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  :احلمدهللا وكفى وصالة وسالماً على املصطفى و آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد 
فإن نشر العلوم القضائية، وتقدمي الدراسات اليت جتلي متيز القضاء اإلسالمي وإبراز 

هذا كله من أهم أهداف اجلمعية  ، جوانب العدالة فيه واإلجابة عن ما يثار حوله من شبهات
اليت أنشأت ألجله،وممايعني على ذلك األحباث األكادميية املتخصصة املنتقاة من مكتبة املعهد 

حبثا ملخصا ^سلوب  ٦٣ العايل للقضاء واليت يسر هللا إصدار تسعة أجزاء منها انتظمت 
قد وجدc لذلك تفاعال  ميسر لتسهيل اإلفادة منها ألكرب شرحية مهتمة _لشأن القضائي، و 

  . كبرياً من القراء واملهتمني
يدة  تتناول جوانب قضائية أحباث جد أربعةمشتمل على ) اجلزء العاشر (وهاهو 

  .متنوعة
شاكرين كل من بذل جهده فيه،وعلى رأسهم عضو اجلمعية الدكتور عبدالعزيز 

املشروع واملشرف الغسالن عميد كلية الشريعة جبامعة حائل فقد كان صاحب فكرة هذا 
  .العلمي عليه وال زال، نفع هللا به و_رك يف عمله،ويف جهود القائمني معه

  
  
  

  رئيس جملس اإلدارة     
  
 عبدهللا بن منصور الغفيلي.د

   رئيس مجلس اإلدارةكلمة 



 

  
احلمد t رب العاملني وصلى هللا وسلم و_رك على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه 

 :أما بعد, الدينومن اتبعه vحسان إىل يوم 

فال تزال ملخصات األحباث القضائية تتواىل حبمد هللا وهذا هو العدد العاشر من 
ملخصا ، واليت  )  ٤( واليت بلغ عدد األحباث منها سلسلة ملخصات األحباث القضائية 

السياسة (حرصنا فيها على تسهيل االنتفاع _لبحوث التكميلية ورسائل الدكتواره لقسمي 
وذلك بتلخيصها تسهيالً , يف مكتبة املعهد العايل للقضاء ) ، والفقه املقارنالشرعية 

  .لالنتفاع }ا وإيصاهلا إىل املستفيدين ^كرب قدر ممكن
وقد أخذت اللجنة يف التلخيص منهجا متميزا حرصت فيه أن يقدم زبدة البحث مبا يفيد 

  .املختص و الباحث والقارئ
  حوث وإنتقائهاكما حرصت اللجنة علي تنويع الب

أسأل هللا تعاىل مبنه وكرمه أن يعيننا على إجناز هذا العمل جبميع مراحله على 
  .وأن حيقق فيه األجر واخلري والنفع للجميع, أكمل حال وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي 

ومن _دروا بطباعة هذه , كما أسأله سبحانه أن جيزي القائمني على هذا العمل 
  .آمني آمني آمني. وإخراجها ونشرها خري اجلزاء وأوسعه وأوفرهالسلسلة 

  .وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني
  /كتبه 

  رئيس جلنة ملخصات األحباث القضائية

  عبدالعزيز بن سليمان بن علي الغسالن. د

  هـ١٥/٨/١٤٣٦
 

 

   

  

كلمة رئيس لجنة ملخصات 

   األبحاث القضائية



 

 

 

 

 

 



 

   

  ملخص بحث

   التَّحريُض َعَلى الَجَراِئِم التَّعزْيِريَِّة الُمَنظََّمِة
  )دراسة مقارنة( 

  بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير

  

  إعداد

  ماجد بن حسن بن سليمان المشيقح

 إشراف الدكتور

  الصايغعبد الكريم 

  

  هـ١٤٢٧

  ٤٠٣البحث قبل التلخيص بالمقدمة والفهارس 

  ٣٢٥البحث قبل التلخيص بدون المقدمة والفهارس 

  ٧٣صيالبحث بعد التلخ

  

  إعداد

  لجنة ملخصات األبحاث القضائية

  )قضاء(بالجمعية العلمية السعودية 

  

 
 

التَّحريُض َعَلى الَجَراِئِم التَّعزْيِريَِّة الُمَنظََّمِة

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير

ماجد بن حسن بن سليمان المشيقح

عبد الكريم 

البحث قبل التلخيص بالمقدمة والفهارس 

البحث قبل التلخيص بدون المقدمة والفهارس 

البحث بعد التلخ

لجنة ملخصات األبحاث القضائية

بالجمعية العلمية السعودية 



 

   

١٢  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  
  
  

  	�� א����

  

  .، وفصلني ، وخامتٍة ُمقّدمٍة ، ومتهيٍد : تتكوَّن خطَُّة البحِث من 

أمهّيــــة املوضــــوع ، وأســــباب اختيــــاره ، : وهــــي تشــــتمل علــــى : املقدمــــة 
  .والدراسات السابقة حوله ، ومنهج البحث ، وخطَُّة البحث 

  :وفيه مباحث : التمهيد 

  .تعريف التحريض  :املبحث األول 
  .تعريف اجلرمية  :املبحث الثاين 

  .تعريف التعزير  :املبحث الثالث 
  تعريف التحريض على اجلرمية التعزيريَّة املنظَّمة  :املبحث الرابع 
مفهــــوم وصــــور وطــــرق إثبــــات التحــــريض يف اجلرميــــة التعزيريَّــــة : الفصــــل األول 

  :املنظَّمة، وفيه مباحث 
  :مفهوم التحريض ، وفيه مطالب : املبحث األول 
  .ضابط التحريض : املطلب األول 



 

 

١٣  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

ح :املطلب الثاين 
ُ
  .رِّض نشاط امل

ه إليه التحريض  :املطلب الثالث    .من ُوجِّ
  .حمل التحريض  :املطلب الرابع 

  .من وقع عليه التحريض  :املطلب اخلامس 
  :صور التحريض ، وفيه مطالب : املبحث الثاين 
  .اإليعاز  :املطلب األول 
  .اإل[رة  :املطلب الثاين 

  .التعزيز  :املطلب الثالث 
  .التحبيذ  :املطلب الرابع 
طرق إثبات التحريض على اجلرمية التعزيريَّة املنظَّمـة ، وفيـه : املبحث الثالث 

  :مطالب 
  .إثباُت التَّحريِض _إلقراِر : املطلب األول 
  .إثباُت التَّحريِض بشهادِة الشُُّهوِد  :املطلب الثاين 

  .إثباُت التَّحريِض _لقراِئِن  :املطلب الثالث 
أنــواع وأركــان وشــروط وعقوبــة التحــريض علــى اجلرميــة التعزيريَّــة : الفصــل الثــاين 

  :املنظَّمة ، وفيه مباحث 
ـــه / املبحـــث األول  أركـــان التحـــريض علـــى اجلرميـــة التعزيريَّـــة املنظمـــة ، وفي

  : مطلبان



 

   

١٤  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  . الركن الشرعي جلرمية التحريض على اجلرمية التعزيريَّة املنظمة :املطلب األول 
  .الركن املادي جلرمية التحريض على اجلرمية التعزيريَّة املنظمة  :املطلب الثاين 

  . الركن املعنوي جلرمية التحريض على اجلرمية التعزيريَّة املنظمة :املطلب الثالث 
 أنواع التحريض يف اجلرائم التعزيريَّة املنظَّمة ، وحتته مطلبان/ املبحث الثاين 

:  
  .جلرمية التعزيريَّة املنظمة التحريض الصوري يف ا :املطلب األول 
  .الفاعل املعنوي يف اجلرمية التعزيريَّة املنظمة   :املطلب الثاين 

  .اإلكراه يف اجلرمية التعزيريَّة املنظمة  :املطلب الثالث 
شــروط التحــريض علــى اجلرميــة التعزيريَّــة املنظمــة ، وفيــه / املبحــث الثالــث 

  :مطالب 
  .أن يكون التحريُض مباشراً  :املطلب األول 
  .أن يكون التحريُض سابقاً على اجلرمية التعزيريَّة املنّظمة  :املطلب الثاين 

  .أن يكون التحريُض خاصَّاً  :املطلب الثالث 
  .أن يقبل الفاعُل التَّحريَض  :املطلب الرابع 

وفيـــه  عقوبـــة التحـــريض علـــى اجلرميـــة التعزيريَّـــة املنظَّمـــة ،/ املبحـــث الرابـــع 
  : مطالب

  . عقوبة الوقوع يف التَّحريض على اجلرمية التعزيريَّة املنظَّمة: املطلب األول 



 

 

١٥  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

  . عقوبة الشروع يف التَّحريض على اجلرمية التعزيريَّة املنظَّمة: املطلب الثاين 
  .عدول احملرض عن اجلرمية وتوبته  :املطلب الثالث 
  عقو_ُت التَّحريِض املنصوص عليها يف األنظمِة السعوديَّةِ  :املطلُب الرابُع 

  : خامتُة البحِث 

  : الفهارُس 

  
    



 

   

١٦  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  :وفيه مباِحث :التمهيُد 

  :وفيه أربعة مطالب :تعريُف التَّحريِض  : املبحُث األوُل 

مصدٌر مأخوٌذ من الفعل .تعريُف التَّحريِض يف اللغِة  :املطلُب األوُل 
  .اَحلثَّ واِإلمحَاَء واَحلضَّ على الشَّيِء  : حرض ، وهو  يعين 

  تعريُف التَّحريِض يف الفقهِ : املطلُب الثاين 

ــرين جنــد أنَّ مفهــوَم التَّحــريِض يف الفقــِه  فسِّ
ُ
بعــد التَّأمُّــِل يف نصــوِص الفقهــاِء وامل

اإلسالميِّ ال خيتلف عن املفهوِم اللغويِّ ، فغايُتُه احلثُّ واحلضُّ واإلمحـاُء علـى 
  .وندَب املرِء للفعِل الشيِء ، 

  تعريُف التَّحريِض يف النظامِ :املطلُب الثالُث 

ُحمدَّداً للتَّحريِض يف النِّظاِم اجلنـائيِّ السـعوديِّ ، إذ أنـه كمـا نعلـم  مل أجد تعريفاً 
ال يوجــد نظــاٌم جنــائيٌّ ســعوديٌّ ُمقـــنَّنٌّ ، كمــا يوجــُد يف النِّظــاِم التجـــاريِّ ، أو 

  .نظاِم التأميناِت االجتماعيَِّة ، وحنِو ذلك 

وديَِّة للجــــرائِِم وخالصــــُة التَّعريــــِف مــــن خــــالِل النَّظــــِر يف بعــــِض األنظمــــِة الســــع
التَّحــريُض هــو حــثُّ اجلــاين لإلقــداِم علــى ارتكــاِب تلــك : " التَّعزيريَّــِة أن نقــول 

  " . اجلرميةِ 

  مقارنٌة بني تعريِف التَّحريِض يف النظاِم والفقهِ :املطلُب الرابُع 



 

 

١٧  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

صوه _جلرميِة ، كما فعل أهُل القـانوِن الوضـعيِّ ، والكـلُّ ينطلـُق  الفقهاَء مل خيصِّ
  .يف تعريِف التَّحريِض من املعىن اللُّغويِّ له 

والفقهاُء يتحـّدثون عـن حـاالٍت معيَّنـٍة تـدُخُل حتـت مفهـوِم التَّحـريِض ويولو�ـا 
  .اهتماماً خاصَّاً 

  

  



 

   

١٨  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

 :وفيه أربعُة مطالب  تعريُف اجلرميةِ : املبحُث الثاين 

  .تعريُف اجلرميِة يف اللغِة  :املطلُب األوُل 

اجلـــيُم والـــرَّاُء واملـــيُم أصـــٌل واحـــٌد يـــدلُّ علـــى القطـــِع :اجلرميـــِة لغـــًة  تعريـــفُ : أوالً 
  .الذَّنب: هو التعدِّي ، واجلُْرُم : ،واجلَرُم 

 تعريُف اجلرميِة يف النظامِ :املطلُب الثاين 

عند التأمُِّل يف األنظمِة السعوديَِّة ، فلم خيرج تعريُف النِّظـاِم اجلنـائي السـعودي 
  .يِف الفقِه اإلسالميِّ هلا للجرميِة عن تعر 

فعُل : (( ��ا " اإلجراءاِت اجلنائيَِّة يف اململكةِ "فجاء تعريُف اجلرميِة يف كتاِب 
  )) .حمظوراٍت شرعيٍَّة َزَجَر هللاُ تعاىل عنها حبدٍّ أو تعزيٍر 

  تعريُف اجلرميِة يف الفقهِ  :املطلُب الثالُث 

  :يف القرآن والسُّنَِّة : أوالً 

  :القرآن يف  -١

إنـَّه َمـن Qِت  ﴿: أكثر ما ُتطلق على الكفِر _ِ� تعاىل ، كقولِِه تعـاىل ) أ (  
ــاً فــإنَّ لــه جهــنََّم ال ميــوُت فيهــا وال حيــىي ســورة طــه ، اآليــة رقــم  ﴾ ربَّــه ُجمرِم

)٧٤. . (  



 

 

١٩  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

أم  ﴿: كمــــا يُطلـــــُق اإلجــــراُم علـــــى كســـــِب الــــذَّنِب ، كقولِـــــِه تعـــــاىل ) ب (  
سـورة  ﴾ قـل إن افرتيتُـُه فعلـيَّ إجرامـي وأb بـريٌء ممـَّا ُجترمـون يقولون افرتاهُ 

  ) ..٣٥(هود ، اآلية رقم 

ـا : (( وُميكن استخالُص تعريٍف للجرميِة من القـرآِن الكـرِمي ��ـا  االحنـراُف عمَّ
  )) .وَضَع هللاُ لعباِدِه من حدوٍد وتعّديها 

ــنَِّة  -٢ ــنَِّة يف جمموعــٍة مــن :يف السُّ ورَدت ُمشــتقَّاُت كلمــِة جرميــة يف السُّ
األحاديـــِث مبعـــاٍن عـــدَّة ، مـــن أبرزِهـــا إطـــالُق اجلرميـــِة علـــى الـــذَّنِب وهـــو الـــذي 

أعظَم املسلمني ُجرماً َمن َسَأَل عن شيٍء مل ُحيَـرَّم  إنَّ  : (( �يُهمُّنا ؛ لقوله 
أخرجــه البخــاري حــديث رقــم ))  عليــه فُحــّرَِم علــى النَّــاِس مــن أجــِل مســألِتهِ 

  )..٢٣٥٨(، ومسلم ، حديث رقم ) ٢٠٩٦(

  :عند علماِء الشريعِة اإلسالميَِّة : [نياً 

هـي فعـُل حمظـوٍر شـرعيٍّ َزَجـَر هللاُ تعـاىل : (( عرََّف أكثُر الفقهاِء اجلرميـَة فقـالوا 
  )) .عنه حبدٍّ أو تعزيٍر 

ُ الفقهاُء بلفِظ اجلنايِة َبدَ    .الً من اجلرميِة ، وهذا هو الغالُب واألكثُر وقد يُعربِّ

  .اسٌم ملا يكتسبه اإلنساُن من الذَّنِب  : واجلنايُة لغة 

اسٌم لفعٍل ُحمرٍَّم شرعاً سواًء وقع الفعـُل علـى الـنَّفِس ، أو املـاِل ، : واصطالحاً 
  .أو الِعرِض ، أو غري ذلك  
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  النظاِم ويف الفقهِ يف اجلرميةِ مقارنٌة بني تعريِف :املطلُب الرابُع 

تعتمــُد مفــاهيُم اجلرميــِة وســائر مــا يتعلَّــُق §ــا يف الشــريعِة اإلســالميَِّة علــى  :أوالً 
أما يف القوانِني الوضعيَِّة فالتَّحرُمي أساُسُه مجلـًة وتفصـيالً ،الوحِي اعتماداً ُمباشراً 

  .اجلهد البشري املعزول عن الوحِي الصحيحِ 

حرَّمتهـــا الشـــريعُة اإلســـالميَُّة ، قـــد حرَّمتهـــا لـــذاِ»ا ،  بينمـــا األفعـــال الـــيت : pنيـــاً 
ا ُحترم األفعاَل تـََبعاً ألوصاٍف ُحمدَّدةٍ    .القوانُني الوضعيَُّة إمنَّ

مـن خـالل تعريـف الفقهـاِء للجرميـِة وتعريـِف أهـِل القـانوِن هلـا يظهـُر لنـا  :pلثاً 
اجلرميــِة فعــل أو َعَمــل  بعــُض جوانــِب االتفــاِق فيمــا بينهمــا ، وذلــك مــن كــونِ 

  .ُحيّرِمه النَّصُّ الشرعيُّ أو النِّظاميُّ 

أمـــا الفـــرُق بـــني تعريـــِف اجلرميـــِة فقهـــاً ونظامـــاً هـــو العمـــوُم ، فاجلرميـــُة يف الفقـــِه 
  .تشتمُل اجلرميَة يف النِّظاِم 

  : أركاُن اجلرميِة 

  .الفعل - ١

  .كون هذا الفعل حمظوراً بدليل من ِقَبِل الشارعِ  - ٢

  .هذا الفعل احملظور قد َزَجَر هللاُ تعاىل عنه حبدٍّ أو تعزيرٍ  أن يكون - ٣

 :وفيه أربعُة مطالب  املقصوُد _لتَّعزيِر ،: املبحُث الثالُث 
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  .املقصوُد _لتَّعزيِر يف اللغِة  :املطلُب األوُل 

 إحــــدامها التَّعظــــيم والنَّصــــر ،: العــــُني والــــزاُء والــــراُء كلمتــــان : التَّعزيــــُر يف اللغــــِة 
  .والكلمة األخرى جنٌس من الضَّرب 

  املقصوُد _لتَّعزيِر يف الفقهِ : املطلُب الثاين 

  " .²ديٌب على معصيٍة ال حدَّ فيها : " نستطيع القوَل �نَّ التَّعزيَر هو 

  املقصوُد _لتَّعزيِر يف النظامِ :املطلُب الثالُث 

 «ه علــى ٧/٦/١٣٨٩بتـاريخ ) ١٢٩٠/١(نـصَّ خطـاُب رئـيِس القضــاِة رقـم 
ـــــــارة  التصـــــــنيف  »أنَّ التَّعزيــــــَر واجـــــــٌب يف كــــــلِّ معصـــــــيٍة ال حـــــــدَّ فيهــــــا وال كفَّ

) ٢/٣٩٣(ه ١٣٤٥١٤١٢عامـاً  ٦٨املوضوعي لتعـاميم وزارة العـدل خـالل 
صـــــٌة _لــــــوزارِة ، طبعـــــة وزارة العـــــدل ، اململكـــــة العربيــــــة  تـــــه جلنـــــٌة متخصِّ ، أعدَّ

  . ه ١٤١٣السعودية ، الطبعة األوىل ، 

  .واملرجُع يف نظِر مجيِع القضا¸ واملخاصماِت إىل أحكاِم الشريعِة اإلسالميَّةِ 

وقـــد نـــصَّ علـــى ذلـــك نظـــاُم املرافعـــاِت الشـــرعيَِّة يف اململكـــِة العربيَّـــِة الســـعوديَِّة 
ــــاريخ  يف املــــادِة األوىل ، . ه١٤/٥/١٤٢١الصــــادر _ملرســــوم امللكــــي رقــــم  بت

أنَّ احملـاكَم تطبِّـُق علـى القضـا¸ املعروضـِة أماَمهـا أحكـاَم (( حيث نصَّت على 
دلَّ عليه الكتاُب والسنَُّة ، وما ُيصدرُُه ويلُّ األمـِر  الشريعِة اإلسالميَِّة ، وفقاً ملا

  .، فيدُخُل فيه التَّعزيُر )) من أنظمٍة ال تتعاَرُض مع الكتاِب والسنَِّة 
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ـها يف نظـاِم اإلجـراءاِت اجلزائيَّـِة الصـادر _ملرسـوم امللكـي  وهكذا ترد املـادَُّة بنصِّ
ُتطبِّـــــــُق : (( وىل منـــــــه ، يف املـــــــادِة األ. ه٢٨/٧/١٤٢٢وºريـــــــخ ) ٣٩(رقـــــــم 

احملاكُم على القضا¸ املعروضِة أماَمها أحكاَم الشريعِة اإلسالميَِّة ، وفقاً ملـا دلَّ 
عليــــه الكتــــاُب والســــنَُّة ، ومــــا ُيصــــدرُُه ويلُّ األمــــِر مــــن أنظمــــٍة ال تتعــــارُض مــــع 

وتسـري .  الكتاِب والسنَِّة ، وتتقيَّـُد يف إجـراءاٍت نظََرهـا مبـا وَرَد يف هـذا النظـامِ 
أحكـاُم هـذا النظـاِم علـى القضـا¸ اجلزائيَّــِة الـيت مل يـتم الفصـُل فيهـا واإلجــراءاُت 

  )). اليت مل تتم قبل نفاِذِه 

  يف النظاِم ويف الفقهِ  املقصوِد _لتَّعزيرِ مقارنٌة بني :املطلُب الرابُع 

ٍة ال حـدَّ فيهـا إذا َعِلمنا أنَّ التَّعزيَر عند الفقهـاِء عبـارٌة عـن ²ديـٍب علـى معصـي
، وأنَّـــه يف األنظمـــِة يعـــين العقوبـــَة ، فـــإنَّ العقوبـــَة يف النظـــاِم الســـعوديِّ هـــي يف 

  .حقيقِتها تعزيرٌ 

  تعريُف التَّحريِض على اجلرميِة التعزيريَِّة املنظَّمةِ : املبحُث الرابُع 

  يف الفقهِ  تعريُف التَّحريِض على اجلرميِة التعزيريَِّة املنظَّمةِ : املطلُب األوُل 

ُميكــن أن نُعـــرِّف التحـــريَض علـــى اجلرميـــِة التَّعزيريَّـــِة املنظَّمـــِة يف الفقـــِه اإلســـالميِّ 
التَّأثُري على الغِري ودفُعُه حنـو إتيـاِن اجلرميـِة التَّعزيريـَِّة املنظَّمـِة بوعـٍد ، أو : " �نه 

  " .وعيٍد ، أو إغراٍء ، أو غِري ذلك 
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ويـدخُل ل ، كالوعِد §ديٍَّة أو التهديِد أو غريِها ، وهذا التَّحريُض يكوُن بوسائ
  . بذلك هذا الفعُل يف دائرِة املعصَيِة ، ويستحقُّ ُمرتكُبها عقوبًة على فعِلهِ 

  :تعريُف التَّحريِض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة يف النظاِم :املطلُب الثاين 

عزيريَّـــــِة املنظَّمـــــِة يف النظـــــاِم اجلنـــــائيِّ ُميكـــــن تعريـــــُف التَّحـــــريِض علـــــى اجلرميـــــِة التَّ 
االشرتاُك يف اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة _حلثِّ عليها والرتغيب " السُّعوديِّ ، �نّه 

  " .فيها 

حـرَِّض يُعتـربُ 
ُ
 وهذا مأخوٌذ ممَّا جاَء يف نظاِم مكافحِة الّرشـوِة ، إذ دلَّ علـى أنَّ امل

ويُعتــُرب شــريكاً كــلُّ َمــن اتَّفــَق ، أو حــرََّض ، أو ســاَعَد : (( شــريكاً يف اجلرميــِة 
املــــادة العاشــــرة مــــن نظــــام مكافحــــِة الرَّشــــوِة الصــــادر _ملرســــوِم )) يف ارتكاِ§ــــا 
  ..ه٢٩/١٢/١٤١٢، وºريخ ) ٣٦(امللكيِّ رقم 

ِة يف مقارنٌة بني تعريِف التَّحريِض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّم: املطلُب الثالُث 
  النظاِم والفقهِ 

علمـــاَء الشـــريعِة اإلســـالميَِّة املتقـــدمني حتـــدَّثوا عـــن مفهـــوِم التَّحـــريِض علـــى أنَّـــه 
ــرِّ ، والــنُّظُُم الوضــعيَُّة كــذلك َعرَّفتــه علــى أنــه  احلــّث واحلــّض علــى اخلــِري أو الشَّ

الفقهــاَء مل وســيلٌة مــن وســائِل احلــثِّ واإلغــراِء مــن أجــِل إيقــاِع اجلرميــِة ، إال أنَّ 
صوه _جلرميِة ، كما فعل أهُل القانوِن الوضعيِّ    .خيصِّ
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  א��� א��

  
ــــه  ــــاِت التَّحــــريِض يف اجلرميــــِة التعزيريَّــــة املنظَّمــــة ، وفي مفهــــوُم وصــــوُر وطــــرُق إثب

 :مباحث 
  .مفهوُم التَّحريِض على اجلرميِة التعزيريَِّة املنظَّمةِ : املبحث األول 

  :وفيه مطالب 

  .ضابُط التَّحريِض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة : املطلُب األوُل 

  :ضابُط التَّحريِض على اجلرميِة التعزيريَِّة املنظَّمِة يف النِّظاِم : أوالً 

بعــد ²مُّــِل بعــِض مــوادِّ النَّظــاِم اجلنــائيِّ الســعوديِّ ، يظهــُر لنــا مفهــوُم التَّحــريِض 
  .يَِّة املنظَّمِة فيه على اجلرميِة التعزير 

حرُِّض ال خيرُج من كونِِه شريكاً يف اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمـِة ، ولكـن ُيشـرتُط 
ُ
فامل

سائلِة الشريِك عن فعلِـِه ثالثـَة شـروٍط ذَكَرهـا بعـُض ُشـرَّاِح األنظمـِة السـعوديَِّة 
ُ
مل

  :، وهي

  نظَّمِة بناًء على هذا التَّحريِض وقوُع اجلرميِة التَّعزيريَِّة امل /الشرُط األوَُّل 
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  .توافُر الرَّابطِة السَّببيَِّة بني االشرتاِك وبني اجلرميةِ  /الشرُط الثاين 

  .توافُر القصِد اجلنائيِّ لدى الشَّريِك   /الشرُط الثالُث 

ــان ،  وَســنَـَتناوُل يف هــذا املطلــِب املعيــارين اللــذين يقــوم عليهمــا املــذهبان القانونّي
حُ    :وجهَة نظَِر كلٍّ منهما  ونوضِّ

َمـن : الفاعُل األصليُّ وفقاً هلذا املعيـاِر هـو .املعياُر املوضوعيُّ  :املعياُر األوَُّل 
َمـن يُباشـُر َعَمـالً غـري : يُباشُر أفعـاًال ُمكّوِنـة بـذاِ»ا للجرميـِة ،أمـا الشـريُك فهـو 

 ًÁحمّرٍم قانو.  

ُل األصـليُّ  وفقـاً هلـذا املعيـاِر  هـو َمـن الفاع.املعياُر الشخصيُّ  :املعياُر الثاين 
َمــن : تتــوافُر لديــه نيَّــُة الفاعــِل للجرميــِة ال نيَّــة املشــاركِة فيهــا ،أمــا الشــريُك فهــو 

  .تتَّجه إرادتُُه إىل املشاركِة يف اجلرميِة 

ـــا تعتـــِربُ التَّحـــريَض  وأمـــا يف أنظمـــِة اململكـــِة العربيَّـــِة الســـعوديَِّة ، فقـــد َعِلمنـــا أ�َّ
نشاطاً أساسيَّاً وداخالً يف نظاِق اجلرميِة ، وعندما ننظُر يف عقوبِة احملرِِّض على 
اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة ، فاملعموُل به يف األنظمِة عمومـاً هـو مـا تقـرََّر �نَّ َمـن 

  .يشرتك يف جرميٍة فعليه عقوبُتها إالَّ إذا جاء نصٌّ خاصٌّ خبالِف ذلك 

اهان يف عقوبـِة احملـرِِّض ، أحـدمها ُيسـاوي فيهـا بـني الفاعـِل فنجُد أنَّ ه ناك اجتِّ
  :واحملرِِّض  وهو األصُل كما سبَق ، واآلخُر خيفُِّف عن احملرِِّض العقوبَة ، ومها 

اُه األوَّلُ  اُه املساواِة بني الفاعِل والشَّريِك : االجتِّ   :اجتِّ
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يُعاقـُب : (( منـه علـى أنـه ) ١٠( يف نظاِم مكافحـِة الرشـوِة ، قـد نصَّـت املـاّدةُ 
املرتشـــي والوســـيُط وكـــلُّ َمـــن اشـــرتََك يف إحـــدى اجلـــرائِِم الـــواردِة يف هـــذا النظـــاِم 
_لعقوبِة املنصوِص عليهـا يف املـادَِّة الـيت ُجتَّرُِمهـا ، ويُعتبَــُر شـريكاً يف اجلرميـِة كـلُّ 

ِه بـــذلك ، مــىت متَّـــت مــن اتـََّفـــَق ، أو َحــرََّض ، أو ســـاَعَد يف ارتكاِ§ــا مـــع علِمــ
)  ١٠( املـادة )) اجلرميُة بناًء على هذا االتفاِق ، أو التَّحريِض ، أو املساعدِة 

وºريـــــخ )  ٣٦( مــــن نظــــام مكافحــــة الرشــــوة الصـــــادر _ملرســــوم امللكــــي رقــــم 
  ..ه ٢٩/١٢/١٤١٢

(( : مــن الئحِتــِه التَّنفيذيَّــِة علــى أنــه ) ٢٤٣(وكــذا يف نظــاِم اجلمــارِك يف املــادِة 
شــرتُك يف التَّهريــِب _لعقوبــِة الــيت حيكــم §ــا علــى الفاعــِل األصــليِّ 

ُ
)) يُعاقــُب امل

وºريــخ ) ٤٢٥(مــن نظــام اجلمــارك الصــادر _ملرســوم امللكــي )  ٢٣٤( املــادة 
  ..ه٥/٣/١٣٧٢

اُه الثاين .منه ) ٧(وكذا يف نظاِم مكافحِة التَّزويِر يف املادَِّة  اُه التَّفريـقِ : االجتِّ  اجتِّ
  :بني الفاعِل والشَّريِك يف العقوبِة 

ــنظُِّم الســعوديُّ عقوبــَة مهــرِِّب املخـّدراِت  _لقتــِل تعزيــراً إن قَصــَد بتهريبِــِه 
ُ
قـرََّر امل

ـاَر ؛ بنـاًء علــى قـراٍر مـن هيئــِة كبـاِر العلمــاِء قـرار هيئـة كبــار العلمـاء ، رقــم  االجتِّ
ســعوديَّ هنــا خفَّــَف عــن ، لكــنَّ املــنظَِّم ال. ه٢٠/٦/١٤٠٧وبتــاريخ ) ١٣٨(

ــــــِب  ــــــى أن يُعاقــــــَب الشــــــريُك يف »ري ــــــصَّ عل ــــــُث ن ــــــِة ، حي ــــــريِك يف العقوب الشَّ
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املخدِّراِت _لّسجِن من مخـِس سـنواٍت إىل سـبِع سـنواٍت ، وفصـِلِه مـن وظيفتِـِه 
  .إن كان موظَّفاً  

  :ضابُط التَّحريِض على اجلرميِة التعزيريَِّة املنظَّمِة يف الفقِه : [نياً 

ُ لنا أنَّ االشرتاَك  بعد االطِّالِع على كتِب الفقِه اإلسالميِّ والتأمُِّل فيها ، يتبنيَّ
  :يف اجلرميِة Éيت على ضربني  

باشُر : الضرُب األوَُّل 
ُ
  .االشرتاُك _لتَّسبُِّب  :الضرُب الثاين .االشرتاُك امل

  .يِّ يف اجلرميِة أو بعِضهِ القياُم بتنفيِذ الركِن املادّ : واالشرتاُك املباشُر معناه 

وقـــد تكلَّـــم الفقهـــاُء عـــن صـــورِِه وأمناِطـــِه، وذكـــره بعُضـــُهم يف مســـألِة مســـؤوليَِّة 
املباشـــــِر يف حـــــاليت التوافـــــق والتمـــــالؤ ، فُيفـــــرق أغلـــــُب الفقهـــــاِء بـــــني مســـــؤوليَِّة 

ِة الشريِك املباشِر يف حالِة التوافـِق وبـني مسـؤولّيِتِه يف حالـِة التمـالِؤ ، ففـي حالـ
التوافــِق ُيســأُل كــلُّ شــريٍك عــن نتيجــِة فعِلــِه فقــط ، وال ُيســأُل عــن نتيجــِة فعــِل 

  .غريِِه ،أما يف حالِة التمالِؤ فُيسأُل كلٌّ منهما  

االشـــرتاُك _لتَّســـبُِّب ، : أمـــا النـــوُع الثـــاين مـــن أنـــواِع االشـــرتاِك يف اجلرميـــِة فهـــو 
  .تيجِة إرادٌة ُأخرى ، كما سَبَق أن تتوسََّط بني إرادِة اجلاين والنَّ : ومعناه 

فُيعتُرب شريكاً متسبِّباً كلُّ َمـن اتَّفـَق مـع غـريِِه علـى ارتكـاِب فعـٍل معاقـٍب 
عليـه ، وَمـن حـرََّض غـريَه أو أعانَـه علـى هـذا الفعـِل ، وُيشـرتُط يف الشـريِك أن 

  ..يكون قاصداً االتفاَق أو التَّحريَض أو اإلعانَة على اجلرميِة  
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النــــوُع األخــــُري هــــو الــــذي يُعــــرف عنــــد علمــــاِء الفقــــِه اجلنــــائيِّ الوضــــعيِّ وهــــذا 
  " .التحريِض على اجلرميِة "ب

حرُِّض فإنه ال يُباشُر 
ُ
ووجُه الشَّبِه أنَّ املوَكَِّل ال يُباشر اجلرميَة بنفِسِه ، كذلك امل
  .اجلرميَة بنفِسِه ، بل يدفُع غريَه الرتكاِ§ا مع قصِد النَّتيجِة 

: الفقهــاُء أنَّ االشــرتاَك _لتســبُِّب ال يوجــُد إال إذا تــوافرت ثالثــُة شــروٍط  وذكــر
وســيلٌة هلــذا الفعــِل وهــي : و[نيهــا . فعــٌل معاقــٌب عليــه ، وهــو اجلرميــُة : أوُهلــا 

أن يكــون الشــريُك قاصــداً مــن وســائِلِه : و[لُثهــا . اتفــاٌق أو حتــريٌض أو إعانــٌة 
  .وقوع الفعِل املعاقِب عليه 

 أنـــه ال بــــدَّ مـــن اإلشــــارِة إىل أنَّ فقهــــاَء الشـــريعِة قــــد اهتّمـــوا Ëبــــراِز أحكــــاِم إالَّ 
االشـــرتاِك املباشـــِر ، بينمـــا أمهلـــوا إىل حـــدٍّ كبـــٍري أحكـــاَم االشـــرتاِك _لتســـبُِّب ، 

  :ولذلك االهتمام وهذا اإلمهال علَّتان 

ئِِم ذاِت العقـــو_ِت أنَّ الفقهـــاَء َقَصـــروا مهَّهـــم علـــى بيـــاِن أحكـــاِم اجلـــرا :األوىل 
  .املقدَّرِة ، أما جرائُم التَّعزيِر فلم يهتموا §ا ومل يضعوا هلا أحكاماً خاصَّة

ـــَة يف الشـــريعِة أنَّ العقـــو_ِت املقـــّدرة تقـــُع علـــى َمـــن  :الثانيـــُة  أنَّ القاعـــدَة العامَّ
  . _َشَر اجلرميَة دون املتسبِّبِ 

االشـــرتاَك غـــري املباشـــر إمهـــاالً كّليَّـــاً ، بـــل  والفقهـــاُء _لـــّرغِم ممـــا ســـَبَق مل يُهملـــوا
تعرَّضوا له أثناَء حبِث اجلنايـِة علـى الـنفِس أو مادو�ـا  أي جـرائم القتـل واجلـرح  



 

 

٢٩  
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واالشـرتاُك غـُري املباشـِر . ؛ ألنَّ هذه اجلرائَم تُرتكُب إما ُمباشرًة وإمـا _لتسـبُِّب 
  .نوٌع من التسبُِّب  

فقهــاَء الشــريعِة اإلســالميَِّة :قهــاِء الشــريعِة اإلســالميَِّة املعيــاُر املــأخوُذ بــه عنــد ف
ـــم  Éخـــذون _ملعيـــاِر املوضـــوعيِّ للتَّمييـــِز بـــني الفاعـــِل األصـــليِّ والّشـــريِك ؛ أل�َّ
ــــمون االشــــرتاَك يف اجلرميــــِة إىل اشــــرتاٍك مباشــــٍر ، واشــــرتاٍك غــــِري مباشــــٍر أو  يُقسِّ

تسـبُِّب فهـو َمـ
ُ
ن يقتِصـُر دورُُه علـى التَّحـريِض ، ولكنـه _لتسبُِّب،أما الشريُك امل

  .ال يُباشُر تنفيَذ الركِن املاديِّ للجرميِة  

:مقارنٌة بني الفقِه والنِّظاِم يف ضابِط التَّحريِض على اجلرميِة التعزيريَِّة املنظَّمِة 
احملرَِّض عليها يُعتُرب شريكاً _لتسبُِّب يف الفقِه اإلسالميِّ ، و يُعتُرب   
  .تبعيَّاً يف النِّظاِم الوضعيِّ  مسامهاً 

  و االشرتاَك _لتسبُِّب هو أن تتوسََّط بني إرادِة اجلاين والنَّتيجِة إرادٌة ُأخرى 

ســامهُة التبعيَّــُة هــي 
ُ
قيــاُم شــخٍص أو أكثــر بنشــاٍط [نــويٍّ ،وجيمــع بينهمــا : وامل

تسبِِّب واملساهِم التبعيِّ _جلرميِة 
ُ
  .التعزيريَِّة املنظَّمِة مباشرة عَدُم قياِم الشريِك امل

حـرِِّض 
ُ
بناًء علـى ذلـك كلِّـه فـإنَّ وجهـَة نظـِر كـلٍّ مـن الفقـِه والنِّظـاِم يف وضـِع امل
  .على اجلرميِة التعزيريَِّة املنظَّمِة من املسامهِة اجلنائيَِّة متماثلٌة مع األخرى 
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  ِة املنظَّمةِ نشاُط املُحرِِّض على اجلرميِة التعزيريَّ : املطلُب الثاين 

التَّحريُض علـى اجلرميـِة التعزيريـَِّة املنظَّمـِة ال بـدَّ لـه مـن تـوفُِّر أربعـِة عناصـر،وهذه 
ـه إليـه التَّحـريُض ، وحمـلُّ التَّحـريِض، : العناصُر هي  حرِِّض ، وَمن ُوجِّ

ُ
نشاُط امل

حرِِّض 
ُ
  .وَمن وَقَع عليه التَّحريُض ، وسنبداُ بنشاِط امل

حــرِِّض  نشــاطِ " يُقصــُد ب
ُ
القيــاُم خبلــِق فكــرِة اجلرميــِة والتَّصــميِم عليهــا " : (( امل

يف ذهـــٍن كـــان يف األصـــِل خاليـــاً منهـــا ، ودفعِـــِه بنـــاًء علـــى ذلـــك حنـــَو ارتكـــاِب 
  )).اجلرميِة 

ويـََرى البعُض أنَّ التَّحريَض قد يكوُن بَعَمِل سليبٍّ ، امتناعاً أو تركـاً ، ال سـّيما 
  .لغَة اخلطورةِ وإن كانت اجلرميُة _

حـرِِّض كغـريِِه مـن اجلُنـاِة عـاقالً ، _لغـاً 
ُ
هذا وَتشَرتُِط الشـريعُة اإلسـالميَُّة كـوَن امل

  .، ُخمتاراً  

حــرِِّض علــى اجلرميــِة التَّعزيريَّــِة املنظَّمــِة ، ال بــدَّ فيــه 
ُ
والنَّشــاُط الصَّــادُر مــن ِقَبــِل امل

  :من توفُِّر شرطني  

  .ُحمدَّداً  أن يكون :الشرُط األوُل 

  .أن يكون غُري مشروعاً : الشرُط الثاين 

حرِِّض �نه يؤدِّي إىل نتيجتني 
ُ
  .نفسيَّة ، وماّديَّة : ويـََتميـَُّز نشاُط امل



 

 

٣١  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

ـــــِه  فالنَّتيجـــــُة النفســـــيَُّة تبـــــدو يف ²ثُّـــــِر نفســـــيَِّة الفاعـــــِل §ـــــذا التَّحـــــريِض واندفاِع
  .الرتكاِ§ا 

ً بنـاًء علـى ذلـك التَّحـريِض واملاّديَّة تـََتمثَُّل يف  َّ̧ اجلرميـِة الـيت ارَتَكَبهـا الفاعـُل مـاّد
  .على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة  

  ونشاُط احملرِِّض قد يكوُن صرحياً ، وقد يكوُن ضمنيَّاً عن طريِق اإلمياِء  

  .ًة وهذا التَّعبُري عن اإلرادِة إمَّا أن يكون ُمشافهًة ، أو كتابًة ، أو إشار 

حرُِّض من ذلك كلِّه إيقاع اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمةِ 
ُ
  .ولكن ال بدَّ أن يقصد امل

حـــرُِّض جمرمـــاً وفـــاعالً للنشـــاِط 
ُ
ففـــي االشـــرتاِك يف جرميـــِة الرشـــوِة يُعـــدُّ امل

اإلجرامــيِّ عنــد حتريضــه لغــريِِه علــى الطلــِب أو القبــوِل أو األخــِذ ، إذا دَخَلــت 
فيِذ ، سواًء وقـََعت ºمًَّة أو بصفِة شروٍع بناًء علـى التَّحـريِض وهـذا يف حيِِّز التَّن

منـه عـن ذلـك كمـا ) ١٠(واضٌح يف نظاِم مكافحِة الرشوِة ، كما نصَّت املادَُّة 
  .سبق 

وهلـذا أصــَدَرت هيئـُة احلكــِم يف قضـا¸ التَّزويــِر بـديواِن املظــاِمل يف اململكـِة العربيَّــِة 
ه ، بتــــــاريخ ١٤٠٢لعـــــام ) ق/١٠٩/١(الســـــعوديَِّة حكمــــــاً يف القضـــــيَِّة رقــــــم 

ـــُة املـــتَّهِم  �: ه ، جـــاء فيـــه ٢٠/٤/١٤٠٢ تشـــادّي اجلنســـيَِّة ، جبرميـــِة ... إدان
ملنصــوِص عليهــا واملعاقــِب عليهــا _ملــادِة التاســعِة مــن التَّزويــِر املنســوبِة إليــه ، وا

ٍل ، حيــــث  نظــــاِم مكافحــــِة التَّزويــــِر ، وســــجِنِه ســــتََّة أشــــهر ، وتغرميـِـــِه مائــــة ̧ر
اشـرتََك املــتَّهُم مــع غــريِِه بطريــِق التَّحـريِض واملســاعدِة علــى ارتكــاِب جرميــِة تزويــٍر 



 

   

٣٢  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

لمملكــــِة قــــد َمــــَنَح احملــــرَّراِت يف جــــواِز ســــفٍر ؛ وذلــــك ألنَّ النظــــاَم الــــداخليَّ ل
األجنبيَِّة ثقًة تُعادُل ما تتمتَُّع به احملرَّراُت الرمسيَُّة الوطنيَُّة ، ولذلك فقد َأَخَذت 

جمموعـة القـرارات اجلزائيَّـة الصـادرة عـن  �حكَمها يف َصَدِد جرميـِة التَّزويـِر تلـك 
ه ، اإلصـدار اجلزائـي ١٤٠٢دوائر هيئة احلكم يف قضا¸ الرشوِة والتَّزويـِر لعـاِم 

لــديوان املظــاِمل _ململكــِة العربيَّــِة الســعوديَِّة ، بعنــوان ) ٢١٩-١٨٥ص(الثالــث 
  " . قضيَّة اتِّفاق ومساعدة وحتريض يف تزوير"

وقــــــد ســــــاَر القضــــــاُء يف ديــــــواِن املظــــــاِمل علــــــى هــــــذا احلكــــــِم يف القضــــــيَِّة رقــــــم 
حتريض وعرض "ة ه ، يف قضيَّ ١/٣/١٤٠٢الصادر يف جلسة ) ق/٧٨٣/١(

 ) ..١٨٥-١٨١ص(املرجع السابق : ، انظر " رشوة

ه إليه التَّحريُض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمةِ : املطلُب الثالُث    َمن ُوجِّ

حرِِّض 
ُ
ُحرَُّض ُمكلَّفاً ، _لغاً ، عاقالً  ، مثُلُه مثل امل

يلُزُم أن يكون الشَّخُص امل
  .ُجرِم ما يفعُلُه  ، وأن يكون عاملاً خبطورِة و 

  .وجند أنَّه خيتلُف َحبَسِب اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة احملرَِّض عليها

ـــاً، أو يف حكـــِم  فيـــنصُّ النظـــاُم علـــى أنـــه إذا كـــان ُمرتكـــُب اجلرميـــِة موظَّفـــاً عامَّ
َد العقــــاُب إىل أقصــــاه إذا كــــان الفاعــــُل األصــــليُّ أو  املوظَّــــِف العــــامِّ ، أن ُيشــــدَّ

ريُك يف اجلرميِة موظَّفاً عامَّاً أو ممَّن يتقاضـى راتبـاً مـن خزانـة الدولـة كمـا يف الش
 ١٤٤مــــن نظــــام مكافحــــة التزويــــر الصــــادر _ملرســــوم امللكــــي رقــــم ) ٣(املــــادة 

، أمَّـــا غـــُري املوظّـــِف مـــن األشـــخاِص العـــادّيني ، .ه ٢٦/١١/١٣٨٠وºريـــخ 



 

 

٣٣  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

عاقب _لعقوبِة العاديَّة وال ُيشـدَُّد عليـه فإنَّه إذا ارتَكَب اجلرميَة فإنَّ األصَل أن يُ 
نظاِم مكافحـِة التَّزويـِر : مثل .. العقاُب مثل املوظَِّف العام أو َمن يف حكِمِه  

َلكــيِّ َرقَــم 
َ
ه ، وقــد ُعــدَِّل ٢٦/١/١٣٨٠وºريــخ ) ١١٤(الصــادُر _ملرســْوِم امل

ُج _ملرســـْوِم ه ، املتـــوّ ٣/١١/١٣٨٢وºريـــخ ) ٥٥٠(بقـــراِر جملـــِس الـــوزراِء رقـــم 
َلكيِّ َرَقم 

َ
  . .ه ٥/١١/١٣٨٢وºريخ ) ٥٣(امل

وهنـاك أنظمــٌة ُيشـرتُط لتطبيــِق العقوبــِة احملـدَّدِة مــن ِقبَــِل النظـاِم عليهــا أن يكــون 
موظَّفاً عامَّاً أو َمن كان يف حكِمِه ، وذلـك مثـل ) اإلرتشاء ( مرتكُب اجلرميِة 

وºريــــــخ )  ٣٦( م امللكــــــي رقــــــم نظــــــاِم مكافحــــــِة الرشــــــوِة الصــــــادُر _ملرســــــو : 
حيث يُطبَُّق على املوظَّفني العاّمني يف الدولـة وَمـن يف , . ه ٢٩/١٢/١٤١٢

حكِمِهم  خبصوِصهم  أما غُري املوظَِّف العامِّ إذا ارتَكـَب جرميـَة الرشـوِة فإنـه ال 
ا يُعّزِرُه القاضي الشرعيُّ يف احملاكِم العامَّةِ    .ينطبُق عليه النظاُم ، وإمنَّ

نظــــاِم : مثــــل . وبعــــُض أنظمــــِة اجلــــرائِِم ال تُفــــّرُِق بــــني املوظَّــــِف العــــامِّ أو غــــريِِه 
َلكــيِّ َرقَــم 

َ
ــاِر يف املــوادِّ املخــدِّرِة و»ريِبهــا الصــادُر _ملرســْوِم امل يف ) ٣٣١٨(االجتِّ

ـــــــوزراِء رقـــــــم º٩/٤/١٣٥٣ريـــــــخ  ـــــــِس ال عـــــــدَُّل بعـــــــُض مـــــــوادِِّه بقـــــــراِر جمل
ُ
ه وامل

، ونظـــــــاِم مكافحـــــــِة الغـــــــشِّ التجـــــــاريِّ .ه١/١٢/١٣٧٤وºريـــــــخ ) ١١/٥٤(
  .ه ٤/٦/١٤٠٤ر وºريخ /٧/٩٩٤٦الصادُر _ملرسوِم امللكي رقم 

ـُه إليــه التَّحــريُض قـد يكــون فــرداً ، وقـد يكــوُن مجاعــًة ، وقـد يكــوُن عامَّــاً  َوجَّ
ُ
وامل

  ..موجَّهاً إىل أشخاٍص غِري ُمعيَّنني بذواِ»ِم 



 

   

٣٤  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  التَّحريِض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمةِ  َحمَلُّ : املطلُب الرابُع 

عاقــُب علــى إتياِ�ــا يف 
ُ
حمــلُّ التَّحــريِض هنــا إذاً هــو اجلرميــُة أو اجلــرائُم التَّعزيريَّــُة امل

ِ»ا ، فكلُّ جرميٍة صَدَر خبصوِصها نظاٌم  النظاِم، بغضِّ النَّظِر عن عقوبِتها وشدَّ
  .ِة هي حملٌّ هلذا التَّحريِض يف اململكِة العربيَِّة السعوديَّ 

ــــو كــــان  ــــراً علــــى حتريِضــــِه حــــىت ل ويف الفقــــِه اإلســــالميِّ يُعاقــــُب الشــــخُص تعزي
التَّحـريُض علـى أمــٍر مل تـنص عقوبتُـُه ؛ ألنَّ اجلــرائَم واملخالفـاِت يف الفقـِه أوســُع 

  .__ً من اجلرائِِم واملخالفاِت يف النِّظاِم  
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  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

  عليه التَّحريضُ  َمن وَقعَ :  املطلُب اخلامسُ 

ال ُيشرتُط يف َمن وَقَع عليه التَّحريُض أن يكون ُمدركاً أو عـاقالً أو _لغـاً ، بـل 
يستحقُّ اجلاين العقوبَة حىت ولو وقـََعت على طفٍل أو رضيٍع أو معتـوٍه أو حـىت 

  .على اجلننيِ 

وكما يصحُّ أن يقَع التَّحريُض على شخٍص طبيعيٍّ كذلك يصـحُّ أن يقـَع علـى 
  .خٍص معنويٍّ ش

بــل يــدُخُل يف هــذا احلكــِم األمــواُت ، وال تُتصــوَُّر اجلــرائُم ضــدَّ األمــواِت إال يف 
  .االعتداِء على رُفاِت األمواِت وقذِفِهم  

    



 

   

٣٦  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  صوُر التَّحريضِ : املبحُث الثاين 
  :وفيه مطالب

  : اإليعاُز : األوُل املطلُب 

التَّحــريِض الــيت خيلــُق فيهــا احملــرُِّض العــزم �نــه صــورُة " اإليعــاِز " ُميكــُن تعريــُف 
اإلجرامــي لــدى الغــِري ، مبعــىن أنَّ هــذا العــزم مل يكــن لــه وجــوٌد قبــل أن يتــَدخََّل 

 .املوِعُز بنشاِطِه التَّحريضيِّ  

ولكـــن ُيشـــرتُط هلـــذا أالَّ تكـــون هـــذه البواعـــث كافيـــة يف ذاِ»ـــا ومبفرِدهـــا خللـــِق 
ها ، مبعىن أنَّ هـذه البواعـث مل يكـن يف مقـدورِها الفكرِة اإلجراميَِّة لدى صاحبِ 

  وحَدها أن تِصَل بصاحِبها إىل مرحلِة التَّصميِم أو العزِم ؟

ويف هذا الصََّدِد ، كانـت بعـُض القـوانِني تُرتِّـُب عقوبـًة خمفََّفـًة للمـوعز يف احلالـِة 
  اليت تكون فيها لدى املوعِز إليه بواعث شخصيَّة 

جعلــت أكثـر مــن مـادَّة رتَّبـت فيهــا قاعـدًة عامَّــة تـنصُّ علــى  إنَّ بعـَض القـواننيِ 
أنَّ العقوبـــَة خمفَّفـــٌة _لنِّســـبِة للُمســـاهِم الـــذي قـــاَم بـــدوٍر قليـــِل األمهّيَّـــِة يف حتقيـــِق 

  .النَّتيجِة اإلجراميَّةِ 

هـذا وُيشــرتُط يف البواعـِث الذاتيَّــة الـيت حنــُن بصـَدِدها أن تكــون تلقائيَّـة ، مبعــىن 
ن مصــــدُرها هــــو نفــــُس املــــوعِز إليــــه ، ال نتيجــــَة مــــؤثٍر خــــارجيٍّ ، وأن أن يكــــو 

يكون من شأِ�ا أن تساهم مع اإليعاِز يف حتقيِق النَّتيجِة اإلجراميَّـِة ، علـى أنـه 
ُيشــــرتط يف تلــــك البواعــــث أال تكــــون مــــن صــــنِع املــــوعِز وإجيــــاِدِه ، وإالَّ كــــان 
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ُث من صـنِع املـوعِز يف احلالـِة الـيت وتكون هذه البواع. مسؤوًال مسؤوليًَّة كاملة 
خيلـــُق فيهـــا تصـــّوراً خاطئـــاً لـــدى املـــوعز إليـــه عـــن واقعـــٍة معيَّنـــة ، يـــدخلها هـــذا 

  .األخُري يف اعتبارِِه ويُبىن عليها بواعثُُه الشخصيَُّة  

  اإل[رةُ :املطلُب الثاين 

دوِد يف هـــذه الصـــورِة مـــن صـــوِر التَّحـــريِض نكـــوُن بَصـــَدِد مركـــٍز يقـــُف لـــدى احلـــ
حرِِّض وخارجيَِّتهِ "الفاصلِة بني داخليَِّة 

ُ
أو يف عبارٍة أخرى يقُف لـدى حـدوِد " امل

ــــابقِة علــــى تكــــويِن العــــزِم اإلجرامــــيِّ احلاســــم بصــــفتها املرحلــــة العليــــا  املرحلــــِة السَّ
للفكــرِة النفســيَِّة الــيت مل تــربز بعــُد للوجــوِد اخلــارجيِّ ، وبــني مرحلــِة العــزِم احلامســِة 

