نْقــض املحاصَّ هــذه احلالــة تُ
ثالثــاً: اســتحقاق بعــض املــال املتحــاصَّ فيــه: فــإذا حتــاصَّ الغرمــاء مــال املفلــس، وبــان 

ــة. ــض املحاصَّ نقَ أن بعــض املتحــاصَّ فيــه مســتحقاً للغــري ففــي هــذه احلالــة تُ
ة تركة امليت: رابعاً: ظهور وارث آخر أو موىص له بعد حماصَّ

خامساً: ظهور دين عىل امليت بعد قسمة الرتكة:

تم التلخيص بحمد اهللا تعاىل
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد

وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين.
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تلخيص بحث
اختصام الغري يف نظام املرافعات الرشعية 

دراسة تأصيليــة
بحث تكمييل مقدم لنيل درجة املاجستري يف السياسة الرشعية

إعداد  الطالب
عبدالعزيز بن سليامن العيد

إرشاف فضيلة الدكتور
نارص اجلوفان 

عام   ١٤٢٢هـ

البحث فبل التلخيص باملقدمة والفهارس ٣٤٥
البحث قبل التلخبص بدون املقدمة والفهارس ٢٦٩

البحث بعد التلخيص ٥٦
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خطة البحث:
املقدمة:

تشــتمل عــىل أمهيــة املوضــوع، أســباب اختيــار املوضــوع، والدراســات الســابقة حــول 
املوضــوع، ومنهــج البحــث وخطــة البحــث.

التمهيد: مفهوم اختصام الغري، وفيه متهيد وثالثة مباحث:
متهيد

املبحث األول: مفهوم االختصام، وفيه مطلبان:
املطلب األول: مفهوم االختصام لغة.

املطلب الثاين: مفهوم االختصام اصطالحاً.
املبحث الثاين: مفهوم الغري، وفيه مطلبان:

املطلب األول: مفهوم الغري لغة.
املطلب الثاين: مفهوم الغري اصطالحاً.

املبحث الثالث: مفهوم اختصام الغري باعتباره مركباً، وفيه مطلبان:
املطلب األول: مفهوم اختصام الغري باعتباره مركباً يف النظام.

املطلب الثاين: مفهوم اختصام الغري باعتباره مركباً يف الفقه.
الفصل األول: حق اخلصوم يف اختصام الغري، وفيه مبحثان:

املبحث األول: أطراف االختصام، وفيه مطلبان:
املطلب األول: أطراف االختصام فقهاً، وفيه فرعان:

الفرع األول: اخلصم.
الفرع الثاين: الغري. 



١٨٧

اختصام الغري يف نظام املرافعات الرشعية

املطلب الثاين: أطراف االختصام نظاماً، وفيه فرعان:
الفرع األول: اخلصم.

الفرع الثاين: الغري.
املبحث الثاين: حاالت االختصام، وفيه مطلبان:

املطلب األول: حاالت االختصام فقهاً، وفيه أربعة فروع:
الفرع األول: القاعدة العامة «جواز اختصام كل من 

.«كان يصح اختصامه عند رفع الدعو
الفرع الثاين: ضوابط اختصام الغري.

الفرع الثالث: رقابة املحكمة عىل اختصام الغري.
الفرع الرابع: إدخال الغري لتقديم مستند حتت يده.

املطلب الثاين: حاالت اختصام الغري نظاماً، وفيه أربعة فروع:
الفرع األول: القاعدة العامة.

الفرع الثاين: ضوابط اختصام الغري.
الفرع الثالث: رقابة املحكمة عىل اختصام الغري.

الفرع الرابع: إدخال الغري لتقديم مستند حتت يده. 
الفصل الثاين: إجراءات االختصام، وفيه مبحثان: 

املبحث األول: إجراءات االختصام فقهاً، وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول: كيفية االختصام.
املطلب الثاين: وقت االختصام.

املطلب الثالث: املركز الرشعي للغري الذي يتم اختصامه. 
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املبحث الثاين: إجراءات االختصام نظاماً، وفيه ثالثة فروع:
الفرع األول: كيفية االختصام.
الفرع الثاين: وقت االختصام.

الفرع الثالث: املركز النظامي للغري الذي يتم اختصامه.
الفصل الثالث: إدخال الغري ضامناً، وفيه مبحثان: 

املبحث األول: إدخال الغري ضامناً فقهاً، وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول: ماهية الضامن وأقسامه.

املطلب الثاين: حق اخلصوم يف اختصام الضامن.
املطلب الثالث: املركز الرشعي للضامن املختصم.

املطلب الرابع: التعسف يف اختصام الضامن.
املبحث الثاين: إدخال الغري ضامناً نظاماً، وفيه أربعة مطالب: 

املطلب األول: ماهية الضامن وأقسامه.
املطلب الثاين: حق اخلصوم يف اختصام الضامن.

املطلب الثالث: املركز النظامي للضامن املختصم.
املطلب الرابع: التعسف يف اختصام الضامن.

الفصل الرابع: حق االختصام القضائي، وفيه متهيد ومبحثان:
متهيد.

املبحث األول: دور القايض يف اخلصومات الرشعية، وفيه مطلبان:
املطلب األول: دور القايض يف اخلصومة فقهاً، وفيه فرعان:

الفرع األول: تسيري اخلصومة بني حق اخلصوم ومبدأ حياد القايض.
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الفرع الثاين: السلطة التقديرية للقايض يف اخلصومة.
املطلب الثاين: دور القايض يف اخلصومة نظاماً، وفيه فرعان:

الفرع األول: تسيري اخلصومة بني حق اخلصوم ومبدأ حياد القايض.
الفرع الثاين: السلطة التقديرية للقايض يف اخلصومة.

املبحث الثاين: حدود حق املحكمة يف اختصام الغري، وفيه مطلبان:
املطلب األول: حدود حق املحكمة يف اختصام الغري فقهاً، وفيه ثالثة فروع:

الفرع األول: أمهية اختصام املحكمة للغري.
الفرع الثاين: كيفية اختصام املحكمة للغري.

الفرع الثالث: حق املحكمة يف استبعاد أحد اخلصوم.
املطلب الثاين: حدود حق املحكمة يف اختصام الغري نظاماً.

الفرع األول: أمهية اختصام املحكمة للغري.
الفرع الثاين: كيفية اختصام املحكمة للغري.

الفرع الثالث: حق املحكمة يف استبعاد أحد اخلصوم.
خامتة: خالصة البحث - أهم التوصيات.

الفهارس: 
فهرس اآليات.

فهرس األحاديث.
فهرس األعالم.

فهرس املراجع واملصادر.
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التمهيد

مفهوم اختصام الغري

وفيه ثالثة مباحث

املبحث األول: مفهوم االختصام
وفيه مطلبان

املطلب األول: مفهوم االختصام لغةً
، وهو املجادلة واملنازعة. مَ صْ اختصام عىل وزن «افتعال»، من املصدر خَ

املطلب الثاين: مفهوم االختصام اصطالحاً
جــر عــرف الفقهــاء - رمحهــم اهللا - عــىل إطــالق لفــظ «اخلصــم» عــىل كل طــرف مــن 

.أطــراف الدعــو
ــى  ــق املدع ــر باحل ــة للظف ــة واملنازع ــا: «املجادل ــام» بأهن ــة «اختص ــف كلم ــا تعري ويمكنن

بــه». 

املبحث الثاين: مفهوم الغري
وفيه مطلبان

. املطلب األول: مفهوم الغري لغةً
، نحــو «مــررت بغــريك»  أي بســواك،  » بمعنــى ســو، وهــي هنــا تعــد اســامً تــأيت «غــريُ

وهــذا غــريك أي ســواك».
ــا  ــام م ــاه: اختص ــري» معن ــام الغ ــا؛ ألن «اختص ــا يف بحثن ــذي يعنين ــو ال ــى ه ــذا املعن و ه
ســو أطــراف اخلصومــة وهــو املوافــق للمعنــى النظامــي الــذي ســيأيت بيانــه يف موضعــه.
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املطلب الثاين: مفهوم الغري اصطالحاً
 مصطلــح «الغــري» مــن املصطلحــات التــي تناولتهــا كتــب القانــون، مل يكــن معروفــاً لــد
ــس  ــؤدي نف ــري» وي ــظ «الغ ــاً للف ــاً مرادف ــتعملوا لفظ ــد اس ــابق، وق ــة يف الس ــامء الرشيع عل
املعنــى، هــذا اللفــظ هــو «األجنبــي»، وهــذا املعنــى هــو املوافــق للمعنــى األول مــن املعــاين 
اللغويــة لـــ «غــري» وهــو «ســو»؛ ذلــك أن املقصــود بـــ «الغــري» مــا ســو أطــراف العقــد، 

أو مــا ســو أطــراف اخلصومــه.

املبحث الثالث: مفهوم اختصام الغري باعتباره مركباً
وفيه مطلبان

املطلب األول: مفهوم اختصام الغري باعتباره مركباً يف النظام.
عندمــا يتحــدث فقهــاء القانــون عــن «اختصــام الغــري» فإهنــم يتحدثــون عنــه باعتبــاره 
ــة -،  ــات العارض ــات؛ أي: - الطلب ــذه الطلب ــة» وه ــات العارض ــن رضوب «الطلب ــاً م رضب

هــي النــوع الثــاين مــن أنــوع الطلبــات؛ ذلــك أن الطلبــات عــىل نوعــني مهــا:
النوع األوىل: الطلبات األصلية.
النوع الثاين: الطلبات العارضة.

نــص نظــام املرافعــات الرشعيــة عــىل أن: «للخصــم أن يطلــب مــن املحكمــة أن تدخــل 
يف الدعــو مــن كان يصــح اختصامــه يف األوضــاع املعتــادة يف التكليــف باحلضــور وحتكــم 
ــن  ــام أمك ــد كل ــم واح ــة بحك ــو األصلي ــال والدع ــب اإلدخ ــوع طل ــة يف موض املحكم
 ذلــك،وإال فصلــت املحكمــة يف موضــوع طلــب اإلدخــال بعــد احلكــم يف الدعــو

ــادة [٧٥].. ــة» امل األصلي
ــن  ــارج ع ــخص خ ــف ش ــو: «تكلي ــل  وه ــض التعدي ــع بع ــف األول م ــح التعري نرج
اخلصومــة بالدخــول فيهــا، إمــا بنــاءً عــىل طلــب أحــد أطرافهــا أو بنــاءً عــىل أمــر يصــدر مــن 

ــاء نفــس املحكمــة دون مــا طلــب مــن خصــم».  تلق
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املطلب الثاين: مفهوم اختصام الغري باعتباره مركباً يف الفقه
أصــل هــذا املبــدأ موجــود يف كتــب فقهــاء املســلمني - رمحهــم اهللا - بمعنــى أن الفقهــاء مل 
يفــردوا هلــذا املبــدأ مؤلفــاً أو بابــاً أو فصــالً مســتقالً للتكلــم عــن تعريفــه، وإنــام نجــد أصــل 
هــذا املبــدأ منثــوراً يف مؤلفاهتــم عــرب وقائــع خمتلفــة، ومــا ذهــب إليــه املنظــم الســعودي مــن 

إقــرار هــذا املبــدأ وتنظيمــه والعمــل بــه معتــرب رشعــاً، وذلــك لألوجــه التاليــة: 
الوجه األول: املصالح املرسلة:

ــح  ــل  املصال ــن قبي ــو م ــدأ ه ــذا املب ــرار ه ــن إق ــعودي م ــم الس ــه املنظ ــب إلي ــا ذه إن م
ــي:  ــة رضوب ه ــلة إىل ثالث ــح املرس ــم اهللا- املصال ــامء -رمحه ــم العل ــد قس ــلة، وق املرس

الرضب األول: احلاجيات.
الرضب الثاين: التحسينيات. 

الرضب الثالث: الرضوريات.
وإقــرار مبــدأ اختصــام الغــري مــن قبــل املنظم الســعودي داخــل يف الــرضب الثالــث الذي 

هــو: الرضوريــات: ذلــك أن يف إعــامل مبــدأ اختصــام الغري حفظــاً لألمــوال واألنفس.
الوجه الثاين: «ترصف اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة».

مبدأ «اختصام الغري»، فإن يف إقرار هذا املبدأ مصالح عديدة تتمثل فيام ييل:
١/ إن يف األخذ باختصام الغري محايةً حلقوق ذلك الغري.

ــاً لتعــارض األحــكام يف الدعــاو املقدمــة  ٢/ إن يف األخــذ بمبــدأ اختصــام الغــري جتنب
إىل القضــاء.

٣/ يؤدي إعامل مبدأ اختصام الغري إىل اختصار اجلهد والوقت. 
الوجــه الثالــث: «إذا اجتمــع أمــران مــن جنــس واحــد، ومل خيتلــف مقصودمهــا، دخــل 
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ــاً» .  أحدمهــا يف اآلخــر غالب
ــني  ــة ب ــة القائم ــني اخلصوم ــل ب ــا: الفص ــد منه ــا ويقص ــراد هب ــة ي ــو األصلي أن الدع
املدعــي واملدعــى عليــه، وحفــظ حقــوق املظلــوم ... وهــذا املقصــد هــو نفســه الغــرض مــن 

اختصــام الغــري. 
بعــد هــذا البيــان لرشعيــة مبــدأ اختصــام الغــري، يمكننــا اآلن أن نعــرف «اختصــام الغــري» 
باعتبــاره مركبــاً مــن الناحيــة الفقهيــة فنقــول: هــو: إجبــار شــخص أجنبــي عــن خصومــة 
قائمــة بالدخــول فيهــا إمــا بنــاء عــىل طلــب أحــد أطرافهــا، أو بنــاء عــىل أمــر يصــدر مــن 

القــايض نفســه.
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الفصل األول 

حق اخلصوم يف اختصام الغري

وفيه مبحثان

املبحث األول:   أطراف االختصام.
وفيه مطلبان

املطلب األول: أطراف االختصام نظاماً.
الفرع األول: اخلصم:

أوالً: تعريف «اخلصومة» يف الفقه القانوين التقليدي:
التعريف السائد لد فقهاء الفقه القانوين التقليدي هو أن اخلصومة هي:

«حالــة قانونيــة  تنشــأ عــن املطالبــة القضائيــة وتقتــيض قيــام اخلصــوم واملحكمــة 
باإلجــراءات املؤديــة ىل الفصــل يف النـــزاع» .

ــر  ــدم التأخ ــم، وع ــددة هل ــات املح ــم للجلس ــوم: حضوره ــبة للخص ــا بالنس ــا آثاره أم
عنهــا، وكذلــك أن يقــوم باإلجــراءات التــي نــص عليهــا القانــون وإال ســقط حقه فيهــا، وأن 
يقــدم للمحكمــة املســتندات املوجــودة لديــه، وأن يقــوم بتنفيــذ احلكــم إن صــدر احلكــم يف 

ــه. مواجهت
ثانياً: تعريف اخلصومة يف الفقه القانوين احلديث  

ــن  ــون م ــة وتتك ــلطة القضائي ــاء إىل الس ــن االلتج ــأ ع ــي تنش ــة الت ــة القانوني ــي: احلال  ه
ــري. ــة والغ ــه واخلصوم ــايض وأعوان ــا الق ــوم هب ــي يق ــة الت ــامل اإلجرائي ــن األع ــد م العدي

ــمه ــدم باس ــن يق ــه: م ــم بأن ــف اخلص ــىل تعري ــوين ع ــاء القان ــه والقض ــتقر الفق ــد اس فق
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أو يف مواجهته الطلب القضائي».
ويرتتب عىل اكتساب صفة اخلصم التزامات وواجبات إجرائية قانونية. 

الفرع الثاين: الغري:
ــو ــرف يف الدع ــم أو ط ــس بخص ــن لي ــو كل م ــة ه ــو أو اخلصوم ــري» يف الدع «الغ

أو اخلصومــة، ويســتوي يف ذلــك األجنبــي البعيــد عــن الدعــو وأطرافهــا، أو مــن تربطــه 
صلــة بأحــد أطرافهــا.

و يمكننا تعريف «الغري» بصورة تفصيلية، كطرف من أطراف االختصام بأنه:
من مل يكن مدعياً وال مدعى عليه وال خلفاً ألحدمها.

املطلب الثاين: أطراف االختصام فقهاً
الفرع األول: اخلصم:

معنى الدعو لغة: هي اسم من «اإلدعاء»
وهلا عدة إطالقات يف اللغة العربية منها:

١/ تستعمل بمعنى الدعاء.
٢/ الطلب والتمني.

٣/ وتأيت الدعو بمعنى الزعم.
ــكاً أم  ــواء أكان مل ــيئاً س ــه ش ــان إىل نفس ــة اإلنس ــى «إضاف ــة بمعن ــذه الكلم ــأيت ه ٤/ ت

ــتحقاقاً». اس
ــراف  ــن أط ــاً م ــك أن طرف ــا؛ ذل ــذي يعنين ــو ال ــم» ه ــو «الزع ــث وه ــتعامل الثال واالس

ــو. ــتحقه ه ــتحقاقاً يس ــه أو اس ــكاً ل ــه مل ــى ب ــيشء املدع ــذا ال ــم أن ه ــو يزع الدع
الدعــو اصطالحاً:هــي: «قــول مقبــول أو مــا يقــوم مقامــه يف جملــس القضــاء يقصــد بــه 
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إنســان طلــب حــق لــه أو ملــن يمثلــه أو محايتــه».
رف أن «اخلصم» يطلق يف الفقه عىل كل طرف من   أطراف الدعو ومها: فإذا عُ

١] املدعي.
٢] املدعى عليه.

كان لزاماً علينا أن نبني معنى كل طرف من أطراف الدعو وكيفية التمييز بينهام.
اختلف الفقهاء - رمحهم اهللا - يف بيان معنى اخلصم: املدعي واملدعى عليه، 

ــا  ــث إهن ــن حي ــو م ــة الدع ــر إىل طبيع ــود للنظ ــرأي يع ــذا ال ــار ه ــرأي األول: معي ال
ــي.  ــرف املدع ــن ط ــادر م ــرصف إرادي ص ت

ــرك  ــن إذا ت ــو م ــوا: ه ــي فقال ــوا املدع ــة عرف ــذه النظري ــار وه ــذا املعي ــالل ه ــن خ وم
اخلصومــة ال جيــرب عليها،أمــا املدعــى عليــه فقــد عرفــوه بقوهلــم: هــو مــن إذا تــرك اخلصومــة 
مل يُســكت عنــه بــل جيــرب عليهــا  ،وإىل هــذا الــرأي ذهــب كثــري مــن فقهــاء احلنفيــة واحلنابلــة. 
ــامء  ــض عل ــافعية وبع ــة والش ــور املالكي ــه مجه ــب إلي ــد ذه ــرأي ق ــذا ال ــرأي الثاين:وه ال
املذاهــب األخــر، وهــذا الــرأي اعتمــد عــىل النظــر إىل مركــز القــوي، فمــن كان مركــزه 
ــرف  ــون الط ــه، ويك ــى علي ــو املدع ــواه كان ه ــدق لدع ــر مص ــة أو أم ــهادة أو بين ــوي بش ق

اآلخــر هــو املدعــي.
 ،الــرأي الثالــث: ذهــب أصحــاب هــذا الــرأي إىل أن املدعــي هــو الــذي يبتــدأ الدعــو
ويرفعهــا للقضــاء، وأصحــاب هــذا الــرأي تنوعــت عباراهتــم يف التعبــري عــن هــذا الــرأي 
وإن كان املعنــى واحــد.. وفيــام يــيل نســتعرض بعضــاً ممــا ذكــروه يف تعريــف املدعــي واملدعى 

عليــه.
١/ ذهب بعضهم إىل أن املدعى عليه هو من يُضاف إليه استحقاق يشء عليه...

٢/ قــال الكاســاين يف بيــان املدعــي هــو: «مــن يلتمــس قبــل غــريه لنفســه عينــاً أو دينــاً 
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أو حقاً، واملدعى عليه من يدفع ذلك عن نفسه».
ــار  ــب االعتب ــه فواج ــى علي ــن املدع ــي م ــك املدع ــكل علي ــم: «إذا أش ــال بعضه ٣/ وق
فيــه أن ينظــر هــل هــو آخــذ أو دافــع، فالطالــب دائــامً مــدع، والدافــع مدعــى عليــه»، وبعــد 
هــذا العــرض هلــذه اآلراء يف تعريــف املدعــي واملدعــى عليــه والتمييــز بينهــام، أر أن الــرأي 

األول هــو أوجــه اآلراء.
١/ اخلصــم يف دعــاو العــني: ذهــب الفقهــاء إىل أن املدعــى عليــه يف دعــاو العــني هــو 
مــن كانــت هــذه العــني يف يــده ، واليــد التــي يكــون صاحبهــا خصــامً يف الدعــو هــي التــي 

تــدل عــىل امللــك يف الظاهــر.
٢/ اخلصــم يف دعــاو الدين:يــر الفقهــاء - رمحهــم اهللا - أن اخلصــم يف دعــاو الديــن 

هــو املديــن أو مــن يقــوم مقامــه ســواء أكان وكيــالً أو ضامنــاً أو كفيــالً أو حمــاالً عليــه.
٣/ اخلصــم يف دعــاو الفعل:كالغصــب والرسقــة ونحــو ذلــك، فاخلصــم هــو الغاصــب 

أو الســارق أي املبــارش للفعــل.
٤/ اخلصــم يف دعــاو القــول: فاخلصــم يف هــذه هــو القائــل هلــذا القــول، فاخلصــم يف 

دعــو القــذف هــو القــاذف، ويف الطــالق املطلــق وهكــذا.

الفرع الثاين: الغري:
كل من عدا املدعي واملدعى عليه أو من يقوم مقامهام يف حال تعذر حضورمها.

املبحث الثاين: حاالت االختصام
وفيه مطلبان

املطلب األول: حاالت االختصام نظاماً
وفيه أربعة فروع

الفــرع األول: القاعــدة العامــة «جــواز اختصــام كل مــن كان يصــح اختصامــه عنــد رفــع 
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.«الدعو
نــص املنظــم الســعودي يف نظــام املرافعــات الرشعيــة عــىل: «أن للخصــم أن يطلــب مــن 
املحكمــة أن تدخــل يف الدعــو مــن كان يصــح اختصامــه فيهــا عنــد رفعهــا..» املــادة [٧٥] 

مرافعــات رشعيــة 
 ــو ــر يف دع ــني أو أكث ــض نزاع ــة ف ــق مزي ــة حيق ــدة العام ــذه القاع ــري هب ــام الغ واختص
واحــدة، أو عــىل أقــل األحــوال جعــل احلكــم الصــادر يف القضيــة حجــة عــىل الغــري املختصم 

لئــال يدفــع بنســبية احلكــم وبالتــايل يــؤدي ذلــك إىل تعــارض األحــكام .
وهــذا الــرشط مــن املنظــم بــأن يكــون املختصــم مــن الغــري اجلائــز اختصامــه عنــد رفعهــا 
ــة  ــاق اخلصوم ــل نط ــوم يف تعدي ــلطة اخلص ــاً لس ــداً وضابط ــرب قي ــر يعت ــة األم ــو يف حقيق ه
املدنيــة مــن حيــث أشــخاصها إذا كان هــذا االختصــام قــد صــدر بنــاء عــىل طلــب اخلصــوم 
أنفســهم.. يف حــني أنــه أعطــى مطلــق احلريــة للمحكمــة الختصــام مــن تشــاء مــن الغــري إذا 
ــاء عــىل أمــر املحكمــة بــرشط أن يكــون يف ذلــك حتقيقــاً للمصلحــة  كان اختصــام الغــري بن

وإظهــاراً للحقيقــة ، كــام يتضــح ذلــك يف نــص املــادة (٧٦) مــن نفــس النظــام.
ــح  ــن يص ــو: م ــداء» ه ــة ابت ــع اخلصوم ــد رف ــه عن ــز اختصام ــري اجلائ ــود بـــ «الغ واملقص
كونــه مدعيــاً أو مدعــى عليــه ابتــداءً املــادة ٣/٧٥ مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام املرافعــات 

ــة، ص٦٨.. الرشعي
الفرع الثاين: ضوابط اختصام الغري:

: الرشط األول: توافر الرشوط العامة لقبول الدعو
والرشوط العامة لقبول الدعو تتمثل فيام ييل:

ــذا  ــون هل ــى أن يك ــو بمعن ــة يف الدع ــه صف ــراد اختصام ــري امل ــون للغ ــب أن يك [١] جي
الغــري شــأن يف الدعــو يعــرتف بــه املنظــم، ويــراه كافيــاً الختصامــه يف الدعــو األصليــة .

ــه  وإذا تبــني للقــايض فقــدان الصفــة كانــت الدعــو غــري مقبولــة، وجيــب التنبــه إىل أن
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ال يغنــي عــن الصفــة وجــود املصلحــة؛ ألن رشط الصفــة رشط الزم مســتقل بذاتــه، وذلــك 
لســببني مهــا:

ــون  ــن دون أن يك ــم م ــارع دعاوهي ــاز الش ــن أج ــخاص مم ــض األش ــاك بع األول: أن هن
.ــاو ــك الدع ــخصية  يف تل ــة ش ــة مصلح ــم أي هل

الثــاين: «إن الصفــة يف املدعــى عليــه ال تعنــي أبــداً مصلحتــه الشــخصية يف الدعــو، ولــو 
قــرصت الصفــة عــىل ذلــك مل يكــن ألحــد اشــرتاطها يف املدعــى عليــه» .

[٢] توافــر األهليــة الالزمــة يف الغــري املــراد اختصامــه: جيــب أن تتوافــر يف الغــري املــراد 
اختصامــه األهليــة الالزمــة للتقــايض، وحتديــد األهليــة، وكيفيــة اكتســاهبا، وطريقــة فقداهنــا 
تتعــني وفقــاً لقوانــني الدولــة التــي ينتمــي إليهــا اخلصــوم وختتلــف باختــالف هــذه القوانــني.

[٣] وجود املصلحة من إدخال الغري يف اخلصومة.
وبالتــايل فاشــرتاط املصلحــة رشط عــام يف كل طلــب أو دفــع دون احلاجــة إىل نــص خاص 
للتنصيــص عــىل هــذا الــرشط يف هــذا الطلــب أو ذاك الدفــع اكتفــاء بالنــص العــام الــذي ورد 
باشــرتاط املصلحــة يف كل طلــب أو دفــع حيــث نــص نظــام املرافعــات الســعودي عــىل أنــه 
«ال يقبــل أي طلــب أو دفــع ال تكــون لصاحبــه مصلحــة قائمــة مرشوعــة ومــع ذلــك تكفــي 
املصلحــة املحتملــة إذا كان الغــرض مــن الطلــب االحتيــاط لدفــع رضر حمدق أو االســتحقاق 

حلــق خيشــى زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه»  املــادة [٤] مــن نظــام املرافعــات الرشعيــة..
وهــذا الــرشط يعتــرب مــن القيــود والضوابــط الختصــام الغــري فــإذا تبــني للقــايض وجــود 
مصلحــة مــن اختصــام الغــري فإنــه يقبــل طلــب االختصــام «كــام إذا كان يقصــد مــن اختصــام 
الغــري جعــل احلكــم الصــادر يف الدعــو حجــة عــىل الغــري لكــي ال جيــدد النــزاع مــرة ثانيــة 

بحجــة أنــه مل يكــن طرفــاً يف الدعــو أو احلكــم عليــه بــذات الطلبــات األصيلــة».
الرشط الثاين: توافر االرتباط بني طلب االختصام والطلب األصيل:

ــا  ــات م ــام املرافع ــة لنظ ــة التنفيذي ــام ورد يف الالئح ــرشط، وإن ــذا ال ــر ه ــام مل يذك النظ
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يــدل عــىل هــذ الــرشط حيــث جــاء فيهــا: «ويشــرتط أن يكــون هنــاك ارتبــاط بــني طلــب 
ــة  ــة، اململك ــات الرشعي ــام املرافع ــة لنظ ــح التنفيذي ــة» اللوائ ــو األصلي ــام والدع االختص

ــم: ٢/٧٥، ص٦٨.  ــادة رق ــدل، ١٤٢٣/٦/٥هـــ، امل ــعودية، وزارة الع ــة الس العربي
وقــد اجتهــد عــدد مــن فقهــاء القانــون يف تعريــف عالقــة االرتبــاط بعــدد مــن التعريفات 
ال ختلــو مــن نقــد واعــرتاض، ولكــن التعريــف الغالــب يف القانــون والــذي يرجحــه عــدد 
مــن شــارحي القوانــني هــو أن االرتبــاط يتمثــل يف: «صلــة وثيقــة بــني دعويــني جتعــل مــن 
املناســب ومــن حســن ســري   العدالــة مجعهــام أمــام حمكمــة واحــدة لتحققهــام وحتكــم فيهــام 

معــاً بحكــم واحــد، منعــاً مــن صــدور أحــكام ال توافــق بينهــا».
الفرع الثالث: رقابة املحكمة عىل اختصام الغري:

ــود  ــارض ووج ــب الع ــول الطل ــر قب ــة «تقدي ــة التنفيذي ــه الالئح ــت علي ــا نص ــذا م وه
االرتبــاط بينــه وبــني الدعــو األصليــة مــن اختصــاص ناظــر القضيــة ويف حــال عــدم قبوله 

ــادة ٨/٧٨، ص٧٢.  ــم» امل ــبب احلك فيس
وقــد ذكرنــا آنفــاً أن اختصــام الغــري يعتــرب حقــاً للخصــوم وجيــب أن يــامرس هــذا احلــق 
ــتعامل  ــوم يف اس ــف اخلص ــم وأال يتعس ــا املنظ ــي وضعه ــط الت ــدود الضواب ــي يف ح اإلجرائ

تلــك احلقــوق.
وجيــب أن يكــون اســتعامل هــذه احلقــوق وغريهــا حمققــاً للمصلحــة، فــإذا انحرفــت هــذه 
ــذه  ــع ه ــذاك من ــب حين ــة وج ــري العدال ــت س ــح وعطل ــد ال مصال ــق مفاس ــة إىل حتقي الغاي

احلقــوق وترتــب عــىل ذلــك مســؤولية مــيسء اســتخدام هــذه احلقــوق.
ــري  ــذه املعاي ــرز ه ــن أب ــف ولك ــة التعس ــذت لنظري ــرية اخت ــري كث ــدت معاي ــد وج وق
وأضبطهــا هــو معيــار مــادي يتمثــل يف «الغــرض الــذي وجــد مــن أجلــه احلــق»، وبالتــايل 
فــإذا كان اســتعامل احلــق مؤديــاً للغــرض الــذي مــن أجلــه وجــد كان اســتعامل ذلــك احلــق 

ــق. ــتعامل احل ــفاً يف اس ــك تعس ــرب ذل ــاً، وإال اعت مرشوع
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ــق،  ــتعامل احل ــيس الس ــع النف ــن الداف ــث ع ــب أن يبح ــادي جي ــار امل ــذا املعي ــب ه وبجان
ــن  ــاً، وإن مل يك ــق مرشوع ــتعامل احل ــابق، كان اس ــادي الس ــار امل ــع املعي ــاً م ــإذا كان متوافق ف

ــق. ــتعامل احل ــف يف اس ــذا تعس ــه كان ه ــاً مع متوافق
ولقــد أحســن املنظــم الســعودي حينــام رتَّــب حقــوق اخلصــوم متمثلــة يف اإلدخــال وبينها 
هلــم، واضعــاً الضوابــط لتلــك احلقــوق وذلــك بــأن يطلــب اخلصــم مــن املحكمــة إدخــال 
ــة عــىل  شــخص يف الدعــو القائمــة أمــام املحكمــة حيــث نــص نظــام املرافعــات الرشعي
ــه»  ــح اختصام ــن كان يص ــو م ــل يف الدع ــة أن تدخ ــن املحكم ــب م ــم أن يطل أن «للخص
املــادة [٧٥] مــن نظــام املرافعــات الرشعيــة. وهــذا النــص يعطــي للمحكمــة أحقيــة النظــر 
يف طلــب اإلدخــال وجديتــه وحتقيقــه للمصلحــة املنشــودة، ومــد توافــر الــرشوط الالزمــة 

لقبــول طلــب اختصــام الغــري.
الفرع الرابع: إدخال الغري لتقديم مستند حتت يده:

ــور  ــذه الص ــهر ه ــن أش ــرية ولك ــوم كث ــب اخلص ــىل طل ــاء ع ــري بن ــام الغ ــور اختص ص
ــا: ــان مه ــان الصورت ــهرهتام، وهات ــىل ش ــاء ع ــرشاح بن ــا ال ــان ذكرمه صورت

الصورة األوىل: اختصام الغري إللزامه بتقديم حمرر حتت يده.
الصورة الثانية: دعو الضامن الفرعية.

ــان تعــدان  ــان الصورت ــة فصــالً كامــالً ألمهيتهــا.. وهات وقــد خصصــت للصــورة الثاني
ــات مل  ــذه التطبيق ــوم.. وه ــب اخلص ــىل طل ــاء ع ــة بن ــري يف اخلصوم ــام الغ ــات الختص تطبيق
يتعــرض هلــا املنظــم الســعودي يف نظــام املرافعــات، وإن كان أملــح إىل الصــورة األوىل بــيشء 
مــن االقتضــاب يف نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الــذي نــص عــىل أن: «للمحكمــة أن تصــدر 
أمــراً إىل أي شــخص بتقديــم يشء يف حيازتــه، وأن تأمــر بضبــط أي يشء متعلــق بالقضيــة إذا 
كان يف ذلــك مــا يفيــد يف ظهــور احلقيقــة..» املــادة [١٧١] مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 

ــادر يف ١٤٢٢/٧/١٤هـ.. الص
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ــزام اخلصــم  ــد احلــاالت التــي جيــوز فيهــا  إل وقــد قــام رشاح قوانــني املرافعــات بتحدي
الغــري بتقديــم املســتند الــذي حتــت يــده وذلــك بثــالث حــاالت وردت عــىل ســبيل احلــرص 

ــل: ال التمثي
احلالــة األوىل: أن يكــون ذلــك املحــرر أو تلــك الورقــة التــي بحيــازة الغــري مشــرتكة بــني 

اخلصمــني، أو بينهــام وبــني الغــري، أو بــني أحدمهــا وبــني الغــري.
ــة مــن مراحــل  ــة مرحل ــد اســتند إىل هــذا املحــرر يف أي ــة:إذا كان اخلصــم ق ــة الثاني احلال

ــة. اخلصوم
احلالــة الثالثــة: إذا كان النظــام أو القانــون جييــز مطالبــة الغــري بتقديــم أو تســليم املحــرر 
الــذي حيــوزه، ويقصــد بالقانــون أو النظــام هنــا النظــام بمفهومــه العــام؛ ويمكــن التمثيــل 
هلــذه احلالــة بــام ورد ذكــره يف نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة التــي تنــص عــىل «أن للمحكمــة أن 
تصــدر أمــراً إىل أي شــخص بتقديــم يشء يف حيازتــه..» املــادة [١٧١] مــن نظــام اإلجــراءات 

اجلزائيــة.  
ومن األمثلة هلذه احلالة أيضاً ما جاء يف نظام املحكمة التجارية.