  . صميِم املؤكَِّد والتَّ 

  التَّعزيزُ :املطلُب الثالُث 

ُحرَُّض قد وَصـَل إىل 
حرُِّض بنشاِطِه التَّحريضي بعد أن يكون امل

ُ
وقد يتدخَّل امل

  . قراٍر حاسٍم أبَرَزه إىل العاِمل اخلارجيِّ وانفَصَل عنه ، فأصَبَح ذا كياٍن مستقلٍّ 

حــرِِّض يف هــذه
ُ
املرحلــِة مــن مراحــِل اإلرادِة  ولكــن ُيشــرتُط أن يكــون تــدخُُّل امل

ُحــرَِّض بواعــَث جديــدة تشــدُّ مــن عزميِتــِه ، ويكــون 
مــن شــأنِِه أن ُيضــيف إىل امل

  .للنتيجِة اليت حتقَّقت" التأثِري السَّبيب"من شأِ�ا تقويُة ودعم 

أوضـــحنا يف هـــذه الصـــور الـــثالث مـــن صـــور التَّحـــريِض حلظـــَة تـــدخُِّل النَّشـــاِط 
حـرِِّض مـن وصـٍف قـانوّينٍ التَّحريضيِّ ومـا ختل

ُ
ولكـن إىل أي حلظـٍة . ُعـُه علـى امل
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ُميكُن للُمحرِِّض أن يتدخَّل بنشاِطِه التَّحريضـّي فُيعتـُرب ذلـك مسـامهاً يف اجلرميـِة 
  ؟

  ..القاعدُة أنَّ التَّحريَض ينبغي أن يتّم قبل حتقُِّق النَّتيجِة اإلجراميَِّة 

فمــن املمكــِن للّنشــاِط التَّحريضــيِّ أن يتــدّخَل  أمــا _لّنســبِة للجرميــِة املســتمرَِّة ،
الــــذي يُنشــــؤه الفاعــــُل " املركــــِز القــــانوينِّ "أو " احلالــــِة اإلجراميَّــــةِ "أثنــــاَء اســــتمراِر 

األصليُّ ، وتستمرُّ إمكانيَُّة التدخُِّل قائمـًة حـىت اللحظـة الـيت تنتهـي فيهـا هـذه 
  .ار اجلرميِة  احلالُة اإلجراميَُّة ، أي حىت حلظة الكف عن استمر 

أثنـــــاء االســـــتمراِر  –اذن  –فيجـــــُب أن يـــــتم التـــــدخُُّل _لنَّشـــــاِط التحريضـــــيِّ  
" الضــروريِّ للجرميــِة ، ويُعتــُرب التَّحــريُض الــذي يقــُع أثنــاَء اســتمراِر هــذه اجلرميــِة 

  ".تعزيزاً 

أمـــا _لنســـبِة للجـــرائِم الـــيت يُعلَّـــُق العقـــاُب فيهـــا علـــى شـــرٍط ، فيجـــُب أن يـــتمَّ 
خُُّل النَّشاِط التَّحريضيِّ قبل أن يستنفذ الفاعُل األصليُّ نشاطَه اإلجراميَّ ، تد

  . ومن _ِب أوىل قبل أن يتحقَّق الشرُط الذي تعلَّقت العقوبُة عليه

وُيشـــرتُط لالشـــرتاِك _لتَّحـــريِض يف جـــرائِم االعتيـــاِد  أن يـــتمَّ التَّحـــريُض _لّنســـبِة 
ٍد من املرَّاِت اليت تكفي يف نظِر القـانوِن لتحقُّـِق لنفِس الفاعِل األصليِّ ويف عد

  .ركِن االعتيادِ 
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  التَّحبيذُ :املطلُب الرابُع 

تتحقَّــُق هــذه الصــورُة يف كــلِّ مــرَّة ال يكــون مــن شــأِن التَّحــريِض إضــافُة بواعــث 
جديـــدة إىل الفاعـــِل األصـــليِّ للجرميـــِة ، و_لتـــايل يف كـــلِّ مـــرٍة ال ينطـــوي فيهـــا 

ــُق يف معــزٍل النشــاُط ال تَّحريضــيُّ علــى ²ثــٍري ســبيبٍّ للنَّتيجــِة اإلجراميَّــِة الــيت تتحقَّ
  .عن نشاِطِه التَّحريضيِّ 

يف هـــــذه الصـــــورِة مـــــن صـــــوِر " التـــــأثري الســـــبيب"هـــــذا ونظـــــراً لتخلُّـــــِف مفعـــــوِل 
مكــــِن 

ُ
التَّحــــريِض ، فإنَّــــه ال عقــــاَب عليــــه _عتبــــارِِه حتريضــــاً ، وإن كــــان مــــن امل

علـى أننـا نـرى . _عتبـارِِه جرميـة قائمـة بـذاِ»ا هـي جرميـُة التَّحبيـِذ العقـاُب عليـه 
حــــرَِّض يف هــــذه احلالــــِة خيضــــع علــــى األقــــل لتــــدبٍري وقــــائيٍّ يوقعــــُه عليــــه 

ُ
أنَّ امل

  .القاضي

  :صوُر التَّحريِض على اجلرائِِم التَّعزيريَِّة املنظَّمِة يف اململكِة العربيَِّة السعوديَِّة 

ــلَ  يف الصــوِر الســابقِة للتَّحــريِض علــى اجلرميــِة جيــد أ�ــا مراحــل التصــوُِّر  إنَّ املتأمِّ
  .اليت تـََتمثَُّل يف أشياُء عدَّة ، ترجُع إىل مؤثٍِّر خارجيٍّ 

جنـد أنَّ القـانونّيني اختلفـوا يف اعتبارِهـا ، وأنَّ :ومن الناحيِة العمليَِّة يف القضـاء 
ــائَد يف القــوانِني يتَّجــه إ ىل إلغــاِء هــذه األنــواِع ويــرى أ�ــا ال تنطــوي اجلانــَب السَّ

  .على فائدٍة عَمليٍَّة 
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ويف اململكِة العربيَِّة السـعوديَِّة جنـد أنَّ األنظمـَة مل تتحـدَّث عـن هـذه الصـور ومل 
تُرتِّــب علــى اختالِفهــا أمــوراً ، تُغــريِّ يف عقوبــِة احملــرِِّض الــذي حــرََّض بصــورٍة مــن 

  .تلك الصور 

م مل يتحـــدَّثوا عــــن صــــوِر التَّحـــريِض ، ومل يتطرَّقــــوا هلــــذه و_لنســـبِة  للفقهــــاِء فــــإ�َّ
الصـــوِر األربـــِع ، إالَّ أنَّ الفقهـــاَء قـــد ينظـــروَن إليهـــا وجيعلـــون هلـــا اعتبـــاراً يعتمـــُد 

  .عليه القاضي أثناَء تطبيِق العقوبِة على احملرِِّض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمةِ 
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  طُُرُق إثباِت التَّحريِض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمةِ :ين املبحُث الثا

 .ُميكُن إثباُت التَّحريِض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة بكافَِّة وساِئِل اإلثباتِ 

ثَبَت الشيُء ثباºً وثبوºً ، داَم واستقرَّ فهو [بـٌت : يُقال :تعريُف اإلثباِت لغًة 
ــِة ، ومنــه قيــل لل ال أحكــُم بكــذا إال بثـَبَــت بفــتح البــاِء ، : ثـَبَــت ، يُقــال : حجَّ

  .أي ُحبجَّة  

هــو إقامــُة الـدليِل أمــاَم القاضــي يف جملــِس قضــائِِه : تعريـُف اإلثبــاِت اصــطالحاً 
  .على حقٍّ أو واقعٍة من الوقاِئِع ، يرتتَُّب عليها آ[ٌر شرعيَّةٌ 

ـا وَرَد يف اإلثباُت يف القـان:اإلثباُت يف النظاِم  وِن ال خيـرُج يف تعريِفـِه ومعنـاه عمَّ
ـــهِ  ـــا قيـــل يف تعريِف اإلثبـــاُت هـــو إقامـــُة الـــدليِل أمـــاَم القضـــاِء « : الشـــريعِة ، فممَّ

  .»_لطريقِة اليت ُحيدُِّدها القانوُن على وجوِد حقٍّ متنازٍع فيه 

  :إجراءاُت إثباِت التَّحريِض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة 

هناك إجراءات إلثباِت أي دعوى مرفوعة أمام احملاكم السعوديَّة ، نصَّ عليهـا 
نظـــاُم املرافعـــاِت الشـــرعيَِّة يف اململكـــِة العربيَّـــِة الســـعوديَِّة ، نُطبُِّقهـــا علـــى دعـــوى 
التحــريِض هنــا ، فللمحكمــِة أن تســتجوَب َمــن يكــوُن حاضــراً مــن اخلصــوِم يف 

أن يطلــــَب اســــتجواَب خصــــِمِه احلاِضـــــِر ،  دعــــوى التَّحــــريِض ، ولكــــلِّ مـــــنهم
وتكــوُن اإلجابــُة يف اجللســِة نفِســها إالَّ إذا رأت احملكمــُة إعطــاَء ميعــاٍد لإلجابــِة 

) ١٠٠(كمــا يف املــادة ، كمــا تكــوُن اإلجابــُة يف مواجهــِة طالــِب االســتجواِب  
  . ريخمن نظام املرافعات الشرعيَّة يف اململكة العربيَّة السعوديَّة الصادر بتا
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الســتجواِبِه ســواًء مــن ) وهــو هنــا احملــرِّض(وللمحكمــِة أن ²مــَر حبضــوِر اخلصــِم 
إذا رَأت ) الذي رفع عليه الدَّعوى(تلقاِء نفِسها ، أو بناًء على طلِب خصِمِه 

احملكمــُة حاجــًة لــذلك ، وعلــى َمــن تُقــّرُِر احملكمــُة اســتجوابَه أن حيضــَر اجللســَة 
  . .من هذا النظام ) ١٠١(كما يف املادة  اليت حدََّدها أمُر احملكمةِ 

عـذٌر مقبـوٌل مينُعـُه مـن احلضـوِر بنفِسـِه السـتجواِبِه ) احملـرِّضِ (وإذا كان للخصِم 
ينتقــُل القاضــي أو ينــُدُب مـــن يَثِــُق بــه إىل حمـــلِّ إقامتِــِه الســتجواِبِه ، وإذا كـــان 

القاضـي يف  خـارَج نطـاِق اختصـاِص احملكمـِة فيسـتخلفُ ) احملرِّض(املستجوُب 
،وتقـديُر .مـن هـذا النظـام ) ١٠٢(كمـا يف املـادة استجواِبِه حمكمًة حمـلَّ إقامتِـِه  

كمـا يف الفقـرة األوىل مـن الالئحـة التنفيذيـَّة   العذِر املقبوِل يرجـُع لنـاِظِر القضـيَّةِ 
  .) .١٠٢(للمادة 

وٍل، أو عن احلضوِر لالسـتجواِب بـدوِن عـذٍر مقبـ) احملرِّضُ (وإذا ختلََّف اخلصُم 
امتنَع عن اإلجابِة دوَن مربٍِّر ، فللمحكمـِة أن تسـمَع البيَّنـَة وأن تسـتخلَص مـا 

  . .من هذا النظام ) ١٠٣(كما يف املادة تراه من ذلك التخلُِّف أو االمتناِع  

كمـا يف االمتناُع عن اإلجابِة عن االستجواِب  : واالمتناُع عن اإلجابِة هنا هو 
  . ) .١٠٣(حة التنفيذيَّة للمادة الفقرة األوىل من الالئ

عــن احلضــوِر الســتجواِبِه بــدوِن عــذٍر مقبــوٍل أو ) احملــرِّضُ (وإذا ختلَّــَف اخلصــُم 
امتَنَع عن اإلجابِة عـن االسـتجواِب دوَن مـربٍّر ، ومل تكـن بيَّنـٌة للخصـِم ، عـّده 



 

 

٤٣  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

كمـــا يف الفقـــرة الثانيـــة مـــن الالئحـــة   القاضـــي Áكـــالً ، وأجـــرى مـــا يلـــزم شـــرعاً 
  .) .١٠٣(لتنفيذيَّة للمادة ا

  إثباُت التَّحريِض _إلقراِر : املطلُب األوُل 

  إثباُت التَّحريِض _إلقراِر  يف الفقهِ : املسألُة األوىل 

  :تعريُف اإلقراِر : الفرُع األوُل 

اإلقراُر هو االعرتاُف ، وأصُلُه من قرَّ ، وهو وضـُع الشـيِء :تعريُف اإلقراِر لغًة 
  .قرَّ الشيُء يف مكانِِه إذا ثَبَت ومتكَّنَ : يُقال  .يف قرارِِه 

أنــــه إظهــــاُر « : أقــــرُب التَّعــــاريِف إىل الصــــواِب : تعريــــُف اإلقــــراِر اصــــطالحاً 
مكلٍَّف خمتاٍر ما عليه لفظـاً أو كتابـًة أو إشـارَة أخـرٍس أو علـى موّكلِـِه أو موليـه 

  .»  أو مورثه مبا ُميكن صدقُُه 

  :يَُّة اإلقراِر مشروع: الفرُع الثاين 

األصــُل يف اإلقــراِر ، الكتــاُب والســنَُّة واإلمجــاُع واملعقــوُل ، فمــن الكتــاِب قولــه 
  : تعاىل 

وإذ أَخـــَذ هللاُ ميثـــاَق النَّبيـــّنيَ ملـــا آتيـــُتُكم مـــن كتـــاٍب وحكمـــٍة مث جـــاءكم ﴿ 
رســوٌل ُمصــدٌِّق ملــا معكــم لتــؤمننَّ بــه ولتنصــرنَّه قــال أَأقــَررمت وَأخــذُمت علــى 

﴾ سـورة  ذلكم إصري قالوا أقَررb قال فاشهدوا وأb َمَعكم مـن الشَّـاهدين
  ) ..٨١(آل عمران ، اآلية رقم 



 

   

٤٤  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  : ومن السنَِّة 

واغـُد � أنـيس إىل « :  �حديُث العسيِف الـذي زَىن ، حـني قـال النـيبُّ -١
ــــت فارمجهــــا ، ) ٦٨٢٨(رواه البخــــاري ، بــــرقم »  امــــرأِة هــــذا ، فــــإن اعرتََف

  ) . .١٦٩٨(رقم ومسلم ، ب

ونَقـــَل اإلمجـــاَع علـــى حّجَيـــِة اإلقـــراِر كثـــٌري مـــن أهـــِل العلـــِم ، وعليـــه الَعَمـــُل مـــن 
  .صدِر اإلسالِم األوِل ، حّىت يومنا هذا  

أنَّ اإلنساَن ال ميكُن أن ُجيرَّ على نفِسِه أذى أو حيملها حقوقاً : ومن املعقوِل 
  .ليست عليها

ُقــرُّ إذا صــَدَر  :حّجيَّــُة اإلقــراِر 
اإلقــراُر صــحيحاً مســتوفياً لشــروِطِه ، أصــبَح امل

  .حمالØ للمسؤوليَِّة اجلنائيَِّة ، وحّقت العقوبُة الشرعيَُّة املقّررُة عليه

  :شروُط اإلقرارِ 

ربســم  وهــو  - ١
ُ
ُِقــرُّ _لغــاً عــاقالً ، فأمــا الطفــل واÙنــون وامل

أن يكــون امل
  .َمن به علٌَّة يهذي  فال يصحُّ إقراُرُهم

  .ختياُر ، فال يصحُّ إقراٌر من ُمكرٍه على إقرارِهِ اال - ٢

ُقرُّ ُمتَّهماً يف إقرارِِه ، كإقراِر املريِض  - ٣
عدُم التُّهمِة ، �ن ال يكون امل

  .لوارثِِه بديٍن عليه ؛ فإنَّه متَّهٌم مبجاملِة هذا الوارِث  

 إثباُت التَّحريِض _إلقراِر  يف النظامِ : املسألُة الثانيُة 



 

 

٤٥  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

من قانوِن اإلثباِت املصريِّ ) ١٠٣(عرَّفته املادُة : اإلقراِر يف النظاِم تعريُف 
اعرتاُف اخلصِم أماَم القضاِء بواقعٍة معيَّنٍة مدَّعى §ا عليه ، وذلك أثناَء « �نه 

) ٢٥(قانون اإلثبات املصري ، رقم » السَِّري يف الدَّعوى املتعلِّقِة §ذه الواقعِة 
  .م  ١٩٦٨لسنة 

ــــٌة مبوجــــِب الَعقــــِل ؛ لصــــدورِِه مــــن :ُة اإلقــــراِر يف النظــــاِم مشــــروعي اإلقــــراُر حجَّ
شــخٍص ضــّد مصــلحِتِه ، فيجعــل احتمــاَل صــدِقِه أرجــح مــن احتمــاِل كذبِــِه ، 

  :وُيشرتُط يف اإلقراِر عند القانونّيني عدََّة شروٍط 

  .أن يكون اإلقراُر أماَم احملكمِة : األوُل 

  .أثناَء سِري الدَّعوى اخلاصَِّة _حلقِّ املقرِّ به أن يكون اإلقراُر : الثاين 

  .أن يكون اإلقراُر بقوٍل صريٍح أو إخبارٍ : الثالث 

  .أن يكون اإلقراُر متعلِّقاً بواقعه ال _لتطبيِق القانوّينِ : الرابع 

ُقرُّ مرمى إقرارِِه ، وأنه سيـُتَّخذ حجًَّة عليه : اخلامس 
  .أن يُدرك امل

يكــــون للمقــــرِّ أهليَّــــة التصــــرُِّف فــــيم أقــــرَّ بــــه ، وإقــــراُر املــــريِض  أن : الســــادُس 
  .كالوصيَِّة 

ال ُيشــرتُط أهليَّـــة للمَقــرِّ لــه ، فيجـــوُز للصــغِري واÙنــوِن ، وال ُيشـــرتُط : الســابُع 
  .قبولُُه ، ولكنه يصحُّ له عدُم قبولِِه  



 

   

٤٦  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

) ١٠٥( املــادةِ الشــرعيَِّة يف ويف اململكــِة العربيَّــِة الســعوديَِّة نــصَّ نظــاُم املرافعــاِت 
ُيشـــرتُط يف صـــحَِّة اإلقـــراِر أن يكـــون املِقـــرُّ عـــاقالً _لغـــاً خمتـــاراً غـــَري «علـــى أنَّـــه 

حمجوٍر عليه ، ويُقبُل إقراُر احملجوِر عليه للسََّفِه يف كلِّ مـا ال يُعـدُّ حمجـوراً عليـه 
  .» فيه شرعاً 

  .إثباِت الشيِء ال حيتاُج إىل ما يؤيّدهاإلقراُر حجٌَّة كاملٌة يف :حكُم اإلقراِر 

فـــإذا تـــوفَّرت شـــروُط اإلقـــراِر القانونيَّـــِة كـــان اإلقـــراُر ُملزِمـــاً للمقـــرِّ إالَّ إذا كـــذب 
مـــن قـــانوِن البيَّنـــاِت الســـوري ، ونصَّـــت املـــادَُّة ) ٩٩(حبكـــم كمـــا نصَّـــت املـــادَُّة 

  . .ٌة على املقرِّ من قانون اإلثباِت املصريِّ على أنَّ اإلقراَر حجَّ ) ١٠٤(

قضـائيٌّ رمسـيٌّ ، وغـُري رمسـيٍّ ، فـاإلقراُر القضـائيُّ : واإلقراُر يف القـانوِن قسـمان 
ِة ســِري القضــيَِّة ، وأن يكــون  ُيشــرتُط فيــه شــرطان ، أن يكــون االعــرتاُف يف مــدَّ

  .االعرتاُف قد َحَصَل أماَم احملكمةِ 

  .ال حيتاُج إىل غريِهِ واالعرتاُف القضائيُّ حجَّة كاملة يف اإلثباِت 

أما اإلقراُر غُري القضائيِّ وهو احلاصُل خـارَج جملـِس القضـاِء ، أو خـارَج النَّظَـِر 
  .يف الدَّعوى فليس له هذه احلّجيَّة والقوَّة يف اإلثباتِ 

وما جاءت به الشريعُة أَخَذت به األنظمُة يف اململكِة العربيَّـِة السـعوديَِّة ، فقـد 
أنَّ إقــراَر اخلصــِم عنــد « علــى ) ١٠٤( املــادةِ فعــاِت الشــرعيَِّة يف نــصَّ نظــاُم املرا



 

 

٤٧  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

االســتجواِب أو دوَن اســتجواِبِه حجــٌة قاصــرٌة عليــه ، وجيــُب أن يكــوَن اإلقــراُر 
  .» حاصالً أماَم القضاِء أثناَء السِري يف الدعوى املتعلقِة _لواقعِة املقرِّ §ا 

: املقصــــوُد _إلقـــراِر هنــــا هــــو ) ١( «: ِة الالئحــــُة الّتنفيذيَّــــُة هلـــذه املــــاد وتقـــول
اإلقــراُر القضــائيُّ ، وهــو مــا حيُصــُل أمـــاَم Áظــِر الــّدعوى ، أثنــاَء الّســِري فيهـــا ، 

الـذي اختـلَّ فيـه قيـٌد : اإلقراُر غُري القضائيِّ هـو ) ٢(متعلقاً _لواقعِة املقرِّ §ا، 
  .من القيوِد املذكورِة يف هذه املادِة 

  . » القضائيِّ جتري عليه أحكاُم اإلثباِت الشرعيَِّة اإلقراُر غريُ ) ٣(

  :املقارنُة بني الفقِه والنظاِم يف اإلقراِر 

ُيالحـــُظ االتِّفـــاُق يف حقيقـــِة اإلقـــراِر بـــني الشـــريعِة والقـــانوِن ، فكالمهـــا إخبـــاٌر،  
كمــــا يتَّفقــــان يف قيــــوِد اإلقــــراِر واحرتازاتِــــِه لقصــــرِِه علــــى املقــــرِّ ، وتفريِقــــِه عــــن 

  .الدَّعوى والشهادِة 

قـرِّ بـه ، فهـو يف األول واقعـة 
ُ
وخيتلُف تعريـُف القـانوِن يف حمـلِّ اإلقـراِر ، وهـو امل

  .قانونيَّة ويف الثاين حقٌّ ، وهذا أعمُّ ، وهو موافٌق لتعريِف الشَّريعةِ 

وُنالحــــُظ أنَّ أحكــــاَم اإلقــــراِر يف القــــانوِن مّتفقــــٌة متامــــاُ مــــع أحكــــاِم اإلقــــراِر يف 
ــٌة ُملزمــٌة للمقــرِّ ، وتوجــُب الشــ ــٌة كاملــٌة ، وحجَّ ريعِة اإلســالميَِّة ، فــاإلقراُر حجَّ

ــدعى 
ُ
علــى القاضــي احلكــَم مبوجِبــِه ، وقاصــرة علــى املقــرِّ دوَن غــريِِه ، وجتعــُل امل

به مسلماً للمقرِّ له ، ويقطُع عنه اخلالَف والتَّنـازَع ، وإمنـا خيتلـُف القـانوُن عـن 



 

   

٤٨  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

ِر غِري القضائيِّ ، فالشريعُة تقبُلُه بـدوِن قيـوٍد كقبوِهلـا للشـهادِة الشريعِة يف اإلقرا
ُه لتقييِدِه للشهادِة    .، والقانوُن يُقّيده وحيدُّ

  

  إثباُت التَّحريِض �لشهادةِ : املطلُب الثاين 

  إثباُت التَّحريِض _لشهادِة يف الفقهِ : املسألُة األوىل 

  :تعريُف الشهادِة وحّجيّـُتها 

َشِهَد َكَعِلَم ، أصٌل صحيٌح ، وأصُل َشِهَد معناها احلضـور : الشهادُة يف اللغِة 
 . ، والشهادة خرب عن قاطع

  : الشهادة اصطالحاً 

أ�ـا إخبـار صـدق إلثبـات حـق أو واقعـة لغـريه علـى غـريه  :والتعريُف املختاُر 
  . بلفظ الشهادة وما يف معناها يف جملس القضاء 

ثبتَــت مشــروعيَُّة الشــهادِة _لكتــاِب، والســنَِّة، واإلمجــاِع، : ِة مشــروعيَُّة الشــهاد
  . واملعقوِل 

واستشــهدوا شــهيدين مــن رجــالكم فــإن مل ﴿ : قولــه تعــاىل : فمــن الكتــاِب 
﴾ ســورة البقــرة ،  يكــوb رجلــني فرجــل وامــرأ�ن ممــن ترضــون مــن الشــهداء

  ) . ٢٨٢(اآلية رقم 



 

 

٤٩  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

: قــال ملــدٍع يف خصــومة  �مــا أخرجــه الشــيخان أنَّ رســوَل هللا : ويف الســنِة 
  . ) ١/١٢٣(، ورواه مسلم ) ٥/٣٣١(ي رواه البخار » شاهداَك أو مييُنهُ «

ــُة مــن عهــِد النــيبِّ  :أمــا اإلمجــاُع  وحــىت يوِمنــا هــذا علــى  �فقــد أمجعــت األمَّ
ـــــــٌة ، ودليـــــــٌل للقضـــــــاِء ووســـــــيلُة إ ثبـــــــاٍت إذا مشـــــــروعيَِّة الشـــــــهادِة ، وأ�ـــــــا ُحجَّ

  . استكَمَلت شرائَطها  

أنَّ الشــــهادَة ضــــروريٌَّة لقيــــاِم احليــــاِة االجتماعيَّــــِة ، فشــــرعت  :ومــــن املعقــــوِل 
الشــهادة لــتحفظ األمــوال ، وتوثــق احلقــوق وتصــون األنفــس ، وتســهل أعمــال 

  .القضاء يف رد احلقوق إىل أصحا§ا  

  يف النظامِ  إثباُت التَّحريِض _لشهادِة : املسألُة الثانيُة 

هــي إخبــاُر اإلنســاِن يف « : عرَّفهــا بعُضــُهم ��ــا : تعريــُف الشــهادِة يف النظــاِم 
، وهـــــو ُمشـــــابٌه لتعريـــــِف الفقهـــــاِء »  جملـــــِس القضـــــاِء حبـــــقٍّ لغـــــريِِه علـــــى غـــــريِِه 

  .الشرعّيني 

اتَّفقــــــت التَّشــــــريعاُت الوضــــــعيَُّة كلُّهــــــا علــــــى : مشــــــروعيَُّة الشــــــهادِة يف النظــــــاِم 
ا الوسيلُة الوحيدُة يف اإلثباِت يف مشروعيَّ  ِة الشَّهادِة وحّجيَِّتها يف اإلثباِت ،أل�َّ

بعــِض احلــاالِت كالوقــاِئِع املاديَّــِة ، وحــاالت عــدِم اســتعماِل الكتابــِة ملــانٍع أديبٍّ 
  .أو ماّديٍّ 

): ١١٧( املـادةِ ويف اململكِة العربيَِّة السـعوديَِّة نـصَّ نظـاُم املرافعـاِت الشـرعيَِّة يف 
»  َ على اخلصِم الذي يطلُـُب أثنـاَء املرافعـِة اإلثبـاَت بشـهادِة الشـهوِد ، أن يُبـنيِّ



 

   

٥٠  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

يف اجللســـِة كتابـــًة أو شـــفاهاً الوقـــائَع الـــيت يُريـــُد إثباَ»ـــا ، وإذا رأت احملكمـــُة أنَّ 
تلـــَك الوقـــائَع جـــائزُة اإلثبـــاِت مبقتضـــى املـــادَِّة الســـابعة والتســـعني قـــرَّرت مســـاَع 

الشــهوِد، وعيـَّنَـت جلســًة لــذلك ، وطَلبَـت مــن اخلصـِم إحضــاُرُهم فيهــا شـهادِة 
 «.  

إذا مل يبــادر اخلصـــُم إىل طلـــِب ) ١( «: الالئحـــُة الّتنفيذيـَّـُة هلـــذه املـــادِة  وتقــول
ـــِه علـــى مـــا يدَّعيـــه ســـأله القاضـــي عنهـــا، إذا قـــرََّر القاضـــي مســـاَع ) ٢(مســـاِع بّينِت

َ جلســــًة لســــماعِ  شــــهادِ»ِم فُيشــــاُر إىل ذلــــك يف ضــــبِط  شــــهادِة الشــــهوِد وعــــنيَّ
  .» القضيَِّة 

وإذا كــــان للشــــاهِد عــــذٌر مينُعــــُه عــــن احلضــــوِر ألداِء شــــهادتِِه فينتقــــُل القاضــــي 
لســـماِعها أو تنـــُدُب احملكمـــُة أحـــَد قضـــاِ»ا لـــذلك ، وإذا كـــان الشـــاهُد يُقـــيُم 

ِه حمكمــًة خـارَج نطـاِق اختصــاِص احملكمـِة فتســتخلُف احملكمـُة يف مســاِع شـهادتِ 
 . .من هذا النظام ) ١١٨(حملØ إقامِتِه كما يف املادة 

كما يف ويُرجُع يف تقديِر العذِر املانِع من حضوِر الشاهِد إىل Áِظِر القضيَِّة  
  .من هذا النظام ) ١١٨(الفقرِة األوىل من الالئحِة التنفيذيَِّة للمادِة 

هنتَـه وحمـلَّ إقامتِـِه وجهـَة اتصـالِِه وعلى الشاهِد أن يذكَر امسَـه الكامـَل وسـنَّه وم
_خلصــوِم _لقرابــِة أو االســتخداِم أو غريِهــا إن كــان لــه اتصــاٌل §ــم مــع التحقُّــِق 

  . .من هذا النظاِم ) ١١٩(عن هويِتِه كما يف املادة 



 

 

٥١  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

َدِة لســـــماِع شـــــهادتِِه ومل حيضـــــر اخلصـــــُم  وإذا حَضـــــَر الشـــــاهُد يف اجللســـــِة احملـــــدَّ
مسـاُع شـهادتِِه وضـبطُها ، وتُتلـى علـى اخلصـِم إذا حَضـَر يف  املشهوُد عليـه فيـتمُّ 

مــن ) ١١٩(كمــا يف الفقــرِة الثانيــِة مــن الالئحــِة التنفيذيَّــِة للمــادِة جلســٍة ºليــٍة  
  . .هذا النظام 

ً وال جيوُز االستعانُة يف أداِئهـا مبـذّكراٍت مكتوبـٍة إال Ëذِن  تؤدَّى الشهادُة شفوَّ̧
مـــن ) ١٢٠(ســـوَغ ذلـــك طبيعـــُة الـــدَّعوى كمـــا يف املـــادة القاضـــي وبشـــرِط أن ت

  . .هذا النظاِم 

ــَه للشــاهِد  للقاضــي مــن تلقــاِء نفِســِه أو بنــاًء علــى طلــِب أحــِد اخلصــوِم أن يوجِّ
مــا يــراه مــن األســئلِة مفيــداً يف كشــِف احلقيقــِة وعلــى القاضــي يف ذلــَك إجابــُة 

مــن هــذا ) ١٢١(يف املــادة طلــِب اخلصــِم إال إذا كــان الســؤاُل غــُري منــتٍج كمــا 
  النظاِم 

إذا طلَــَب أحـــُد اخلصـــوِم إمهالَــه إلحضـــاِر شـــهوِدِه الغــائبني عـــن جملـــِس احلكـــِم 
ٍة كافيــٍة يف نَظــِر احملكمــِة فــإذا مل ُحيضــرهم يف اجللســِة املعيَّنــِة أو  فيمهــُل أقــلَّ مــدَّ

ارِِه عـاجزاً أحَضَر منهم َمن مل توصل شهادته أمهَل مـرًَّة أخـرى مـع إنـذارِِه _عتبـ
ــــن مل  إن مل حيضــــرهم ، فــــإذا مل حيضــــرهم يف اجللســــِة الثالثــــِة أو أحَضــــَر مــــنهم َم
توصل شهادته فللمحكمـِة أن تفصـَل يف اخلصـومِة فـإذا كـان لـه عـذٌر يف عـدِم 
إحضاِر شهوِدِه كغيبِتِهم أو جهِلِه حملَّ إقامِتِهم كان له حقُّ إقامِة الدعوى مىت 

  ..من هذا النظاِم ) ١٢٢(َحَضروا كما يف املادة 



 

   

٥٢  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

إذا قرََّر اخلصـُم عـَدَم قدرتِـِه علـى إحضـاِر الشـهوِد، أو طلَـَب مهلـًة طويلـًة عرفـاً 
تُضرُّ خبصِمِه ، فللقاضي الفصُل يف اخلصومِة ويفهمه �نَّ له حقُّ إقامِة دعـواه 

 كمــا يف الفقـــرِة األوىل مــن الالئحـــِة التنفيذيَّـــةِ   بســماِع شـــهوِدِه مــىت أحضـــرهم ،
  ..من هذا النظام ) ١٢٢(للمادِة 

ـــا يوجـــه لـــه مـــن أســـئلٍة يف دفـــِرت الضـــبِط  و تثبُـــُت شـــهادُة الشـــاِهِد وإجابتُـــُه عمَّ
بصيغِة املتكلِِّم دوَن تغيٍري فيهـا مث تُتلـى عليـه ولـه أن يُـدِخَل عليهـا مـا يـرى مـن 

  عليــه تعــديٍل ويــذُكُر التعــديَل عقــَب نــصِّ الشــهادِة مــع توقيِعــِه وتوقيــِع القاضــي
  ..من هذا النظاِم ) ١٢٣(كما يف املادة 

كمـــا يف . يُراعـــى يف تـــدويِن شـــهادِة الشـــاهِد أن تكـــون مطابقـــًة ملـــا نطَـــَق بـــه 
من هـذا النظـام ) ١٢٣(الفقرِة األوىل والثانية من من الالئحِة التنفيذيَِّة للمادِة 

..  

    



 

 

٥٣  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

  : املطلُب الثالُث 

  إثباُت التَّحريِض �لقرينِة◌ِ 

  إثباُت التَّحريِض _لقرينِةِ◌ يف الفقهِ : األوىل املسألُة 

  :تعريُف القرينِة 

ــيَء _لشــيَء : تعريــُف القرينــِة لغــًة : أوالً  وصــلُتُه ، والقــريُن  : قرنــُت الشَّ
  . املصاحُب 

  : تعريُف القرينِة شرعاً : [نياً 

الشـــيَء  القرينـــُة كـــلُّ أمـــارٍة ظـــاهرٍة تُقـــارنُ  «: عرَّفهـــا بعـــُض املعاصـــرين بقولـــه 
  . »  خفيَّاً ، وتدلُّ عليه 

اختلـــف أهـــُل العلـــِم يف حكـــِم الَعَمـــِل _لقـــراِئِن عمومـــاً : حكـــُم العمـــِل _لقرينـــِة 
  : على قولني 

  . ذَهَب عامُة أهِل العلِم إىل جواِز العمل _لقرائن يف اجلملة: القوُل األوُل 

  . نع العمل _لقرائنذَهَب ابُن جنيم  وبعُض الفقهاِء إىل م: القوُل الثاين 

  :استدل القائلون مبشروعيَِّة القضاِء _لقراِئِن _ألدلَِّة التاليِة 

﴾ ســـورة يوســـف ،  وجـــاءوا علـــى قميصـــه بـــدم كـــذب﴿ : قولــه تعـــاىل  -١
  ) .. ١٨(اآلية رقم 



 

   

٥٤  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

حَكـَم مبوجـِب اللّـوِث يف القسـامِة ،  �ما أخرجه الشيخان أنَّ رسـوَل ِهللا -٢
ن حيلفـــوا مخســـني ميينـــاً ويســـتحقوَن َدَم القتيـــِل رواه البخـــاري وجـــوََّز للمـــّدعَني أ

  ).١٦٦٩(، ورواه مسلم ) ٦٨٩٨) (٢٧٠٢(

  : واستدل القائلون بعدم مشروعية العمل _لقرائن �دلة منها 

أخرجه » البينة على املدعي واليمني _لقرائن على من أنكر « :  �قوله  -١
 )..٣/١٨٧(البخاري 

هـو القـوُل األوُل اÙيـُز للَعَمـِل _لقـراِئِن ؛ لوضـوِح أدلـِتِهم : ُم الراجُح وهللاُ أعل
  . من الكتاِب والسنَّةِ 

وألنَّ القــرائَن ممــا يتفــُق قصــُد الشــارِِع احلكــيِم؛ إذ أنَّ مــن مقاصــِدِه الُعليــا إقامــُة 
العدِل والقسِط بني الناِس ، وكم من قرينٍة كانت أقوى من بيَّنٍة ال يرºُب فيهـا 

  الناظُر فكيَف ُ»دُر؟ 

البينُة على املّدعي واليمُني علـى مـن : (( وأما استدالُل املانعني حبديِث 
فــإنَّ القرينــَة الظــاهرَة تــدُخُل يف مفهــوِم البّينــِة الــيت يُبــىن عليهــا احلكــُم؛ )) أنَكــَر 

ألنَّ البينــَة اســٌم لكــلِّ مــا يُبــّنيُ احلــقَّ ويظهــرُُه ، وليســت مقصــورًة علــى الشــهادِة 
  . والشهوِد  

  : هللا  يف ما يُقضى فيه _لقراِئِن على قولني  رمحهمواختَلَف أهُل العلِم  



 

 

٥٥  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

ذَهــــَب املالكيَّــــُة واحلنابلــــُة إىل الَعَمــــِل بقــــراِئِن األحــــواِل بصــــَفٍة : ول األول القــــ
  . مطلقٍة ، بدون قيوٍد وال حدوٍد  

استدلَّ أصحاُب القوِل األوِل بعموِم األدلَِّة املتقدمِة مـن : دليُل القوِل األوِل 
َك املســاِئِل الكتــاِب والســنِة وعمــِل الســلِف علــى جــواِز القضــاِء _لقــراِئِن يف تلــ

ما يرون أنَّ تلَك األدلـََّة ليسـت قاصـرًة علـى  الوارِد فيها احلكُم _لقرينِة ، إال أ�َّ
  موارِدها ، وأ�ا تشمُل مجيَع احلقوِق ، مبا يف ذلك احلدوُد والقصاُص  

  :أدلُة القوِل الثاين 

 � عــن رســوِل هللاِ  �اســَتَدلَّ أصــحاُب القــوِل الثــاين مبــا رواه ابــُن عبــاس -١
لو كنـُت رامجـًا أحـداً بغـِري بيَّنـٍة لرمجـُت فالنـَة ، فقـد َظَهـَر منهـا « : أنه قال

رواه البخـــــاري ، بـــــرقم »  الريبـــــُة يف منطِقهـــــا وهيئِتهـــــا وَمـــــن يـــــدُخُل عليهـــــا
  ) .  .١٤٩٧(، ورواه مسلم برقم )٥٣١٠(

ــِه : مــن املعقــوِل -٢ أنَّ االحتيــاَط واجــٌب يف مســاِئِل الــدماِء مــا أمَكــَن؛ وألجِل
  . منعنا العمَل _لقراِئِن فيها

أرى َأنَّ الـراجَح وهللاُ أعلـُم القـوُل بصـحَِّة الَعَمـِل _لقـراِئِن إذا قويَـت : الرتجيُح 
صـــاِص ومـــا واطمــَأنَّ هلـــا احلــاكُم، وذلـــك فيمـــا عــدا احلـــدود ،فيعمـــُل §ــا يف الق
« : قولـه  �دونَه؛ وذلك ألنَّ احلدوَد ُتدرأُ _لشُُّبهاِت؛ إذ قـد روَي عـن النـيب 

ادرؤوا احلدوَد عن املسلمني ما استطعتم ، فإن وجدمت ملسلم خمرجاً فخّلوا 
»  ســبيَله ، فــإنَّ اإلمــاَم ألن خيطــئ يف العفــِو خــٌري مــن أن ُخيطــَئ يف العقوبــةِ 
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، ) ٤/٣٨٤(، واحلــــــاكم ) ٣٢٣(لــــــدارقطين ، وا) ١٤٢٤(أخرجــــــه الرتمــــــذي 
  ). ٨/٢٣٨(والبيهقي 

ما ذَهـَب إليـه احلنفيَّـُة  :والراجُح يف حكِم إثباِت اجلرائِِم املوجبِة للتَّعزيِر _لقراِئِن 
، واملالكيَُّة  إىل أنَّ للقاضي أو الوايل التَّعزيـَر _لتُّهمـِة ، وذلـك إذا قامـت قرينـٌة 

ــِة ، أو اســتفاَض عنــه علــى أنَّ املــتَّهَم ارتَكــ َب حمظــوراً ومل يكتمــل نصــاُب احلجَّ
  أنه يعيُث يف األرِض فساداً  

حــبَس  �أنَّ النـيبَّ : ((  �وقـد اسـتدلوا علـى ذلـك مبـا روَي عـن أيب هريـرة 
، ) ٣٦١٣(، وأبـــــو داود ) ١٤٣٥(رواه الرتمـــــذي ))  يف �مـــــة يومـــــاً وليلـــــة

، ) ٦/٥٣(يهقـي يف الكـربى ، والب) ٤/١٠٢(، واحلـاكم ) ٤٨٧٤(والنسائي 
ـــنه يف .  »إســـناده حســـٌن  «) : ٣٧٨٥(وعبـــد الـــرزاق يف املصـــنف رقـــم  وحسَّ

  ) ..٢٣٩٧(برقم  »إرواء الغليل«

  :حكُم إثباِت التَّحريِض _لتَّصويِر السينمائيِّ أو التَّسجيِل الصوّيتِ 

الّتســجيِل الصــوّيتِ ، ،إالَّ اجلــرائَم املوجبــَة للتَّعزيــِر تثبُــُت _لتَّصــويِر الســينمائيِّ أو 
ـُد مـن سـالمِة التَّصـويِر مـن  أنه ينبغي التَّنبيُه علـى أنـَّه جيـب علـى القاضـي التأكُّ
التَّزويِر والتَّلفيِق والّدبلجِة أو التَّقليـِد يف الصَّـوِت ، فـإن كانـت سـاملًة مـن ذلـك 

تَّهُم مبوجِبها ، وإال فال  
ُ
  .ُعّزَِر امل
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ــــت املــــادُة :ثبــــاُت التَّحــــريِض _لقرينــــِةِ◌ يف النظــــاِم إ: املســــألُة الثانيــــُة  وقــــد نصَّ
: مــن نظــام املرافعــاِت الشــرعيَّة يف اململكــِة العربيَّــِة الســعوديَِّة علــى أنــه ) ١٥٥(
ــــر مــــن وقــــاِئِع الــــّدعوى أو مناقشــــِة « جيــــوُز للقاضــــي أن يســــتنتَج قرينــــًة أو أكث

ــَل §ــا دلــيالً ، Áقصــاً اخلصــوِم أو الشــهوِد ؛ لتكــوَن ُمســتنداً حلكِمــِه ، أ و لُيكمِّ
  .» ثَبَت لديه ، ليكون §ما معاً اقتناَعه بثبوِت اجلقِّ إلصداِر احلكمِ 

وعلى القاضي يف كلِّ األحواِل أن يُبّنيَ مصدَر القرينـِة الـذي اعَتَمـَده يف ثبوِ»ـا 
فيذيَِّة ، وكذا عليه بياُن وجِه الداللِة منها كما يف الفقرة األوىل من الالئحة التن

  . .هلذه املادِة 

لكــلٍّ مــن اخلصــوِم أن « مــن هــذا النظــاِم علــى أنَّ ) ١٥٥(وقــد نصَّــت املــادُة 
يثبَت ما خيالف القرينَة اليت استنتَجها القاضي وحينئٍذ تفقـُد القرينـُة قيمَتهـا يف 

  .» اإلثباتِ 
   



 

   

٥٨  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  
  
  

  א���ُ א��א��
  

  :رميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة أنواُع وأركاُن وشروُط وعقوبُة التَّحريِض على اجل
  :وفيه أربعُة مباحث 

  .:أنواُع التَّحريِض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة : املبحُث األوُل 

  .التَّحريُض الصوريُّ : املطلُب األوُل :وفيه ثالثُة مطالب 
راُد _لتَّحريِض الّصورِي : الفرُع األوُل :وفيه ثالثُة فروٍع 

ُ
  .امل

ــلطَِة ورجــاِل : يُقصــُد �لتَّحــريِض الصــوريِّ  التَّحــريُض الصــادُر مــن رجــاِل السُّ
ــرِّيني §ــدِف  الضَّــبِط الَقَضــائيِّ ، ومــن يف حكِمِهــم مــن املرشــدين واملخــربين السِّ

  .  إيقاِع اجلُناِة ، وضبِطِهم قبَل ارتكاِب اجلرميةِ 

ها وهناك مربِّراٌت أدَّت إىل قياِم هذا النَّوِع من ا   :لتَّحريِض من أمهِّ

أنَّ األسلوَب الصادَر من رجاِل السُّلطِة العامَِّة ضـروريٌّ _لنسـبِة لـبعِض اجلـرائِِم 
ريَِّة والغموِض ويلزُم للبحِث عن مرتكِبها دقًَّة متناهيةً    .، واليت تتََّسُم _لسِّ

  :وميكن التَّفريُق بني التَّحريِض الصوريِّ واحلقيقيِّ من bحيتني 
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ً ، أما :وجوُد الضََّرِر : الناحيُة األوىل  فإذا انعَدَم الضََّرُر كان التحريُض صورَّ̧
  .إذا حتقََّق اعُتِربَ التَّحريُض حقيقياً 

ً الشـخُص الـذي يتَّجـه :القصُد اجلنـائيُّ : الناحيُة الثانيُة  فُيعتـُرب حمرِّضـاً صـورّ̧
اعِل عند مرحلـِة البـدِء يف التنفيـِذ، يف قصُدُه إىل الوقوِف _ألفعاِل التنفيذيَِّة للف

حـــني أنَّ احملـــرَِّض احلقيقـــيَّ يهـــدُف إىل وقـــوِع اجلرميـــِة ºمَّـــًة ويهـــدُف إىل حتقيـــِق 
  .نتائجها

أثُر التَّحريِض الصُّوريِّ يُراُد من هذا الفرِع بياُن األَثَرِالناِتِج عن : الفرُع الثاين 
ى احملرَِّض متلبِّساً بسبِبه، هل يكون ذلك التَّحريِض الصوريِّ فيما إذا قُِبَض عل

  شرعّياً ونظاميَّاً أو غري ذلك ؟

  .يرى فريٌق من العلماِء إ_حيََّة ونظاميََّة التَّحريَض الصوريَّ :الرأُي األوُل 

ويــــــرى هــــــذا الفريــــــُق أنَّ مصــــــلحَة اجلماعــــــِة تقتضــــــي وتُلــــــزُِم اتِّبــــــاَع مثــــــَل هــــــذه 
  .األساليبِ 

فريٌق آخر بطالَن هذا اإلجراِء وما يرتتَُّب عليـه مـن آ[ٍر ، ويرى :الرأُي الثاين 
بــــل يــــرون أنَّ هــــذا مــــن أبشــــِع الوســــاِئِل الــــيت تتنــــاىف مــــع القــــَيِم واألخــــالِق ، 

ِت األفراِد    .وتتعارُض مع الضماÁِت املمنوحِة من ِقَبِل األنظمِة حلرِّّ̧

إنَّ مـــا ذهبـــوا إليـــه مـــن لـــو ²مَّلنـــا القـــوَل الثـــاين ، فـــ:والـــرأُي الـــراجُح يف ذلـــك 
ِت الشخصـــيَِّة وأنَّ أنظمـــَة الدولـــِة البـــدَّ أن تكـــوَن  وجـــوِب احلفـــاِظ علـــى احلـــّرَّ̧
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ــــزََّه عــــن اخلــــوِض يف وحــــوِل  ــــُبهاِت والشــــكوِك ، وجيــــب أن تـَتَـنَـ مبنــــأى عــــن الشُّ
  . كلُّ ذلك صحيٌح وال بدَّ أن يؤخَذ بعِني االعتباِر .. اجلرائِِم 

لـرأِي  الـرأُي األوَُّل  أوىل _ألخـِذ ؛ ألنـَّه وإن كـان يف سـلوِك ولعلَّ القوَل §ـذا ا
هــذا الطريــِق مفســدٌة وضــرٌر علــى الشــخِص احملــرَِّض وســلباً حلريِتــِه ، إال أنَّ فيــه 

: محايٌة للعامَِّة ورفٌع للضََّرِر العامِّ ،وذلك بناًء على القاعدِة الفقهيَّـِة الـيت تقـوُل 
وهـــي قاعـــدٌة متفـــٌق عليهـــا بـــني أهـــِل  »لضـــرر األخـــفالضـــرُر األشـــدُّ يـُــزاُل _ «

  العلِم 

ولكــن هــذا .. مــن أجــل ذلــك الــذي يتَِّضــُح صــحَة ومشــروعيََّة هــذا التصــرُِّف 
لــيس علــى إطالِقــِه ، ولــيس يف كــلِّ حــاٍل ، بــل البــدَّ مــن ضــواِبَط لــذلك حيــُب 

  :مراعاُ»ا وهي 

ٌة متـــسُّ _ألمـــِن أن تكـــوَن اجلرميـــُة الـــيت يُـــراُد التَّحـــريُض عليهـــا جرميـــ - ١
  .العامِّ واملصلحِة العامَّةِ 

أن يكون الشخُص احملرَُّض قد وَصَل حدُّ الشَّكِّ فيه درجَة اليقـِني  - ٢
  .والقطعِ 

  .أالَّ توجَد وسيلٌة لإلطاحِة ِبِه إال هذه الوسيلُة  - ٣
ــُلطاِت العليـــا وكبـــاِر املســؤولني يف الدولـــِة عـــن  - ٤ أخــُذ اإلذِن مـــن السُّ

 .أجِل القياِم _لتَّحريِض الصوريِّ  ضبِط اجلرائِِم من
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ــُلطاُت علــى اإلطــالِق إالَّ بعــد  ويف اململكــِة العربيــِة الســعوديِة ، ال تتــدخَّل السُّ
 .بدِء اجلاين يف تنفيِذ مشروِعِه اإلجراميِّ 

وتطبيقــاً لــذلك ، فقــد قضــى يف اململكــِة Ëدانــِة شــخٍص جبرميــِة عــرِض رشــوٍة ، 
ملخـتصُّ Ëخباريـَِّة ، عـن حماولتِـِه _عتبـارِِه مـن املسـؤولني بعد أن تقـدََّم املوظـَُّف ا

يف شركٍة مـا ، إلرشـاِء هـذا املوظـَِّف وآخـر معـه ، مقابـل ضـمان وضـعهم علـى 
قـــوائِم املشـــاريِع ، وضـــمان مشـــروع مبـــىن الـــوزارة الـــيت يعملـــون §ـــا ، مـــع تـــوافِر 

  .اختصاِصهم §ذا الشأِن 

نـــت مـــن  وبنـــاًء علـــى تلـــك اإلخباريَّـــة ، قامـــت ـــلطاُت مبراقبـــِة اجلـــاين ، ومتكَّ السُّ
ضـــبِطِه متلبِّســـاً جبرميتِـــِه ، وعاقبتـــُه جهـــُة احلكـــِم املختصَّـــِة _لّســـجِن والغرامـــِة ، 
ومصادرِة املاِل موضوِع الرشوِة ، وقدره مليون وتسعمائة ألف دوالر القرار رقم 

)  ٥ص ( ه ، اÙموعــــة ، اجلـــزاء الثــــاين ، ٢٨/١/١٤٠٠وºريـــخ ) ١/٧/ه(
لعــــام ) ١/٤/ه(القــــرار رقــــم : ومــــا بعــــدها ،وانظــــر أيضــــاً علــــى ســــبيل املثــــال 

ه ١٤٠٠لعــام ) ١/٨٦/ه(والقــرار رقــم . ومــا بعــدها )  ١ص ( ه ، ١٤٠٠
ص ( ه ، ١٤٠٠لعــام ) ٣/٢٣/ه(ومــا بعــدها ، والقــرار رقــم )  ٨١ص ( ، 

ص ( ه ، ١٤٠٠لعـــــام ) ٣/٣٦/ه( والقـــــرار رقـــــم . ، ومـــــا بعـــــدها )  ١٩٣
  . .وما بعدها  ) ٣١٢

تباينت اآلراُء الفقهيَُّة بشأِن املسؤوليَِّة اجلنائيَِّة :أثُر التَّحريِض الصوريِّ يف الفقِه 
  :للمحرِِّض الصوريِّ إذا وقـََعت اجلرميةُ 



 

   

٦٢  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

حــرُِّض الصــوريُّ هنــا ،والــدليُل : الــرأُي األوَُّل 
ُ
ــِة : يُعاقــُب امل ألنــه لــيس مــن مهمَّ

ــــلطِة  يف حالــــِة  ــــاِعِهم أســــلوب التَّحــــريِض الصــــوريِّ  املســــامهُة يف رجــــاِل السُّ اتِّب
  .ارتكاِب اجلرميةِ 

حـرُِّض الصـوريُّ ؛والـدليُل : الرأُي الثاين 
ُ
النتفـاِء القصـِد اجلنـائيِّ : ال يُعاقُب امل

  .لديه ، وألنَّ إرادَته مل تتَّجه إىل حتقيِق النَّتيجِة اإلجراميَِّة 

الضــرُر األشــدُّ يُــزاُل _لضــرر  «: ِة الــيت تقــول وذلــك بنــاًء علــى القاعــدِة الفقهيَّــ
  .وهي قاعدٌة متفٌق عليها بني أهِل العلِم  »األخف

ـــِة ،فـــإن رأى ويلُّ  ومـــن أهـــمِّ مقاِصـــِد الشـــريعِة اإلســـالميَِّة حتقيـــُق املصـــلحِة العامَّ
ـــَة ، فلـــه احلـــقُّ   األمـــِر صـــحََّة ونظاميَّـــَة هـــذا التصـــرُِّف وأنـــه خيـــدُم املصـــلحَة العامَّ

  Ëصدارِِه وتعميِمِه على اجلميِع ، فإنَّ تصرُّفُه على الرعيَِّة منوٌط _ملصلحِة  

  املسؤوليَُّة اجلنائيَُّة للُمَحرِِّض الّصوريِّ :الفرُع الثالُث 

ال تكـــون هنـــاك أيَّـــُة مســـؤوليٍَّة علـــى هـــذا احملـــرِِّض الصـــوريِّ ، طاملـــا كـــان عملُـــُه 
ــــُق املصــــلحَة ويرفــــُع املفســــَدَة  ، وكــــان Ëذِن ورضــــا ويلِّ األمــــِر ، وكــــذا إذا مل حيقِّ

  .يتجاوز النِّظاَم والصالحياِت املخوَّلِة له من ِقَبِل املنظِِّم 

  الفاعُل املعنويُّ : املطلُب الثاين 

راُد _لفاعِل املعنوّي : الفرُع األوُل :وفيه ثالثُة فروٍع 
ُ
  .امل



 

 

٦٣  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

أو يُعـــُني علـــى تنفيـــِذ الفعـــِل  مـــن حيمـــلُ : (( يقصـــُد _لفاعـــِل املعنـــويِّ للجرميـــِة 
  )) .املكوِِّن هلا شخصاً غري مسؤوٍل عنها ؛ لفقِد األهليَِّة أو ُحلسِن النيَِّة 

 ً ولقد اعتربت حمكمُة النَّقِض املصريَِّة من ينفذ تزويراً بواسطِة غريِِه فاعالً معنوَّ̧
نفِّـُذ فاقـد األهليَّـِة أو حسـن النيَّـة نقـ

ُ
م ، ٢٦/٤/١٩٤٩ض للجرميِة مىت كان امل

  .  ) .٨٤٤(رقم ) ٧/٨٥١(جمموعة القواعد 

ــُذ املــاّديُّ  وبطبيعــِة احلــاِل ، ال جمــاَل لتطبيــِق هــذا النظريَّــِة إال حينمــا يكــون املنفِّ
للجرميِة جمرَد أداٍة بيِد هذا الفاِعـِل كمـا ذكـرÁ ، وكـذلك أن يكـون حسـَن النيَّـِة 

اً حقيبـًة §ـا مـواد خمـدِّرة علـى أ�ـا أي ال قصَد جنائيَّ لـه ، كمـن يسـلُِّم شخصـ
  .حقيبُة مالبٍس ؛ ليوصَلها إىل املكاِن الذي يرغُبُه 

  الفرُق بني احملرِِّض و الفاعِل املعنويّ :الفرُع الثاين 
يتَّفــُق كــلُّ مــن احملــرِِّض والفاعــِل املعنــويِّ يف أنَّ كــالØ منهمــا ال : أوجــُه االتفــاِق 

  .ه الركُن املاديُّ للجرميِة ، وإمنا يقوُم به غريُُه يرتكُب الفعَل الذي يقوُم علي

 :أوجُه االختالِف 

تتــــوافُر لــــدى الفاِعـــــِل املعنــــويِّ إرادُة الّســــيطرِة علــــى املشـــــروِع  :الوجــــُه األوَُّل 
اإلجراميِّ ، واعتباُر اجلرميِة ونتيجِتها حلساِبِه اخلاصِّ ، ومصـلحِتِه احملَضـِة ، أمـا 

  .احملرُِّض فال تتوافـَُر لديه هذه اإلرادةُ 



 

   

٦٤  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

كــلٍّ مــن   يف التَّحــريِض هنــاك تطــابٌُق يف القصــِد والتصــوُِّر لــدى :الوجــُه الثــاين 
بينما هذا ال يوجُد لدى الفاِعِل املعنـويِّ ، فالفاعـُل املباشـُر . احملرِِّض واحملرَِّض 

 .للجرميِة ال قصَد له يف ارتكاِ§ا  

الفاعُل املعنويُّ هـو الـذي يقطـُف مثـراِت اجلرميـِة املـدفوِع إليهـا  :الوجُه الثالُث 
  .لثمرَة اإلجراميََّة  غريه ، يف حني أنَّ احملرَِّض قد ال يناُل هذه ا

الفاعـُل املعنـويُّ ال خيلُـُق القصـَد اجلنـائيَّ يف نفـِس ونيَّـِة الفاِعـِل  :الوجُه الرابـُع 
، فالفاعــُل املباشـــُر تنعـــِدُم لديـــه النيَّـــُة اإلجراميَّـــُة ، أمـــا احملـــرُِّض فهـــو خيلُـــُق هـــذا 

  .القصَد اجلنائيَّ يف نفِس الفاعِل  

الفرُق األهمُّ ، أنَّ الفاعَل املعنـويَّ يـدفع إىل اجلرميـِة  وهذا هو :الوجُه اخلامُس 
أمــا احملــرُِّض فهــو يــوحي الفكــرَة . شخصــاً غــري مســؤول جزائيــاً أو حســن النيــة 

  .ويدفُعها إىل شخٍص مدرٍك ، جديٍر _ملسؤوليَِّة اجلزائيَِّة  

املعنويُّ فإنـه يُعتـُرب احملرَّض يُعتُرب شريكاً _لتبعيَِّة، أما الفاعُل  :الوجُه السادُس 
  .الفاعُل األصليُّ للجرميِة 

 الفاعُل املعنويُّ يف الشريعةِ :الفرُع الثالُث 

مل يُغفل علماُء الشريعِة اإلسالميَِّة التعرَُّض للحديِث عن الفاِعِل املعنويِّ وذكِر 
  .عقوبِتِه ، فقد ُوِجَد مفهوُم الفاعِل املعنويِّ عند املتقدمني من الفقهاِء 



 

 

٦٥  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

" إال أنَّ ذاَت املصــطلِح مل يُــذكر ، وإمنــا ُعــِرَف الفاعــُل املعنــويُّ عنــدهم مبفهــوِم 
  " .األمر _لقتِل 

وعلـى ذلـك . وقد ذكر ذلـك مجيـع األئمـة الفقهـاء واتفقـوا علـى ذات العقوبـة 
فإنَّ الفاعَل املعنويَّ يقابل يف الفقه اإلسـالمي أمـر الشـخص الصـيب أو اÙنـون 

  .ه من اجلرائم_لقتل ، أو غري 

  اإلكراهُ : املطلُب الثالُث 

  تعريُف اإلكراهِ : الفرُع األوُل 

اإلكراُه يف اللغِة مأخوٌذ من الفعل كره ،يدلُّ على :تعريُف اإلكراِه يف اللغِة 
  . خالِف الّرِضا واحملّبِة 

اإلكراَه هو إجباُر الشخِص على أن Éَيت أمراً من :تعريُف اإلكراِه يف الفقِه 
  .أن يكون له فيه رغبٌة وال يلزُمُه ذلك األمُر شرعاً  غريِ 

عرَّفُه القانوُن املدينُّ العراقيُّ كما يف املادِة :تعريُف اإلكراِه يف النظاِم 
إجباُر شخٍص بغِري حقٍّ على أن يعَمَل عمالً دوَن رضاه « : �نه ) ١١٢/١(
«.  

  .للغرِض دوَن تطويٍل  املختاَر هو تعريُف القانوِن العراقيِّ ؛ ألنَّه مؤدٍّ 

  أنواُع اإلكراهِ : الفرُع الثاين 

  إكراٌه ماديٌّ ، وإكراٌه معنويٌّ ، وإكراٌه أديبٌّ : اإلكراُه Éيت على ثالثِة أنواٍع 



 

   

٦٦  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

وهـو الــذي ميحــو إرادَة الفعـِل علــى حنـٍو ال تنســُب للفاعــِل :اإلكـراُه املــاديُّ -١
  .جمّردين من الصفِة اإلراديَِّة  غري حركٍة عضويٍَّة ، أو موقٍف سليبٍّ 

وهـو مـا كـان الوعيـُد والتهديـُد فيـه منتظـُر الوقـوِع فــاملكرَّه :اإلكـراُه املعنـويُّ  -٢
ً لديه فسـحة مـن الوقـت للمفاضـلة بـني أمـرين  إمـا الوقـوع حتـت طائلـة : معن̧و

 .اخلطر ، أو إتيان التصرف املكرَّه عليه 

    : وهذا النوُع من اإلكراِه على صورتني

  .وهو التهديُد مبا يُعرُِّض النفِس أو عضواً منها للتـََّلفِ  :اإلكراُه امللجُئ 

ــــذي يكــــون مبــــا ال يفــــوت الــــنفُس أو أحــــد : اإلكــــراُه غــــُري امللجــــِئ  وهــــو ال
  .األعضاء

وهـــو اإلكـــراُه الـــذي ال يعــدم الرضـــا وال يفســـد االختيـــار :اإلكــراه األديب  -٣
 .ولكنه يوجب غماً للشخص 

 :أدلَُّة اإلكراِه : ثالُث الفرُع ال

  :األدلَُّة من القرآِن الكرِمي ) أ

يِن قد تَّبنيََّ الرُّشـُد مـن الغـيِّ فمـن يكفـر ﴿ : قوله تعاىل -١ ال إكراَه يف الدِّ
�لطـاغوِت ويــؤمن �ِ¢ فقــد استمَســَك �لعــروِة الــوثقى ال انفصــاَم هلــا وهللاُ 

  ) ..٢٥٦(﴾ سورة البقرة ، اآلية رقم  مسيٌع عليمٌ 

  :األدلُة من السنَِّة  ) ب
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  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

ـــًة يُقـــاُل هلـــا -٢ أنَّ , خنســـاء بنـــت خـــذام النصـــارية : روى البخـــاريُّ أنَّ جاري
فــَردَّ نكاَحهــا رواه  �أ_هــا زوََّجهــا وهــي ثيِّــب ، فَكرَِهــت ذلــَك ، فأَتَــت النــيبَّ 

  ) . ..٦٥٤٦(البخاري برقم 

أنـــه ُأَيت Ëمـــرأٍة قـــد  �مـــاروي عـــن عمـــر بـــن اخلطـــاب :[ِر األدلـــُة مـــن اآل) ج
إّين كنـــُت Áئمـــًة فلـــم أســـتيقظ إال برجـــٍل جـــَثَم علـــيَّ فخلَّـــى : َزنَـــت ، فقالـــت 

، ) ١١/٧٠/٢( »املصــــــنف«ســـــبيَلها ومل يضــــــر§ا أخرجــــــه ابـــــن أيب شــــــيبة يف 
  . .  ») ٨/٢٣٦( »السنن الكربى«والبيهقي يف 

  :كراِه أركاُن اإل : الفرُع الرابُع 
  :أركاُن اإلكراِه يف الفقِه 

  .املكرِه ، وهو الذي يُلزُِم غريَه مبا اليريُدُه من األقواِل أو األفعالِ  – ١

كرِه-٢
ُ
  .املكَره ، وهو الذي ألزَِم بفعِل ما أمره به امل

  .وهو الشيُء الذي يُريُد املكرُِه من املكَرِه أن يقوَم به: املكَرُه عليه -٣

كــَره بــه -٤
ُ
وهــي الوســائُل الــيت يتَّخــُذها املكــرُِه لكــي يتوصَّــل §ــا إىل محــِل :  امل

  .املكَرِه على فعِل ما أمَرُه به 

من القانوِن ) ١٢٧(نصَّت الفقرُة األوىل من املادة :أركاُن اإلكراِه يف النظاِم 
جيوُز إبطاُل العقِد لإلكراِه إذا تعاقَد شخٌص حتت �: املدّينِ املصريِّ على أنه 
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اِن رهبٍة بَعَثها املتعاِقُد اآلخُر يف نفِسِه دوَن حقٍّ ، وكانت قائمة على سلط
  .  �أساِس 

  .أركاَن اإلكراِه يف النظاِم ال ختتلُف عن أركاِن اإلكراِه يف الفقِه اإلسالميِّ 
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  شروُط اإلكراهِ :املبحُث الرابُع 

  شروُط اإلكراِه يف الفقهِ : املطلب األوُل 

  .املكرِه قادراً على حتقيِق ما أوعَد بهأن يكون -١

  .أن يَقَع يف نفِس املكَره أنَّه لو مل يفعل ما ُدعَي إليِه حتقََّق ما أوِعَد ِبهِ -٢

  .أن يَقَع من املكَره فعُل ما ُأكرَِه عليه حتت ²ثِري خوِفِه من املكرِه-٣

ـاً -٤ شـديداً ، ينعـدُم  أن يكون ما ُأكرِه به مزمناً أو متلفـاً عضـواً أو موجبـاً غمَّ
  .الرِّضا _عتبارِِه 

أن يكــون الفعــُل املكــَره عليــه ممتنعــاً منــه قبــل اإلكــراِه ، وهــذا االمتنــاُع إمــا -٥
  .حلقِّ املكره ، أو حلقِّ آدميٍّ آخر ، أو حلقِّ الشرِع  

كَره-٦
ُ
  .أن يكون الوعيُد �مٍر حالٍّ يوِشُك أن يَقَع إن مل يسَتِجب امل

  ..َره عن دفِع التَّهديِد §روٍب ، أو استغاثٍة ، أو مقاومٍة أن يعجَز املك-٧

  شروُط اإلكراِه يف النظامِ :املطلب الثاين 

تشــرتُط الــنظُُم الوضــعيَُّة شــروطاً لتحقيــِق اإلكــراِه العائِــِب للرِّضــا ، جيــُب توافُرهــا 
  :للحكِم بوجوِد اإلكراِه ، وهذه الشروُط كما يلي 

  .إىل الفعلِ  وقوُع اإلكراِه الدافعِ -١

  .أن يكون اإلكراُه دوَن حقٍّ -٢
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  .أن يكون اإلكراُه صادراً من الطََّرِف الثاين يف العقدِ -٣

  .أن يكون اإلكراُه غَري مشروعٍ -٤

  الفرُع الثالُث عالقُة التَّحريِض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة _إلكراهِ 

التَّعزيريَّــــِة املنظَّمــــِة وأنــــه إغــــراُء اجلــــاين لــــو ²ملنــــا معــــىن التَّحــــريِض علــــى اجلرميــــِة 
الرتكــاِب تلــك اجلرميــة ، و²ملنــا معــىن اإلكــراِه وأنــه محــُل الغــِري علــى أمــٍر ممتنــٍع 

  .و²مَّلنا أنواَعه املذكورَة َسَلفاً .. عنه 

نعرُف بناًء على ذلك أنَّ التحريَض على اجلرميـِة التَّعزيريـَِّة املنظَّمـِة ال يـدخل يف 
ِع األوَِّل منـه   وهــو اإلكـراُه املــاديُّ  ؛ إذ لـيس للمكـَره حــوٌل وال قـوٌَّة علــى النـو 

ذلـــك الفعـــل ، وال يـــدُخُل كـــذلك يف النـــوِع الثالـــِث  وهـــو اإلكـــراُه األديبُّ  إن 
  .اعتربÁه نوعاً مستقالً 

اه وهـي اإلكـر (( أما _لنسبِة للنوِع الثاين  اإلكراُه املعنـويُّ  فالصـورُة األوىل منـه 
بعد تدقيِق النظِر فيها ، جنُد أ�ا غَري داخلٍة يف معىن التحريِض على )) امللجئ

  . اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة وال هو داخٌل يف معناها 

إذ . أنَّ هذا النوَع من اإلكراِه له ²ثٌري علـى اختيـاِر املكـَرِه :والسبُب يف ذلك 
  .ذلك الفعِل رغماً عنه  جيعله مسلوَب االختياِر ويُقِدُم على

أمـــا التحـــريض علـــى اجلرميـــِة التَّعزيريَّـــِة املنظَّمـــِة فإنـــه ال يصـــُل إىل درجـــِة ســـلِب 
  .االختياِر بل هو جمرَُّد إغراٍء ومتويٍه وحثٍّ على الفعِل 
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  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

فإنــه ُميكــُن اعتباُرهــا )) وهــي اإلكــراُه غــُري امللجــِئ (( أمــا الصــورُة األخــرى منــه 
  .التَّحريِض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة  من صوِر أو وساِئلِ 
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  أركاُن التَّحريِض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمةِ :املبحُث الثاين 

  .الركُن الشرعيُّ : املطلُب األوُل :وفيه ثالثُة مطالب 

  الركُن الشرعيُّ : املطلُب األوُل 

جلرميـِة التَّعزيريـَِّة املنظَّمـِة بوصـِفِه صـورة نستعرُض الركَن الشرعيَّ للتَّحريِض على ا
  :لالشرتاِك يف اجلرميِة يف الفرعني التاليني 

 .النصوُص الشرعيَُّة : الفرُع األوُل 

 .قد وردت نصوٌص كثريٌة يف جترِمي التَّحريِض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة 

ــربِّ والتقــو ﴿ : قــال هللا تعــاىل  - ١ ى وال تعــاونوا علــى وتعــاونوا علــى ال
  ) . ٢(﴾ سورة املائدة ، اآلية رقم  اإلِمث والعدوانِ 

مـن سـنَّ يف اإلسـالِم سـنًَّة سـيَّئًة فعليـه وزرهـا ووزر مــن : ((  �ويقـول  -٢
رواه مســـلم يف ))  عمـــل ¦ـــا بعـــده مـــن غـــري أن يـــنقص مـــن أوزارهـــم شـــيء

  )..١٠١٧(صحيحه ، برقم 

أن ُجيـرََّم التَّحـريُض علـى اجلرميـِة عمومـاً  فمصـلحُة األمَّـِة تقتضـي: املصلحُة -٣
، ويدخل يف ذلك التَّحريُض على اجلرميـِة التعزيريـِة املنظمـِة ، ويسـتحقُّ مرتكبُـُه 

  .العقوبَة  
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توافرت النَّصوُص النظاميَُّة يف اململكِة :النصوُص النظاميَُّة : الفرُع الثاين 
ِض على اجلرميِة التَّعزيريةَِّ◌ املنظَّمِة جرميًة ، العربيَِّة السعوديَِّة على اعتباِر التَّحري

وعدَّت من حرََّض اÙرَم عليها جمرماً مثَله ، كما ورَد يف كثٍري من األنظمِة ، 
  :ومنها 

نظــاُم مكافحــِة الرشــوِة وقـــد ســبق القــوُل �نـَّـه صـــادٌر _ملرســوم امللكــي رقـــم -١
يُعاقـــــــُب :(( نـــــــه ، يف املـــــــادة العاشـــــــرِة م. ه٢٩/١٢/١٤١٢وºريـــــــخ ) ٣٦(

املرتشـــي والوســـيُط وكـــلُّ َمـــن اشـــرتََك يف إحـــدى اجلـــرائِِم الـــواردِة يف هـــذا النظـــاِم 
_لعقوبِة املنصوِص عليهـا يف املـادَِّة الـيت ُجتَّرُِمهـا ، ويُعتبَــُر شـريكاً يف اجلرميـِة كـلُّ 

ت مــن اتـََّفـــَق ، أو َحــرََّض ، أو ســـاَعَد يف ارتكاِ§ــا مـــع علِمــِه بـــذلك ، مــىت متَّـــ
)  ١٠( املـادة )) اجلرميُة بناًء على هذا االتفاِق ، أو التَّحريِض ، أو املساعدِة 

وºريـــــخ )  ٣٦( مــــن نظــــام مكافحــــة الرشــــوة الصـــــادر _ملرســــوم امللكــــي رقــــم 
  ..ه ٢٩/١٢/١٤١٢

وºريـــــــــــــخ ) ٤٢٥(نظـــــــــــــاُم اجلمـــــــــــــارِك الصـــــــــــــادُر _إلرادِة امللكيَّـــــــــــــِة رقـــــــــــــم -١
فقـــد نصَّـــت :الالئحـــة التنفيذيَّـــة لـــه  مـــن) ٢٤٣(، يف املـــادة . ه٥/٣/١٣٧٣

ــِه التَّنفيذيَّــِة علــى أنَّ  يُعاقــُب (( املــادَُّة الثالثــُة واألربعــون بعــد املــائتني مــن الئحِت
شرتُك يف التَّهريِب _لعقوبِة اليت حيكـم §ـا علـى الفاعـِل األصـليِّ 

ُ
واالشـرتاُك . امل

رة أو غـــري مباشـــرة ، ومبوجـــِب يف التَّهريـــِب يكـــون يف َعَمـــِل التَّهريـــِب إمَّـــا مباشـــ
  )) .اختياِر ورضا املشرتِك 
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َلكــــــيِّ َرقَــــــم -١
َ
ــــــِر الصــــــادُر _ملرســــــْوِم امل وºريــــــخ ) ٥٣(نظــــــاُم مكافحــــــِة التَّزوي

حيث نصَّت املادُة السابعُة على :، يف املادة السابعِة منه  .ه ٥/١١/١٣٨٢
ملنصــوِص عليهــا يف هــذا كــلَّ َمــن اشــرتََك يف اقــرتاِف جرميــٍة مــن اجلــرائِِم ا(( أنَّ 

النظــــاِم ، ســــواًء _لتَّحــــريِض أو املســــامهِة أو املســــاعدِة أو املســــاعدِة ، يُعاقــــُب 
 )) .بذاِ»ا العقوبة املقررة للجرميِة 

ر /٧/٩٩٤٦نظــــاُم مكافحــــِة الغــــشِّ التجــــاريِّ الصــــادُر _ملرســــوِم امللكــــي رقــــم 
ــت املــادَُّة :، يف املــادَِّة احلاديــة عشــر منــه  .ه ٤/٦/١٤٠٤وºريــخ  فقــد نصَّ

تســـــري : (( احلاديـــــة عشـــــر مـــــن نظـــــاِم مكافحـــــِة الغـــــشِّ التجـــــاريِّ علـــــى أنـــــه 
العقو_ُت الواردُة يف هذا النظاِم على كلِّ َمن شـاَرَك يف ارتكـاِب املخالفـِة ، أو 

مــن نظــام مكافحــة الغــش التجــاري ، )  ١١( املــادة )) حــرََّض علــى ارتكاِ§ــا 
  . ه٤/٦/١٤٠٤ر وºريخ /٧/٩٩٤٦قم الصادر _ملرسوم امللكي ر 

 الركُن املاّديُّ : املطلُب الثاين 

ارتكاٌب _لفعِل أو القوِل لألمـِر الـذي وَرَد بـه (( : ويُعرَُّف الركُن املاّديُّ §نه 
  )) .النهُي ، وقرََّرت له عقوبًة يطبقها القضاُء 

  :عناصر  إذن يتكوَُّن الركُن املاديُّ يف جرميِة التَّحريِض من ثالثةِ 

  .وسائل التحريض  -١

  .النتيجة  -٢
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    .الرابطة السببية  -٣

  وسائُل التَّحريِض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمةِ :الفرُع األوُل 

  : التحريُض على اجلرميِة املنظَّمِة _هلديَِّة أو الوعِد / الوسيلُة األوىل 

  :تعريُف اهلديَِّة 

  .ى ، وهي ُتطلُق على اجلمِع والضمِّ أصل املادة َهدَ : اهلديَُّة يف اللغِة 

مـــاٌل يُعطيـــه الشـــخُص إىل غـــريِِه وال يكـــون معـــه (( : واهلديـــُة يف االصـــطالِح 
  )).شرٌط 

بـذُل قـدٍر مـن املـاِل اÙـزي أو غـريه مـن األشـياء املسـتفزة : (( وعند القـانونيني 
  )) .بطمع الفاعل 

وال يشــرتط يف اهلديــة أن تكــون مــن نــوع معــني أو شــكل حمــدد ، بــل املهــم أن 
تكـــون اهلديـــة ممـــا ميكـــن االنتفـــاع §ـــا �ي شـــكل كـــان ، وأن تكـــون هلـــا قيمـــة 

  . مادية أو معنوية

ولكن إذا مل يقدم له شيئاً قبل وقـوع اجلرميـة ومل يكـن بينهمـا وعـد سـابق ، فـال 
 �مــوٌد يف الشــرِع ، فعــن أيب هريــرة تعــد هــذه هديــة بــل مكافــأة ،بــل هــذا حم

» األدب املفــرد«أخرجـه البخـاري يف ))  �ــادوا حتـابوا: (( قـال  �عـن النـيب 
ــــــى يف ) ٥٩٤( » الســــــنن«، والبيهقــــــي يف ) ٦١٤٨(» املســــــند«، و أبــــــو يعل
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) ١/١٥٠(» الكــىن«، والــدواليب يف ) ٨٩٧٦(» الشــعب«، ويف ) ٦/١٦٩(
  ) ..٤/١٠٤(» الكامل«، وابن عدي يف ) ٢/٧(و 

  :ويشرتط يف اهلديَِّة  ثالثة شروط 

  .أن تكون ºمة التسليم: الشرُط األوُل 

  .وجوب حتديد الفائدة اليت ستعود على احملرَّض: الشرُط الثاين 

أن يكون احملرَّض قد قبل اهلدية حـني تسـليمها لـه قبـل تنفيـذ : الشرُط الثالُث 
  .اجلرمية

و التهداد من الوعيد والتخـوف التَّهديُد :تَّهديِد التَّحريُض _ل: الوسيلُة الثانيُة 
  .، فهو التَّخويُف  

استخدام التهديد من أجـل إيقـاع األذى علـى احملـرَّض أو :وتعين هذه الوسيلُة 
  .على ماله أو على غريه أو ماله 

ويُعـرُف التَّهديــُد يف الفقـِه اإلســالميِّ _إلكـراِه، ولــه صـوٌر وأنــواٌع سـَبَق احلــديُث 
  .ا عنه

ويعتـرب اإلكــراُه املعنــويُّ غــُري امللجــيِء وسـيلًة مــن وســاِئِل التحــريِض علــى اجلرميــِة 
  .التَّعزيريَِّة املنظَّمِة ، وإن كان من أقلِّ الصوِر اليت تدلُّ على معىن التَّحريِض  

 التَّحــريُض علــى اجلرميــِة التَّعزيريَّــِة املنظَّمــِة عــن طريــِق اســتخدامِ : الوســيلُة الثالثــُة 
إساءِة استعماِل العالقـِة القائمـِة بـني احملـرِِّض علـى  :مبعىن :السُّلطِة أو الصَّولِة 
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اجلرميــِة التَّعزيريـَّـِة املنظَّمــِة واحملــرَِّض ، فيســتغلُّ هــذه العالقــَة لــريِغَم احملــرََّض علــى 
  .ارتكاِب اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة 

الصولَة يُقصـُد §ـا احلـاالُت الـيت ال تكـوُن  أنَّ  :والفرُق بني الصولِة والسلطِة 
السلطُة اليت للشخِص على آخـٍر مصـدُرها القـانوُن ، وإمنـا مصـدُرها الواقُع،أمـا 

  .السلطُة فهي اليت يكوُن مصدُرها القانونُ 

التَّحــريُض علــى اجلرميــِة التَّعزيريَّــِة املنظَّمــِة عــن طريــِق املخادعــِة : الوســيلُة الرابعــُة 
  :سِة والّدسي

الغـشُّ واملكيـدُة واملكـُر وأيـَُّة وسـيلٍة أخـرى »ـدُف إىل : مفهوَم املخادعـِة §¬ـا 
خلِق حالـٍة مـن الغلـِط يف ذهـِن الشـخِص لدفعِـِه إىل ارتكـاِب اجلرميـِة ، ويكـون 

  ذلك Ëيهاِم الشخِص بشرعيَِّة اجلرميِة وبوجوِد احلمايِة القانونيَِّة هلا 

  .نيَُّة احلتميَُّة لدى احملرِِّض إليقاِع اجلرميِة احملدَّدِة  وجيُب أن تتوفـََّر فيه ال

التَّحــريُض علــى اجلرميــِة التَّعزيريـَّـِة املنظَّمــِة عــن طريــِق العالنيــِة : الوســيلُة اخلامســُة 
ٍ إىل النــاِس : مفهـوُم هــذه الوســيلِة : إيصـاُل علــِم واقعـٍة معيَّنــٍة أو تصـرٍُّف ُمعــنيَّ

  .مفرتَضاً  إيصاالً حقيقيَّاً أو 

  :ومن وساِئِل العالنيِة  

األعماُل أو اإلشاراُت أو احلركاُت إذا حَصَلت يف طريٍق عامٍّ  - ١
  . أو حمفٍل عامٍّ 
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القوُل أو الصياُح إذا حَصَل اجلهُر به يف مكاٍن من األماكِن  - ٢
  .اليت ذكرُت آنفاً 

 .إذا كاَن عن طريِق الصحافِة أو املطبوعاتِ  - ٣

والصوُر واإلشاراُت وحنُوها إذا ُعِرَضت يف الكتابُة والرسوُم  - ٤
 .مكاٍن من األماكِن السابقةِ 

 النَّتيجةُ :الفرُع الثاين 

: والنتيجة اليت ترتتب على نشاط احملرِّض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة هي 
نشوُء التصميِم اإلجراميِّ لدى الشخِص الذي ُحرَِّض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة 

  .املنظَّمِة  

الرابطُة السَّببيَُّة رابطُة السببيَِّة هي تلك العالقُة اليت َتِصُل بني :الفرُع الثالُث 
إنَّ سبَب : السُّلوِك اإلجراميِّ والنَّتيجِة املرتتِّبِة عليه، حبيث ميكن أن يُقال 

  .وقوِع اجلرميِة هو هذا السُّلوك  

  :فرعان الركُن املعنويُّ وفيه:املطلُب الثالُث 

  .القصُد اجلنائيُّ يف الفقِه : الفرُع األوُل 

الـــركُن املعنـــويُّ هـــو قصـــُد ارتكـــاِب اجلنايـــِة أو اجلرميـــِة ،والقصـــُد مبـــينٌّ دائمـــاً 
وقبــــل احلــــديِث عــــن القصــــِد اجلنــــائيِّ يف الفقــــِه . علــــى املســــؤوليَِّة اجلنائيَّــــِة 

  ..ئيَِّة والنظاِم ُنشُري إىل مفهوِم ونطاِق املسؤوليَِّة اجلنا
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أمـــا علمـــاُء الفقـــِه اإلســـالميِّ يف العصـــوِر املتـــأخرِة ، فقـــد أشـــاروا إىل مصـــطلح 
أن يتحمـــل اإلنســـان نتـــائج األفعـــال : (( املســـؤولية اجلنائيـــة وقيـــل يف تعريفهـــا 

  )).احملرمة اليت Éتيها خمتاراً وهو مدرك ملعانيها ونتائجها 

اجلنائيـــة إال اإلنســـان املكلـــف فالشـــريعة اإلســـالمية ال تعـــرف حمـــًال للمســـؤولية 
  .احلي ، فإن مات سقطت عنه التكاليف ومل يعد حمًال للمسؤولية 

  القصُد اجلنائيُّ يف الفقهِ :الفرُع األوُل 

  .اإلرادُة والعلمُ : عنصرين ، مها القصُد اجلنائيُّ يتكوَُّن من 
فعنصُر اإلرادِة هو جوهُر القصِد اجلنائيِّ ويعين إرادَة الفعِل وإرادَة النَّتيجِة 
َ ُهللا سبحانه وتعاىل ذلك  معاً،و_لتَّايل فال إرادَة إالَّ من إنساٍن ، وقد بنيَّ

ت ،  ﴾ وما خلقُت اجلّنَ و اإلنَس إالَّ ليعبدونِ ﴿ : بقولِِه  سورة الذا̧ر
  .)٥٦(اآلية رقم 

َة من صغٍري وجمنوٍن وÁئٍِم ؛ ألنَّه ال قصَد له يف إحداِث فعٍل وال معرفٍة وال إراد
عـن : رُفع القلـُم عـن ثالثـة  : (( �_لنَّتيجِة ، يدلُّ على ذلك قول الرسوِل 

)) وعــن ا°نــوِن حــىت يعقــل ,النــائِم حــىت يســتيقظ،وعن الصــغِري حــىت يكــرب
) ٦/١٠١(وأمحـد ) ٢٣٠١(والـدارمي ).٦/١٠٠،١٠١(أخرجه اإلمـاُم أمحـد 

، وابن ماجه ) ٦/١٥٦(والنسائي ) ٢٠٤١(، وابن ماجه ) ٣٩٨(وأبو داود 
، ومـن ) ٧/٣٦٦(، وأبـو يعلـى ) ١٤٨(، وابـن اجلـارود يف املنتقـى ) ٢٠٤١(
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، ومـــــــن طريقـــــــه البيهقـــــــي ) ٢/٥٩(، واحلـــــــاكم ) ١٤٢(طريقـــــــه ابـــــــن حبـــــــان 
)٦/٨٤.(  

 ًÁلغــاً عــاقالً ، فُيشــرتُط فيــه أن وبعــد ذلــك إن كــان الشــريُك _لتَّحــريِض إنســا_
ــداً ال عــن طريــِق  ــَه إرادتُــُه لفعــِل هــذا اجلــرِم _ختيــارِِه مــن غــِري إكــراٍه ، متعمِّ تتوجَّ
اً عـن إرادِة الفاعـِل وقصـدِه وحـدوث  اخلطِأ ، فُيشرتُط يف الفعـِل أن يكـون ُمعـربِّ

لنَّتيجـِة املرتتَّبـِة عليـه ، الفعِل مع اإلكراِه فال يدلُّ على نيَِّة الفاعِل هلذا الفعـِل وا
ْلبُـُه  ﴿: بل ال إرادَة لـه وال اختيـار ، يـدلُّ لـذلك قولُـُه تعـاىل  ِإال َمـْن ُأْكـرَِه َوقـَ

  من سورة النحل )  ١٠٦( من اآلية رقم  ﴾ ُمْطَمِئنٌّ ِ�إلميَانِ 

اإلتياُن واألمُّ : القصُد يف اللغِة يُطلق على معاٍن منها :تعريُف القصِد 
  .ماُد على الشيِء  واالعت

  .العزُم على الفعِل أو اإلرادِة املقرتنِة _لفعلِ : ويف االصطالح 

فهو مصطلٌح حديٌث مل يتحدث عنه : أما القصُد اجلنائيُّ يف الفقِه 
الفقهاء يف العصور املتقدمة §ذا اللفظ ، وإمنا كتبوا يف قصد العصيان وُعرَِّف 

عبارٌة عن ارتكاب منهي عنه ، فإن مل يكن منهيٌّ  ((: قصُد العصياِن �نه 
وال يعترب اإلنساُن عاصيًا إال إذا وجد منه شرطا العصيان . عنه فال عصيان 

  . ))، ومها اإلدراك واالختيار 

وجتُدُر اإلشارُة أيضًا إىل أنَّ الشريعَة مل جتعل للباعِث على اجلرميِة أي ²ثٌري يف 
  .وبِة املقررِة هلا  تكويِنها أو يف حتديِد العق
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وهذا يف جرائِِم احلدوِد ، أما يف جرائِِم التعازيِر ، فللقاضي احلريَُّة يف حتديِد 
مقداِر العقوبِة ، وقد يعتمد يف ذلك على الباعث للجرمية ، انطالقًا من قوله 

أخرجه أبو داود يف سننه  )) أقيلوا ذوي اهليئات عثرا�م ((:  �
، ) ٦/١٨١(، وأمحُد يف مسنده ) ٢/٤١٣( ،وأخرجه النسائيُّ )٤٣٧٥(

  .).٨/٢٦٧(والبيهقيُّ 

  :والقصُد يف الشريعِة اإلسالميَِّة ال بد له من ثالثة أركان  

إتيان الفعل الذي نتجت عنه النتيجة أو االمتناع عن الفعل : الركُن األوُل 
  .الذي من شأنه إيقاع اجلرمية 

لك االمتناع الذي نتجت عنه اجلرمية إرادة ذلك الفعل أو ذ :الركُن الثاين 
  . إرادة جازمة ، فاملخطيء مثًال ال يقصد حدوث اجلرمية 

العلم �ن الشارع حيرم الفعل أو يوجبه ؛ ألنَّ اجلرميَة مع فقِد  :الركُن الثالُث 
  .العلِم الذي توزن به األمور تعترب غري مقصودة 

 :العلُم _جلرميِة يف الفقِه : الفرع الثاين 

  .يُعدُّ العلُم _جلرميِة عنصراً من عناصِر القصِد اجلنائيِّ 

إذ  �بينمــا حنــُن جلــوٌس عنــد النــيب : قــال  �يــدلُّ لــذلك حــديُث أيب هريــرة 
ــَك ؟: (( ¸ رســول هللا هلكــت ؟ قــال : جــاءه رجــٌل ، فقــال  : قــال ))  مــا َل

رقبًة تعتُقها هل جتُد : ((  �وقعُت على امرأيت وأÁ صائٌم ، فقال رسـول هللا 
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ــابعني ؟: (( ال ، قــال : قــال ))  ؟ ))   فهــل تســتطيع أن تصــوم شــهرين متت
: ال ، قـال : قـال))  فهل جتد إطعام ستني مسـكيناً ؟: (( ال ، فقال : قال 

بعــرٍق فيــه متــٌر  والعــرُق  �، فبينــا حنــن علــى ذلــك ُأَيت النــيبُّ  �فمكــث النــيبُّ 
ُخذ هذا فتصدَّق : (( أÁ ، قال : فقال ) ) أين السائَل ؟: (( املكتُل  قال 

ــهِ  فــوهللا مــا بــني البتيهــا  ! أعلــى أفقــِر مــينِّ ¸ رســوَل ِهللا ؟: ، فقــال الرجــلُ ))  ِب
حــىت بــدت  �فضــِحَك النــيبُّ !! يريــد احلــرتني  أهــل بيــٍت أفَقــَر مــن أهــل بيــيت 

  .).١٨٣٤(رواه البخاري برقم ))  أطعمُه أهَلكَ : (( أنيابُُه ، مث قال 

  :العلُم _جلرميِة يف النظاِم : الفرُع الثاين 

فهــو إحاطــُة اجلــاين بعناِصــِر الواقعــِة اإلجراميَّــِة : املــراُد بعنصــِر العلــِم يف النظــاِم 
وبكافَّــــِة العناصــــِر القانونيَّــــِة األخــــرى املكوَّنــــِة هلــــا َحَســــَب منوذِجهــــا اإلجرامــــيِّ 

،ولذا يُفّرُِق النظاُم والقانوُن    .بني العلِم _لنِّظاِم والعلِم _لقانوِن  القانوّينِ

  .األصُل عدُم جواِز االعتذاِر جبهِلِه : فالعلُم _لنِّظاِم 

إحاطـــُة اجلــــاين بكافـَّــِة العناِصـــِر النظاميَّــــِة : فُيقصــــُد بـــه : وأمـــا العلـــُم _لوقـــاِئِع 
َجِهـــَل اجلـــاين  املكّوِنــِة للجرميـــِة وفـــَق النَّمـــوذِج اإلجرامـــيِّ احملـــدَِّد هلـــا ، حبيـــث إذا

  .أحَد هذه العناصر أو غِلَط بشأِ�ا ، انتَفى لديه القصُد اجلنائيُّ  

اســــتبعاَد حالــــِة ُحســــِن النيَّــــِة مــــن املســــؤوليَِّة " العلــــِم _جلرميــــةِ "فيهــــدُف اشــــرتاُط 
  .اجلنائيَِّة 



 

 

٨٣  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

  القصُد اجلنائيُّ يف النظامِ :الفرُع الثاين 

على وجوِب توافُِر القصِد اجلنائيِّ لدى الشريِك نصَّ ُشرَّاُح األنظمِة الّسعوديَِّة 
  .حىت ميكُن اعتبارُُه شريكاً يف اجلرميِة 

ومن املبادِئ املقرَّرَِة  «: قوله " النظاِم اجلنائيِّ السعوديِّ "فقد جاَء يف كتاِب 
يف النظاِم السعوديِّ وجوُب معاصرِة القصِد اجلنائيِّ للسلوِك اإلجراميِّ ، فإن 

وافراً يف هذه اللحظِة وتوافـََر بعَد ذلَك ، فهو قصٌد الحٌق ال عربَة له مل يكن مت
�   .  

إرادُة الفعِل مع : ويف األنظمِة الوضعيَِّة األخرى يُعرَُّف القصُد اجلنائيُّ �نه 
العلِم _لنتيجِة اإلجراميَِّة اليت حيتمُل أن ترتتََّب عليه ، و_لظروِف والوقائِع اليت 

  .داللَته اإلجراميَّة  تُعطي الفعَل 

عنــد املقارنــِة بــني الفقــِه والنظــاِم يف القصــِد اجلنــائيِّ ، جنــد أنــه قــد أمهَــَل علمــاُء 
النظــاِم والقــانوِن ركنــاً هاّمــاً يف القصــِد اجلنــائيِّ ، وهــو إتيــاُن الفعــِل أو االمتنــاِع 

  .عنه خبالِف الشريعِة اإلسالميَِّة ؛ إذ نّصوا على ذلك يف تعريِفِهم  

وعلى هذا اخلالف تكون أركاُن القصِد اجلنائيِّ يف الفقِه ختتلُف نوعاً ما عنهـا 
  :فاألركاُن يف الفقِه . يف النظاِم 

  .إتيان الفعل أو االمتناع عنه   -أ 

 .إرادة ذلك الفعل أو ذلك االمتناع   - ب 



 

   

٨٤  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

 .العلم �ن الشارع حيرم الفعل أو يوجبه   - ج 

 :أما األركاُن عند علماِء النظاِم 

 .فعل إرادة ال  -أ 

  .العلم _لنتيجة   - ب 

 .إرادة تلك النتيجة   - ج 

وقد نصَّ كلٌّ من علماِء الشريعة والنظام على وجوب توافر اإلرادة كشرط مـن 
شــروط القصــد اجلنائي،أمــا يف الفقــه اإلســالمي ، فــإن كــل ممتنــع مســؤول عمــا 

 .ترتب على امتناعه يف احلاالت اليت جيب عليه شرعاً أو عرفاً أال ميتنع  

   



 

 

٨٥  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

  شروُط التَّحريِض على اجلرميِة التعزيريَِّة املنظَّمةِ :حُث الثالُث املب

  أن يكون التَّحريُض على جرميٍة تعزيريٍَّة منظَّمةٍ :املطلُب األوُل 

يُقصــُد §ـــذا الشـــرِط أن يكـــون موضـــوُع التَّحـــريِض فعـــالً غـــري مشـــروٍع ، حبيـــث 
ُه الشريعُة جرميًة وال بدَّ أن تكوَن هذه اجلرميةُ  من جرائِِم التَّعازيِر اليت ُوِضـَع  تعدُّ

ــلطِة التشــريعيَِّة املخوَّلــِة مــن ِقَبــِل  خبصوِصــها نظــاٌم ُحيــدُِّد أحكاَمهــا مــن ِقَبــِل السُّ
  .ويلِّ األمِر 

واألســاُس يف اعتبـــاِر الفعـــِل جرميـــًة يف الشـــريعِة اإلســالميَِّة هـــو كـــوُن الفعـــِل فيـــه 
  .ِل ، أو النسِل ، أو العقِل  اعتداٌء على النفِس ، أو الديِن ، أو املا

ـــا كـــل فعـــٍل عـــدَّه الشـــارُع : واألســـاُس يف اعتبـــاِر اجلرميـــِة مـــن جـــرائِِم التَّعـــازيِر  أ�َّ
  ..معصيًة ومل جيعل هلا حّد وال كفَّارة 

والتعزيـــُر خيتلـــُف عـــن احلـــدوِد واجلنـــا¸ِت فاحلـــدوُد واجلنـــا¸ُت عقـــو_ٌت ُمقـــدَّرٌة 
دُة والنقصــاُن فيهــا، معيَّنـٌة مــن الشــارِع، وهـي ال زمــٌة وال جيــوُز اسـتبداُهلا وال الــ̧ز

وأيضاً فـإنَّ احلـدوَد . أما التعزيُر فهو عقوبٌة غُري مقدَّرٍة بعيِنها، وال الزمٍة بعيِنها
واجلنا¸ِت ال تقبُل العفَو، وال اإلسقاَط من ِقَبِل احلاِكِم إالّ العفَو من صـاحِب 

  ...التَّعزيِر، فإنّه يقبُل العفَو واإلسقاطَ احلقِّ يف اجلنا¸ِت وهذا خبالِف 

وأمـــا املخالفـــاُت فهـــي العقـــو_ُت الـــيت يوقُعهـــا احلـــاكُم علـــى مـــن ُخيـــالُف أوامـــَر 
 أطيعــوا َهللا وأطيعــوا الرســوَل وأويل األمــِر مــنكم﴿ : السـلطاِن قــال هللاُ تعـاىل

  ) . .٥٩(﴾ سورة النساء ، اآلية رقم 
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امسعـوا وأطيعـوا، وإن �: يقـول �أّ�ـا مسعـت النـيبَّ وعن أمِّ احلصِني األمحسيَِّة 
ر عليكم عبٌد حبشيٌّ ما أقاَم فيكم كتاَب ِهللا عزَّ وَجلَّ  رواه اإلمام أمحد  �أُمِّ

   ٢٧٣٠١(بن حنبل يف مسنده برقم 

  

    



 

 

٨٧  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

  أن يكون التَّحريُض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة ُمباشراً :املطلُب الثاين 

التَّعزيريَِّة املنظَّمِة جيب أن يكـون متمـثًِّال يف أعمـاٍل ذاِت التحريُض على اجلرميِة 
طبيعــٍة مـــن شـــأِ�ا إحـــداُث ²ثـــٍري يف تفكـــِري وإرادِة َمـــن يـُــراُد دفُعـــُه إىل ارتكـــاِب 

  .اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة 

ملنظَّمــِة ولــيس املقصــوُد §ــذا الشــرِط اجتــاُه قصــِد احملــرِِّض علــى اجلرميــِة التَّعزيريَّــِة ا
  .إىل وقوِع اجلرميِة حاالً ومباشراً لتحريِضهِ 

ال :  أن يكون التحريُض سابقاً على اجلرميِة التعزيريَِّة املنظَّمةِ : املطلُب الثالُث 
بدَّ أن يكون التحريُض سابقاً على وقوِع اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة ؛ حىت جنزَم 

  .َة املنظَّمَة إمنا وقـََعت بَسَبِب هذا التَّحريِض  �نَّ تلك اجلرميَة التَّعزيريَّ 

وكــذلك يــدخل يف هــذا الشــرط كــوُن التَّحــريِض علــى اجلرميــِة التَّعزيريـَّـِة املنظَّمــِة 
  .معاصراً للجرميةِ 

  أن يكون التحريُض على اجلرميِة التعزيريَِّة املنظَّمِة خاصَّاً : املطلُب الثالُث 

    ن التَّحريُض موجَّهاً ضّد فرٍد أو مجاعٍة ُمعيَّنٍة  أن يكو : يُقصُد §ذا الشرِط 

أما إذا كان التحريض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة غري حمدد أو غري موجه إىل 
  . فرد معني ، فال تكتمل اجلرمية  

  أن يقبل الفاعُل التَّحريضَ :املطلُب اخلامُس 
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        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

التَّعزيريَّــــِة املنظَّمــــِة عــــن حتريِضــــٍه إال بعــــد قبــــوِل ال ُيســــأُل احملــــرُِّض علــــى اجلرميــــِة 
 .الفاعِل هذا التَّحريض وقياَمه بتنفيِذِه ، سواًء متَّت اجلرميُة أو مل تتّم 

والقبــوُل الصــادُر مــن قبــل احملــرَّض قــد يكــون صــرحياً وقــد يكــون ضــمنياً ، فــال 
مِة عن قبولِِه للتَّحـريِض صـراحًة يلزم أن يعلن احملرَُّض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّ 

؛ بل يكفي القياُم _رتكاِب أيِّ فعٍل يدلُّ على قبوِل هذا النَّوع من التَّحـريِض  
.  

    



 

 

٨٩  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

  عقوبُة املُحرِِّض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمةِ :املبحُث الرابُع 

  :وفيه مطالب 

  .رمية التعزيريَّة املنظَّمة عقوبُة الوقوِع يف التَّحريض على اجل: املطلُب األوُل 

  .العقوبُة يف حالِة وقوِع اجلرميِة فقهاً : الفرُع األوُل 

التَّحــــريَض علــــى اجلرميــــِة يُعتــــُرب معصــــيًة ليســــت هلــــا عقوبــــٌة مقــــدَّرٌة ، والقاعــــدُة 
ـــٌة مقـــدَّرٌة فـــإنَّ صـــاحَبها : (( الفقهيَّـــُة تقـــول  إنَّ كـــلَّ معصـــيٍة ليســـت هلـــا عقوب
  )) .عزيريٍَّة يُعاقُب بعقوبٍة ت

  :ميكن تقسيُم جرائِِم التَّعزير إىل ثالثِة أقساٍم هي 

  .ما ُشرَِع يف جنِسِه احلدُّ ، ولكن شروط احلد مل تتوافر فيه) أ 

مــا ُشــرَِع يف جنِســِه احلــدُّ أو القصــاُص ، ولكنــه امتنَــَع إمــا لشــبهٍة درأت ) ب 
  .احلدَّ ، أو سَقَط القصاُص لوجوِد مانعٍ 

شــرع فيهــا وال يف جنِســِه احلــدُّ أو القصــاُص ، ويــدخُل حتتَــه أكثــُر مــا مل يُ ) ج 
  .املعاصي

، واسـتغالُل السـلطِة ) اإلكـراُه ( التهديـُد  :وعرفنا أنَّ للتَّحريِض وسائل هي 
  .، واهلديَُّة ، واملخادعُة أو الدسيسُة ، والعالنيُة )األمر(

  : تهديد ، فنقول أما إذا كانت وسيلة التحريض الوسيلة األوىل وهي ال
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        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

 .جيب أالَّ يصَل التهديُد إىل حدِّ سلِب االختيارِ : أوالً 

فنقـول ) اإلكراُه ( وعليه فإن كانت الوسيلُة املتبعُة يف هذه احلالِة هي التهديُد 
ــــِة :  إنَّ العقوبــــَة إمنــــا تقــــُع علــــى املباِشــــِر دوَن احملرِِّض،وهــــذا ال مينــــُع مــــن عقوب

  ي مناسباً احملرِِّض مبا يراه القاض

  .وهناَك رأٌي أخر يف املسألِة ،إىل أنَّ العقوبَة جتب على اآلمر واملباشر  

و_إلمجــاِل فــإنَّ العقوبــَة ال تقــُع إال علــى اآلِمــِر فقــط ؛ ألنَّ املباشــَر هنــا صــاَر  
  .كاآللِة يف يِد اآلمِر 

  :فاألمُر هنا ال خيلو من حاالٍت 

هـو السـلطاُن واملـأموُر حسـن النيَّـِة ال يعلـُم أن يكون اآلمـُر هنـا : احلالُة األوىل 
، فاآلمُر وحَده هو املستحقُّ لعقوبِة اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة وليس على املأموِر 

  .شيٌء 

أما إذا كان اآلمُر هو السلطاُن وكـان املـأموُر يعلـُم متامـاً _حلرمـِة : احلالُة الثانيُة 
  ..عليه وحَده ، وليس على اآلمِر إال اإلمثُ  ومع ذلك أقَدَم عليه فالعقوبةُ 

أما إذا كان املـأموُر مكلَّفـاً ومل يكـن لآلمـِر عليـه سـلطاٌن ووقَـَف : احلالُة الثالثُة 
  عند جمرِد األمِر ، فإنَّ العقوبَة تَقُع على الفاعِل وحَده دوَن اآلِمِر 

  العقوبُة يف حالِة وقوِع اجلرميِة نظاماً :الفرُع الثاين 



 

 

٩١  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

النظــاِم اجلنــائيِّ يف اململكــِة العربيَّــِة الســعوديَِّة ، يُعاقــُب الشــريُك _لتَّحــريِض  يف
_لعقوبِة املقرَّرِة يف الفقِه اإلسالميِّ ، ومبا أصدرته السُّلطُة التَّنظيميَُّة من أنظمٍة 

.  