 ــد ــت يف إح ــتندات وكان ــىل أوراق ومس ــني ع ــد الطرف ــتند أح ــة إذا اس ــد املرافع «ل
ــه  ــة إلحضارهــا وإذا تعــذر علي ــه مهل ــر الرســمية أو الــرشكات أو التجــار فتعطــى ل الدوائ
إحضارهــا فعــىل املحكمــة إذا رأت لزومــاً رضوريــاً لرؤيتهــا أن تقــرر جلبهــا وبعــد رؤيتهــا 
ــادة [٤٩٨] مــن الفصــل الســادس حتــت  ــده» امل وأخــذ صورهتــا تعيدهــا إىل مــن كانــت بي
عنــوان «يف كيفيــة املحاكمــة يف املحكمــة التجاريــة « مــن نظــام املحكمــة التجاريــة الصــادرة 

ــام ١٣٥٠هـ.. يف ع
إال أنــه جيــب أن يتنبــه إىل أن هــذه احلــاالت الثــالث ليســت عــىل إطالقهــا؛ بمعنــى أنــه 
توجــد ضوابــط هلــذه احلــاالت البــد مــن توافرهــا لقبــول طلــب االختصــام، الضوابــط هي:

أن يبني طالب االختصام أوصاف املحرر املطلوب إلزام الغري بتقديمه.. ١
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أن يبــني اخلصــم الطالــب لالختصــام فحــو املحــرر بقــدر مــا يمكــن مــن التفصيل، . ٢
والواقعــة التــي يســتدل بذلــك املحــرر عليها.

أن يســتدل اخلصــم باألدلــة والظــروف التــي تؤيــد أن املحــرر حتــت يــد الغــري، ووجه . ٣
إلزامــه بتقديــم ذلــك املحــرر، وال يلــزم اخلصــم بتقديــم إثبــات كامــل عــىل وجــود 

املحــرر حتــت يــد الغــري إال إذا أنكــر الغــري وجــود املحــرر حتــت يــده.
ــود . ٤ ــات وج ــده وإثب ــت ي ــتند حت ــم مس ــري لتقدي ــال الغ ــب إدخ ــون طل ــب أن يك جي

ــت إىل  ــة أال تلتف ــك فللمحكم ــن كذل ــإن مل يك ــة، ف ــة جازم ــه بصف ــك يف حيازت ذل
ــب. ــك الطل ذل

وتأسيســاً عــىل مــا تقــدم فــإن الفقــه القانــوين قــد جعــل اختصــام الغــري إللزامــه بتقديــم 
ــي ينتســب إليهــا اختصــام الغــري، إال  ــات العارضــة الت ــده مــن ضمــن الطلب حمــرر حتــت ي
أننــا لــو أردنــا أن نكيــف هــذه الصــورة لوجدنــا أن هــذا الطلــب - طلــب اختصــام الغــري 

إللزامــه بتقديــم حمــرر حتــت يــده - ال يعــد طلبــاً عارضــاً وذلــك لألســباب التاليــة:
إن الغري املراد اختصامه ال يعد خصامً يف هذه الصورة.. ١
هــذا الطلــب ال يشــكل مــع الطلــب األصــيل تعــدد دعــاو غايــة مــا فيــه أنــه يشــكل . ٢

دليــل إثبــات يف الدعــو األصلية،.
ــر . ٣ ــو جوه ــذا ه ــة وه ــعاب اخلصوم ــيع ش ــة توس ــات العارض ــامت الطلب ــن س م

الطلبــات العارضــة؛ إال أن طلــب اختصــام الغــري إللزامــه بتقديــم حمــرر حتــت يــده 
ــاً. ــاً عارض ــب طلب ــذا الطل ــد ه ــايل ال يع ــر وبالت ــذا اجلوه ــد ه يفتق

املطلب الثاين: حاالت االختصام فقهاً
وفيه أربعة فروع

الفــرع األول: القاعــدة العامــة «جــواز اختصــام كل مــن كان يصــح اختصامــه عنــد رفــع 
.«الدعو

ــح أن  ــه يص ــراد إدخال ــذي ي ــري - ال ــخص - الغ ــون الش ــدة: أن يك ــذه القاع ــراد هب وامل
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يكــون مدعيــاً أو مدعــى عليــه ابتــداء املــادة [٧٥] مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام املرافعــات 
ــة، ص٦٧.. الرشعي

 ــو ــول الدع ــة قب ــه إال يف حال ــل ب ــري ال يعم ــام الغ ــدأ اختص ــا أن مب ــني لن ــذا يتب وهب
األصليــة، وذلــك بتوافــر الــرشوط املطلوبــة يف الدعــو ويف أطرافهــا.. كــام يتبــني لنــا أننــا 
ــك  ــخاصها وذل ــث أش ــن حي ــة م ــاق اخلصوم ــيع نط ــري» لتوس ــام الغ ــأ إىل «اختص ــام نلج إن

ــزاع وتفــادي أيضــاً تعــارض األحــكام.  لتفــادي تعــدد النـ
الفرع الثاين: ضوابط اختصام الغري:

ــا ســابقاً أن القاعــدة العامــة الختصــام الغــري مــا هــي يف حقيقتهــا إال رشطــاً هلــذا  ذكرن
املبــدأ، وبجانــب هــذا الضابــط وهــذا الــرشط الــذي متيــز بذكــر املنظــم الســعودي لــه املــادة 
[٧٥] مــن نظــام املرافعــات الرشعيــة.، توجــد ضوابــط أخــر ذكرهــا شــارحوا األنظمــة. 

 :الرشط األول: توافر الرشوط العامة لقبول الدعو
١] الصفــة: ال جيــوز رفــع الدعــو إال مــن ذي صفــة يف الدعــو؛ أي إال مــن صاحــب 

الشــأن الــذي يــر املــرشع أنــه كافيــاً لتخويــل صاحبــه حــق اإلدعــاء واملخاصمــة.
وقد استثنى العلامء حاالت من هذا الرشط نلخصها فيام ييل:

١] مــن يدعــي لقريبــه أو جــاره مــن غــري وكالــة لــه عــىل ذلــك اإلدعــاء... وهــذا مذهــب 
بعــض املالكيــة إذ أهنــم أجــازوا ذلــك، فللرجــل أن يتعلــق بالرجــل يدعــي أن ألبيــه عليــه 

دينــاً . 
ــض  ــاز بع ــد أج ــريه... فق ــب أو لغ ــق للغائ ــة بح ــو للمطالب ــع دع ــد رف ــن يري ٢] م

 .ــو ــك الدع ــام لتل ــازة اإلم ــرشط إج ــورة ب ــذه الص ــاء ه الفقه
ــن  ــو اب ــذه الدع ــاز ه ــد أج ــريه، فق ــق غ ــه وح ــة بحق ــو للمطالب ــع دع ــن يرف ٣] م
املاجشــون يف الــوارث يطلــب حقــاً أو مرياثــاً لــه ولرشكتــه، فــإن قــىض مل يكــن قضــاءً عــىل 
ــه،  ــى ب ــذا املدع ــن ه ــه م ــه ونصيب ــذ حق ــه أخ ــيض ل ــه، وإن ق ــائر رشكائ ــم س ــب وه الغائ
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ــرشكاء. ــق ال ــرك ح وت
٢] األهليــة: وهــذا الــرشط قــد نــص العلــامء - رمحهــم اهللا - عليــه، حيــث نــص العلــامء 

عــىل أنــه «ال تصــح دعــو إال مــن جائــز التــرصف» . 
٣] املصلحــة: البــد للشــخص أن يكــون ذا مصلحــة يف الدعــو لكــي تقبــل وجتــاز مــن 
قبــل القــايض، وإال ردت تلــك الدعــو، وال بــد للقــايض أن يتحقــق مــن توافــر املصلحــة 
يف طلــب اختصــام الغــري لكــي يثمــر هــذا االختصــام عــن الفوائــد املتغيــاة مــن إقــرار هــذا 
املبدأ.أمــا إن رأ القــايض أن ال مصلحــة يف هــذا االختصــام ففــي هــذه احلالــة جيــب عليــه 

أن يرفــض طلــب االختصــام لتخلــف هــذا الــرشط. 
الرشط الثاين: االرتباط بني طلب االختصام والطلب األصيل:

البــد مــن توافــر ارتبــاط بــني الدعــو األصليــة القائمــة أمــام نظــر القــايض وبــني طلــب 
االختصــام؛ ألنــه ال يمكــن أن جتمــع دعويــني يف دعــو واحــدة إذا كانتــا خمتلفتــني، ويمكــن 
ــري إىل  ــام الغ ــي اختص ــة وه ــو الفرعي ــم الدع ــال: إن ض ــأن يق ــرشط ب ــذا ال ــتدل هل أن يس

الدعــو األصليــة مــا هــو يف حقيقتــه إال مثــال صحيــح للقيــاس. 
الفرع الثالث: رقابة املحكمة عىل اختصام الغري:

ســبق الفقــهُ اإلســالمي الفقــه القانــوين يف هــذه املســألة - رقابــة املحكمــة - إذ أن العلــامء 
ــة  ــون ذا فطن ــايض، أن يك ــن آداب الق ــم ع ــرض حديثه ــروا يف مع ــد ذك ــم اهللا - ق - رمحه

وتيقــظ، ال يــؤتَ مــن غفلــة وال خيــدع لغــرة، لئــال خيــدع بــه بعــض األخصــام.
ــة  ــألة رقاب ــىل مس ــق ع ــوم تنطب ــة اخلص ــظ ومراقب ــة والتيق ــات أي الفطن ــذه الصف وه
ــا اشــرتطنا لقبــول طلــب اختصــام الغــري رشطــان  املحكمــة عــىل اختصــام الغــري ذلــك أنن

مهــا:
.١/ توافر الرشوط العامة لقبول الدعو

٢/ وجود االرتباط بني الطلب العارض والطلب األصيل.
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الفرع الرابع: إدخال الغري لتقديم مستند حتت يده:
يعتــرب إدخــال الغــري لتقديــم مســتند حتــت يــده إحــد الصورتــني اللتــني ذكرمهــا رشاح 
القانــون باعتبــار أهنــام تعــدان تطبيقــاً ومثــاالً وصــوراً الختصــام الغــري، هاتــان الصورتــان 

مهــا: 
١] دعو الضامن الفرعية.

٢] صورة إدخال الغري لتقديم مستند حتت يده.
إن تكييــف القانونيــني لصــورة إدخــال شــخص مــن الغــري إللزامــه بتقديــم حمــرر حتــت 
ــام  ــن أرضب اختص ــه رضب م ــىل أن ــة ع ــار احلقيق ــة وإظه ــة العدال ــه ملصلح ــظ ب ــده حيتف ي

ــة:  الغــري ليــس بالتكييــف الصحيــح، وذلــك لألســباب التالي
ــايل  ــم هــذا املحــرر وبالت ١] إن املقصــد مــن إدخــال الغــري يف هــذه اخلصومــة هــو تقدي

ــق عــىل هــذا الغــري املدخــل يف اخلصومــة صفــة اخلصــم.  فــال ينطب
ــري  ــذا الغ ــل ه ــايض أن   يدخ ــن الق ــة م ــة األصلي ــراف اخلصوم ــد أط ــب أح ٢] إن طل

ــري. ــام الغ ــية الختص ــمة األساس ــر الس ــال تتوف ــذٍ ف ــرر وحينئ ــم املح ــه بتقدي إللزام
ــف  ــا أن نكي ــري، فيمكنن ــام الغ ــل اختص ــن قبي ــا م ــىل أهن ــورة ع ــذه الص ــف ه وإذا مل نكي

ــه شــاهد. هــذا الغــري عــىل أن
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الفصل الثاين

إجراءات االختصام

وفيه مبحثان

املبحث األول: إجراءات االختصام نظاماً.
وفيه ثالثة مطالب

املطلب األول: كيفية االختصام.
ينــص نظــام املرافعــات الرشعيــة عــىل أن «للخصــم أن يطلــب مــن املحكمــة أن تدخــل يف 
الدعــو مــن كان يصــح اختصامــه فيهــا عنــد رفعهــا وتتبــع يف اختصامــه األوضــاع املعتــادة 

يف التكليــف باحلضــور» املــادة [٧٥] مــن نظــام املرافعــات الرشعيــة..
وجاء يف الالئحة التنفيذية هلذه املادة ما ييل:

ــاء اجللســة وفــق  ــة أو مشــافهة أثن «طلــب اإلدخــال مــن أي مــن املتداعيــني يكــون كتاب
ــة.. ــات الرشعي ــام املرافع ــة لنظ ــح التنفيذي ــن اللوائ ــادة ١/٧٥ م ــادة (٧٧)» امل امل

يتضح لنا من خالل هذه الالئحة أن اإلدخال يتم من خالل طريقني اثنني مها: 
الطريق األول: طلب اإلدخال من أي من املتداعيني كتابة.

الطريق الثاين: طلب اإلدخال من أي من املتداعيني مشافهة.
الطريق األول: طلب اختصام الغري عن طريق الكتابة:

بــني نظــام املرافعــات أن الدعــو ترفــع إىل املحكمــة املختصــة باســم رئيســها يف املحاكــم 
الرئاســية وباســم قــايض املحكمــة يف املحاكــم األخــر املــادة ١/٣٩ مــن اللوائــح التنفيذيــة 
 ــو ــة للدع ــالل صحيف ــن خ ــي م ــق املدع ــن طري ــك ع ــات، ص٣٩.. وذل ــام املرافع لنظ
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ويكــون تســجيلها يف الــوارد العــام للمحكمــة، ثــم تســلم إىل مكتــب املواعيــد املــادة ٢/٣٩ 
مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام املرافعــات ص٤٠.. وجيــب أن تكــون الصحيفــة مكونــة مــن 
أصــل وصــور هلــذا األصــل بعــدد املدعــى عليهــم، وجيــب أن تشــتمل هــذه الصحيفــة عــىل 

البيانــات اآلتيــة: 
ــدين،  ــجله امل ــه وس ــل إقامت ــه، وحم ــه أو وظيفت ــي، ومهنت ــل للمدع ــم الكام ١/ االس

ــد. ــه إن وج ــل إقامت ــه وحم ــه، أو وظيفت ــه، ومهنت ــن يمثل ــل مل ــم الكام واالس
٢/ االســم الكامــل للمدعــى عليــه ومهنتــه أو وظيفتــه، وحمــل إقامتــه، فــإن مل يكــن لــه 

حمــل إقامــة معلــوم فآخــر حمــل إقامــة لــه.
وتأكيــداً هلــذا فقــد نصــت الالئحــة التنفيذيــة عــىل أنــه: «ال يرتتــب عــىل نقــص اســتيفاء 
بيانــات فقــرات هــذه املــادة بطــالن صحيفــة الدعــو متــى حتققــت الغايــة منهــا وفــق املــادة 
(٦) مــن هــذا النظــام « املــادة ١٢/٣٩ مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الرشعيــة، 

ص٤٠..
ــه، ــىل بطالن ــام ع ــص النظ ــالً إذا ن ــراء باط ــون اإلج ــه: «يك ــىل أن ــص ع ــادة (٦) تن وامل

ــص  ــم الن ــالن - رغ ــم بالبط ــراء وال حيك ــن اإلج ــرض م ــببه الغ ــف بس ــب ختل ــابه عي أو ش
عليــه - إذا ثبــت حتقــق الغايــة مــن اإلجــراء»، وإذا حتققــت الغايــة مــن البيــان األول والثــاين 

وهــو بيــان شــخصية املدعــي واملدعــى عليــه مل حيكــم عليــه بالبطــالن.
ــا  ــادة، أم ــخص بالع ــكنه الش ــذي يس ــكان ال ــه امل ــد ب ــة فيقص ــل اإلقام ــبة ملح وبالنس
بالنســبة للبــدو الرحــل الذيــن يتنقلــون مــن مــكان إىل مــكان فمحــل اإلقامــة بالنســبة إليهــم 

 .ــام الدعــو ــذي يســكنه يف حــال قي هــو حمــل اإلقامــة ال
ــه  ــوف في ــكان املوق ــو امل ــم ه ــل إقامته ــني فمح ــجونني أو املوقوف ــبة للمس ــا بالنس أم

ــة. ــات الرشعي ــام املرافع ــن نظ ــادة [١٠] م ــه.. امل ــجون في ــخص أو املس الش
باإلضافــة إىل ذلــك فإنــه جيــوز للشــخص أن خيتــار حمــل إقامــة لــه   خــاص بــه يتلقــى فيــه 
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اإلخطــارات والتبليغــات التــي توجــه إليــه مضافــاً مــع حمــل إقامتــه العــام املــادة (١٠) مــن 
نظــام املرافعــات الرشعيــة.

ــت  ــواء أكان ــا س ــاج آثاره ــة يف إنت ــة القضائي ــدأ املطالب ــة: تب ــم الصحيف ــخ تقدي ٣/ تاري
موضوعيــة كالتقــادم، أو إجرائيــة مثــل بــدأ اخلصومــة وحتديــد ســلطة املحكمــة ونحــو ذلك.

 ــو ــا الدع ــة أمامه ــة املرفوع ــان املحكم ــو: أن بي ــا الدع ــة أمامه ــة املرفوع ٤/ املحكم
مهــم باعتبــار أن الدعــو ليســت خماطبــة بــني املدعــي واملدعــى عليــه، وإنــام هــي خماطبــة 
مــن املدعــي إىل املحكمــة، ثــم بعــد إعــالن املطالبــة تكــون املخاطبــة بــني املدعــي واملدعــى 

عليــه. 
ــل  ــه حم ــن ل ــة إن مل يك ــر املحكم ــا مق ــي هب ــد الت ــي يف البل ــار للمدع ــة خمت ــل إقام ٥/ حم
إقامــة فيهــا.. وإغفــال هــذا البيــان ال يرتتــب عليــه بطــالن الدعــو وهــذا مــا نــص عليــه 
 نظــام املرافعــات الرشعيــة. وهــذا األصــل اســتثنيت منــه حالــة جيــوز فيهــا رفــع الدعــو
ــايل فيكــون  ــه حمــل إقامــة يف اململكــة وبالت يف بلــد املدعــي وذلــك إذا مل يكــن للمدعــى علي
ــن  ــادة (٣٤) م ــي امل ــد املدع ــا بل ــاق اختصاصه ــع يف نط ــي يق ــة الت ــاص للمحكم االختص

ــة.  ــات الرشعي ــام املرافع نظ
٦/ موضوع الدعو،بيان موضوع الدعو مهم من ناحيتني: 

أ] إن موضــوع الدعــو مهــم حيــث إنــه هــو الدافــع لرفــع الدعــو وألجلــه أقيمــت 
املحاكــم، وعــني القضــاة.

 ــام إذا كانــت املحكمــة املرفوعــة أمامهــا الدعــو ــد في ــان موضــوع الدعــو يفي ب] بي
ــة  ــعودية متخصص ــة الس ــة العربي ــم يف اململك ــا ال؛ ألن املحاك ــو أم ــذه الدع ــة هب خمتص
ــام  ــص يف نظ ــذا التخصي ــان ه ــد ورد بي ــو، وق ــة الدع ــوع وقيم ــوع ون ــب موض بحس
ــة الســعودية بحســب موضــوع  ــة ورد تقســيم املحاكــم يف اململكــة العربي املرافعــات الرشعي

ــة..  ــات الرشعي ــام املرافع ــن نظ ــواد [٣١-٣٣] م ــو يف امل ــة الدع ــوع وقيم ون
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فــإذا اكتملــت البيانــات يف صحيفــة االختصــام فــإن للخصــم أن يتــوىل بنفســه أو ينــوب 
عنــه املحــرض يف إعــالن الغــري املــراد اختصامــه كــام جــاء ذلــك يف نظــام املرافعــات الرشعيــة 
ــه: «يقــوم املحــرض أو املدعــي - حســب األحــوال - بتبليــغ صحيفــة  الــذي ينــص عــىل أن
الدعــو إىل املدعــى عليــه قبــل تاريــخ اجللســة وبمقــدار ميعــاد احلضــور» املــادة [٤٣] مــن 

نظــام املرافعــات الرشعيــة.، ومواعيــد احلضــور حددهــا النظــام فيــام يــيل:
١/ بالنســبة للمحكمــة العامــة فــإن ميعــاد احلضــور أمامهــا هــو ثامنيــة أيــام عــىل األقــل 
مــن تاريــخ تبليــغ صحيفــة الدعــو، وجيــوز نقــص هــذه املــدة إىل أربــع وعرشيــن ســاعة 

وذلــك يف حالــة الــرضورة التــي يقدرهــا القــايض.
ــام،  ــة أي ــل يف ثالث ــا يتمث ــور أمامه ــاد احلض ــإن ميع ــتعجلة ف ــم املس ــبة للمحاك ٢/ بالنس
ــة  ــط بحال ــاص مرتب ــذا اإلنق ــاعة، وه ــاد إىل س ــذا امليع ــص ه ــرضورة نق ــة ال ــوز يف حال وجي

ــة.. ــات الرشعي ــام املرافع ــن نظ ــادة [٤٠] م ــايض امل ــا الق ــي يقدره ــاً الت ــرضورة أيض ال
ــه  ــع يف اختصام ــادة «وتتب ــص امل ــني ن ــارض ب ــد تع ــه ال يوج ــا إىل أن ــه هن ــب أن يتنب وجي
ــة.   ــات الرشعي ــام املرافع ــن نظ ــادة [٧٥] م ــور» امل ــف باحلض ــادة يف التكلي ــاع املعت األوض
والالئحــة التنفيذيــة هلــذه املــادة التــي تنــص عــىل أن «طلــب اإلدخــال مــن أي مــن املتداعيني 
يكــون كتابــة أو مشــافهة أثنــاء اجللســة وفق املــادة (٧٧)» املــادة ١/٧٥ مــن اللوائــح التنفيذية 
٦٧. وبــني الالئحــة التنفيذيــة للــامدة (٧٧) التــي تنــص عــىل: «أنــه إذا كان التدخــل مكتوبــاً 
فــال يلــزم التقيــد باملــدد املنصــوص عليهــا يف إجــراءات التبليــغ بــل يكفــي ولــو قبــل يــوم 
مــن اجللســة» املــادة ٤/٧٧ مــن اللوائــح التنفيذيــة ٧٠.؛ ألنــه نــص يف املــادة (٤٠) عــىل أن 
هــذه املــدد تنقــص إىل أربــع وعرشيــن ســاعة فيــام خيــص املحاكــم العامــة يف حالــة الــرضورة 

التــي يقدرهــا القــايض وحينئــذ فــال تعــارض بــني نصــوص املنظــم ولوائحــه التنفيذيــة.
الطريق الثاين: طلب اختصام الغري مشافهة:

هــذا الطريــق خمتلــف فيــه بــني رشاح القانــون؛ ذلــك أن فريقــاً مــن الــرشاح ملــا صنفــوا 
اختصــام الغــري عــىل أنــه مــن قبيــل الطلبــات العارضــة، والطلبــات العارضــة تقــدم إمــا عــن 
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طريــق الكتابــة، وإمــا عــن طريــق املشــافهة وذلــك بــرشط حضــور اخلصــوم مجيعهــم املــادة 
ــدم  ــوز أن يق ــام جي ــري ك ــام الغ ــوا إىل أن اختص ــة.، ذهب ــات الرشعي ــام املرافع ــن نظ [٧٧] م

كتابــة جيــوز كذلــك أن يقــدم مشــافهة يف اجللســة مــع إثباتــه يف حمرضهــا.
إال أن مجهــور فقهــاء القانــون عــىل خمالفــة ذلــك حيــث قــال أصحــاب هــذا املذهــب:إن 
النظــام ينــص رصاحــة عــىل قــرص األمــر عــىل رفــع الدعــو عــن طريــق الكتابــة   وال جمــال 

لتطبيــق املــادة اخلاصــة بالطلبــات العارضــة عــىل االختصــام. 
وقالــوا أيضــاً: إن الطلــب الشــفوي ال يفيــد؛ ألن الغــري جيــب إعالنــه هبــذا الطلــب لكــي 

يمتثــل ألمــر املحكمــة.
والــرأي األول وهــو مــا أخــذ بــه املنظــم الســعودي لــه نصيــب مــن الوجاهــة؛ ذلــك أن 
املــادة (٧٥) تنــص عــىل أن االختصــام إنــام يكــون عــن طريــق الكتابــة فقــط، ومل تنــص عــىل 
طريــق املشــافهة ال باملنــع وال باجلــواز، ثــم جــاءت بعــد ذلــك الالئحــة التنفيذيــة لتوضــح 
أن االختصــام كــام جيــوز أن يكــون كتابــة جيــوز كذلــك أن يكــون مشــافهة املــادة ٤/٧٧ مــن 

اللوائــح التنفيذيــة، ص٧٠ 
ــد  ــادة،، ولق ــالً يف الع ــاً طوي ــتغرق وقت ــام تس ــراءات االختص ــه إىل أن إج ــب أن يتنب وجي
أحســن املنظــم الســعودي حينــام قيــد اختصــام الغــري وأناطــه بــإذن املحكمــة ممثلــة يف قــايض 
 «�ــأن نــص عــىل أن: «للخصــم أن يطلــب مــن املحكمــة أن تدخــل يف الدعــو املوضــوع ب

املــادة [٧٥] مــن نظــام املرافعــات الرشعيــة. 
وبنــاء عــىل مــا ذهــب إليــه املنظــم الســعودي مــن أنــه البــد مــن إذن املحكمــة يف اختصــام 

الغــري، فــإن اختصــام الغــري يمــر بثــالث مراحل: 
املرحلة األوىل: طلب اختصام الغري.
املرحلة الثانية: إذن املحكمة بذلك.

املرحلة الثالثة: إعالن الغري .
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ــم يف  ــني احلك ــة وب ــو األصلي ــم يف الدع ــني احلك ــل ب ــة أن تفص ــوز للمحكم ــل جي ه
ــد؟ ــم واح ــام بحك ــم فيه ــا احلك ــب عليه ــال، أم جي ــب اإلدخ ــوع طل موض

ــم  ــىل أن «حتك ــص ع ــث ين ــة حي ــات الرشعي ــام املرافع ــه نظ ــاب علي ــاؤل أج ــذا التس ه
املحكمــة يف موضــوع طلــب اإلدخــال والدعــو األصليــة بحكــم واحــد كلــام أمكــن ذلــك، 
ــة»  ــو األصلي ــم يف الدع ــد احلك ــال بع ــب اإلدخ ــوع طل ــة يف موض ــت املحكم وإال فصل

ــادة [٧٥]..  امل
ــري يف  ــيؤدي إىل التأخ ــال س ــب اإلدخ ــل يف طل ــة إذا رأت أن الفص ــى أن املحكم بمعن
ــل  ــة وتؤج ــو األصلي ــم يف الدع ــة أن حتك ــإن للمحكم ــة، ف ــو األصلي ــل يف الدع الفص
ــب  ــة - طل ــو الفرعي ــم يف الدع ــرشط أن حيك ــه، ب ــة إىل وقت ــو الفرعي ــم يف الدع احلك
االختصــام - ناظــر الدعــو األصليــة أو خلفــه املــادة ٤/٧٥ مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام 

ــة ..  ــات الرشعي املرافع
 ــو ــم يف الدع ــدون احلك ــن ب ــري ممك ــة غ ــو األصلي ــل يف الدع ــا إذا رأت أن الفص أم

ــد . ــم واح ــني بحك ــم يف القضيت ــة وحتك ــو األصلي ــتبقي الدع ــا أن تس ــة كان هل الفرعي
ومــن هنــا فــإن املنظــم قــد أتــاح للمحكمــة خياريــن بشــأن احلكــم يف طلــب االختصــام 

مهــا:
اخليار األول: ضم طلب اإلدخال إىل الدعو األصلية.

اخليار الثاين: الفصل بني طلب االختصام والدعو األصلية.
اخليار األول: ضم طلب اإلدخال إىل الدعوة األصلية:

 ــو ــم يف الدع ــو احلك ــة وه ــم للمحكم ــه املنظ ــذي وضع ــار األول ال ــو اخلي ــذا ه وه
ــك. ــة ذل ــرشط إمكاني ــد ب ــم واح ــال بحك ــب اإلدخ ــة وطل األصلي

ويعــد هــذا اخليــار تطبيقــاً ألصــل عــام وهــو أن األصــل يف الطلبــات العارضــة هــو مــا 
نــص عليــه نظــام املرافعــات الرشعيــة «حتكــم املحكمــة يف موضــوع الطلبــات العارضــة مــع 
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ــه بعــد  ــام أمكــن ذلــك، وإال اســتبقت الطلــب العــارض للحكــم في ــة كل الدعــو األصلي
حتقيقــه» املــادة [٧٥] مــن نظــام املرافعــات الرشعيــة..

اخليار الثاين: الفصل بني طلب االختصام والدعو األصلية:
أجــاز املنظــم للمحكمــة أن تفصــل يف الطلــب األصــيل بحكــم مســتقل أوالً، ثــم ترجــئ 
الطلــب العــارض لتحكــم فيــه يف وقــت آخــر، كــام جــاء ذلــك يف نظــام املرافعــات الرشعيــة 
ــة»  ــو األصلي ــم يف الدع ــد احلك ــال بع ــب اإلدخ ــوع طل ــة يف موض ــت املحكم «وإال فصل

املــادة [٧٥] مــن نظــام املرافعــات الرشعيــة..
واملســوغ النظامــي هلــذا اخليــار يتمثــل يف أنــه قــد يرتتــب عــىل الطلــب العــارض التأخــري 
ــوم    ــد اخلص ــىل أح ــرضر ع ــداث ال ــبب يف إح ــد يتس ــا ق ــة مم ــو األصلي ــل يف الدع يف الفص
ــل يف  ــك يفص ــد ذل ــم بع ــة ث ــو األصلي ــل يف الدع ــايض أن يفص ــىل الق ــب ع ــذ جي وحينئ

ــق.  ــت الح ــارض يف وق ــب الع الطل

املطلب الثاين: وقت االختصام
النظــام جييــز ألي خصــم مــن اخلصــوم التقــدم بطلــب اختصــام الغــري يف أي مرحلــة مــن 
ــة  ــة التنفيذي ــه الالئح ــت علي ــا نص ــذا م ــة،، وه ــاب املرافع ــل ب ــل قف ــة قب ــل اخلصوم مراح
ــن  ــادة ٣/٧٥ م ــادة (٧٧)» امل ــق امل ــة وف ــاب املرافع ــل ب ــد قف ــال بع ــب اإلدخ ــل طل «ال يقب
ــة  ــات الرشعي ــام املرافع ــص نظ ــة، ص٦٨. و ن ــات الرشعي ــام املرافع ــة لنظ ــح التنفيذي اللوائ
ــاب املرافعــة» املــادة [٧٨] مــن نظــام  ــه «ال تقبــل الطلبــات العارضــة بعــد إقفــال ب عــىل أن

ــة. ــات الرشعي املرافع
ومــع أن املنظــم قــد حــدد وقيَّــد طلــب االختصــام بقفــل بــاب املرافعــة إال أنه أجــاز طلب 
االختصــام بعــد قفــل بــاب املرافعــة وذلــك مــن خــالل فتــح بــاب املرافعــة مــن جديــد فقــد 
نــص نظــام املرافعــات الرشعيــة عــىل أنــه: «يقفــل بــاب املرافعــة بمجــرد انتهــاء اخلصومــة 
ــها  ــاء نفس ــن تلق ــرر م ــم أن تق ــق باحلك ــل النط ــة قب ــك فللمحكم ــع ذل ــم وم ــن مرافعته م
ــدول  ــو يف ج ــد الدع ــادة قي ــة وإع ــاب املرافع ــح ب ــوم فت ــد اخلص ــب أح ــىل طل ــاء ع أو بن
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اجللســات وذلــك ألســباب مــربرة» املــادة [٦٦] مــن نظــام املرافعــات الرشعيــة..
وفتح باب املرافعة يتم من خالل اخلطوات التالية:

١] إذا أراد أحــد اخلصــوم اختصــام شــخص مــن الغــري بعــد قفــل بــاب املرافعــة فــإن لــه 
أن يطلــب مــن القــايض فتــح بــاب املرافعــة  وهــذا مــا نــص عليــه النظــام «...فللمحكمــة 
ــح  ــاء عــىل طلــب أحــد اخلصــوم فت ــاء نفســها أو بن ــل النطــق باحلكــم أن تقــرر مــن تلق قب
بــاب املرافعــة وإعــادة قيــد الدعــو يف جــدول اجللســات وذلــك ألســباب مــربرة» املــادة 

ــة. [٦٦] مــن نظــام املرافعــات الرشعي
م اخلصــم يف تلــك اللحظــة طلبــه  ٢] إذا منحــت املحكمــة بــاب املرافعــة مــن جديــد قــدَّ
باختصــام الغــري املــراد اختصامه،وللمحكمــة أيضــاً ســلطة تقديريــة يف قبــول هــذا الطلــب 

أو رفضــه كــام ســبق بيــان ذلــك.

املطلب الثالث: املركز النظامي للغري الذي يتم اختصامه
ــك  ــه بذل ــري وإبالغ ــالن الغ ــري وإع ــام الغ ــب اختص ــايض لطل ــول الق ــىل قب ــب ع يرتت
 الطلــب أن يكــون ذلــك الغــري منــذ حلظــة إعالنــه بطلــب االختصــام طرفــاً يف تلــك الدعــو

القائمــة.
وهــذا الغــري الــذي أدخــل يف اخلصومــة يعتــرب خصــامً فيهــا وإن وقــف يف تلــك اخلصومــة 

موقفاً ســلبياً.
وبالتــايل فــإن هــذا الغــري بمجــرد دخولــه يف اخلصومــة لــه ممارســة مجيــع حقــوق اخلصــم 
ــه تبعــات وواجبــات والتزامــات اخلصــم يف مقابلــة ذلــك،  املقــررة مــن قبــل املنظــم، وعلي

فللغــري كافــة احلقــوق اإلجرائيــة التــي تكــون للخصــم عــادة؛.
ويمكننا أن نمثل للحقوق اإلجرائية بام ييل:

١/ حق اخلصم يف تعجيل اخلصومة الراكدة ألي سبب كان.
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٢/ حق اخلصم يف تعديل اإلجراء الباطل.
٣/ حقــه يف تقديــم أي طلبــات أو دفــوع أثنــاء ســري اخلصومــة ولكــن إذا كان الدفــع قــد 

أبــدي قبــل إدخالــه يف اخلصومــة وفصــل فيــه فليــس لــه إثارتــه مــن جديــد .
٤/ للخصــم كذلــك أن يقــدم مجيــع أدلــة اإلثبــات، ولــه أن يســتفيد مــن أدلــة اإلثبــات 

التــي قدمــت قبــل إدخالــه.
٥/ له كذلك التمسك بالطعون، فله الطعن يف األحكام الصادرة بمواجهته.

وأما أبرز االلتزامات والواجبات التي جيب عىل الغري املختصم أن يتقيد هبا فهي: 
١] التقيد بمواعيد املحكمة وعدم التأخر عن ذلك.

٢] مراعاة األعامل اإلجرائية التي يوجبها املنظم عىل اخلصوم.
٣] يقع عىل عاتقه واجب اإلثبات.

٤] يلتزم اخلصم بواجب السلوك بحسن نية. 
ــذ  ــه أو بتنفي ــه ب ــاً تلزم ــراً إجرائي ــواء أكان أم ــة س ــر املحكم ــذ أوام ــه تنفي ــب علي ٥] جي

ــه. ــه أو يف مواجهت ــدره ل ــذي تص ــم ال احلك

املبحث الثاين:  إجراءات االختصام فقهاً
وفيه ثالثة مطالب

املطلب األول: كيفية االختصام
الطريق األول: طلب اإلدخال من أي من املتداعيني كتابة: 

كان -صــىل اهللا عليــه وســلم- يأمــر بكتابــة أســامء الغــزاة وأســامء املســلمني مــن النــاس 
ــاب  ــذا الب ــت ه ــر حت ــاس وذك ــام الن ــة اإلم ــاب كتاب ــه اهللا - ب ــاري- رمح ــوب البخ ــد ب فق
ــه  ــىل اهللا علي ــول اهللا -ص ــال رس ــال: ق ــه ق ــه- أن ــامن -ريض اهللا عن ــن الي ــة ب ــث حذيف حدي
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ــاً ومخســامئة رجــل،  ــه ألف ــا ل ــاس، فكتبن ــوا يل مــن تلفــظ باإلســالم مــن الن وســلم-: (اكتب
فقلنــا: أنخــاف ونحــن ألــف ومخســامئة ؟ فلقــد رأيتنــا ابتلينــا حتــى إن الرجــل ليصــيل وحــده 
وهــو خائــف) رواه البخــاري يف صحيحــه رقــم [٣٠٦٠]. ورواه مســلم يف صحيحــه،. رقــم 

ــث [٢٣٥]  احلدي
ــي  ــن النب ــاً ع ــاء رصحي ــد ج ــا فق ــح ونحوه ــات والصل ــة يف املنازع ــبة للكتاب ــا بالنس وأم
-صــىل اهللا عليــه وســلم- كــام حــدث ذلــك يف صلــح احلديبيــة فعــن عــروة بــن الزبــري أنــه 
ســمع مــروان بــن احلكــم واملســور بــن خمرمــة خيــربان خــرباً عــن رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه 
ــه وســلم- ســهيل  ــا كاتــب رســول اهللا -صــىل اهللا علي ــه «مل ــة، أن وســلم- يف عمــرة احلديبي
بــن عمــرو يــوم احلديبيــة عــىل قضيــة املــدة...» رواه البخــاري يف صحيحــه، رقــم احلديــث 

ــث [١٧٨٣].. ــم احلدي ــه رق ــلم يف صحيح [٤١٨١]، ورواه مس
وأمــا فيــام يتعلــق بكتابــة الديــون واملعامــالت فقــد جــاء القــرآن الكريــم مرشعــاً كتابــة 
ــلٍ  ــنٍ إِىلَ أَجَ يْ ــمْ بِدَ نْتُ ايَ ا تَدَ نُــوا إِذَ يــنَ آمَ ذِ ــا الَّ َ ــا أَهيُّ الديــون وتوثقتهــا فقــال عــز مــن قائــل: ﴿يَ

ــوهُ﴾ ســورة البقــرة، آيــة (٢٨٢).. تُبُ اكْ ىً فَ ــمّ سَ مُ
وأمــا مــا يتعلــق بالدعــاو، واخلصومــات، وكتابــة أحــكام الفصــل يف هــذه اخلصومــات 
واألقضيــة فــإن أول مــن اشــتهر بكتابــة األحــكام يف الدعــاو واخلصومــات هــو القــايض 
ســليم بــن عــرت التجيبــي قــايض مــرص مــن قبــل معاويــة -ريض اهللا عنــه- أمــا قبل ذلــك فلم 
حيتــج القضــاة إىل كتابــة أحكامهــم وأقضيتهــم لقــرب النــاس مــن عــرص النبــوة، والتصــاف 

النــاس باألمانــة والعــدل فاملتقاضيــان أشــبه باملســتفتني. 
 ــرو ــام ي ــن شــربمة في ــة األحــكام القــايض اب ــإن أول مــن ســن كتاب وأمــا يف املــرشق ف
ــه قــال: «ثــالث مل يعمــل هبــن أحــد قبــيل ولــن يرتكهــن أحــد بعــدي املســألة عــن  ــه أن عن

ــألة». ــهود يف املس ــة الش ــني، وختلي ــج اخلصم ــات حج ــهود، وإثب الش
ــة،  ــة معين ــا إىل جه ــو ورضورة رفعه ــة الدع ــة يف صحيف ــات املطلوب ــبة للبيان وبالنس
ــن  ــاه م ــبق أن ذكرن ــام س ــو ك ــري ه ــام الغ ــرق اختص ــن ط ــق م ــو طري ــة الدع ــل كتاب وجع
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قبيــل السياســة الرشعيــة، املوافقــة ألحــكام الرشيعــة اإلســالمية التــي يتوجــب عــىل اإلمــام 
ــا. ــذ بأحكامه ــا واألخ ــل بمقتضاه العم

الطريق الثاين: طلب اإلدخال من أي من املتداعيني مشافهة:
 هــذا هــو الطريــق الثــاين مــن طــرق اختصــام الغــري، وهــذا هــو األصــل   يف الدعــاو

ــكام. ــة واألح واألقضي
وقــد أجــاز املنظــم الســعودي هــذا الطريــق وجعلــه إحــد الطــرق التــي جيــوز ألحــد 
اخلصــوم أن يســلكها يف طلــب اختصــام الغــري املــادة ٤/٧٧ مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام 
املرافعــات الرشعيــة، ص٤٠ هــذا هــو األصــل ويــدل عــىل هــذا األصــل الكتــاب والســنة 

وفعــل الصحابــة واملعقــول.
أوالً: الدليل من الكتاب:

دَ  اوُ ــىلَ دَ ــوا عَ لُ خَ ابَ * إِذْ دَ ــرَ ِحْ وا املْ رُ ــوَّ ــمِ إِذْ تَسَ َصْ ــأُ اخلْ بَ ــاكَ نَ ــلْ أَتَ هَ ١] قولــه تعــاىل: ﴿وَ
ال  ــقِّ وَ َ ــا بِاحلْ يْنَنَ ــمْ بَ كُ ــضٍ فَاحْ ــىلَ بَعْ ــا عَ نَ ضُ ــى بَعْ غَ نِ بَ ــامَ صْ ــفْ خَ َ ــوا ال ختَ الُ ــمْ قَ نْهُ عَ مِ ــزِ فَ فَ
ــةٌ  جَ َ نَعْ يلِ ــةً وَ جَ ونَ نَعْ ــعُ تِسْ ــعٌ وَ ــهُ تِسْ ــي لَ ا أَخِ ــذَ اطِ * إِنَّ هَ َ اءِ الــرصِّ ــوَ ــا إِىلَ سَ نَ دِ اهْ ــطِطْ وَ تُشْ
ــهِ  اجِ تِــكَ إِىلَ نِعَ جَ الِ نَعْ ــؤَ ــكَ بِسُ ــدْ ظَلَمَ قَ ــالَ لَ طَــابِ * قَ ِ ينِ يفِ اخلْ ــزَّ عَ ــا وَ نِيهَ لْ فِ ــالَ أَكْ قَ ةٌ فَ ــدَ احِ وَ
َــاتِ ﴾  احلِ ــوا الصَّ لُ مِ عَ نُــوا وَ يــنَ آمَ ذِ ــضٍ إِال الَّ ــىلَ بَعْ ــمْ عَ هُ ضُ ــي بَعْ يَبْغِ ــاءِ لَ ُلَطَ ــنَ اخلْ ثِــرياً مِ إِنَّ كَ وَ

ــورة ص: (٢١-٢٤)..  س
ثانياً: الدليل من السنة املطهرة:

١] عــن أيب هريــرة -ريض اهللا عنــه- قــال: «اســتتب رجــالن رجــل مــن املســلمني ورجــل 
مــن اليهــود، فقــال املســلم: والــذي اصطفــى حممــداً عــىل العاملــني، فقــال اليهــودي: والــذي 
اصطفــى موســى عــىل العاملــني، فرفــع املســلم يــده عند ذلــك فلطــم وجــه اليهــودي.. فذهب 
اليهــودي إىل النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم- فأخــربه بــام كان مــن أمــره وأمــر املســلم، فدعــا 
ــىل  ــي -ص ــال النب ــربه، فق ــك فأخ ــن ذل ــأله ع ــلم فس ــلم- املس ــه وس ــىل اهللا علي ــي -ص النب
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اهللا عليــه وســلم-: (ال ختــريوين عــىل موســى فــإن النــاس يصعقــون يــوم القيامــة فأصعــق 
معهــم فأكــون أول مــن يفيــق فــإذا موســى باطــش جانــب العــرش فــال أدري أكان فيمــن 
صعــق فأفــاق قبــيل، أو كان ممــن اســتثنى اهللا)» رواه البخــاري، رقــم [٢٤١١] ٤٧٦. ورواه 

مســلم يف صحيحــه، رقــم احلديــث [٢٣٧٣].
ثالثاً: فعل الصحابة - رضوان اهللا عليهم -:

ــال  ــاً، فق ــه عيب ــرتاه ب ــذي اش ــد ال ــرباءة فوج ــه بال ــداً ل ــاع عب ــر ب ــن عم ١] روي أن اب
ــه  ــداً ب البــن عمــر، مل تســمه يل؟ فاختصــام إىل عثــامن بــن عفــان. فقــال الرجــل: باعنــي عب
ــاهللا  ــر ب ــن عم ــف اب ــامن أن حيل ــىض عث ــرباءة فق ــت بال ــر: بع ــن عم ــال اب ــمه يل فق داء مل يس
لقــد باعــه ومــا بــه داء علمــه، فأبــى ابــن عمــر أن حيلــف رواه عبدالــرزاق يف مصنفــه، رقــم 
احلديــث [١٤٧٢١]. ورواه مالــك يف املوطــأ، رقــم احلديــث [١٢٧٤]. ورواه ابــن أيب شــيبة 
ــة  ــر يف الدراي ــن حج ــره اب ــننه، [١٠٥٦٨]. وذك ــي يف س ــف،/٣٣٨. ورواه البيهق يف املصن
ــة  ــب الراي ــي يف نص ــره الزيلع ــه ١٧٦/٢. وذك ــم علي ــة، ومل حيك ــث البداي ــج أحادي يف ختري

ــل ٢٦٣/٨.. ــاين يف إرواء الغلي ــه األلب ــه، ١٠١/٤. وصحح ــكت عن وس
رابعــاً: املعقول:اشــرتط العلــامء يف القــايض أن يكــون متكلــامً  ويقــول اهللا - عــز وجــل -: 

﴾ ســورة البلــد: (٨-٩).  ِ تَنيْ ــفَ شَ ــاناً وَ لِسَ ِ * وَ يْنَــنيْ ــهُ عَ ــلْ لَ عَ ْ نَجْ ﴿أَملَ
فــرشط العلــامء يف القــايض أن يكــون متكلــامً باإلضافــة إىل هــذه اآليــة التــي فيهــا امتنــان 
ــىل  ــل ع ــزوال دلي ــاع وال ــن الضي ــه م ــظ حقوق ــا حيف ــي هب ــان الت ــة اللس ــان بنعم ــىل اإلنس ع

جــواز رفــع الدعــو عــن طريــق اللســان؛.  
فــإن ســأل ســائل: قــد بينــت طريــق الكتابــة واملشــافهة باعتبارمهــا مســلكاً مــن مســالك 
رفــع الدعــو، ولكــن مــا هــو التأصيــل الرشعــي هلــذا الطريــق العتبــاره طريقــاً مــن طــرق 

طلــب اختصــام الغــري؟
ــدة:  ــروا قاع ــة ذك ــد الفقهي ــن القواع ــوا ع ــا تكلم ــم اهللا - مل ــاء - رمحه ــت: إن الفقه قل
ــد رفــع دعواهــا أن يســلك  ــة جيــوز للشــخص الــذي يري ــع» والدعــو األصلي ــع تاب «التاب
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ــا:  ــني مه ــرق يف طريق ــذه الط ــل ه ــارع وتتمث ــا الش ــي أجازه ــرق الت ــد الط إح
١] طريق الكتابة.

٢] طريق املشافهة.
 وبالتــايل وبنــاء عــىل قاعــدة «التابــع تابــع» فــإن طلــب اختصــام الغــري يعــد تابعــاً للدعو
األصليــة وحينئــذ فكــام جيــوز أن ترفــع الدعــو األصليــة بأحــد الطريقــني الســابقني فيجــوز 

كذلــك أن يســلك الشــخص أحــد الطريقــني الســابقني يف طلــب اختصــام الغري.
ــق  ــن طري ــة ع ــو األصلي ــع الدع ــز رف ــعودي ال جيي ــم الس ــن املنظ ــل: ولك ــإن قي ف

ــع». ــع تاب ــدة «التاب ــامل قاع ــال إلع ــال جم ــايل ف ــافهة،، وبالت املش
قلــت: إن مــا ذهــب إليــه املنظــم الســعودي مــن حــرص طــرق رفــع الدعــو يف طريــق 
ــار طريــق املشــافهة  ــة ولكــن ومــع ذلــك فــإن اعتب واحــد هــو مــن قبيــل السياســة الرشعي
ــذا يف  ــل ه ــالمي إذ يدخ ــه اإلس ــل يف الفق ــه أص ــري ل ــام الغ ــب اختص ــرق طل ــد ط كإح
ــقوط  ــع س ــرع م ــت الف ــدة «يثب ــا»، وقاع ــر يف غريه ــا ال يغتف ــع م ــر يف التواب ــدة: «يغتف قاع
ــى  ــاب أوىل أن يبق ــن ب ــل فم ــقوط األص ــع س ــى م ــت ويبق ــرع يثب ــإذا كان الف ــل»، ف األص
ــام  ــار أن اختص ــرع، باعتب ــر يف الف ــذا األم ــر ه ــل،، ويغتف ــض األص ــقوط بع ــع س ــرع م الف
ــن  ــا ع ــو فيه ــع الدع ــة رف ــم صح ــر املنظ ــي مل ي ــة الت ــو األصلي ــن الدع ــرع ع ــري ف الغ
ــا».  ــر يف غريه ــا ال يغتف ــع م ــر يف التواب ــدة «يغتف ــتناداً إىل قاع ــك اس ــافهة، وذل ــق املش طري

املطلب الثاين: وقت االختصام
وقــد نــص املنظــم الســعودي عــىل حتديــد وقــت االختصــام مــن بدايــة افتتــاح اخلصومــة 
ــة  ــل السياس ــن قبي ــه م ــك ألن ــرب؛ ذل ــذا معت ــة، وه ــاب املرافع ــل ب ــني قف ــة إىل ح األصلي

ــة. الرشعي
ــه  ــل علي ــص دلي ــابقة ومل ين ــة الس ــن األدل ــداً م ــرصف واح ــذا الت ــارض ه ــإذا مل يع ف
فــإن ذلــك التــرصف معتــرب رشعــاً، مــن أجــل ذلــك فــإن تقييــد املنظــم الســعودي لوقــت 
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ــة  ــة، وذلــك للمصالــح املعتــربة رشعــاً واملرتتب ــل السياســة الرشعي االختصــام هــو مــن قبي
عــىل تقييــد هــذا الطلــب، ويمكــن التمثيــل لبعــض هــذه املصالــح مــن خــالل النقــاط التالية: 
ــم  ــورة احلك ــه ص ــون لدي ــذاك تتك ــايض حين ــإن الق ــة ف ــاب املرافع ــل ب ــا يقف ١] عندم
النهائــي الــذي ســيصدره يف هــذه اخلصومــة القائمــة، فــإذا مــا فتحنــا بــاب طلــب االختصــام 
 ذلــك إىل عــدم إصــدار األحــكام؛ ألن اخلصــم الــذي يــر ألد يف مجيــع مراحــل الدعــو
ــام  ــب االختص ــده بطل ــة أم ــزاع وإطال ــذا النـ ــتيت ه ــاول تش ــده حي ــيصدر ض ــم س أن احلك
وبالتــايل يتأخــر إصــدار احلكــم، ولكــن بتقييــد هــذا الطلــب بقفــل بــاب املرافعــة تنضبــط 

أحــوال اخلصومــة.
٢] إن تقييــد هــذا الطلــب هبــذا التحديــد مــن قبــل املنظــم فيــه مصلحــة ألفــراد املجتمــع؛ 
ذلــك أنــه إذا مل يقيــد هــذا الطلــب بموعــد حمــدد ألد ذلــك كــام ســبق وذكرنــا إىل تقديــم 
كل خصــم خيشــى صــدور احلكــم جتاهــه طلــب االختصــام وبالتــايل يــؤدي ذلــك إىل إطالــة 

أمد النـــزاع.
إضافــة إىل ذلــك فــإن تقييــد املنظــم الســعودي لوقــت االختصــام موافــق ملــا ذهــب إليــه 
ــه  فقهــاء احلنفيــة - رمحهــم اهللا - مــن تقييــد املدفــوع؛ إذ ذهبــوا - رمحــة اهللا عليهــم - إىل أن
جيــوز إبــداء الدفــوع املقدمــة مــن أي مــن اخلصــوم يف أيــة مرحلــة مــن مراحــل اخلصومــة 
ــرتة  ــد ف ــتمهال أو بع ــرتة االس ــل ف ــواء قب ــامعها، وس ــد س ــة أو بع ــامع البين ــل س ــواء قب س
ــوز  ــال جي ــم ف ــدر احلك ــإذا ص ــم، ف ــدار احلك ــد إص ــك بع ــون ذل ــرشط أال يك ــتمهال ب االس

ــذ.  ــداء الدفــوع عندئ إب
ومــع أن املنظــم الســعودي قــد حــدد وقيــد طلــب اختصــام الغــري، إال أنــه فتــح البــاب 
ــن  ــك م ــم ذل ــام، ويت ــب االختص ــن إىل طل ــني واملضطري ــن واملحتاج ــوم اجلادي ــام اخلص أم

ــة: ــوات التالي ــالل اخلط خ
ــد  ــام بع ــب االختص ــدم بطل ــام أن يتق ــب االختص ــم طال ــوة األوىل: إذا  أراد اخلص اخلط
قفــل بــاب املرافعــة املــادة ٢/٧٨ مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الرشعيــة، ص٧١، 
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فإنــه جيــب عليــه أوالً أن يتقــدم بطلــب فتــح بــاب املرافعــة مســبباً هلــذا الطلــب، وللقــايض 
ــة  ــه وقوي ــة بقبول ــباب كفيل ــت األس ــب إذا كان ــذا الطل ــول ه ــة يف قب ــلطة تقديري ــذ س حينئ
إلجازتــه، أمــا إذا كانــت األســباب التــي يعتمــد عليهــا ويســتند إليهــا واهيــة وضعيفــة فإنــه 
ــة،  ــة لنظــام املرافعــات الرشعي ــح التنفيذي ــادة ٨/٧٨ مــن اللوائ ســريفض ذلــك الطلــب امل

ص٧٢..
ــب  ــم طال ــذ للخص ــة حينئ ــاب املرافع ــح ب ــب فت ــول طل ــم قب ــة:  اذا ت ــوة الثاني اخلط
االختصــام أن يقــدم طلــب اختصــام الغــري مســبباً هلــذا اإلدخــال.. وللقــايض أيضــاً يف هــذه 
ــة لنظــام  ــح التنفيذي ــادة ٢/٧٨ مــن اللوائ ــول هــذا الطلــب امل ــة يف قب ــة ســلطة تقديري احلال

ــة، ص٧١. ــات الرشعي املرافع

املطلب الثالث: املركز الفقهي للغري الذي يتم اختصامه
يعتــرب الغــري الــذي أدخــل يف اخلصومــة يف مركــز اخلصــم وإن مل يبــد أيــة أدلــة أو حجــج 
أو دفــوع يف اخلصومــة التــي أدخــل فيهــا، وموقفــه هــذا يســمى يف الفقــه القانــوين «باملوقــف 

الســلبي»؛ أي أنــه مل يأخــذ باحلقــوق التــي أعطيــت للخصــوم. 
 ،ــو ــراف الدع ــاة ألط ــوق املعط ــع باحلق ــة يتمت ــل يف اخلصوم ــذي أدخ ــري ال ــذا الغ فه
وجيــب عليــه مــا جيــب عــىل اخلصــوم مــن واجبــات والتزامــات،   أمــا حقــوق اخلصــوم التــي 

يتمتــع هبــا «الغــري» املدخــل يف اخلصومــة فيمكــن أن نمثــل هلــا بــام يــيل:
١] حق إبداء البينات واألدلة والرباهني عىل دعواه. إن كان مدعياً.

٢] إبداء الدفوع التي تدفع دعو املدعي إن كان يف مركز املدعى عليه. 
٣] نقض احلكم إذا صدر احلكم يف مواجهته: 

ــني  ــم أن يب ــدار احلك ــد إص ــايض بع ــزم الق ــعودية يلت ــة الس ــة العربي ــا يف اململك وهن
للمحكــوم عليــه أن لــه حــق متييــز احلكــم إذا مل يــرض بذلــك احلكــم، وبالتــايل لــه اخليــار يف 
رفــع ذلــك احلكــم إىل حمكمــة أعــىل وهــي حمكمــة التمييــز لتمييــزه ونقضــه إن مل يكــن موافقــاً 
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للحــق أو إجازتــه إن مل يكــن خمالفــاً للحــق نظــم نظــام املرافعــات أحــكام االعــرتاض عــىل 
ــواد ١٧٣-١٩١..  ــا يف امل ــكام ومتييزه األح

٤] تسيري ركب الدعو إذا توقفت. 
ــا  ــد هب ــي يتقي ــات الت ــات وااللتزام ــد بالواجب ــري التقي ــىل الغ ــإن ع ــك ف ــل ذل ويف مقاب

ــيل: ــا ي ــات م ــات وااللتزام ــك الواجب ــن تل ــم وم اخلص
.املدعي سواء كان باإلقرار أو اإلنكار، أو دفع الدعو ١] اجلواب عن دعو

٢] التقيــد بمــدد ومواعيــد املحكمــة، وذلــك باملثــول أمامهــا يف املواعيــد التــي حتددهــا 
ــذاك أن  ــد بذلــك فللمحكمــة حين ــة.، وإذا مل يتقي املــادة [٤٠] مــن نظــام املرافعــات الرشعي
ــقط  ــة.، أو تس ــات الرشعي ــام املرافع ــن نظ ــادة [٥٣] م ــه امل ــى علي ــه إن كان مدع ــم علي حتك
ــص  ــا ين ــب م ــة. بحس ــات الرشعي ــام املرافع ــن نظ ــادة [٥٥] م ــاً امل ــو إن كان مدعي الدع

ــة.  ــه نظــام املرافعــات الرشعي علي
ــول  ــة لقب ــا املحكم ــزم هب ــام وتل ــتوجبها النظ ــي يس ــة الت ــامل اإلجرائي ــاة األع ٣] مراع

ــة.  ــات الرشعي ــام املرافع ــن نظ ــادة [٣٩] م ــو امل الدع
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الفصل الثالث

إدخال الغري ضامناً

وفيه مبحثان

املبحث األول:   إدخال الغري ضامناً نظاماً
وفيه أربعة مطالب

املطلب األول: ماهية الضامن وأقسامه.
يُعــرف بأنــه: «التــزام شــخص بــأن حيمــي شــخصاً آخــر مــن دعــو وجهــت إليــه مــن 

شــخص ثالــث وأن يعوضــه إذا فشــل يف ردهــا عنــه».
واجلــزاء الــذي يكفــل حــق الضامــن أن للمضمــون أو طالــب الضــامن دعــو يوجههــا 
 للضامــن للمطالبــة بتنفيــذ االلتــزام الواجــب عليــه والنــايشء عــن الضــامن، هــذه الدعــو

تســمى بدعــو الضــامن، ودعــو الضــامن تتخــذ صورتــني مهــا: 
١/ دعو الضامن األصلية.
٢/ دعو الضامن الفرعية .

وينقسم الضامن إىل أقسام عديدة باعتبارات متعددة هي عىل النحو التايل:
االعتبــار األول: تقســيم الضــامن باعتبــاره بســيطاً أو شــكلياً، وينقســم هبــذا االعتبــار إىل 

قســمني: 
القســم األول: الضــامن البســيط: وهــذا النــوع مــن الضــامن يوجــد عندمــا يكــون طالــب 

الضــامن طرفــاً يف اخلصومــة بســبب التــزام يقــع عليــه يف مواجهــة خصمــه فيهــا.
القســم الثــاين: الضــامن الشــكيل:وهذا الضــامن يوجــد عندما يكــون املضمــون أو صاحب 
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الضــامن يف اخلصومــة بســبب أنــه صاحــب حــق نقــل إليــه مــن الضامــن يف اخلصومــة، وهــذا 
احلــق هــو حمــل منازعــة عليــه مــن قبــل اخلصــم، ســواء أكان ذلــك احلــق عينيــاً أو شــخصياً.

ــذا  ــم هب ــه وينقس ــتند إلي ــذي يس ــاس ال ــار األس ــامن باعتب ــيم الض ــاين: تقس ــار الث االعتب
ــا: ــمني مه ــار إىل قس االعتب

ــارشه  ــاً، ويب ــاً عقاري القســم األول: الضــامن العيني:وهــو مــا يكــون أساســه نزاعــاً عيني
مــن انتقلــت إليــه ملكيــة العقــار أو منفعتــه، أو مــن انتقــل احلــق إىل غــريه أو انتــزع مــن يــده.

القسم الثاين: الضامن الشخيص:وهو الضامن الذي يكون أساسه التزاماً شخصياً.
ــن  ــام الضام ف اختص ــرِّ ــا اآلن أن نُع ــامه يمكنن ــامن وأقس ــى الض ــان ملعن ــذا البي ــد ه وبع

ــا، فنقــول هــو: الــذي هــو حمــل بحثن
إجبــار شــخص مــن الغــري للدخــول يف خصومــة قائمــة بنــاء عــىل   طلــب أحــد اخلصــوم 

إللزامــه بالضــامن يف مواجهــة طالــب الضــامن -املضمــون.
ودعو الضامن تتخذ صورتان مها: 

ــن  ــو م ــع الدع ــرتض رف ــورة تف ــذه الص ــامن األصلية:ه ــو الض ــورة األوىل: دع الص
طالــب الضــامن -املضمــون لــه- مــن خــالل الطــرق املعتــادة لرفــع الدعــاو وذلــك بعــد 
انتهــاء النـــزاع مــع الغــري يف الدعــو األصليــة، وحينئــذ يكــون النـــزاع قائــم بــني الضامــن 

واملضمــون لــه.
الصــورة الثانيــة: دعــو الضــامن الفرعية:وهــذه الدعــو هــي التــي يكلــف هبــا طالــب 

الضــامن ضامنــه بالدخــول يف اخلصومــة القائمــة بينــه وبــني الغــري.
ــة  ــن متصل ــىل الضام ــامن ع ــب الض ــن طال ــع م ــو ترف ــي: دع ــة ه ــو الفرعي والدع

ــة. ــو األصلي ــر يف الدع ــي تنظ ــة الت ــس املحكم ــام نف ــة أم ــر قائم ــو أخ بدع
 ــو ــن دع ــاة الضام ــلك يف مقاض ــامن - أن يس ــب الض ــون - طال ــل للمضم واألفض
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 ــو ــق الدع ــن طري ــك ع ــة وذل ــو األصلي ــر الدع ــاء نظ ــة أثن ــورة عارض ــامن بص الض
الفرعيــة، فركــون الضامــن إىل الدعــو الفرعيــة أكثــر فائــدة مــن الدعــو األصليــة وذلــك 

ــة: ــباب اآلتي لألس
١/ إن إدخــال الضامــن عــن طريــق الطلــب العــارض أثنــاء نظــر الدعــو فيــه اقتصــاد 

للوقــت.
ــه وبــني  ٢/ كــام أن املضمــون سيســتفيد مــن إدخــال الضامــن يف اخلصومــة القائمــة بين
ــه يف  ــد موقع ــي تؤي ــاع الت ــه الدف ــن أوج ــتفيد م ــامن سيس ــب الض ــث أن طال ــن حي ــري م الغ

ــة الغــري. مقابل
ــرس  ــن وخ ــال الضام ــة إلدخ ــو الفرعي ــق الدع ــلك طري ــون إذا مل يس ٣/ إن املضم
الدعــو األصليــة يف مواجهــة الغــري، ورفــع دعــو أصليــة بعــد ذلــك عــىل الضامــن، فــإن 
موقــف املضمــون موقــف ضعيــف للحصــول عــىل الضــامن، وذلــك إذا دفــع الضامــن تلــك 
الدعــو بــأن لديــه مــن أوجــه الدفــاع مــا جيعــل اخلصــم يف الدعــو األصليــة خيــرس تلــك 

الدعــو لــو أدخلــه املضمــون فيهــا.
٤/ كــام أن اختصــام الضامــن يف الدعــو الفرعيــة يتميــز بمزيــة عــدم تعــارض األحــكام 
ــة عــىل الضامــن الحتــامل أن تتعــارض  ــو قــام املضمــون برفــع دعــو أصلي يف حــال مــا ل

األحــكام يف الدعويــني.
٥/ كــام أن للمضمــون مــن خــالل دعــو الضــامن الفرعيــة أن يتفــاد الولــوج يف جلــة 
الدعــو املقامــة عليــه مــن قبــل الغــري؛ وذلــك بطلــب إخراجــه مــن هــذه اخلصومــة إذا مل 

يكــن مطالبــاً بإلتــزام شــخيص.

املطلب الثاين: حق اخلصوم يف اختصام الضامن 
ــة لذلــك،  لكــي يتمكــن اخلصــوم مــن اختصــام الضامــن البــد مــن توافــر رشوط معين
بعــض هــذه الــرشوط ذكرهتــا يف معــرض ذكــر الــرشوط الالزمــة لقبــول اختصــام الغــري، 
وبعضهــا اآلخــر ســأذكرها كــرشوط مســتقلة لقبــول اختصــام الضامــن.. ويف اجلملــة فــإن 
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ــل يف اآليت: هــذه الــرشوط تتمث
ــة قائمــة، وأطــراف هــذه الدعــو هــم: طالــب الضــامن، والغــري  وجــود دعــو أصلي

ــة. بالنســبة لدعــو الضــامن الفرعي
ــاً أو شــخصياً؛  ــاً عيني ــاً كان نوعــه ســواء أكان ضامن وجــود ضــامن باملعنــى الصحيــح أي

ــة. ألن وجــود هــذا الضــامن هــو املــربر الختصــام الضامــن يف الدعــو األصلي
توافــر االرتبــاط بــني دعــو الضــامن الفرعيــة والدعــو األصليــة القائمــة بــني طالــب 
الضــامن والغــري، وتقديــر مــد توافــر صلــة االرتبــاط بــني الدعويــني منــوط باملحكمــة كــام 

ســبق ذكــر ذلــك يف معــرض ذكــر الــرشوط الالزمــة لقبــول اختصــام الغــري.
ــن  ــة م ــود مصلح ــايض وج ــني للق ــإذا تب ــن؛ ف ــام الضام ــن اختص ــة م ــود املصلح وج
اختصــام الضامــن قبــل االختصــام وأجــازه، وإمــا إن مل يتبــني لــه قيــام املصلحــة مــن اختصام 
الضامــن فــإن لــه رده، وذلــك لئــال تتخــذ دعــو الضــامن الفرعيــة ذريعــة للخصــوم إلطالــة 

أمــد النــزاع وتشــتيته ممــا يــؤدي إىل تعســف يف اســتعامل احلــق املنــوط هبــم.
ــن  ــام الضام ــل اختص ــك أن تقب ــد ذل ــة عن ــإن للمحكم ــرشوط ف ــذه ال ــرت ه ــإذا تواف ف

ــه. ــر بإدخال وتأم
عندمــا يقبــل طلــب إدخــال الضامــن ويدخلــه مدعــي الضــامن فعــالً يف اخلصومــة، فإننــا 
نكــون بصــدد دعويــني: الدعــو األصليــة ودعــو الضــامن الفرعيــة. فــإذا كانــت الدعويني 
مهيأتــني للمرافعــة معــاً تضــم الدعويــني معــاً وتقــيض فيهــام بحكــم واحــد، ويكــون ذلــك 

احلكــم حجــة يف كال الدعويــني، مــع بيــان حكــم كل واحــدة منهــام.
 األصليــة قــد اســتوفت إجراءاهتــا ومرافعتهــا ومل يتبــق هلــا ســو أمــا إذا كانــت الدعــو
احلكــم فيهــا، يف حــني أن دعــو الضــامن الفرعيــة يف أول مراحــل التقــايض فيرتتــب عــىل 
ــة إرضاراً  ــامن الفرعي ــو الض ــراءات دع ــتكامل إج ــى اس ــة حت ــو األصلي ــل الدع تأجي
ــوم  ــة أن تق ــن املحكم ــب م ــه أن يطل ــذ فل ــة وحينئ ــو األصلي ــيل  يف الدع ــي األص باملدع
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ــرشط أال  ــة ب ــامن الفرعي ــو الض ــن دع ــتقالل ع ــة أوالً وباس ــو األصلي ــل يف الدع بالفص
ــة  ــامن الفرعي ــو الض ــراف دع ــىل أط ــة رضر ع ــو األصلي ــل يف الدع ــىل الفص ــب ع يرتت
ــري،  ــام الغ ــاص يف اختص ــه خ ــعودي بوج ــات الس ــام املرافع ــه نظ ــص علي ــا ن ــذا م وه
ــب  ــوع طل ــة يف موض ــم املحكم ــة: «وحتك ــامن الفرعي ــو الض ــورة دع ــك ص ــن ذل ويتضم
اإلدخــال والدعــو األصليــة كلــام أمكــن ذلــك، وإال فصلــت املحكمــة يف موضــوع طلــب 
اإلدخــال بعــد احلكــم يف الدعــو األصليــة» املــادة [٧٥] مــن نظــام املرافعــات الرشعيــة..