ـــِة ، وهنـــا جيـــُب التَّفريـــقُ  بـــني  والتمييـــُز يف مرجـــِع العقوبـــِة حبَســـِب اجلـــرائِِم املتفرِّق
  .نوعني من اجلرائِِم يف النظاِم اجلنائيِّ يف اململكِة العربيَِّة السعوديَِّة  

  :جرائُم احلدوِد والقصاِص وبعِض التَّعازيِر : النَّوُع األوُل 

ـــابقُة علـــى الشـــريِك _لتَّحـــريِض علـــى اجلرميـــِة يف  تســـري األحكـــاُم الفقهيَّـــُة السَّ
  .واإلمجاِع  �فقاً لكتاِب هللا وسنَِّة رسولِِه اململكِة العربيَِّة السعوديَِّة ، و 

َلكيِّ ) ٤٨(وقد جاءت املادَُّة 
َ
رُسْوِم امل

َ
من النظاِم األساسيِّ للحكِم الصَّاِدُر _مل

ـــــم  ـــــارِيِخ ) ٢٣(َرَق ـــــُق : (( ؛ لُتقـــــّرَِر ذلـــــك بقوِهلـــــا . ه٢٦/٨/١٤١٢: وبَت ُتطّب
عرْوَضِة 

َ
َحاِكُم َعَلى الَقَضا¸ امل

َ
ـا دلَّ امل

َ
أََماَمَها َأحَكـاَم الشَّـريعِة اِإلْسـالميَِّة ِوفقـاً مل

ـــنَُّة ، ومــــا ُيصـــدرُُه َوَيلُّ اَألمــــِر ِمـــن أَنِظَمــــٍة ال تـََتعـــاَرُض مــــع  َعَليـــِه الِكتَــــاُب والسُّ
  )) .الِكَتاِب والسُّنَِّة 

القضـــــاُء ســـــلطٌة : (( مـــــن النظـــــاِم األساســـــيِّ للحكـــــِم ) ٤٦(وكـــــذا يف املـــــادِة 
ــــــريعِة مســــــتقلَّ  ٌة ، وال ســــــلطاَن علــــــى الُقضــــــاِة يف قضــــــاِئِهم لغــــــِري ُســــــلطاِن الشَّ

  )) .اِإلْسالميَِّة 

لقــــد أصــــدرت :جــــرائُم التَّعزيــــِر الــــيت صــــدرت بشــــأِ�ا األنظمــــُة : النَّــــوُع الثــــاين 
السُّلطُة التَّنظيميَّـُة _ململكـة العربيَّـِة السـعوديَِّة ، العديـَد مـن األنظمـِة التعزيريـَِّة ، 



 

   

٩٢  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

دَّدت فيهـــا بعـــَض األفعـــاِل الـــيت تُعـــدُّ جـــرائم ، والعقـــو_ِت الـــيت توقـــُع علـــى حـــ
نظـاُم مكافحـِة : مرتكبيها ، ومـن األنظمـِة التَّعزيريـَِّة _ململكـة العربيَّـِة السـعوديَِّة 

، .  ـهــ٢٩/١٢/١٤١٢وºريــخ )  ٣٦( الرشــوِة الصــادُر _ملرســوم امللكــي رقــم 
َلكـــــــيِّ َرقَـــــــم ونظـــــــاُم مكافحـــــــِة التَّزويـــــــِر الصـــــــاد

َ
وºريـــــــخ ) ١١٤(ُر _ملرســـــــْوِم امل

وºريــــــخ ) ٥٥٠(ه ، وقــــــد ُعــــــدَِّل بقــــــراِر جملــــــِس الــــــوزراِء رقــــــم ٢٦/١/١٣٨٠
ــــــــــــــــم ٣/١١/١٣٨٢ َلكــــــــــــــــيِّ َرَق

َ
ــــــــــــــــّوُج _ملرســــــــــــــــْوِم امل ــــــــــــــــخ ) ٥٣(ه ، املت وºري

َلكــيِّ . ه ٥/١١/١٣٨٢
َ
ــِة الصــادُر _ملرســْوِم امل ، ونظــاُم مباشــرِة األمــواِل العامَّ

ـــــم  ـــــخ ) ٧٧(َرَق عـــــدَُّل _ملرســـــوِم امللكـــــيِّ رقـــــم ٢٣/١٠/١٣٩٥وºري
ُ
) ٥(ه وامل

ــاِر يف املــوادِّ املخــدِّرِة و»ريِبهــا الصــادُر . ه١٤/٤/١٤٠٠وºريــخ  ، ونظــاُم االجتِّ
َلكيِّ َرَقم 

َ
عـدَُّل بعـُض مـوادِِّه ٩/٤/١٣٥٣يف ºريـخ ) ٣٣١٨(_ملرسْوِم امل

ُ
ه وامل

ــــــوزراِء رقــــــم  ــــــِس ال ــــــخ ) ١١/٥٤(بقــــــراِر جمل ، ونظــــــاُم . ه١/١٢/١٣٧٤وºري
ر وºريـــخ /٧/٩٩٤٦مكافحـــِة الغـــشِّ التجـــاريِّ الصـــادُر _ملرســـوِم امللكـــي رقـــم 

  .، وغريِها من األنظمِة . ه ٤/٦/١٤٠٤

وأورُد هنــا أمثلــًة علــى العقــو_ِت الــيت يُعاقــُب §ــا الشــريُك يف األنظمــِة اجلنائيَّــِة 
  .السعوديَّةِ 

اِه املساواةِ : أوًال  يف نظـاِم مكافحـِة الرشـوِة ، قـد :بـني الفاعـِل والشَّـريِك  يف اجتِّ
ـــت املـــاّدُة  يُعاقـــُب املرتشـــي والوســـيُط وكـــلُّ َمـــن : (( منـــه علـــى أنـــه ) ١٠(نصَّ

اشــرتََك يف إحــدى اجلــرائِِم الــواردِة يف هــذا النظــاِم _لعقوبــِة املنصــوِص عليهــا يف 



 

 

٩٣  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

جلرميــِة كــلُّ مــن اتـََّفــَق ، أو َحــرََّض ، أو املــادَِّة الــيت ُجتَّرُِمهــا ، ويُعتبَـــُر شــريكاً يف ا
ساَعَد يف ارتكاِ§ا مع علِمِه بذلك ، مىت متَّت اجلرميُة بناًء على هذا االتفاِق ، 

مـــــن نظـــــام مكافحـــــة الرشـــــوة )  ١٠( املـــــادة )) أو التَّحـــــريِض ، أو املســـــاعدِة 
  ..ه ٢٩/١٢/١٤١٢وºريخ )  ٣٦( الصادر _ملرسوم امللكي رقم 

: (( مــن الئحِتــِه التَّنفيذيَّــِة علــى أنــه ) ٢٤٣(نظــاِم اجلمــارِك يف املــادِة وكــذا يف 
شــرتُك يف التَّهريــِب _لعقوبــِة الــيت حيكــم §ــا علــى الفاعــِل األصــليِّ 

ُ
)) يُعاقــُب امل

وºريــخ ) ٤٢٥(مــن نظــام اجلمــارك الصــادر _ملرســوم امللكــي )  ٢٣٤( املــادة 
  ..ه٥/٣/١٣٧٢

  .منه ) ٧(زويِر يف املادَِّة وكذا يف نظاِم مكافحِة التَّ 

اِه التَّفريِق بني الفاعِل والشَّريِك يف العقوبِة : [نياً    :يف اجتِّ

ــنظُِّم الســـعوديُّ عقوبــَة مهـــرِِّب املخــّدراِت  _لقتـــِل تعزيــراً إن قَصـــَد 
ُ
قــرََّر امل

اَر؛ بناًء على قراٍر من هيئِة كباِر العلماِء قرار هيئة كبـار العلمـاء ،  بتهريِبِه االجتِّ
ــَف . ه٢٠/٦/١٤٠٧وبتــاريخ ) ١٣٨(رقــم  ، لكــنَّ املــنظَِّم الســعوديَّ هنــا خفَّ

ـــريِك يف العق وبـــِة ، حيـــُث نـــصَّ علـــى أن يُعاقـــَب الشـــريُك يف »ريـــِب عـــن الشَّ
املخدِّراِت _لّسجِن من مخـِس سـنواٍت إىل سـبِع سـنواٍت ، وفصـِلِه مـن وظيفتِـِه 
إن كـــان موظَّفـــاً نظـــام منـــع االّجتـــار _ملـــواد املخـــّدرة ، بيـــَد أنَّ هنـــاَك مـــن تلـــك 

صــليِّ دون أيَّــَة إشــارٍة إىل األنظمــِة التَّعزيريَّــِة مــا يــنصُّ علــى العقــاِب للفاعــِل األ
  :الشريِك _لتَّحريِض ، ومن هذه األنظمِة 



 

   

٩٤  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

وºريـــــــــخ ) ٦(نظـــــــــاُم الّشـــــــــركاِت الصـــــــــادُر _ملرســـــــــوِم امللكـــــــــي رقـــــــــم  -
  ) .٢٣١-٢٢٩(، املواد . ه٢٢/٣/١٣٨٥

وºريـــخ ) ٣٧(نظـــاُم األوراِق التِّجاريَّـــِة الصـــادُر _ملرســـوِم امللكـــي رقـــم  -
فيمـــــــا يتعلَّـــــــُق جبـــــــرائِِم ) ١٢٠-٢٢٩(، املـــــــواد . ه١١/١٠/١٣٨٣

  .الّشيِك 

نظــاُم وظــاِئِف مباشـــرِة األمــواِل العامَّــِة الصـــادُر _ملرســوِم امللكــي رقـــم  -
عــــدَُّل _ملرســــوِم امللكــــيِّ رقــــم ٢٣/١٠/١٣٩٥وºريــــخ ) ٧٧(

ُ
ه ، وامل

فيما يتعلَُّق _الختالِس ) ٩(، املادُة . ه١٤/٤/١٤٠٠وºريخ ) ٥(
.  

لشـــــروِع يف التَّحـــــريِض علـــــى اجلرميـــــِة التعزيريَّـــــِة عقوبـــــُة ا: املطلـــــب الثـــــاين 
 املنظَّمةِ 

لبياِن عقوبِة جرميِة :العقوبُة يف حالِة الشروِع يف اجلرميِة فقهاً : الفرُع األوَُّل 
التَّحريِض على اجلرائِم التَّعزيريَِّة املنظَّمِة عند حالِة الّشروِع فقط ، ال بدَّ من 

  .ِه اإلسالميِّ عموماً    بياِن عقوبِة الشروِع يف الفق

تَّهُم بقدِر ما فَعَل ، ويُعاقُب بقـدِر مـا اكتَسـَبت 
ُ
واألصُل يف الشَّرِع أن يؤخَذ امل

ــــِة،وأما _لنســــبِة  ــــروِع ال يتســــاوى مــــع عقــــاِب اجلرميــــِة التَّامَّ يــــداه ، فعقــــاُب الشَّ
  .يللشَّروِع يف اجلرائِِم التَّعزيريَِّة ، فاألمُر مرتوٌك لتقديِر القاض



 

 

٩٥  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

  :العقوبُة يف حالِة الشروِع يف اجلرميِة نظاماً : الفرُع الثاين 

العقـــاَب علـــى الّشـــروِع يف اجلرميـــِة للمشـــرتِك فيهـــا بصـــورِة التَّحـــريِض هـــو ذاُت 
العقــاِب املقــرَِّر للفاعــِل األصــليِّ يف حالــِة شــروِعِه يف اجلرميــِة ، مــا مل Éِت نــصٌّ 

  .خبالِف ذلك 

ــــاهني حلالـــــِة  وأَخــــَذ النظــــاُم اجلنــــائيُّ  يف اململكــــِة العربيَّـــــِة الســــعوديَِّة بتطبيــــِق اجتِّ
  :الشُّروِع يف اجلرميِة  ، مها 

  .املساواُة يف العقوبِة بني اجلرميِة التَّامَِّة والشروِع : أوالً 

  .ختفيُف العقوبِة يف الشروِع عنها يف اجلرميِة التَّامَِّة : [نياً 

) ٤٢٥(اُم اجلمـــارِك الصـــادر _ملرســـوم امللكـــي فقـــد َأَخـــَذ نظـــ: ومتثـــيالً لـــذلك 
ــاِه التَّســويِة يف العقــاِب بــني العقوبــِة املقــرَّرِة للجرميــِة .ه٥/٣/١٣٧٢وºريــخ  _جتِّ

التَّامَّـــــِة والعقوبـــــِة املقـــــرَّرِة للشـــــروِع يف التَّهريـــــِب اجلمركـــــيِّ حيـــــث نصَّـــــت املـــــادَُّة 
اثـُل التَّهريـَب الـذي يـتمُّ فعـالً ، الشـروَع يف التَّهريـِب ميُ (( منه على أنَّ ) ٢٤٢(

 )) .والعقوبُة اليت ُحيكُم §ا يف اجلرميتني ُمتساوية 

اِه ساَر نظاُم مكافحِة الغـشِّ التجـاريِّ الصـادُر _ملرسـوِم امللكـي  ويف نفِس االجتِّ
، حيــث نصَّــت املــادَُّة األوىل منــه . ه ٤/٦/١٤٠٤ر وºريــخ /٧/٩٩٤٦رقــم 

ٍل كـلٌّ مـن خـدع أو شـرع يُعاقب بغرام(( على أن  ٍل إىل ألـِف ̧ر ٍة من مائِة ̧ر
  .. )) .يف أن خيدع أو غشَّ ، أو شرََع أن يغّش املتعامل معه 
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) ٢٠(بينمـــا أَخـــَذ نظـــاُم محايـــِة النَّقـــِد املتـــداوِل الصـــادُر _ملرســـوِم امللكـــي رقـــم 
ـــــاِه املتـــــداوِل الـــــذي يعاقـــــب عـــــن جرميـــــِة .  ه٢٠/٧/١٣٧٩وºريـــــخ  ، _الجتِّ

شـروِع بعقوبــٍة أخــّف درجــًة عــن العقوبـِة للجرميــِة التَّامَّــِة ، حيــث نصَّــت املــادَُّة ال
يُعاقـب علـى الّشـروِع يف أيـَِّة جرميـٍة مـن اجلـرائِِم املنصـوِص (( منه علـى أن ) ٨(

  )) .عليها يف هذا النِّظاِم بعقوبٍة تُعادُل نصَف العقوبِة املقّرِرِة للجرميِة التَّامَِّة 

حرِِّض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة عن اجلرميِة : ثالث املطلب ال
ُ
ُعدوُل امل

سقوُط عقوبِة التَّحريِض على اجلرميِة : من املعلوِم شرعاً وعقالً : وتوبُتُه 
التَّعزيريَِّة املنظَّمِة عند موِت احملرِِّض ، هذا إذا تقرَّرت العقوبُة ببدِن اجلاين ، 

لقبُض على احملرِِّض وَحَكَم القاضي عليه _لتَّعزيِر بعقوبٍة ماليٍَّة خبالِف ما لومتَّ ا
  ، مث ماَت قبَل تنفيِذ احلكِم ، فال تسُقُط العقوبُة 

  :وهذا مبينٌّ على مسائل فقهيَّة ، أتناوهلا فيما يلي 

  :مشروعيَُّة العفِو عن التَّعزيِر : املسألُة األوىل 

يــرى احلنابلــُة جــواَز العفــِو عــن التَّعزيــِر إن رأى اإلمــاُم ذلــك  يف غــِري املنصــوِص 
  . على وجوِب التَّعزيِر فيه

أنَّ التَّعزيـَر إذا مل يكـن منصوصـاً عليـه ورأى اإلمـاُم  بعـد جمانبـِة : ويرى احلنفيـُة 
  . هوى نفِسِه  أنه ينزجُر بدونِِه فإنه ال جيُب ، وجيوُز العفُو عنه
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  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

أنــه جيــوُز العفــُو عــن التَّعزيــِر إذا كــان حلــقِّ ِهللا ، فــإن جتــرََّد عــن : ى املالكيَّــةُ ويــر 
حقِّ آدميٍّ وانفَرَد به حقُّ الّسلطنِة ، كان لويلِّ األمـِر مراعـاُة حكـِم األصـلِح يف 

  . العفِو والتَّعزيرِ 

أنَّ العفَو فيما يتعلَُّق حبقِّـِه سـبحانه وتعـاىل جيـوُز لإلمـاِم حيـُث : وعند الشافعيَّةِ 
  . يرى يف ذلك مصلحًة  

  : واستدلوا على مشروعيَِّة العفِو عن التَّعزيِر مبا يلي

إين لقيت امرأة فأصبت : أن رجًال جاء إليه وقال �ما روي عن النيب : أوًال 
: نعـم ، فـتال عليـه : قـال � أصـليت معنـا؟ �: فقـالمنهـا مـا دون أن أطأهـا ؟ 

ـــذهنب الســـيئاتِ ﴿  ) . ١١٤: (﴾ ســـورة هـــود ، اآليـــة رقـــم  إنَّ احلســـناِت ي
( وأمحـــد )  ٤٢٥٤،  ١٣٩٨( وابـــن ماجـــه )  ٢٦١/  ٣( أخرجــه البخـــاري 

و عنــــــد أيب داود ) ٨/١٠٢(رواه مســــــلم يف صــــــحيحه )  ٤٣٠،  ٣٨٦/  ١
 ٤٤٩/  ٤٤٥/  ١( ، وكـــذا أمحـــد )١٨٩- ٢/١٨٨(، والرتمـــذي )٤٤٦٨(

 ..(  

ال يصحُّ العفُو عن التَّعزيِر عند :مىت ال يصحُّ العفُو عن التَّعزيرِ : املسألُة الثانيُة 
  : احلنابلِة واحلنفيَِّة واملالكيَِّة يف األموِر اآلتيِة 

أ  مــا كــان التَّعزيــُر منصوصــاً عليــه ؛ ملــا روى حبيــب بــن ســامل أنَّ رجــالً 
د الـرمحن بـن حنـني وقـع علـى جاريـة امرأتـه ، فرفـع إىل النعمـان بـن يقال لـه عبـ

إن  �:  �ألقضنيَّ فيكم بقضـاِء رسـوِل هللا : بشري وهو أمري على الكوفة فقال
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فوجــدها أحلتهــا لــه ، فجلــده مائــة رواه  �كانــت أحلتهــا لــك جلــدتك مائــة
، والبيهقــــي يف )٥٥٥٤(، والنســــائي )٤٤٥٨(، وأبــــو داود )١٨٤٤٤(أمحــــد 

  ). . ١٦٨٤٥(و ) ١٦٨٤٤(كربى ال

إنَّ مـــا ُشـــرَِع فيـــه التعزيـــر لـــيس بواجـــب ، : وخـــالف يف ذلـــك الشـــافعيَُّة  وقـــالوا
  .فيجوز العفو عنه كوطء جارية امرأته أو جارية مشرتكة 

ب  كـــذلك ال جيـــوز العفـــو عـــن التعزيـــر فيمـــا مل يكـــن منصوصـــاً عليـــه، ولكـــن 
م أنــــه ال ينزجــــر إال بــــه، فيجــــب أو علــــ. اإلمــــام إذا رأى املصــــلحة يف التعزيــــر

  . التعزير، ألنه زاجر مشروع حلق هللا تعاىل كاحلد  
ج  وال جيوز العفـو عـن التعزيـر الثابـت حلـق اآلدمـي إذا طلبـه فيلـزم إجابتـه إىل 

  . طلبه، وال جيوز العفو عنه  
  . والشافعية يتفقون مع احلنابلة واحلنفية واملالكية يف هذا  

ال يوجـُد يف اململكـِة العربيَّـِة السـعوديَِّة نظـاٌم :العقـاِب نظامـاً  حالُة اإلعفاِء مـن
خاصٌّ _لتَّحريِض على اجلرميِة ، و_لتَّايل فإنَّ اجلاين يُعفى من العقـاِب كمـا يف 
الفقـــِه اإلســـالميِّ واألنظمـــِة اجلنائيَّـــِة الـــيت صـــَدَر بشـــأِ�ا نظـــاٌم ، كمـــا يف املـــادِة 

وºريـخ )  ٣٦( وِة الصادُر _ملرسوم امللكـي رقـم من نظاِم مكافحِة الرش) ١٤(
يُعفـى الرّاشـي أو الوسـيُط : (( ، حيث نصَّت على أنـه . ه ٢٩/١٢/١٤١٢

  )) .إذا أخبَـَر السُُّلطاِت _جلرميِة قبَل اكتشاِفها 

  عقو_ُت التَّحريِض املنصوص عليها يف األنظمِة السعوديَّةِ :املطلُب الرابُع 



 

 

٩٩  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

 : أوالً 
ُ
  :حرِِّض على اجلرميِة التعزيريَِّة يف األنظمِة السعوديَِّة عقوبُة امل

تــنصُّ غالــُب األنظمــِة اجلنائيَّــِة الســعوديَِّة الــيت ذكــرت العقــو_ت التعزيريَّــِة علــى 
 .جعِل عقوبِة احملرِِّض على اجلرميِة هي نفس عقوبِة الفاعِل األصليِّ للجرميةِ 

لكــــن كمــــا علمنــــا أنَّ التَّحــــريَض إمنــــا هــــو اشــــرتاٌك يف اجلرميــــِة ونــــوٌع مــــن أنــــواِع 
املشــاركِة يف اجلرميــِة وهــذا مــأخوذ مــن املــادة العاشــرة مــن نظــام مكافحــة الرشــوة 

إذ نصـت . ه ٢٩/١٢/١٤١٢وºريـخ ) ٣٦(الصـادر _ملرسـوم امللكـي ، رقـم 
ويُعتــُرب شــريكاً كــلُّ . ( .. ِة هــذه املــادة علــى أن احملــرض يعتــرب شــريكاً يف اجلرميــ

  .. ) . من اتفَق أو حرََّض أو ساعَد يف ارتكاِ§ا 

  :وهذه املوادُّ هي 

يُعاقـــُب : (( مـــن نظـــاِم مكافحـــِة الرشـــوِة علـــى أنـــه ) ١٠(نصَّـــت املـــاّدُة : أوالً 
املرتشـــي والوســـيُط وكـــلُّ َمـــن اشـــرتََك يف إحـــدى اجلـــرائِِم الـــواردِة يف هـــذا النظـــاِم 

بِة املنصوِص عليهـا يف املـادَِّة الـيت ُجتَّرُِمهـا ، ويُعتبَــُر شـريكاً يف اجلرميـِة كـلُّ _لعقو 
مــن اتـََّفـــَق ، أو َحــرََّض ، أو ســـاَعَد يف ارتكاِ§ــا مـــع علِمــِه بـــذلك ، مــىت متَّـــت 

)  ١٠( املـادة )) اجلرميُة بناًء على هذا االتفاِق ، أو التَّحريِض ، أو املساعدِة 
وºريـــــخ )  ٣٦( الرشــــوة الصـــــادر _ملرســــوم امللكــــي رقــــم  مــــن نظــــام مكافحــــة

  ..ه ٢٩/١٢/١٤١٢

َمن قـَلََّد بقصِد (( من نظام مكافحة التزوير على أنَّ ) ١(نصَّت املادُة : [نياً 
التَّزويِر األختـاَم ، والتَّواقيـَع امللكيَّـَة الكرميـَة ، أو أختـاَم اململكـِة العربيَّـِة السـعويَِّة 
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خــاَمت رئــيِس الــوزراِء ، وكــذلك َمــن اســتعَمَل أو َســهََّل اســتعماَل  ، أو توقيــَع أو
تلـــك األختـــام والتواقيـــع مـــع علِمـــِه ��ـــا مـــزوَّرٌة ، عوِقـــَب _لّســـجِن مـــن مخـــِس 
ل إىل مخســـة  ســـنواٍت إىل عشـــِر ســـنواٍت ، وبغرامـــٍة ماليَّـــٍة مـــن مخســـِة آالِف ̧ر

ل  ويــر الصــادر _ملرســوم مــن نظــام مكافحــة التز )  ١( املــادة )) عشــر ألــف ̧ر
  ..ه ٢٦/١١/١٣٨٠وºريخ  ١٤٤امللكي رقم 

َمــن زوََّر أو : (( مــن نظــاِم مكافحــِة التَّزويــِر علــى أنَّ ) ٢(وكــذا نصَّــت املــادُة 
قـَلَّــــــَد خامتــــــاً أو عالمــــــًة عائــــــدًة إلحــــــدى الــــــدوائِِر العامَّــــــِة يف اململكــــــِة العربيَّــــــِة 

الســــعوديَِّة يف الــــبالِد األجنبيَّــــِة ، أو خاصَّــــة بدولــــٍة الســــعوديَِّة ، أو املمثّليَّــــاِت 
ــــــِة ، أو اســــــتعَمَل أو َســــــهََّل اســــــتعماَل التَّواقيــــــِع أو  ــــــدوائِرِها العامَّ أجنبيَّــــــٍة أو ب
العالماِت أو األختاِم املذكورِة ، ُعوِقَب _لّسجِن من ثالِث إىل مخـِس سـنواٍت 

مــــــن نظــــــام )  ٢( املــــــادة ) )، وبغرامــــــٍة مــــــن ثالثــــــِة آالٍف إىل عشــــــرِة آالف 
وºريــــــــــــــخ  ١٤٤مكافحـــــــــــــة التزويــــــــــــــر الصـــــــــــــادر _ملرســــــــــــــوم امللكـــــــــــــي رقــــــــــــــم 

  ..ه ٢٦/١١/١٣٨٠

إذا كــــان : (( مـــن نظــــاِم مكافحـــِة التَّزويـــِر علــــى أنـــه ) ٣(وكـــذا نصَّـــت املــــادَُّة 
ُمرتِكــُب األفعــاِل الــواردِة يف املــادتني األوىل والثانيــِة مــن هــذا النِّظــاِم أو املشــرتُك 

ظفـاً عاّمـاً ، أو ممَّــن يتقاضـوَن ُمرتَّبـاً مـن خزينــِة الدَّولـِة العامَّـِة ُحيكـُم عليــه §ـا مو 
ُـــــَزوَّرَة 

ـــــَف الفاعـــــُل األصـــــليُّ أو الشـــــريُك األشـــــياَء امل �قصـــــى عقوبـــــٍة ، وإذا أتَل
املذكورَة يف املادتني السابقتني قبل استعماِهلا أو أخبَـَر عنها قبَل إجراِء التَِّبعاِت 



 

 

١٠١  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

مـن نظـام مكافحـة التزويـر )  ٣( املادة )) ِة يُعفى من العقاِب والَغرَامِة النظاميَّ 
  ..ه ٢٦/١١/١٣٨٠وºريخ  ١٤٤الصادر _ملرسوم امللكي رقم 

مـــن النظــــاِم اجلزائـــيِّ علـــى تزويــــِر وتقليـــِد الّنقــــوِد ، ) ١(جـــاَء يف املــــاّدِة : [لثـــاً 
ه ، واليت ُعدَِّلت ٢٠/٧/١٣٧٩وºريخ )  ١٢( الصادِر _ملرسوِم امللكيِّ رقم 

َمــن قـَلَّــَد أو َزوََّر : (( ه ٥/١١/١٣٨٢وºريــخ )  ٥٣( _ملرســوِم امللكــيِّ رقــم 
ــَة _ملصــارِف أو ســنداِت الشــركاِت ، ســواء كانــت املصــارُف أو  األوراَق اخلاصَّ
 الشــــــركاُت ســــــعوديًَّة أو أجنبيَّــــــًة ، أو قلَّــــــَد أو زوََّر الطوابــــــَع الربيديَّــــــَة واألمرييَّــــــةَ 

ـــرِف علـــى اخلزينـــِة ، وإيصـــاالِت بيـــوِت املـــاِل ودوائِـــِر  الســـعوديََّة ، وأســـانيَد الصَّ
ــِع املــذكورِة؛ بقصــِد  ــَنَداِت والطواِب املاليَّــِة ، أو اقتــىن األدواِت العائــدِة لتزويــِر السَّ
اســـتعماِهلا لنفِســــِه أو لغــــريِِه ُعوقِــــَب _لّســـجِن مــــن ثالثــــة إىل عشــــرة ســــنوات ، 

ـــــ ـــــرَُّم الفاعـــــُل األصـــــليُّ وبغرامـــــٍة تـَتَـ ل ، يُغ ـــــة إىل عشـــــرِة آالِف ̧ر رَاوُح مـــــن ثالث
والشــريُك _إلضــافة إىل العقــو_ِت الســابقِة جبميــِع املبــاِلِغ الــيت َتَســبََّب خبســارِ»ا 

)  ١( جــاء يف املــادة )) للخزينــِة ، أو للشــركاِت ، أو للمصــارِف ، أو لألفــراِد 
 ١٢النقـود الصـادر _ملرسـوم امللكـي رقـم  من النظام اجلزائي علـى تزويـر وتقليـد

وºريـــــخ  ٥٣ه والـــــيت عـــــدلت _ملرســـــوم امللكـــــي رقـــــم ٢٠/٧/١٣٧٩وºريـــــخ 
  ..ه ٥/١١/١٣٨٢

ــــت املــــادُة : رابعــــاً  : (( علــــى أنــــه )  ٤٣( مــــن املرســــوم امللكــــي رقــــم ) ٢(نصَّ
يُعاقــــُب _لّســــجِن مــــدًَّة ال تزيــــُد عــــن عشــــِر ســــنواٍت ، أو بغرامــــٍة ال تزيــــُد عــــن 

ٍل ، كلُّ موظٍَّف ثَبَت ارتكابُُه إلحدى اجلرائِِم اآلتيِة ، وكذلَك عشر  ين ألف ̧ر



 

   

١٠٢  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

ُكـــلُّ َمـــن اشـــتَـَرَك أو تواطَـــَأ معـــه علـــى ارتكاِ§ـــا ســـواًء كـــانوا مـــوظفني ، أو غـــري 
وºريـــــــــخ  ٤٣مـــــــــن املرســـــــــوم امللكـــــــــي رقـــــــــم )  ٢( املـــــــــادة : .. )) مـــــــــوظفني 

  .ه ٢٩/١١/١٣٧٧

ــت املــادَُّة : خامســاً  : (( مــن نظــاِم مكافحــِة الغــشِّ التجــاريِّ علــى  )١١(نصَّ
تســــري العقــــو_ُت الــــواردُة يف هــــذا النظــــاِم علــــى كــــلِّ َمــــن شــــاَرَك يف ارتكــــاِب 

من نظام مكافحة الغش )  ١١( املادة )) املخالفِة ، أو حرََّض على ارتكاِ§ا 
ه ٤/٦/١٤٠٤ر وºريـخ /٧/٩٩٤٦التجاري ، الصادر _ملرسـوم امللكـي رقـم 

..  

استثناًء : (( من نظاِم مباشرِة األمواِل العامَِّة على ) ٩(نصَّت املادَُّة : ساً ساد
ـــــــخ )  ٤٣( مـــــــن أحكـــــــاِم املرســـــــوِم رقـــــــم  ه ، يُعاقـــــــُب ٢٩/١١/١٣٧٧وºري

_لّســجِن مــدًَّة ال تزيــُد عــن عشــرِة ســنواٍت ، أو بغرامــٍة ال تزيــُد عــن مائــِة ألــِف 
ٍل أو بكليهمــا معــاً ؛ كــلُّ موظَّــٍف يشــم ُلُه هــذا النظــاُم ويثُبــُت ارتكابُــُه جلُــرِم ̧ر

االختالِس ، أو التَّبديِد ، أو التَّصرُِّف بغِري وجٍه شرعيٍّ يف أمواِل الّدولِة العامَِّة 
، أو األعيـــــاِن ، أو الطوابـــــِع ، أو األوراِق ذاِت القيمـــــِة املســـــلمِة إليـــــه ، كمـــــا 

ه علــى ارتكــاِب إحــدى تلــك يُعاقــُب بــنفِس العقوبــِة َمــن اشــتَـَرَك أو تواطَــأَ معــ
اجلـــرائِِم ، ســـواًء كـــان موظَّفـــاً أم غـــري موظـَّــٍف ، _إلضـــافِة إىل إلـــزاِمهم Ëعـــادِة 
َدِة ، أو  األمواِل واألعياِن والطوابِع واألوراِق ذاِت القيمـِة ، املختَلَسـِة ، أو املبـدَّ



 

 

١٠٣  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

ألمــــوال مــــن نظــــام مباشــــرة ا)  ٩( املــــادة )) املفقــــودِة ، أو مــــا يُعــــادُل قيمَتهــــا 
  ..ه٢٣/١٠/١٣٩٥وºريخ )  ٧٧( العامة ، الصادر _ملرسوم امللكي رقم 

يُعاقـــــُب : (( مــــن نظــــاِم اجلمـــــارِك علــــى أنــــه ) ٢٣٤(نصَّــــت املـــــاّدُة : ســــابعاً 
)  ٢٣٤( املـادة )) املشرتُك يف التَّهريِب _لعقوبِة اليت ُحيكـُم فيهـا علـى الفاِعـِل 

وºريـــــــــخ ) ٤٢٥(لكـــــــــي رقـــــــــم مـــــــــن نظـــــــــام اجلمـــــــــارك الصـــــــــادر _ملرســـــــــوم امل
  ..ه٥/٣/١٣٧٢

من املرسوِم امللكيِّ بشـأِن كفالـِة اسـتمراِر سـِري املرافِـِق ) ١(نصَّت املادَُّة : [مناً 
إنَّ عقوبَة َمن ُحيَرُِّض املستخدَم أو العامَل على َترِك الَعَمـِل ، : (( العامَِّة على 

ٍة ، وعقوبـُة املسـتخَدِم أو أو التوقُِّف عنه ، يكون السجن ملدَّة ال تقل عن سـن
مـن املرسـوم )  ١( مـن املـادة )) العاَمِل الذي يرتُك الَعَمـَل ال تِقـلُّ عـن أسـبوٍع 

  ..امللكي بشأن كفالة استمرار سري املرافق العامة 

حرِِّض على اجلرميِة التعزيريَِّة يف القوانِني األخرى : [نياً 
ُ
  :عقوبُة امل

لوضــعيَِّة العربيَّــِة مبــدأَ املســاواِة بــني الفاعــِل للجرميــِة �جــت الكثــُري مــن القــوانِني ا
  .واحملرِِّض عليها 

حرِِّض : [لثاً 
ُ
  موقُف الفقِه اإلسالمي من عقوبِة امل

  :على اجلرميِة التعزيريَِّة املنظَّمِة يف األنظمِة السعوديَِّة 
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        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

زواجُر  �بَة ��ا عرََّف املاورديُّ العقو :العقوبُة وأنواُعها يف الشريعِة : أوالً 
  .   �وَضَعها هللاُ تعاىل للردِّ عن ارتكاِب ما حظََر وترِك ما أََمَر ِبِه 

  :والعقو_ُت يف الشريعِة اإلسالميَِّة نوعان 

  : عقو_ٌت ُمقدَّرٌة ، وهي ضر_ن : األول 

  . احلدودُ : الضرُب األوُل 

  .القصاُص أو الّديةُ : الضرُب الثاين 

  .غُري ُمقدَّرٍة ، وهي التَّعازيرُ  عقو_تٌ : الثاين 

  :أنواُع التَّعزيِرِ◌ ليست حمدَّدة : [نياً 

الفقهاُء يرون أنَّ أنواَعه ليست حمصورٌة ، وما ذكـروه منهـا إمنـا يكـوُن مـن _ِب 
ذكِر الـبعِض ال اجلميـِع ، فريجـُع فيهـا الجتهـاِد اإلمـاِم مبـا يصـُلُح لـردِع اÙـرمني  

.  

  :نوعني من التَّعزيِرِ◌  اجلمُع بني: [لثاً 

العقو_ُت التعزيريَُّة جيتهُد اإلماُم يف جنِسـها ، وقـدرِها ، علـى ضـوِء مـا حدَّدتـُه 
  .الشريعُة اإلسالميَُّة ، النتفاِء تقديرِها شرعاً ، فرتكت لرأِيِه واجتهاِدهِ 

شـاهُد الـزوِر ُجيلـُد أربعـني  �: قـال عمـُر بـن اخلطـاب : قال ~ وروى مكحول 
  ). .  ١١/٧٩/١( أخرجه ابن أىب شيبة  �وجُهُه ويُطاُل حبُسُه  وُيسخمُ 



 

 

١٠٥  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

وأمــا إن كــان مــن بــني العقــو_ِت القتــُل فيســتويف القتــَل وحــده ، ملــا روى ســعيد 
إذا اجتمـــع حـــدان أحـــدمها القتـــل  �: أنـــه قـــال �Ëســـناِدِه عـــن ابـــن مســـعود 

  ). ١١/٢/٥٦(أخرجه ابن أيب شيبة  � أحاط القتل بذلك

  :َدى ُحرَّيِة القاضي يف التَّعزيِرِ◌ مَ : رابعاً 

  . إنَّ التَّعزيَر عند الفقهاِء عقوبٌة مفوَّضٌة إىل رأِي القاضي

والــراجُح عنــد الفقهــاِء عــدا املالكيَّــِة أنَّ التَّفــويَض يكــون مــن حيــث النَّــوِع دون 
  . املقدارِ 

  . الراجُح أنَّ التفويَض يشمُل النَّوَع والقدَر معاً : وعند اإلماِم مالك 

  هل التَّعزيِرُ◌ لويلِّ األمِر أو للقاضي ؟: خامساً 

ــٌة ، فــبعُض التَّعزيــِر ال يتــوالَّه إال  ــٌة وســلطُة القاضــي خاصَّ ســلطُة ويلِّ األمــِر عامَّ
  :الوايل وليس للقاضي سلطٌة فيها ، فمن ذلك 

تَّهِم للكشِف واالسترباِء لألمِري  )١(
ُ
  . يف التُّهمِة حبُس امل

  . جيوُز للوايل ضرُب املتَّهِم ضرُب تعزيٍر، وال جيوز للقاضي ذلك )٢(
جيوُز لألمِري فيمن تكـرََّرت منـه اجلـرائُم ومل ينزجـر عنهـا _حلـدوِد أن  )٣(

  . يستدَمي حبَسه إذا تضرََّر النَّاُس جبرائِمِه حىت ميوَت، أو يتوبَ 



 

   

١٠٦  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

ألمــــــِري إحــــــالُف املــــــتَّهِم اســــــترباًء حلالِــــــِه وتغليظــــــاً عليــــــه يف جيــــــوُز ل )٤(
الكشــِف عــن أمــرِِه يف التُّهمــِة حبقــوِق ِهللا تعــاىل وحقــوِق اآلدميّــني، 

 . وليس للقاضي إحالٌف على غِري حقٍّ  

  :تعزيُر احملرِِّض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة املنظَّمِة 

جلرميــــِة التَّعزيريَّــــِة املنظَّمــــِة مل يــــنص عليهــــا إنَّ عقوبــــَة ارتكــــاِب التَّحــــريِض علــــى ا
  . الشارُع الكرميُ 

وتعزيُر مرتكيب جرمية التَّحريِض Áبٌع من خمالفِة أحكاِم اإلسـالِم ومعصـيِة ِهللا ، 
وهذه وتلك توجُب إيقاَع أشدِّ العقـو_ِت املناسـبِة الـيت تضـمُن ردَع هـؤالِء عـن 

 ..رأى مــنكم منكـرًا فليغــريه بيــده  مـن« :  �إجـراِمِهم ، كمـا قــال الرسـول 
  ).. ٤٩(رواه مسلم يف صحيحه ، برقم » 

اْختَـَلــَف العلمــاُء يف العقــو_ِت املاليَّــِة ، مــن حيــث كوِ�ــا :العقوبــُة املاليَّــُة / أوالً 
وفـــرََّق . َعِمـــل §ــا  �_قيــٌة أو منســوخٌة ، بعـــد أن اتّفقــوا علـــى أنَّ رســوَل هللا 

  ..و_ِت املاليَِّة وبني احلدوِد بعُض العلماِء بني العق

  :منشأُ اخلالِف فيها : املسألُة األوىل 

  هل العقو_ُت املاليَُّة منسوخٌة أو ال ؟: ومنشأُ اخلالِف يف هذه املسألِة هو 

  .فجمهوُر أهِل الِعلم على بقاِء العقو_ِت املاليَِّة ، وأ�ا مل تـُْنَسخ 



 

 

١٠٧  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

ـــــنَن واآل[ر قــــد جـــــاءت  فـَــــَريى علمــــاُء أهـــــِل املدينــــِة وعلمـــــاِء احلــــديِث أنَّ السُّ
  . _لعقو_ت املالية كما جاءت _لعقو_ت البدنية  

وقـد أنَكـَر العقـو_ِت املاليَّـِة مـن أنكرهـا ِمـْن أهـل الكوفـة ومـن اتـَّـَبعهم وادَّعــوا " 
  "  .أ�ا منسوخة 

اختلــــَف الفقهــــاُء رمحهــــم هللا يف :و_ِت املاليَّــــِة يف ُحكــــِم العقــــ: املســــألُة الثانيــــُة 
  :حكِم التَّعزيِر �خِذ املاِل على قولني 

أنَّ التَّعزيــَر �خــِذ املــاِل جــائز ، وهــو قــول القاضــي أيب يوســف : القــوُل األوُل 
مــن احلنفيــة ، وقـــوٌل عنــد املالكيــة ، والقـــدُمي مــن قــويل الشـــافعي ، وقــوٌل عنـــد 

شيُخ اإلسالم بـن : مجٌع من احملققني من أهل العلم ، منهم  احلنابلِة ، واختارهُ 
  .تيمية ، وابُن القيم  

أنَّ التَّعزيَر �خِذ املاِل غري جائز ، وهذا القـول هـو املشـهور مـن : القوُل الثاين 
مذهب احلنفية واملالكية ، واجلديد من قويل الشـافعي ، واملشـهور مـن مـذهب 

  .احلنابلة

  :أسوق ما وقفُت عليه من أدلّة هذا الباب وقبل َعرض اْحلُكم 

أثقــُل  ((:  �قــال رســول هللا : قــال  �حــديث أيب هريــرة : الــدليل األول 
صـــالة العشــاء وصـــالة الفجــر ، ولـــو يعلمــون مـــا : صــالٍة علـــى املنــافقني 

فيهمــا ألتومهــا ولــو حبــوا ، ولقــد مهمــت أن آمــر �لصــالة فُتقــام ، مث آمــر 
أنطلــق معــي برجــال معهــم حــزم مــن حطــب إىل  رجــال فُيصــلي �لنــاس ، مث



 

   

١٠٨  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

ح (رواه البخـاري ))  قوم ال يشهدون الصـالة فـأحرق علـيهم بيـو�م �لنـار
  .) .٦٥١ح (ومسلم ) ٦١٨

  .َعَمل الصحابة ê _لعقو_ت املالية  : الدليل الثاين 

ملـال ال وهو إذا كان جيـوز أن يُعـّزر _لقتـل ، فا: دليل عقلي  :الدليل الثالث 
  .شك أنه دون الّنفس فُيمكن أن يُعّزر به 

وَعِمــل بــه الصــحابة ê َفَمــن . جــواز العقوبــة _ملــال ، وهــي الغرامــة : الــراجُح 
  .بعدهم من التابعني واخللفاء من بعد 

  :أنواُع التَّعزيِر _ملاِل : املسألُة الثالثُة 

  .اإلتالفُ  -١

  . . التغيريُ   ٢

  . التمليكُ   ٣

  . املنُع واإلمساُك وهو ضدُّ التَّخليةِ : احلبُس لغًة 

  . تعويُق الشَّخِص ومنُعُه من التَّصرُِّف بنفِسِه  : واحلبُس يف الشَّرِع هو 

وقـــد اختَلـــَف الفقهـــاُء يف مشـــروعيَِّة احلـــبِس ، فـــذَهَب بعـــُض أصـــحاِب اإلمـــاِم 
: ماجـة مـن حـديث  أمحد وآخرون إىل عدِم مشروعيِتِه ملـا روى أبـو داود وابـن

: بغرٍمي يل ، فقال يل  �أتيُت النيبَّ : قال  �اهلرماس بن حبيب ، عن أبيه 



 

 

١٠٩  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

رواه أبــو  �؟ � أخــا بــين متــيم مــا تريــد أن تفعــل §ســريك�: ، مث قــال  �ألزمــه�
، ) ١١٠٦٨(، والبيهقـي يف الكـربى ) ٢٤٢٨(، وابن ماجه ) ٣٦٢٩(داود 

  ).٢٨٨٤(والبخاري يف التاريخ الكبري 

وذهَب إىل مشـروعيَِّتِه مجـاهُري الفقهـاِء ، وقـد نـصَّ علـى ذلـك فقهـاُء املـذاهِب 
األربعــِة  ،بــل ُحكــَي اإلمجــاُع علــى ذلــك كمــا ســيأيت ، واســتدلوا ملشــروعيَِّتِه مبــا 

  : يلي

  : من القرآِن : أوالً 

والـاليت Qتـني الفاحشـة مـن نسـائكم فاستشـهدوا ﴿ : قوله تعـاىل -١
إن شـــهدوا فأمســـكوهن يف البيـــوت حـــىت يتوفـــاهن علـــيهن أربعـــة مـــنكم فـــ

  ) . ١٥(﴾ سورة النساء ، اآلية رقم  املوت أو جيعل هللا هلن سبيالً 

  : من السنَِّة : pنياً 

مــا رواه اخلمســُة إال ابــن ماجــة عــن §ــز بــن حكــيم ، عــن أبيــه ، عــن جــده   ١
رواه الرتمـــذي ))  حـــَبَس رجـــالً يف �مـــٍة مث َخلَّـــى عنـــه ����أنَّ النـــيبَّ : (( �

، واحلــــــــــــــــــاكم ) ٤٨٧٤(، والنســــــــــــــــــائي ) ٣٦١٣(، وأبــــــــــــــــــو داود ) ١٤٣٥(
، وعبـــــــد الـــــــرزاق يف املصـــــــنف ) ٦/٥٣(، والبيهقـــــــي يف الكـــــــربى ) ٤/١٠٢(
)٨/٣٠٦ .(  

  : pلثاً 



 

   

١١٠  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

فقـــد حكـــى فخــُر الـــدين الزيلعـــيُّ  إمجــاَع الصـــحابِة علـــى مشـــروعيَِّة : اإلمجــاُع 
  . احلبسِ 

هــو حرمــاُن الشــخِص مــن : معــىن العــزِل : ن الوظيفــِة عقوبــُة الفصــِل مــ: [لثــاً 
وظيفتِـــِه ، وحرمانـُــُه  تبعـــاً لـــذلك  مـــن راتبِـــِه الـــذي يتقاضـــاه عنهـــا ؛ لعزلِـــِه عـــن 

  . عمِلِه  

كما قـَرََّر كثـٌري مـن الفقهـاِء كاحلنفيَّـِة والشـافعيَِّة اسـتحقاَق املرتشـي العـزَل ، بـل 
  . الرشوةِ رأى بعُضُهم أنه ينعزُِل مبجرَِّد أخِذ 

يــرى بعــُض العلمــاِء أنــه ينبغــي حرمانـُـُه مــن احلقــوِق : وإضــافًة إىل هــذه العقوبــِة 
  . اليت متنُحها الدولُة لألفرادِ 

  : عقوبُة َمن تكرََّر منه التَّحريُض على اجلرميِة التَّعزيريَِّة : رابعاً 

وزاَد ، أمـٌر واجـٌب  إنَّ تشديَد العقوبِة على من َتَكرَّرت منه اجلرميُة واشـتدَّ شـرُّهُ 
  . ، فمن الواجِب تعزيرُُه تعزيراً أشّد من التَّعزيِر األوَّلِ 

  موقُف الدوائِر املختصَِّة بقضا¸ التَّزويِر والرشوِة يف اململكِة من التَّحريضِ 

ـاَه السَّـائَد لـديهم ، هـو أن تكـون مسـؤوليَّة  من خالصِة أقـواِهلِم يتَّضـُح أنَّ االجتِّ
عــــن طريــــق التَّحــــريِض ، أخــــفُّ مــــن مســــؤوليَِّة ) املتســــّبب ( ي املســــاهم التبعــــ

  ).املباشر(الفاعِل األصليِّ 



 

 

١١١  

  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

وإذا كانــت بعــُض الّنصــوِص النظاميَّــِة الصــادرِة يف اململكــِة العربيَّــِة الســعوديَِّة ، 
بـني عقوبـِة الفاعـِل األصـليِّ وعقوبـِة  –حبسِب األصِل  –قد أخذت _ملساواِة 
 ٦( نظـام مكافحـة الرشـوة _ململكـة املـادة : سـبيل املثـاِل  الشريِك يُراجع على

من الئحِتِه التَّنفيذيـَِّة ، ونظـام الّتعـدين لعـام ) ٢٤٣(، ونظام اجلمارك املادة ) 
  ) ..٧(، ونظام مكافحة الّتزوير املادة ) ٦٩(ه املادة ١٣٩٢

نُّقوِد على أنَّ ويف نطاِق أحكاِم االشرتاِك _ململكِة نصَّ نظاُم مكافحِة تقليِد ال
كلَّ َمن اشتَـَرَك يف اقرتاِف جرميٍة من اجلرائِِم املنصـوِص عليهـا يف هـذا النِّظـاِم " 

، سواء _لتَّحريِض أو _ملسامهِة أو املساعدِة ، يُعاقُب بـذاِت العقـو_ِت املقـرَّرِة 
  " .للجرميِة 

غـــــريِِه بطريـــــِق اشـــــرتاَك املـــــتَّهِم مـــــع " وبنـــــاًء علـــــى ذلـــــك ال يســـــوُغ القـــــوُل �نَّ 
التَّحـــريِض علـــى ارتكـــاِب جـــرمييت التَّزويـــِر واالســـتعماِل جيعلـــه يف حكـــِم الفاعـــِل 

، ) ١/١٢/ه(األصليِّ القرار الصادر مـن الـدائرة املختصَّـة بـديوان املظـامل بـرقم 
ه ، جمموعــــــــة أحكــــــــام عـــــــــام ١٤٠٠لعــــــــام ) ق/٣٢١/١(يف القضــــــــّية رقــــــــم 

  ).. ١٤ص ( ه ١٤٠٠

تناد القراِر الذي أورَد القوَل املشاَر إليه، إىل قراِر جملِس وال ُيصحَّح ذلك ، اس
ه ؛ ألنَّ هـذا القـراَر قـد نـصَّ علـى ١٤/٨/١٣٩٩وºريـخ ) ٢٢٣(الوزراِء رقم 

جلرميِة التَّزويِر ، " يُعتُرب فاعًال أصليَّاً كلُّ َمن ساَهَم يف تنفيِذ الركِن املاّديِّ " أن 
تُقـــّرِر الـــدائرُة املختصَّـــُة بـــديوان املظـــاِمل أنَّ َمـــن  فـــال يســـوُغ إزاَء هـــذا الـــنَّصِّ أن
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ُيســــاهم مســــامهة تبعيَّــــة يف التَّزويــــِر _لتَّحــــريِض ، إمنــــا يكــــون يف حكــــِم الفاعــــِل 
األصليِّ ، إذ يف هذا القوِل حتميٌل للنَّصِّ الوارِد يف قراِر جملِس الوزراِء أكثـر ممـا 

  .حيتمل 

ُة بــديوان  ومل يقتصــر األمــُر علــى حالــٍة واحــدٍة ، ذكــرت فيهــا الــدائرُة املختصَّــ
املظاِمل هذا املعىن ، وإمنا تكرَّر ذلك يف قراراٍت أخرى اعتـرب فيهـا الشـريك يف 

، ) ٢/١٦١/ه(، ) ٣/٣٢/ه(انظـــر القـــرارات أرقـــام حكـــِم الفاعـــِل األصـــليِّ 
ه ، ١٤٠٠، لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ) ٢/١٢٠/ه(، ) ٢/١٢٥/ه(، ) ٢/١٣٦/ه(

  على التوايل،) ٤٨٨،٤٥١،٣٩١،٣٦٣،٣٥١،٣٣٣(الصفحات 

، ) ١/٨٣/ه(، ) ١/٥٩/ه(، ) ١/٢٧/ه(القـــــرارات أرقـــــام : وانظـــــر أيضـــــاً 
، ) ٣/٤/ه(، ) ٣/١٥/ه(، ) ٢/١٠٥/ه(، ) ٢/٢٨/ه(، ) ٢/٣٩/ه(

ه ، الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحات ١٤٠٠لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
)٤٣٨،٤١٠،٣٠٦،٢٠٩،١٨٦،١٤٥،١٠١،٣٨. ( .  

يت الرشوِة والتَّزويِر يف قضاِء ديواِن املظاِمل تطبيقاٌت للتَّحريِض على جرمي
  �ململكِة العربيَِّة السعوديَّةِ 

  : الرشوة : أوالً 

ــــــــــــرار  :القضــــــــــــية األوىل ه يف القضــــــــــــية رقــــــــــــم ١٤٠٢لعــــــــــــام ) ٢/٢٨/ه(ق
ه مبقـر فـرع ديـوان ١/٣/١٤٠٢ه الصـادر جبلسـة ١٤٠١لعام ) ق/٧٨٣/١(

  . املظامل جبدة 
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  :األوراِق ومساِع املرافعِة واملداولةِ بعد مطالعِة :هيئة احلكم 

َة تلقَّـت إخباريـًَّة  وقائَع الدعوى أنَّ هيئَة األمِر _ملعروِف والنهِي عن املنكِر جبدَّ
سريًَّة عن وجوِد منزٍل حبيِّ اجلامعِة معّد للـدعارِة والنسـاِء ، وعنـد مدامهـِة الـداِر 

وهـنَّ مجيعـاً حتملـَن اجلنسـيََّة . ..و... و... مبعرفِة رجاِل اهليئِة وجـدوا كـالً مـن 
ومعهنَّ رجٌل غُري حمرٍم هلنَّ وأثناَء تفتيِش رجاِل اهليئِة للـداِر عرضـَن  –اإلثيوبيََّة 

ٍل كرشـــوٍة يف مقابـــِل إطـــالِق ســـبيلهنَّ ، وذلـــك بعـــد أن  علـــيهم مبلـــَغ ألفـــي ̧ر
ى دفــِع مبلــٍغ قامــت املتَّهمــُة األوىل بتحــريِض املتَّهمتــني األخــريتني ، وحــّثهنَّ علــ

  .لرجاِل اهليئِة من أجِل إطالِقِهنَّ 

ومــن حيــث أن هــذه الوقــائع قــد قــام الــدليل عليهــا وثبــت صــحتها لــدى اهليئــة 
 ٨٨٨(مــن خطــاب رئــيس هيئــة األمــر _ملعــروف والنهــي عــن املنكــر جبــدة رقــم 

إىل مدير قسم شـرطة الكنـدرة _لنيابـة ، والـوارد مضـمونه يف خطـاب هـذا ) س
مدير املباحث اجلنائية _لوقائع سالفة الذكر ، ومن إقرار املتهمـات  األخري إىل

ل إىل رجـــاِل اهليئـــِة يف ســـبيِل ٢١/٧/١٤٠١املـــؤرخ  ه بـــدفعهنَّ مبلـــغ ألفـــي ̧ر
إطـــالِق ســـراحهنَّ ، وكـــان ذلـــك بعـــد حتـــريِض املتَّهمـــِة األوىل وترغيِبهـــا يف دفـــِع 

وِف والنهِي عـن املنكـِر مبقتضـى الّرشوِة ،ومن حيث أنَّ رجاَل هيئِة األمِر _ملعر 
ـــــوزراِء رقـــــم  ـــــِة الصـــــاِدِر بقـــــراِر جملـــــِس ال وºريـــــخ ) ١٦١(النظـــــاِم اخلـــــاصِّ _هليئ

ــــــــه _ملرســــــــوم امللكــــــــي رقــــــــم ١٦/٩/١٤٠٠ ــــــــخ ) ٣٧/م(ه واملوافــــــــق علي وºري
ه يعتــربون مــن املــوظفني العمــوميني ذلــك أنــه وإن كــان نظــام ٢٦/١٠/١٤٠٠

ه مل ١/٢/١٣٩١وºريــخ ) ٥/م(امللكــي رقــم املــوظفني العــام الصــادر _ملرســوم 
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يضع تعريفـاً للموظـف العـام إال أنـه مـن املقـرَِّر أنَّ املوظـَف العـامَّ هـو الشـخُص 
الــذي يُعهــد إليــه علــى وجــٍه قــانوّينٍ �داِء عمــٍل علــى وجــِه االنتظــاِم والــدواِم يف 

  .إدارًة مباشرًة  مرفٍق عامٍّ تديرُُه الدولُة أو أحُد األشخاِص املعنويَِّة العامَّةِ 

ملـا كــان ذلـك وكــان الثابـُت مــن األوراِق أنَّ مبلــَغ الرشـوِة قــد ُعـِرَض علــيهم مــن 
ـــــاِت وظيفـــــِتِهم وإطـــــالِق  ـــــِل اإلخـــــالِل بواجب ـــــة يف مقاب ـــــني األوىل والثاني املتهمت
ســراِحِهم وعــدِم التبليــِغ عــن الواقعــِة ، وكانــت املتهمــُة الثالثــُة وإن مل تشــرتك يف 

لرشــوِة إال أ�ــا قــد حرَّضــت علــى الرشــوِة وثَبــَت حصــوُل التَّحــريِض دفــِع مبلــِغ ا
  .من األوىل واالتفاِق بني مجيِع املتهماِت على عرِض الرشوِة 

ومن حيث أنه ملا تقدََّم فقد ثَبَت لدى اهليئـِة ارتكـاُب املتهمـاِت الثالثـِة جرميـَة 
الثامنــــِة مـــن نظــــاِم عـــرِض الرشــــوِة املنصـــوِص عليهــــا ، واملعاقـــِب عليهــــا _ملـــادِة 

) ٣٦(مكافحـــِة الرشـــوِة عـــدل بعـــض مـــواد هـــذا النظـــام _ملرســـوم امللكـــي رقـــم 
  ه٢٩/١٢/١٤١٢وºريخ 

وقد ثبَـَت لـدى اهليئـِة اشـرتاُك املتهمـِة األوىل يف اجلرميـِة بتحريِضـها علـى الرشـوِة 
 املنصــوِص عليهــا ، واملعاقــِب عليهــا _ملــادِة العاشــرِة مــن نظــاِم مكافحــِة الرشــوةِ 

  :قررت اهليئُة : فلهذه األسباب .