وكذلــك مــا نــص عليــه نظــام املرافعــات الرشعيــة مــن تنظيــم الطلبــات العارضــة كــام 
ســبق ذكــره، وإن كانــت عامــة يف الطلبــات العارضــة، إال أن اختصــام الضامــن مــن ضمنهــا 
ــات  ــوع الطلب ــة يف موض ــم املحكم ــا: «حتك ــام ذكرن ــة ك ــات العارض ــل الطلب ــن قبي ــو م إذ ه
ــارض  ــب الع ــتبقت الطل ــك، وإال اس ــن ذل ــام أمك ــة كل ــو األصلي ــع الدع ــة م العارض

ــة.. ــادة [٨١] مــن نظــام املرافعــات الرشعي ــه بعــد حتقيقــه»   امل للحكــم في

املطلب الثالث: املركز النظامي للضامن املختصم
يمر مركز الضامن بالنسبة للدعو األصلية بمرحلتني مها:

ــذه  ــه يف ه ــامن، فإن ــب الض ــل طال ــن قب ــه م ــل اختصام ــا قب ــة م ــة األوىل: مرحل املرحل
املرحلــة يعتــرب مــن الغــري بالنســبة للدعــو األصليــة ، وبنــاءً عــىل ذلــك فــال يرتتــب عليــه 

.ــو ــك الدع ــاه تل ــراء جت ــة إج ــزم بأي يشء وال يل
املرحلــة الثانيــة: وهــي مرحلــة مــا بعــد اختصــام الضامــن إلدخالــه يف الدعــو األصليــة 
ــذ اللحظــة األوىل  ــي يطلبهــا طالــب الضــامن، فمن ــة الت مــن خــالل دعــو الضــامن الفرعي
لتقديــم الطلبــات اخلاصــة بدعــو الضــامن الفرعيــة إلدخــال الضامــن يعتــرب الضامــن طرفاً 
ــة،  ــاً يف دعــو الضــامن الفرعي ــه يعــد طرف ــة إىل أن ــة، باإلضاف وخصــامً يف الدعــو األصلي
وجيــب هنــا أن نفــرق بــني دعــو الضــامن، والدعــو األصليــة، وذلــك مــن خــالل اآليت:

ــه  ــى علي ــز املدع ــل يف مرك ــامن يتمث ــو الض ــبة لدع ــن بالنس ــي للضام ــز النظام إن املرك
وبنــاء عــىل ذلــك فهــو خصــم يف هــذه الدعــو لــه أن يبــدي مــا لديــه مــن دفــوع خاصــة 
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بــه والتــي تتعلــق بالتزامــه بالضــامن؛ ألن هــذا هــو موضــوع الدعــو، وأيضــاً فــإن احلكــم 
ــإذا مل  ــذا احلكم ــن يف ه ــق الطع ــه ح ــه، ول ــه أو علي ــة ل ــا حج ــو إم ــذه الدع ــادر يف ه الص

يقتنــع باحلكــم.
 ،األصليــة فــإن الضامــن يعتــرب من الغــري قبــل إدخالــه يف الدعو وأمــا بالنســبة للدعــو
ــامن ــب الض ــرج طال ــواء خ ــو س ــه يف الدع ــرد إدخال ــا بمج ــاً فيه ــامً وطرف ــرب خص ويعت

أو بقي يف الدعو األصلية وهذا ما يعرب عنه باحللول اإلجرائي.
 عــىل أن بعــض الــرشاح ذهــب إىل أن الضامــن يعتــرب طرفــاً ثانويــاً أو تابعــاً يف الدعــو

ــة . األصلي
إال أننــي أذهــب إىل الــرأي األول والــذي يــر أن الضامــن يعــد خصــامً بمجــرد إدخالــه 

يف الدعــو األصليــة،.

املطلب الرابع: التعسف يف اختصام الضامن
التحدث يف هذا املوضوع يكون من خالل نقطتني مها: 

ــاء عــىل طلــب أحــد  ــه بن ــل املحكمــة اختصــام الضامــن وتأمــر بإدخال ــا تقب أوالً:عندم
اخلصــوم، فإنــه جيــب عــىل املحكمــة يف تلــك احلالــة أن حتكــم بضــم دعــو الضــامن الفرعيــة 
ــداً للفصــل فيهــام بحكــم واحــد كلــام أمكــن ذلــك، وهــذا هــو  ــة متهي إىل الدعــو األصلي
ــة.،  ــات الرشعي ــام املرافع ــن نظ ــادة [٧٥] م ــاص امل ــه خ ــري بوج ــام الغ ــل يف اختص األص
ــة.  ــادة [٨١] مــن نظــام املرافعــات الرشعي ــات العارضــة بوجــه عــام امل واألصــل يف الطلب

ــل يف  ــه املتمث ــد تعســف يف اســتعامل حق ــني للمحكمــة أن مدعــي الضــامن ق ــاً:إذا تب ثاني
اختصــام الضامــن، فإنــه جيــب ردع طالــب الضــامن، ومســاءلته لئــال يــؤدي اســتعامل احلــق 

مــن قبــل أصحابــه إىل تفويــت املصالــح املتغيــاة للمنظــم.
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املبحث الثاين: إدخال الغري ضامناً فقهاً
وفيه أربعة مطالب

املطلب األول: ماهية الضامن وأقسامه.
) الــيشء ضامنــاً كفــل بــه فهــو ضامــن، ومــا جعلتــه  ــنَ مِ تعريــف الضــامن لغــة: يقــال (ضَ

نتــه إيــاه، وقيــل: بــل الضــامن مشــتق مــن الضــم .. يف وعــاء فقــد ضمَّ
تعريف الضامن اصطالحاً: 

أوالً: تعريف الضامن عند احلنفية: 
عرف بعض احلنفية الضامن أو الكفالة  بأهنا: «التزم املطالبة بام عىل األصيل».

ثانياً: تعريف الضامن عند الشافعية:
ــىل  ــا وع ــني اآليت يف كل منه ــدن والع ــن والب ــزام الدي ــامن بأنه:«الت ــافعية الض ــرف الش ع

ــك» . ــل لذل ــد املحص العق
ثالثاً: الضامن عند املالكية واحلنابلة: 

يعرف الضامن عند املالكية . واحلنابلة بأنه: 
«ضــم ذمــة الضامــن إىل ذمــة املضمــون عنــه يف التــزام احلــق «، وبنــاء عــىل هــذا التعريــف 
ــة مــن شــاء ســواء الضامــن أو املضمــون  ــه، مطالب ــإن لصاحــب احلــق وهــو املضمــون ل ف

عنــه.
ــة،  ــة، احلامل ــك: الكفال ــن ذل ــامن م ــظ الض ــة للف ــات مرادف ــامء ومصطلح ــامن أس وللض

ــري.  ــظ الصب ــاً لف ــة، وأيض ــة، الزعام الضامن
ــن  ــد، ولك ــى واح ــا بمعن ــاظ مجيعه ــذه األلف ــال: إن ه ــافعية ق ــاء الش ــض فقه إال أن بع
ــل يف  ــات، والكفي ــل يف الدي ــوال، واحلمي ــني يف األم ــتعامل الضم ــىل اس ــر ع ــرف ج الع
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النفــوس، والزعيــم يف األمــور العظــام، والصبــري يف اجلميــع، وإن كان الضــامن يصــح بــكل 
ــه.  واحــد منهــا ويلــزم ب

وقد دل عىل مرشوعية الضامن والكفالة الكتاب والسنة واإلمجاع.
أوالً: الكتاب:قــال - تعــاىل - حكايــة عــن قصــة يوســف - عليــه الســالم - مــع إخوتــه: 

﴾ ســورة يوســف: (٧٢).   يــمٌ عِ ــا بِــهِ زَ أَنَ ــريٍ وَ عِ ْــلُ بَ ــاءَ بِــهِ محِ ملَِــنْ جَ ﴿وَ
ــىل اهللا  ــي -ص ــه- أن النب ــوع -ريض اهللا عن ــن األك ــلمة ب ــن س ــرة: ع ــنة املطه ــاً: الس ثاني
عليــه وســلم- أُيت برجــل ليصــىل عليــه، فقــال: «هــل عليــه ديــن؟» قالــوا: نعــم، دينــاران. 
قــال: «هــل تــرك هلــام وفــاء؟» قالــوا: ال. فتأخــر فقيــل: مل ال تصــيل عليــه؟ فقــال: «مــا تنفعــه 
ــا  ــادة، فقــال: مهــا عــيل ي ــو قت ــه» فقــام أب ــة؟ أال قــام أحدكــم فضمن ــه مرهون صــاليت وذمت
رســول اهللا فصــىل عليــه النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم- رواه البخــاري يف صحيحــه، رقــم 

ــث [٢٢٨٩].. احلدي
ثالثــاً: اإلمجــاع: أمجــع املســلمون عــىل جــواز الضــامن يف اجلملــة، وإن اختلفــوا يف بعــض 

الفــروع. 
أقسام الضامن: ينقسم الضامن - الكفالة - إىل قسمني اثنني ذكرمها العلامء، مها: 

القسم األول: الضامن - الكفالة - بالنفس: 
ــو  ــوع أب ــذا الن ــاز ه ــد أج ــم اهللا - وق ــامء - رمحه ــني العل ــالف ب ــل خ ــم حم ــذا القس وه

ــيل:  ــام ي ــتدلوا ب ــح واس ــو الراج ــة، وه ــايض، واحلنابل ــح الق ــك، ورشي ــة، ومال حنيف
نَّنِــي بِــهِ إِال أَنْ  تَأْتُ ــنَ اهللاَِّ لَ ثِقــاً مِ وْ ــونِ مَ تُ ؤْ تَّــى تُ ــمْ حَ كُ عَ هُ مَ ــلَ سِ ــنْ أُرْ ــالَ لَ ١] قولــه تعــاىل: ﴿قَ

﴾ ســورة يوســف: (٦٦)..  ــمْ َــاطَ بِكُ حيُ
٢] عــن أيب أمامــة -ريض اهللا عنــه- قــال: ســمعت رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم- 
يقــول يف خطبتــه، عــام حجــة الــوداع: «العاريــة مــؤداة، والزعيــم غــارم، والديــن مقــيض» 
رواه الرتمــذي رقــم احلديــث [١٢٨٨]، صحيــح ســنن الرتمــذي، ٢٠/٢، ورواه الدارقطنــي 
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ــننه  ــو داود يف س ــث [٥٧٨١]، ورواه أب ــم احلدي ــائي، رق ــث [١٦٥]، ورواه النس ــم احلدي رق
رقــم [٣٥٦١]، ورواه ابــن ماجــة يف ســننه، رقــم [٢٣٩٨]، ورواه البيهقي،رقــم [١١٢٥٤]، 
ورواه ابــن حبــان يف صحيحــه، رقــم [٥٠٩٤]، ورواه عبدالــرزاق يف مصنفــه، رقــم احلديــث 
[٧٢٧٧]، وقــال ابــن حجــر يف «تلخيــص احلبــري»: فيــه إســامعيل بــن عيــاش وقــد ضعفــه 
ــري: وقــد  ــدر املن ــن امللقــن يف «خالصــة الب ــال اب ــن حــزم ومل يصــب يف هــذا. ٤٧/٣. وق اب
وهــم ابــن حــزم يف توهــني هــذا احلديــث، رقــم [١٥٩٥]. وقــال اهليثمــي يف «جممــع الزوائد» 
بعــد أن ســاق هــذا احلديــث مــن طريــق ابــن عمــر: وفيــه عبــداهللا بــن شــبيب وهــو ضعيــف 
جــداً، بــاب يف العاريــة ١٥٤/٤. وقــال الكنــاين يف «مصبــاح الزجاجــة» بعــد أن ذكــر هــذا 
ــه ثقــات، ٦١/٣-٦٢.  ــح رجال ــن مالــك، هــذا إســناد صحي ــق أنــس ب احلديــث مــن طري

فنخلــص مــن هــذا كلــه أن هــذا احلديــث حديــث حســن بعمــوم طــرق احلديــث.
ــة  ٣] القيــاس عــىل املــال؛ ألن مــا وجــب تســليمه بعقــد، وجــب تســليمه بعقــد الكفال

ــال. والضــامن كامل
ــأن  ــول: ب ــذا الق ــتدل هل ــافعي، واس ــويل الش ــد ق ــو أح ــس فه ــة النف ــع كفال ــن من ــا م أم
الكفالــة بالنفــس ال جتــوز؛ ألنــه تكفــل بــام ال يقــدر عــىل تســليمه، إذ ال قــدرة لــه عــىل نفــس 

املكفــول بــه، وهــذا بخــالف الكفالــة باملــال. 
ــن  ــروه م ــا ذك ــإن م ــألة، ف ــذه املس ــص يف ه ــود الن ــدم وج ــم إىل ع ــا معه ٢/ وإذا تنزلن
ــل يقــدر عــىل  عــدم قــدرة الكفيــل عــىل تســليم نفــس املكفــول غــري صحيــح؛ إذ أن الكفي
تســليم املكفــول وذلــك بــأن يــدل عــىل مــكان إقامتــه فيخــيل بــني الدائــن وبــني املكفــول،

أو يستعني بأعوان القايض إلحضاره إىل جملس القضاء، واحلاجة ماسة لذلك. 
إال أنــه جيــب أن يتنبــه هنــا إىل أن الكفالــة بالنفــس يف حــدود اهللا ال جتــوز ســواءٌ كان حقــاً 
ــه اختلــف قــول الشــافعي -رمحــه اهللا- «يف  ــم؛ ألن ــر أهــل العل هللا - تعــاىل وهــذا قــول أكث
ــال يف  ــان.. وق ــي وال لع ــدود اآلدم ــة يف ح ــع: ال كفال ــال يف موض ــه ق ــي؛ ألن ــدود اآلدم ح
موضــع: جتــوز الكفالــة بمــن عليــه حــق أو حــد؛ ألنــه حــق آلدمــي، فصحــت الكفالــة بــه 

كســائر حقــوق اآلدميــني 



٢٣٢

ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد السادس

ــك  ــم هــو عــدم جــواز ذلــك، وذل ــه عامــة أهــل العل ــذي علي ــح وال واملذهــب الصحي
ــة: ــة التالي لألدل

١] عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده، عــن النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم- 
أنــه قــال: «ال كفالــة يف حــد» أخرجــه البيهقــي. الســنن الكــرب ٧٧/٦. وقــال الزيلعــي يف 
«نصــب الرايــة» بعــد أن ســاق هــذا احلديــث، تفــرد بــه عمــر بــن أي عمــر الكالعــي وهــو 
مــن مشــايخ بقيــة املجهولــني ورواياتــه منكــرة، ٥٩/٤. وقــال الصنعــاين يف «ســبل الســالم»: 
رواه البيهقــي بإســناد ضعيــف، وقــال: إنــه منكــر ٦٣/٣. وقــال ابــن اجلــوزي يف «التحقيــق 

يف أحاديــث اخلــالف»: هــذا احلديــث تفــرد بــه بقيــة عــن أيب حممــد عمــر بــن.
ــة فهــي اســتيثاق، فــال  ٢] احلــدود مبناهــا عــىل اإلســقاط والــدرء بالشــبهة، أمــا الكفال
تدخــل الكفالــة عــىل احلــدود، وهــذا القســم مــن أقســام الضــامن يقابــل القســم الثــاين مــن 

أقســام الضــامن يف النظــام وهــو مــا يســمى بالضــامن الشــخيص.
ــاً..  ــاً مالي ــن التزام ــزم الضام ــا: أن يلت ــال: ومعناه ــة - امل ــامن - كفال ــاين: ض ــم الث القس

ــواع: ــة أن وهــي عــىل ثالث
النــوع األول: الضــامن بالديــن: وهــو أن يلتــزم الكفيــل بــأداء ديــن الغــري، وأصــل هــذا 
النــوع حديــث ســلمة بــن األكــوع -ريض اهللا عنــه- وفيــه أن النبــي -صــىل اهللا عليه وســلم- 
امتنــع عــن صــالة امليــت عــىل رجــل عليــه ديــن ديناريــن، وقــال: «ومــا تنفعــه صــاليت وذمته 
مرهونــة؟ أال قــام أحدكــم فضمنــه» فقــام أبــو قتــادة، فقــال: مهــا عــيل يــا رســول اهللا.. فصــىل 

عليــه النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم-» ســبق خترجيــه. 
ــوم  ــأن يق ــزم ب ــاه أن يلت ــليم العني:ومعن ــامن بتس ــان، أو الض ــامن األعي ــاين: ض ــوع الث الن
بتســليم العــني املعينــة واملوجــودة بيــد الغــري،، فهــذه يصــح ضامهنــا؛ ألهنــا مضمونــة عــىل 

ــة بالذمــة.  مــن هــي بيــده، فصــح ضامهنــا مــن شــخص آخــر كاحلقــوق الثابت
النــوع الثالــث: ضــامن عهــدة املبيــع أو الضــامن بالــدرك: أي ضــامن مــا يلحــق املــال املبيــع 
 وهــذا النــوع هــو الــذي يقابــل صــورة الضــامن األصــيل، وذلــك بــأن يرفــع املشــرتي دعــو
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عــىل البائــع وذلــك بعــد اســتحقاق املبيــع للغــري.

املطلب الثاين: حق اخلصوم يف اختصام الضامن
اتفــق العلــامء عــىل أنــه إذا عــدم املضمــون أو غــاب فــإن الضامــن غــارم، وبالتــايل فــإن 

للمضمــون لــه أن يطالــب الضامــن بــام ضمنــه.
واختلفــوا فيــام إذا حــرض الضامــن واملضمــون ومل يغــب أي واحــد منهــام، فهــل يطالــب 
املضمــون لــه - صاحــب احلــق - الضامــن أم املضمــون عنــه، أم يطالبهــام مجيعــاً؟ اختلفــوا 

يف هــذه املســألة عــىل قولــني: 
ــه،  ــد قولي ــك يف أح ــة ومال ــن حنفي ــم م ــل العل ــور أه ــول مجه ــو ق ــول األول: وه الق
وشــافعية  وحنابلــة، إذ ذهبــوا إىل أن لصاحــب احلــق وهــو املضمــون لــه مطالبــة مــن شــاء 
ــة  ــا مطالب ــربة، أم ــام معت ــاً منه ــة أي ــك ألن مطالب ــون؛ وذل ــن أو املضم ــواء الضام ــام س منه
املضمــون فــألن احلــق ثابــت يف ذمتــه فهــو أصيــل فلــه مطالبتــه، وأمــا الضامــن فألننــا ذكرنــا 
ــايل فذمــة الضامــن  ــة باحلــق»، وبالت ــه «ضــم ذمــة إىل ذمــة يف املطالب يف تعريــف الضــامن بأن
ــة  ــه مطالب ــام أن ل ــن ك ــة الضام ــه مطالب ــذ ل ــدة، فحينئ ــة واح ــا ذم ــه أصبحت ــون عن واملضم

ــون.  املضم
القــول الثــاين: وهــو أحــد قــويل اإلمــام مالــك - رمحــه اهللا - حيــث ذهــب إىل أنــه ليــس 
للمضمــون لــه أن يأخــذ يف مطالبــة الضامــن مــع وجــود املضمــون عنــه؛ ألنــه وثيقــة فــال 

يســتوىف احلــق منهــا إال عنــد تعــذر اســتيفائه مــن األصــل. 
وبالنســبة لكيفيــة االختصــام، ومــدده ووقتــه فــإن هــذا مجيعــه يرجــع إىل مــا نــص املنظــم 

عليــه يف نظــام املرافعــات والــذي يدخــل يف بــاب السياســة الرشعيــة.
ــابقاً  ــا س ــد ذكرن ــا ق ــن فإنن ــام الضام ــب اختص ــول طل ــرت لقب ــي ذك ــرشوط الت ــا ال أم
ــح»،  ــى الصحي ــامن باملعن ــود ض ــدا رشط: «وج ــا ع ــرشوط، م ــذه ال ــي هل ــل الرشع التأصي
وهــذا الــرشط يدخــل يف قاعــدة: «الفــرع يســقط بســقوط األصــل» ؛ ذلــك أنــه إذا مل يوجــد 
ضــامن فــال وجــود للضامــن حينئــذ، وبالتــايل فــال يمكــن إعــامل مبــدأ «اختصــام الضامــن 
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ــه». ــون عن أو املضم

املطلب الثالث: املركز الفقهي للضامن املختصم
ــة، وقبــول القــايض لطلــب هــذه الدعــو مــن شــأهنا  ــارة دعــو الضــامن الفرعي إن إث
ــا يف  ــراف لدين ــدد األط ــح ع ــخاصها، ليصب ــث أش ــن حي ــة م ــعاب اخلصوم ــع ش أن توس

ــا:  ــني مه ــدد دعوي ــت بص ــس الوق ــون يف نف ــراف، ونك ــة أط ــة ثالث اخلصوم
١] الدعو األصلية. 

٢] دعو الضامن الفرعية.
ــوف  ــة، وس ــذه اخلصوم ــراف ه ــة ألط ــز الرشعي ــث يف املراك ــا أن نبح ــتلزم من ــذا يس وه

ــني املركــز الرشعــي للضامــن. أب
جــاء النــص الرصيــح يف جعــل الضامــن يف مركــز اخلصــم، وبالتــايل االلتــزام بجميــع مــا 
يلــزم بــه اخلصــم ومــن ذلــك قضــاء مــا ضمنــه يف صورتنــا هــذه وذلــك مــن خــالل األدلــة 

التاليــة:
ــىل اهللا  ــي -ص ــا النب ــا، فأتين ــب لن ــويف صاح ــال: ت ــه- ق ــر -ريض اهللا عن ــن جاب ١] فع
ــاران.  ــا: دين ــن؟ « قلن ــه دي ــال: «أعلي ــم ق ــوة، ث ــا خط ــه، فخط ــيل علي ــلم- ليص ــه وس علي
فانــرصف فتحملهــام أبــو قتــادة، فقــال: الدينــاران عــيل. فقــال رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه

وســلم-: «وجــب حــق الغريــم، وبــريء امليــت منهــام؟ « قــال: نعــم. فصــىل عليــه، ثــم قــال 
بعــد ذلــك: مــا فعــل الدينــاران؟ قــال: إنــام مــات أمــس؟ قــال: فعــاد إليــه مــن الغــد. فقــال: 
قــد قضيتهــام فقــال رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم-: «اآلن بــردت جلدتــه» رواه اإلمــام 
ــي ٧٩/٣،  ــنن الدارقطن ــث [٢٩٣]، س ــم احلدي ــي رق ــند ٣٣٠/٣. والدارقطن ــد يف املس أمح
ــو داود يف ســننه رقــم احلديــث [٣٣٤٣].  ورواه البيهقــي يف ســننه، رقــم احلديــث  ورواه أب
[١١١٨٣]، ورواه ابــن أيب شــيبة يف مصنفــه ٤٩/٣. وقــال اهليثمــي يف «جممــع الزوائــد» عــن 

هــذا احلديــث: إســناده حســن ٣٩/٣..
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املطلب الرابع: التعسف يف اختصام الضامن
ــل  ــري، ب ــام الغ ــات اختص ــد تطبيق ــد إح ــي تع ــة الت ــامن الفرعي ــو الض ــورة دع ص
أبرزهــا، هلــا نفــس غايــات وأهــداف األصــل وهــو «اختصــام الغــري»، فــإذا مــا كان طلــب 
اختصــام الضامــن املقــدم مــن قبــل أحــد اخلصــوم حمققــاً هلــذه األهــداف والغايــات جــاز لــه 
ذلــك الطلــب وصــار يف حقــه مــن ضمــن املباحــات التــي لــه األخــذ هبــا أو تركهــا، أمــا إن 
خالــف تلــك املقاصــد والغايــات فــإن ذلــك الفعــل يعتــرب حمرمــاً رشعــاً، ومذمــوم؛ ألنــه يعد 
 مــن قبيــل الظلــم ويمكننــا أن نســتدل هلــذا احلكــم الــذي أصدرنــاه عــىل التعســف يف دعــو

الضــامن الفرعيــة، والتــي يقصــد منهــا اإلرضار بالكتــاب والســنة املطهــرة. 
مْ  هُ رُ خِّ ؤَ ــامَ يُ ــلُ الظَّاملُِــونَ إِنَّ مَ عْ ــامَّ يَ افِــالً عَ ــبَنَّ اهللاََّ غَ سَ ْ ال حتَ أوالً: الكتــاب:١] قــال تعــاىل: ﴿وَ
ُمْ  هتُ ئِدَ أَفْ ــمْ وَ هُ فُ ــمْ طَرْ يْهِ ــدُّ إِلَ تَ رْ مْ ال يَ ــهِ وسِ ؤُ ــي رُ نِعِ قْ ــنيَ مُ طِعِ هْ ــارُ * مُ صُ فِيــهِ األَبْصَ ــخَ مٍ تَشْ لِيَــوْ

اء ﴾ ســورة إبراهيــم: (٤٢-٤٣). .  وَ هَ
ثانيــاً: الســنة املطهــرة: عــن أم ســلمة -ريض اهللا عنهــا - قالــت: ســمع رســول اهللا -صــىل 
ــه  ــرش، وإن ــا ب ــام أن ــال: «إن ــم فق ــرج إليه ــه فخ ــاب حجرت ــة بب ــلم- خصوم ــه وس اهللا علي
يأتينــي اخلصــم فلعــل بعضكــم أن يكــون أبلــغ مــن بعــض فأحســب أنــه صــدق فأقــيض لــه 
بذلــك، فمــن قضيــت لــه بحــق مســلم فإنام هــي قطعــة مــن النــار فليأخذهــا أو يرتكهــا» رواه 

البخــاري يف صحيحــه، رقــم (٢٤٥٨) ورواه مســلم يف صحيحه،رقــم (١٧١٣).
ــذا  ــل يف ه ــم يدخ ــه اإلرضار، والظل ــد ب ــدف يقص ــن هل ــام الضام ــف يف اختص والتعس

ــد.  الوعي
وعــىل القــايض إذا تبــني لــه تعســف أحــد اخلصــوم يف طلــب إدخــال الضامــن أن يعاقبــه 
بــام هــو أهــل لــه، فــإن كان ممــن ينفــع فيــه القــول أغلــظ لــه القــول ووبخــه، وأمــا إن كان 
ممــن ال يؤثــر فيــه قــول وال كالم فيعاقبــه بــيشء حمســوس فــإن ذلــك العقــاب معتــرب رشعــاً، 
بدليــل مــا رواه عبــداهللا بــن الزبــري أن رجــالً مــن األنصــار خاصــم الزبــري عنــد رســول اهللا 
ــاري:  ــال األنص ــل، فق ــا النخ ــقون هب ــي يس ــرة الت ــلم- يف رشاج احل ــه وس ــىل اهللا علي -ص
ح املــاء يمــر، فأبــى عليــه، فاختصمــوا عنــد رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم- فقــال  رسِّ
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ــاء إىل جــارك»  ــم أرســل امل ــري: «اســق يازبــري! ث ــه وســلم- للزب رســول اهللا -صــىل اهللا علي
ــول اهللا  ــه رس ــون وج ــك؟ فتل ــن عمت ــول اهللا إن كان اب ــا رس ــال: ي ــاري فق ــب األنص فغض
-صــىل اهللا عليــه وســلم- ثــم قال:»يــا زبــري اســق ثــم احبــس املــاء حتــي يرجــع إىل اجلــدر» 
تَّــى  نُــونَ حَ مِ ؤْ بِّــكَ ال يُ رَ فقــال الزبــري:واهللا إين ألحســب نزلــت هــذه اآليــة يف ذلــك: ﴿فَــال وَ
ــلِيامً﴾  وا تَسْ ــلِّمُ سَ يُ يْــتَ وَ َّــا قَضَ جــاً ممِ رَ مْ حَ ــهِ سِ وا يفِ أَنْفُ ِــدُ ــمَّ ال جيَ ــمْ ثُ يْنَهُ رَ بَ ــجَ ــوكَ فِيــامَ شَ مُ َكِّ حيُ
ــث [٢٢٣١]،  ــم احلدي ــه، رق ــاري يف صحيح ــم (٦٥). رواه البخ ــة رق ــاء، اآلي ــورة النس س
ــال  ــذي،،(١٠٩٩)، وق ــث [٢٣٥٧]، ورواه الرتم ــم احلدي ــه،، رق ــلم يف صحيح ورواه مس

حديــث حســن صحيــح، صحيــح ســنن الرتمــذي ٤٤/٢ ٠
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الفصل الرابع

حق االختصام القضائي

وفيه متهيد ومبحثان

التمهيد
املبحث األول: دور القايض يف اخلصومات.

وفيه مطلبان 

املطلب األول: دور القايض يف اخلصومة نظاماً.
وفيه فرعان

الفرع األول: تسيري اخلصومة بني حق اخلصوم ومبدأ حياد القايض.
ــن  ــلبياً م ــاً س ــف موقف ــايض يق ــل الق ــت جتع ــايض كان ــة للق ــة التقليدي ــرة القانوني النظ
ــل  ــا، ب ــة أو إثارهت ــك اخلصوم ــوم بتحري ــه أن يق ــس ل ــه لي ــى أن ــو؛ بمعن ــة والدع اخلصوم

ــط. ــو فق ــم يف الدع ــة واحلك ــل يف اخلصوم ــد الفص ــف دوره عن يتوق
وبعــض الــرشاح نظــر إىل اخلصومــة مــن خــالل النظــرة القانونيــة احلديثــة عــىل أهنــا ال 
تقــوم عــىل أســاس أهنــا رصاع بــني أطــراف يفــوز فيهــا األقــو حجــة، واألظهــر برهانــاً، 
بــل عــىل أســاس أهنــا خــالف يف حقيقــة قانونيــة هتــم املجتمــع، وجيــب مــن خــالل ذلــك أن 

يتعــاون اخلصــوم مــع القــايض لبيــان هــذه احلقيقــة.
ــه للدعــو بأهنــا: ال تقــوم عــىل أســاس  ــري الشــارح ســابق الذكــر عــن نظرت إال أن تعب
أهنــا رصاع بــني أطــراف يفــوز فيهــا األقــو حجــة.. مــا هــو إال تعبــري جمانــب للصــواب؛ 
ــك  ــالف ذل ــىل خ ــدل ع ــنا ي ــس حواس ــذي يالم ــل ال ــو الدلي ــيل وه ــع العم ــك أن الواق ذل
فنجــد يف واقعنــا أن اخلصومــة تقــوم بــني أطــراف هــم أشــخاص اخلصــوم كل واحــد منهــم 
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ــاً هبــذا  حيــاول الظفــر باحلــق املدعــى بــه، ولكــن يف النهايــة ســيظفر األقــو حجــة وبرهان
احلــق املدعــى بــه، ولبيــان ضعــف مــا ذهــب إليــه الشــارح نذكــر حديــث أم ســلمة - ريض 
ــل  ــون إيل، ولع ــم ختتصم ــال: «إنك ــلم- ق ــه وس ــىل اهللا علي ــي -ص ــه أن النب ــا - وفي اهللا عنه
أحدكــم أن يكــون أحلــن بحجتــه مــن اآلخــر فأقــيض لــه بنحــو مــا أســمع..» ســبق خترجيــه..

ــرة  ــالل النظ ــن خ ــه م ــة أمام ــة القائم ــايض إزاء اخلصوم ــة للق ــن األدوار اإلجيابي وم
ــن  ــايض م ــب الق ــة طل ــات الرشعي ــام املرافع ــا نظ ــص عليه ــي ن ــة، والت ــة احلديث القانوني
املــوكل إمتــام املرافعــة إذا كثــرت اســتمهاالت الوكيــل بحجــة ســؤال موكلــه بقصــد املامطلــة 
املــادة [٥١] مــن نظــام املرافعــات الرشعيــة.، ومــن أبــرز األدوار اإلجيابيــة للقــايض أيضــاً: 
ــام  ــن نظ ــادة [٧٦] م ــة امل ــر املحكم ــىل أم ــاء ع ــو بن ــه يف الدع ــري إلدخال ــام الغ اختص
ــاً لتعلــق  ــة، وأيضــاً للمحكمــة أن توقــف الســري يف الدعــو وقفــاً مؤقت املرافعــات الرشعي
 ــد ــة ل ــة املرتبط ــت القضي ــواء أكان ــا، س ــة هب ــة مرتبط ــل يف قضي ــىل الفص ــا ع ــم فيه احلك

ــة، ص٧٩  . ــح التنفيذي ــن اللوائ ــادة ١/٨٣ م ــريه امل ــد غ ــه أم ل ــايض نفس الق

الفرع الثاين: السلطة التقديرية للقايض يف اخلصومة:
الســلطة التقديريــة املخولــة للقــايض تتمثــل يف إنــزال أفعــال وترصفــات اخلصــوم عــىل 
املــواد النظاميــة ومــد موافقــة تلــك الترصفــات واألفعــال هلــذه املــواد مــن عــدم ذلــك.. 
ــايض  ــإن الق ــا ف ــو ومضموهن ــوع الدع ــبة ملوض ــة وبالنس ــامل اإلجرائي ــبة لألع ــذا بالنس ه
يعمــل ســلطته التقديريــة يف مــد موافقــة هــذه املواضيــع للرشيعــة مــن عــدم ذلــك.. وقــد 
جــاء نظــام املرافعــات الرشعيــة مؤكــداً هلــذا املبــدأ، فقــد نــص عــىل أن «للقــايض أن يســتنتج 
قرينــة أو أكثــر مــن وقائــع الدعــو أو مناقشــة اخلصــوم أو الشــهود لتكــون مســتنداً حلكمــه» 

املــادة [١٥٥] مــن نظــام املرافعــات الرشعيــة. 
وأيضــاً فقــد خــول النظــام للقــايض أن يفتــح بــاب املرافعــة بعــد إغالقــه ســواء أكان بنــاء 
عــىل أمــر اخلصــوم أو أمــر املحكمــة نفســها وذلــك ألســباب مــربرة املــادة [٦٦] مــن نظــام 

املرافعــات الرشعيــة.
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وتعتــرب الســلطة التقديريــة املخولــة للقــايض مــن قبيــل األمــور املعنويــة التــي ال يمكــن 
أن ندركهــا مــن خــالل أطرافنــا املحسوســة.

ــىل  ــوم ع ــال اخلص ــات وأفع ــزال ترصف ــىل إن ــايض ع ــة للق ــلطة التقديري ــف الس وال تتوق
ــاء  ــايض يف إنش ــامهة الق ــك إىل مس ــد ذل ــد يتع ــل ق ــة، ب ــوص النظامي ــد والنص القواع
ــن  ــة يمك ــوص نظامي ــود نص ــدم وج ــة ع ــك يف حال ــر، وذل ــة أخ ــد نظامي ــن قواع وتكوي
ــزال ترصفــات اخلصــوم عليهــا، وهــو مــا يســمى باجتهــاد القــايض أو قضــاء املحاكــم ،  إن
علــامً بــأن اجتهــاد القــايض أو قضــاء املحاكــم يعتــرب املصــدر األخــري مــن املصــادر القانونيــة 

ــايض. ــاد الق ــة باجته ــه يف الرشيع ــرب عن ــا يع ــذا م ــون، وه ــة للقان الثانوي

املطلب الثاين: دور القايض يف اخلصومة فقهاً
وفيه ثالثة فروع 

الفرع األول: تسيري اخلصومة بني حق اخلصوم ومبدأ حياد القايض.
نبــني هــذا املنهــج اإلســالمي مــن خــالل حديثنــا عــن ثالثــة حمــاور مجــع الفقه اإلســالمي 
بــني هــذه املحــاور الثالثــة لبيــان كيفيــة تســيري اخلصومــة بــني حــق اخلصــوم ومبــدأ حيــاد 

القــايض وهــذه املحــاور الثالثــة تتمثــل فيــام يــيل:
ــواه  ــور ن ــذا املح ــد ه ــيريها: يع ــة وتس ــك اخلصوم ــم يف حتري ــق اخلص ــور األول: ح املح
ــل  ــىل تفعي ــت ع ــا قام ــا يف حقيقته ــا؛ ألهن ــود ارتكازه ــة، وعام ــة القانوني ــة التقليدي النظري
ــل  ــايض أن يتدخ ــس للق ــا فلي ــد منه ــب األس ــتئثارهم بنصي ــوم، واس ــق اخلص ــم ح وتعظي
ــق  ــىل تطبي ــرص دوره ع ــام يقت ــريها، وإن ــا أو يس ــو ليحركه ــذه الدع ــة وه ــذه اخلصوم يف ه
ــبقت  ــد س ــالمية ق ــة اإلس ــن الرشيع ــط.. ولك ــو فق ــذه الدع ــىل ه ــة ع ــني واألنظم القوان
النظريــة القانونيــة التقليديــة يف تأصيــل أســس هــذا احلــق للخصــوم ولكنهــا مل تســلك ســبيل 
ــر  ــق حقه..يظه ــت كل ذي ح ــث أعط ــطية بحي ــذت بالوس ــام أخ ــق وإن ــذا احل ــو يف ه الغل

ــة: ــار التالي ــث واآلث ــذا باألحادي ــوم ه ــالم.بحق اخلص ــامم اإلس اهت
١ - عــن أم ســلمة-ريض اهللا عنهــا - قالــت: قــال رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم- 
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«إنكــم ختتصمــون إيل، ولعــل بعضكــم أن يكــون أحلــن بحجتــه مــن بعــض، فأقــيض لــه عــىل 
نحــو مــا أســمع منــه، فمــن قطعــت لــه مــن حــق أخيــه شــيئاً، فــال يأخذه،فإنــام أقطــع لــه بــه 

قطعــة مــن النــار» ســبق خترجيــه..
٢ - قــال الفقهــاء - رمحهــم اهللا - يف معــرض حديثهــم عــن أدب القــايض بــأن القــايض 
يكــره لــه أن يعلِّــم املدعــي كيــف يدعــي ومتــى يدعــي، إذ املدعــي هــو مــن يبتــدر ويكشــف 
عــن مركــزه كمدعــي يف هــذه الدعــو دون أي تدخــل مــن القــايض، فإذا مل حيســن الكشــف 
عــن هويتــه، كان للقــايض حينــذاك أن يبتــدر اخلصــوم بقولــه: مــن املدعــي منكــام ؟  وذلــك 

لتحريــك الدعــو التــي كان األوىل بتحريكهــا هــو املدعــي..
وهــذا ترصيــح مــن قبــل الفقهــاء - رمحهــم اهللا - بــأن الدعــو إنــام هــي ملــك للخصــوم 
ولكنهــا ليســت ملــكاً مطلقــاً بــل يشــاركهم فيهــا غريهــم، وذلــك يف حالــة عــدم إحســاهنم 
تســيري ذلــك امللــك وحســن إدارتــه عــىل الوجــه الصحيــح، فاملدعــي هــو الــذي أثــار هــذه 
 ،وهــذه اخلصومــة وهــو األحــق بتحريــر دعــواه وابتــداء القــايض بتلــك الدعــو الدعــو
أمــا إذا مل حيســن ذلــك بــأن تلعثــم لســانه مــن هيبــة املجلــس أو ألي ســبب آخــر، فللقــايض 
عندئــذ أن يتدخــل يف تلــك الدعــو ليحركهــا بعــد ذلــك التوقــف وذلــك بــأن يكشــف عــن 

شــخصية املدعــي.
ــذه  ــي يف ه ــم الرشع ــدار احلك ــك إلص ــم، وذل ــر احلك ــو يف ب ــت الدع ٣ - إذا توقف
ــداء  اخلصومــة، فــإن ألحــد أطــراف الدعــو أن حيــرك ســكون هــذه الدعــو وذلــك بإب
 دفــع أو أكثــر عــىل مــا ادعــى بــه الطــرف اآلخــر، وكــذا إذا صــدر احلكــم النهائــي يف الدعو
ــه أن  ــم جتاه ــدر احلك ــن أص ــوز مل ــن جي ــف ولك ــوف تتوق ــم س ــك احلك ــو بذل ــإن الدع ف
ــزه  ــب متيي ــك بطل ــاس ، وذل ــاع أو قي ــنة أو إمج ــاب أو س ــاً لكت ــم إذا كان خمالف ــض احلك ينق
ــدة  ــة الراك ــك اخلصوم ــوم يف حتري ــق اخلص ــىل ح ــر ع ــل آخ ــذا دلي ــز وه ــة التميي ــن حمكم م

ــاً مــن حقوقهــم.  ــرب حق واملتوقفــة وأن ذلــك يعت
املحــور الثــاين: مبــدأ حيــاد القــايض: جــاء الفقــه اإلســالمي مؤسســاً ملبــدأ حيــاد القــايض 
ــني  ــدره ب ــذي يص ــم ال ــه يف احلك ــوره وحيف ــدم ج ــوم.. وع ــني اخلص ــه ب ــطيته وعدل ووس
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ــني. املتخاصم
وقد دل عىل هذا املبدأ القرآن الكريم والسنة املطهرة وآثار السلف الصالح. 

مْ  كُ ضِ فَاحْ ــةً يفِ األَرْ لِيفَ نَــاكَ خَ لْ عَ ــا جَ دُ إِنَّ اوُ ــا دَ أوالً: الكتــاب: قــال اهللا - عــز وجــل -: ﴿يَ
ــبِيلِ  ــنْ سَ ــونَ عَ لُّ يــنَ يَضِ ذِ ــبِيلِ اهللاَِّ إِنَّ الَّ ــنْ سَ ــكَ عَ لَّ يُضِ  فَ َــوَ تَّبِــعِ اهلْ ال تَ َــقِّ وَ َ النَّــاسِ بِاحلْ ــنيْ بَ

﴾ ســورة ص: ٢٦.. ــابِ سَ مَ احلِْ ــوْ ــوا يَ يدٌ بِــامَ نَسُ ــدِ ابٌ شَ ــذَ ُــمْ عَ اهللاَِّ هلَ
ثانياً: السنة املطهرة: 

١ - عــن معقــل بــن يســار -ريض اهللا عنــه- قــال: ســمعت رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه 
ــة فلــم حيطهــا بنصحــه إال مل جيــد رائحــة  ــد يســرتعيه اهللا رعي وســلم- يقــول: «مــا مــن عب
ــه،  ــلم يف صحيح ــث [٧١٥٠]، ورواه مس ــم احلدي ــه، رق ــاري يف صحيح ــة» رواه البخ اجلن

ــث [١٤٢].. ــم احلدي رق
ثالثــاً: اآلثــار: رو الشــعبي فقــال: كان بــني عمــر بــن اخلطــاب وأيب بــن كعــب مــداراة 
ــاك لتحكــم  ــه عمــر: أتين ــه، فقــال ل ــاه يف منزل ــن ثابــت، فأتي ــد ب يف يشء، فجعــال بينهــام زي
ــري  ــا أم ــا ي ــال: هاهن ــه، فق ــدر فراش ــىل ص ــد ع ــه زي ــع ل ــم، فوس ــى احلك ــه يؤت ــا، يف بيت بينن

ــه.. ــبق خترجي ــاء.. س ــرت يف أول القض ــه- جُ ــر -ريض اهللا عن ــه عم ــال ل ــني. فق املؤمن
٢ - عندمــا حتــدث الفقهــاء - رمحهــم اهللا - عــن آداب القــايض قالــوا: وليــس للقــايض 
ــم أحــد اخلصــوم فينظــر  ــا إذا مل يتكل ــادر اخلصــوم بســؤاهلم: مــن املدعــي منكــام.. أم أن يب
ــة للتحــدث بعــد هــذا الســكوت فــال  ــإن كان ســكوهتم هتيئ القــايض يف هــذا الســكوت، ف

ــة.  ــداء يف اخلصوم ــأهلام االبت ــني وال يس ــذاك إىل اخلصم ــايض حين ــم الق يتكل
٣ - ذهبــت طائفــة مــن العلــامء إىل أنــه ال جيــوز للقــايض أن حيكــم بعلمــه، وهــذا دليــل 

عــىل مبــدأ حيــاد القــايض.
املحــور الثالــث: إجيابيــة القــايض يف الفقــه اإلســالمي: جــاء اإلســالم مؤكــداً ومؤسســاً 
ملبــدأ حيــاد القــايض، وموجبــاً األخــذ بــه ملــن تــوىل أيــة واليــة، وحمــذراً بالوعيــد الشــديد كل 
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مــن ضيــع هــذا املبــدأ بالتهــاون فيــه والتخــاذل عــن األخــذ بــه. 
ويمكن أن نستدل إلجيابية القايض بام ييل: 

ــه  ــاً كان ل ــن أيب حــدرد دين ــه تقــاىض اب ــه- أن ــن مالــك -ريض اهللا عن ١ - عــن كعــب ب
عليــه يف املســجد، فارتفعــت أصواهتــام حتــى ســمعهام رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم- 
ــال:  ــب؟» ق ــا كع ــاد: «ي ــه فن ــجف حجرت ــف س ــى كش ــام حت ــرج إليه ــه، فخ ــو يف بيت وه
قلــت: لبيــك يــا رســول اهللا، فقــال: «ضــع مــن دينــك هــذا» وأومــأ إليــه أي الشــطر. قــال: 
لقــد فعلــت يــا رســول اهللا، قــال: «قــم فاقضــه» رواه البخــاري يف صحيحــه،، رقــم احلديــث 
[٢٧٠٦]، ورواه مســلم يف صحيحــه، رقــم احلديــث [١٥٥٨]. ورواه النســائي رقــم احلديث 

 ..[٥٤١٤]
٣ - أجــاز الفقهــاء - رمحهــم اهللا - للقــايض أن يبــادر اخلصــوم إذا مل يــدع املدعــي وحيــرر 

دعــواه بــأن يقــول هلــم: مــا خطبكــام ؟ أو مــن املدعــي منكــام ؟.

الفرع الثاين: السلطة التقديرية للقايض يف اخلصومة: 
ــه  ــىل اهللا علي ــي -ص ــول النب ــي ق ــة ه ــايض يف اخلصوم ــة للق ــلطة التقديري ــل الس أص
ــي  ــمع النب ــه س ــه- أن ــاص -ريض اهللا عن ــن الع ــرو ب ــذي رواه عم ــث ال ــلم- يف احلدي وس
-صــىل اهللا عليــه وســلم- قــال: «إذا حكــم احلاكــم فاجتهــد ثــم أصــاب فلــه أجــران، وإذا 
حكــم فاجتهــد ثــم أخطــأ، فلــه أجــر» رواه البخــاري يف صحيحــه، رقــم احلديــث [٦٩١٩]. 

ــو داود [٣٥٧٤]. ــث [١٧١٦]، ورواه أب ــم احلدي ــه رق ــلم يف صحيح ورواه مس
أمــا إن حكــم احلاكــم، أو قــىض القــايض بمجــرد اهلو والتشــهي فإنــه يدخــل يف احلديث 
ــاة  ــال: «القض ــلم- ق ــه وس ــىل اهللا علي ــي -ص ــه-، أن النب ــدة -ريض اهللا عن ــذي رواه بري ال
ثالثــة، واحــد يف اجلنــة واثنــان يف النــار فأمــا الــذي يف اجلنــة فرجــل عــرف احلــق فقــىض بــه، 
ورجــل عــرف احلــق فجــار يف احلكــم فهــو يف النــار، ورجــل قــىض للنــاس عــىل جهــل فهــو 

النــار» ســبق خترجيــه.
ــنن  ــاء يف الس ــا ج ــايض م ــة للق ــلطة التقديري ــة الس ــىل مرشوعي ــة ع ــار الدال ــن اآلث وم
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الكــرب: أن عمــر بــن اخلطــاب -ريض اهللا عنــه- أرشك األخــوة مــن األب واألم مــع 
األخــوة مــن األم يف الثلــث، فقــال لــه رجــل: قضيــت يف هــذا عــام أول بغــري هــذا ؟ قــال: 
كيــف قضيــت ؟ قــال: جعلتــه لألخــوة مــن األم، ومل جتعــل لألخــوة مــن األب واألم شــيئاً، 
ــا رواه البيهقــي رقــم [٣١٠٩٧]، ورواه  ــا، وهــذا عــىل مــا قضين قــال: تلــك عــىل مــا قضين
ــوع  ــر بمجم ــننهرقم [٦٤٥] واألث ــي يف س ــه. ٢٤٩/١٠. ورواه الدارم ــرزاق يف مصنف عبدال

ــه حســن.. طرق

املبحث الثاين: حدود حق املحكمة يف اختصام الغري
وفيه مطلبان 

املطلب األول:حدود حق املحكمة يف اختصام الغري نظاماً
وفيه ثالثة فروع

الفرع األول: أمهية اختصام املحكمة للغري.
ــر  ــىل أم ــاء ع ــري بن ــام الغ ــدأ اختص ــذ بمب ــن األخ ــعودي م ــم الس ــه املنظ ــب إلي ــا ذه م
ــد  ــات ومقاص ــالمي ولغاي ــع اإلس ــق للترشي ــو املواف ــح وه ــرأي الصحي ــو ال ــة ه املحكم
ــة يف العــامل، إذ أخــذ هبــذا  الرشيعــة اإلســالمية، واملوافــق أيضــاً ملعظــم التنظيــامت اإلجرائي

ــة. ــني العاملي ــن القوان ــة م ــدأ جمموع املب
ــد التــي حتققهــا هــذه الصــورة،  ــة اختصــام الغــري بأمــر املحكمــة يف الفوائ وتتمثــل أمهي

ــا ذكــر بعــض هــذه الفوائــد ومنهــا:  ويمكنن
ــذي كان  ــي ال ــا الطبيع ــو إىل وضعه ــالل رد الدع ــن خ ــك م ــة، وذل ــار احلقيق ١] إظه

ــم.  ــهم أو عنته ــوم أو غش ــال اخلص ــوال إمه ــه ل ــر علي ــب أن تظه جي
ــة يف  ــة واإلجيابي ــلبية إىل دور الفاعلي ــة الس ــن بوتق ــه م ــايض وإخراج ــل دور الق ٢] تفعي
اخلصومــة وذلــك عــن طريــق اختصامــه للغــري إلدخالــه يف هــذه اخلصومــة التــي يــر مــن 

ــه إظهــاراً للحقيقــة. ــه ومــا لدي ــه فيهــا ألخــذ أقوال املصلحــة إدخال
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ــق  ــن طري ــري ع ــام الغ ــدأ اختص ــذ بمب ــدم األخ ــع؛ ألن يف ع ــوق املجتم ــة حق ٣] محاي
ــري. ــوق الغ ــاع حلق ــكام، وضي ــارض يف األح ــاو وتع ــدد للدع ــة، تع املحكم

الفرع الثاين: كيفية اختصام املحكمة للغري:
مل يســلك املنظــم الســعودي مســلك بعــض القوانــني الوضعيــة ، يف إعطــاء القــايض دوراً 
ــك  ــاالت ذل ــرص حل ــري ح ــن غ ــة م ــر املحكم ــىل أم ــاء ع ــري بن ــام الغ ــك باختص ــاً وذل إجيابي
االختصــام، بــل قيــد املنظــم الســعودي هــذا الــدور اإلجيــايب يف حــاالت حمــددة عــىل ســبيل 

احلــرص، تتمثــل هــذه احلــاالت يف ثــالث حــاالت هــي عــىل النحــو التــايل: 
ــل  ــزام ال يقب ــق أو الت ــن أو ح ــة تضام ــوم رابط ــد اخلص ــه بأح ــن تربط ــة األوىل: م احلال

ــة.  التجزئ
ــيوع ألي  ــىل الش ــك ع ــه، أو الرشي ــى علي ــي أو املدع ــع املدع ــوارث م ــة: ال ــة الثاني احلال
ــة. ــة الثاني ــة األوىل، أو بالشــيوع يف احلال ــة بالرتكــة يف احلال ــت الدعــو متعلق منهــام إذا كان

ــة  ــدت للمحكم ــا إذا ب ــم فيه ــو، أو باحلك ــام الدع ــار بقي ــد يض ــن ق ــة: م ــة الثالث احلال
ــوم..  ــب اخلص ــن جان ــري م ــش، أو التقص ــؤ، أو الغ ــىل التواط ــة ع ــل جدي دالئ
وتتميز هذه احلالة عن سابقتيها بأن املنظم السعودي قد اشرتط هلا رشطني مها: 

١/ وجــود رضر يلحــق هبــذا الغــري املــراد اختصامــه مــن جــراء رفــع الدعــو أو احلكــم 
فيهــا. وقــد مثلنــا هلــذا الــرشط بأمثلــة ســابقة.

ــن  ــري م ــش أو تقص ــؤ أو غ ــاك تواط ــىل أن هن ــة ع ــل جدي ــة دالئ ــدو للمحكم ٢/ أن يب
ــة.  ــن اخلصوم ــاً ع ــل خارج ــري إذا ظ ــق بالغ ــه رضر يلح ــب علي ــوم، يرتت ــب اخلص جان

هــذا التحديــد حلــاالت اختصــام الغــري بأمــر املحكمــة مــن قبــل املنظــم الســعودي أطلــق 
العنــان لــه بعــد تقييــده باحلــاالت الثــالث التــي ذكرناهــا، إذ جــاء يف الالئحــة التنفيذيــة مــا 
يلغــي هــذا التقييــد هبــذه احلــاالت، وجيعــل اختصــام الغــري بنــاء عــىل أمــر املحكمــة مطلقــاً 
ــىل  ــم ١/٧٦ ع ــة رق ــة التنفيذي ــص الالئح ــة  وتن ــار احلقيق ــة وإظه ــة العدال ــط مصلح بضاب
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أنــه: «لناظــر الدعــو أن يأمــر بإدخــال مــن يــر يف إدخالــه مصلحــة وإظهــاراً للحقيقــة» 
املــادة ١/٧٦، مــن اللوائــح التنفيذيــة ص٦٨.

ويالحــظ هنــا أن املنظــم الســعودي ملــا أطلــق العنــان للمحكمــة يف اختصــام من تشــاء إذا 
كان يف ذلــك مصلحــة للعدالــة وإظهــاراً للحقيقــة مل يقيــد ســلطة املحكمــة هــذه بــأن يكــون 
هــذا الغــري ممــن كان يصــح اختصامــه يف الدعــو عنــد رفعهــا كــام قيــد ســلطة اخلصــوم يف 
ــر أن يف  ــن ت ــام م ــة يف اختص ــق احلري ــة مطل ــإن للمحكم ــايل ف ــري.. وبالت ــم للغ اختصامه

إدخالــه واختصامــه يف الدعــو القائمــة حســن ســري العدالــة وإظهــاراً للحقيقــة.
ونلحــظ أخــرياً يف هــذه املــادة املختصــة باختصــام الغــري بنــاء عــىل أمــر املحكمــة أن املنظم 
مل حيــدد موعــداً حلضــور مــن تأمــر املحكمــة بإدخالــه بــل جعــل ذلــك إىل املحكمــة لتحديــد 
ــاره  ــع يف إحض ــا، وتتب ــة هب ــا املحيط ــو وظروفه ــب كل دع ــاء، بحس ــذي تش ــد ال املوع
ــام  ــن نظ ــا م ــا بعده ــادة (١٢) وم ــت امل ــور أوضح ــف باحلض ــادة بالتكلي ــاع املعت األوض

ــور. ــف باحلض ــادة بالتكلي ــاع املعت ــة األوض ــات الرشعي املرافع
وإذا أراد القــايض أن يدخــل شــخصاً يف اخلصومــة القائمــة أمامــه، وكان هــذا الشــخص 
يقيــم خــارج واليتــه املكانيــة، فللقــايض عندئــذ أن يســتخلف املحكمــة التــي يقــع يف ضمــن 

واليتهــا املــادة ٢/٧٦، مــن اللوائــح التنفيذيــة ص٦٨..
وكذلــك فإنــه ال جيــوز للمحكمــة اجلزئيــة أن تدخــل شــخصاً يف دعــو أقيمت ضــده إذا 
كانــت هــذه الدعــو خــارج اختصاصهــا النوعــي املــادة ٢٣/٧٦ مــن اللوائــح التنفيذيــة،  

ص٦٨.
ــث ال  ــرف ثال ــال ط ــة إال بإدخ ــم يف قضي ــة أن حتك ــة اجلزئي ــتطع املحكم ــا إذا مل تس  أم
ختتــص بنظــر الدعــو ضــده اختصاصــاً نوعيــاً فعليهــا إحالــة الدعــو األصليــة وطلــب 

ــة، ص٦٩. ــح التنفيذي ــن اللوائ ــادة ٤/٧٦ م ــة امل ــة العام ــال إىل املحكم اإلدخ
وقــد بــنيِّ نظــام املرافعــات الرشعيــة االختصــاص النوعــي يف املحاكــم الســعودية 
ووضحــه وبينــه بــنيِّ نظــام املرافعــات الرشعيــة االختصــاص النوعــي يف املحاكــم الســعودية 
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يف املادتــني (٣١) و(٣٢)..
ــل  ــك أن تدخ ــد ذل ــة عن ــإن للمحكم ــلمني ف ــال املس ــت م ــىل بي ــو ع ــت دع وإذا أقيم
ــم  ــادة رق ــال امل ــت امل ــن بي ــاع ع ــي للدف ــاد الوطن ــة واالقتص ــل وزارة املالي ــن قب ــدوب م من

ــة، ص٦٩. ــح التنفيذي ــن اللوائ ٧/٧٦  م
ــة  ــإن للمحكم ــة، ف ــال املحكم ــت م ــد بي ــاً ل ــه حمفوظ ــى ب ــغ املدع ــذا إذا كان املبل وك
عندئــذ أن تدخــل مأمــور بيــت مــال املحكمــة، واحلكــم عليــه إذا توجــه احلكــم عليــه املــادة 

ــة، ص٦٩.. ــح التنفيذي ــن اللوائ ــم ٨/٧٦  م رق

الفرع الثالث: حق املحكمة يف استبعاد أحد اخلصوم:
ثبــت لدينــا ممــا ســبق أن للمحكمــة أن توســع نطــاق اخلصومــة مــن حيــث أشــخاصها 
وأن تســتكمل عنــارص الدعــو وذلــك بإدخــال شــخص مــن الغــري طاملــا أن إدخــال ذلــك 
ــذا  ــتبعد ه ــة أن تس ــل للمحكم ــن ه ــة، ولك ــار للحقيق ــة وإظه ــة للعدال ــه مصلح ــري في الغ
الغــري الــذي أمــرت بإدخالــه وأصبــح مصنفــاً مــن ضمــن اخلصــوم، كطــرف مــن أطــراف 

اخلصومــة؟
هذا التساؤل أجابت عنه الالئحة التنفيذية بقوهلا: 

«للمحكمــة إبعــاد مــن رأت إدخالــه وملــن أبعدتــه املحكمــة طلــب التدخــل، كــام للخصم 
طلــب إدخالــه» الالئحــة التنفيذية رقــم ٥/٧٦، ص٦٩. .

ومــع أن املنظــم قــد خــول املحكمــة هــذه الســلطة يف اســتبعاد مــن رأت إدخالــه، إال أنــه 
مل هيضــم حــق هــذا الغــري الــذي اســتبعدته املحكمــة مــن اخلصــوم مــن التقــايض باعتبــاره 
فــرداً مــن أفــراد هــذا املجتمــع لــه كافــة احلقــوق وعليــه ســائر الواجبــات وااللتزامــات، إذ 
ــب  ــك بحس ــة وذل ــة القائم ــه يف اخلصوم ــب إدخال ــه أن يطل ــاح ل ــعودي أت ــم الس أن املنظ
مــا تقتضيــه املــادة [٧٧] مــن نظــام املرافعــات الرشعيــة والتــي نظمــت عمليــة التدخــل يف 

.الدعــو
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املطلب الثاين: حدود حق املحكمة يف اختصام الغري فقهاً
وفيه ثالثة فروع

الفرع األول: أمهية اختصام املحكمة للغري. 
عــارض كثــري مــن رشاح األنظمــة الصــورة الثانيــة مــن اختصــام الغــري، وهــي اختصــام 
ــذه  ــىل ه ــرتاض ع ــنيع واالع ــرشاح يف التش ــؤالء ال ــه ه ــب إلي ــا ذه ــري،، وم ــة للغ املحكم
الصــورة خمالــف ملــا جــاء يف الرشيعــة اإلســالمية، بــل إن مــا أخــذ بــه املنظــم الســعودي مــن 
ــالمية،  ــة اإلس ــق للرشيع ــو املواف ــة ه ــر املحكم ــىل أم ــاء ع ــري بن ــام الغ ــورة اختص ــرار ص إق
ــد  ــا ملقاص ــد موافقته ــا م ــورة؟ وم ــذه الص ــالمي هل ــع اإلس ــو الترشي ــا ه ــل: وم ــإن قي ف

ــة؟  ــات الرشيع وغاي
اإلجابة عىل هذه األسئلة تتمثل يف األدلة التالية: 

الدليــل األول:يعتــرب حديــث القســامة دليــالً وبرهانــاً عــىل مبــدأ اختصــام الغــري بصفــة 
ــوف  ــة، وس ــة خاص ــة بصف ــر املحكم ــىل أم ــاء ع ــري بن ــام الغ ــورة اختص ــىل ص ــة، وع عام
أبــني وجــه الداللــة مــن حديــث القســامة بعــد أن أذكــر نــص هــذا احلديــث، فعــن ســهل 
ــلَ  يِّصــة بــن مســعود وعبــداهللا بــن ســهل انطلقــا قِبَ بــن أيب حثمــة ورافــع بــن خديــج أن حمُ
خيــرب فتفرقــا يف النخــل فقتــل عبــداهللا بــن ســهل فاهتمــوا اليهــود فجــاء أخــوه عبدالرمحــن 
وأبنــا عمــه حويصــة وحميصــة إىل النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم- فتكلــم عبدالرمحــن يف أمــر 
َ أو قــال:  ــربْ أخيــه وهــو أصغــر منهــم، فقــال رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم- كــربِّ الكُ
ليبــدإ األكــرب، فتكلــام يف أمــر صاحبهــام فقــال رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم-: «يقســم 
ــف؟  ــف نحل ــهده كي ــرٌ مل نش ــوا: أم ــه»، قال ــع برمت ــم فيدف ــل منه ــىل رج ــم ع ــون منك مخس
قــال: «فتربئكــم هيــود بأيــامن مخســني منهــم» قالــوا: يــا رســول اهللا قــوم كفــار، قــال: فــوداه 
ــاً  ــم يوم ــداً هل ــت مرب ــهل: فدخل ــال س ــه، ق ــن قبل ــلم- م ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا -ص رس
ــلم،  ــظ ملس ــه واللف ــق علي ــث متف ــا» حدي ــة برجله ــل ركض ــك اإلب ــن تل ــة م ــي ناق فركضتن
رواه مســلم، رقــم [١٦٦٩]، ورواه البخاريرقــم [٦٨٩٨]،، ورواه النســائي، رقــم [٤٧١٣]، 

ــم [١١٤٩]..  ــذي، رق ورواه الرتم
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الدليــل الثــاين: مــن ضمــن األدلــة التــي يمكــن اإلســتدالل هبــا عــىل مرشوعيــة اختصــام 
الغــري بنــاء عــىل أمــر املحكمــة: «السياســة الرشعيــة»، فــإذا كان هــذا األمــر وهــو - اختصــام 
الغــري بنــاء عــىل أمــر املحكمــة - حمققــاً للمصالــح، وجالبــاً للمنافــع مــن غــري أن يكــون هلــذا 
املبــدأ معــارض مــن كتــاب أو ســنة أو إمجــاع أو قيــاس جــيل، فــإن العمــل هبــذا املبــدأ متوجــه 

ــمْ ﴾ ســورة النســاء: ٥٩.  نْكُ ــرِ مِ أُويلِ األَمْ ــولَ وَ سُ ــوا الرَّ أَطِيعُ وفيــه أخــذ بقولــه تعــاىل: ﴿وَ
ــاب  ــه الكت ــا جــاء ب ــاً للمصلحــة وغــري خمالــف مل ــه ويل األمــر حمقق ــا أمــر ب ــإذا كان م ف
والســنة واإلمجــاع والقيــاس اجلــيل فــإن العمــل هبــذا األمــر واجــب لداللــة اآليــة الســابقة 
ــر  ــىل أم ــاء ع ــري بن ــام الغ ــورة اختص ــامل ص ــراء إع ــن ج ــة م ــربة واملتحقق ــح املعت واملصال

ــل يف اآليت: ــة تتمث املحكم
ــل يف  ــذي يتمث ــي، وال ــا احلقيق ــا إىل وضعه ــك برده ــو، وذل ــورة الدع ــل ص ٢ - تعدي
إدخــال مــن حتتــاج إليــه الدعــو لقيامهــا عــىل األركان األساســية هلــا، وذلــك القصــور يف 
ــة قــد يكــون ناجتــاً مــن جهــل املدعــي أو مــن  ظهــور الدعــو عــىل غــري صورهتــا احلقيقي

تعســفه، أو لغــري ذلــك مــن األســباب..
ويمكــن أن نمثــل بفائــدة حيــة وواقعــة معــارصة أُثمــرت نتيجــة إعــامل صــورة اختصــام 

الغــري بنــاء عــىل أمــر املحكمــة، هــذه الفائــدة تتضــح يف املثــال التــايل: 
ــل  ــه ب بتوكي ــى علي ــام املدع ــد ق ــه ب، وق ــى علي ــىل املدع ــو ع ــي أ دع ــع املدع رف
شــخص آخــر للدفــاع عنــه يف هــذه اخلصومــة هــو ج، مضمــون هــذه الدعــو أن املدعــى 
عليــه قــد قــام ببيــع ســيارة املدعــي أ ونوعهــا فــورد موديــل ١٩٩١م، للمشــرتي د، وذلــك 
منــذ عــرش ســنوات.، وقــد اســتلم املدعــى عليــه هــذا املبلــغ ومل يقــم بتســديده إىل املدعــي، 
ــذه  ــه ج ه ــى علي ــل املدع ــر وكي ــد أنك ــه. وق ــم علي ــه واحلك ــى علي ــؤال املدع ــب بس ويطال
الدعــو قائــالً: إن الــذي قــام بعمليــة البيــع هــو املدعــي، وأمــا مــوكيل فقــد قــام بإخبــار 
املشــرتي د بأوصــاف الســيارة وهيئتهــا ولوهنــا وســعرها، ثــم بعــد ذلــك اســتلم شــيكاً مــن 
املشــرتي د، ومل يرصفــه البنــك لعــدم وضــوح الكتابــة فيــه، وال أعلــم قيمــة هــذا الشــيك. 
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وقــد رفــع القــايض هــذه اجللســة آمــراً بدخــول وحضــور املشــرتي د يف هــذه اخلصومــة، 
وذلــك للتحقــق مــن عمليــة الــرشاء وألخــذ أقوالــه فيهــا. 

ــة  ــي مخس ــة وه ــع وبالقيم ــة البي ــر بعملي ــرتي د، وأق ــرض املش ــة ح ــة الثاني ويف اجللس
ــه مل  ــك بأن ــر كذل ــك، وأق ــن ذل ــه ع ــايض ل ــؤال الق ــد س ــك بع ــال، وذل ــف ري ــون أل وثالث
ــن  ــه م ــع لدي ــه ال مان ــه، وأن ــى علي ــي وال للمدع ــيئاً ال للمدع ــة ش ــك القيم ــن تل ــع م يدف
أن يدفعهــا للمدعــي مقســطة لعــدم قدرتــه عــىل دفعهــا دفعــة واحــدة، وذلــك بواقــع ألــف 
(١٠٠٠ريــال) يف كل شــهر هــذه القضيــة عرضــت أمــام املحكمــة الكــرب بالريــاض برقــم 

٢٣/٢٤٤٦٠ يف ١٤٢٣/٤/١٨هـــ. .
وقــد جــاء يف أقضيــة ســامحة رئيــس القضــاة ومفتــي الديــار الســعودية الشــيخ / حممــد 
بــن إبراهيــم آل الشــيخ، مــا يؤكــد هــذا املبــدأ، ومــن أقضيتــه التــي تؤيــد وتؤكــد اختصــام 

الغــري بنــاء عــىل أمــر املحكمــة مــا يــيل: 
ــة...؛ ألن  ــىل ورث ــه ع ــه في ــو تتوج ــب، فالدع ــن الطل ــويف.. م ــط املت ــق بقس ــا يتعل «م
ــم ٣/٢٦٥٠ يف ١٣٨٣/١١/٢٥هـــ،  ــدر برق ــم ص ــذا احلك ــوت» ه ــخ بامل ــة تنفس الرشك

ــات  ١٣٥/١. .  ــام املرافع ــوص نظ ــي لنص ــل الرشع ــة التأصي مقدم
وصــدر مــن ســامحة رئيــس القضــاة أيضــاً مــا يتعلــق هبــذه الصــورة: «إنــه متــى توجــه 
احلكــم عــىل بيــت املــال فال بــد من حضــور منــدوب مــن وزارة املاليــة يتــوىل الدفاع عــن بيت 
املــال، ثــم يصــدر احلكــم يف ذلــك» صــدر هــذا احلكــم برقــم ٢٠٥ يف ١٣٩٦/١٢/٢٥هـــ. 