جبرميــِة عــرِض .... ، .... إدانــُة املتهمتــني الثنتــني اللتــني مسَّــَني أنفســهنَّ  :أوالً 
الرشوِة املنسوبِة إىل كلِّ واحدٍة منهنَّ ، وسجِن كلِّ واحدٍة ستَة أشهٍر حتتسب 

  .من ºريِخ توقيِفها على ذمَِّة هذه القضيَِّة 
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املتَّهمـــــِة األوىل جبرميـــــِة التَّحـــــريِض علـــــى الرشـــــوِة املنســـــوبِة إليهـــــا إدانـــــُة : pنيـــــاً 
  .ومعاملِتها معاملَة الفاعِل األصليِّ 

ٍل حمـــّل اجلرميـــِة املرفـــِق �وراِق القضـــيَِّة عمـــالً : pلثـــاً  مصـــادرُة مبلـــِغ األلفـــي ̧ر
  ._ملادِة الثالثة عشرة من النظام نفسه 

ه يف القضــــــــــــية رقــــــــــــم ١٤٠٢لعــــــــــــام ) ١/٩٩/ه(قــــــــــــرار :القضــــــــــــيُة الثانيــــــــــــُة 
ه مبقـــر ديـــوان ٢٣/٧/١٤٠٢ه، الصـــادر جبلســـة ١٤٠٢لعـــام ) ق/٦١٢/١(

ض    .املظامل _ل̧ر

ــَغ بــه :هيئــة احلكــم  ــُل فيمــا أُبِل املوظــُف _خلطــوِط الســعوديَِّة ... الوقــائَع تتحصَّ
ِض مـن أنـه منـا إىل علِمـِه أنَّ العمـاَل الباكسـتانّيني   ...و ... شرطة مطـاِر الـ̧ر

املتجهــِة إىل ) ٣٥٠(أخــذوا رشــوًة مــن أحــِد املســافرين علــى الرحلــِة رقــم ... و 
ه، بعــــد حتــــريٍض وترغيــــٍب مــــن أحــــِدِهم، وأ�ــــم ٢٣/٦/١٤٠٢كراتشــــي يــــوم 

ل ، والـــذي قـــاَم  ٨٥٠اختلفـــوا علـــى اقتســـاِم مبلـــِغ الرشـــوِة وقـــدره ُيســـاوي  ̧ر
  ..بضبِطِه وأرفق _ألوراِق 

كــلَّ « : مــن نظــاِم مكافحــِة الرشــوِة نصَّــت علــى أنَّ  وحيــث أنَّ املــادََّة الثالثــةَ 
موظٍف عامٍّ طلَـَب لنفِسـِه أو لغـريِِه ، أو قبـَل أو أَخـَذ وعـداً أو عطيَّـًة لإلخـالِء 
بواجبــاِت وظيفِتــِه يُعــدُّ مرتشــياً، ويُعاقــُب _لعقــو_ِت املنصــوِص عليهــا يف املــادِة 

  .» األوىل من هذا النظاِم 
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رميِة الرشوِة سالفَة الذِّكِر متوافرًة يف الدَّعوى الراهنـِة يف حـقِّ وحيث أنَّ أركاَن ج
فاملتهُم املذكوُر يُعدُّ يف حكِم املوظَِّف : فبالنسبِة للرُّكِن األوِل ... املتهِم األوِل 

مــن املــادِة التاســعِة مــن نظــاِم مكافحــِة الرشــوِة ؛ إذ هــو ) د(العــامِّ وفقــاً للفقــرِة 
املكلفـــِة مــن اخلطـــوِط الســعوديَِّة _لعمـــِل يف الصـــالِة ...  مــن العـــاملني مبؤسســةِ 

الدوليَِّة _ملطاِر خيـتصُّ حبكـِم َعَملِـِه بوضـِع بطاقـاٍت علـى عفـِش املسـافرين بعـد 
وطلَــــَب مبلغــــاً مــــن املــــال مــــن أجــــل .. عمليَّــــِة الــــوزِن ، مث نقلــــه علــــى الســــري 

ن الــوزن الزائــد ، اإلخــالل بواجبــات الــوزن ليجنبــه بــذلك دفــع األجــر املقــرر عــ
وهــو الطلــب الـــذي قــام علــى حتقيقـــه املــتهم الثالــث ، و_لنســـبة للــركن الثالـــث 
واألخري هو القصد اجلنائي فالثابت مما ساقته اهليئة من أدلة الثبـوت أن املـتهم 
األول كــــان يــــدرك وقــــت طلــــب مبلــــغ الرشــــوة انــــه مقابــــل اإلخــــالل بواجبــــات 

  .لعطية وظيفته ، وان إرادته اجتهت إىل طلب ا

[بتـة يف ) األول ...(وحيث أنه لذلك تكون جرمية الرشوة املنسـوبة اىل املـتهم 
حق مما يتعني معه إدانته ومعاقبتـه عنهـا إدانتـه ومعاقبتـه عنهـا وفقـاً لـنص املـواد 

  .األوىل والثالثة والتاسعة من نظام مكافحة الرشوة 

املــتهم األول يف جرميــة وحيـث إن اشــرتاك كــًال مــن املتهمــني الثــاين والثالــث مــع 
الرشــوة [بــت يف حقهمــا ممــا استخلصــته اهليئــة مــن أدلــة تفيــد ذلــك ممــا يتعــني 
معـــه معاقبتهـــا عـــن فعـــل االشـــرتاك بـــذات العقوبـــة املقـــررة جلرميـــة الرشـــوة وذلـــك 

  .عمالً بنص املادة السادسة من نظام مكافحة الرشوة 
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  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

  :قررت اهليئُة :فلهذه األسباِب 

...  -٢_كســتاين اجلنســية ...  -١: تهمــني الثالثــة إدانــة امل  :أوالً 
_كسـتاين اجلنسـية ، جبرميـِة الرشـوِة املنسـوبِة إىل  ...  -٣_كستاين اجلنسية  ، 

كـــــلِّ واحـــــٍد مـــــنهم املنصـــــوِص عليهـــــا واملعاقـــــِب عليهـــــا _ملـــــوادِّ األوىل والثالثـــــِة 
احـٍد مـنهم سـنًة والسادسِة والتاسعِة من نظـاِم مكافحـِة الرشـوِة ، وسـجِن كـلِّ و 

  .واحدًة ، ُحتتسُب من ºريِخ توقيِفِه على ذمَِّة القضيَِّة 

_الشـــرتاِك يف اجلرميـــِة وذلـــك _لتَّحـــريِض علـــى أخـــِذ .... إدانـــة املـــتَّهم : [نيـــاً 
  .الرشوِة ومعاملِته معاملَة الفاعِل األصليِّ 

الً حملَّ اجلر : pنياً  ميِة املرفقـِة �وراِق القضـيَِّة مصادرُة مبلِغ الثمامنائِة ومخسني ̧ر
  .عمالً _ملادَِّة الثالثة عشرة من النظاِم نفِسِه 

ه يف القضـــية رقـــم ١٤٠١لعـــام ) ١/٤٤/ه(قـــرار رقـــم : التزويـــُر : [نيـــاً 
ه املنعقــدة مبقـــر ١٨/٥/١٤٠٠ه، الصــادر جبلســـة ١٤٠١لعــام ) ق/٥٢/١(

ض    .ديوان املظامل _ل̧ر

... ، ... ، ... صَُّل فيما أبلَـَغ بـه كـلٌّ مـن املـواطنني الوقائَع تـََتحَ :هيئُة احلكِم 
ومــــا قــــرََّره بتحقيقــــاِت الشــــرطِة ، مــــن أنَّ كــــالً مــــنهم تقــــدََّم بطلــــِب قــــرٍض مــــن 
صندوِق التنميِة العقاريِة للبناِء مبخطَِّط اخلماسني بوادي الدواِسـِر ، وأَخـَذ كـلٌّ 

على رخصِة بناٍء ، مث اتـََّفـَق كـلٌّ منهم الدفعَة األوىل من القرِض بعَد أن حتصََّل 
علــى أن يقــوَم ببنــاِء فلَّــٍة لــه ، ومت التعاقُــُد يف ) املــتهِم ... ( مــنهم مــع املقــاوِل 
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        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

ه ، _لنســــبِة للــــبعِض وشــــهِر مجــــادى [ين مــــن ١٣٩٩شــــهِر مجــــاَد أول عــــام 
ُة التنفيــِذ ســتََّة أشــهٍر مــن ١٣٩٨ ه ، _لنســبِة لآلخــرين ، علــى أن تكــوَن مــدَّ

ُة ســـبعَة أشـــهٍر ، وأن يقـــوَم املقـــاوُل _ســـتالِم ºريـــ ِخ التعاقـــِد ، عـــدا الثـــاين فاملـــدَّ
الـدفعاِت الثانيــِة والثالثـِة والرابعــِة مــن القـرِض، واشــَرتَط املقـاوُل إخــراَج صــاحِب 
الشــأِن وكالـــًة لشـــخٍص حـــدَّده يف هـــذا اخلصـــوِص ، وأنـــه تبعـــاً لـــذلك قـــاَم كـــلٌّ 

مــا متَّ اســتالُم املقــاوِل للــدُّفعاِت مبوِجــِب شــهادٍة مــنهم بَعَمــِل تلــك الوكالــِة ، ك
مــن البلديَّــِة ، بعــد أن قــاَم منــدوُ§ا Ëثبــاِت حصــوِل البنــاِء ، وهــو أمــٌر مل يــتّم ، 
وأنــــه بعـــــَد الشــــكوى إىل اإلمـــــارِة ، حَضــــَرت جلنـــــٌة مــــن ِقبَـــــِل البنــــِك العقـــــاريِّ 

اِت قد ُصبَّت ، وطَلبـت مـنهم والوزاريِّ ، تبنيَّ هلا من معاينِة األراضي أنَّ امليد
املسـاُح ببلديـَِّة وادي الدواسـِر / ... دفَع األقساِط املرتتِّبِة عليهم ، وقـرََّر املـدعوُّ 

ــِه املخــتّص §ــذا  ،أنــه ُعِهــَد إليــه القيــاُم �عمــاِل الصــندوِق العقــاريِّ لتغيُّــِب زميِل
هاد»ا وÉُخُذ قياساِ»ا العمِل أصًال ، وأنه كان خيرُُج على املباين الذي ُحيّرُِر ش

وكيــــل  –مــــن الــــداِخِل ، ويتحقَّــــُق مــــن مقــــداِر اإلجنــــاِز ، وأنَّ املقــــاوَل املــــتَّهَم 
  يف استالِم الدفعاِت قد َخَدَعه وغشَّه  –الشاكني 

ـــــــــــم  ـــــــــــِق انتهـــــــــــت يف قرارهـــــــــــا رق ـــــــــــَة التَّحقي ـــــــــــخ ) ٣/٨٠(وحيـــــــــــث أنَّ جلن ºري
لتزويـرِِه شـهاداِت االسـتحقاِق املقـاوِل ، ... ه إىل إدانِة املـتهِم ١٤/٣/١٤٠١

، واستعماِل الشهاداِت املزوَّرِة ، وذلك وفقاً لنصِّ املادتني اخلامسـِة والسادسـِة 
  .من نظاِم مكافحِة التزويِر 
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  ريض على اجلرائم التعزيرية املنظمةلتحا

وحيث أنه يبـني مـن التحقيقـات علـى هـذا النحـو ، أن شـهادات االسـتحقاق 
هادة االســتحقاق اخلاصــة _لــدفعتني الثانيــة والثالثــة لثالثــة مــن الشــاكني ، وشــ

اخلاصة _لدفعتني الثالثة والرابعة _لنسبة للرابعة ، والـيت حـررت مبعرفـة مـوظفني 
_لبلدية ، هي شهادات مزورة ، وأن التزوير احلاصـل فيهـا هـو تزويـر معنـوي ، 
حيــث اثبــت §ــا وقــائع كاذبــة علــى أ�ــا وقــائع صــحيحة ، ومفــاد تلــك الوقــائع 

عينــــة مــــن مبـــاين املقرتضــــني ، حــــال أن تلــــك الكاذبـــة ، أنــــه مت اجنــــاز نســـب م
الوقـــائع مل حتصـــل ، إذ كانـــت معاينـــة منـــدويب البلديـــة املختصـــني بتحريـــر تلـــك 

  .الشهادات ، ملبان أخرى جاهزة 

وحيــــث أن الثابــــت مــــن األوراق ، أن املــــتهم قــــد اشــــرتك مــــع منــــدويب البلديــــة 
يكــون املــتهم حســين النيــة قارفــاه ، مــن فعــل التزويــر بتلــك الشــهادات ومــن مث 

فيمــا آºه مــن فعــل شــريكاً لفــاعلني حســين النيــة، مهــا منــدو_ البلديــة يف تزويــر 
شــهادات االســتحقاق ، ومقتضــي مســامهته علــى هــذا النحــو، يف تنفيــذ الــركن 
املادي للجرمية ، أنـه يعـد فـاعًال أصـلياً فيهـا ، عمـالً �حكـام املـادة الثالثـة مـن 

  .ه ١٣٩٩م لعا) ٢٢٣(قرار جملس الوزراء رقم 

وحيث أن جرمييت التزوير واالستعمال املنسوبتني اىل املـتهم ، والثابـت يف خقـه 
مرتبطتان ، ارتكبتا تنفيذاً لغرض إجرامي واحد ، ومن مث يتعني معاقبته عنهما 

  .بعقوبة واحدة 
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جبـرمييت " سـوري اجلنسـية ... " إدانـة املـتهم : قررت اهليئـة : فلهذه األسباب 
واالســـتعمال املنســـوبني إليـــه املخصـــوص عنهمـــا ، واملعاقـــب عليهمـــا ، التزويـــر 

_ملادتني اخلامسة والسادسة من نظام مكافحـة التزويـر ن وسـجنه سـنة واحـدة 
ل    .، حتسب من ºريخ توقيفه على ذمة القضية ، وتغرميه ألف ̧ر

ملظــاِمل يف قــد أصــَدَرت هيئــُة احلكــِم يف قضــا¸ التَّزويــِر بــديواِن ا:القضــية الثانيــة 
ه ١٤٠٢لعـام ) ق/١٠٩/١(اململكِة العربيَِّة السعوديَِّة حكماً يف القضـيَِّة رقـم 

تشـــادّي اجلنســـيَِّة ، ... إدانـــُة املـــتَّهِم  �: ه جـــاء فيـــه ٢٠/٤/١٤٠٢، بتــاريخ 
جبرميِة التَّزويِر املنسـوبِة إليـه ، واملنصـوِص عليهـا واملعاقـِب عليهـا _ملـادِة التاسـعِة 

ٍل ، حيــث مــن نظــاِم م كافحــِة التَّزويــِر ، وســجِنِه ســتََّة أشــهر ، وتغرميـِـِه مائــة ̧ر
اشـرتََك املــتَّهُم مــع غــريِِه بطريــِق التَّحـريِض واملســاعدِة علــى ارتكــاِب جرميــِة تزويــٍر 
يف جــــواِز ســــفٍر ؛ وذلــــك ألنَّ النظــــاَم الــــداخليَّ للمملكــــِة قــــد َمــــَنَح احملــــرَّراِت 

تتمتَُّع به احملرَّراُت الرمسيَُّة الوطنيَُّة ، ولذلك فقد َأَخَذت األجنبيَِّة ثقًة تُعادُل ما 
جمموعـة القـرارات اجلزائيَّـة الصـادرة عـن  �حكَمها يف َصَدِد جرميـِة التَّزويـِر تلـك 

ه ، اإلصـدار اجلزائـي ١٤٠٢دوائر هيئة احلكم يف قضا¸ الرشوِة والتَّزويـِر لعـاِم 
ململكــِة العربيَّــِة الســعوديَِّة ، بعنــوان لــديوان املظــاِمل _) ٢١٩-١٨٥ص(الثالــث 

  " .قضيَّة اتِّفاق ومساعدة وحتريض يف تزوير"



 

 

١٢١  
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وقــــــد ســــــاَر القضــــــاُء يف ديــــــواِن املظــــــاِمل علــــــى هــــــذا احلكــــــِم يف القضــــــيَِّة رقــــــم 
حتريض وعرض "ه ، يف قضيَّة ١/٣/١٤٠٢الصادر يف جلسة ) ق/٧٨٣/١(

 ) . .١٨٥-١٨١ص(املرجع السابق : ، انظر " رشوة

� �

 حبمد هللا تعاىل صمت التلخي
 هللا وسلم على نبينا دمحم وصلى

  .وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ¦ديه إىل يوم الدين
� �

� �

 



   

  ملخص بحث

  التحكيم بواسطة اإلنترنت

  )دراسة مقارنة( 

  بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير

  

  إعداد

  نايف بن إبراهيم بن حمد المسعد
 

  إشراف 

  وليد التويجري فضيلة الدكتور

  

  هـ١٤٣٠

  ١٥٠بالمقدمة والفهارس بل التلخيص 

  ١٢٣البحث قبل التلخيص بدون المقدمة والفهارس 

  ٤٤البحث بعد التلخيص 

  إعداد

  لجنة ملخصات األبحاث القضائية

  )قضاء(بالجمعية العلمية السعودية 

  

التحكيم بواسطة اإلنترنت

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير

نايف بن إبراهيم بن حمد المسعد

فضيلة الدكتور

بل التلخيص قث حالب

البحث قبل التلخيص بدون المقدمة والفهارس 

البحث بعد التلخيص 

لجنة ملخصات األبحاث القضائية

بالجمعية العلمية السعودية 



 

   

١٢٤  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  
  
  

  	�� א����

  
  :تشتمل هذه الرسالة على مقدمة ومتهيد وثالثة فصول وخامتة 

  :اآليتوتشتمل على :املقدمة 
  أمهية املوضوع :أوال
  أسباب اختيار املوضوع:6نيا
  .الدراسات السابقة :6لثا

  : وفيه مبحثان.يف التعريف مبفردات العنوان وأمهية املوضوع:متهيد
  . مفهوم التحكيم بواسطة اإلنرتنت: املبحث األول 
وفيــه ً. تعريــف التحكــيم بواســطة اإلنرتنــت مفــرداً ومركبــا: املطلــب األول 

  :فرعان
  .تعريف التحكيم بواسطة اإلنرتنت مفرداً : الفرع األول    
  . تعريف التحكيم بواسطة اإلنرتنت مركباً : الفرع الثاين    

  :وفيه ثالثة مطالب.أمهية التحكيم بواسطة اإلنرتنت : املبحث الثاين 
  . مزاT التحكيم بواسطة اإلنرتنت: املطلب األول   



 

 

١٢٥  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

  .ب اللجوء للتحكيم بواسطة اإلنرتنت ابأس: املطلب الثاين   
  .موانع اللجوء للتحكيم بواسطة اإلنرتنت : املطلب الثالث   

  :وفيه ستة مباحث. اتفاق التحكيم بواسطة اإلنرتنت: الفصل األول 
  .متهيد يف اتفاق التحكيم بواسطة اإلنرتنت :املبحث األول 
  .نت تعريف اتفاق التحكيم بواسطة اإلنرت : املبحث الثاين 

  . أنواع اتفاق التحكيم بواسطة اإلنرتنت: املبحث الثالث 
النظــام الواجــب التطبيــق علــى اتفــاق التحكــيم بواســطة : املبحــث الرابــع 

  . اإلنرتنت
موقــف الفقــه اإلســالمي مــن اتفــاق التحكــيم بواســطة : املبحــث اخلــامس 

  . اإلنرتنت
م بواسـطة موقـف النظـام السـعودي مـن اتفـاق التحكـي: املبحث السادس 

  . اإلنرتنت
ــاين  ــة بواســطة اإلنرتنــت: الفصــل الث ــه . إجــراءات التحكــيم اإللكرتوني وفي
  :مخسة مباحث

ـــــة : املبحـــــث األول  ـــــى إجـــــراءات املرافع ـــــق  عل النظـــــام الواجـــــب التطبي
  .اإللكرتونية 

  . اختيار احملكم ومكانه: املبحث الثاين 
وفيــه ثالثــة .اإلنرتنــت  ســري املرافعــة اإللكرتونيــة بواســطة: املبحــث الثالــث 

  :مطالب



 

   

١٢٦  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  .عرض الو6ئق والطلبات من املدعي : املطلب األول   
  . عرض الو6ئق والطلبات من املدعي عليه: املطلب الثاين   
  . طعون أطراف الدعوى على سري  املرافعة اإللكرتونية: املطلب الثالث   

عـة اإللكرتونيـة موقف الفقه اإلسالمي من إجـراءات املراف: املبحث الرابع 
.  

موقـــــف النظـــــام الســـــعودي مـــــن إجـــــراءات املرافعـــــة : املبحـــــث اخلـــــامس 
  . اإللكرتونية

إصدار حكم التحكيم بواسطة اإلنرتنـت ، وأمثلـة ملراكـز : الفصل الثالث 
  . معاصرة

  :وفيه أربعة مباحث
وفيــه .متهيــد يف إصــدار حكــم التحكــيم بواســطة اإلنرتنــت :املبحــث األول 

  :أربعة مطالب
  . كيفية إصدار حكم التحكيم بواسطة اإلنرتنت: املطلب األول   

  .حجية حكم التحكيم بواسطة اإلنرتنت : املطلب الثاين   
  . موقف الفقه اإلسالمي من اصدرا احلكم وحجيته: املطلب الثالث   
  .موقف النظام السعودي من إصدار احلكم وحجيته : املطلب الرابع   

يف حكــم التحكــيم بواســطة اإلنرتنــت وفيــه أربعــة  الطعــن: املبحــث الثــاين 
  :مطالب



 

 

١٢٧  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

  . جهة االعرتاض القضائية: املطلب األول   
  .أسباب االعرتاض : املطلب الثاين   
  . موقف الفقه اإلسالمي من الطعن يف حكم التحكيم: املطلب الثالث   
  . موقف النظام السعودي من الطعن يف حكم التحكيم: املطلب الرابع   
وفيـــه ثالثـــة . تنفيـــذ حكـــم التحكـــيم بواســـطة اإلنرتنـــت: بحـــث الثالـــث امل

  : مطالب
  . تنفيذ حكم التحكيم بواسطة اإلنرتنت: املطلب األول   
موقـــف الفقـــه اإلســـالمي مـــن تنفيـــذ حكـــم التحكـــيم : املطلـــب الثـــاين   

  . بواسطة اإلنرتنت
 موقــف النظــام الســعودي مــن تنفيــذ حكــم التحكــيم: املطلــب الثالــث   

  . بواسطة اإلنرتنت
  .أمثلة ملراكز حتكيم بواسطة االنرتنت: املبحث الرابع 

  اخلامتة 
  نتائج البحث 

  التوصيات 
  املراجع 
  اآلTت ، األحاديث ، األعالم ، املصطلحات ، املوضوعات  فهارس

  
  :التالية املباحث على ويشتمل التمهيدي الفصل
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        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  .اإلنرتنت مفهوم التحكيم بواسطة : املبحث األول 
  . تعريف التحكيم بواسطة اإلنرتنت مفرداً ومركباً : املطلب األول  

  . تعريف التحكيم بواسطة اإلنرتنت مفرداً : الفرع األول 
ـــم ُحيكِّــم ، وهـــو املنــع، وأول ذلـــك احلُْكــم، وهـــو :  التحكــيم لغـــة مصــدر َحكَّ
  . املنع من الظلم

ــم" الــذي يفصــل يف اخلصــومة يســمى و  والــذي اختــاره _ ح الكــافبفــت_"اَحملكَّ
  .بكسر الكاف "ُحمَكِّم"يسمى 

     : والتحكيم يف االصطالح

  .تولية اخلصمني حكماً يرتضيانه ليحكم بينهما: عرفه بعض املالكية Aنه 
  . تعريف املالكية هو األقرب للصواب

  : وأما التحكيم مبعناه االصطالحي عند شراح القانون 
شـخص معـني أو أشـخاص معينـني ليفصـلوا االتفاق على طرح النزاع على 

  .دون احملكمة املختصة,فيه 
مـن ,لتحقق الغرض من التعريـف, ولعل هذا التعريف هو القرب للصواب     

  .حيث متييز املعرَّف عن غريه Aقصر عبارة 
أصــلها وســط ، والــواو والسـني والطــاء بنــاٌء صــحيح : تعريـف كلمــة واســطة   

  .أوَسطُه َوَوَسطُه : وأْعَدُل الشيءِ  .يدلُّ على الَعدل والّنصف 



 

 

١٢٩  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

, شـبكة عامـة غـري مملوكـة , وتعـد شـبكة اإلنرتنـت ": تعريف كلمة اإلنرتنـت 

وإمنـا هـي عبـارة عـن جتمـع هائـل لعـدد ضـخم مـن , لدولة معينـة أوجهـة معينـة 
الشبكات واألجهزة اململوكة جلهات متعددة تتشارك مجيعها يف االستفادة من 

  .الشبكة
  .تعريف التحكيم بواسطة االنرتنت مركبا: ثاين  لفرع الا

هــو اتفــاق طــريف (:أن يقــال) للتحكــيم بواســطة االنرتنــت( التعريــف املناســب
بواســــطة , علــــى توليــــة مــــن يفصــــل يف منازعــــة بينهمــــا , خصــــومة معينــــة 

  ).االنرتنت ابتداًء وانتهاءً 
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        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  :أمهية التحكيم بواسطة اإلنرتنت : املبحث الثاين
  مزاT التحكيم بواسطة اإلنرتنت: األول املطلب   
  .إن أهم ميزة للتحكيم بواسطة اإلنرتنت هي سرعة الفصل يف النزاع .١
 . السرية .٢
  . تقليل نفقات التقاضي .٣

  :  أسباب اللجوء للتحكيم بواسطة اإلنرتنت: املطلب الثاين 
 .الرغبة يف عرض النزاع على أشخاص ذوي خربة فنية خاصة .١
صــعوبة حتديــد  هــو, حكــيم بواســطة االنرتنــت مــن أســباب اللجــوء للت .٢

عنــد إحالــة ,  وحتديــد احملكمــة املختصــة, النظــام الواجــب التطبيــق 
يـــتم , بينمـــا يف التحكـــيم بواســـطة االنرتنـــت , النـــزاع للقضـــاء العـــادي 

ــم والنظــام الواجــب التطبيــق مــن قبــل طــريف النــزاع  وهــذه , حتديــد احملكَّ
 .ع للقضاء العاديالطريقة أيسر بكثري من إحالة النزا 

  .سهولة احلصول على احلكم .٣
  . موانع اللجوء للتحكيم بواسطة اإلنرتنت: املطلب الثالث 

فمــا , والــذي يرتتــب عليــه آ�ر كثــرية ومهمــة , حتديــد مكــان التحكــيم .١
هــل هــو  مكــان إبــرام , هــو املكــان الــذي يعتــرب انــه مكــان للتحكــيم؟

 .أو مكان احملكَّم؟, العقد  أو تنفيذه ؟



 

 

١٣١  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

وتــداول , مــا يتعلــق بكيفيــة إجــراءات التحــاكم , املعوقــات أيضــا  ومــن .٢
 .ومدى صحة البيا�ت اليت تقدم عرب االنرتنت, الو�ئق االلكرتونية 

حينمــا يريــد صــاحب احلــق أن ينفــذ احلكــم يف , ومــن املعوقــات أيضــا  .٣
, هـــل ميكـــن يكـــون حكـــم التحكـــيم بواســـطة االنرتنـــت, دولـــة معينـــة 

حكـــم التحكـــيم يف الدولـــة الـــيت يـــراد تنفيـــذ متحقـــق فيـــه شـــروط تنفيـــد 
 . احلكم فيها؟  فرمبا ال تعرتف أنظمة نلك الدولة �لوسيلة االلكرتونية
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        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  
  
  
  


  א��� א��
  

  :ويشتمل على املباحث التالية.اتفاق التحكيم بواسطة االنرتنت
  .متهيد يف اتفاق التحكيم بواسطة االنرتنت:املبحث األول 

التحكـــيم أمـــر اســـتثنائي ، فـــال جيـــوز لطـــريف العقـــد التمســـك بـــه إال �تفـــاق    
  . صريح بينهما

فــإن االتفــاق علــى التحكــيم بواســطة االنرتنــت , وعــالوة علــى مــا ســبق ذكــره 
مينعهما مـن طـرح النـزاع علـى احملكمـة القضـائية  –كما سيأيت   –ملزم للطرفني 

مينـع مـن التجـاء الطـرفني إىل ماداما متفقني علـى التحكـيم ، علـى أن ذلـك ال 
  .القضاء الختاذ اإلجراءات العاجلة والضرورية 

  تعريف اتفاق التحكيم بواسطة االنرتنت : ملبحث الثاين ا  
استخدام : Aنـه ,  ميكن أن يقال يف تعريف اتفاق التحكيم بواسطة االنرتنت

لـة علـى إحا, يف صلب العقد أو منفصل عنه , اإلنرتنت ، يف تعهد طرفني
  ليفصل بينهما النزاع الناشيء ، على ُحمكَّـم أو أكثر



 

 

١٣٣  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

ميكـــن تقســـيم أنـــواع اتفـــاق التحكـــيم بواســـطة اإلنرتنـــت: املبحـــث الثالـــث 
  :االتفاق بواسطة االنرتنت �لنظر إىل  اعتبارين

  : وهذا ينقسم إىل نوعني :  �عتبار الزمن: أوالً 
ـــوع األول     ويف هـــذا النـــوع يكـــون اتفـــاق التحكـــيم :شـــرط التحكـــيم : الن

ســـابقاً علـــى قيـــام النـــزاع ، فـــال ينتظـــر أطـــراف العالقـــة القانونيـــة نشـــوب النـــزاع 
  . بينهما

وهذا يكون يف االتفاق بني الطرفني على : مشارطة التحكيم :  النوع الثاين 
لفــض النــزاع الــذي نشــأ بينهمــا فعــالً ، وهــذا يعــين أن , اللجــوء إىل التحكــيم 

اتفاق التحكيم يف هذا النوع يكون اتفاقاً الحقاً ومستقالً عـن العقـد األصـلي 
  .بني الطرفني

وهـذا علـى ) : مكـان ورود االتفـاق علـى التحكـيم(�عتبـار املكـان : 6نيًا 
  : نوعني 

فيتفــق طرفــا العقــد ,  أن يــرد االتفــاق يف نفــس العقــد األصــلي:  النــوع األول
حيـل عـن طريـق , تفسري هـذا العقـد أو تنفيـذه على أن ما ينشأ من نزاع حول 

  .التحكيم
ـــاين  أن يـــرد االتفـــاق علـــى التحكـــيم يف عقـــد منفصـــل عـــن العقـــد : النـــوع الث

أو بعد نشوء  –شرط التحكيم  –وهذا رمبا يكون قبل نشوء النزاع , األصلي
   –مشارطة التحكيم  –النزاع 
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فيمــا ســبق ســتكون بو�ئــق فــإن كــل األنــواع املشــار إليهــا , وإذا تبــني هــذا    
وهـــذه الو�ئـــق ســـتكون عبـــارة عـــن صـــفحات يف و�ئـــق الكرتونيـــة , الكرتونيـــة 

  . على اإلنرتنت
  .    وال تثري أي مشكلة يف جمال التحكيم بواسطة االنرتنت  "      

تتضـــمن العديـــد مـــن ,  إال انـــه أحيـــا� تكـــون صـــفحة املوقـــع الواحـــدة         
عـــرب الضـــغط علـــى , الـــدخول إليهـــا إىل زائـــر املوقـــع امللفـــات الـــيت تـــرتك حريـــة 

فإذا كان شـرط التحكـيم وارداً يف احـد امللفـات املسـتقلة ,   الرابط اخلاص ¡ا 
للقـــول بوجـــود اتفـــاق , فهـــل يعـــد هـــذا كافيـــا,  املتاحــة علـــى صــفحة املوقـــع

الطــرفني حبصــول املوافقــة عليهــا منهمــا معــا ، والســيما مــن الطــرف الــذي 
  ويربم العقد مع التاجر الذي وضع الشرط ؟, وقع يدخل إىل امل

يذهب بعـض شـراح القـانون إىل أن ورود شـرط التحكـيم بواسـطة اإلنرتنـت يف 
  . ملف مستقل يعد مقبوالً قانو�ً 

)  اتفـــاق حتكـــيم �إلحالـــة(إال أن عـــد شـــرط التحكـــيم يف مثـــل هـــذه احلالـــة 
  -:توافر أمرينيتطلب للقول به 

إشــارة  –وهـو عقـد الكـرتوين  –يتضـمن العقـد األصــلي أن  :األمـر األول    
يضمه أحد الروابط يف صفحة ,  إىل شرط التحكيم املوجود يف ملف مستقل 

  .املوقع
أن يكــون الوصــول الفعلــي إىل امللــف الــذي يتضــمن شــرط  :األمــر الثــاين     

  .التحكيم ممكناً 



 

 

١٣٥  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

بواسطة  النظام الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم: ملبحث الرابع ا
  :اإلنرتنت

يعترب مبدأ استقاللية اتفاق التحكيم عن العقد األصلي من املبادئ املستقرة ، 
. سـواء يف جمــال االتفاقيـات الدوليــة أو لــوائح التحكـيم أو التنظيمــات الوضــعية

  :  أثران مهمانويرتتب على هذا االستقالل 
عــــدم ارتبــــاط اتفــــاق التحكــــيم بواســــطة اإلنرتنــــت  مبصــــري العقــــد : األول    

  . األصلي
) القــانون(عــدم خضــوع اتفــاق التحكــيم اإللكــرتوين لــذات النظــام  :الثــاين    

  .الذي حيكم العقد األصلي
ونفرق يف هذا , حتديد ما يرتبه من حقوق والتزامات على ألطراف االتفاقو   

وحالـة عـدم ,لـى القـانون الواجـب التطبيـق الصدد بني حالة اتفـاق األطـراف ع
  .االتفاق على ذلك

  . اتفاق األطراف على حتديد القانون الواجب التطبيق: احلالة األوىل    
, القانون الذي حيكم اتفاق التحكيم يتعني حتديده يف ظـل مبـدأ قـانون اإلرادة

  .فاألطراف أحرار يف اختيار القانون الذي حيكم اتفاق التحكيم
ي تقــــوم إرادة أطــــراف التحكــــيم بوظيفتهــــا يف حتديــــد القــــانون الواجــــب وكــــ   

  . جيب أن تكون هذه اإلرادة صرحية وواضحة, التطبيق  
  .عدم اتفاق األطراف على حتديد القانون الواجب التطبيق:احلالة الثانية



 

   

١٣٦  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

فقــد اجتــه , إذا مل يــتم حتديــد القــانون الواجــب التطبيــق علــى اتفــاق التحكــيم   
  . خضوع األمر لقانون مقر التحكيم بعضهم إىل

حيــث يــتم يف , ويصـعب إعمــال ذلــك �لنســبة للتحكــيم بواســطة االنرتنــت    
وإال أصبحنا بصدد فراغ قـانوين يتعـذر , عامل افرتاضي غري مرتبط مبكان حمدد 

  . مواجهته
فريجــع إىل , وإذا مل يـتم حتديـد القــانون الواجـب لتطبيـق علــى موضـوع النـزاع   

   .لتحديد ذلك احملكم
  .وجيب مراعاة النصوص املتعلقة �لنظام العام 

وحيكــم القــانون الواجــب التطبيــق علــى اتفــاق التحكــيم كافــة الشــروط الشــكلية 
وكـــــذلك يف , واملوضــــوعية الالزمــــة لصـــــحة اتفــــاق التحكـــــيم وآ�ره وانقضــــاؤه 

ضي كما حيكم الرتا, وجود اتفاق التحكيم والصور اليت ªخذها هذا االتفاق 
  .وتقرير مبدأ استقالل شرط التحكيم, بني الطرفني 

  :الشروط الواجب توافرها يف اتفاق التحكيم بواسطة االنرتنت
أن التفــاق التحكــيم ,  تكــاد جتمــع القــوانني الوضــعية وكــذلك شــراح القــوانني 

  :وهي كالتايل,  شروط معينة جيب توافرها حىت يكون صحيحا 
كـون اإلجيـاب والقبـول ي :يف اتفاق التحكـيم وجود الرضا بني الطرفني: أوال

ــمن التــاجر موقعــه يف اإلنرتنــت شــروط  عــرب تلــك الوســيلة اإللكرتونيــة ، إذ يضِّ
فــإذا كانــت هــذه الوســيلة صــاحلة للتعبــري , العقــد ، ومــن بينهــا شــرط التحكــيم

فمــا مــدى اعتــداد القــانون �ــذه , ونقلهــا إىل الطــرف اآلخــر , عــن اإلرادة 



 

 

١٣٧  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

حبيث ترتتـب عليـه اآل6ر القانونيـة , يلة للتعبري عن اإلرادة كوس, الطريقة 
  .وأمهها إبرام العقد وإلزام الطرفني مبا ورد فيه؟؟, 

يتفــق الفقــه الوضــعي علــى أن القواعــد العامــة تســمح �لتعبــري عــن اإلرادة      
, أو  �إلشــــارة املعهــــودة عرفــــا , أو �لكتابــــة , ســــواء �للفــــظ , بطــــرق عــــدة 
ولكن ينبغـــي ،أو املبادلـــة الفعليـــة الدالـــة علـــى الرتاضـــي, األخـــرس  ولـــومن غـــري

ومـــن بينهـــا , حبيـــث يتـــاح لزائـــره املـــرور علـــى شـــروط التعاقـــد ,  تصـــميم املوقـــع 
شرط التحكيم قبل الضغط علـى أيقونـة القبـول ، كمـا ينبغـي أن يـربط بشـكل 

  . واضح بني إيقونة القبول وشروط التعاقد
  .  تنفيذ العقد قبل الضغط على إيقونة القبولوأيضاً ينبغي أال يبدأ يف

فــال خيلــو األمــر مــن ,  وأمــا إبــرام اتفــاق التحكــيم بواســطة الربيــد االلكــرتوين   
  :حالني

إذا كــان العــرض للســلعة أو اخلدمــة قــد مت عــرب الربيــد اإللكــرتوين _ "١
  .وكانت حالة االتصال �لكتابة مباشرة ، فإن اإلجياب هو ما صدر أوالً 

حبيـث توجـد فـرتة زمنيـة ,  إذا كانت حالة االتصال ليسـت مباشـرة _ ٢      
تفصــل مــا بــني اإلجيــاب والقبــول ،  كمــا إذا كــان العــرض موجهــاً إىل شــخص 

, فـــإن اإلجيـــاب هـــو مـــا صـــدر أوالً , حمـــدد أو لعـــدة أشـــخاص يف آن واحـــد 
  .."أن يبقى على إجيابه) العارض(وعلى املوجب 

ـــا    اإلرادة يف اتفـــاق التحكـــيم بواســـطة االنرتنـــتصـــحة التعبـــري عـــن :6ني
  :صحة التعبري عن اإلرادة تتحقق Aمرين



 

   

١٣٨  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  .أن يكو رضا الطرفني خاليا من العيوب :األمر األول   
  ,توفر األهليةلدى طريف اتفاق التحكيم بواسطة االنرتنت : األمر الثاين

,  يصــــار إىل التحقــــق مــــن هويــــة أطــــراف االتفــــاق عــــن طريــــق شــــخص �لــــث 
همتــــه التأكيــــد علــــى أن املتعامــــل الكرتونيــــاً قــــدم بيــــا�ت دقيقــــة عــــن هويتــــه م

  ).مقدم خدمة التصديق(ويطلق على هذا الشخص الثالث ... الشخصية 
عــــن طريــــق إصــــدار , وجمهــــز خدمــــة التصــــديق يقــــدم خدمــــة التصــــديق       

شـــهادة الكرتونيـــة تتضـــمن بيـــا�ت حتـــدد هويـــة حامـــل الشـــهادة ، فتبـــني امســـه 
وصــــفته فيمــــا إذا كــــان يتصــــرف , ه ورقــــم بطاقــــة االئتمــــان اخلاصــــة بــــه وعنوانــــ

  . كإحدى الشركات التجارية,  �لنيابة عن شخص معنوي معني 
,   ويتعـــني علـــى جمهـــز خدمـــة التصـــديق أن يتحقـــق مـــن صـــحة هـــذه البيـــا�ت  

و¡ذه الصورة ميكن التأكد من أن الشـخص الـذي يـربم اتفـاق التحكـيم جـائز 
   .التصرف املطلوبة وأنه مل يتخذ امساً ومهياً أو مستعاراً األهلية 

إن احملـل يف اتفـاق التحكـيم :احملل يف اتفاق التحكيم بواسـطة االنرتنـت:6لثا
ويشـرتط أن يكـون النـزاع قــابال " فـض النـزاع بــني املتنـازعني"هـو , بشـكل عـام 

  .للتحكيم
ن �حلريـــــة يف حتديـــــد واألصـــــل أن املتعاقـــــدين يف التجـــــارة الدوليـــــة يتمتعـــــا    

إال أن بعـض القـوانني واألنظمـة تضـع قيـودا علـى , املسائل اخلاضعة للتحكـيم 
ومـن أهـم تلـك القيـود ·ثـريا علـى , حرية األطراف يف إخضاع النزاع للتحكـيم 



 

 

١٣٩  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

هــي تلـك النصــوص اخلاصـة حبمايــة , قابليـة النــزاع للتحكـيم بواســطة االنرتنـت 
  .املستهلك

م علـــى إىل أن محايـــة املســـتهلك يف املعـــامالت وألجـــل ذلـــك ذهـــب بعضـــه   
تســـتلزم أن نكـــون أكثـــر تشـــددا يف تقـــدير صـــحة الرضـــا �تفـــاق , االلكرتونيـــة

  .التحكيم
بينمـــا ذهــــب الــــبعض لوضــــع حــــال لــــذلك حينمــــا يــــتم االتفــــاق بــــني التــــاجر   

  :واملستهلك عرب االنرتنت عن طريقني
نب واحد للمستهلكني أن يقدم التاجر صاحب املوقع تعهدا من جا : األول

�للجــوء إىل التحكــيم حلــل املنازعــات الــيت , الــذين يربمــون عقــدهم عــرب املوقــع 
  .وهذا التعهد يلزم التاجر وال يلزم املستهلك, تنشأ عن التعامل معه 

يعطـــي , ويتمثـــل يف إدراج بنــد يف العقـــد املــربم بـــني املســتهلك والتـــاجر :الثــاين
لجــأ لفــض النــزاع الــذي قــد ينشــأ عــن العقــد Aن ي, اخليــار مبوجبــه للمســتهلك 

_ التــاجر_و�ملقابــل يكــون الطــرف الثــاين, أو بســببه إىل القضــاء أو التحكــيم 
                   .ملزما بال خيار �للجوء إىل التحكيم مبوجب العقد 

  الكتابة يف اتفاق التحكيم بواسطة االنرتنت:  رابعا       
إىل األحكام اليت تسـري علـى _يف اجلملة _ التحكيم بواسطة االنرتنت خيضع

حـول كيفيـة اسـتيفاء الكتابـة يف اتفـاق , واإلشـكال هنـا,  التحكيم بوجه عام 
  التحكيم بواسطة االنرتنت؟؟



 

   

١٤٠  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

تكــون , ذهــب بعــض شــراح القــانون إىل حتديــد معــىن مفهــوم الكتابــة    
ة فكـــل هـــذه الوســـائل تنـــتج كتابـــ,  «لـــة الكتابـــة أو �حلاســـب االلكـــرتوين 

   .يعتد ¡ا
ــــة ضــــرورة أن   ــــدما تقــــرر القواعــــد القانوني ــــه عن وذهــــب بعضــــهم إىل ان

, يكــون اتفــاق التحكــيم مكتــو� وموقعــا بــني عليــه يــدو½ مبعرفــة األطــراف 
  .فإن هذا التقرير جيب أن يشمل نظائره االلكرتونية

      



 

 

١٤١  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

موقــف الفقــه اإلســالمي مــن اتفــاق التحكــيم بواســطة : املبحــث اخلــامس 
  اإلنرتنت 

فهـو , اتفاق التحكـيم هـو عقـد خـاص : التكييف الفقهي التفاق التحكيم 
  : صورتني مع ذلك ªيت على 

  : شرط التحكيم الوارد يف العقد  -١
فـال بـد ,  هـو عقـد شـأنه شـأن سـائر العقـود, اتفاق التحكيم كما سبق القـول
ومل يتطــــرق الفقــــه اإلســــالمي بصــــورة مباشــــرة , مــــن احــــرتام شــــروط املتعاقــــدين 

ولكــن ميكــن ·سيســه علــى ضــوء آراء الفقــه , التحكــيم الــوارد يف العقــد لشــرط
  : والشروط على قسمني .اإلسالمي للشروط املقرتنة �لعقد 

، وهــو شــرط مشــروع  وجيــب أن  الشــرط الصــحيح: القســم األول 
  :   يكون

  . شرط يالئم العقد) ب     شرط يقتضيه العقد) أ
  : لى نوعنيوهو ع: الشرط الفاسد:  القسم الثاين   

فيبقــى العقــد صــحيح ، وهــو مـــا , ال يفســد العقــدشــرط فاســد    ) أ
وال ميكـن , وال حيقق منفعة ألحد األطـراف , ينفي مقتضى العقد

  املطالبة بتنفيذه 
 .شرط فاسد يؤدي سقوطه إىل فساد العقد بكامله  ) ب



 

   

١٤٢  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

وبتطبيـــق القواعـــد الـــيت اقرهـــا الفقـــه اإلســـالمي علـــى الشـــروط املقرتنـــة     
ة عامــة ، فإنــه ميكــن اعتبــار شــرط التحكــيم شــرطاً صــحيحاً ؛ �لعقــد بصــف

 .ويقتضيه العقد. وفيه مصلحة للطرفني , ألنه شرط يالئم العقد 
وأن املتعامـل ¡ــا رمبـا تعامـل مـع مــن , ونظـرا ملـا تتميـز بـه االنرتنــت مـن العامليـة 
فــإن األصــل تطبيــق القاعــدة العامــة , يضــع شــروطا خمالفــة للشــريعة اإلســالمية 

  ).كل شرط خالف الشريعة اإلسالمية فهو �طل وإن كان مائة شرط (
اتفـاق التحكـيم ذي :  اتفاق التحكـيم املسـتقل عـن العقـد: الصورة الثانية 

وذلــــك العقــــد املســــتقل عــــن العقــــد األصــــلي يعتــــرب مــــن العقــــود الصــــحيحة ، 
  :ألمرين 

  . ١:سورة املائدة  } ُعُقودِ Tَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأْوُفوْا ِ�لْ {قوله تعاىل   .١
ويـدل هلــذه القاعــدة قولــه ,  أن األصــل يف املعــامالت والعــادات احلــل .٢

يعاً {" تعاىل   }}}}٢٩:البقرة سورةُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا ِيف اَألْرِض مجَِ

ـــى شـــروطهم إال شـــرطاً أحـــل ( مث إن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص قـــال,  .٣ املســـلمون عل
) ١٣٥٢(والرتمـذي ، رقـم ) ٣٥٩٤(، رقـم : رواه أبـو داود  )حـالالً حراماً او حرم 

   ).٦/٧٩(والبيهقي يف السنن الكربىه  ,هذا حديث حسن صحيح: وقال 
وإن كــان , فاتفــاق التحكــيم يعتــرب عقــداً صــحيحاً وإلزاميــاً بــني أطرافــه    .٤

ال يعتــرب عقــد مــن العقــود املســماة الــيت درســها وفصــلها فقهــاء الشــريعة 
  .ميةاإلسال



 

 

١٤٣  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

هــل أركــان العقــد : وبعــد أن تبــني أن اتفــاق التحكــيم عقــد صــحيح ، ننظــر 
  ! و مدى مشروعيته ؟!ميكن تطبيقها فعلياً �ستخدام اإلنرتنت ؟

)) الصـيغة((واحـدة هـو اإلجيـاب والقبـول فقـط يرى احلنفية أن أركـان العقـد 
  .ولكن يستلزمه العاقدان واحملل 

   : ويرى اجلمهور أن األركان ثالثة
  . الصيغة. ١
  . العاقدان. ٢
  .احملل. ٣

يـــتم عـــن _  غالبـــا_التعاقـــد عـــرب اإلنرتنـــت: الصـــيغة اإلجيـــاب والقبـــول: أوالً 
علــى القــول  –طريــق اإلشــارات والرمــوز، والعقــد يف الشــريعة اإلســالمية ينعقــد 

بكـــل مـــا يـــدل عليـــه ، مـــن دون اشـــرتاط صـــيغة معينـــة أو شـــكل  –الصـــحيح 
  .حمدد

  .على  صحة التعاقد �لكتابة بني غائبني  العلم وقد ذهب عامة أهل
واإلنرتنـــت مـــا هـــو إال وســـيلة لتوصـــيل الكتابـــة ، وهـــذه الوســـيلة معتـــربة شـــرعاً 
لعـــدم تضـــمنها حمـــذوراً شـــرعياً ، وألÇـــا شـــبيهة يف حقيقـــة األمـــر �لتعاقـــد عـــن 

  .طريق الرسول أو الربيد العادي اليت أجاز العلماء التعاقد بواسطتهما  
حبــث جممــع الفقـه اإلســالمي التــابع ملنظمــة املـؤمتر اإلســالمي حكــم إجــراء وقـد 

وصـدر بـذلك القـرار رقـم . العقود «الت االتصال احلديثـة يف دورتـه السادسـة 
 ونص على صحة إجراء العقود به ) ٥٢/٣/٦(



 

   

١٤٤  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

وذلـك ألنـه هنـا تعاقـد بـني , وال يوجد فرتة زمنية بني اإلجياب والقبـول    
أن مكان : ، وبيانه ملكان وحاضرين من حيث الزمان غائبني من حيث ا

املتعاقدين خمتلف فهما ال جيتمعان يف مكان واحد كما هو احلاصل يف 
  .التعاقد العادي 

أما زمان التعاقد فهو واحد ، حيث أن صفحة العقد تكـون معـدة 
ــم(ســلفاً مــن قبــل العــارض ، ومــا علــى املتعاقــد ســوى القبــول أو )احملكَّ

وجد فرتة زمنية تفصل بني اإلجياب والقبول ،ويستثىن من الرفض فال ت
   ذلك ما إذا كان العارض عنده حتفظ يف القبول أوالرفض

العقد يف اتفاق التحكيم بواسطة :حمل العقد يف  ، وهو املعقود عليه : 6نياً 
  :ينبغي أن يكون فيه أمران , االنرتنت 

وهـــو فـــض النـــزاع بـــني , أن يكـــون للعقـــد حمـــل يضـــاف إليـــه : األمـــر األول  
  فهل جيوز فض النزاع عرب االنرتنت؟, املتخاصمني عرب االنرتنت 

  :وذلك لعدة أمور, جيوز فض النزاع بني املتخاصمني عرب االنرتنت     
 .عموم النصوص الشرعية الدالة على مشروعية التحكيم .١
وإيصــال احلقــوق ألصــحا¡ا Aي , حــرص الشــريعة علــى إقامــة العــدل  .٢

ِإنَّ اّ�َ �َُْمــرُُكْم َأن {: قــال تعــاىل , ويف أســرع وقــت , كانــت طريقــة  
ـــوْا  ـــْنيَ النَّـــاِس َأن َحتُْكُم ـــُتم بـَ ـــا َوِإَذا َحَكْم ـــاَ�ِت ِإَىل َأْهِلَه ـــؤدُّوْا اَألَم ُت



 

 

١٤٥  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

يعـــاً َبِصـــرياً  ـــا يَِعُظُكـــم بِـــِه ِإنَّ اّ�َ َكـــاَن مسَِ ســـورة  } ِ�ْلَعـــْدِل ِإنَّ اّ�َ نِِعمَّ

 .٥٨النساء 
_ رمحهــم هللا_ أن يكــون احملــل قــابال للتحكــيم ،فــأكثر الفقهــاء: األمــر الثــاين 

اختلفــــوا يف القضــــا½ الــــيت جيــــوز أن يتحــــاكم إليــــه بعــــد أن اتفقــــوا علــــى جــــواز 
  :وذلك على قولني,التحكيم يف اجلملة 

أنــه جيــوز االتفــاق علــى التحكــيم يف مجيــع األحكــام  والقضــا½  : القــول األول
وقــال بــه . وهــذا هــو املــذهب عنــد احلنابلــة. كاحلــدود والنكــاح واللعــان وغريهــا

  .والظاهرية. بعض الشافعية
أنه جيوز االتفاق على التحكيم فيما يكـون مـن حقـوق العبـاد  : القول الثاين 

التحكـيم فيـه ، ومـا كـان مـن حقـوق ، أو كانت حقوق العباد فيه أظهـر جـاز 

وهـــذا .فإنـــه خيـــتص �لقاضـــي , أظهـــر _ ســـبحانه _هللا تعـــاىل ، أو كـــان حقـــه

وإحــــدى .وأكثــــر الشــــافعية. واملالكيــــة. مــــذهب مجهــــور العلمــــاء مــــن احلنفيــــة

مع أن أصحاب هـذا القـول مل يتفقـوا علـى األنـواع الـيت .الروايتني عن احلنابلة ،

  .وز جيوز فيها التحكيم وما ال جي

  .أن اإلمام أو من ينيبه هو املكلف �ستيفاء حقوق هللا تعاىل: واستدلوا

هــو القـــول الثــاين مــن أن التحكــيم جيـــوز يف  -وهللا اعلــم-الــراجح : الرتجــيح 
  أشياء خمصوصة ، لسالمة أدلتهم 



 

   

١٤٦  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

فــإن غالــب العقــود بــني ,  وفيمــا يتعلــق �تفــاق التحكــيم بواســطة االنرتنــت    
على أن يربم اتفـاق _ �التفاق _ وهذا جيوز, ى أمور مالية الطرفني تكون عل