مقدمــة التأصيــل الرشعــي لنصــوص نظــام املرافعــات ١٣٥/١.. 
ــدم  ــاو، وع ــدد الدع ــدم تع ــد يف ع ــة يفي ــر املحكم ــىل أم ــاء ع ــري بن ــام الغ ٢] اختص
ــري،.  ــن الغ ــق م ــذ احل ــري، أو أخ ــوق الغ ــة حق ــد يف محاي ــام يفي ــاً، ك ــكام أيض ــارض األح تع

الفرع الثاين: كيفية اختصام املحكمة للغري:
ــة  ــر املحكم ــىل أم ــاء ع ــري بن ــام الغ ــورة اختص ــىل ص ــعودي ع ــم الس ــص املنظ ــا ن عندم
حــدد احلــاالت التــي جيــوز للقــايض مــن خالهلــا أن خيتصــم الغــري، إال أننــي أر أن تقييــد 
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ــه نظــر؛ إذ  ــاء عــىل أمــر املحكمــة هبــذه احلــاالت الثــالث أمــر في املنظــم اختصــام الغــري بن
مــا الفــرق بــني اختصــام الغــري بنــاء عــىل أمــر اخلصــوم وبــني اختصــام الغــري بنــاء عــىل أمــر 

املحكمــة؟ 
ــر  ــىل أم ــاء ع ــري بن ــام الغ ــد اختص ــة تقيي ــدم وجاه ــن ع ــه م ــت إلي ــا ذهب ــد م ــا يؤي ومم
ــلم-  ــه وس ــىل اهللا علي ــرش -ص ــيد الب ــن س ــر ع ــاء يف األث ــا ج ــة م ــاالت معين ــة بح املحكم
بجــواز إدخــال الغــري بنــاء عــىل أمــر القــايض -صــىل اهللا عليــه وســلم- يف حالــة ال يمكــن أن 
تصنــف مــن ضمــن احلــاالت الثــالث التي نــص عليهــا املنظــم الســعودي، وذلــك يف حديث 
القســامة، إذ تبــني لنــا عندمــا ذكرنــا حديــث القســامة وبينــا وجــه الداللــة منــه عــىل جــواز 
هــذه الصــورة - أي إدخــال الغــري وهــم عصبــة املقتــول الــوارث منهــم وغــري الــوارث ألداء 
اليمــني - ال يمكــن أن تــدرج هــذه الصــورة حتــت مظلــة أيــة حالــة مــن احلــاالت الثــالث 
التــي ذكرهــا املنظــم الســعودي، وهــذا دليــل عــىل جــواز إطــالق هــذه الصــورة مــن غــري 

تقييــد هلــا بحــاالت معينــة.
ــر  ــىل أم ــاء ع ــري بن ــام الغ ــورة اختص ــالق ص ــا إلط ــي ذكرهت ــوغات الت ــىل املس ــاء ع وبن
ــاً  ــن ترصف ــد أحس ــعودي ق ــم الس ــة، أر أن املنظ ــاالت معين ــا بح ــدم تقييده ــة وع املحكم
عندمــا تــدارك قصــور هــذا التقييــد هبــذه احلــاالت الثــالث وأطلــق هــذا التحديــد وجعــل 
ــال  ــذا اإلدخ ــون يف ه ــط: أن يك ــري بضاب ــن الغ ــخص م ــال أي ش ــلطة يف إدخ ــايض الس للق
ــة للــامدة [٧٦] رقــم [١]:  ــة وإظهــاراً للحقيقــة و جــاء يف الالئحــة التنفيذي مصلحــة للعدال
«لناظــر الدعــو أن يأمــر بإدخــال مــن يــر يف إدخالــه مصلحــة وإظهــاراً للحقيقــة « املــادة 

ــة، ص٦٨. .  ــات الرشعي ــام املرافع ــة لنظ ــح التنفيذي ــن اللوائ ١/٧٦ م
ــه  ــاء عــىل أمــر املحكمــة في وهــذا اإلطــالق مــن املنظــم الســعودي الختصــام الغــري بن
مصالــح ومنافــع، هــذه املصالــح الناجتــة مــن إعــامل اختصــام الغــري بنــاء عــىل أمــر املحكمــة 

مــن غــري تقييــد هلــا يمكــن النظــر فيهــا مــن جهتــني مهــا: 
اجلهــة األوىل:إن النظــر مــن خــالل هــذه اجلهــة إىل املصالــح الناجتــة مــن إعــامل صــورة 
ــتلزم أال  ــة يس ــاالت معين ــا بح ــد هل ــري تقيي ــن غ ــة م ــر املحكم ــىل أم ــاء ع ــري بن ــام الغ اختص
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يشــرتط أن تكــون الثــامر الناجتــة عــن إعــامل هــذه الصــورة خالصــة مــن دون أيــة شــوائب 
ــة عــىل  ــة وطاغي ــح أن تكــون غالب ــرب يف تلــك املصال ــل املعت ــح، ب تعكــر صفــو هــذه املصال

غريهــا. 
اجلهــة الثانيــة: يتمثــل النظــر مــن خــالل هــذه اجلهــة يف املصالــح املتولــدة مــن إطــالق 
صــورة اختصــام الغــري بنــاء عــىل أمــر املحكمــة مــن غــري تقييــد هلــا بحــاالت معينــة، هــل 
يتعلــق اخلطــاب الرشعــي هبــا أم ال؟ ذكرنــا ســابقاً أن اخلطــاب الرشعــي الــذي يــدل عــىل 
اختصــام الغــري بنــاء عــىل أمــر املحكمــة يتمثــل يف حديــث القســامة، وقــد جــاء هــذا احلديث 
بداللــة رصحيــة وواضحــة عــىل صحــة هــذه الصــورة مــن غــري تقييــد هلــا بحــاالت معينــة أو 
حمــددة، وهــذه املصالــح الناجتــة مــن اعتبــار هــذه الصــورة مــن الناحيــة الرشعيــة مــن غــري 
تقييــد أو حتديــد هلــا ال يؤثــر فيهــا أو يقــدح يف مرشوعيتهــا مظنــة وجــود رضر أو مفســدة مــن 
جــراء إعــامل هــذه الصــورة بإطــالق  وبالتــايل فــإن هــذا النظــر هلــذه املصالــح يؤكــد صحــة 
إطــالق اختصــام الغــري بنــاء عــىل أمــر املحكمــة مــن غــري حتديــد أو تقييــد حــاالت معينــة 

لذلــك االختصــام. 

الفرع الثالث: حق املحكمة يف استبعاد أحد اخلصوم: 
أوالً: التأصيل الرشعي إلبعاد اخلصم األصيل: 

ــوغ  ــني ألي مس ــوم األصلي ــد اخلص ــتبعد أح ــايض أن تس ــة يف الق ــة ممثل ــوز للمحكم جي
تــراه؛ إمــا لعــدم أهليتــه، أو لعــدم صفتــه يف الدعــو وإطــالق مصطلــح - اخلصــم - عــىل 
هــذا الشــخص مــع عــدم أهليتــه أو صفتــه يف الدعــو هــو مــن قبيــل املجــاز أو باعتبــار مــا 

ســيؤول إليــه األمــر.
ــم عبدالرمحــن يف أمــر  ــه: «فتكل وهــذا االســتبعاد جــاء رصحيــاً يف حديــث القســامة وفي
، أو  ــربْ ــربِّ الكُ ــلم-: «ك ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا -ص ــال رس ــم، فق ــر منه ــو أصغ ــه وه أخي

ــه.  ــبق خترجي ــام ...» س ــر صاحبه ــام يف أم ــرب»، فتكل ــدإ األك ــال: ليب ق
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ثانياً: التأصيل الرشعي إلبعاد اخلصم املدخل: 
رأ املنظــم الســعودي أن يعطــى القــايض ســلطة كبــرية يف الدعــو تتمثــل يف اســتبعاد 
ــاء عــىل أمرهــا، وللخصــم املبعــد أن  ــه بن ــذي كان إدخال اخلصــم املدخــل يف اخلصومــة وال
يطلــب مــن املحكمــة التدخــل يف الدعــو املبعــد منهــا، كــام أن ألحــد اخلصــوم األصليــني 

أن يطلــب إدخــال اخلصــم املبعــد املــادة [٥/٧٦] مــن اللوائــح التنفيذيــة، ص٦٩. 
هــذه الســلطة التــي أعطيــت للقــايض هــي مــن قبيــل السياســة الرشعيــة، والتــي ذكرنــا 
ســابقاً أن أســاس مبــدأ اختصــام الغــري هــو السياســة الرشعيــة فــإذا رأ املنظــم ممثــالً يف ويل 
ــه اســتبعاد أحــد اخلصــوم فــإن  ــرية تتمثــل يف أحقيت األمــر أن يف إعطــاء القــايض ســلطة كب
لــويل األمــر حينــذاك أن يقــرر هــذا األمــر ويوجــب العمــل بــه، ويكــون ترصفــه ذلــك مــن 

قبيــل السياســة الرشعيــة يف إصــالح أمــور الرعيــة. 

تم التلخيص بحمد اهللا تعاىل
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد

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

القواعد الفقهية يف صيغ العقود وتطبيقاهتا

بحث تكمييل مقدم لنيل درجة املاجستري يف الفقه املقارن
إعداد الطالب

عبدالعزيز حممد عبدالباقي

إرشاف 
فضيلةالشيخ الدكتور/ يوسف بن عبداهللا الشبييل
 األستاذ املساعد يف قسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء

العام اجلامعي
١٤٢٦هـ- ١٤٢٧هـ

عدد صفحات  البحث قبل التلخيص بدون املقدمة والفهارس  ١٨٨
عدد صفحات البحث بعد التلخيص ٥٣
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التمهيد

وحتتـه مبحثـان

املبحث األول: التعريف بمفردات املوضوع.
املطلب األول: وحتته أربعة فروع

الفرع األول:  تعريف القواعد لغة واصطالحاً
ــاس، والقواعــد األســاس،  القواعــد مجعومفــرده: قاعــد أو قاعــدة، والقاعــدة أصــل األسّ

وقواعــد البيــت: أساســه.
واصطالحاً:حكم أغلبي يتعرف منه حكم اجلزئيات الفقهية مبارشة.

األلفاظ ذات الصلة:
 أ - الضابط:

لغـة: من الضبط، وهو لزوم اليشء وحبسه وحفظه باحلزم.
ــاه  ــذا اجت ــا، وه ــرادف هل ــه م ــىل أن ــاء ع ــدة بن ــف القاع ــرف تعري ــد يع ــاً: فق واصطالح
فــه بأنــه:  جمموعــة مــن العلــامء، ، ومــن رأ التفريــق بينهــام عرفــه تعريفــاً خمالفاً،حيــث عرّ

ة. ــه نظــم صــور متشــاهبِ ــاب وقصــد ب ــا اختــصّ بب م
ــي  ــاهبة الت ــة املتش ــروع الفقهي ــا: الف ــا معنامه ــان معً ــر: املصطلح ــباه والنظائ ب - األش
، واملختلفــة يف احلكــم. تأخــذ حكــامً واحــداً، والفــروع الفقهيــة املتشــاهبة ظاهــراً أو صــورةً
ويعلــم مــن خــالل تصفــح كتــب األشــباه والنظائــر أهنــا ليســت مقصــورة يف القواعــد، 

بــل هــي شــاملة هلــا ولغريهــا.
جـــ- النظريــة الفقهيــة: حــاول بعــض العلــامء التفريــق بــني القاعــدة الفقهيــة والنظريــة 
ــد  ــى التقعي ــا معن ــل يف عنارصه ــة حتم ــدة الفقهي ــث: إنّ القاع ــن حي ــة م ــة العام الفقهي
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ــه  ــواب الفق ــد أب ــطة جتري ــون بواس ــي تتك ــة فه ــة العام ــة الفقهي ــا النظري ــل، أمّ والتأصي
ــه تصنيفــاً تنتظــم بــه كل جمموعــة  اإلســالمي وفصولــه وموضوعاتــه، ثــم تصنيــف ذلــك كلّ

ــا. ــد جيمعه ــري واح ــار كب يف إط

الفرع الثاين: تعريف الفقهية لغة واصطالحاً
ــه  ــيادته ورشف ــن لس ــم الدي ــىل عل ــب ع ــه، وغل ــم ل ــيشء والفه ــم بال ــة: العل ــه لغ الفق

ــم. ــواع العل ــائر أن ــىل س ــه ع وفضل
واصطالحاً: العلم باألحكام الرشعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية.

األلفاظ ذات الصلة:-
عة يف الدين، والرشيعة. ْ  أ - الشـريعـة: مورد الشاربة املاء، واشتق من ذلك الرشِّ

واصطالحاً: هي املتوقفة عىل الرشع، أو التي ال تدرك لوال خطاب الشارع.
ب- أصــول الفقــه: العلــم بالقواعــد التــي يتوصــل هبــا إىل اســتنباط األحــكام الرشعيــة 

الفرعيــة مــن أدلتهــا التفصيليــة.
ــول  ــا أص ــة ، أم ــة التفصيلي ــي باألدل ــه يعن ــه: أنّ الفق ــول الفق ــه وأص ــني الفق ــة ب والصل
ــة. ــوهُ داللتهــا عــىل األحــكام الرشعي جُ ــة مــن حيــث وُ ــة اإلمجالي الفقــه فموضوعــه: األدل

الفرع الثالث : عريف الصيغ لغة واصطالحاً
الصيغة لغة: العمل والتقدير.

واصطالحاً:الصيغــة هــي اإلجيــاب والقبــول، ويصلــح هلــام كل قــول أو فعــلٍ يــدل عــىل 
الرضــا.

ــن،   ــد املتعاقدي ــن كالم أح ــدر أوالً م ــا يص ــىل م ــق ع ــاب يطل ــة: أنّ اإلجي ــر احلنفي وي
ــده. ــدر بع ــا يص ــىل م ــول ع والقب
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األلفاظ ذات الصلة:
، واالســم  ــنَ الفعــل عــرب، ، وعــربّ عــام يف نفســه: أي: أعرب وبنيّ بــارة مِ  أ -  العبـــارة: العِ

ة، وال خيــرج اســتخدام الفقهــاء لكلمــة العبارة عــن معناهــا اللغوي. ــربْ منــه العبــارة والعِ
ــول  ــظ بق ــي، ولف ــن فم ءَ م ــيشَّ ــت ال ــا، ولفظ ــظ لفظ ــكالم يلف ــظ بال ــظ: لف ب - اللفـ

ــوي. ــا اللغ ــن معناه ــظ ع ــة اللف ــاء لكلم ــتعامل الفقه ــرجُ اس ــه، وال خي ــم ب ــن، تكل حس

الفرع الرابع: تعريف العقود لغة واصطالحاً
بط. العقود مجع، ومفرده: عقد، والعقد الشدّ والرّ

ويف االصطالح: ربط أجزاء الترصف باإلجياب والقبول رشعاً.
األلفاظ ذات الصلة:

أ -  االلتزام:
. لغة: االعتناق، والتزمته: اعتنقته، وأصل ذلك مصاحبة اليشء باليشء دائامً

واصطالحاً: وال يبعد املعنى االصطالحي عن املعنى اللغوي.
ب- البيع: 

ــا،  لغــة: البــاء واليــاء والعــني أصــل واحــد، وهــو بيــع الــيشء، وربــام ســمي الــرش بيعً
واملعنــى واحــد.

ويف الرشع: مبادلة املال املتقوم باملال املتقوم متليكاً ومتلكاً.
جـ- اإلجـارة:

لغة: ما أعطيت من أجر يف عمل، وهو كراء األجري.
واصطالحاً: متليك املنافع بعوض.
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املطلب الثاين: التعريف بالقواعد الفقهية 
وحيتوي عىل ثالثة فروع

الفرع األول: نبذة يسرية عن نشأة علم القواعد الفقهية
ــت  ــث زامن ــدم حي ــاق الق ــأهتا يف أعن ــط نش ــة ترب ــد الفقهي ــأنّ القواع ــول ب ــن الق يمك
ــروز  ــات يف ب ــة معطي ــد الصحاب ــام أنّ لعه ــاألرض، ك ــامء ب ــال الس ــد اتص ــأة عه ــذه النش ه
هــذه القواعــد إىل حيّــز الوجــود، ويمثــل هــذا اجلانــب كتــاب عمــر أليب موســى األشــعري 
ــول  ــة واألص ــات الفقهي ــن الكلّي ــة م ــىل جمموع ــاب ع ــذا الكت ــتمل ه ــد اش ــاء، فق يف القض

ــوة . ــكاة النب ــن مش ــر م ــبها عم ــة اكتس الترشيعي
ويذهــب بعــض الباحثــني إىل أنّ فكــرة القواعــد الفقهيــة بــدأت يف القــرن الثــاين اهلجــري 

ــة.  لوجــود جمموعــة مــن هــذه القواعــد يتداوهلــا العلــامء دون إفرادهــا بتآليــف خاصّ
وقــد اتســع جمــال القواعــد الفقهيــة يف هــذه احلقب مــن الزمــن (عهــد التابعــني وتابعيهم) 
ــد  ــة القواع ــبق إىل صياغ ــي أس ــب احلنف ــاء املذه ــن فقه ــا م ــات العلي ــت الطبق ــد كان ،وق

ــة، وإليهــم قصــب الســبق يف هــذا املجــال، وهــم املصــدر يف هــذا اجلانــب. الفقهي
ويف القــرن الرابــع اهلجــري كانــت هــذه القواعــد الفقهيــة قــد اكتملــت ونضجــت وقامت 
عــىل ســوقها ال ينقصهــا إالّ أن جتــرد عــن غريهــا وتفــرد هلــا الكتــب بالتأليــف والتصنيــف، 

وهــذا مــا فعلــه الفقهــاء املتأخــرون مــن بعــد.

الفرع الثاين: عالقة القواعد الفقهية بالضوابط الفقهية
أوالً: ما تقرر أنّ للعلامء اجتاهني اثنني يف بيان مفهوم الضابط:

االجتــاه األول: يــر أنّ الضابــط مــرادف للقاعــدة دون مــا فــرق بينهــام، فمعنــاه معناهــا، 
وهــذا مذهــب جمموعــة مــن العلــامء.

االجتاه الثاين: ير التفريق بينهام، وهذا مذهب مجهور علامء هذا الفن.
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ويبــدو أنّ كالّ مــن االجتاهــني اصطــالح فقهــي ال ينكــر، وإنــام كان التفريــق بينهــام قــول 
األكثــر.

ثانياً: أنّ العلامء حاولوا التفريق بينهام من وجهني:
أنّ بينهــام عمومــاً وخصوصــاً مطلقــاً، وبيــان ذلــك أنّ القاعــدة تضــم حتتهــا مســائل   -١

فقهيــة مــن أبــواب شــتى بخــالف الضابــط فهــو يضــم مســائل فقهيــة مــن بــاب واحــد .
أنّ القاعــدة يف األغلــب متفــق عليهــا بــني املذاهــب أو أكثرهــا، وأمــا الضابــط فهــو   -٢

ر عمومــه. خيتــصّ بمذهــب معــني -إال مــا نــدَ
ب - عالقة القواعد الفقهية باألشباه والنظائر:

ورد يف كتــاب: القواعــد والضوابــط الفقهيــة القرافيــة التفرقــة بــني هــذه املصطلحــات؛ 
، بينــام املشــاهبة االشــرتاك يف أكثــر الوجــوه ال كلهــا، فيــام  فاملامثلــة هــي املســاواة مــن كل وجــهٍ

أنّ املناظــرة يكفــي فيهــا االشــرتاك يف بعــض الوجــوه.
ــامً  ــذ حك ــي تأخ ــاهبة الت ــة املتش ــروع الفقهي ــى االصطالحي:الف ــث املعن ــن حي ــا م أم

ــم. ــة يف احلك ــورة واملختلف ــراً أو ص ــاهبة ظاه ــة املتش ــروع الفقهي ــدا، والف واح
جـ- عالقة القواعد الفقهية بالقاعدة األصولية:

ن منهاجــاً يعتمــد  ــي تكــوّ ــة الت ــادئ واملباحــث اللغوي القاعــدة األصولية:هــي تلــك املب
ــة واســتنباط األحــكام منهــا. ــه يف تفســري النصــوص الرشعي ــه الفقي علي

وإليــك فروقــاً يذكرهــا الفقهــاء بــني القواعــد الفقهيــة والقواعــد األصوليــة عــىل النحــو 
اآليت:

ــا القواعــد الفقهيــة  إنّ القواعــد األصوليــة هــي -يف معظمهــا- قواعــد لغويــة ، أمّ  [١]
ــية. ــتقرائية قياس ــد اس ــي قواع فه

إنّ القواعــد األصوليــة هــي قواعــد إمجاليــة عامــة جتريديــة، أمــا القواعــد الفقهيــة   [٢]
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فهــي قواعــد حمــددة.
إنّ القواعــد األصوليــة هــي قواعــد ســابقة للجزئيــات ، أمــا القواعــد الفقهيــة فهــي   [٣]

متأخــرة عــن اجلزئيــات.
ــد  ــا القواع ــج ،أم ــتنباط والتخري سْ ــه لِالْ ــا الفقي ــع إليه ــة يرج ــد األصولي إنّ القواع  [٤]

ــة ــائل الفقهي ــتحضار املس ــه الس ــا الفقي ــع إليه ــام يرج ــة فإن الفقهي
ــد  ــي قواع ــة فه ــد الفقهي ــا القواع ــردة، أم ــد مط ــي قواع ــة ه ــد األصولي إنّ القواع  [٥]

ــة. أغلبي

الفرع الثالث : أهم الكتب يف القواعد الفقهية
أوالً: احلنفية:

[١]  أصول الكرخي: تأليف أيب احلسن الكرخي «ت٣٤٠هـ».
[٢]  تأسيس النظر:تأليف عبيداهللا بن عمر الدبويس احلنفي «ت٤٣٠هـ».

[٣]  األشباه والنظائر:تأليف زين العابدين إبراهيم بن نجيم «ت٩٧٠هـ»، 
[٤]  جمامع احلقائق: تأليف حممد أيب سعيد اخلادمي «ت١١٧٦هـ» 
[٥]  جملة األحكام العدلية:وضعتها جلنة من علامء الدولة العثامنية. 

[٦]  الفوائــد البهيــة يف القواعــد الفقهية:تأليــف حممــود أفنــدي مفتــي دمشــق «ت 
١٣٠٥هـــ».

ثانياً: املالكيـة:
ني «ت ٤٦١هـ»  [١]  أصول الفتيا:تأليف حممد بن حارث اخلُشَ

[٢]  أنوار الربوق يف أنواء الفروق:تأليف شهاب الدين القرايف (ت ٦٨٤) 
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 [٣]  املذهب يف ضبط قواعد املذهب:تأليف أيب عبداهللا حممد عظوم 
[٤]  املنهــج املنتخــب عــىل قواعــد املذهب:تأليــف أيب احلســن عــيل بــن قاســم الزقــاق 

٩١٢هـ). (ت 
[٥]  إيضــاح املســالك إىل قواعــد اإلمــام مالك:تأليــف: أمحــد بــن حييــى الونرشيــيس (ت: 

.(٩١٤
[٦]  نظم قواعد اإلمام مالك:تأليف حممد بن عبدالرمحن السجيني.
[٧]  املجاز الواضح:تأليف: حممد حييى عبداهللا احلويض ثم الواليت.

ثالثاً: الشافعية:
:[١]  قواعد األحكام يف مصالح األنام، وهو املشهور بالقواعد الكرب

تأليف: عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم (ت ٧٧٠هـ).
[٢]  األشباه والنظائر:تأليف: صدر الدين حممد بن عمر (ت٧١٦هـ) .

[٣]  األشباه والنظائر:تأليف: تاج الدين عبدالوهاب السبكي (ت٧٧١هـ).
[٤]  املنثور يف القواعد:تأليف بدر الدين حممد الزركيش (ت٧٩٤هـ).

[٥]  األشــباه والنظائــر يف قواعــد وفــورع الشــافعية: تأليــف جــالل الديــن الســيوطي (ت 
٩١١هـ) 

رابعاً: احلنابلة:
[١]  القواعد النورانية:تأليف شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية (ت ٧٢٨هـ)

[٢]  القواعد:تأليف عبدالرمحن بن رجب احلنبيل (ت ٧٩٥هـ) 
[٣]  مغنــي ذوي األفهــام عــن الكتــب الكثــرية يف األحكام:تأليف يوســف بــن عبداهلادي 
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املقديس احلنبــيل (ت ٩٠٩هـ).

املبحث الثاين: فـي صـيــغ الـعـقـــود
                  وحيتوي عىل أربعة مطالب    

املطلب األول: شــــروط الصـيـغــة
الرشط لغة: الرشط بالتحريك: العالمة، ومجعه: أرشاط.

واصطالحاً: تعليق يشء بيشء بحيث إذا وجد األول وجد الثاين.
أقسـام الشـروط:

الرشط املحض.  -١
لَل. رشط يف حكم العِ  -٢

رشط له حكم األسباب.  -٣
رشط اسامً ال حكامً.  -٤

رشط هو بمعنى العالمة اخلاصة.  -٥
، فالــذي يعنينــا مــن هــذه األقســام هــو القســم األول الــذي هــو الــرشط املحــض،  بعــدُ وَ

وهــو قســامن: الــرشط املحــض الرشعــي والــرشط املحــض اجلعــيل.
ــة ، وإمــا لالنعقــاد،  ــا للصحّ ــا للوجــوب ، وإمّ والرشعــي: هــو الــذي اشــرتطه الشــارع إمّ

وإمــا للــزوم ، وإمــا لنفــاذ.
هناك رشوط يذكرها العلامء للصيغة، وهي:

أنْ تكــون صــادرة ممــن هــو أهــل للترصفويــزاد بالنســبة للتربعــات: أن يكــون أهــالً   -١
للتــربع. 
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أن يقصد املتكلم بالصيغة لفظها مع املعنى املستعمل فيه اللفظ.  -٢
أن تصــدر الصيغــة عــن اختيــار، فلــو كان مكرهــا يف تلفظــه بصيغــة العقــد مل ينعقــد   -٣

عنــد اجلمهــور مــن املالكيــة والشــافعية واحلنابلة،واحلنابلــة جييــزون النــكاح مــع اإلكــراه.
أما احلنفية فلهم تفصيل بناء عىل أنّ املكره عليه قسامن:

ماال حيتمل الفسخ، كالطالق فتجوز هذه الترصفات مع اإلكراه.  -١
ــر  ــد زف ــادها، وعن ــب فس ــراه يوج ــخ فاإلك ــل الفس ــي حتتم ــات الت ــا الترصف وأم  -٢

ــازة. ــىل اإلج ــا ع ــب توقفه يوج
وبقية الرشوط:-

أن تكون الصيغة باملايض أو بام يفيد إنشاء العقد يف احلال.  -٤
أن يتوافق اإلجياب والقبول.  -٥

أن يتحد املجلس.  -٦
ــث:  ــة، حلدي ــالق والرجع ــكاح والط ــول، إالّ يف الن ــاب والقب ــزل يف اإلجي ــدم اهل ع  -٧
هــن جــدّ وهزهلــن جــد الطــالق والنــكاح والرجعــة» أخرجــه الرتمــذي ، مــن  «ثــالث جدّ
ــال: ال  ــن أردك) قائ ــن اب ــه (عبدالرمح ــد روات ــان أح ــن القط ــل اب ــرة، وجهّ ــث أيب هري حدي

ــة  ــب الراي ــذا: نص ــر يف ه ــه، وينظ ــرف حال يع
عدم رجوع املوجب، وعدم وفاته قبل قبول القابل.  -٨

أالّ يطرأ تغيري عىل املعقود عليه قبل القبول.  -٩

املطلب الثاين: أساليب ترد هبا الصيغ
املراد هبذا العنوان: الطرق واملسالك التي ترد هبا صيغ العقود.

ــىل  ــدلّ ع ــي ت ــارات الت ــاظ والعب ــق: األلف ــا تطل ــاء عندم ــد الفقه ــة عن ــراد بالصيغ وامل
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ــرصف. الت
ــع  ــام إذا كان اإلجيــاب والقبــول (الصيغــة) باملــايض أنّ البي * ال خــالف بــني الفقهــاء في
وغــريه مــن العقــود ينعقــد،وال خــالف بينهــم يف عــدم انعقــاد البيــع ونحــوه إذا كان اإلجياب 

والقبــول بصيغــة االســتفهام.
ــإذا  ــي، ف ن ــك بِعْ ــو قول ــر نح ــة األم ــول بصيغ ــاب والقب ــام إذا كان اإلجي ــوا في * واختلف
أجابــه اآلخــر بقولــه: بعتــك، فــإنّ لفــظ «بعتــك» يكــون إجيابــاً مــن صاحبــه، واحتــاج إىل 
القبــول مــن اآلمــر بالبيــع، وهــذا قــول احلنفيــة، وهــو روايــة عنــد احلنابلــة وهــو الظاهــر 
عنــد الشــافعية،أما املالكيــة فــريون أنّ البيــع ينعقــد بصيغــة ، وهــذا القــول هــو األظهــر عنــد 

ــد احلنابلــة. الشــافعية وإحــد الروايتــني عن
ــاب  ــارة اإلجي ــت العب ــارع إذا تضمن ــر أو املض ــظ األم ــول بلف ــاب والقب ــح اإلجي ويص
والقبــول عنــد احلنفيــة. وعنــد املالكيــة واحلنابلــة يف مثــل ذلــك. وعنــد الشــافعية يف نحــو: 

ــذا. ــي بك ــدك عن ــق عب أعت
أوالً: انعقاد البيع باملعاطاة (الفعل):

واملعاطاة مصدر عاطى يعاطي بمعنى التناول.
واصطالحــاً: إعطــاء كلّ مــن العاقديــن لصاحبــه مــا يقــع التبــادل عليــه دون إجيــاب وال 

قبــول أو بإجيــاب دون قبــول أو عكســه..
اختلف العلامء يف انعقاد البيع بالتعاطي عىل قولني:

القــول األول:يــر احلنفيــة واملالكيــة واحلنابلــة ويف قــول للشــافعية جــواز البيــع 
باملعاطــاة.

القول الثاين: وير الشافعية عدم جواز البيع باملعاطاة إالّ يف حمقرات األشياء.
دليل القول األول:
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ــا ﴾ ســورة البقــرة، اآليــة:  بَ مَ الرِّ ــرَّ حَ ــلَّ اهللاَُّ البَيْــعَ وَ أَحَ أنّ اهللا أحــلّ البيــع بقولــه: ﴿ وَ  -١
٢٧٥

ــام هــو أخــذ    مــا يف  وألنّ الفعــل يــدلّ عــىل الرضــا عرفــاً، واملقصــود مــن البيــع إنّ  -٢
ــواقهم  ــلمون يف أس ــل واملس ــي الفع ــول فيكف ــرتط الق ــال يش ــاه، ف ــوض ترض ــريك بع ــد غ ي

وبياعاهتــم عــىل ذلــك.
وألن النــاس يتبايعــون يف أســواقهم باملعاطــاة يف كل عــرص، ومل ينقــل إنــكاره قبــل   -٦

ــاً. ــك إمجاع ــا ذل ــا، فكان خمالفين
الرتجيح: يظهر رجحان القول بجريان البيع باملعاطاة لقوة مأخذه.

تتمة:وللبيع باملعاطاة صور عند الذين جييزونه وهم اجلمهور:
الصورة األوىل: أنْ يصدر من البائع إجياب لفظي فقط، ومن املشرتي أخذ.

الصورة الثانية: أن يكون من املشرتي لفظ، ومن البائع إعطاء.
ــذ  ــن وأخ ــع الثم ــرف وض ــالن بع ــل يتعام ــام، ب ــدٌ منه ــظ أح ــة: أن ال يلف ــورة الثالث الص

املثمــن
ــة،  ــة:  اتفــق الفقهــاء عــىل أنّ العقــود تصــحّ وتنعقــد بالكتاب ــاً: انعقــاد البيــع بالكتاب ثاني

ــة املســتبينة املرســومة ــة التــي تقــوم مقــام اللفــظ يف العقــود هــي الكتاب وبينــوا أنّ الكتاب
ــعَ النيــة،  أمــا الشــافعية فــريون أنّ الكتابــة مــن بــاب الكنايــة فــال ينعقــد هبــا العقــود إالّ مَ
ــة العقــود بالكتابــة عقــد النــكاح فــال ينعقــد هبــا عنــد  واســتثنى مجهــور الفقهــاء مــن صحّ
املالكيــة والشــافعية واحلنابلــة بــل النــكاح يفســخ عنــد املالكيــة إذا كان بالكتابــة ســواء قبــل 
ــة كســائر العقــود، وأجــاز  ــكاح ينعقــد بالكتاب ــة أنّ الن ــر احلنفي ــام ي الدخــول أو بعــده، في

املالكيــة واحلنابلــة النــكاح بالكتابــة مــن األخــرس للــرضورة.
الراجح انعقاد النكاح بالكتابة.
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ثالثاً: اإلشـارة:
اإلشارة لغة: اإلشارة إيامء وتلويح بيشء يفهم منه ما يفهم من النطق.

واصطالحاً: اإلشارة يف اصطالح الفقهاء ال ختتلف عنها يف اللغة.
يقَ له الكالم. وعند األصوليني: هو الثابت بنفس الصيغة من غري أن سِ

ــق، وإن كان  ــود كالنط ــني املقص ــا تب ــور: ألهن ــر األم ــظ يف أكث ــام اللف ــارة مق ــوم اإلش تق
الشــارع يقيــد الناطقــني بالعبــارة يف بعــض الترصفــات كالنــكاح، فــال يقبــل إشــارته فيهــا إال 

عنــد العجــز عــن النطــق.
إشارة األخرس:

ســاء، وإشــارته معتــربة رشعاً،  رْ ، واألنثــى منــه: خَ لْقــةً نِــع الــكالم خِ س هــو مــن مُ ــرَ األخْ
وهــي فيــام البــد فيــه مــن العبــارة تقــوم مقــام عبــارة الناطــق، بــرشط كوهنــا معهــودة يف مجيع 

العقود،ولكــن هنــاك خــالف بــني الفقهــاء يف قبــول إشــارة األخــرس يف اللعــان والقذف.
القــول األول: قــول احلنفيــة وبعــض احلنابلــة: إنّ إشــارة األخــرس ال تقــوم مقــام نطقــه 

يف هذيــن األمريــن (اللعــان والقــذف).
ــرس  ــارة األخ ــة: إنّ إش ــض احلنابل ــافعي وبع ــكٍ والش ــام مال ــول اإلم ــاين: ق ــول الث الق

ــام. ــه فيه كنطق
ويعلّل هلم هذا القول بأنه من باب الرضورة، والرضورات تبيح املحظورات.

والــذي متيــل إليــه النفــس وتطمئــن بــه هــو قبــول إشــارة األخــرس املفهومــة املعهــودة، 
ــاك مســائل مســتثناة مــن قاعــدة إقامــة إشــارة األخــرس  وجعلهــا مقــام نطــق الناطق،وهن

مقــام نطقــه، ومنهــا:-
إذا خاطب باإلشارة يف الصالة ال تبطل صالته يف األصح.  -١

إذا نذر باإلشارة فال ينعقد نذره.   -٢



٢٦٦

ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد السادس

. إذا شهد باإلشارة ال تقبل شهادته يف األصحّ  -٣
إذا حلف ال يكلم زيداً فكلمه باإلشارة ال حينث.  -٤

إذا حلف باإلشارة ال تنعقد يمينه إالّ يف اللّعان.  -٥
مسألة: معتقل اللسان:

ذهــب مجهــور الفقهــاء إىل أنّ معتقــل اللســان إن كان عاجــزاً عــن الــكالم فهــو كاألخرس 
تقــوم إشــارته املفهمــة مقــام النطق.

وذهب احلنابلة -يف املذهب عندهم- أنّ معتقل اللسان ال تصحّ وصيته.
مسألة: إشارة الناطق:

الناطــق هــو مــن كان مســتطيعاً للنطــق، فهــل تقــام إشــارته مقــام نطقــه؟ يف هــذه املســألة 
اجتاهــان، مهــا:

ــوٌ ال اعتبــار هبــا، وهــذا مذهــب اجلمهــور  غْ ١) اجتــاه يــر أنّ إشــارة القــادر عــىل النطــق لَ
مــن احلنفيــة والشــافعية واحلنابلة.

وقد عللوا هذا االجتاه:
بأنّ اإلشارة مهام قويت داللتها فإهنا ال تفيد اليقني الذي تفيده العبارة.

وهناك مسائل استثناها اجلمهور، فتقبل فيها إشارة الناطق، منها:-
إشارة املفتي باجلواب.  -١

أمان الكفار، ينعقد باإلشارة.  -٢
اإلشارة بالعدد يف الطالق.  -٣

لو أشار املحرم إىل الصيد فصيد، حرم عليه أكله.  -٤
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اإلشارة باإلقرار بالنسب واإلسالم والكفر.  -٥
٢) اجتــاه يــر أنّ اإلشــارة مــن الناطــق معتــربة كنطقــه بــرشط أن تكــون مفهومــة بــني 

النــاس متعارفــاً بينهــم عــىل مدلوهلــا.
وهــذا االجتــاه هــو مذهــب املالكيــة، إالّ يف عقــد النــكاح فقــط دون تعيــني املنكوحــة أو 

الناكــح.

املطلب الثالث: أثر الصيغة ومكانتها يف العقود
املراد بأثر الصيغة: الصيغة إذا استوفت رشوطها ترتب عليها ما تضمنته.

ومــن شــأن الصيغــة -إذا كانــت مســتوفية لرشوطهــا- أن القــايض ملــزم باحلكم بحســب 
 الصيغــة الظاهــرة التــي تصــدر مــن اإلنســان حتــى ولــو كان الواقــع خــالف ذلــك، ملــا رو
ــه أنّ أم ســلمة زوج النبــي -صــىل  ــة أيب ســلمة أخربت ــن الزبــري أن زينــب ابن عــن  عــروة اب
اهللا عليــه وســلم- أخربهتــا عــن رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم- أنــه ســمع خصومــة 
ببــاب حجرتــه فخــرج إليهــم، فقــال: إنــام أنــا بــرش، وإنــه يأتينــى اخلصــم، فلعــلّ بعضكــم 
ــه  ــت ل ــن قضي ــك، فم ــه بذل ــيض ل ــادق فأق ــه ص ــب أن ــض فأحس ــن بع ــغ م ــون أبل أن يك
بحــق مســلم فإنــام هــي قطعــة مــن النــار فليأخذهــا أو ليرتكهــا فتــح البــاري  حديــث رقــم 

..،٧١٨١

املطلب الرابع: انقسام الصيغ إىل رصحية وكنائية
احةً ، يدلّ عىل ظهور وبروز. َ ح رصَ ُ : مشتق من الفعل رصَ الرصيح لغةً

ــرة االســتعامل حقيقــة كان أو  ــه بســبب كث ــراد من ــم لــكالم مكشــوف امل واصطالحاً:إسْ
جمــازاً. 

والكناية لغة:الكاف والنون واحلرف املعتل يدلّ عىل تورية عن اسم بغريه.
واصطالحــاً: الكنايــة كالم اســترت املــراد منــه باالســتعامل وإن كان معنــاه ظاهــراً يف اللغــة، 

ســواء كان املــراد بــه احلقيقــة أو املجــاز.
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إن اســتعامل الكنايــة عنــد الفقهــاء يــأيت يف الطــالق والعتــق واأليــامن والنــذور وهــذا ممــا 
ــة يف  ــتعامل الكناي ــم يف اس ــتد خالفه ــك، واش ــدا ذل ــام ع ــوا في ــام اختلف ــه، وإن ــالف في ال خ

النــكاح عــىل قولــني رئيســني:
القــول األول: أنّ النــكاح ينعقــد بلفــظ اإلنــكاح والتزويــج فقــط، وال ينعقــد بغريمهــا، 

وهــذا قــول الشــافعي، وأمحــد، ومجاعــة.
قالوا: ألنه ورد هبذين اللفظني نصّ الكتاب:

ــكَ  جَ وْ يْــكَ زَ لَ ــكْ عَ سِ يْــهِ أَمْ لَ ــتَ عَ مْ أَنْعَ يْــهِ وَ لَ ــمَ اهللاَُّ عَ ي أَنْعَ ــذِ ــولُ لِلَّ قُ إِذْ تَ قولــه تعــاىل: ﴿وَ
ــورة  ــاهُ ﴾ س ْشَ ــقُّ أَن ختَ اهللاَُّ أَحَ ــاسَ وَ ــى النَّ ْشَ ختَ ــهِ وَ ي بْدِ ــا اهللاَُّ مُ ــكَ مَ سِ ــي يفِ نَفْ ْفِ ختُ ــقِ اهللاََّ وَ اتَّ وَ

األحــزاب، اآليــة:  مــن االيــة٣٧. 
ــة  ــة والصدق ــظ اهلب ــد بلف ــه ينعق ــر أن ــث ي ــري، حي ــول داود الظاه ــاين: ق ــول الث الق
ــد،  ــدل عــىل التمليــك والتأبي ــكل لفــظ ي ــو حنيفــة انعقــاده ب ــع والتمليــك، وأجــاز أب والبي
ــة  ــكاح والتزويج).وحج ــظ اإلن ــري لف ــاده بغ ــر، (انعق ــر امله ــاده إذا ذك ــك انعق ــاز مال وأج

ــول: ــذا الق ــاب ه أصح
ــام  ــا ب ــد ملكته ــه: «ق ــرأة بقولـ ــالً ام ج رج ــلم- زوّ ــه وس ــىل اهللا علي ــي -ص أنّ النب  -١

ــم ٥١٤٩].. ــث رق ــاري [احلدي ــح البخ ــرآن» صحي ــن الق ــك م مع
وألنــه لفــظ ينعقــد بــه تزويــج النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم- فانعقــد بــه نــكاح   -٢

ــج. ــكاح والتزوي ــظ اإلن ــه كلف أمت
الرتجيح:املســألة متارجحــة بــني القولــني؛ فــإذا وجــدت دالالت األحــوال فــإن النــكاح 
ــام  ــوم مق ــة وتق ــات رصحي ــل الكناي ــوال جتع ــات؛ ألنّ دالالت األح ــذٍ بالكناي ــد حينئ ينعق

إظهــار النيــة.
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الفصل األول

استعامل الناس حجة جيب العمل هبا

               وفيه ثالثة مباحث

املبحث األول: معنى القاعدة
ــةً  ــون حج ــا تك ــرشع فإهن ــةً لل ــن خمالف ــاس إذا مل تك ــادة الن ــدة: إنّ ع ــذه القاع ــى ه معن
مــة، ومــن هنــا اتفــق الفقهــاء عــىل جــواز  ودليــالً جيــب العمــل بموجبهــا؛ ألنّ العــادة حمكّ
ــاس أن  ــاس إليهــام، وألنّ مــن عــادة الن ــع الســلم وعقــد االســتصناع ملســيس حاجــة الن بي

ــع معــدوم. ــوم أن األصــل فيهــام عــدم اجلــواز، ألهنــام بي ــوا بذلــك، ومعل يتعامل

املبحث الثاين: مستند القاعدة
مســتند هــذه القاعــدة هــو مســتند القاعــد األم وهــو قولــه -صــىل اهللا عليــه وســلم-: «مــا 
رآه املســلمون حســنا فهــو عنــد اهللا حســن» أخرجــه اإلمــام أمحــد يف مســنده موقوفــاً  عــىل 

عبــداهللا بــن مســعود، وقــد أورده صاحــب نصــب الرايــة مــن طريــق آخــر رواه البيهقــي..
والصــواب أنــه ليــس مرفوعــاً، وإنــام هــو موقــوف عــىل ابــن مســعود -ريض اهللا عنــه-. 
ب اإلمــام البخــاري بابــاً ترجــم لــه بقولـــه: «بــاب مــن أجــر أمــر األمصــار عــىل مــا  وبــوّ
ــوزن وســننهم عــىل نياهتــم ومذاهبهــم  ــال وال ــوع واإلجــارة واملكي يتعارفــون بينهــم يف البي
ــم  ــال: حج ــه- ق ــك -ريض اهللا عن ــن مال ــس ب ــث أن ــاب حدي ــذا الب ــهورة، وورد يف ه املش
رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم- أبوطيبــة فأمــر لــه رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم- 
ــم   ــث رق ــاري، احلدي ــح الب ــه» فت ــن خراج ــه م ــوا عن ف ــه أن خيفّ ــر، وأمرأهل ــن مت ــاع م بص

.٢٢١٠
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املبحث الثالث: تطبيقـات القاعـدة
ــه العــرف  ــرب في ــة يعت ــه مــن األمــوال الربوي ــامر الســاقطة،وماال نــصّ في ــاول الث تن   [١]
وأمــا مــا نُــصّ عليــه؛ فــال اعتبــار بالعــرف فيــه عنــد أيب حنيفــة وحممــد رمحهــام اهللا - خالفــاً  

أليب يوســف، رمحــه اهللا.
لــو حلــف ال يــأكل البيــض، فهــو عــىل وجهــني، فيحنــث عنــد القــايض مــن احلنابلة   [٢]
بــأكل بيــض الســمك وغــريه، وال حينــث عنــد أيب اخلطــاب إالّ بــأكل بيــض يزايــل بايضــه يف 

. ته حيا
إذا غلبــت املعاملــة بجنــس مــن العــروض أو نــوع منــه، انــرصف الثمــن إليــه عنــد   [٣]

اإلطــالق يف األصــحّ كالنقــد.
إذا اســتأجر للخياطــة، الرجــوع فيــه إىل العــادة، فــإن اضطربــت وجــب البيــان، وإال   [٣]

فتبطــل اإلجــارة.
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الفصل الثاين

احلقيقة ترتك بداللة العادة

                وفيه ثالثة مباحث

املبحث األول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
احلقيقة يف اللغة: من حق إذا وجب وثبت.

ــه يف اصطــالح آخــر  ــام وضعــت ل واحلقيقــة يف االصطــالح: هــي الكلمــة املســتعملة في
ــه التخاطــب. غــري اصطــالح ب

معنــى هــذه القاعــدة: أنّ داللــة اللفــظ احلقيقيــة تــرتك وال تعتــرب إذا دلّ العــرف والعــادة 
عــىل اســتعامل هــذه اللفظــة اســتعامالً مغايــراً ملعناهــا احلقيقــي، ويبنــي احلكــم عــىل املعنــى 

الــذي دلّ عليــه العــرف.

املبحث الثاين: مسـتـنـد الـقـاعــدة
ومســتند هــذه القاعــدة قولــه -صــىل اهللا عليــه وســلم-: «مــا رآه املســلمون حســناً فهــو 
عنــد اهللا حســن» أخرجــه اإلمــام أمحــد يف مســنده (٣٥٩٩) موقوفــا عــىل عبــداهللا بن مســعود.

 وحديــث أنــس يف أن أباطيبــة حجــم رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم- فأمر له رســول 
اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم- بصــاع مــن متــر وأمــر أهلــه أن خيففــوا عنــه مــن خراجــه» فتــح 
البــاري، احلديــث رقــم: ٢٢٧، وحديــث عائشــة ريض اهللا عنهــا، ويف أن رســول اهللا -صــىل 
اهللا عليــه وســلم- قــال هلنــد: «خــذي أنــت وبنــوك مــا يكفيــك باملعــروف» فتــح البــاري، 

احلديــث رقــم: ٢٢١١..



٢٧٢

ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد السادس

املبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
صيغ املايض يف العقود جعلت إجياباً للحال يف عرف أهل اللغة والرشع.  [١]

ألفاظ الواقفني تبتني عىل عرفهم، وكذا األقارير.  [٢]
لــو قــال: أعطــوه دابــة، أعطــى فرســاً أو بغــالً أو محــاراً عــىل املنصــوص، ال اإلبــل   [٣]

ــاً. والبقــر؛ إذ ال يطلــق عليهــا عرف
لــو حلــف ال يــأكل البيــض أو الــرؤوس؛ مل حينــث ببيــض الســمك واجلــراد لعــدم   [٤]

إطالقهــا عليهــا عرفــاً.
لو قال: زوجتي طالق، مل تطلق سائر زوجاته عمالً بالعرف.  [٥]
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الكـتــاب كاخلـطــاب

                             وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــة  ــون حج ــاس يك ــني الن ــارف ب ــه املتع ــىل الوج ر ع ــرّ ــاب حي ــدة: أنّ كلّ كت ــى القاع معن

ــان. ــق باللس ــه كالنط ــىل كاتب ع
وقد اتفق الفقهاء عىل هذه القاعدة وأنّ العقود تصحّ وتنعقد بالكتابة برشطني:

 (١) االستبانة.
(٢) والرسم.

أما الكتابة التي ال يتوفر فيها هذان الرشطان؛ فال تقوم مقام اللفظ يف الترصفات.

املبحث الثاين: مسـتـنـد الـقـاعــدة
مســتند هــذه القاعــدة هــو مســتند القاعــدة األم (العــادة حمكمــة) ألهنــا -كالتــي قبلهــا- 
ــر مــن مســتند هلــا فهــو مســتند هلــذه، كحديــث: «مــا رآه  كِ فــرع مــن فروعهــا، فــكلّ مــا ذُ

املســلمون حســنا فهــو عنــد اهللا حسن»ســبق خترجيــه .
وكذلك عمل الصدر األول باألعراف السائدة بينهم يف عقودهم وبياعاهتم

وألنّ القلــم أحــد اللســانني كــام يقــول الفقهــاء، فتقــوم الكتابــة املســتبينة املرســومة مقــام 
ــغ مــا أوحــي بــه إليــه مــن الرســالة  البيــان، ومعلــوم أنّ النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم- بلّ
ــة مثــل كتبــه إىل  إىل النــاس كافــة، وكان يف حــقّ بعضهــم بالقــول، ويف حــق آخريــن بالكتاب

ملــوك األطــراف.
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املبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
ــة مــن جانــب واحــد، كــام  ــة معمــول هبــا، ســواء مــن اجلانبــني،أم كانــت الكتاب فالكتاب
لــو قــال املكتــوب إليــه يف دمشــق -حــال قــراءة الكتــاب يف املجلــس- اشــرتيت، أو خاطبــه 

ــا. بالقبــول هاتفي 
ــات  ــود والترصف ــائر العق ــال يف س ــة يق ــاده بالكتاب ــواز انعق ــن ج ــع م ــل يف البي ــا قي وم
املاليــة إالّ أنّ هنــاك خالفــاً بــني الفقهــاء يف انعقــاد النــكاح هبــا، فمنــع اجلمهــور مــن املالكيــة 
والشــافعية واحلنابلــة انعقــاده هبــا، غــري أنّ املالكيــة واحلنابلــة أجــازوا انعقــاده هبــا يف حــق 

ــاً كســائر العقــود. ــة مطلق ــكاح بالكتاب ــة انعقــاد الن األخــرس للــرضورة، وأجــاز احلنفي
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الفصل الرابع 

اإلشارة املعهودة من األخرس كبيان باللسان

املبحث األول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــة)  ــة دائم ــة أو عاه ــكالم خلق ــوع ال ــو املمن ــرس (وه ــارة األخ ــدة: أنّ إش ــى القاع معن

ــا. ــكام عليه ــاء األح ــق يف بن ــان الناط ــرب كبي ــودة تعت ــارته املعه فإش

املبحث الثاين: مسـتـنـد الـقـاعــدة
وأهــم مســتند هلــذه القاعــدة : حديــث «مــا رآه املســلمون حســنا فهــو عنــد اهللا حســن» 

ســبق خترجيــه.
ــب وال  ــة ال نكت ي ــة أمّ ــا أمّ ــال: «إنّ ــه ق ــلم- أن ــه وس ــىل اهللا علي ــي -ص ــن النب ــا ورد ع م
نحســب، الشــهر هكــذ وهكــذا. يعنــي مــرةً تســعة وعرشيــن ومــرةً ثالثــني» فتــح البــاري، 

.١٦٣/٤
وألنّ الكتاب من الغائب إذا كان معترباً كاخلطاب ففي حقّ األخرس أوىل.

املبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
ــاء يف  ــني الفقه ــا ب ــاك خالف ــوده، إالّ أنّ هن ــع عق ــودة مجي ــرس املعه ــارة األخ ــد بإش تنعق

ــه، وهلــم يف ذلــك قــوالن: ــه ولعان قذف
القــول األول: قــول احلنفيــة وبعــض احلنابلــة: إنّ إشــارة األخــرس ال تقــوم مقــام نطقــه 

يف هذيــن األمريــن (اللعــان والقــذف).
ــام  ــارة فيه ــة: إنّ اإلش ــض احلنابل ــافعي وبع ــك والش ــام مال ــول اإلم ــاين: ق ــول الث الق

ــورات.  ــح املحظ ــرضورات تبي ــرضورة، وال ــاب ال ــن ب ــه م ــان؛ ألن ــق باللّس كالنط
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ما يستثنى من هذه القاعدة:-
ال تقبل شهادته باإلشارة يف األصح.  -١

ال ينعقد يمينه هبا، إال اللعان.  -٢
إذا خاطب باإلشارة يف الصالة ال تبطل عىل الصحيح.  -٣

حلف ال يكلمه، فأشار إليه، ال حينث.  -٤
ال يصــح إســالم األخــرس باإلشــارة عــىل قــول حتــى يصــيل بعدهــا، والصحيــح   -٥

ــه. صحت
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الفصل اخلامس 

األصل يف الكالم احلقيقة

املبحث األول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــة  ــني احلقيق د ب ــردّ ــكالم إذا ت ــب يف ال ــح أو الغال : أنّ الراج ــةً ــدة مجل ــذه القاع ــى ه معن
ــح إرادة  ــي ترجّ ــن الت ــن القرائ ه ع ــوّ ــرشط خل ــة ب ــه احلقيقي ــىل معاني ــل ع ــاز أن حيم واملج

ــاز. املج

املبحث الثاين: مسـتـنـد الـقـاعــدة
هــذه القاعــدة اعتربناهــا فرعــاً عــن قاعــدة: (إعــامل الــكالم أوىل مــن إمهالــه) والدليــل 
لــه: أنّ إمهــال الــكالم يــؤدّي  عــىل قاعــدة (إعــامل الــكالم أوىل مــن إمهالــه) دليــل عقــيل حمصّ
إىل أن يكــون الــكالم لغــواً ال فائــدة فيــه، وكالم العاقــل يصــان عــن اللغــو مــا أمكــن ذلــك، 

وصــون الــكالم عــن اللغــو حيصــل بإعــامل الــكالم واجتنــاب إمهالــه.
وإن ســلكنا منهــج مــن جعلهــا فرعــاً لقاعــدة (اليقــني ال يــزال بالشــك) يكــون مســتند 
) وهــو حديــث روي عــن عبــاد  هــذه القاعــدة هــو مســتند قاعــدة (اليقــني ال يــزال بالشــكّ
ــذي  ــلُ ال ــلم-: الرجُ ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا -ص ــكا إىل رس ــه ش ــه أنّ ــن عمّ ــم ع ــن متي ب
ــه جيــد الــيشءَ يف الصــالة؟ فقــال -صــىل اهللا عليــه وســلم-: «ال ينفتــل -أو ال  يَّــل إليــه أنّ َ خيُ

ــاري، ٣١٢/١.. ــح الب ــاً أو جيــد رحيــاً» فت ــى يســمع صوت ينــرصف- حت

املبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
مــت مزنيــة األب كحليلتــه، عنــد احلنفيــة، وأمــا حرمــة املعقــود  ء، فحرّ طْ [١] النــكاح للــوَ

عليهــا فإهنــا كانــت باإلمجاع.
[٢] ومنهــا لــو حلــف: ال يبيــع وال يشــرتي فــوكل يف ذلــك؛ مل حينــث محــالً للفــظ عــىل 

حقيقتــه، ويف قــول إن كان ممــن ال يتــوالّه بنفســه كالســلطان، ، حنــث إذا أمــر بفعلــه.
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لو حلف ال يأكل من هذه الشاة، حنث بلحمها.  [٣]
إذا قــال شــخص آلخــر: وهبتــك هــذا الــيشء، فأخــذه املخاطــب، ثــم ادّعــى القائل   [٤]

أنــه أراد بلفــظ اهلبــة البيــع جمــازاً وطلــب ثمنًــا، فــال يقبــل قولــه.
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الفصل السادس

إذا تعذرت احلقيقة يصار إىل املجاز

املبحث األول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــببٍ  ــي لس ــاه احلقيق ــىل معن ــه ع ــرسّ محل ــاز، ومل يتي ــة واملج ــني احلقيق ار ب ــكالم إذا دَ إنّ ال
مــن األســباب؛ فإنــه حيمــل عــىل املجــاز؛ ألنّ املجــاز حينئــذٍ يتعــني طريقــاً لإلعــامل الــكالم، 

واجتنــاب إمهالــه.
وأنواع تعذر محل الكالم عىل معناه احلقيقي ثالثة كام ذكر بعض العلامء:

النوع األول: التعذر احلقيقي، وله صورتان:
. الصورة األوىل: أن تكون إرادة املعنى احلقيقي ممتنعةً

الصورة الثانية: أن تكون إرادة املعنى احلقيقي ممكنةً ولكِنْ بمشقة.
ــة،  ــران احلقيق ــبباً يف هج ــرف س ــون الع ــأن يك ــك ب ــذر العريف:وذل ــاين: التع ــوع الث الن

ــاز. ــىل املج ــذٍ ع ــكالم حينئ ــل ال فيحم
النوع الثالث: التعذر الرشعي: بأن يكون الرشع سبباً يف هجران احلقيقة.

املبحث الثاين: مسـتـنـد الـقـاعــدة
إنّ مســتند هــذه القاعــدة هــو مســتند قاعــدة: (إعــامل الــكالم أوىل مــن إمهالــه). واملســتند 
املذكــور هــو دليــل عقــيل حاصلــه: أنّ إمهــال الــكالم يــؤدّي إىل أن يكــون الــكالم لغــواً ال 
فائــدة فيــه، وكالم العاقــل يصــان عــن اللغــو بقــدر اإلمــكان، وصــون الــكالم عــن اللغــو 

حيصــل بإعــامل الــكالم ال بإمهالــه.
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املبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
لــو حلــف ال يــأكل مــن هــذه الشــجرة، محــل عــىل األكل مــن ثمرهتــا دون األوراق   [١]

واألغصــان.
ــة  ــت: «الثالث ــاً» فقال ــق أربع ــت طال ــا: «أن ــال إلحدامه ــان، فق ــه امرأت ــل ل رج  [٢]
تكفينــي» فقــال الــزوج: «أوقعــت الزيــادة عــىل فالنــة» ال يقــع عــىل األخــر يشء.

مــن قــال لعبــدٍ لــه يولــد مثلــه ملثلــه معــروف النســب مــن غــريه: هــذا بنــي؛ عتــق،   [٣]
ــه أم ولــدِ لــه. وأمّ
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الفصل السابع

كلّ ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام

وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه واجب

املبحث األول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــاال  ــوز وم ــا جي ــاً مل ــرب ضابط ــام تعت ــني كلّ منه ــن قاعدت ــة م ــدة املتكون ــذه القاع ــى ه معن
جيــوز مــن املعاريــض؛ فــكلّ مــا تضمــن كتــامن مــا جيــب إظهــاره فــال حيــلّ التعريــض فيــه، 

ومــا تضمــن إظهــار مــا جيــب كتامنــه فيجــوز التعريــض يف مثلــه، بــل قــد يكــون واجبــاً.

املبحث الثاين: مسـتـنـد الـقـاعــدة
مستند هذه القاعدة هو كل دليل ورد يف جواز املعاريض الرشعية، ومن ذلك:

ــلَ  عَ ــمْ جَ هِ ازِ هَ ــمْ بِجَ هُ زَ هَّ ــامَّ جَ لَ ــه الســالم-: ﴿فَ ــة يوســف -علي ــه تعــاىل يف قصّ (١) قول
﴾ ســورة يوســف (٧٠). قُونَ ــارِ سَ ــمْ لَ ــريُ إِنَّكُ ــا العِ تُهَ نٌ أَيَّ ذِّ ــؤَ نَ مُ ــمَّ أَذَّ يــهِ ثُ ــلِ أَخِ حْ ةَ يفِ رَ ايَ ــقَ السِّ

ــي  ــال النب ــال: ق ــه-، ق ــرة -ريض اهللا عن ــن أيب هري ــاري ع ــح البخ ــا ورد يف صحي (٢) م
ــة  ــا قري ــل هب ــارة، فدخ ــالم- بس ــه الس ــم -علي ــر إبراهي ــلم-: «هاج ــه وس ــىل اهللا علي -ص
فيهــا ملــك مــن امللــوك -أو جبّــار مــن اجلبابــرة- فقيــل: دخــل إبراهيــم بامــرأة مــن أحســن 
النســاء، فأرســل إليــه أن يــا إبراهيــم مــن هــذه التــي معــك؟ قــال: أختــي: ثــم رجــع إليهــا 
ــنٍ  ــن مؤم ــىل األرض م ــي، واهللا إنْ ع ــك أخت ــم أنّ ــإين أخربهت ــي، ف يب  حديث ــذّ ــال: ال تك فق

ــاري، رقــم احلديــث: ٢٢١٧.. ــح الب غــريي وغــريك...» احلديــث فت
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املبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
قد علم مما سبق أنّ هذه القاعدة ذات شقني:

الشق األول: حرمة التعريض فيام جيب الترصيح به.
الشق الثاين: جواز التعريض فيام جيب كتامنه، وهذا قد يكون واجبا.

تطبيقــات: الشــق األول: اإلقــرار باحلــق، واحللــف عليــه، والشــهادة عــىل العقــود، فهــذا 
كلّــه جيــب بيانــه، فــال جيــوز التعريــض بــيشء منــه.

الشق الثاين:التعريض ملن يسأل عن مال معصوم فالتعريض هنا جائز وقد جيب.
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الفصل الثامن

الوصف يف احلارض لغو ويف الغائب معترب

املبحث األول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــه إذا كان املعقــود عليــه حــارضاً يف جملــس العقــد ومشــاراً  معنــى هــذه القاعــدة هــو: أنّ
ــا إذا كان املعقــود  إليــه؛ فــإنّ وصفــه -واحلــال هــذه- يكــون ملغيــاً ال اعتبــار لــه يف احلكم،أمّ

عليــه غائبــاً عــن املجلــس أو يف حكــم الغائــب، فــإنّ املعتــرب يف تعيينــه هــو الوصــف.

املبحث الثاين: مسـتـنـد الـقـاعــدة
هــذه القاعــدة إحــد القواعــد املتفرعــة عــن القاعــدة الكــرب: (إعــامل الــكالم أوىل مــن 
إمهالــه) و مســتنند تلــك القاعــدة هــو مســتند هــذه؛ ، وحمصــل ذلــك املســتند دليــل عقــيل 
ذكــره صاحــب كتــاب املمتــع وهــو أنّ إمهــال الــكالم يــؤدّي إىل أن يكــون الــكالم لغــواً ال 
ــانُ عــن اللغــو   مــا أمكــن ذلــك، وصــون الــكالم عــن اللغــو  فائــدة فيــه، وكالم العاقــل يُصَ

حيصــل بإعــامل الــكالم واجتنــاب إمهالــه.

املبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
إذا قــال: بعتــك هــذا الفــرسَ األبيــض ، وأشــار إليــه ، وكان أســود ،صــحّ البيــع إذا   [١]

قبــل املشــرتي، وألغــي الوصــف. وأمــا إذا كان الفــرس غائبــاً ، فاملشــرتي باخليــار.
ــع  ــاج، فالبي ــن الزج ــه م ــر أن ــمّ ظه ــاس، ث ــن امل ــر م ــذا احلج ــك ه ــال: بعت وإذا ق  [٢]

ــه. ــار إلي ــل ، وإن أش باط
ــراء  ــارت صح ــت وص ــا اهندم ــا بعدم ــدار، فدخله ــذه ال ــل ه ــف ال يدخ ــو حل ل  [٣]

ــث. ــه ال حين ــة؛ فإن ــل داراً منهدم ــل داراً، فدخ ــف ال يدخ ــو حل ــا ل ــالف م ــث، بخ حين
إذا قــال: زوجتــك بنتــي فاطمــة وأشــار إىل ابنتــه عائشــة، وقــال: هــذه، جــاز نــكاح   [٤]
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ا. هً ــمِ املشــار إليهــا دون مــا نطــق بِاسْ
ولو قال زوجتك هذا الغالم، وأشار إىل بنته، صح النكاح.  [٥]

إذا قال: بعتك هذا الثور وأشار إىل البقرة، صح البيع.  [٦]
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كل عقد فيه عوض إذا علق بصفةٍ ال يقتيض إطالق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق

املبحث األول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
املعنــى اإلمجــايل هلــذه القاعــدة هــو: أنّ أي عقــدٍ مــن عقــود املعاوضــات املاليــة إذا ورد 
ــبَباً لفســاد العقــد،  ــا ال يــدل عليهــا لفــظ العقــد، فــإنّ هــذا التعليــق يكــون سَ معلّقــاً بصفــةٍ مَ
وقــد ذكــر ابــن الوكيــل أنّ هــذه القاعــدة ترجــع إىل مســألة الــرشط يف البيــع، والــرشوط يف 

البيــع -عنــد الشــافعية- مخســة أرضب وهــي:
ما هو من مقتىض العقد،فهذا ال يفسد بال خالف.  (١)

ــد فــال يبطــل  ــه مصلحــة للعاق ــه إطــالق العقــد، لكــن في أن يشــرتط مــاال يقتضي  (٢)
ــرشوط. ــت امل ــحّ ويثب ــل يص ــالف ب ــال خ ــد ب العق

أن يشــرتط مــاال يتعلــق بــه عــوض يــورث تنازعــاً ، وهــذا الــرشط ال يفســد العقــد،   (٣)
بــل يلغــو، ويصــح العقــد، وقــال املتــويل والرافعــي: يفســد العقــد.

ــح  ــوال: الصحي ــة أق ــه ثالث ــرتي؛ ففي ــه املش ــرشط أن يعتق ــة ب ا أو أم ــدً ــه عب أن يبيع  (٤)
املشــهور: أنّ البيــع صحيــح والــرشط الزم، والثــاين: يصــح البيــع ويبطــل الــرشط. والثالث: 

يبطــل الــرشط والبيــع.
ــع  ــد، فالبي ــىض العق ــايف مقت ــي تن ــرشوط الت ــن ال ــة م ــو األربع ــا س ــرتط م أن يش  (٥)

ــل. باط

املبحث الثاين: مسـتـنـد الـقـاعــدة
ــت  ــة فقال ــي مكاتب ــرة وه ــت بري ــه: «دخل ــرة، وفي ــث بري ــا بحدي ــتدل هل ــن أن يس يمك
ــي،  ــرتطوا والئ ــى يش ــوين حت ــت: ال يبيع ــم، قال ــت: نع ــي، قال ــرتيني وأعتقين ــة: اش لعائش
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فقالــت: ال حاجــة يل بذلــك فســمع بذلــك النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم- -أو بلغه-فذكــر 
لعائشــة فذكــرت عائشــة مــا قالــت هلــا، فقــال: اشــرتهيا وأعتقيهــا ودعيهــم يشــرتطوا      مــا 
شــاءوا، فاشــرتهتا عائشــة وأعتقتهــا، واشــرتط أهلهــا الــوالء، فقــال النبــي -صــىل اهللا عليــه 
رقــم:  احلديــث  البــاري،  فتــح  وسلم-: «الوالء ملن أعتق، وإن اشرتطوا مائة رشط»  

..٢٥٦٥

املبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
ــهور:  ــوال: املش ــة أق ــه ثالث ــرتي. ففي ــه املش ــرشط أن يعتق ــة ب ا أو أم ــدً ــه عب أن يبيع  [١]
ــاين: يصــحّ البيــع ويبطــل الــرشط، والثالــث: يبطــل  أن البيــع صحيــح، والــرشط الزم، الث

ــع. ــرشط والبي ال
أن يبيعه شيئاً برشط أال يبيعه ونحو ذلك، فالبيع باطل.  [٢]

وهناك استثناء من هذه القاعدة وذلك يف مسألتني مها:-
ا عىل ألف فقبل العبد. األوىل: إذا قال: أنت حرّ غدً

الثانيــة: البيــع الضمنــي، إذا علّقــاه عــىل غــد (مثــال) فوجــد الغــد عتــق العبــد، كــام إذا 
ا ففعــل فإنــه يعتــق عــن الطالــب يف الغــد، ويلزمــه  قــال لــه: أعتــق عبــدك عنّــي بألــفٍ غــدً

العــوض.
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الفصل العارش

              أصل وضع الصفة أن جتيء للتخصيص أو التوضيح

املبحث األول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
معنــى القاعــدة بلفظيهــا: هــو أنــه هــل األصــل والقاعــدة يف وضــع الصفــة أهنــا لتوضيــح 
املوصــوف وتعريفــه؟ أو أهنــا إنــامّ جتــيء لتخصيــص املوصــوف وتكــون رشطــاً فيــه؟ ولكــن 
ى الصفــة الفارقــة، ويف النكــرة إنــام  ف وتســمّ املشــهور أنّ الصفــة يف املعرفــة لتوضيــح املعــرّ
ــة  ــك الصف ــوف بتل ــص املوص ــرشط؛ ألنّ ختصي ــه بال ــربّ عن ــو املع ــص وه ــون للتخصي تك

بمنزلــة اشــرتاطه فيــه.
املبحث الثاين: مسـتـنـد الـقـاعــدة

ــن  ــدة م ــذه القاع ــك أنّ ه ــبب يف ذل ــلّ الس ــا، ولع ــتنداً خاص  ــدة مس ــذه القاع ــد هل مل أج
القواعــد األصوليــة، ومعلــوم أنّ حقيقتهــا املبــادئ واملباحــث اللغويــة التــي شــأهنا االســتناد 

ــتقراء. إىل االس

املبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
هــل العبــد يملــك أو الَ؟ فقــد اختلــف الفقهــاء يف هــذه املســألة، فــإنْ محلــت عــىل   [١]
ــد  ــد مــن أنّ العب ــه يف اجلدي ــام ذهــب إلي التوضيــح كان ذلــك متمســكا لإلمــام الشــافعي في
ال يملــك شــيئاً. وإن محلــت عــىل التخصيــص كان فيــه متمســك لإلمــام مالــك، واملذهــب 

ــد يملــك.  ــم للشــافعي يف أنّ العب القدي
ــي،  ــر أمّ ــيلّ كظه ــت ع ــة، فأن ــة األجنبي ــن فالن ــرت م ــه: إذا تظاه ــال لزوجت إذا ق  [٢]
ج األجنبيــة وظاهــر منهــا، فهــل يصــري مظاهــراً مــن زوجتــه؟ فيــه خــالف مبنــي عــىل  وتــزوّ
أنّ لفظــة األجنبيــة هــل هــي للتعريــف أو للــرشط؟ فيكــون مظاهــراً منهــا إن كان الوصــف 

ــرشط. ــون لل ــه يك ــه أنّ ــاك وج ــاً، وهن ــة) توضيح (األجنبي
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ج عــىل  لــو حلــف ال يكلــم هــذا الصبــي فصــار شــيخاً، ففــي احلنــث خــالف خمــرّ  [٣]
ــف  ــون الوص ــام يك ــه إن ــه أن ــه وج ــح، وفي ــي للتوضي ــف الصب ــث إن كان وص ــذا، فيحن ه

ــث. ــال حين ــرشط؛ ف لل
ــررت  ــا: «م ــا إذ قلن ــح، وأم ــة للتوضي ــك الصف ــت تل ــامل» كان ــد الع ــا: «زي إذا قلن  [٤]
برجــل فاضــل» فتكــون هــذه الصفــة للتخصيــص والــرشط؛ ألنّ ختصيــص املوصــوف بتلــك 

ــه. ــة اشــرتاطها في الصفــة بمنزل
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يلزم مراعاة الرشوط بقدر اإلمكان

املبحث األول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
معنــى هــذه القاعــدة اإلمجــايل: هــو أنــه جيــب الوفــاء بالــرشوط يف العقــود بالقــدر الــذي 

تســمح بــه قواعــد الرشيعــة .
واملراد بالرشط هنا هو الرشط اجلعيل، وهو ثالثة أقسام:

قسم جيوز رشعاً.  (١)
قسم ممنوع رشعاً.  (٢)

قسم ثالث غري ممنوع رشعاً إالّ أنّه ال يلزم مراعاته.  (٣)

املبحث الثاين: مسـتـنـد الـقـاعــدة
مسند هذه القاعدة هو ما يأيت:

أوالً: حديــث جابــر -ريض اهللا عنــه-: أنــه كان يســري عــىل مجــلٍ لــه قــد أعيــا فمــرّ النبــي 
نِيــهِ بأَوقيــة،  ا ليــس يســري مثلــه، ثــم قــال : بِعْ -صــىل اهللا عليــه وســلم- فرضبــه، فســار ســريً
، ثــم انرصفــت،  فبعتــه، فاســتثنَيْتُ محالنــه إىل أهــيل، فلــامّ قدمنــا آتيتــه باجلمــل ونقــدين ثمنَــهُ
ــك، فخــذ مجلــك فهــو لــك» فتــح البــاري ،  َلَ فأرســل عــىل أثــري قــال: مــا كنــت آلخــذ مجَ

احلديــث رقــم: ٢٧١٨.
ثانيــاً: قــول اإلمــام البخــاري يف كتــاب النــكاح، بــاب الــرشوط يف النــكاح: وقــال عمــر: 
مقاطــع احلقــوق عنــد الــرشوط، وقــال املســور ابــن خمرمــة: «ســمعت رســول اهللا -صــىل اهللا 
ثنــي فصدقنــي،  ا لــه فأثنــى عليــه يف مصاهرتــه فأحســن، قــال: حدّ ــرً هْ عليــه وســلم- ذكــر صِ
ــه  ــىل اهللا علي ــي -ص ــن النب ــة ع ــث عقب ــاب حدي ــذا الب ــمّ أورد يف ه ــوىف يل» ث ــدين ف ووع
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ــه الفــروج»  ــه مــا اســتحللتم ب وســلم- قــال: «أحــق مــا أوفيتــم مــن الــرشوط أن توفــوا ب
فتــح البــاري، ، احلديــث رقــم: ٥١٥١.

املبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
ــذا  ــإنّ ه ــا، ف ــا أو تركيبه ــع محله ــىل البائ ــرتط ع ، واش ــلعةً ــخص س ــرت ش ــو اش ل  [١]

. ــحٌ ــرشط صحي ال
ــم  ــاً أو يقي ــيئاً معلوم ــع ش ــد البائ ــرتي عن ــن املش ــرشط أن يره ــاع ب ــو ب ــك ل وكذل  [٢]

ــع. ــح البي ــن ص ــالً بالثم كفي
وكذلك يصحّ البيع فيام لو استثنى البائع منفعة البيع معلومة.  [٣]

لو باع برشط أن حيبس املبيع حتى يقبض الثمن، فهذا الرشط جائز.  [٤]
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ا أن يقتضيه العقد أَوْ الَ الرشط إمّ

املبحث األول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــد  ــد أو يؤيّ ــه العق ــذي يقتضي ــرشط ال ــابقة: ألنّ ال ــدة الس ــن للقاع ــدة قري ــذه القاع وه
مقتضــاه أو فيــه مصلحــة ألحــد املتعاقديــن أو هلــام معــاً أو فيــه غــرض صحيــح، كل ذلــك 

ممــا يلــزم مراعاتــه.

املبحث الثاين: مسـتـنـد الـقـاعــدة
ــىل  ــيل ع ــت أه ــت: إين كاتب ــرة فقال ــاءت بري ــت: «ج ــا- قال ــة -ريض اهللا عنه ــث عائش حدي
ةً  ــدَّ هــا هلــم عَ تســع أواقٍ يف كلّ عــام أوقيــة فأعينينــي، فقالــت عائشــة: إن أحــبّ أهلــك أن أعدّ
ــك  ــت ذل ــت: إين عرض ــا، فقال ــك عليه ــو ذل ــون والؤكِ يل، فأب ــت، فيك ــك فعل ــدة وأعتق واح
ــلم-  ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا -ص ــك رس ــمع ذل ــم، فس ــوالء هل ــون ال ــوا إالّ أن يك ــم، فأب عليه
فســألني فأخربتــه فقــال: خذهيــا فأعتقيهــا واشــرتطي هلــم الــوالء؛ فــإنّ الــوالء ملــن أعتــق، قالــت 
عائشــة: فقــام رســول اهللا يف النــاس فحمــد اهللا وأثنــى عليــه، ثــم قــال: أمــا بعــد، فــام بــال رجــالٍ 
منكــم يشــرتطون رشوطــا ليســت يف كتــاب اهللا؟ فأيــام رشط كان ليــس يف كتــاب اهللا فهــو باطــل، 
وإن كان مائــة رشط، فقضــاء اهللا أحــق، ورشط اهللا أوثــق، مــا بــال رجــال منكــم يقــول أحدهــم: 

ــقْ يــا فــالنُ ويل الــوالء، إنــام الــوالء ملــن أعتــق» فتــح البــاري،  احلديــث رقــم: ٢٥٦٣.. أعتِ

املبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
هــا بالعيــب أو انتفاعــه هبــا كيــف  بــاع ســيارة لغــريه، فاشــرتط املشــرتي تســليمها، أو ردّ  [١]

شاء، فهذا ال يفسد البيع بال خالف.  
ــد،  ــة العق ــزايل صح ــام والغ ــار اإلم ــد اخت ــان، فق ــزّ أو الكت ــس إال اخل ــو رشط أال يلب ل  [٢]

ــد. ــاد العق ــيض فس ــول يقت ــاك ق ــي وهن ــه الرافع ــرشط ورجح ــاء ال وإلغ
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الفصل الثالث عرش

الشــرط العـرفــي كاللّـفـظــي

املبحث األول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــه العــرف يراعــى ويعتــرب مــن دون  املعنــى اإلمجــايل هلــذه القاعــدة هــو: أنّ مــا جــر ب

ــم. ــاس وترصفاهت ــود النّ ــرتاطه يف عق ــةٍ ال ش حاج

املبحث الثاين: مسـتـنـد الـقـاعــدة
قــال املســور بــن خمرمــة: ســمعت رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم-  وهــو عــىل املنرب- 
يقــول: «إن بنــي هاشــم ابــن املغــرية اســتأذنوا يف أن ينكحــوا ابنتهــم عــيلَّ بــن أيب طالــب، فــال 
ــق ابنتــي وينكــح ابنتهــم فإنــام  آذن، ثــم ال آذن ثــم ال آذن إالّ أن يريــد ابــن أيب طالــب أن يطلّ

هــي بضعــة منــي يريبنــي مــا أراهبــا ويؤذينــي مــا آذاهــا» فتــح البــاري، ٤٠٦/٩،.

املبحث الثالث:تطبيقـات الـقـاعــدة
ــه  ــا ،فإن ــم اختلف ــة، ث ــه إىل األســتاذ مــدة معلومــة ليعلمــه احلرف ــع األب ابن ــو دف ل  [١]

ــدة. ــرف البل ــه ع ــهد ل ــن يش ــر مل ــم باألج حيك
ــة  ــم منزل ــزل عادهت ــل تن ــج، فه ــل النض ــرصم قب ــع احل ــوم بقط ــادة ق ــرت ع ــو ج ل  [٢]

ــان . ــه وجه ــع، في ــري رشط القط ــن غ ــه م ــح بيع ــى يص ــرشط حت ال
ل شخصاً برشاء حلم مثالً- تقيد عقد الوكالة . ومن وكّ  [٣]

ونفقة الزوجة عىل زوجها يكون بالقدر املتعارف .  [٤]
وجيــوز عنــد املالكيــة اســتئجار الظئــر ، ويكــون لــه مــا يكــون ملثلــه مــن الوســط،   [٥]
وفاقــاً مــع أيب حنيفــة يف الظئــر وحدهــا، وذهــب الشــافعي إىل أال جيــوز يف الظئــر وال يف غــريه 

.
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الفصل الرابع عرش

يثبت بالرشط ماال يثبت بالرشع

املبحث األول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــام ال  ــه تكليفــا ب تعنــى أنّ مــا يشــرتطه أحــد املتعاقديــن أو مهــا معــاً إذا خــرج عــن كون

ــه. ــه مشــقة وحرجــاً؛ فيجــب العمــل ب يطــاق، أو كون

املبحث الثاين: مسـتـنـد الـقـاعــدة
ــرشوط يف  ــاب ال ــكاح، ب ــاب الن ــاري يف كت ــام البخ ــول اإلم ــدة ق ــذه القاع ــتند ه ومس
النــكاح: وقــال عمــر: مقاطــع احلقــوق عنــد الــرشوط، وقــال املســور بــن خمرمــة: «ســمعت 
ــه فأحســن،  ــه يف مصاهرت ــه فأثنــى علي ا ل ــه وســلم- ذكــر صهــرً رســول اهللا -صــىل اهللا علي
ــة عــن  ثنــي فصدقنــي، ووعــدين فــوىف يل» ثــم أورد يف هــذا البــاب حديــث عقب قــال: «حدّ
ــا  ــه م ــوا ب ــرشوط أن توف ــن ال ــم م ــا أوفيت ــقّ م ــال: «أح ــلم- ق ــه وس ــىل اهللا علي ــي -ص النب

ــم: ٥١٥١.. ــاري، رق ــح الب ــروج» فت ــه الف ــتحللتم ب اس

املبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
جيــوز لــكل بائــع أن يســتثنى مــن منفعــة املبيــع مالــه فيــه غــرض صحيــح، وهــذا املعنــى 
موجــود بــل هــو عــني مدلــول حديــث جابــر وفيــه، ثم قــال بعنيــه بأوقيــة، فبعتــه، فاســنثنيت 

محالنــه إىل أهــيل...» احلديث(فتــح البــاري، رقــم: ٢٧١٨..
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الفصل اخلامس عرش 

اللفظ الرصيح حيتاج إىل نية

املبحث األول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
وخالصــة القــول يف معنــى هــذه القاعــدة أنّ الرصيــح ال يكــون موجبــاً حلكمــه لذاتــه، 
ألنــه قــد ينطــق بــه مــن ال يعــرف معنــاه، أو مــن ال ينــوي معنــاه وإن كان عارفــاً بــه كاملكــره، 
ــة  ــة إىل الكناي ــن الرصاح ــه ع ــه فرصفت ــت إلي ــة انضمّ ــة لضميم ــح كناي ــري الرصي ــد يص وق
ــه  ــع ب ــح يق ي ــباهه: أنّ الرصّ ــل يف أش ــن الوكي ره اب ــرّ ــا ق ــل م ــة، وإالّ فاألص ــاج إىل الني فيحت

معنــاه مــن غــري نيــة، وأنّ املفتقــرإىل النيــة الكنايــة فقــط.

املبحث الثاين: مسـتـنـد الـقـاعــدة
هــذه القاعــدة إحــد القواعــد املتفرعــة مــن القاعــدة األم: (األمــور بمقاصدهــا) وعليه؛ 
ــون  ــاً- أن يك ــح -أيض ــدة يصل ــذه القاع ــالً هل ــتنداً وأص ــون مس ــح أن يك ــل يصل ــكلّ دلي ف
ــن  ــر ب ــذي رواه عم ــث ال ــو احلدي ــد وه ــتند واح ــىل مس ــرص ع ــوف أقت ــذه، وس ــتنداً هل مس
اخلطــاب -ريض اهللا عنــه-، قــال: ســمعت رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم- يقول:«إنــام 
األعــامل بالنيــات وإنــام لــكل امــرئ مــا نــو: فمــن كانــت هجرتــه إىل دنيــا يصيبهــا أو إىل 

فتــح البــاري احلديــث: رقــم ١. امرأة ينكحها فهجرته عىل ما هاجر إليه»  

املبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
ــذا  ــن ه ــي م ــه: أعتقن ــقّ علي ــلٍ يَشُ ــتعمله يف عم ــد اس ــيده، وق ــد لس ــال العب إذا ق  [١]
العمــل، فقــال: أعتقتــك، ومل ينــو إزالــة ملكــه عنــه؛ مل يعتــق بذلــك، وكذلــك إذا قــال عــن 

ــا. ــراً منه ــن مظاه ــك، ومل يك ــرم بذل ــن مل حت ــي يف الدي ــو أخت ــي، ون ــذه أخت ــه: ه امرأت
وكذلك إذا أخطأ من شدة الغضب مل يؤاخذ بذلك  [٢]

ولــو قــال األعجمــي المرأتــه: «أنــت طالــق» وهــو ال يفهــم معنــى هــذا اللفــظ مل   [٣]
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تطلّــق؛ ألنــه ليــس خمتــاراً للطــالق، فلــم يقــع طالقــه كاملكــره، فلــو نــو موجبــه عنــد أهــل 
العربيــة مل يقــع؛ ألنــه ال يصــح منــه اختيــاراً مــاال يعلمــه؛ وكذلــك لــو نطــق بكلمــة الكفــر 

مــن ال يعلــم معناهــا ال يكفــر.
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الفصل السادس عرش

ختصيص العام بالعرف والعادة

املبحث األول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــة،  ــوص الرشعي ــام النص ــادة أم ــرف والع ــاالت الع ــن ح ــة م ــدة حال ــذه القاع ــني ه تب
ــه؛ ألنّ  ــه وتطبيق ــب مراعات ــي فيج ــل الرشع ــادة الدلي ــرف والع ــق الع ــه إذا واف ــك أن وذل
ــط، وإذا  ــرف فق ــتأنس بالع ــام يس ــرف، وإن ــي، ال بالع ــل الرشع ــة بالدلي ــل يف احلقيق العم

: ــهٍ ــن أوج ــك م ــر يف ذل ــي فننظ ــل الرشع ــرف الدلي ــف الع خال
أن تكون املخالفة من كل وجهٍ واحلالة هذه- يرتك ويردّ وال يعمل به.  (١)

أن تكــون خمالفــة العــرف للدليــل الرشعــي ليســت مــن كلّ وجــهٍ وهــذا الوجــه هــو   (٢)
مــا تبينــه هــذه القاعــدة. وأمــا العــرف اخلــاص فــال يعتــد بــه عنــد األكثريــن.

أن يكــون النــصّ الــذي جــاء العــرف بمخالفتــه مبنيــا عــىل العــرف والعــادة ، فإنــه   (٣)
ل الزمــان. لــت بتبــدّ عنــد بعــض األئمــة يــرتك النــص ويصــار إىل العــرف والعــادة إذا تبدّ

أن خيالــف العــرف مســائل فقهيــة مل تثبــت برصيــح النــصّ -بــل باالجتهــاد والرأي؛   (٤)
ــاً عــىل عــرف  ــو خالــف حكــامً ســابقاً مبني ــل هــذا هــو العــرف احلــادث، ول فاملعتــرب يف مث

خمالــف.

املبحث الثاين: مسـتـنـد الـقـاعــدة
ومســتند هــذه القاعــدة هــو مســتند القاعــدة األم: (العادةحمكمــة) أمثــال: حديــث «مــا 
رآه املســلمون حســناً فهــو عنــد اهللا حســن» أخرجــه اإلمــام أمحــد يف مســنده ٣٧٩/١ موقوفــا 

عــىل عبــداهللا بــن مســعود.
ــاب مــن أجــر أمــر  ــال: ب ــوع حيــث ق ــاب البي ــه اإلمــام البخــاري يف كت ب ب ــوّ ومــا ب
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ــال والــوزن وســنتهم عــىل  األمصــار عــىل مــا يتعارفــون بينهــم يف البيــوع واإلجــارة واملكي
ــن  ــس ب ــث أن ــث كحدي ــن األحادي ــدداً م ــاب ع ــر يف الب ــهورة، وذك ــم املش ــم ومذاهبه نياهت
مالــك -ريض اهللا عنــه- قــال: حجــم رســول -صــىل اهللا عليــه وســلم- أبوطيبــة فأمــر لــه 
ــن  ــه م ــوا عن ــه أن خيفف ــر أهل ، وأم ــرٍ ــن مت ــاع م ــلم- بص ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا -ص رس

ــم ٢٢١٢.  ــاري  رق ــح الب ــه» فت خراج
وحديــث عائشــة -ريض اهللا عنهــا- يف قصــة هنــد أم معاويــة وفيــه قــال رســول اهللا -صىل 
اهللا عليــه وســلم- خــذي أنــت وبنــوك مــا يكفيــك باملعــروف» فتــح البــاري  [احلديــث رقــم 

.،٢١١

املبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
ــة  لــو حلــف ال يصــيل مل حينــث إالّ بالصــالة الرشعيــة، وال حينــث بالصــالة اللغوي  [١]

ــدة ــالة الفاس ــث بالص ــاء، وال حين ــي الدع ــي ه الت
ت يمينه باللحم املشوي دون البيض. لو حلف ال يأكل شواء؛ اختصّ  [٢]

لــو قــال الرجــل المرأتــه: (الطــالق يلزمنــي ال تقولــني يل شــيئاً إالَّ قلــت لــك مثلــه،   [٣]
فقالــت: أنــت طالــق ثالثــا) فاحلالــف مل تدخــل هــذه الصــورة يف عمــوم كالمــه، وإن دخلــت 

فهــي مــن املخصــوص بالعــرف والعــادة والعقــل.
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التأسيس أوىل من التأكيد

املبحث األول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
معنــى هــذه القاعــدة هــو أنّ الــكالم إذا دار بــني إفــادة معنــى جديــدٍ وبــني تأكيــد معنــى 
، كان محلــه عــىل إفــادة املعنــى اجلديــد أوىل مــن محلــه عــىل التأكيــد؛ ألنّ التأكيــد جمــرد  ســابقٍ

إعــادة للفــظ وإمهــال لــه، واإلفــادة خــري مــن اإلعــادة.

املبحث الثاين: مسـتـنـد الـقـاعــدة
مســتند هــذه القاعــدة هــو مســتند القاعــدة األم: (إعــامل الــكالم أوىل مــن إمهالــه) ، وهذا 
املســتند دليــل عقــيل حاصلــه: أنّ إمهــال الــكالم يــؤدّي إىل أن يكــون الــكالم لغــواً ال فائــدة 
فيــه، وكالم العاقــل يصــان عــن اللغــو مــا أمكــن ذلــك، وصــون الــكالم عــن اللغــو حيصــل 
بإعــامل الــكالم واجتنــاب إمهالــه، والشــك أنّ التأســيس رضب مــن رضوب إعــامل الــكالم 
ألنــه محــل للفــظ عــىل معنــى جديــد، بخــالف التأكيــد الــذي هــو جمــرد اإلعــادة ونــوع مــن 

إمهــال الــكالم.

املبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
مــن قــال لزوجتــه: أنــت طالــق طالــق طالــق ثالثــاً، فــإن قــال: أردت بــه التأكيــد   [١]
ق ديانــةً ال قضــاء ، وهــذا عنــد أيب حنيفــة ومالــك، رمحهــام اهللا، وقــال الشــافعي وأمحــد  صــدّ

رمحهــام اهللا ال يلزمــه إالّ واحــدة.
وإذا حلــف عــىل أمــرٍ بأنــه ال يفعلــه، ثــم حلــف يف ذلــك املجلــس أو جملــسٍ آخــر   [٢]
ــو  ــاً آخــر، أو التشــديد عــىل نفســه، أو مل ين ــاين يمين ــو بالث ــه، إن ن ــمّ فعل ــداً، ث ــه أب ال يفعل
ــارة  ل -أي تكريــره وتوكيــده فعليــه كفّ ــا إن نــو بالثــاين األوّ ، وأمّ ْ شــيئاً فعليــه كفــارة يمــنيَّ

واحــدة.



٢٩٩

القواعد الفقهية يف صيغ العقود وتطبيقاهتا

الفصل الثامن عرش

العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين

املبحث األول:مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــكام  ــم يف األح ــىل اختالفه ــاءً ع ــدة بن ــذه القاع ــة ه ــوا يف صياغ ــب اختلف ــاء املذاه فقه
ــا: ــان يف صياغته ــاك اجتاه ــا، فهن ــالف يف مضموهن ــاق ولالخت ــاً لالتف ــا وتبع ــة عليه املرتتب
اجتــاه مــن صاغهــا باألســلوب اخلــربي، وهــذا شــأن احلنفيــة واملالكيــة بســبب أنّ   (١)
معناهــا ومدلوهلــا متفــق عليــه عندهــم، وهــذا االجتــاه هــو املســار املنتهــج يف هــذا البحــث.

اجتــاه مــن صاغهــا باألســلوب اإلنشــائي، وهــذا شــأن الشــافعية واحلنابلــة؛   (٢)
الختــالف فقهائهــم يف مفهومهــا واألحــكام املرتتبــة عليهــا.

ــد  ــه عن ــو أنّ ــاه األول: ه ــق االجت ــايل وف ــدة اإلمج ــذه القاع ــى ه ــذا، فمعن ــا ه ــإذا عرفن ف
حصــول العقــد ال ينظــر لأللفــاظ التــي يســتعملها العاقــدان وإنــام ينظــر إىل املقصــد احلقيقــي 
ــب للمعــاين، وإذا مل  ــام هــي قوال ــه حــني العقــد؛ ، فاأللفــاظ إن ــذي يلفــظ ب ــكالم ال مــن ال

يمكــن التأليــف بــني األلفــاظ واملعــاين فــال جيــوز إلغــاء األلفــاظ.
* حتريــر حمــل النــزاع: هــل االعتبــار بظواهــر األلفــاظ والعقــود، وإن ظهــرت املقاصــد 
والنيــات بخالفهــا أو للقصــود والنيــات تأثــري يوجــب االلتفــات إليهــا ومراعــاة جانبهــا؟.

* األقـوال:وقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني:
ــاين ال  ــد واملع ــربة باملقاص ــرون أنّ الع ــم ي ــة، وه ــة واملالكي ــول احلنفي ــول األول:  ق الق

ــاين. ــاظ واملب لأللف
ــاين  ــاين دون املع ــاظ واملب ــربة لأللف ــة: أنّ الع ــافعية واحلنابل ــول الش ــاين: ق ــول الث الق

ــم. ــام بينه ــالف في ــود اخت ــع وج ــد، م واملقاص
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* أدلة من ير أنّ القصود والنيات معتربة يف العقود:
ــنَ  تُمْ كْ ُــنَّ أَن يَ ِــلُّ هلَ الَ حيَ وءٍ وَ ــرُ ــةَ قُ نَّ ثَالثَ ــهِ سِ ــنَ بِأَنفُ بَّصْ َ رتَ ــاتُ يَ قَ لَّ املُْطَ قولــه تعــاىل: ﴿وَ  (١)
﴾ ســورة البقــرة، اآليــة ٢٢٨. ــرِ مِ اآلخِ يَــوْ الْ ــنَّ بِــاهللاَِّ وَ مِ ؤْ ــنَّ يُ ــنَّ إِن كُ هِ امِ حَ ــقَ اهللاَُّ يفِ أَرْ لَ ــا خَ مَ

مــا رواه عمــر بــن اخلطــاب -ريض اهللا عنــه- عــن النبــي -صــىل اهللا عليــه وســلم-   (٢)
قــال: «إنــام األعــامل بالنيــات، وإنــام لــكل امــريء مــا نــو» فتــح البــاري، [احلديــث رقــم 

..(١)
مــن املعقــول: قــال ابــن القيــم: إنّ اهللا وضــع األلفــاظ بــني عبــاده تعريفــاً وداللــةً   (٣)
ــه  ــا يف نفس ــراده وم ــه بم ــيئاً عرف ــر ش ــن اآلخ ــم م ــإذا أراد أحده ــهم، ف ــا يف نفوس ــىل م ع

ــه.. بلفظ
* الرتجـــيح: الراجــح قــول القائلــني بــأنّ العــربة يف العقود باملقاصــد واملعــاين ال باأللفاظ 

واملباين..

املبحث الثاين: مسـتـنـد الـقـاعــدة
مســتند هــذه القاعــدة هــو حديــث عمــر بــن اخلطــاب -ريض اهللا عنــه- قــال: ســمعت 
رســول اهللا -صــىل اهللا عليــه وســلم- يقــول: «إنــام األعــامل بالنيــات، وإنّــام لــكل امــريءٍ مــا 
نــو: فمــن كانــت هجرتــه إىل دنيــا يصيبهــا، أو إىل امــرأة ينكحهــا، فهجرتــه إىل مــا هاجــر 

إليــه» فتــح البــاري، احلديــث برقــم: (١)..

املبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
لو أعاره شيئا ورشط عليه العوض، فهل يصح أم ال؟ عىل وجهني:  [١]

ــالً أو  ــض إذا كان مكي ــه بالقب ــرض فيملك ــن الق ــةً ع ــون كناي ــح ويك ــا: يص أحدمه  
موزونــاً.

والثاين: أهنا تفسد بذلك وجعله أبواخلطاب يف موضع آخر املذهب.  
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إذا قــال: اشــرتيت منــك ثوبــاً، صفتــه كــذا، هبــذه الدراهــم، فقــال: بعتــك، فرجــح   [٢]
، اعتبــاراً  حــه الســبكي - ســلامً الشــيخان: أنــه ينعقــد بيعــاً، اعتبــاراً باللفــظ، والثــاين، ورجّ

باملعنــى.
ــت  ــده: بع ــال لعب ــو ق ــال، ، ول ــني للح ــك الع ــىل مل ــدلّ ع ــام ي ــكاح ب ــد الن وينعق  [٣]

ــى. ــراً للمعن ــالٍ نظ ــىل م ــاً ع ــفٍ كان إعتاق ــك بأل ــك من نفس
ــه:  ــال لزوجت ــالق فق ــني بالط ــاء اليم ــذي أراد إنش ــد إىل أنّ ال ــك وأمح ــب مال ذه  [٤]

ــارة،. ــالق وال كف ــه ط ــه ال يلزم ــني، أن ــرتك اليم ــه ف ــدا ل ــم ب ــة» ث ــق البت ــت طال «أن
ــال ثمــن مل ينعقــد بيعــاً نظــراً إىل اللفــظ، وهــل ينعقــد إباحــةً أو  إذا قــال: بعتــك ب  [٥]

ــام. ــح منه ــف يف الراج ــان، اختل ــى؟ وجه ــراً إىل املعن ــة نظ هب
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ما يتوقف عىل اإلجياب والقبول فإنه يرتـد بالـرد قطعـاً، 
وقـد يـرتـدّ اليشء بالرد وال يشرتط فيه القبول

املبحث األول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
املعنى اإلمجايل هلذه القاعدة:

هُ  ــام يتوقــف وجــودُ ــرد، ف ــداده بال هــذه القاعــدة تبــني أنّ للعقــد حالتــني بالنظــر إىل ارت
ــدْ حيصــل االرتــداد بالــرد  قَ ــه يرتــد بالــردّ قطعــاً، فهــذه حالــة، وَ عــىل اإلجيــاب والقبــول فإنّ

.أيضــاً- وإن مل يشــرتط فيــه القبــول بــل اإلجيــاب فقــط كالوكالــة، وهــذه حالــة أخــر-

املبحث الثاين: مسـتـنـد الـقـاعــدة
ــرة  ــانّ املتوف ــا يف املظ ــث عنه ــالل البح ــن خ ــاً م ا خاصّ ــتندً ــدة مس ــذه القاع ــد هل مل أج
ــم  كُ الَ وَ ــوا أَمْ لُ أْكُ ــوا الَ تَ نُ ــنَ آمَ ي ذِ ــا الَّ َ ــا أَهيُّ ــاىل: يَ ــه تع ــا بقول ــتدالل هل ــن االس ــدي، ويمك عن
ــمْ  انَ بِكُ مْ إِنَّ اهللاََّ كَ ــكُ سَ ــوا أَنْفُ تُلُ قْ الَ تَ ــمْ وَ نكُ اضٍ مِّ ــرَ ــن تَ ةً عَ ــارَ َ ــونَ جتِ بَاطِــلِ إِالَّ أَن تَكُ ــم بِالْ يْنَكُ بَ

ــة: (٢٩). ــاء، اآلي ــورة النس ــامً  س ي حِ رَ

املبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
تطبيقات القاعدة بشقيها:

* الشق األول: ما يتوقف عىل اإلجياب والقبول ويرتد بالرد قطعاً:- كالبيع. 
ــه  ــح أن ــة، فالصحي ــردّ كاهلدي ــدّ بال ت رْ ــه ال يَ ــول فإنّ ــاب والقب ــىل اإلجي ــف ع ــامال يتوق ف
ــن  ــض م ــدي والقب ــن امله ــث م ــي البع ــل يكف ــا، ب ــول لفظ ــاب والقب ــا اإلجي ــرتط فيه ال يش
: أهنــام يشــرتطان، ويف ثالــث: ال يشــرتط يف املأكــوالت ويشــرتط يف  املهــد إليــه، ويف وجــهٍ

ــا. غريه
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*  الشق الثاين من القاعدة: وقد يرتد اليشء بالردّ وال يشرتط فيه القبول.
الوكالــة ترتــدّ بالــرد قطعــاً، واألصــحّ أنــه ال يشــرتط فيهــا القبــول باللفــظ، ألهنــا   [١]

عقــد جائــز.
الوقــف عــىل معــني، الصحيــح املختــار عنــد النــووي أنــه ال يشــرتط فيــه القبــول،   [٢]
واألصــح أنــه يشــرتط فيــه قبولــه كاهلبــة والوصيــة ، ويــر بعــض الشــافعية أنّ القبــول ليس 

ــة عنــد حصوهلــا. طــاً يف لــزوم الوقــف وإنــام يشــرتط فقــط يف لــزوم الغلّ ْ رشَ
ــرد  ــد بال ــد، وترت ل بعي ــوْ ــه ق ــول، وفي ــة، واملذهــب افتقارهــا إىل القب ومنهــا الوصي  [٣]

ــاً. قطع
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الفصل العرشون 

كل إجياب افتقر إىل القبول فقبوله بعد موت املوجب ال يفيد إال يف الوصية

املبحث األول: مـعـنـــى الـقـاعــدة
ــوع  ــدم رج ــو ع ــول أال وه ــاب والقب ــن رشوط اإلجي ــدة إىل رشط م ــذه القاع ــري ه تش
املوجــب عــن اإلجيــاب وعــدم وفاتــه قبــل قبــول العاقــد الثــاين، فــإذا حصــل يشء مــن ذلــك 

ــة. ــه إالّ يف الوصي ــدة في ــول ال فائ ــري القب ــل، ويص ــاب يبط ــإنّ اإلجي ف

املبحث الثاين:مسـتـنـد الـقـاعــدة
تعــاىل:  بقولــه  هلــا  أســتدلّ  وإنّــام  خــاص،  دليــل  القاعــدة  هلــذه  يوجــد  ال 
اضٍ  ــرَ ــن تَ ةً عَ ــارَ َ ــونَ جتِ ــلِ إِالَّ أَن تَكُ بَاطِ ــم بِالْ يْنَكُ ــم بَ كُ الَ وَ ــوا أَمْ لُ أْكُ ــوا الَ تَ نُ يــنَ آمَ ذِ ــا الَّ َ ــا أَهيُّ يَ

ــة: (٢٩). ــامً  ســورة النســاء، اآلي ي حِ ــمْ رَ انَ بِكُ مْ إِنَّ اهللاََّ كَ ــكُ سَ ــوا أَنْفُ تُلُ قْ الَ تَ ــمْ وَ نكُ مِّ

املبحث الثالث: تطبيقـات الـقـاعــدة
ــدر  ــة وص ــة أرض زراعي ــع قطع ــن بي ــة فلتك ــة جتاري ــخصان يف صفق ــو رشع ش ل  [١]
اإلجيــاب مــن البائــع فوافــاه األجــل وصــدر القبــول بعــد وفــاة املوجــب فــإنّ هــذا القبــول 
ــه  ــاب من ــدور اإلجي ــد ص ــويص بع ــامت امل ــة ف ــد الوصي ــك يف عق ــو كان ذل ــن ل ال ينفع،لك
وصــدر القبــول بعــد موتــه، فــإنّ هــذا القبــول يفيــد املــوىص لــه فيتملــك املــوىص بــه بذلــك.

ولــو مــات مــن ثبــت لــه القبــول فاتــه بموتــه ، واســتثنى الفقهــاء مــن ذلــك املــوىص   [٢]
لــه؛ فإنــه إذا مــات قــام وارثــه مقامــه يف القبــول

تم التلخيص بحمد اهللا 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
ــة  ــة وطباع ــداد ومتابع ــق إع ــن فري ــل - م ــذا العم ــىل ه ــني ع ــزي القائم ــبحانه أن جي س
وإرشاف وأمانــة اجلمعيــة وكل مــن أســهم فيــه- خــرياً وأن يرزقهــم ســعادة الدنيــا واآلخــرة 

ــؤوهنم.  ــني يف كل ش ــم مبارك وأن جيعله
(إن ربنا سميع قريب جميب) 

إخوانكم جلنة ملخصات األبحاث القضائية.

للتواصل مع اللجنة :
جوال / ٩٦٦٥٦٩٧٧٠٠٧٧+  -

الربيد اإللكرتوين 
 asag770077@gmail.com 