الســــيما يف _مـــع أن املتعاقــــدين , التحكـــيم عــــرب االنرتنــــت ألجـــل نــــزاع مــــايل 
, يتمتعــان �حلريــة يف حتديــد املســائل الــيت ختضــع للتحكــيم _ التجــارة الدوليــة 

ت وليسـ, لكن جيب التقيد أن تكون تلك املسائل هـي متعلقـة حبقـوق العبـاد 
  .  من حقوق هللا

االثنـان اللـذان حيتكمـان إىل احلـاكم ليفصـل : ويـراد بـه :  العاقـدان : 6لثاً 
  . بينهما

ـم ، وال يـتم ذلـك إال Aهليـة   فالتحكيم مبناه علـى الرضـا ، واالختيـار مـن احملكِّ
  . تؤهله لالختيار الذي يعود عليه �لفائدة_ بكسر الكاف_كاملة للمحكِّم 
أن يكـون احملكـم _ كسائر عقود واملعاوضـات_ حة التحكيموهلذا يشرتط لص

وهـو البـالغ العاقـل الرشـيد ، واشـرتط بعضـهم أن يكـون حـراً ، , أهًال للتصـرف
  واألصل أن اإلنسان إذا بلغ عاقًال تكون أهليته لألداء كاملة 

جممـــع عليـــه يف اجلملـــة ، ألن التحكـــيم عقـــد  –أهليـــة األداء  –وهـــذا الشـــرط 
  : ة ال يصح تعاقده مطلقاً ، وأما �قص األهل فهو على ضربني وفاقد األهلي

فهذا يرتتب عليه صحة مـا يفعلـه مـن العبـادات :  ما تعلق حبقوق هللا .١
اخل ، ولكن ال يكون ملزماً Aدائهـا إال علـى .. فيصح إسالمه وحجه 
  جهة التأديب والتحرمي 

 :فتصرفاته على ثالثة أقسام, ما يتعلق حبقوق العباد .٢



 

 

١٤٧  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

 .فهذه تنفذ وتصح  التصرفات النافعة نفعاً حمضاً )  أ  
فهــذه ال تصــح منــه ، ولــو أجازهــا  التصــرفات الضــارة ضــرراً حمضــاً ) ب     

  .الويل ؛ ألنه ال ميلكها 
وهـــذه موقوفـــة علـــى إجـــازة  التصـــرفات الـــدائرة بـــني النفـــع والضـــرر) ج     

  . الويل ، إن أجازها صحت وإال فال
من النوع الثالث الدائر بني النفع والضرر ، لكـن ملـا كـان  وعقد التحكيم     

لــه بــديل أنفــع منــه ، وهــو التقاضــي لــدى القضــاء وكــان االحتيــاط فيــه أوىل ، 
  .ومنعه من التحكيم أسلم 

حىت منعوا �ئبه , أهلية احملكِّمولذلك  الفقهاء يطلبون لصحة التحكيم       
  . التحكيم الحتمال أن يضربه, أن ينوب عنه يف ذلك 

وإذا علمنــا ذلــك ، فإنــه جيــب علــى املتحــاكمني عــن طريــق اإلنرتنــت، أن     
  .وتكون �فذة , لكي تصح منهم تصرفاÐم , تتوفر فيهم األهلية الكاملة 

فإنــه يكــون , فــإذا عقــد �قــص األهليــة اتفاقــا للتحكــيم بواســطة االنرتنــت      
  أحوط لهالن منعه من التحكيم أسلم له و ,  عقده �طل 

لكـي ال يتعـرض العقـد , ولذا البد من حلول لكيفية معرفة أهلية املتعاقدين   
  . للبطالن 

وقـد عقـدت للكـالم عنـه مبحثـاً خاصـاً يف :  فهو احملكَّـم: أما الطرف الثاين 
  .ألمهيته وكثرة أحكامه, الفصل التايل 



 

   

١٤٨  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

 –الغالـــب يف –حيـــدد :النظـــام الواجـــب تطبيقـــه يف الفقـــه اإلســـالمي :رابعـــا
وهـذا االتفـاق ،أطراف التعاقد النظـام الـذي جيـب تطبيقـه علـى اتفـاق التحكيم

واملســـلمون علـــى شـــروطهم إال شـــرطاً حـــرم " صــحيح ويعمـــل بـــه لقولـــه ملسو هيلع هللا ىلص
   سبق خترجيه "حالالً أو أحل حراماً 

أن يكــون هــذا ولكــن هــذا االتفــاق حمكــوم بقاعــدة شــرعية أساســية هــي      
الذي اتفق عليه املتعاقدان راجعًا إىل الشـريعة اإلسـالمية ومسـتمداً النظام 

  : وهذه املسألة مقررة  يف كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ،   قال تعاىل . منها
ـــُردُّوُه ِإَىل ا�َِّ َوالرَُّســـوِل ِإن ُكنـــُتْم تـُْؤِمنُـــوَن ِ��َِّ  {" َنـــازَْعُتْم ِيف َشـــْيٍء فـَ فَـــِإن تـَ

  ٥٩: النساء سورة    "◌ِ }}}}َواْليَـْوِم اآلِخر
ولكن أحيا� يضطر الشخص للتحاكم حملـاكم , وهذا من حيث األصل العام 

فهـــل يـــرتك حقـــه يـــذهب إىل , الســـيما يف املنازعـــات الدوليـــة , غـــري إســـالمية 
أو يتحـــــاكم حملـــــاكم غـــــري إســـــالمية ,  وأحيـــــا� تكـــــون أمـــــواال طائلـــــة , غـــــريه 

  املشروع ؟للحصول على حقه 
 تكـــن هنـــاك حمـــاكم دوليـــة إذا مل  "جـــاء يف قـــرار جممـــع الفقـــه اإلســـالمي  

جيـوز احتكـام الـدول أو املؤسسـات اإلسـالمية إىل حمـاكم دوليـة     إسـالمية،
 ،٩ع (جملة اÑمع ) ٨/٩(  ٩١ : قرار رقم    ملا هو جائز شرعا    توصًال،    غري إسالمية،

  )٥ص  ٤ج

السـعودي مـن اتفـاق التحكـيم بواسـطة موقـف النظـام : املبحث السادس 
  :اإلنرتنت



 

 

١٤٩  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

لقد صدر يف اململكة العربية السعودية أول نظام للتحكيم ضمن نظـام احملـاكم 
وÓريــــــخ ) ٣٢(وذلــــــك �ألمــــــر الســــــامي رقــــــم , هـــــــ ١٣٥٠التجاريــــــة يف عــــــام 

هــــ ، مث صـــدر نظـــام متكامـــل للتحكـــيم ، مســـتفيداً ممـــا صـــدر ١٥/١/١٣٥٠
ا صـدر يف بعـض الـبالد العربيـة ، فأخـذ هـذا النظـام سابقاً يف هذا الشأن ، ومب

  .مبحاسن ما سبق ، مما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية
ولــــذا ســــنالحظ التشــــابه الكبــــري واملوافقــــة مــــع أحكــــام التحكــــيم اإلســــالمي ، 

  . ونظام التحكيم السعودي 
أخــــــــــــــــــــــذ النظــــــــــــــــــــــام   .أنواع االتفاق يف نظام التحكيم السعودي: أوالً 

 مادته األوىل بصـحة الـنص علـى التحكـيم يف صـلب العقـد وقبـل السعودي يف
حــــدوث اخلــــالف ، كمــــا أجــــاز االتفــــاق علــــى التحكــــيم عنــــد وقــــوع النــــزاع ، 

جيـــوز االتفـــاق علـــى ( علـــى أنـــه , فنصـــت املـــادة األوىل مـــن نظـــام التحكـــيم 
التحكــيم يف نــزاع معــني قــائم ، كمــا جيــوز التفــاق مســبقاً علــى التحكــيم يف 

و¡ــذا يتفــق النظــام الســعودي مــع )  وم نتيجــة لتنفيــذ عقــد معــنيأي نــزاع يقــ
شــرط ومشــارطة (قواعــد الشــريعة اإلســالمية مــن حيــث جــواز  أنــواع االتفــاق 

  ) .التحكيم 
نصــــت املــــادة الثانيــــة مــــن نظــــام :حمــــل التحكــــيم يف النظــــام الســــعودي:6نيــــا

فيهــا  علــى عــدم قبــول التحكــيم يف املســائل الــيت ال جيــوز,التحكــيم الســعودي 
  .الصلح 
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ويتضــح Aن النظــام هنــا اعتمــد علــى القــول الــراجح مــن أقــوال الفقهــاء يف      
  .املسائل اليت جيوز فيها التحكيم وما ال جيوز

ــــاً     ــــة : 6لث ــــا يتعلــــق �ألهلي نصــــت املــــادة الثانيــــة مــــن نظــــام التحكــــيم : م
على اشرتاط وجود األهلية يف التصرف مـن طـريف , السعودي يف جزئها الثاين 

وقــد بينـت الالئحــة التنفيذيــة درجـة األهليــة ومـا ال جيــوز تصــرفه يف , التحكـيم 
ال يصـح االتفـاق علـى التحكـيم إال ممـن لـه أهليـة " ذلك ، حيث نصت Aنـه 

جيــــوز للوصــــي علــــى القاصــــر أو الــــويل املقــــام ، أو �ظــــر  وال, التصــــرف كاملــــة
  " الوقف اللجوء إىل التحكيم ما مل يكن مأذو�ً له من احملكمة املختصة

  ما يتعلق �لكتابة يف اتفاق التحكيم يف النظام التحكيم السعودي: رابعاً 
مــن املعلــوم أن اتفــاق التحكــيم بواســطة اإلنرتنــت يعــين أن اإلنرتنــت هــو       

وقــد بينــا ســابقا طريقــة اختــاذ اتفــاق التحكــيم , الوســيلة الوحيــدة للكتابــة فيــه 
  . بواسطة اإلنرتنت واإلجراءات اإللكرتونية

  هل هذا حيتج به يف نظام التحكيم السعودي؟:والسؤال هنا   
جيــب التصــديق علــى اتفــاق التحكــيم , ففــي نظــام التحكــيم الســعودي        

  : ويشرتط يف وثيقة التحكيم ,  ختصة املكتوب من قبل احملكمة امل
  .أن تكون موقعة من اخلصوم أووكالئهم الرمسيني املفوضني .١
 .أن تكون موقعة من احملكم أو من احملكمني إذا تعددوا  .٢
 . أن يبني ¡ا موضوع النزاع .٣
 . أن يبني ¡ا أمساء اخلصوم .٤



 

 

١٥١  
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 . أن يبني ¡ا أمساء احملكمني وقبوهلم نظر النزاع .٥
نظـام التحكــيم الســعودي  رة مــن املســتندات اخلاصــة �لنــزاعأن ترفـق ¡ــا صــو  .٦

 .املادة السادسة,
و�لنظــــر إىل نصــــوص نظــــام التحكــــيم يف الســــعودية ال تســــتطيع أن           

حتتج به على جواز إجراءات اتفاق التحكيم بواسـطة اإلنرتنـت ، إذ أن ظـاهر 
ة ، يوقــــع عليهــــا املــــواد هــــو قصــــد الكتابــــة التقليديــــة العاديــــة علــــى أوراق ماديــــ

السيما وأن اتفاق التحكيم يف النظـام السـعودي ذو طبيعـة , أصحاب الشأن 
 .تعاقدية

ولكــن حينمــا تلقــي النظــر إىل نظــام التعــامالت اإللكرتونيــة الصــادر بقــرار رقــم 
 .هـ٨/٣/١٤٢٨وÓريخ ) ٨٠(

  .فرمبا جند مستنداً نظامياً التفاق التحكيم بواسطة اإلنرتنت
تبـادل ( ففي املادة األوىل مـن النظـام ، فسـرت التعـامالت اإللكرتونيـة ÇAـا   

أو تراســـل أو تعاقـــد ، أو أي إجـــراء آخـــر يـــربم أو ينفـــذ بشـــكل كلـــي أو 
  )  جزئي بوسيلة إلكرتونية

و�لتـــايل فـــإن , لإلنرتنـــت يف اجلملـــة _ الشـــرعية_وهـــذه املـــادة تعطـــي   
ن التعـامالت اإللكرتونيـة املعتمــدة يف اتفـاق التحكـيم بواســطة اإلنرتنـت يعـد مــ

  .اجلملة يف النظام السعودي
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وجند يف املادة السابعة من نظام التعامالت اإللكرتونية ما يدل صـراحة        
على أن أي نظام يطلب سجالت و�ئـق أو معلومـات وتكـون مكتوبـة ، فـإن 

  .تقدميها يف شكل إلكرتوين يفي ¡ذا الغرض
مـن الفقـرة ) إلكـرتوين( ىل من النظام يف بيان توضـيح معـىن وجاء يف املادة األو 

تقنيــــة اســــتعمال وســــائل كهر�ئيــــة أو كهرومغناطيســــية أو : التاســــعة ÇAــــا 
، واإلنرتنـت يـدخل )  بصرية أو أي شكل آخر من وسـائل التقنيـة املشـا�ة

  .يف مقصود هذه املادة 
نرتنـت وسـيلة معتمـدة ويتبني من ذلك Aن اتفاق التحكيم بواسـطة اإل        

  ، حسب مواد هذا النظام 
ولكن املادة السادسة من نظام التعامالت اإللكرتونية ، ذكرت شـروطاً        

  : العتماد تلك الوسيلة وهي 
حفظ السجالت اإللكرتوين �لشكل الذي أنشـئ أو أرسـل أو تسـلم  -أ(

أنشـئ به ، أو بشـكل ميكـن مـن إثبـات أن حمتـواه مطـابق للمحتـوى الـذي 
  .به أو أرسل به أو مت تسلمه به 

بقاء السـجل اإللكـرتوين حمفوظـاً علـى حنـو يتـيح اسـتخدامه والرجـوع  -ب
  إليه الحقاً 

أن حتفــظ مــع الســجل اإللكــرتوين املعلومــات الــيت متكــن مــن معرفــة  -ج
  ) املنشيء واملرسل إليه و°ريخ إرساهلا وتسلمها ووقتها
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ذهــب املـنظم الســعودي إىل مزيــد : اإلجيـاب والقبــول يف التعامــل اإللكـرتوين 
حــىت جعــل أنـه ميكــن أن ينعقــد اإلجيـاب والقبــول عــرب , مـن التوســع واالنفتـاح 

ويعـــد العقـــد صـــحيحاً وقـــابًال للتنفيـــذ ، وجـــاء يف املـــادة ,التعامـــل اإللكـــرتوين 
جيـــوز :( لثالـــث أنـــه العاشـــرة مـــن نظـــام املتعـــامالت اإللكرتونيـــة مـــن الفصـــل ا

ـــول يف العقـــود بوســـاطة التعامـــل اإللكـــرتوين  ـــري عـــن اإلجيـــاب والقب ,  التعب
  ) مىت مت وفقاً ألحكام هذا النظام,ويعد صحيحاً وقابًال للتنفيذ 

حــــرص املــــنظم :  النظــــام الواجــــب تطبيقــــه يف النظــــام الســــعودي:خامســــا
حيــث جــاء  حبيــث ال ختــالف الشــريعة, الســعودي يف ضــبط أحكــام التحكــيم 

ــــة ــــة لنظــــام التحكــــيم مــــن املــــادة الثالث ــــد تعــــدد :(... يف الالئحــــة التنفيذي وعن
احملكمـني يكــون رئيســهم علــى درايـة �لقواعــد الشــرعية واألنظمــة التجاريــة 

  ) والعرف والتقاليد السارية يف اململكة
فلــيس للدولــة تــدخل يف اختيــار النظــام , وأمــا مــا يتعلــق �لتحكــيم الــدويل     

بــل هــو مــن اختصــاص املتعاقــدين يف , ب التطبيــق علــى اتفــاق التحكــيم الواجــ
  . األصل 

إال أنـــه حينمـــا يريـــد صـــاحب احلـــق تنفيـــذ حكـــم التحكـــيم يف اململكـــة العربيـــة 
الســــعودية فإنــــه ال يكــــون قــــابال للتنفيــــذ يف الســــعودية إال إذا صــــدر أمــــر 

يف ديـــوان وهـــي احملـــاكم اإلداريـــة (�لتنفيـــذ مـــن اجلهـــة القضـــائية املختصـــة 
واجلهــة القضــائية تتأكــد مــن تــوافر الشــروط الــيت يــنص عليهــا , ) املظــامل 

, نظــام املرافعــات الشــرعية فيمــا يتعلــق بتنفيــذ األحكــام الوطنيــة الداخليــة 
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و�لتــــــايل ســــــوف حيــــــرص القاضــــــي أن يكــــــون احلكــــــم موافقــــــا للشــــــريعة 
 ويراعــــي نــــص املــــادة الثانيــــة مــــن نظــــام التحكــــيم الســــعودي, اإلســــالمية 

نظـام  ."..ال يقبـل التحكـيم يف املسـائل الـيت ال جيـوز فيهـا الصـلح "أنـه
الفقـرة , وانظـر املـادة اخلامسـة , ١٣املـادة  هــ١٤٢٨/ ٩/ Ó١٩ريـخ ديون املظـامل الصـادر يف 

  من اتفاقية ) أ(
  .نيويورك       

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

١٥٥  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

  
  

  א��� א��א��
  
  .االنرتنتإجراءات التحكيم االلكرتونية بواسطة 

  :ويشتمل على املباحث التالية 
النظــــــام الواجــــــب التطبيــــــق علــــــى إجــــــراءات التحكــــــيم :املبحــــــث األول

  االلكرتونية
ـــــــــدأ ســـــــــلطان اإلرادة          ـــــــــو , وطبقـــــــــا ملب ـــــــــة نيوي ـــــــــه اتفاقي ـــــــــذي أقرت رك وال

فــإن ألطــراف اتفــاق التحكــيم احلريــة الكاملــة ,  املــادة اخلامســة, م ١٩٥٨ســنة
  واجب التطبيق على إجراءات التحكيم يف حتديد النظام ال

وهنــاك عــدة إمكانيــات متاحــة أمــام اخلصــوم عنــد اختيــار إجــراءات التحكــيم  
  :على النحو التايل

  قد يتوىل اخلصوم Aنفسهم وضع إجراءات التحكيم_   ١
  .االتفاق على اتباع اإلجراءات املنصوص عليها يف قانون وطين معني _  ٣
يم علـــى اتبـــاع اإلجـــراءات املنصـــوص عليهـــا يف قـــد يتفـــق أطـــراف التحكـــ_  ٤

  الئحة مركز دائم للتحكيم
وتبــــدوا الصــــعوبة عنــــد عــــدم اتفــــاق األطــــراف علــــى قواعــــد حتكــــم إجــــراءات   

  .التحكيم



 

   

١٥٦  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

وهــذا مــا عليــه اتفاقيــة ,بعضــهم يــرى وجــوب الرجــوع لقــانون مكــان التحكــيم 
, التحكــيم ولكــن مــا هــو املقصــود مبكــان , املــادة اخلامســة , م١٩٥٨نيويــورك 

أو قـــانون , هـــل هـــو قـــانون الدولـــة الـــيت تنعقـــد فيهـــا هيئـــة الـــتحكم ألول مـــرة 
  الدولة اليت يصدر فيها حكم التحكيم ؟

يقــال يف اإلجابــة علــى هــذا اإلشــكال أنــه ينبغــي حتديــد مكــان التحكــيم منــذ 
أو املكــان الــذي تعينــه , إجــراءات التحكــيم إمــا علــى أســاس اتفــاق األطــراف 

  عند عدم االتفاق  هيئة التحكيم
وقــد ذهبــت بعــض أحكــام التحكــيم إىل إكمــال إرادة األفــراد بقواعــد   

  القانون الدويل العام 
يسري القانون الذي يتفق عليـه :جمال تطبيق القانون الذي حيكم اإلجراءات

علــى كافــة إجــراءات التحكــيم منــذ بــدايتها حــىت , األطــراف أو حيــدده احملكــم
  )األنسرتال( من القانون النموذجي ٢١:ادة وهذا ما قررته املÇايتها 

فهنــاك اجتــاه يــرى , ولكــن إذا مل يتفــق األطــراف علــى حتديــد بدايــة اإلجــراءات 
أن بدايـــة اإلجـــراءات مـــن وقـــت إيـــداع وثيقـــة التحكـــيم لـــدى اجلهـــة املختصـــة 

  .أصال بنظر النزاع وهذا ما عليه نظام التحكم السعودي املادة اخلامسة 
داية اإلجراءات من وقـت تسـليم املـدعى عليـه طلـب التحكـيم واجتاه يرى أن ب

وهــذا مــا عليــه قــانون جلنــة األمــم املتحــدة لقــانون التجــارة الــدويل , مــن املــدعي 
  .٢١املادة 



 

 

١٥٧  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

و·يت اإلشــكالية هنــا يف مــدى مناســبة هــذا األمــر �لتحكــيم بواســطة   
  !االنرتنت

كـــــم اإلجـــــراءات يتمتــــع األطـــــراف حبريـــــة كاملـــــة يف حتديــــد القـــــانون الـــــذي حي 
وميكـنهم , كما ميكنهم اخلضوع إلحدى لوائح هيئات التحكيم , االلكرتونية 

  .اختيار قانون وطين �عتباره القانون الواجب التطبيق 
فإنـه يتعـني عنـد بعـض شـراح , ويف حالة عدم اختيـار الئحـة حتكـيم الكرتونيـة 

  الفنية  القانون أن حيدد األطراف يف اتفاقهم التحكيمي االشرتاطات
من الئحة احملكمـة االلكرتونيـة مـن _  ١٤_ ويف هذا اإلطار تقرر املادة      

خضوع إجراءات التحكيم للقواعـد اإلجرائيـة الـيت تـنص عليهـا الئحـة احملكمـة 
  ,مع مراعاة القواعد املتعلقة �لنظام العام 

إذا  ,فقد قررت الرجوع ملكان التحكـيم , م ١٩٥٨و�لنسبة التفاقية نيويورك 
وميكــن حتديــد ذلــك يف التحكــيم العــادي , مل يتفــق الطرفــان علــى مكــان معــني 

ولكـــــن الصـــــعوبة تكـــــون يف حتديـــــد مكـــــان التحكـــــيم يف التحكـــــيم بواســــــطة ,
  .االنرتنت 

فقـــد ذهـــب اجتـــاه إىل أن مكـــان التحكـــيم عـــرب االنرتنـــت �لرجـــوع إىل مكـــان 
  اَحملكَّم

  .مقدم اخلدمة وذهب اجتاه آخر أنه ينبغي الرجوع إىل مكان,
  .وذهب اجتاه آخر إىل ترك حتديد مكان التحكيم هليئة التحكيم



 

   

١٥٨  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

وذهــــب اجتــــاه آخــــر إىل عــــدم إســــناد التحكــــيم االلكــــرتوين إىل قــــانون مكــــان 
  .التحكيم

واحلل األقرب هو ترك احلرية لألطراف يف حتديد مكـان ومهـي للتحكـيم  لعـدم 
  .  وجود مقر مادي للمحاكم االلكرتونية 

  اختيار احملكم ومكانه : املبحث الثاين 
  :ميكن تعيني احملكمني Aساليب ثالث :تعيني احملكمني:أوال

  تسمية احملكمني �تفاق األطراف: األوىل 
  تسمية احملكمني من قبل الغري برضاء األطراف :الثانية
أن يقــوم كــل طــرف بتســمية حمكــم علــى أن يقــوم احملكمــان املختــاران : الثالثــة

مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم  )١١(املــادة   الطــرفني بتســمية احملكــم الثالــث مــن قبــل

  .التجاري الدويل
     
فإن حرية األطراف يف تعيني , وأما يف حالة رجوع األطراف هليئة التحكيم    

  .احملكمني تكون مقيدة بنظام تلك اهليئة 
  صفات احملكَّم واستقالليته:6نيا      
ـــم احليـــدة والنزاهـــة واالســـتقاللية   مـــن  ٩تـــنص املـــادة ،جيـــب ان تتـــوافر يف احملكَّ

علـى ضـرورة أن يكـون احملكَّـم مسـتقال يف مواجهـة , نظام احملكمـة االلكرتونيـة 
األطراف مبا تستلزمه  هذه االستقاللية من عدم وجود أي عالقة من أي نوع 

  .بينه وبني أطراف التحكيم



 

 

١٥٩  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

ـــم أن يعلـــن قبـــل _ احملكمـــة االلكرتونيـــة كمـــا يف الئحـــة_وجيـــب    علـــى احملكَّ
  . تعيينه عن هذه االستقاللية

جــاء يف القــانون النمــوذجي للتحكــيم التجــاري مــن املــادة : رد احملكمــني: 6لثــا
ــم مــع مراعــاة "انــه ) ١٣( للطــرفني حريــة االتفــاق علــى إجــراءات رد احملكَّ

  " من هذه املادة٣أحكام الفقرة 
إجـــراءات رد , مـــن الئحـــة احملكمـــة االلكرتونيـــة )  ١٠(دةكمـــا نظمـــت املـــا   

إمـــا علـــى عـــدم احليـــدة مـــن , وهـــذا الـــرد جيـــب أن يكـــون مؤسســـا , احملكمـــني 
أ½م  ١٠وجيــب أن يقــدم طلــب  الــرد خــالل , أو عــدم االســتقاللية , احملكــم 

أو من Óريخ علم الطرف طالب الرد �ألسـباب الـيت , من Óريخ تعيني احملكم 
وال يُلتفـــت إىل طلـــب الـــرد الـــذي يقـــدم بعـــد فـــوات ,  هـــا طلـــب الـــرد بـــين علي
وتفصل سكرÓرية احملكمة يف طلب الرد املقدم بقـرار Çـائي غـري قابـل , امليعاد 
  للطعن
,  مـن  الئحـة احملكمـة االلكرتونيـة  ١١نصـت املـادة :اسـتبدال احملكمـني:رابعا

يينـه لنظـر نفـس النـزاع على إمكانية تعيني حمكم بدال من احملكم الذي سـبق تع
أو استقالته بعد قبول سـكرÓرية , أو إذا مت رده , وذلك إذا مل يقم بواجباته , 

  .أو يف حالة قيامه Ùجازة,احملكمة له 
  

  سري املرافعة االلكرتونية بواسطة االنرتنت: املبحث الثالث 
  )احملتكم(عرض الو6ئق والطلبات من املدعي:املطلب األول



 

   

١٦٠  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

تشـــــتمل علـــــى , التحكيميـــــة عـــــرب ذلـــــك املركـــــز  بعـــــدة مراحـــــل متـــــر اخلصـــــومة 
إذا أرادا عــرض النــزاع عــرب , مــن قبــل طــريف التحكــيم , إجــراءات يتعــني اتباعهــا
  .مركز التحكيم والوساطة

  :وهي كالتايل  
والنقـــر , التوجـــه ملوقـــع مركـــز التحكـــيم املعـــني علـــى شـــبكة االنرتنـــت  .١

ى الشاشــة منـوذج طلــب فيظهــر علـ, بعـدها علــى مفتـاح إحالــة النـزاع 
 .التحكيم معد سلفا من قبل مركز التحكيم

  :يتعني على احملتكم أن يكتب يف طلب التحكيم ما يلي  .٢
  . طبيعة النزاع وظروفه_ أ

  Wipoمركز حتكيم ووساطة ) ٩٬٨٬٧٬٦:(املوادذكر أمساء ممثلية يف نظر النزاع _ب
  ....).٣٬١(حتديد عدد احملكمني_ ج
  .املتبعة خالل نظر النزاع اختيار اإلجراءات_ د

لكـي خيتـار اإلجـراءات _ بعـد تسـليم طلـب التحكـيم_وسيعطى مهلـة أسـبوع 
  .املقرتحة 

  .إرفاق نسخة عن اتفاق التحكيم للمركز_ هـ 
  .   إعداد قائمة �ألدلة والّبينات املستند إليها يف االدعاء_ و
) ى عليـه املـدع(إرسال طلب التحكيم بعد ذلـك للمركـز وللمحـتكم ضـده_ ز

           .  



 

 

١٦١  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

وللمحـــــتكم اخليـــــار Aن يـــــرتك للمركـــــز اإلخطـــــار للمـــــدعى عليـــــه  بطلـــــب     
فعليـه أن خيطـره , وإذا اختـار اخليـار الثـاين ,  أو هـو خيطـره بنفسـه , التحكيم 

وإال عــد احملــتكم , يف مــدة أقصــاها عشــرون يومــا مــن وصــول االدعــاء للمركــز 
  . حكيمراجعا عن طلبه يف إحالة النزاع للت

  .أداء الرسوم اإلدارية احملددة وفق جدول مرسوم _ ح   
ولو مل يـدفع , ويبدأ Óريخ النظر يف النزاع بعد استالم طلب التحكيم مباشرة  

   Wipoج مركز حتكيم ووساطة ,ب/٤١املادة  .الرسم اإلدارية
      

  )احملتكم ضده(عرض الو6ئق والطلبات من املدعى عليه: املطلب الثاين
مينح مهلـة عشـرين يومـا إلرسـال ,  عد  إخطار املدعى عليه بطلب التحكيم ب

  :و الذي جيب أن يتضمن النقاط التالية, جواب للمركز 
  .دفوعه واعرتاضاته على االدعاء_  ١
  . إعداد قائمة �لبّينات املؤيدة لدفاعه_   ٢
  .أو يؤجل تقدميها ملرحلة الحقة, إرفاق بيناته مع اجلواب _٣
مــع فقــدان املــدعى عليــه هــذه اخليــار يف ....) ٣٬١(ديــد عــدد احملكمــنيحت_ ٤

إذ يتعـــني عليـــه هنـــا إرســـال , حـــال اختـــار احملـــتكم لثالثـــة حمكمـــني لنظـــر النـــزاع
  : قائمة Aمساء ثالثة حمكمني من قائمة



 

   

١٦٢  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

عليـــه إخطـــار املركـــز بـــذلك خـــالل , وعـــل فـــرض ·ييـــده لوجـــود حمكـــم فـــرد   
املـــــادة  . كـــــان اخليـــــار للمركـــــز يف االختيـــــاروإال, يومـــــا مـــــن بـــــدء التحكـــــيم ١٥
  wipoمركز  حتكيم ووساطة ) ب,أ(/١٤
فيتعني عليه أداء الرسوم اإلدارية ,وان اعرتض املدعى عليه �حملكم الفرد _    

  .عن ثالثة حمكمني
, بنكــول احملــتكم عــن دفــع الفــرق يف الرســوم اإلداريــة خــالل املهلــة أعــاله      

  عد راجعاً عن إدعاءه 
ومــع وجــود أي نقــص يف بّينــات احملــتكم ضــده , و�ســتالم املركــز اجلــواب _   

ومنحه مهلٍة يومني , فسيخطره املركز بذلك خالل أسبوع من استالم اجلواب 
  . إلكمال النقص

جتدر اإلشارة أن للمحتكم ضده أن يرفـق مـع جوابـه ادعـاء مقـابال أو _      
  .الحقا خالل إجراءات نظر النزاع

وحتديـــد Óريـــخ , ني املركـــز موعـــد احملاكمـــة بتمـــام بّينـــات فريقـــي النـــزاع يعـــ_   
  .يوما من استالمه اجلواب٣٠وذلك خالل , صدور قرار اهليئة 

ال تتجـــاوز ثالثـــة أ½م يف حـــال طلـــب ,جلســـات احملاكمةســـرية وســـريعة _    
او لتقــدمي أيــة بينــة ســبق أن أشــار إليهــا , مســاع الشــهود او طلــب اخلــربة الفنيــة 

وإخطــــار املركــــز انــــه ســــيقدمها وقــــت , أي مــــن الفــــريقني ضــــمن قائمــــة بّيناتــــه 
  wipoمركز حتكيم ووساطة , )د/٥٣(, )أ/٣٩(,) ج/٤٢( املواد .احملاكمة

  



 

 

١٦٣  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

جيوز  طعون أطراف الدعوى على سري املرافعة االلكرتونية: املطلب الثالث
  :ألطراف الدعوى تقدمي الطعون يف موضعني 

فاملــدعى عليــه يقــدم دفوعــه وطعنــه , ب رفــع النــزاع حــني طلــ: املوضــع األول
و�ملقابــل فــإن املــدعي يــتم , ...يــوم ٢٠بعــد طلــب املــدعي التحكــيم يف مــدة 

وهـــذا اإلجـــراء , تزويـــده بنســـخة مـــن طعـــون املـــدعى عليـــه ليقـــوم �لـــرد عليهـــا 
  .يكون قبل بداية جلسات احملاكمة 

, مـــام هيئــــة التحكــــيموذلــــك أ, يف أثنــــاء جلســـات احملاكمــــة : املوضـــع الثــــاين
Aن يف _املــدعي واملــدعى عليــه_ويكــون مركــز التحكــيم قــد أُبلــغ مــن اجلــانبني 

وأÇــم ســيقدموÇا خــالل اجللســات , حيــازÐم مــا يطعــن بــه أحــدهم ضــد اآلخــر
ــــل . يف احملاكمــــة ــــدفوع قب حيــــث إÇــــم مل يســــبق أن قــــدموا تلــــك الطعــــون أو ال

  wipoاطة مركز حتكيم ووس, )٤٤(املادة .جلسات احملاكمة
تقتصر إجراءات احملاكمة أمام هيئة التحكيم علـى ثالثـة , ويف هذا املوضع    

  :وهي . واليت تتضمن إما إدعاء أو جواب, أنواع من البينات 
األصل أن يقدم فريقا النزاع دفوعهم وبّينـاÐم دفعـة واحـدة :البّينة اخلطية: أوال
مركــز حتكــيم , )ب / ١٣( املــادة �لنســبة للمحــتكم ضــده, وذلــك عنــد رفــع النــزاع , 

  wipoووساطة 

وهـــذه البينــة هلـــا خطــوات عمليـــة ملــن أراد االســـتعانة :البينـــة الشخصــية:6نيــا 
  :وهذه اخلطوات تتمثل يف , بشهود يف سري الدعوى 

  . إخطار هيئة التحكيم مسبقا برغبته يف االستعانة ¡م_ ١



 

   

١٦٤  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  .حتديد الوقائع اليت يطلب مساع شهادÐم فيها_ ٢
  .تزويد اهليئة Aمسائهم وعناوينهم _٣
  :وهي, توضع هلم آلية مساعهم , بعد موافقة اهليئة على مساع شهادÐم  
  . إما تكون عن طريق اهلاتف_١
  .أو استدعائهم جللسة سرية_ ٢

, وعليــــه أيضــــا مســــؤولية صــــون الشــــاهد , ونفقـــة الشــــاهد علــــى مــــن أتــــى بـــه 
 .ع عليــه أثنــاء اجللســة وخارجهــاوســائر مــا اطلــ, وحفظــه ســرية مــا شــهد عليــه 

  wipoمركز حتكيم ووساطة ) د,ج,ب,أ/٥٤( املادة
    

  :يشرتط لالستعانة ¡م:اخلربة الفنية:6لثا   
  . إخطار اهليئة بذلك يف وقت معقول قبل احملاكمة_١
  . ذكر اسم اخلبري_٢
  . حتديد الواقعة املطلوب إجراء اخلربة حوهلا_٣
, لتســليم تقريــر اخلبــري , يومــا علــى األكثــر ٣٠مهلــة وبعـد موافقــة اهليئــة جتعــل  

وتقدمي انتقادات خطية ضد , ويقوم األطراف بعدها مبناقشة اخلبري عن التقرير
  .  وتفقد اهليئة هذا اخليار, مث للهيئة اخليار األخذ �لتقرير أم ال, التقرير

مث بعــــد انتهــــاء مســــاع البينــــات حيــــدد موعــــد لصــــدور قــــرار التحكــــيم خــــالل    
( ,) ١٢(,  ) أ/٤٩(  املـــــــــواد .قابـــــــــل للتأجيـــــــــل عنـــــــــد االقتضـــــــــاء, ثالثـــــــــني يومـــــــــا

  wipoمركز حتكيم ووساطة ) ب/٦٣(,) د,ج,ب,أ/٥٥



 

 

١٦٥  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

  موقف الفقه اإلسالمي من إجراءات املرافعة االلكرتونية : املبحث  الرابع 
  :احملكم ومكانهاختيار :أوال 

ـــم   وهـــو الطـــرف الثـــاين يف عمليـــة .هـــو الشـــخص الـــذي حيـــتكم إليـــه: احملكَّ
  التحكيم

  لقد اتفقت مجيع املذاهب الفقهية يف اشرتاط كمال األهلية يف احملكم و    
جنــد أÇــم اتفقــوا , وإذا نظــر� يف الشــروط الــيت اشــرتطت يف املــذاهب األربعــة   

  :على الشروط التالية
  العقل_٢م              اإلسال_١
  البلوغ_٣
               وعند املالكية ليس شرط صحة بل يوجب العزل, البصر_ ٤

  الكالم_  ٥ 
واختلفـوا يف وعند املالكية لـيس شـرط صـحة بـل يوجـب العـزل, السمع  _ ٦
:  
جيـــــوز للمـــــرأة أن تتـــــوىل القضـــــاء يف غـــــري احلـــــدود :قـــــال احلنفيـــــة : الـــــذكورة_١

  ..والقصاص
  إن وجد فال يوىل غريه: قال احلنفية : االجتهاد_ ٢
  إن وجد العدل فال يوىل غريه: قال احلنفية : العدالة _٣
الكفايـــــة وفســـــروها �لقـــــدرة العقليـــــة واجلســـــمية علـــــى مهـــــام :وزاد الشـــــافعية   

  القضاء



 

   

١٦٦  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

بــل يكفــي أن يعلــم احلكــم الــذي حيكــم , أنــه ال يشــرتط االجتهــاد  والصــحيح
 فيه 

أنــه جيــب , عنــد مجهــور العلمــاء أن احملكمــني إذا كــا� اثنــني  ومــن املتفــق عليــه
  :وذلك ألمور, وإال مل يلزم , اتفاقهم على احلكم 

وأ� موســــــــى األشــــــــعري _ Ü_أن علــــــــي بــــــــن أي طالــــــــب  )١
_ Ü _ رضـــــي هللا _حكمـــــا معاويـــــة وعمـــــرو بـــــن العـــــاص

 ورضيا حبكمهما _ عنهما

ألن يف ز½دة , لبيــــة إذا كــــان عــــددهم وتــــرا والــــذي يظهــــر جــــواز احلكــــم �ألغ
ــــــرأيني  ــــــم , العــــــدد ترجيحــــــا ألحــــــد ال إال أن مثــــــل هــــــذا األمــــــر ينبغــــــي أن يعل
  .للمحكمني مسبقا ليتم الرضا به

الّرَِجـاُل {لقولـه تعـاىل , وال جيوز حتكيم املرأة على الصحيح مـن أقـوال العلمـاء
ــَل اّ�ُ  ــى النَِّســاء ِمبَــا َفضَّ ــوَن َعَل ــوْا ِمــْن قـَوَّاُم ــٍض َوِمبَــا أَنَفُق ــى بـَْع بـَْعَضــُهْم َعَل

   ٣٤:سورة النساء َأْمَواهلِِمْ 

ــوا أمــرهم امــرأة(لقــول النــيب ملسو هيلع هللا ىلص} ــن يفلــح قــوم ول أخرجــه البخــاري يف صــحيحه  )ل
َنِة الَِّيت َمتُوُج َكَمْوِج اْلَبْحرِ  �ب, كتاب الفنت  ,   ب اْلِفتـْ

, اختلف العلماء يف جواز فسخ عقد التحكـيم :وردهمعزل احملكمني : 6نيا 
  , أو عزل احملكَّم  قبل احلكم 

من قبل املتخاصمني أو , إىل جواز فسخ عقد التحكيم : فقد ذهب بعضهم 
وأمــا بعــد شــروع احملكــم يف , أحــدمها قبــل شــروع احملكــم يف النظــر يف اخلصــومة 



 

 

١٦٧  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

وهذا قول عنـد , لتحكيم فال جيوز ألحدمها الرجوع عن ا, النظر يف اخلصومة 
  وأحد الوجهني عند احلنابلة  , ووجه عند الشافعية , املالكية 

  :وحجتهم يف ذلك 
بعــد الرتافــع _ال جيــوز ألحــدمها,�لقيــاس علــى اخلصــوم عنــد القاضــي  .١

 إن يوكل وكيال أو ليعزله_ عند القاضي

أن لكل واحد من اخلصمني أن يرجع عن التحكيم مامل : وذهب بعضهم 
وقـول , وهـذا قـول احلنفيـة والشـافعية , فإذا حكم لزمهمـا , عليهما  حيكم

  وأحد الوجهني عند احلنابلة, عند املالكية 
ألنــه يرتتـب علـى جـواز الفســخ , والـراجح هـو القـول األول : الرتجـيح

,  فقـد يكتـب و�ئـق, هنا اإلضرار �حملكَّم والسيما مع وجـود العـوض 
فكـل , نه يضـر Aحـد اخلصـمني وأل, ...ويستشري, وحيضر معلومات 

وهللا أمـــــر , فيبطـــــل املقصـــــود , مـــــن رأى أن احلكـــــم ال يوافقـــــه رجـــــع 
, ١:املائـدة  سـورة }Tَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمنُـوْا َأْوفُـوْا ِ�ْلُعُقـودِ {�إليفاء �لعقود 

وبـــذلك يكـــون عقـــد التحكـــيم عقـــدا الزمـــا   ال جيـــوز فســـخه إال قبـــل 
  . القضية  شروع احملكم يف النظر يف

فــالتحكيم مــرتبط غالبــا بعقــود , وأمــا يف حــال التحكــيم بواســطة االنرتنــت    
  .و�لتايل فال يصح الرجوع عن شرط التحكيم, أخرى 

نلـتمس مشــروعية املرافعــة .ســري املرافعــة االلكرتونيـة يف الفقــه اإلســالمي:6لثـا
  :االلكرتونية من عدة أمور



 

   

١٦٨  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  وإيصال احلقوق ألهلها, إقامة احلق و , عموم األدلة الدالة على العدل_١
ِإنَّ اّ�َ �َُْمرُُكْم َأن تُـؤدُّوْا اَألَمـاَ�ِت ِإَىل َأْهِلَهـا َوِإَذا َحَكْمـُتم بـَـْنيَ {قال تعاىل 

يعـاً َبِصـرياً  ـا يَِعُظُكـم بِـِه ِإنَّ اّ�َ َكـاَن مسَِ  النَّاِس َأن َحتُْكُموْا ِ�ْلَعْدِل ِإنَّ اّ�َ نِِعمَّ
  ٥٨:النساء سورة }
َلَعــلَّ  "قــول النــيب صــلى هللا عليــه ســلم _٢ َــا َأَ� َبَشــٌر َوِإنَّــُه �َْتِيــِين اْخلَْصــُم فـَ ِإمنَّ

لَـَغ ِمـْن بـَْعـٍض فََأْحِسـُب أَنـَُّه َصـَدَق فََأْقِضـَي لَـُه بِـَذِلَك  بـَْعَضُكْم َأْن َيُكوَن أَبـْ
ْلَيْأُخــــْذَها َأوْ  ـَـــا ِهـــَي ِقْطَعــــٌة ِمـــْن النَّــــاِر فـَ  َفَمـــْن َقَضــــْيُت لَـــُه ِحبَــــقِّ ُمْســـِلٍم فَِإمنَّ

رُْكَها ْليَـتـْ   )  ٨١٨( مرق , , مسلم, )٧١٨١(أخرجه البخاري رقم "فـَ
هـو التيسـري , أن من مقاصد الشريعة اإلسالمية يف احملاكمات والتقاضي _ ٣

وضــــــبط , والتعجيــــــل �لفصــــــل يف اخلصــــــومة بعــــــد انقضــــــائها , ورفــــــع احلــــــرج 
  وحتقيق الوصول للعدل, إجراءات التحاكم 

التوقيـع  اإللكـرتوين عبـارة عـن ملـف رقمـي  كـرتوينحجية التوقيع اإلل: رابعا 
صغري يصدر عن إحدى اهليئات املتخصصة واملستقلة ، واملعرتف ¡ا من قبـل 

كـرقم , احلكومة ، ويف هذا امللـف  يـتم ختـزين االسـم وبعـض املعلومـات اهلامـة 
  التسلسل وÓريخ انتهاء الشهادة ومصدرها وحنو ذلك

  :وللتوقيع اإللكرتوين صورÓن
وذلــك عــن طريــق اســتعمال عــدة أرقــام ) : الكــودي(التوقيــع الرقمــي  -١

  .يتم التوقيع به, لتكِّون يف النهاية كوداً  خاصاً , يتم تركيبها 
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  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

ويـــــتم ذلـــــك عـــــن طريـــــق اســـــتخدام قلـــــم : التوقيـــــع �لقلـــــم اإللكـــــرتوين -٢
ميكــن عــن طريقــه الكتابــة علــى شاشــة احلاســب , إلكــرتوين حســايب 

 .خمصص لذلك �ستخدام بر�مج,  اآليل
وقــد اعرتفــت بعــض الــدول �لتوقيــع اإللكــرتوين وســاوت بينــه وبــني التوقيــع 

  العادي يف اإلثبات
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  حجية التوقيع اإللكرتوين  يف اإلثبات يف الفقه اإلسالمي: خامسا
وخاصـــة التوقيـــع الرقمــــي ,  الـــذي يظهـــر صـــحة اســـتخدام التوقيـــع اإللكـــرتوين

قه اإلسـالمي، وأن هـذا يتفـق مـع مبـادئ إلثبات التعامالت اإللكرتونية يف الف
  :اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية وذلك ملا يلي

أن وسـائل اإلثبـات يف الشـريعة اإلسـالمية غـري حمصـورة يف عـدد معــني  .١
بـل تشـمل كـل وسـيلة يبـنيَّ فيهـا , أو شكل حمدد على القول الـراجح 

  احلق وتوصل إىل العدل
وعلمــه مبضــمون الكتابــة  أن القصــد مــن التوقيــع داللتــه علــى صــاحبه .٢

وهذا متحقق يف التوقيع اإللكرتوين كما هـو متحقـق , اليت وقَّع عليها 
 . إن مل يكن أكثر, يف التوقيع العادي 

بـــل تصـــح علـــى , أن الكتابـــة ليســـت حمصـــورة بشـــيء معـــني كـــالورق  .٣
 األشجار واألحجار واجللود وغريها 

  .واملستقبلإن التوقيع اإللكرتوين الرقمي حيدد هوية املرسل  .٤
ــم أإن ممــا يــدل علــى جــواز  الرســوم اإلداريــة أجــرة احملكــم:سادســا   خــذ احملكَّ

  :أجرة على التحكيم مايلي
يكفيه هو , جيوز له أخذ رزق من بيت املال أن القاضي وهو والية شرعية_١

جــاز لــه , فــإن مل يكــن لــه رزق مــن بيــت املــال , وأوالده لقــاء تفرغــه للقضــاء 
  .اخذ األجرة يف أحد الوجهني عند احلنابلة
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الـذي ال رزق لـه علـى عملـه , فأوىل �جلـواز ذلـك احملكَّـم , فإذا جاز له ذلك 
  .هذا من بيت مال املسلمني

ـــــة_٢ ـــــل املتخاصـــــمني  أن التولي ـــــم مـــــن  قب ـــــة يف , يف التحكـــــيم للمحكَّ والتولي
والســلطان يفــرض للقاضــي مــا يكفيــه مــن بيــت , القضــاء مــن قبــل الســلطان 

  .فكذلك اخلصوم, املال 
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موقف النظام السعودي من إجراءات املرافعة : املبحث اخلامس
  االلكرتونية

, أو احملكمني �تفاق احملتكمني يتم تعيني احملكم :اختيار احملكم ومكانه :أوال
مـن نظـام , ٥:املادة  ..وأمساء احملكمني, يف وثيقة حتكيم حيدد فيها موضوع النزاع 

  ..التحكيم السعودي 
وعند اختيار احملكم هناك شروط معينـة نـص عليهـا نظـام التحكـيم السـعودي  

  .من املادة الرابعة منه 
  :وهي كالتايل

  .ةأن يكون من ذوي اخلرب _ ١   
ونصـــت الالئحـــة التنفيذيـــة لنـــاظم ,أن يكـــون حســـن الســـرية والســـلوك _٢   

  املادة الرابعة,التحكيم
ومـن عليـه ,ال جيـوز أن يكـون حمكمـا مـن كانـت لـه مصـلحة يف النـزاع ( انه

حكم عليه حبد أو تعزير يف جرم خمـل �لشـرف أو صـدر حبقـه قـرار ºديـيب 
مــا مل يكــن قــد رد إليــه �لفصــل مــن وظيفــة عامــة او حكــم بشــهر إفالســه 

  ) .اعتباره
ـــــا , أن يكـــــون كامـــــل األهليـــــة _ ٣ ـــــة هن , ومل حتـــــدد املقصـــــود بكمـــــال األهلي

بـــدليل انـــه جـــاء يف , وليســـت األهليـــة هنـــا مرادفـــة ألهليـــة القاضـــي يف اململكـــة
انــــه جيــــوز أن يكــــون احملكــــم مــــن , الالئحــــة التنفيذيــــة للنظــــام املــــادة الثالثــــة 



 

 

١٧٣  
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, ن رمبــا األمــر مــرتوك الجتهــاد جهــات خمتصــة ولكــ, ...األجانــب املســلمني
  :وهذا رأي مستنبط من مادتني من الالئحة التنفيذية للنظام وهي

تعــد قائمــة «مســاء احملكمــني �التفــاق بــني وزيــر (وفيهــا, املــادة اخلامســة _ ١
  ...)العدل ووزير التجارة ورئيس ديوان املظامل

ة أصـــال بنظـــر النـــزاع أن علـــى اجلهـــة املختصـــ( وفيهـــا, املـــادة الســـابعة _ ٢
  )وأن ختطر هيئة التحكيم بقرارها...تصدر قرارا �عتماد وثيقة التحكيم 

  وهل جيوز أن تتوىل املرأة التحكيم بني اخلصوم يف النظام السعودي؟
, وكـان مـن املفـرتض تقييـد احملكَّـم �لرجـال , النصوص النظامية مطلقة وعامة 

أو علـــى اجلهـــة املختصـــة منـــع . ســالمي بنــاء علـــى القـــول الـــراجح يف الفقـــه اإل
  .اختيار املرأة للتحكيم 

عيَّنـــت للجهـــة املختصـــة أصـــال بنظـــر , وإذا مل خيتـــار املتحـــاكمون حمكَّمـــا     
وذلك بناء على من يهمه التعجيل مـن اخلصـوم , النزاع من يلزم من احملكمني 

لســـة أو يف غيبتـــه بعـــد دعوتـــه إىل ج, ويكـــون ذلـــك حبضـــور اخلصـــم اآلخـــر , 
وجيــب أن يكــون عــدد مــن يعينــون مســاو½ للعــدد املتفــق , تعقــد هلــذا الغــرض 
املـادة  .ويكـون القـرار يف هـذا الشـأن Çائيـا , أو مكمال له , عليه بني اخلصوم 

  .من نظام التحكيم السعودي  ١٠:
وبنــــاء علــــى مــــا ســــبق فــــإن اختيــــار احملكمــــني يف النظــــام الســــعودي لــــه ثــــالث 

  :حاالت
 .الذين يعينون هيئة التحكيم األطراف هم  )١
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 .تعيني احملكمني من قبل مراكز وهيئات التحكيم )٢
اجلهــة املختصــة أصــال بنظــر (تعيــني احملكمــني مــن قبــل القضــاء الــوطين )٣

مــن ٦٬١٢واملــواد , دي مــن نظــام التحكــيم الســعو  ٦٬١٠:املــواد  مقتضــىهــذا  ).النــزاع
  .السعودي الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم

وجيـوز , ال جيوز عزل احملكم إال برتاضـي اخلصـوم احملكمني وردهم  عزل:6نيا 
  . للمحكَّم  املعزول املطالبة �لتعويض

وقـد , وجيوز رد احملكم عن نظر النزاع اذا كان قام بسبب من أسباب الرد     
يطلـــب رد "علـــى أنـــه, مـــن نظـــام التحكـــيم الســـعودي )  ١٢(جـــاء يف املـــادة 

  "  يرد �ا القاضي احملكم لألسباب ذا¾ا اليت
  )٩٢(املادة , وهذه األسباب مذكورة يف نظام املرافعات الشرعية     

  :وهي 
 ..إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى اليت ينظرها .١
إذا حدث له أو لزوجته خصـومة مـع احـد اخلصـوم أو مـع زوجتـه بعـد  .٢

قـــد  مـــا مل تكـــن هـــذه الـــدعوى, قيـــام الـــدعوى املنظـــورة أمـــام القاضـــي 
 . أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى املنظورة أمامه

وأصــهاره إىل , أو ألحــد أقاربــه , إذا كــان ملطلقتــه الــيت ولــد منــاه ولــد  .٣
خصـــومة قائمـــة أمـــام لقضـــاء مـــع احـــد اخلصــــوم يف , الدرجـــة الرابعـــة 

مــا مل تكــن هــذه اخلصــومة قــد أقيمــت  أمــام , الــدعوى أو مــع زوجتــه 
 . القاضي بقصد رده
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 ...أو اعتاد مؤاكلته أومساكنته , .أحد اخلصوم خادما له إذا كان  .٤

 .  إذا كان بينه وبني أحد اخلصوم عداوة أو مودة .٥

ـــم            مـــع إمكـــان تنحـــي , فينظـــر ألســـباب الـــرد هنـــا فتطبـــق علـــى احملكَّ
ويرتتب على عزل احملكـم او ،احملكم عن نظر النزاع بعد قبوله قبل القيام مبهمته

مـــــن نظـــــام ) ١٤(امليعـــــاد احملـــــدد ثالثـــــني يومـــــا كمـــــا يف املـــــادة اعتزالـــــه امتـــــداد 
  .التحكيم السعودي

ويتفــــق النظــــام الســــعودي مــــع الفقــــه اإلســــالمي مــــن أن العقــــد يكــــون الزمــــا  
  للخصمني وال يفسخ إال برضى املتخاصمان

أن أتعـــاب احملكمــــني ,, )٢٢(وقـــد بـــني نظـــام التحكـــيم الســـعودي املـــادة     
ة املختصـــة ,يــودع لــدى اجلهــة, ومــا مل يـــدفع منهــا , حتــدد يف اتفــاق اخلصــوم 

  . لتسلمها للمحكمني خالل أسبوع من Óريخ صدور األمر بتنفيذ احلكم
  سري املرافعة االلكرتونية يف النظام السعودي: 6لثا

اجلهــة املختصــة أصــال بنظــر النــزاع كافــة اإلخطــارات واإلعــال�ت يتــوىل كاتــب 
  .من  نظام التحكيم السعودي ٨:املادة  املنصوص عليها يف نظام التحكيم السعودي

وحني أصدرت اململكة العربية السعودية نظام التعـامالت االلكرتونيـة    
  كان تعزيزا لقبول , 

,  م حجيـــــة التعامـــــل االلكـــــرتوين و�لتـــــايل أصـــــبحنا أمـــــا, العقـــــود االلكرتونيـــــة 
أو أي إجـــراء , نطاقهـــا كـــل تبـــادل أو تراســـل أو تعاقـــد والـــذي يـــدخل يف 
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وىل مـن نظـام التعـامالت االلكرتونيـة املـادة األ آخر يربم أو ينفـذ عـرب وسـيلة الكرتونيـة
   وىلالفقرة األ, ديالسعو 
ملرافعـــة مــا مـــدى حجيـــة البيَّنـــات املرســلة مـــن خـــالل ا: ولكــن الســـؤال هنـــا    

  وهل التوقيع االلكرتوين حجة إثبات أمام النظام السعودي؟, االلكرتونية 
مدرجــة يف تعامــل الكــرتوين , بيــا�ت الكرتونيــة :"إن التوقيــع االلكــرتوين هــو 
مرتبطة به منطقيا تستخدم لإلثبات هوية املوقع وموافقته , أو مضافة إليه,

يطــرأ علــى هــذا التعامــل  واكتشــاف أي تعــديل, علــى التعامــل االلكــرتوين 
  الفقرة التاسعة,املادة األوىل من نظام التعامالت االلكرتونية السعودي " بعد التوقيع عليه

, وقــد نصــت املــادة التاســعة مــن نظــام التعــامالت االلكرتونيــة الســعودي      
  "التوقيع االلكرتوين دليال يف اإلثبات"أن 

د الســجل االلكــرتوين أصــال بذاتــه يعــ:"ويف املــادة الثامنــة جــاء فيهــا        
تؤكــد ســالمة املعلومــات الــواردة فيــه مــن , عنــدما تســتخدم وســائل فنيــة 

, الوقـــت الـــذي أنشـــئ فيـــه بشـــكله النهـــائي علـــى انـــه ســـجل إلكـــرتوين 
  " ....وتسمح بعرض املعلومات املطلوب تقدميها مىت طلب ذلك 

  :لثقة فيما يلي ويراعى عند تقدير حجية التعامل االلكرتوين مدى ا     
الطريقـــة الـــيت اســـتخدم يف إنشـــاء الســـجل االلكـــرتوين او ختزينـــه أو " .١

    .إبالغه وإمكان التعديل عليه
    .الطريقة اليت استخدمت يف احملافظة على سالمة املعلومات .٢



 

 

١٧٧  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

املـادة التاسـعة مـن نظـام التعـامالت  ."الطريقة اليت حددت �ا شخصية املنشـئ .٣
  الفصل الثاينمن ,االلكرتونية السعودي 

كيفيـــة , ) و(وقـــد بينـــت الالئحـــة التنفيذيـــة لنظمـــا التحكـــيم الســـعودي البنـــد 
حيـث يتضــمن اإلخطــار اسـم هيئــة التحكــيم ومقرهــا , حتديـد مكــان التحكــيم 

وهــذا حــل ملشــكلة املكــان يف التحكــيم , وموضــوع اإلجــراء والتــاريخ احملــدد لــه
  . بواسطة االنرتنت

ت إيـــــداع وثيقـــــة التحكـــــيم لـــــدى اجلهـــــة وإجـــــراءات التحكـــــيم تبـــــدأ مـــــن وقـــــ
  .٥:املادة . الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي املختصةً أصال بنظر النزاع  

, وبـذلك يتبـني أن النظـام السـعودي قــد جـرى جمـرى الفقـه اإلســالمي    
وأن الوثيقـة االلكرتونيـة هلـا حكـم الوثيقـة املاديـة , يف جواز املرافعة االلكرتونيـة 

  .حيث اإلثبات وحنو ذلك من, 
   
  
  
  
  
  
  
  



 

   

١٧٨  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  
 א��א��א���  

  
  .إصدار حكم التحكيم بواسطة االنرتنت واألمثلة  املعاصرة

  :ويشتمل على املباحث التالية 
  .متهيد يف حكم التحكيم بواسطة االنرتنت:املبحث األول
  .كيفية إصدار حكم التحكيم بواسطة االنرتنت:املطلب األول

التحكـيم التـابع للمنظمـة العامليـة حلمايـة امللكيـة الفكريـة جاء يف نظام مركز    
)WIPO ( , وتكفـــي األغلبيـــة , أن احلكـــم يصـــدر حكـــم التحكـــيم كتابـــة

مـــــع ذكـــــر رأي العضـــــو , لصـــــدوره مـــــع توقيعـــــه عليـــــه مـــــن الـــــرئيس واألعضـــــاء 
  .إن مل يكن احلكم �إلمجاع, املخالف 

  :ويتضمن القرار �إلضافة للحكم على  
 .صدور احلكم  Óريخ ومكان .٣
أجـــور اخلـــرباء وأيـــة , اتصـــاالÐم,نفقـــات تـــنقالÐم , أجـــور احملكمـــني  .٤

 .نفقات أخرى استلزمتها عملية التحكيم
 أ/٧١املادة  تسبيب القرار ما مل يتفق األطراف على عدم التسبيب .٥

ويعـد , بتزويد املركز �لقرار ليتم تسليمه لألطراف , وتقوم هيئة التحكيم      
  .ا هلم مبجرد االستالماحلكم ملزم



 

 

١٧٩  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

وســـؤاهلا ,يبقـــى لألطـــراف بعـــد اســـتالمهم قـــرار احلكـــم يف الرجـــوع للهيئـــة      
وهـــي املاديـــة , وهـــي تصـــحيح أيـــة أخطـــاء اعـــرتت القـــرار ,حـــول أمـــور حمـــددة 

وإذا مـا أغفلـت اهليئـة يف ان , أو تفسري القرار إذا شابه غموض  , احلسابية ,
ومـا ينطـوي , لبوا صدور حكم إضـايف فلألطراف أن يط, حتكم يف أي طلب 

, ٦٢املــادة  .أو يدحضــه مــن الطــرف اآلخــر, عليــه مــن احلــق يف تقــدمي مــا يثبتــه 
  WIPOمركز حتكيم ووساطة , ٦٣
وذلــك , وللهيئـة مـن تلقــاء نفسـها تصــحيح أي أخطـاء ماديــة او حسـابية     

ـــــني يومـــــا مـــــن صـــــدور القـــــرار ج مركـــــز حتكـــــيم ووســـــاطة ,ب,أ/٦٦:املـــــادة  خـــــالل ثالث

WIPO.  
  

  حجية حكم التحكيم بواسطة االنرتنت:املطلب الثاين
احلجيــة تنصــرف إىل املســتقبل وتعمــل خــارج اخلصــومة الــيت صــدر فيهــا       

فتعمـــل داخـــل اخلصـــومة للداللـــة علـــى مـــا , أمـــا قـــوة األمـــر املقضـــى , احلكـــم 
  .لية الطعن بطرق الطعنأو عدم قاب,يتمتع به القرار من قابلية 

فــإن هــذه احلجيــة , ويالحــظ انــه وإن كــان حكــم التحكــيم يتمتــع حبجيــة     
  .وإمنا يتحدد نطاقها بنطاق اتفاق التحكيم, ليست مطلقة 

  موقف الفقه اإلسالمي من إصدار احلكم وحجيته: املطلب الثالث      



 

   

١٨٠  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

ـــــــم بعـــــــد أن يســـــــتويف كـــــــالم اخلصـــــــمني وحججهمـــــــا      ,إن علـــــــى احملكَّ
وحيرم , إذا اتضحت و�ن احلق فيها, املبادرة إىل احلكم يف القضية , وبيا�Ðما

  . عليه ·خري ذلك
أن رجــال مــن " انــه حــدَّث_  Ü _ويــدل لــذلك مــا رواه عبــد هللا بــن الــزبري 

, يف شراج احلـرةاليت يسـقون ¡ـا النخـل , األنصار خاصم الزبري عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
فاختصــما إىل النــيب صــلى هللا , فــأىب عليــه , ســرّح املــاء ميــر: فقــال األنصــاري 

فغضـــــب ,مث أرســـــل املـــــاء جلـــــارك , اســـــق ½ زبـــــري :فقـــــال للـــــزبري,عليـــــه وســـــلم 
اسـق :مث قـال , فقال أن كان ابن عمتك ؟ فتلـوَّن وجـه النـيب ملسو هيلع هللا ىلص ,األنصاري 

وهللا إين ألحسـب : فقال الـزبري, درT زبري مث احبس املاء حىت يرجع إىل اجل
َفالَ َورَبَِّك الَ يـُْؤِمُنوَن َحىتََّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر {, هذه اآلية نزلت يف ذلك 

َّــا َقَضــْيَت َوُيَســلُِّموْا َتْســِليماً  ـنَـُهْم مثَُّ الَ جيَِــُدوْا ِيف أَنُفِســِهْم َحَرجــاً ممِّ ســورة  } بـَيـْ
  .)٤/١٨٢٩(وأخرجه مسلم ,)٢/٨٣٢(ه البخاري واللفظ له أخرج, متفق عليه  :٦٥النساء

ــم يف عــرب االنرتنــت    , أن يبــادر يف الفصــل يف القضــية , والواجــب علــى احملكَّ
ويكون حكـم اَحلَكـم الزم و�ق .ويكون حكمه �فذا السيما مع رضا الطرفني

  .  أو أغمي عليه, فلو غاب اَحلَكم , ال يتغري 
فهـل يشـرتط تراضـي , إال أن الفقهاء حبثوا مسألة اشرتاط الرضا بعـد احلكـم   

  :فيه قوالن:اخلصمني لنفوذ احلكم



 

 

١٨١  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

وان حكـم احلكـم نفـذ حكمـه , ال يشرتط الرضا بعـد احلكـم : القول األول  
وهــذا قــول .ولــيس ألحــدمها الرجــوع عــن حتكيمــه, علــى املتحــاكمني ولزمهمــا 

  .واحلنابلة, لكيةواملا, من احلنفية, اجلمهور
  :وحجة هذا القول

, مـن حكـم بـني اثنـني تراضـيا بـه"عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص انـه قـال, ماروي مرفوعا_١  
املخــزون يف علـــم :أخرجـــه أبــو الفــتح األزدي يف كتابـــه  "لعنــة فلــم يعـــدل  بينهمــا فعليـــه 

) ٣٢١_٢(يب وانظــــــر تنقــــــيح التحقيــــــق للــــــذه , )١٣٣_٣(لســــــان امليــــــزان , )١/١١٨(احلــــــديث 
  والنتيجة أن احلديث ضعيف

  .   لوال اللزوم ملا كان للرتافع إليه معىن _ ٢ 
فــال يلــزم حكــم احلكــم إال , يشــرتط رضــا اخلصــمني بعــد احلكــم :القــول الثــاين

  وهو أحد قويل الشافعي , ويكون ذلك احلكم كالفتوى , برتاضيهما 
  . الراجح هو القول األولالرتجيح

عـــرب االنرتنــت جيــب تنفيــذه يف مواجهــة ملـــن , دور احلكــموبنــاء عليــه فبعــد صــ
  .ويكون حجة و�فذا , عليه احلق 

  موقف النظام السعودي من اصدرا احلكم وحجيته:ملطلب الرابع 
, نـــــص علـــــى صـــــدور احلكـــــم �ألغلبيـــــة , يف نظـــــام التحكـــــيم الســـــعودي     

  :ويشتمل على األمور التالية
  .وثيقة التحكيم_١ 
  .   اخلصوم ومستنداÐمملخص أقوال _ ٢ 



 

   

١٨٢  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  . أسباب احلكم و منطوقه وÓريخ صدوره_ ٣
  .١٧: املادة  توقيعات احملكمني_ ٤

يف قــوة احلكــم , واحلكــم الصــادر مــن احملكمــني بعــد إصــدار األمــر بتنفيــذه     
 الـيت أصـدرت األمـر �لتنفيـذ_ وهـي ديـوان املظـامل_الصادر من اجلهة املختصة

  .من نظام التحكيم السعودي   ٢١املادة 
ويصدر احملكمون قـراراÐم غـري مقيـدين �إلجـراءات النظاميـة عـدا مـا نـص     

وتكــون مبقتضــى أحكــام الشــريعة , عليــه يف نظــام التحكــيم والئحــة التنفيذيــة 
  .٣٩:الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم املادة اإلسالمية األنظمة املرعية

     
   

     
  
  

      



 

 

١٨٣  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

  الطعن يف حكم التحكيم بواسطة االنرتنت:املبحث الثاين
فيمــا يتعلـــق �لتحكـــيم بواســـطة  جهـــة االعـــرتاض القضـــائية: املطلـــب األول 

مـــن الئحـــة احملكمـــة االلكرتونيـــة علـــى أنـــه يعـــد ) ٢٥(تـــنص املـــادة ,االنرتنـــت 
وقـد جـاء يف الفقـرة , ال جيـوز الطعـن فيـه �السـتئناف , حكم التحكيم Çائيـا 

على أن يعترب اتفاق األطراف علـى إخضـاع , دسة من املادة املشار إليها السا
وفقـا لالئحـة احملكمـة االلكرتونيـة تنـازال مـنهم عـن الطعـن يف , النزاع للتحكـيم 

وهذا احلكم هو نفس احلكـم الـذي يقـرره , احلكم Aي طريق من طرق الطعن 
  .نظام القاضي االفرتاضي

بنـــاء تنظيمـــات ذاتيـــة فعالـــة تـــدير التحكـــيم , ويقـــرتح بعـــض البـــاحثني        
, بدايــة مــن االتفــاق علــى التحكــيم وحــىت تنفيــذ حكــم التحكــيم , االلكــرتوين 

  . تنظيمات جتنب تقرير بطالن حكم التحكيم من قبل القضاء الوطين 
قواعـد تكفـل الطعـن يف , ويرى من األفضل تضـمني هـذه التنظيمـات 

, يتم تشكيلها خصيصا لنظر الطعن ,  احلكم الصادر أمام هيئة حتكيم أخرى
مع قصر الطعن يف احلكم �لـبطالن الـذي يلحـق هـذا األخـري ألسـباب حمـددة 

  ...على غرار ما تقرره األنظمة الوطنية , حصرا 
  أسباب االعرتاض : املطلب الثاين 

علـــى ) األنســـرتال(حيتـــوي القـــانون النمـــوذجي للتحكـــيم التجـــاري الـــدويل      
, �ألسباب احملدودة اليت جيوز بناء عليها إلغاء قرار التحكـيم  ,قائمة حصرية 

وهـذه القائمـة مماثلـة , واإللغاء هو الطريقة الوحيدة للطعـن يف حكـم التحكـيم 



 

   

١٨٤  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

الفقـــرة األوىل املـــأخوذة مـــن )٣٦(مـــن حيـــث اجلـــوهر للقائمـــة الـــواردة يف مـــادة
  :وهي١٩٥٨املادة اخلامسة التفاقية نيويورك 

 . لعقد اتفاق التحكيم عدم أهلية الطرفني .١
 .عدم وجود اتفاق حتكيم صريح  .٢
 .عدم إخطار طالب اإللغاء بتعيني حمكم أو Ùجراءات التحكيم .٣
 . عدم استطاعة احد الطرفني عرض قضيته .٤
كون قرار التحكيم يتناول مسائل ال يشملها االتفـاق  املعـروض علـى  .٥

 .التحكيم 
خمالفـــة تشــــكيل هيئـــة التحكــــيم أو ســــري إجـــراءات التحكــــيم لالتفــــاق  .٦

 .  الفعلي بني الطرفني

كون موضوع النزاع متعذر التسـوية �لتحكـيم وخمالفـة السياسـة العامـة  .٧
 .للدولة املراد منها التنفيذ

عدم جواز االعـرتاف وتنفيـذ حكـم , ومن بني األسباب املنصوص عليها      
اخلصــم الــذي صــدر ضــده احلكــم إال إذا قــدم هــذا  التحكــيم بنــاء علــى طلــب

اخلصــم الــدليل علــى أن خمالفــة تشــكيل هيئــة التحكــيم وإجــراءات التحكــيم ملــا 
اتفق عليه األطراف أو لقانون البلد الذي مت فيه احلكم يف حالة عدم االتفـاق 

  ؟



 

 

١٨٥  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

فإنــه يف جمــال التحكــيم بواســطة االنرتنــت مــن الصــعوبة حتديــد املكــان الــذي مت 
, ومــن مث لــن يكــون لــدينا قــانون البلــد الــذي مت فيــه التحكــيم , التحكــيم فيــه 

  .فكيف ميكن احلكم على مدى صحة تشكيل هيئة التحكيم وإجراءاته؟
,  ومع أن أسباب اإللغاء تتماثـل تقريبـا مـع أسـباب رفـض االعـرتاف أو التنفيـذ

  :جتدر اإلشارة إىل اختالفني عمليني 
�لسياسة العامة مبا فيها تعذر التسـوية �لتحكـيم  أن األسباب املتعلقة :أوال  

أي الدولـة الـيت جيـرى فيهـا (قد تكون خمتلفة يف مضامينها رهنـا �لدولـة املعنيـة 
  ) اإللغاء أو الدولة اليت يقع فيها التنفيذ

أن أســباب رفــض االعــرتاف أو التنفيــذ ال تكــون صــحيحة أو �فــذة إال :الثــاين
يطلـــــب فيهـــــا الطـــــرف احملكـــــوم لـــــه االعـــــرتاف او  الـــــيت) أو الـــــدول(يف الدولـــــة 

م ١٩٥٨مـن اتفاقيـه نيويـورك ) هــ)(١(مبوجب أحكام املادة اخلامسـة , التنفيذ
  .  من القانون النموذجي ٣٦و املادة

  موقف الفقه اإلسالمي من الطعن يف حكم التحكيم: املطلب الثالث
كـن ذكـر بعـض ل, ويلـزم تنفيـذه , ال يطعن يف حكم التحكيم بعد صدوره    

  . من صور جواز نقض احلكم, العلماء ثالث صور
وحتاكمــا , Aن كــان املختصــمان مــالكيني مــثال, إذا حكــم بغــري مذهبــه :األوىل

ألÇمــا مل حيكمــاه , مث حكــم بغــري املــذهب فهــذا يــنقض حكمــه , إىل مــالكي
  ..على أن خيرج من قول اإلمام مالك وأصحابه

  . خيتلف عليه العلماء إذا حكم جبور بنيِّ مل: الثانية 



 

   

١٨٦  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

علـــى خـــالف بـــني العلمـــاء يف ,إذا كـــان احملكـــم لـــيس كـــامال لألهليـــة  :الثالثـــة
  ...تفاصيل هذه األهلية 

لينظـــر يف _ جهـــة االعـــرتاض_وال يـــنقض احلكـــم إال بعـــد رفعـــه للقاضـــي      
  حجة املعرتض 

 
  موقف النظام السعودي من الطعن يف حكم التحكيم :املطلب الرابع

قد نص نظام التحكيم السعودي على إيداع احلكم يف احملكمة املختصة       
  ...لكي تصدر قرار تنفيذه, أصال بنظر النزاع 

ولكــن قــد حيــدث يف بعــض األحيــان اعــرتاض مــن أحــد الطــرفني املتنــازعني     
مــــــن نظــــــام التحكــــــيم , ) ١٨(خــــــالل املــــــدة املبينــــــة يف املــــــادة, علـــــى احلكــــــم 

مث تتــوىل , مـا مــن إبـالغ أطـراف النـزاع �حلكـم السـعودي وهـي مخسـة عشـر يو 
فـــإذا قبلـــت االعـــرتاض فإÇـــا , اجلهـــة الـــيت أودع احلكـــم لـــديها حبـــث االعـــرتاض 

مــن نظــام التحكــيم  ١٨٬١٩:املــادة  ...وإال فينفــذ احلكــم, تتــوىل الفصــل يف املوضــوع 
  .السعودي 

الســــيما أن , وال خيـــرج أســـلوب االعـــرتاض عــــن قواعـــد الشـــريعة اإلســـالمية   
قبـل صـدور قـرار _اجلهة اليت أودع لديها احلكـم تتأكـد عنـد مراجعتهـا لـألوراق

  ...انه ليس هنا ما مينع من الناحية الشرعية_ التنفيذ
إال أن اجلهـــة واملعـــرتض هلمــــا إقامـــة حجــــة االعـــرتاض علــــى احلكـــم Aحــــد     

  ).٣٦م)(األونسرتال(أسباب االعرتاض املذكورة يف قانون 



 

 

١٨٧  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

املهـــم التنبيـــه هنـــا أن األحكـــام الـــيت تـــودع هـــي تلـــك األحكـــام الـــيت ومـــن      
فإنه طبقا للمستقر , أما األحكام الصادرة يف اخلارج , تصدر من يف اململكة 

ويكــون ديــوان املظــامل , .عليــه فــإن هــذه تتبــع األحكــام الصــادرة يف بلــد أجنــيب
عودي الصـادر �ملرسـوم امللكـي من نظام ديوان املظامل السـ) ز/ ١٣(املادة  هو املختص بنظرها

الذي حل حمـل نظـام ديـوان املظـامل الصـادر �ملرسـوم امللكـي (هـ ١٩/٩/١٤٢٨وÓريخ ) ٧٨/م(رقم 
قد نظمت مسألة االختصاص بتنفيذ األحكـام األجنبيـة يف ) هـ١٧/٧/١٤٠٢وÓريخ ) ٥١/م(رقم 

ت تنفيذ األحكام األجنبية طلبا"السعودية؛ حيث تنص على أن احملاكم اإلدارية ختتص �لفصل يف 

  ."وأحكام احملكمني األجنبية
  تنفيذ حكم التحكيم بواسطة االنرتنت:املبحث الثالث

فإنــه جيــب علــيهم تنفيــذ احلكــم , عنــدما يفضــل األطــراف اللجــوء للتحكــيم   
الصادر من حمكمـة التحكـيم دون ·خريوعليـه أن يقـدم أصـل احلكـم أو صـورة 

�إلضافة إىل أصل و صورة وطبق األصل من , طبق األصل منه لالعرتاف به 
  ٣٥املادة :نسرتال قانون األ اتفاق التحكيم

ولكــن هــل ميكــن تطبيــق شــروط تنفيــذ حكــم التحكــيم الــذي صــدر عــن طريــق 
  االنرتنت؟ وهل ميكن جتاوز املعوقات النظامية ؟ 

    
  تنفيذ حكم التحكيم بواسطة االنرتنت:املطلب األول

, تحكيم يتم �لرتاضي بني أطراف خصومة التحكيم األصل أن تنفيذ حكم ال
  .الذين ارتضوا من قبل التحاكم عرب التحكيم
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ومــــع ذلــــك فإنــــه ميكــــن اخلــــروج عــــن األصــــل الســــابق إذا أبــــدى أحــــد   
فالطرف املسـتفيد مـن لـك , الطرفني عدم رضاه بتنفيذ حكم التحكيم الصادر

األمــــر �لتنفيــــذ اجلــــربي احلكــــم ميكنــــه اللجــــوء إىل قضــــاء دولــــة التنفيــــذ طالبــــا 
  .للحكم

إال أنــه جــاء  يف القــانون , والوســيلة االلكرتونيــة ال متيــز بــني األصــل والصــورة 
النمـــوذجي للجنـــة األمـــم املتحـــدة واخلـــاص �لتـــاجرة االلكرتونيـــة الصـــادر ســـنة 

عنــــدما يشــــرتط القــــانون تقــــدمي املعلومــــات أو " انــــه  ٨/١املــــادة , م ١٩٩٨٦
  :تستويف رسالة البيا�ت هذا الشرط إذا, األصلي  االحتفاظ ¡ا يف شكلها

وجــــد مــــا يعــــول عليــــه ·كيــــد ســــالمة املعلومــــات عنــــد الوقــــت الــــذي  .١
وكانـت تلـك املعلومـات , أنشئت فيه للمرة األوىل يف شكلها النهـائي 

  .عند طلبها , مما ميكن عرضه على الشخص املقرر أن تقدم إليه   
معيار تقييم سـالمة املعلومـات يكون " على أن،   ٨/٣و تنص املادة 

  ..."هو حتديد ماإذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيري 
  :وهكذا ميكن أن متاثل الوثيقة االلكرتونية األصل بتوافر شرطني معا  
 .يتعني وجود ضمان إمكان التشغيل فيما خيص كمال املعلومة .١
يتعـــــني كـــــذلك ان تكـــــون املعلومـــــة ممكـــــن الكشـــــف عنهـــــا للشـــــخص  .٢

 املقدمة إليه 

واقتضــاء كمــال املعلومــة يــتم اســتيفاؤه مبجــرد بقــاء املعلومــة كاملــة دون 
  . إتالف أو تشويه



 

 

١٨٩  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

موقف الفقـه اإلسـالمي مـن تنفيـذ حكـم التحكـيم بواسـطة :املطلب الثاين 
  االنرتنت 

وأراد املســــتفيد أن ينفــــذ هــــذا  ,إذا صــــدر حكــــم التحكــــيم بواســــطة االنرتنــــت 
ســــواء مــــن , وقــــد ·كــــد� خلــــو التحكــــيم مــــن املخالفــــات الشــــرعية , احلكــــم 

فإنــه مل , أو مــن جانــب احملكــوم بــه, أو مــن جانــب احملكمــني, جانــب احملكــم 
ــم هنــا إىل , يبــق إال أن يثبــت صــدور حكــم التحكــيم  فهــل يفتقــر حكــم اَحملكَّ

  : ن عند الفقهاءقوال.حكم القاضي ليكون الزما أوال؟ 
ــم ال يلــزم إال بعــد أن ينظــر فيــه القاضــي : القــول األول فــإن  , أن حكــم احملكَّ

وإن كــان خمالفــا لرأيــه وللحــق عنــده , كــان موافقــا لرأيــه وللحــق عنــده أمضــاه 
  وهذا مذهب احلنفية  .رده 

ــم الزم :  القــول الثــاين وهــذا قــول , وال يفتقــر حلكــم القاضــي, أن حكــم احملكَّ
ية  واحد قويل اإلمام الشافعي  وهذا مبين على القول بعدم اشرتاط رضا املالك

  .ولزومه هلما وتقدم هناك من قال به , اخلصمني حبكم حلكم 
من حكم بني اثنـني "عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قـال, ماروي مرفوعا :واستدلوا مبا ªيت 

   جيهسبق ختر  "لعنة فلم يعدل  بينهما فعليه , تراضيا به
, فلم جيز فسخه ملخالفته رأي القاضـي , أن حكم احملكَّم حكم صحيح الزم 

  ال جيوز لغريه فسخه,  كحكم من له والية من القضاة 
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_ وهللا اعلــم _وكــال القــولني هلمــا حــظ مــن النظــر إال أن الــراجح 
ـــم واجـــب التنفيـــذ علـــى اخلصـــمني مـــن غـــري حكـــم  أن حكـــم احملكَّ

  والية على اخلصمني   ألن احملكَّم له, القاضي 
ولكـــن هـــل يســـتطيع إثبـــات حكـــم التحكـــيم عـــن طريـــق الصـــادر عـــن 

  االنرتنت ؟
جتيـز اسـتخدام , سبق أن بينا أن الشريعة اإلسالمية  بقواعدها العامة 

ميكــن أن يثبــت ¡ــا اتفــاق , وانــه وســيلة إثبــات معاصــرة , التوقيــع االلكــرتوين 
وهــو مبثابــة إثبــات الرضــا مــن , ذهالتحكــيم لكــي يقــدم بــني يــدي احملكمــة لتنفيــ

ومث يثبـــت احلكـــم بوجـــود , الطـــرفني علـــى التحكـــيم بواســـطة االنرتنـــت ابتـــداء 
  التوقيع االلكرتوين عليه 

إذا اكتملـت ,وقد دلت النصوص الشرعية على وجوب تنفيـذ حكـم التحكـيم 
قـَـوَّاِمَني ِ�ْلِقْسـِط ُشـَهَداء َ½ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمنُـواْ ُكونُـواْ {قال تعاىل , شروط تنفيذه

 ِّäِ{   ١٣٥:النساء  سورة  
وأخرجه مسلم , )٢/٧٩٩(خرجه البخاري أ, تفق عليهم " مطل الغين ظلم" يف احلديث 

)٣/١١٩٧(,   
موقــــف النظـــام الســــعودي مــــن تنفيـــذ حكــــم التحكــــيم : املطلـــب الثالــــث
  بواسطة االنرتنت



 

 

١٩١  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

فـــإن هنـــاك شـــروطا , أجنـــيب مـــن مركـــز حتكـــيم , إذا صـــدر حكـــم التحكـــيم   
فأمــــا .إمــــا موضــــوعية أو إجرائيــــة , لتنفيــــذه داخــــل اململكــــة العربيــــة الســــعودية 

  :الشروط املوضوعية تتمثل يف
 .أن يكون احلكم صدر يف مسألة جيوز االلتجاء فيها إىل التحكيم .١
 .أن يكون احلكم صدر بناء على إجراءات صحيحة وسليمة   .٢
 .اختصاص هيئة التحكيم أن يكون احلكم صادرا يف نطاق .٣
 .أن يكون احلكم Çائيا .٤
أال يرتتـــب علـــى تنفيـــذ حكـــم التحكـــيم األجنـــيب خمالفـــة للنظـــام العـــام  .٥

 .اآلداب العامة يف اململكة العربية السعودية
أال يتعـــارض احلكــــم التحكيمـــي املطلــــوب تنفيـــذه مــــع حكـــم قــــائم يف  .٦

م املادة ١٩٨٥رة عام الصاد, اتفاقية الر½ض  ذات النزاع أو دعوى قائمة سابقا
  املـــــــــــــــــادة  م ١٩٥٢اتفاقيـــــــــــــــــة جامعـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــدول العربيـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــادرة عـــــــــــــــــام ,  ٣٧:

 .املادة اخلامسة, اتفاقية نيويورك , الثانية      
  :وأما الشروط اإلجرائية فتتمثل يف 

 .أصل احلكم الرمسي او صورة منه .١
 .أصل إعالن احلكم املطلوب تنفيذه .٢
 .Çائياشهادة رمسية تدل أن احلكم  .٣
 .أصل وثيقة التحكيم أو صورة منه .٤



 

   

١٩٢  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

. أن تكـــون مجيـــع األوراق املطلوبـــة واملقدمـــة مرتمجـــة �للغـــة العربيـــة .٥
 املادة الرابعة,املادة الثانية واخلامسة واتفاقية نيويورك , اتفاقية جامعة الدول العربية 

وجـــــاء يف املـــــادة الواحـــــدة والعشـــــرون مـــــن نظـــــام التحكـــــيم الســـــعودي  
م الصـــادر مـــن احملكمـــني بعـــد إصـــدار األمـــر بتنفيـــذه يعتـــرب احلكـــ"

حســـب املـــادة الســـابقة يف قـــوة احلكـــم الصـــادر مـــن اجلهـــة الـــيت 
  "أصدرت األمر �لتنفيذ 

وهــذا موافــق لقــول بعــض الفقهــاء انــه البــد مــن حكــم القاضــي ليكــون 
 . وهو قول له حظ من النظر كما ذكر� , حكم احملكم �فذا 

  
    
  
  

   



 

 

١٩٣  

  التحكيم بواسطة اإلنرتنت

  .أمثلة ملراكز حتكيم بواسطة االنرتنت  :املبحث الرابع 
يوجد يف الوقت احلاضر عـدد مـن مراكـز التحكـيم الـيت تتخـذ االنرتنـت وسـيلة 

  : ومنها ما يلي , لفض النزاع 
وهــــــذه اجلمعيــــــة تقــــــدم :  A.A.A)(مجعيــــــة التحكــــــيم األمريكيــــــة_ .١

خـــدمات التحكـــيم والوســـاطة والوســـائل البديلـــة حلـــل املنازعـــات منـــذ 
 .م١٩٢٨عام

وهـو  cyber Tribunal)(روع احملكمـة املفتوحـة الكنـديمشـ .٢
مشروع تقدم به مركز أحباث القانون العام التابع لكلية احلقوق جبامعة 

حلـــــل مشـــــكلة تســـــوية التنـــــازع علـــــى الشـــــبكة  GRDP)(مـــــونرت½ل
وخيـــــتص بنظـــــر املنازعـــــات املتعلقـــــة �ســـــتخدام , ١٩٩٦وذلـــــك عـــــام 

 .تكنولوجيا املعلومات 
ابع للمنظمــــــة العامليــــــة حلمايــــــة امللكيــــــة الفكريــــــة مركــــــز التحكــــــيم التــــــ .٣

WIPO , ومتخصصـــــة يف امللكيـــــة , وهـــــي منظمـــــة غـــــري حكوميـــــة
¡ــدف , م ١٩٩٤أنشــئ عــام , وهلــا مركــز حتكــيم ووســاطة , الفكريــة 

تقـــــدمي خـــــدمات التحكـــــيم والوســـــاطة حلـــــل املنازعـــــات التجاريـــــة بـــــني 
إجــراءات  وتقــدم أربــع, األشــخاص اخلاصــة يف جمــال امللكيــة الفكريــة 

والتحكـيم , والتحكـيم , الوساطة : وهي, غري قضائية حلل املنازعات 
 .والوساطة اليت تتبع التحكيم عند عدم وجود اتفاق , املستعجل 

� �



 

   

١٩٤  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

 حبمد هللا تعاىل صمت التلخي

 هللا وسلم على نبينا دمحم وصلى
  .وعلى آله وصحبه ومن اهتدى �ديه إىل يوم الدين

� �

� �

 



 

   

  

  

  

  

  

  إعداد الطالب

  يحيى بن حمد بن بطي النعيمي

  

  إشراف

  خالد بن زيد الوذيناني/ الشيخ الدكتور

  

  العام الجامعي

  هـ١٤٢٤

  ٢٩٢البحث قبل التلخيص بالمقدمة والفهارس 

  ٢٠٧البحث قبل التلخيص بدون المقدمة والفهارس 

  ٧١د التلخيص عالبحث ب

  إعداد

  لجنة ملخصات األبحاث القضائية

 )قضاء(بالجمعية العلمية السعودية 

  ملخص

القواعد الفقهية المتعلقة بتكوين الضمان

  مع تطبيقات قضائية من المحاكم الشرعية
  بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن

 

 

يحيى بن حمد بن بطي النعيمي

الشيخ الدكتور

البحث قبل التلخيص بالمقدمة والفهارس 

البحث قبل التلخيص بدون المقدمة والفهارس 

البحث ب

لجنة ملخصات األبحاث القضائية

بالجمعية العلمية السعودية 

القواعد الفقهية المتعلقة بتكوين الضمان

مع تطبيقات قضائية من المحاكم الشرعية
بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن



 

   

١٩٦  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  
  
  

  	�� א����

  
  :وقد جعلتها يف مقدمة ومتهيد وفصلني وخامتة على النحو التايل 

  :املقدمة ، وتشتمل على ما يلي 
  .أمهية املوضوع وفائدته - ١
  .حتديد موضوع البحث وعنوانه - ٢
 .أسباب اختياره  - ٣
 .الدراسات السابقة  - ٤
 .منهج البحث  - ٥
 .خطة البحث  - ٦

  :التمهيد ، ويشتمل على ثالثة مباحث
  :التعريف مبفردات العنوان، وفيه مطلبان : بحث األولامل

  .تعريف القواعد لغة واصطالحاً : املطلب األول
  تعريف الضمان لغة واصطالحاً : املطلب الثاين

  :مشروعية الضمان وطبيعته وحكمه وأركانه ، وفيه أربعة مطالب: املبحث الثاين



 

 

١٩٧  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

  .مشروعية الضمان: املطلب األول
  .طبيعته: املطلب الثاين

  .حكمه: الثالث املطلب
  .أركانه: املطلب الرابع

  .قواعد الضمان وعالقتها Aلقواعد الكلية: ملبحث الثالثا
  القواعد الفقهية املتعلقة Gسباب الضمان وأهلية الضامن،: الفصل األول

    :ويشتمل على مبحثني
  : قاعدة أسباب الضمان: املبحث األول

  ) .وإتالفعقد ويد : أسباب الضمان ثالثة: قاعدة(
  :القواعد املتعلقة Gهلية الضامن، وفيه مطلبان : املبحث الثاين
  ). من صح تصرفه بنفسه صح ضمانه ومن ال فال: (قاعدة: املطلب األول
الصـــيب مؤاخـــذ بضـــمان األفعـــال دون األقـــوال فيمـــا يتنـــوع إىل صـــحيح : (قاعـــدة: املطلـــب الثـــاين

  ).وفاسد
  :املتعلقة بكيفية الضمان ومن جيب عليه ومتلكهالقواعد الفقهية : الفصل الثاين

  :ويشتمل ثالثة مباحث
  :القواعد املتعلقة بكيفية الضمان ، وفيه مطلبان : املبحث األول
  ).على اليد ما أخذت حىت تؤديه: ( قاعدة: املطلب األول
  .)واملتقوم dلقيمة, األصل يف املتلفات ضمان املثل dملثل : ( قاعدة: املطلب الثاين

  :القواعد املتعلقة مبن جيب عليه الضمان ، وفيه مخسة مطالب : املبحث الثاين



 

   

١٩٨  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  ).اخلراج dلضمان  : ( قاعدة: املطلب األول
  ).يضاف الفعل إىل الفاعل ال اآلمر ما مل يكن جمرباً : ( قاعدة: املطلب الثاين

  ).املباشرإذا اجتمع املباشر واملتسبب يضاف احلكم إىل : ( قاعدة: املطلب الثالث
  . ).املباشر ضامن وإن مل يتعد، واملتسبب ال يضمن إال dلتعدي: ( قاعدة: املطلب الرابع

ال جيـــوز ألحـــد أن يتصـــرف يف ملـــك الغـــري بـــال إذنـــه أو بـــال ســـبب : ( قاعـــدة: املطلـــب اخلـــامس
  . ).شرعي

  ).املضموOت متلك Aلضمان: (قاعدة متلك املضمون: املبحث الثالث
  .تطبيقات قضائية من احملاكم الشرعية : الفصل الثالث

  .اخلامتة
  الفهارس

    



 

 

١٩٩  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

  :وفيه ثالثة مباحث التمهيد
  .التعريف مبفردات العنوان : املبحث األول
  تعريف القواعد لغة واصطالحاً : املطلب األول

القواعد مجع قاعدة، والقاعدة مشتقة من الفعل قـََعَد يقعد : القواعد لغة
والثبات وأقرب هذه املعاين إىل املراد يف معاين االستقرار : قعودًا، وهو

  .القاعدة هو األساس
 : القواعد  يف االصطالح

  ) .قضاd كلية : ( التعريف املختار للقواعد cGا :التعريف املختار
قضية كلية فقهية جزئياeا ( القاعدة الفقهية cGا: تعريف القواعد الفقهية

  ).قضاd كلية فقهية
  :تعريف الضمان لغة واصطالحاً : الثايناملطلب 

الضمان مصدر ضمن الشيء ضماOً، فهو ضامن :تعريف الضمان لغة
جعل الشيء يف شيء : معىن عام وهو:معنيانوله إذا كفل به، : وضمني

  .حيويه

  .الكفالة والغرامة: وهي ومعان خاصة
  :تعريف الضمان اصطالحاً 

األصيل يف املطالبة مطلقاً بنفس ضم ذمة الكفيل إىل ذمة ( :األحناف: أوالً 
  )أو بدين أو عني



 

   

٢٠٠  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  ).التزام دين ال يسقطه أو طلب من هو عليه ملن هو له( ::املالكية: rنياً 

لـــو أطلقـــت : وهنـــا مثـــرة فقهيـــة تظهـــر بـــني تبويـــب األحنـــاف واملالكيـــة موجزهـــا
وكــذا لــو أطلــق الضــمان أو أطلقــت تنصــرف؟ الكفالــة عنــد األحنــاف فــإىل مــا 

  ؟نصرفتند املالكية فإىل ما احلمالة ع
ذهــب بعــض األحنـــاف إىل أن ألفــاظ الكفالـــة إذا أطلقــت حتمـــل علــى الكفالـــة 

  .dلنفس
وأما املالكية فإ�م إذا أطلقوا الضمان فإنه حيمل على ضمان املـال علـى الـراجح 

  . عندهم
التزام حق rبت يف ذمة الغري، أو إحضار من هو عليه، ( : الشافعية: rلثاً 

  ).أو عني مضمونة
ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه ( عّرفوا الضمان بـ: احلنابلة: رابعاً 

يف التزام احلق فيثبت يف ذمتهما مجيعاً، ولصاحب احلق مطالبة من شاء 
  ).منهما

  ).يه حق مايل إىل ربهالتزام رشيد إحضار من عل(كما عرفوا الكفالة بـ 
  :تان ومثة مالحظ

كمــا أن لألحنــاف واملالكيــة وجاهــة يف إطــالق الكفالــة علــى : املالحظــة األوىل
ادفــان يف اللغــة، فإنــه أيضــاً الضــمان أو احلمالــة علــى الضــمان مــن dب أ�مــا مرت 



 

 

٢٠١  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

للشـــــافعية واحلنابلـــــة وجاهـــــة يف ختصـــــيص إطـــــالق الضـــــمان وختصـــــيص إطـــــالق 
  الكفالة 

يسـتعمل أكثـر الفقهـاء كلمـيت الضـمان : (يقول علـي اخلفيـف: الثانيةاملالحظة 
والكفالـــة علـــى أ�مـــا لفظـــان مرتادفـــان يـــراد �مـــا مـــا يعـــم ضـــمان املـــال وضـــمان 

كما يستعملون اسم الضمان فيما هو أعم مـن ذلـك ،وهـو ضـمان املـال  النفس
  .) بعقد أو بغري عقد كاعتداء

  



 

   

٢٠٢  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  :املبحث الثاين
  :بيعته وحكمه وأركانه وأقسامهمشروعية الضمان وط 

يستدل لشرعية الضمان يف معانيه :مشروعية الضمان: املطلب األول
  :املذكورة سابقاً، مبا }يت

َقــاُلوا نـَْفِقــُد ُصــَواَع اْلَمِلــِك  �: ، بقولــه تعــاىلفيمــا يتصــل مبعــىن الكفالــة: أوالً 
  ..٧٢اآلية : سورة يوسف � َوِلَمْن َجاَء ِبِه ِمحُْل بَِعٍري َوَأOَ ِبِه زَِعيمٌ 

كنا : ((قال  �حبديث سلمة بن األكوع :  وفيما يتصل بضمان املال: rنياً 
هل عليه دين :  جلوسا عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذ أيت جبنازة فقالوا صل عليها فقال

ال فصلى عليه ،مث أيت  جبنازة أخرى :  قالوا.  فهل ترك شيئا:  قال.  قالوا ال
فهل :  قيل نعم، قال:  قال هل عليه دين.  صل عليها:  ل هللافقالوا d رسو 

لوا.  ترك شيئا لثة فقالوا:  قا صل :  ثالثة دOنري فصلى عليها مث أيت Aلثا
ثالثة :  قالوا.  فهل عليه دين:  قال.  ال :  قالوا.  هل ترك شيئا:  قال.  عليها
صل عليه d رسول هللا   : أبو قتادةقال .  صلوا على صاحبكم:  قال.  دOنري

) فـــصلى عـــليه.  ـوــعـــلي دـــيـــنه أــــخــــرجــــه اــــلــــبخاـرـــيــــ يفــــ صحيحه حــــديــــث  )
  ).٢١٦٨(رقم
  :ضمان العني وله صور: rلثاً 

أهــدت بعــض : فيمــا يتصــل dإلتالفــات وحنوهــا، حبــديث أنــس � قــال  - أ



 

 

٢٠٣  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

القصـعة بيـدها، فألقـت مـا  أزواج النيب ملسو هيلع هللا ىلص طعاماً يف قصعة، فضربت عائشة
أخرجـــه الرتمـــذي رقـــم )) طعـــام بطعـــام، وإOء �Oء: (( فقـــال النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص. فيهـــا

  )حديث حسن صحيح :( وقال عنه ) ١٣٥٩(
أن النــيب صــلى هللا  �حبــديث عائشــة : وفيمــا يتصــل بضــمان وضــع اليــد  -  ب

) ٢٤٢٧٠(أمحــد [ أخرجــه اخلمســة )) اخلــراج Aلضــمان: (( عليــه وســلم قــال
) ١٢٨٦(مـــــــــــذي حـــــــــــديث رقـــــــــــم والرت ) ٣/٢٨٣) (٣٥٠٤(وأبـــــــــــوداود رقـــــــــــم 

والنســــــائي يف كتــــــاب البيــــــوع dب اخلــــــراج dلضــــــمان حــــــديث رقــــــم ) ٣/٥٨٢(
))  اخلـــــراج Aلضـــــمان): (( ٢٢٤٣(وابـــــن ماجـــــه رقـــــم ) ٧/٢٥٤) (٤٤٩٠(

  .هذا حديث حسن صحيح : الرتمذي فيه 
� أن �قة الـرباء يص حديث حرام بن حم: وفيما يتصل جبنا�ت البهائم  -  ت

فقضى رسول هللا صـلى هللا عليـه  خلت حائط رجل فأفسدت فيـهدزب بن عا
وسلم أن على أهل احلوائط حفظها Aلنهار وأن ما أفسـدت املواشـي Aلليـل 

) ٢/٧٤٧) (١٤٣٥(أخرجـه مالـك يف املوطـأ حـديث رقـم ) على أهلها منضا
) ١٧٠٦٦(والبيهقــي يف الســنن رقــم) ٢٣٧٤١(وأمحــد يف  املســند حــديث رقــم 

)٨/٢٧٩( 
  :طبيعته: املطلب الثاين

  . هو وثيقة بدين أو عني - ١



 

   

٢٠٤  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  .هو تربع يف ضمان املال والنفس وغرامة يف ضمان العني - ٢
علـــى رضـــا الضـــامن وحـــده يف ضـــمان املـــال  هـــو تصـــرف انفـــرادي يقـــوم - ٣

 .والنفس وأما ضمان العني فال ينظر فيه لرضا الضامن
 .التزام الكفيل  بع لاللتزام األصلي - ٤

  حكم تكليفي وحكم وضعي: للضمان حكمان حكمه: املطلب الثالث

أما احلكم التكليفي للضمان فهو يف أصله مباح وحني التلـبس بـه ينقلـب واجبـاً 
وأمــا . ،هــذا يف ضــمان املــال والــنفس، وأمــا ضــمان العــني فــاحلكم فيــه الوجــوب

كــــون الضــــمان ســــبباً : أي: dلنســــبة للحكــــم الوضــــعي للضــــمان فهــــو الســــببية
  .لاللتزام

كلمـة املـذاهب األربعـة علـى ذلـك، وإن كـان بعـض احلنفيـة يـذكرون تفقت  اوقد 
  .أن تركه أحوط
  :أركان الضمان : املطلب الرابع

الكفالة عند األحناف هلا ركن واحد هو :أركان الكفالة عند األحناف
  .(حيث مل جيعل القبول ركناً  اإلجياب والقبول خالفاً أليب يوسف

  :أركان الضمان عند اجلمهور
  :أركانه أربعة:عند املالكية: أوالً 

  .املضمون عنه - ١



 

 

٢٠٥  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

  .املضمون له - ٢
 .الضامن - ٣
 .الصيغة - ٤

  :أركانه مخسة كما ذكر الغزايل: عند الشافعية :rنياً 

  .املضمون عنه - ١
  .املضمون له - ٢
 .الضامن - ٣
 .املضمون به - ٤
 .الصيغة - ٥

أمـا ضـمان العـني فلـم أقـف هلـم يف ، وهذا كله يصدق على ضمان املال والـنفس
  هأركانـ فيه ،وإمنـا يفهـم مـن تنـاوهلم ملسـائل ضـمان العـني أنحد حبثي على كالم 

  :ثالثة
  .الضامن - ١
  .املضمون عنه - ٢
 .املضمون به - ٣

ومل يذكر املضمون ) ضامن ومضمون عنه ومضمون له : عند احلنابلة: rلثاً 
  . به كما مل يذكر الصيغة ألcما من البدهيات يف الضمان



 

   

٢٠٦  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

عد الفقهاء من :Aلقواعد الكليةقواعد الضمان وعالقتها : املبحث الثالث
قاعدة : أمهات القواعد اخلمس اليت يدور عليها معظم أحكام الفقه 

  . وقواعد الضمان متفرعة عن هذه القاعدة الكلية) الضرر يزال(

 

    



 

 

٢٠٧  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

  
  
  


  א��� א��
  

  القواعد الفقهية املتعلقة ¥سباب الضمان وأهلية الضامن
  :وفيه مبحثان

  :أسباب الضمانقاعدة : املبحث األول
  )عقد ويد وإتالف: أسباب الضمان ثالثة: قاعدة(
  :حتليل القاعدة: املطلب األول
مجع سبب، واملراد به ) أسباب(:بيان مفردات القاعدة: الفرع األول

يف اللغة احلبل وهو ما يتوصل به إىل االستعالء مث اسُتعري لكل 
  .شيء يتوصل به إىل أمر من األمور

مــا يلــزم مــن وجــوده الوجــود ويلــزم مــن عدمــه العــدم : ( فهــو وأمــا يف االصــطالح
  ).لذاته

  .وقد تقدم بيانه) الضمان(
الـربط، والشـد، واإلحكـام، : يطلق العقد يف اللغة على معان كثرية منها) العقد(

والتوثيــــق، واجلمــــع بــــني أطــــراف الشــــيء وربطهــــا ،ويطلــــق أيضــــاً علــــى الضــــمان 



 

   

٢٠٨  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  .والعهد
  :لق على معنيني وأما يف اصطالح الفقهاء فيط

وهو ارتباط اإلجياب الصادر من أحد العاقدين بقبول اآلخـر : معىن خاص )١
  .على وجه مشروع يثبت أثره يف املعقود عليه

  .وهو كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي: معىن عام )٢
إنـه يف يـده : واملراد �ا وضع اليد على املال، فإذا حاز إنسان ماالً قيـل)  اليد( 

  .أو حتت يده
   .التلف يف اللغة هو اهلالك والفناء) تالفاإل(

إخراح الشيء من أن يكـون منتفعـاً بـه منفعـة مطلوبـة منـه : (ويف االصطالح هو
  ).عادة

إن للضمان موجبات يوجد : املعىن اإلمجايل للقاعدة: الفرع الثاين
الضمان عند وجودها ،وينعدم عند عدمها وقد حصرها بعض 

  .العقد: أوالها: الفقهاء يف ثالث موجبات 
نيها   . اليد: ̈و
لثها   .اإلتالف: ̈و

  :أركان القاعدة: الفرع الثالث
: فـركن الشـيء: الراء والكـاف والنـون أصـل واحـد يـدل علـى قـوة(الركن يف اللغة 



 

 

٢٠٩  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

  ). جانبه األقوى
  .)ما ال وجود للشيء إال به(ويف االصطالح هو 

  :إن أركان القضية، عند املناطقة هي
  .كوم عليهاملوضوع، أو احمل - ١
  .احملمول، أو احملكوم به على املوضوع - ٢
 .احلكم - ٣

أســباب : (مهــا) عقــد ويــد وإتــالف: أســباب الضــمان ثالثــة(وعليــه فركنــا قاعــدة 
هـو ) العقـد واليـد واإلتـالف(الذي هو موضوع القاعدة و كو�ا ثالثة ) الضمان

 .حممول القاعدة، واحملكوم به على املوضوع
  :القاعدة�صيل : املطلب الثاين

  ضمان العقد: الفرع األول 
  ).تعويض مفسدة مالية مقرتنة بعقد(  :معىن ضمان العقد: املسألة األوىل 

وضمان العقد يف نظر الفقهاء ال يكون إال فيمـا نـص عليـه يف العقـد كـاملبيع يف 
عقد البيع ، والثمن إذا كان عينـاً واألجـرة يف عقـد اإلجـارة إذا كـان عينـاً معينـة، 

  . وبدل الصلح إذا كان عيناً كذلك
تقســم العقــود مــن :أقســام العقــود Aعتبــار ســببيتها للضــمان: املســألة الثانيــة 

  :بيتها للضمان إىل ثالثة أقسامحيث سب



 

   

٢١٠  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  .عقود ضمان: القسم األول
  .عقود أمانة: القسم الثاين

  .عقود مزدوجة األثر: القسم الثالث

اســتدل الفقهــاء علــى :دخــول الشــروط يف ضــمان العقــود : املســألة الثالثــة 
ــوا َأْوفُــوا Aِْلُعُقــودِ  ����: ذلــك بقولــه تعــاىل : املائــدة ســورة  ���� dَ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُن

  .١اآلية 
ـــه ملسو هيلع هللا ىلص   ـــى شـــروطهم إال شـــرطاً حـــرم حـــالالً أو أحـــل (( وقول املســـلمون عل

ــــاً  ــــم  أخرجــــه الرتمــــذي)) حرام ــــال الرتمــــذي )١٣٥٢(رق ــــو داود وق ، ، وأب
ــن عــوف ) ٣/٦٣٤( ــة عمــرو ب هــذا حــديث حســن : (-) ©( –عــن رواي

  .صحيح
)). يلــزم مراعــاة الشــرط مــا أمكــن: (( كيــةومــن قواعــد فقهــاء احلنفيــة واملال 

وذهب الشافعية واحلنابلة إىل وجوب مراعاة الشرط مىت أمكـن وإن مل يكـن 
  .التقييد مفيداً 

  :ضمان اليد: الفرع الثاين 
هو تعويض تلف املال احملوز، Aئتمـان (:تعريف ضمان اليد : املسألة األوىل 
  ).أو بغري ائتمان
  :األيدي اليت توضع على األموال أقسام : املسألة الثانية 

  .يد مؤمتنة على املال: القسم األول 



 

 

٢١١  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

يد غري مؤمتنة، لكنها موضوعة ®ذن املالـك مبوجـب عقـد مـن : القسم الثاين
  .عقود الضمان
  يد غري مؤمتنة مل توضع مبوجب عقد، وال إذن من املالك: القسم الثالث

ــة  ــه : املســألة الثالث ــن رجــب يف قاعدت ــدي ذكــر اب التســعني مــن قواعــده األي
ولتعلــق هــذه القاعــدة ¥يــدي الضــمان  املســتولية علــى مــال الغــري بغــري إذنــه ؛

األيـــدي املســـتولية علـــى مـــال ): ( هــــ٧٩٥:ت(قـــال ابـــن رجـــب :آثـــرت إيرادهـــا 
  :الغريبغري إذنه ثالثة

يـــد ميكـــن أن يثبـــت dســـتيالئها امللـــك، فينتفـــي الضـــمان عمـــا يســـتوىل  - ١
  .لك به أو مل حيصلعليه، سواء حصل امل

  .يد ال يثبت هلا امللك وينتفي عنها الضمان - ٢
 .يد ال يثبت هلا امللك ويثبت عليها الضمان - ٣

 :أما األوىل؛ فيدخل فيها صور
  .استيالء املسلمني على أموال أهل احلرب): منها(-
  .استيالء أهل احلرب على أموال املسلمني): ومنها(-
  .االبناستيالء األب على مال ): ومنها(-

  :وأما اليد الثانية؛ فيدخل فيها صور
  .من له والية شرعية dلقبض): منها(-



 

   

٢١٢  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  ...من قبض املال حلفظه على املالك): ومنها(-
  ...الطائفة املمتنعة عن حكم اإلمام كالبغاة): ومنها(- 

  ).وأما اليد الثالثة؛ فهي اليد العارية اليت يرتتب عليها الضمان
ــــد دخــــو : املســــألة الرابعــــة  ــــة يف مفهــــوم الي احليلولــــة تكــــون ســــبباً  :ل احليلول

للتضـــمني ولكنهـــا تكـــون ســـبباً للتضـــمني مبعـــىن شـــغل الذمـــة فقـــط مـــا دام املـــال 
  .قائماً ميسور الرد

  :ضمان اإلتالف: الثالث الفرع
فإنه تعويض مفسدة مالية مل تقـرتن : :تعريف ضمان اإلتالف: األوىل املسألة

  ).بعقد
  :ينقسم اإلتالف إىل قسمني:أقسام اإلتالف: ةالثاني املسألة

  :وهذا القسم نوعان. إتالف حسي: القسم األول
  .إتالف كلي: األول
  .إتالف جزئي: الثاين

  :، من أمثلة ذلك ما °يت إتالف معنوي: القسم الثاين
  .إذا أخرج املالك مال الزكاة بعد وجو�ا فيه عن ملكه بغري عوض - ١
  . إذا خلط املودع الوديعة بغريها خلطاً ال تتميز به فإنه يضمنها - ٢
إذا انفســخ البيــع dلتحــالف، أو فســخ لــزم املشــرتي رد املبيــع إن كــان dقيــاً  - ٣



 

 

٢١٣  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

 .حباله، وإن كان  لفاً لزمه بدله من املثل أو القيمة
إذا أعتق السيد عبده اجلاين فإنه يضمنه ¥قـل األمـرين مـن أرش اجلنايـة، أو  - ٤

 .تهقيم
ـــــه وقـــــد يعـــــرب أحيـــــا�ً ،قـــــد يعـــــرب dإلهـــــالك أو االســـــتهالك بـــــدل اإلتالف: تنبي

  .dإلفساد
ويطلق اإلفساد على ما كان دون ذلك حبيث ال يذهب به مجيع الشيء، ويـرى 

  :أنه نوعان
  .إذهاب املنفعة املقصودة من الشيء - ١
  .. أن يكون الفساد يسرياً  - ٢

القسـم : إىل قسـمني  –مـن حيـث الوسـيلة الـيت حيصـل �ـا  –وينقسـم اإلتـالف 
  .إتالف Aلتسبب: ، والقسم الثاينإتالف dملباشرة : األول

  :دخول الغرور يف مفهوم اإلتالف : املسألة الثالثة

أســـاس التضـــمني dلغـــرور إمـــا اإلتـــالف : (يقـــول علـــي اخلفيـــف موضـــحاً ذلـــك 
d ًلتســبب إن كــان غــروراd ًلقــول إن كــان غــروراd لفعــل، وإمــا الضــمان وااللتــزام

  .dلقول 
بعد االنتهاء من بيان أسباب أسباب الضمان؛ نشري إىل أمرين مهمني متعلقـني 

  :مبا مضى 



 

   

٢١٤  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

مصدر الضمان يف .الفرق بني ضمان العقد واليد واإلتالف:  األمر األول 
املباشرة أو  اإلتالف هو مباشرة الفعل، وأما مصدر ضمان اليد فهو إما

  . التسبب
ميكن ترتيب أسباب الضمان من :مراتب أسباب الضمان : األمر الثاين 

  :حيث القوة على النحو التايل 

  .اإلتالف dملباشرة - ١
  .اإلتالف dلتسبب - ٢
 .اليد - ٣
  . وهو أقل األسباب قوة : العقد  - ٤

  :تطبيق القاعدة: املطلب الثالث
  :الفقهية حبث شروط تطبيق القاعدة: املقدمة األوىل  

  .أن تتوفر يف الوقائع الشروط اخلاصة - ١
  .أن ال يعارضها ما هو أقوى منها أو مثلها - ٢
أن تكون الواقعة املطلوب تطبيـق القاعـدة عليهـا خاليـة مـن احلكـم الشـرعي  - ٣

  .الثابت dلنص أو اإلمجاع
  :مع بيان إطالقاته ،تعريف الشرط لغة واصطالحا:املقدمة الثانية 

  :لغة واصطالحاً  تعريف الشرط: أوالً  
  .العالمة: الشرط يف استعمال أهل اللغة



 

 

٢١٥  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

مــا يلــزم مــن عدمــه العــدم وال يلــزم مــن وجــوده وجــود وال : (والشــرط اصــطالحاً 
  ).عدم لذاته

  :إطالقات الشرط: rنياً 

  ..ما يذكر يف أصول الفقه مقابالً للسبب واملانع: األول
  .. وحنوها) إن(بـصيغ التعليق : واملراد به. اإلطالق اللغوي: الثاين

  .جعل الشيء قيداً يف شيء كزاد الدابة بشرط كو�ا حامالً وحنو ذلك: الثالث
ولــذا فقــد قســمنا شــروط تطبيــق قاعــدة أســباب الضــمان إىل ثالثــة أقســام موزعــة 

  :على ثالثة فروع  
  :شروط تطبيق ضمان العقد: الفرع األول 

 العقود مزدوجة األثرأن يكون العقد من عقود الضمان أو : الشرط األول 
 .أن ال يعارض ضمان العقد ضمان آخر: الشرط الثاين 

  :صور تعارض ضمان العقد مع ضمان اليد، ومنها
إذا مل يكــن مــأذو�ً لــه يف التجــارة وتعاقــد . مـا ذكــره احلنفيــة يف الصــيب املميــز )١

  مع غريه على شيء مث تسلمه منه أو أتلفه، فهل يضمنه أم ال؟
  ال يضمن:  وهو الراجح عند احلنفيةقال أبو حنيفة ودمحم

املعـني بذاتـه يف يـد الـزوج قبـل ) املهـر(هـل الصـداق: ما ذكـره الشـافعية وهـو )٢
قــبض املــرأة لــه مضــمون ضــمان عقــد أو ضــمان يــد؟ويف ذلــك قــوالن، والرتجــيح 



 

   

٢١٦  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

األصـــح أنـــه ال : خمتلـــف فيمـــا يرتتـــب علـــى االخـــتالف مـــن مســـائل فقهيـــة منهـــا
ويف . قبل قبضه، بناء علـى أنـه مضـمون ضـمان عقـديصح للمرأة بيع هذا املهر 

  . يصح البيع بناء على أنه مضمون ضمان يد: قول ¨ن
أنــــه إذا أتلــــف هـــذا املهــــر أو أتلفــــه الــــزوج قبـــل القــــبض، فينفســــخ املهــــر : ومنهـــا

ال ينفسـخ : املسمى ويطالب مبهـر املثـل بنـاًء علـى ضـمان العقـد، ويف قـول آخـر
وهذا هو قول . ثله أو قيمته بناء على ضمان اليدالشيء املسمى، ويلزم الزوج م

أي (والــراجح مــن القــولني عنــد الشــافعية أن املهــر يف هــذه احلالــة وغريهــا  احلنفيــة
 .مضمون ضمان عقد ال ضمان يد) إذا عني أومل يعني

مــا ذكــره احلنابلــة يف الغاصــب لــو dع الشــيء املغصــوب، وخلــى بينــه وبــني  )٣
إليه، فهل يضمنه املشـرتي ضـمان عقـد أم ضـمان املشرتي، فتلف قبل أن ينقله 

ال يضمنه ضمان يد أي غصب، ولكن يضمنه ضمان عقد : يد ؟ قال بعضهم
 .للمالك أن يضمنه إ�ه ضمان يد: مبجرد التخلية، وقال بعضهم

إذا هلــك املبيــع يف يــد املشــرتي يف حالــة فســاد العقــد فهــل يكــون مضــمو�ً  )٤
 عليه ضمان عقد أو يد؟

مـــن ذهـــب إىل أنـــه مضـــمون ضـــمان عقـــد dلـــثمن لالتفـــاق بـــني  ومـــن الفقهـــاء
تصــدق : املتعاقــدين علــى متلكــه dلــثمن املتفــق عليــه قياســاً علــى مــن قــال آلخــر

 .مبالك هذا عين بكذا ال يقره الشارع لفساده



 

 

٢١٧  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

  :شروط تطبيق ضمان اليد : الفرع الثاين 
  .حنوهاعتداء على املال Gخذه من غصب و  ةإذا كان مث: الشرط األول 
  .إذا حصل تعد أو تقصري يف عقود األماOت: الشرط الثاين 

 .أن ال يعارض ضمان اليد ضمان آخر: الشرط الثالث 
  :شروط تطبيق ضمان اإلتالف : الفرع الثالث 

  .ماالً متقوماً مملوكاً حمرتماً : أن يكون احملل املتلف : الشرط األول 
التضمني كأمر حاكم يف مصلحة أن ال يكون هناك مانع من : الشرط الثاين 

  .عامة مثالً 

 . أن ال يعارض ضمان اإلتالف ضمان آخر: الشرط الثالث 
  



 

   

٢١٨  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  : أهلية الضامن:املبحث الثاين
  )من صح تصرفه بنفسه صح ضمانه ومن ال فال(قاعدة : املطلب األول

  :حتليل القاعدة: األول الفرع
قــال الفيــومي معلقــاً علــى ) الصــحة: (أوالً :مفــردات القاعــدة: األوىل املســألة

الصـحة يف البـدن حالـة طبيعيـة جتـري أفعالـه معهـا علـى ا¸ـرى (مادة صحح 
الطبيعي، وقد استعريت الصحة للمعاين فقيـل صـحت الصـالة إذا أسـقطت 

  .القضاء، وصح العقد إذا ترتب عليه أثره ،وصح القول إذا طابق الواقع 
  :صوليون عن الصحة من جهتنيفتحدث األ: وأما يف االصطالح

  .الصحة يف العبادات: األوىل
  .الصحة يف املعامالت: والثانية

مدرســـة : أمــا األوىل فقــد وقـــع اخلــالف يف تفســـريها بــني املدرســـتني األصــوليتني 
فقـال ) معظـم املالكيـة والشـافعية واحلنابلـة(ومدرسـة املتكلمـني ) احلنفيـة(الفقهاء 

وأمــا املتكلمــون فقــالوا ) ســقوط القضــاء dلفعــل(ي الفقهــاء الصــحة يف العبــادة هــ
  .)موافقة األمر وإن مل يسقط القضاء(هي 

ترتـب (هـي : وأما الثانية وهي الصحة يف املعامالت فقال األصوليون يف تعريفهـا
  ). أحكامها املقصودة �ا عليها

  .احتال وتقلب فيه: يقال يف اللغة تصرف فالن يف األمر) التصرف: (¨نياً 
أنــه مــا يصــدر مــن الشــخص مــن قــول أو فعـــل ، : التصــرف يف االصــطالح و   



 

 

٢١٩  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

  ). ويرتب عليه الشارع حكما 
  .وقد سبق احلديث عنه) الضمان: (¨لثاً 
ضـــد الصـــحة ،  واملـــراد �ـــا  الـــبطالن والفســـاد ، :  أي ) عـــدم الصـــحة: (رابعـــاً 

  .والفاسد من األعيان ما تغري عن حاله، واختل ما هو املقصود منه
اطل من األعيان هو الذي انعدم معناه املخلـوق لـه، وفـات حبيـث مل يبـق إال والب

أمـا يف . احلـق الـذي هـو عبـارة عـن الكـائن الثابـت: وهلذا مقابـل الباطـل. صورته
ومهـا عنـد اجلمهـور . االصطالح فـرياد �مـا مـا هـو املفهـوم منهمـا يف وضـع اللغـة

  .مرتادفان ويقابالن الصحة الشرعية
عبارة عن عدم ترتب األثر عليها، وقد وافق احلنفية اجلمهور يف : ويف املعامالت

العبادات أما يف املعامالت فقالوا حنن نفرق بني الباطل والفاسـد فيهـا، فالفاسـد 
. مـــا كــــان مشـــروعاً ¥صــــله دون وصـــفه، ويفيــــد امللـــك عنــــد اتصـــال القــــبض بــــه

  .والباطل ما مل يشرع ¥صله وال بوصفه
مـن يكـن ذا أهليـة يف التصـرف ،فإنـه يصـح : ىن اإلمجـايلاملعـ: املسألة الثانية

  .ضمانه
  :أركان القاعدة: املسألة الثالثة

  :وعليه فأركان القاعدة األوىل هي:هذه القاعدة مركبة من قاعدتني
  .صحة التصرف -١
  .املتصرف -٢
  .صحة الضمان -٣



 

   

٢٢٠  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  :أما القاعدة الثانية فأركا�ا هي
  .عدم صحة التصرف -١
  .املتصرف -٢
  .عدم صحة الضمان -٣

من صح ( –نص على هذه القاعدة :�صيل القاعدة: الثاين الفرع
 بعض احلنابلة  كابن محدان) تصرفه بنفسه صح ضمانه ومن ال فال 

لتكون قاعدة يف ضبط مسائل الضمان فيما يتعلق بتصرفات  وغريه
  ولكن هل هذه القاعدة املذكورة حمل وفاق أم حمل خالف؟،الضامن
إىل كلمــة حــول هــذا الشــأن نقــف علــى مخــس صــور هــي كــربى فــروع للوصــول 

  :هذه القاعدة وهي
ذهب عامـة الفقهـاء إىل أنـه ال : ضمان احملجور عليه لسفه : املسألة األوىل 

ـــه جـــاء عـــن القاضـــي أيب يعلـــى  ـــه لســـفه ، إال أن يصـــح ضـــمان احملجـــور علي
  .أن ضمان السفيه صحيح )هـ٤٥٨:ت(احلنبلي 

اتفقت كلمة املـذاهب األربعـة يف املشـهور  :ضمان الصغري : املسألة الثانية 
عنهم على بطالن ضمان الصـيب Gن يضـمن شخصـاً أو مـاالً أمـا ضـمان مـا 

  .يتلفه فقد قالوا بتضمينه
العلمـاء يف ضـمان احملجـور عليـه :ضمان احملجور عليـه لفلـس: املسألة الثالثة
  :لفلس فريقان



 

 

٢٢١  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

  .هر مذهب املالكيةمن يرى عدم صحة ضمانه وهو ظا: أحدمها
مـــن يــــرى صـــحة ضــــمانه ويطالـــب مبـــا ضــــمنه بعـــد فــــك احلجـــر وهــــو : والثـــاين 

  .مذهب الشافعية واحلنابلة يف الصحيح عنهم
ذهـــب احلنفيـــة واملالكيـــة واحلنابلـــة إىل أنـــه :ضـــمان املـــريض: املســـألة الرابعـــة

 –مـع سـائر تربعاتـه  –يصح ضمان املـريض مـرض املـوت حبيـث ال يتجـاوز 
  .كة ؛ فإن جاوزته تكون موقوفة على إجازة الورثةثلث الرت 

وذهب الشافعيةإىل أن ضـمان املـريض يكـون مـن رأس مالـه، إال إذا ضـمن وهـو 
معســر واســتمر إعســاره إىل وقــت وفاتــه، أو ضــمن ضــما�ً ال يســتوجب رجوعــه 

  .على املدين، فيكون حينئذ يف حدود الثلث
  .إال إذا أجازه الدائنوإذا استغرق الدين مال املريض  بطل الضمان 

ـــد :ضـــمان املـــرأة: املســـألة اخلامســـة ـــارة Aلدرجـــة األوىل عن وهـــذه مســـألة مث
املالكية ، ألcم خالفوا اجلمهور ففرقوا بـني الرجـل واملـرأة يف الضـمان، وهلـم 

ـــد :يف هـــذا التفصـــيل اآليت ـــرب كالول ـــة البكـــر بعـــد بلوغهـــا  احملـــيض تعت اجلاري
واملــرأة . ا الضــمان حــىت مــع إذن الــويلالصــغري يف الضــمان، فــال يصــح منهــ

ذات الزوج يصح الضمان منها يف حدود الثلث فقط، فإن زاد على الثلث 
اعترب هـذا إضـرارًا Aلـزوج فـال يصـح الضـمان إال كـان مبوافقـة الـزوج نفسـه، 

أو إال أن تكـون إمنــا . يف تصــرفها، غـري سـفيهة يف حاهلــا: وكانـت مرضـية أي
ــدينار أو الشــيء ا ــرد بــه الضــرر، فهــذا زادت ال خلفيــف فهــذا يعلــم أcــا مل ت

  .ميضي
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أمـا املــرأة األمي غــري ذات . ويصـح ضــما�ا عـن زوجهــا وإن بلــغ مجيـع ماهلــا Áذنــه
  .الزوج إذا كانت ال يوىل عليها فهي اليت تكون مبنزلة الرجل يف الضمان

  .األنثىواملالكية إمنا قالوا هنا dلتفريق نظراً ألصلهم يف احلجر على مال 
وكــذا احلــال يف املــرأة املتزوجــة الرشــيد فإنــه حيجــر علــى مــا زاد علــى الثلــث إال أن 

امــرأة كعــب  خــرية(( يكــون قــد أذن هلــا زوجهــا يف ذلــك، وعمــدÃم يف هــذا أن 
بــن مالــك أتــت رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حبلــي هلــا فقالــت إين تصــدقت Àــذا فقــال هلــا 

 ال جيــوز للمــرأة يف ماهلــا إال ®ذن زوجهــا فهــل اســتأذنت كعبــا رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
زوجهـا فقـال هـل أذنـت  قالت نعم فبعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل كعب بن مالـك

أخرجــه ابــن )) رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص منهــا خلــرية أن تتصــدق حبليهــا فقــال نعــم فقبلــه
  ).. صحيح (األلباين  وقال عنه) ٢/٧٩٨) (٢٣٨٩(ماجه حديث رقم 

أن مـن وجــب دفــع مالـه إليــه لرشـد، جــاز لــه التصـرف فيــه مــن  -: ومـن املعقــول
  .غري إذن، كالغالم
هلذه القاعدة شروط ، وتتمثل يف :تطبيق القاعدة: الفرع الثالث

  :اآليت
  .أن يكون الضامن أهالً للتصرف -١
  .أن ال يكون الضامن حمجورًا عليه -٢
  . مانع من موانع التضمني كاإلكراه مثالً أن ال يكون مثة  - ٣

الصيب مؤاخذ بضمان األفعال دون ضمان األقوال  : (قاعدة: املطلب الثاين



 

 

٢٢٣  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

  )فيما يتنوع إىل صحيح وAطل
  :حتليل القاعدة: الفرع األول 

: الصــــيب: (قــــال أهــــل اللغــــة) الصــــيب(:مفــــردات القاعــــدة: املســــألة األوىل 
  .الغالم، واجلمع صبية وصبيان

الصــيب غــري املميــز، وهــذا ال تصــح : احلــال األوىل :عنــد الفقهــاء فلــه حــاالن  أمــا
  .منه التكاليف الشرعية

  .الصيب املميز ، وهذا تصح منه التكاليف الشرعية: احلال الثانية 
  .والفقهاء يطلقون الصيب على من مل يبلغ

  .مجع قول واملراد به الكالم) األقوال(
مصـــدر قولـــك فعلـــت : الَفعـــل dلفـــتح: (ليـــاتمجـــع فعـــل قـــال يف الك) األفعـــال(

التــأثري مــن جهــة مــؤثر، وهــو عــام ملــا كــان Áجــادة أو غــري : والفعل،الشــيء أفعلــه
إجادة، وملا كان بعلم أو غري علـم، وقصـد أو غـري قصـد، وملـا كـان مـن اإلنسـان 

  .واحليوان واجلمادات
  مر معنا بيا�ما ) الصحيح والباطل( 

أن الصـــيب مســـؤول عـــن ضـــمان األفعـــال  : اإلمجـــايلاملعـــىن: املســـألة الثانيـــة 
ــــه مــــن عقــــوده  ــــة،أما ضــــمان أقوال ــــالف أو األفعــــال اجلنائي كاحلاصــــل Aإلت

  .  وإقراراته؛ فإنه ال يعتد Àا شرعاً ؛لعدم تعقلها منه
  .موضوع وحممول: هذه القاعدة هلا ركنان:أركان القاعدة : املسألة الثالثة 

  ).الصيب: (أما املوضوع فهو
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  ).مؤاخذته dلضمان الفعلي فقط: (ما احملمول فهووأ
ُيستدل هلذه القاعدة بدليل مركب  :�صيل القاعدة : الفرع الثاين 

  :من دليلني
ــة ((  : �قولــه  -١ عــن النــائم حــىت يســتيقظ، وعــن : رفــع القلــم عــن ثالث

احلــديث �ــذا اللفــظ أخرجــه أبــو )) املبتلــى حــىت يــربأ، وعــن الصــيب حــىت يكــرب
وعــــن الصــــيب ((ويف لفــــظ ).   ٢٠٤١(وأخرجــــه ابــــن ماجــــه ) ٤٣٨٩( داود 

ويف لفـــظ )  ٤٤١٠(أخرجـــه أبـــو داود مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس ))  حـــىت حيـــتلم
  ).٩٤٠(أخرجه أمحد يف مسنده ))  وعن الصيب حىت يبلغ((آخر 

الضـــرر يــــزال، والشـــارع قــــد جــــاء : أن إتالفـــات الصــــيب داخلـــة حتــــت dب  -٢
هـــذا احلـــديث رواه مالـــك يف )) ضـــرر وال ضـــرار ال(( �بتقريـــر ذلـــك يف قولـــه 

) ١١١٦٦(والبيهقـــــــي يف ســـــــننه ) ٤/٢٢٨)(٨٥(الـــــــدارقطين) ١٤٢٩(املوطـــــــأ 
  )..٢٣٤٥(واحلاكم يف املستدرك 

هــذا إمجــاًال، أمــا تفصــيالً فيتضــح تضــمني الصــيب مــن عدمــه حــني احلــديث عــن 
  :صيب بطورينمير ال:أطوار الصغر وعالقتها dلضمان ، ولذا أقول وÆd التوفيق

والصـيب ،وهـو مـن الـوالدة حـىت وصـوله إىل التمييز :طـور الطفولـة: الطور األول
  .يف هذا الطور تثبت له أهلية وجوب كاملة، لكن ال تثبت له أهلية أداء مطلقاً 

، وهــو مــن التمييــز وحــىت البلــوغ وتثبــت فيــه للصــغري طــور التمييــز: الطــور الثــاين
املميــز، لكــن تثبـــت لــه أهليــة أداء �قصــة ،فـــال أهليــة وجــوب  مــة، كـــاليت لغــري 



 

 

٢٢٥  
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  :يطالب dلعبادات إال Èديباً وتوجيهاًأما تصرفاته املالية 
  .فما كان منها �فعاً، صح من غري إجازة وليه -١
  .وما كان منها ضارّاً، كالتربعات فهو dطل، ولو أجازه الويل -٢
ئر املعاوضـات املاليـة فقـد وما تردد بني النفع والضـرر، كـالبيع واإلجـارة وسـا -٣

مــنهم مــن قــال بــبطالن تصــرفه وهــم الشــافعية : اختلــف فيــه العلمــاء علــى قــولني
ومــنهم مــن قــال بصــحة تصــرفه فيمــا أذن لــه الــويل، وإال كــان موقوفــاً علــى إجــازة 

  .الويل أو الوصي، وهم اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة
بيــل القســم الثــاين والــذي يعتــرب تصــرفه وكمــا هــو ظــاهر فــإن الضــمان يعتــرب مــن ق

أمــا إتالفاتــه فإنــه . فيهــا ضــاراً ولــذا فجمــاهري الفقهــاء علــى عــدم صــحة ضــمانه
  .يضمنها من ماله ؛ للعلة اليت ذكر�ها يف ضمان الصيب غري املميز ، وهللا أعلم

الصيب مؤاخذ : (لتطبيق قاعدة:تطبيق القاعدة: الثالث الفرع
األقوال  فيما يتنوع إىل صحيح  بضمان األفعال دون ضمان

  :ينبغي مراعاة شروط التطبيق وهي) وAطل
  .أن يرتتب على الفعل الصادر من الصيب ضرر أو إتالف - ١

طـرد الفقهـاء قاعــدة  :كـون الضـمان مل يعارضـه أمـر آخـر يـؤدي إىل رفعـه  -٢
تضمني عدميي األهلية والتمييـز؛ ومل يوجبـوا علـى أوليـائهم وأوصـيائهم ضـمان مـا 

  :أتلفوه إال يف هذه األمور
  .إذا كان إتالف الصغار للمال �شئاً عن تقصري األولياء يف حفظهم    -أ  
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  .أوكان بسبب إغرار اآلdء Áتالفهم املال   -ب
  .على املالأو كان بسبب تسليطهم  -جـ

   



 

 

٢٢٧  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

  
  

  א��� א��א��
  

  :القواعد الفقهية املتعلقة بكيفية الضمان ومن جيب عليه ومتلكه  
  :وفيه ثالثة مباحث

  .القواعد املتعلقة بكيفية الضمان: املبحث األول
  )على اليد ما أخذت حىت تؤديه: (قاعدة: املطلب األول

  :حتليل القاعدة: الفرع األول 
  

  :مفردات القاعدة: املسألة األوىل 
  .اسم فعل أمر مبعىن جيب) على(
هـي الكـف : يف اللغة هـي مـن املنكـب إىل أطـراف األصـابع، مؤنثـة وقيـل) اليد(

  .وقيل هي الكف. والذراع
  .أما يف الشرع فاملراد �ا من أطراف األصابع إىل الكوع

  .موصولية مبعىن الذي ، من ألفاظ العموم) ما( 
وهــــو إيصــــال الشــــيء إىل الشــــيء أو .مــــن الفعـــل أدىالتأديــــة مــــأخوذة ) تؤديـــه(

  )وصوله إليه من تلقاء نفسه
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  . أما يف اصطالح األصوليني فاألداء هو فعل العبادة يف وقتها احملدد شرعاً  
أنه جيب علـى قـابض ملـك الغـري سـواء أكـان :املعىن اإلمجايل: ةاملسألة الثاني

وحنوهم أن يـرده إىل صـاحبه، وال غاصبُاً◌ أو مستعريًا أو وديعاً أو مستأجرًا 
  .يربأ من املسؤولية إال بوصول الشيء إىل مالكه أو من يقوم مقامه

  :كنا هذه القاعدة مهار :أركان القاعدة: ةاملسألة الثالث
  ).موضوع القاعدة(اليد اآلخذة ملك غريها  - ١
 ).حممول القاعدة(لزوم رد املأخوذ إىل أهله  - ٢

على اليد ما أخذت حىت : (اعدةق: �صيل القاعدة: الثاين الفرع
وهذه القاعدة ،من القواعد املتفق عليها بني أرAب املذاهب) تؤديه

  .تستمد حجيتها من نفسها إذ إcا نص حديث نبوي
  :كما دلت نصوص أخرى على رد ما أخذته اليد بنوعيها

  :dلنسبة ليد املؤمتن  - أ
ــه أدرعــاً يــوم حنــني، فقــال ����أن النــيب حــديث صــفوان بــن أميــة  : اســتعار من

ـــــال ـــــل عاريـــــة مضـــــمونة: ((أغصـــــباً d دمحم؟ ق أخرجـــــه أمحـــــد يف مســـــنده  ))ب
وحســــنه ابــــن حــــزم يف ) ٣٥٦٢(وأبــــو داود يف ســــننه حــــديث رقــــم ) ١٥٣٣٧(

وصـــــححه ) ٣/٢٠٠(وشـــــعيب األر�ؤوط يف حتقيـــــق املســـــند ) ٨/١٤٥(احمللـــــى
 ).٢/٢٠٦(األلباين يف السلسلة الصحيحة 

  :سبة ليد غري املؤمتن كالغاصب وحنوهاdلن  -  ب
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ـَنُكْم Aِْلَباِطـِل  �: قوله تعاىل - ١ dَ أَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا ال َ�ُْكلُـوا َأْمـَواَلُكْم بـَيـْ
 .٢٩اآلية : سورة النساء �  ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتَارًَة َعْن تـََراٍض ِمْنُكمْ 

وأمــوالكم حــرام،   إن دمــاءكم: ((قــال يف خطبــة يــوم النحــر �أن النــيب  - ٢
ــــومكم هــــذا يف شــــهركم هــــذا يف بلــــدكم هــــذا ــــة ي بــــرقم  رواه مســــلم)) كحرم

)١٢١٨..(  
  إذا طرأ على املأخوذ زdدة أو نقص، فما احلكم؟: املسألة األوىل

إن طرأ على املال املـأخوذ نقـص فهـو إمـا نقـص يف القيمـة أو نقـص يف غريهـا ، 
، املال بعينه فقط من غـري ز�دة فإن كان نقصاً يف القيمة فإن الواجب هو دفع 

  .وهذا قول اجلمهور

  . وذهب الشافعية يف قول هلم إىل لزوم النقص احلاصل بتفاوت السعر
ومــا ذهــب إليــه اجلمهــور أوىل ألن حقــه متعلــق بعــني مالــه وقــد رد عليــه مجيعــه ، 

  .وماحصل من نقص يف السعر فال جيرب
القيمة ويـرتك اÌـين عليـه للجـاين فإن الواجب هو ، أما إذا كان البدل غري مقدر

فــإن كــان مـــن   أو أخــذه مــع أرش الــنقص إذا مل يكــن املــال مــن األمــوال الربويــة
مث ما ذكـر . األموال الربوية فليست له إال القيمة أو أخذه إن رضي بدون أرش 

إذا كـــان الـــنقص مـــن اجلـــاين، فـــإن كـــان Îفـــة مساويـــة وقـــت الغصـــب مـــثالً فـــإن 
الضمان بل ليس للمالك إال أن °خذ عني ماله ولو �قصـاً،  ال يوجبون املالكية

ألن الـــنقص احلاصـــل مـــن اجلـــاين هـــو ســـبب الضـــمان أمـــا جمـــرد الغصـــب بـــدون 
جنايــــة فلـــــيس لـــــه إال أخــــذ مالـــــه ، أو خيـــــري املالــــك برتكـــــه للغاصـــــب، ويضـــــمن 
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أوىل ؛ألن الـنقص حصـل  وما ذهب إليه اجلمهـور. الغاصب املال وقت الغصب
غاصــب فكــان بتعديــه ونقلــه مللــك الغــري قــد أوجــب علــى نفســه وقــت تعــدي ال

  .الضمان كما لو غصب فجىن عليه آخر
  :مؤنة رد املأخوذ : املسألة الثانية

علــى : (( �نــص الفقهــاء علــى أن مؤنــة رد العاريــة علــى املســتعري لقــول النــيب 
 تقدم خترجيه )) تؤدي اليد ما أخذت حىت

يتفرع عن هذه القاعدة أن التقادم مما :تطبيق القاعدة: الفرع الثالث
ليس سبباً مملكاً من أسباب امللكية، وال يسقط به احلق عن املدعى 

عليه، ورفض القضاء لسماع الدعوى ـ من Aب ضبط النظام 
ومحايته من الفوضى ـ ال مينح حق امللكية، فيجب على من بيده 

  :نوينظم هذه القاعدة شرطان مها يف الواقع قاعدÆ.الرد دdنة
 )الضمان: األصل فيما يقبضه اإلنسان من مال غريه( - ١
  )ال جيوز آلخذ أن °خذ مال أحد بال سبب شرعي( - ٢

أنه لو ادعى إنسان على آخـر حبـق ، وبعـد أن -أ :ومما جاء يف ذلك من الفروع
  .تصاحلا ظهر ¥نه ليس له حق أصال ، فللمدعى عليه اسرتداد بدل الصلح منه

لــو صــاحل البـــائع املشــرتي علــى عيـــب ادعــاه يف املبيــع بعـــد أن أنكــره هـــو، -ب 
فتبــني لــه بعــد ذلــك أن املبيــع خــال مــن العيــب أو كــان فيــه فــزال بنفســه ،فللبــائع 

 .حق اسرتداد بدل الصلح من املشرتي
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األصل يف املتلفات ضمان املثل Aملثل، واملتقوم : (قاعدة: املطلب الثاين
  ).Aلقيمة

  :حتليل القاعدة: ولالفرع األ
  :مفردات القاعدة: املسألة األوىل

ويطلــــــق األصــــــل يف لســــــان العلمــــــاء علــــــى عــــــدة ،  أســــــاس الشــــــيء) األصــــــل(
  :إطالقات

  .الدليل: اإلطالق األول
  .الرجحان: واإلطالق الثاين

  .واإلطالق الذي يناسب األصل يف قاعدتنا هو اإلطالق الثاين
  :املتلف املعترب وشروط اعتباره ثالثة املال:مجع متلف واملراد ) املتلفات(

  .أن يكون متقوماً : الشرط األول
  .أن يكون مملوكاً : الشرط الثاين

  .أن يكون حمرتمًا◌ً : الشرط الثالث
  :لبيان هذه املصطلحات نقدم �ذه املقدمة) املتقوم والقيمة(، )املثل(

  ما يستحق به الشيء، واجلمع أمثان: الثمن يف اللغة
: وهـو نوعـان). مـا يكـون بـدًال للمبيـع وتعلـق dلذمـة: (وأمـا يف االصـطالح فهـو
  . الثمن املسمى، ومثن املثل

قــّوم الســلعة : ويقــال. قــدره: والقيمــة بكســر القــاف، واحــدة القيم،وقيمــة الشــيء
  .إذا قّدرها: واستقامها
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  .) الثمن الذي يقدره املقومون للمتاع: (وأما يف االصطالح فهي
بكســـر القـــاف، نســـبة إىل القيمـــة فهـــو مـــا ال يوجـــد لـــه مثـــل يف  –قيمـــي وأمـــا ال
  .السوق

مـا ال تفـاوت بـني آحـاده معتـرب ممـا لـه (  :وأما املثلي بكسر املـيم نسـبة إىل املثـل
  ).يف السوق مثيل

مــا يــتم إتالفــه مــن أمــوال معتــربة يكــون فيــه :املعــىن اإلمجــايل: ةالثانيــ املســألة
ء على نوعية املتلف ؛ فإن كان الشيء املتلف من اجلزاء، ويتحدد اجلزاء بنا

قبيــل املثليــات فــإن اجلــزاء يكــون مثليــا ، أمــا إن كــان مــن قبيــل القيميــات 
  .فيكون اجلزاء هو القيمة

  :هذه القاعدة الفقهية هلا ركنان:أركان القاعدة: الثالثة املسألة
  .ف القيميموضوع القاعدة واملتمثل يف املتلف املثلي واملتل: الركن األول
حممول القاعدة واملتمثل يف وجوب املثل يف حالة املثلـي والقيمـة يف : الركن الثاين

  .حالة القيمي
على ((للنص النبوي والقاعدة الفقهية :�صيل القاعدة: الفرع الثاين

  . سبق خترجيه)) تؤديه((ويف رواية )) اليد ما أخذت حىت تؤدي
مثلياً فالواجب املثل بال  أما إن تلف أو أتلف ماله فينظر إن كان

  .خالف
واملثــل املطلـــق هـــو املثـــل صـــورة ومعـــىن فأمـــا القيمـــة فمثـــل مـــن حيـــث املعـــىن دون 
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الصــورة ؛ وألن ضــمان الغصــب ضــمان جــرب الفائــت ومعــىن اجلــرب dملثــل أكمــل 
  .منه من القيمة

أما إن تعذر جنس املثلي وهو الـذي يسـمى dلقيمـي فإنـه يصـار إىل القيمـة بـال 
  .خالف

مــن أعتــق : ((قــال �أن النــيب  – � –ويـدل عليــه حـديث عبــد هللا بــن عمـر 
شركا له يف عبد فكان له مال يبلغ مثن العبد قـوم العبـد قيمـة عـدل فـأعطى 

أخرجـه البخـاري )) شركاءه حصصهم وعتق عليه وإال فقد عتـق منـه مـا عتـق
ومســـــــــلم يف صـــــــــحيحه حـــــــــديث رقـــــــــم ) ٢٣٨٦(يف صـــــــــحيحه حـــــــــديث رقـــــــــم

)١٥٠١ ..(  
إن كان للشيء املتلف مثل يف جنسه وليس مثليه فهل جيب هنا املثل إحلاقاً أما 

فذهب عامة الفقهاء : له dملثلي أم جتب القيمة إحلاقاً له dلقيمي؟ فيه خالف 
وفــيهم املــذاهب األربعــة إىل الثــاين، وذهــب الشــافعي يف قــول منســوب لــه، وهــو 

إىل األول مــع  و قــول ابــن حــزمروايــة عــن أمحــد اختارهــا ابــن تيميــة وابــن القــيم وهــ
مالحظة أن ابن تيمية وتبعه ابن القيم قد قيدا قوهلما يف وجوب املثل يف جنسـه 

  .ما أمكن بقيد هو مراعاة القيمة ¥ن تكون قيمة املالية واحدة ما أمكن
عموم اآل�ت اليت دلت ويدللون على قوهلم Gدلة ، عمدeم فيها على ما يلي

حـديث أنـس .أوجبـت املثـل دون متييـز بـني مثلـي وقيمـيعلى وجـوب املثـل ، إذ 
كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات املؤمنني مـع  ����أن النيب  �

فيها طعــام فضــربت بيــدها فكســرت القصــعة فضــمها وجعــل خــادم بقصــعة
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فيها الطعام وقال كلوا وحـبس الرسـول والقصـعة حـىت فرغـوا فـدفع القصـعة 
  )٢٣٤٩(لبخاري يف صحيحه  أخرجه ا الصحيحة وحبس املكسورة

أنه إذا كان مثـل احليـوان واآلنيـة والثيـاب وحنـوه مـن كـل وجـه متعـذراً فـإن األمـر  
 :دائر بني شيئني

إما أن يضمنه dلقيمة، وهي نقود خمالفة للمضمون يف اجلنس والصفة واملقصود 
املاليـــة واالنتفـــاع، وإن كانـــت تســـاويه يف املاليـــة، وإمـــا أن يضـــمنه dملثـــل ، فهنـــا 

مساوية كما يف النقد، وامتاز هذا dملشاركة يف اجلنس والصفة فكـان أمثـل، ومـا  
 .كان أمثل فهو أعدل، فيجب احلكم به إذا تعذر املثل من كل وجه

أمـــا عامـــة الفقهـــاء فهـــم علـــى ضـــابطهم يف أن غـــري املثلـــي يقـــّوم ويعطـــى صـــاحبه 
قصـة الرجـل الـذي أعتـق شـركاً لـه يف : أحـدمها:القيمة وعمدÃم يف ذلك دلـيالن

  سبق خترجيه . عبد فقوم العبد عليه
أن القيميات ال تتسـاوى أجزاؤهـا، وتتبـاين صـفاÃا فالقيمـة فيهـا أعـدل : والثاين
  .وأقرب

وعلى كل فالقول بوجوب املثل ما أمكـن لـه وجاهتـه وقوتـه إال أنـه عنـد التطبيـق 
ثــل املناســب لــه كــذا وآخــرون يــرون ختتلــف فيــه األنظــار فقــد يــرى الــبعض ¥ن امل

  .بينما قول عامة الفقهاء أضبط. ¥نه كذا مما يُلبس على األمر على املعوض
  : ومثة مسألتان مهمتان متعلقتان بضمان املتلف ومها 

وهـــذه املســــألة هلــــا : وقــــت تقـــدير قيمــــة املتلـــف القيمــــي : املســـألة األوىل 



 

 

٢٣٥  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

  : صورÆن 
حتدد القيمة مبعرفة : ف يف غري يد الضامن أن يكون املُتلَ : الصورة األوىل 

 .اخلرباء، وزمان حتديد القيمة يوم التلف

خيتلف وقت تقدير : أن يكون املتلف حتت يد الضامن : الصورة الثانية 
  : القيمة هنا dختالف وضع الشيء التالف

يــرى احلنفيــة واملالكيــة أن املغصــوب إذا تلــف أو تلــف فــاملعترب قيمــة يــوم  - ١
  .غصبه  

ويــرى الشــافعية أن املغصــوب القيمــي إذا تلــف أو أتلــف فــاملعترب أقصــى  - ٢
  .قيمة من يوم الغصب إىل يوم التلف  

أن املغصوب القيمي إذا هلك عند الغاصب، فالواجب : ويرى احلنابلة  - ٣
قيمتــه يــوم التلــف مــا مل يكــن اخــتالف قيمــة مــا بــني الغصــب والتلــف ملعــىن 

 .فيه
dعتبار يوم التلف ما مل يكن اختالف قيمة ورجح ابن قدامة القول القائل 

إن : ما بني الغصب والتلف ملعىن فيه  ، واستدل على ترجيحه مبا يلي 
القيمة إمنا تثبت يف الذمة حني التلف؛ ألنه قبل ذلك كان الواجب رد 

.العني دون قيمتها فاعتربت تلك احلال، كما لو مل ختتلف قيمته
 

وقـع خـالف بـني الفقهـاء :ملثلـي إذا أعـوز وقت تقـدير ا: املسألة الثانية 
  .يف وقت تقدير املثلي إذا أعوز
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  .إىل اعتبار القيمة يوم الغصب)هـ١٨٢:ت(فذهب أبو يوسف  - ١
  .إىل اعتبار القيمة يوم االنقطاع) هـ١٨٩:ت(وذهب دمحم بن احلسن  - ٢
 .وذهب أبو حنيفة إىل اعتبار القيمة يوم القضاء - ٣
يف بعــض كتـبهم ميكــن أن يفهـم منهــا أن وأمـا املالكيـة فقــد وردت عبـارات  - ٤

: املثلي املغصوب إذا تعذر رد مثله، فحكمه حكم القيمـي املغصـوب أي 
 .تعترب قيمته يوم الغصب

وأما الشـافعية فأصـح األقـوال عنـدهم، أن املعتـرب أقصـى قيمـة، وصـل إليهـا  - ٥
 .املثلي من وقت الغصب إىل أن تعذر املثل

 .ار قيمة يوم االنقطاع واإلعوازوأما احلنابلة فجمهورهم على اعتب - ٦
وقد رجح ابن قدامة القول القائل ¥ن املعترب يف التقدير هو قيمة يوم 

  .االنقطاع وهو ما ذهب إليه دمحم بن احلسن من احلنفية واحلنابلة 

إن القيمة وجبت dلذمة حني انقطاع املثل، : واستدل على ترجيحه مبا يلي 
  .تقوم فاعتربت القيمة حينئذ كتلف امل

  :شروط تطبيق القاعدة: الفرع الثالث
وحىت يكون املال معتربًا ؛ ال :أن يكون املال املتلف معترباً : الشرط األول

  .أن يكون متقوماً : ألولا:بد له من ثالثة أمور 
  أن يكون مملوكاً : الثاين

  .أن يكون حمرتماً : الثالث



 

 

٢٣٧  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

إذ ال بــد مــن متييــز الشــيء املتلــف هــل هــو :حتديــد نوعيــة املتلــف: الشــرط الثــاين
  مثلي أم قيمي ؟ 
  .ما ذكر من شروط يف ضمان اإلتالف تذكر هنا أيضاً : الشرط الثالث

  



 

   

٢٣٨  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  : املبحث الثاين
  :القواعد الفقهية املتعلقة مبن جيب عليه الضمان

  ) اخلراج Aلضمان: ( قاعدة   :املطلب األول
  :حتليل القاعدة: الفرع األول

  :مفردات القاعدة: األوىلاملسألة 
مـــن الفعـــل خـــرج، واخلـــرج مـــا حيصـــل عـــن غلـــة األرض؛ ولـــذلك أطلـــق ) اخلـــراج(

  .أخراج وأخاريج وأخرجة: وجيمع اخلراج). على اجلزية
هو احلاصل من الشيء إذا كـان منفصـالً عنـه : (واملراد dخلراج يف هذه القاعدة 

  ).لدابةغري متولد منه، ككسب العبد، وسكىن الدار، وأجرة ا
اخلــــراج مســــتحق : متعلقــــة مبحـــذوف تقــــديره) dلضــــمان(البــــاء يف ): dلضـــمان(

  dلضمان أي بسببه
مـا خـرج عـن الشـيء مـن غلـة أو منفعـة فهـو :املعىن اإلمجـايل: املسألة الثانية

للمشرتي عوض ما كان عليه من ضمان امللك؛ فإنه لو تلف املبيع كان من 
  ).مقابلة الغرمضمانه فالغلة له، ليكون النفع يف 

  :أركان القاعدة: املسألة الثالثة
وهو اخلراج أو غلة العني اململوكة أو الز�دة احلاصـلة مـن : املوضوع: الركن األول

  .العني
  .وهو أن غلة العني متلك ملن وجب عليه الضمان: احملمول: الركن الثاين



 

 

٢٣٩  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

هذه القاعدة عبارة عن نص حديث :�صيل القاعدة: الفرع الثاين
  ).٤/٢١(وي تلقاه العلماء Aلقبول شرح معاين اآلrر للطحاوي نب

هذه القاعدة هلا ارتباط وثيق مبا ثبت و وعملوا به يف أبواب البيوع 
أخرجه [عن ربح ما مل يضمن  ����يف احلديث من cي رسول هللا 

والنسائي ) ١٢٣٤(والرتمذي ) ٣٥٠٤(وأبوداود ) ٦٦٢٨(أمحد 
حسن ) : ٣/٣٥٣(وقال الرتمذي ) ٢١٨٨(وابن ماجه )٤٦٢٩(

  ]..صحيح 
يســــتدل هلــــذه القاعــــدة Aلســــنة واإلمجــــاع :دليليــــة القاعــــدة: املســــألة األوىل
  :والقياس واألثر

ن رجالً ابتاع غالماً، فأقـام عنـده مـا شـاء هللا أن أ:  ـ Ô  ـحديث عائشة  -١
� رسـول : فرده عليـه فقـال الرجـل �يقيم، مث وجد به عيباً، فخاصمه إىل النيب 

ســــبق )) اخلــــراج Aلضــــمان: (( �هللا قــــد اســــتغل غالمــــي، فقــــال رســــول هللا 
  . خترجيه

  .اإلمجاع -٢
جبـــامع ) افعـــهمـــن ملـــك شـــيئاً ملـــك من(القيـــاس علـــى األصـــل : مـــن املعقـــول -٣

  ..ضمان اهلالك يف كلٍ 
فقـــد قضـــى شــــريح بـــني الـــرجلني اللــــذين : قضـــاء بعـــض الســـلف يف ذلــــك  -٤

ــــه يف مثــــل هــــذا ¥ن قــــال للمشــــرتي ــــك الغلــــة : احتكمــــا إلي ــــد بدائــــه، ول رد العب



 

   

٢٤٠  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  ). ٥/١٣٩( والضمان املصنف البن أيب شيبة 
ال خيلــو :شــرتيبيــان املــراد Aخلــراج الــذي ال يــرد و}خــذه امل: املســألة الثانيــة

إما أن يكون حباله فريده و}خذ رأس ماله ، أو : املبيع الذي استحق الفسخ
زاد بعــد العقــد زdدة متصــلة كالســمن والــتعلم واحلمــل قبــل الوضــع والثمــرة 

وأمـا إن كانـت الـزdدة منفصـلة ، فـإن كانـت . قبل التأبري فإنه يردها بنمائها
  قابلة ضمانهمن غري عني املبيع فإcا للمشرتي يف م

وأمــا إن كانــت الــزdدة مــن عــني املبيــع كالولــدوالثمرة واللــنب فهــي للمشــرتي 
  أيضاً 

وهذا القول ، هو الراجح من أقوال أهل العلم ، وÀذا قال الشافعي وأمحد 
  . وصححه املوفق ابن قدامة

إن كـــان النمـــاء مثـــرة مل يردهـــا وإن كـــان ولـــداً رده : وقـــال مالـــك يف هـــذه الصـــورة
  .معها

  .النماء احلادث يف يد املشرتي مينع الرد: أما أبو حنيفة فقال
ذكـر بعـض الفقهـاء :استشـكاالت وتسـاؤالت حـول القاعـدة: املسألة الثالثـة

  تساؤلني عن هذه القاعدة
أنـــه لـــو كـــان اخلـــراج يف مقابلـــة الضـــمان لكانـــت الزوائـــد قبـــل القـــبض : أحـــدمها

  .ال قائل بهللبائع مت العقد أو انفسخ، لكونه من ضمانه، و 
لــو كانــت العلــة الضــمان، لــزم أن تكــون الزوائــد للغاصــب، ألن ضــمانه : الثــاين



 

 

٢٤١  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

  .أشد من ضمان غريه
  . و�ذا احتج أليب حنيفة يف أن الغاصب ال يضمن منافع املغصوب

وحـديث ) اخلـراج dلضـمان(وهناك من أهل العلـم مـن أورد تعارضـاً بـني قاعـدة  
حيـــث أن ) ١٥١٥(ومســـلم ) ٢٠٤١(رقم البخـــاري بـــ[ املصـــراة يف الصـــحيحني

أن املشــرتي إذا اطلــع علــى عيــب يســوغ )) اخلــراج Aلضــمان((مقتضـى حــديث 
وحــديث املصــراة ورد فيــه األمــر بــرد الغلــة وهــي اللــنب بضــمانه بصــاع مــن  ،الــرد

التمـــر، مـــع أن مشـــرتي الشـــاة ضـــامن هلـــا حـــال وجودهـــا عنـــده، ومقتضـــى كونـــه 
  .الضمانضامناً أن الغلة تكون له مقابل 

أن اللــنب كــان موجــوداً يف الضــرع حــال البيــع فهــو جــزء مــن : واجلــواب عــن هــذا 
املبيــع فــريده معــه كمــا لــو كــان املبيــع حــامًال فولــدت عنــد املشــرتي فــإذا ردهــا رد 
الولــد معهــا، والصــاع عــوض عــن اللـــنب املوجــود يف الضــرع وقــت العقــد ال عمـــا 

  .حدث بعد العقد
أورد واضــعو جملــة األحكــام العدليــة عنــد ذكــرهم :�ةقواعــد مشــا: املســألة الرابعــة

  لقاعدة اخلراج dلضمان
 ).١/٩٠(، درر احلكام  ٨٧املادة ) الغرم dلغنم(قاعدة : قواعد أخر، وهي

، درر ٨٨املــــادة ) النعمــــة بقــــدر النقمــــة، والنقمــــة بقــــدر النعمــــة(وقاعــــدة  
  ).١/٩١(احلكام 

  واعد وقاعدة اخلراج Aلضمان ؟وهنا يثار تساؤل حول العالقة بني هذه الق 
جنــد أ�ــا تعــرب عــن نفــس املعــىن املــراد مــن ) الغــنم dلغــرم(عنــد التأمــل يف قاعــدة 



 

   

٢٤٢  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  ).اخلراج dلضمان(قاعدة 
إذاً خنلــص مــن هــذا أن قاعــدة الغــنم dلغــرم مماثلــة لقاعــدة اخلــراج dلضــمان، أمــا 

الفقهاء لقاعـدة وقد مثل . قاعدة الغرم dلغنم فهي تفيد عكس القاعدة السابقة
  :الغنم dلغرم ¥مثلة ومنها

أجرة حارس املرهون على املرÃن، ألن املرÃن هو الذي يستفيد من املرهون  -١
  .بتأمينه وتوثيق حقه

أجــرة صــك الشــراء وحجــج املبايعــات، فإ�ــا علــى املشــرتي مبقابلــة انتفاعــه  -٢
  .�ا
  .قدر حصصهمعلى الشركاء نفقة تعمري وترميم وصيانة املشرتك ب -٣
ــــة إىل املعــــري، ألن وضــــع يــــده علــــى العاريــــة  -٤ ــــزم املســــتعري بنفقــــة رد العاري يلت

هـذا بعكـس . ملصلحة نفسه، والغاصب وقـابض املبيـع بيعـاً فاسـداً مثـل املسـتعري
فــــإن نفقــــة رد الشــــيء احملفــــوظ لــــديهم علــــى نفقــــة . الوديــــع واملســــتأجر واملــــرÃن

  .صاحبه
فهــي مبعــىن ) بقــدر النقمــة والنقمــة بقــدر النعمــةالنعمــة : (وكــذا احلــال يف قاعــدة

وأيضــاً القســم األول مــن هــذه القاعــدة مماثــل ) الغــنم dلغــرم والغــرم dلغــنم(قاعــدة 
  .أما القسم الثاين منها فهو عكسها) اخلراج dلضمان(لقاعدة 

¥مثلة ) النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة(وقد مثل الفقهاء هلذه القاعدة 
  :منها

اخلزينـــة العامـــة أو ميزانيـــة الدولـــة هـــي الـــيت تتحمـــل نفقـــة اللقطـــاء وتـــربيتهم  -١



 

 

٢٤٣  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

  . مقابل استحقاقها تركتهم إذا ماتوا بدون وارث
علــى الزوجــة إطاعــة زوجهــا يف غــري املعاصــي مقابــل التزامــه dإلنفــاق عليهــا  -٢

 � َولِلّرَِجـاِل َعلَـْيِهنَّ َدرََجـةٌ َوَهلُنَّ ِمْثُل الـَِّذي َعلَـْيِهنَّ Aِْلَمْعـُروِف  �: لقوله تعاىل

  .٢٢٨اآلية : البقرة 
قيمـــة مـــا اتفقـــوا علـــى إلقائـــه يف البحـــر مـــن األمتعـــة احملمولـــة يف الســـفينة إذا  -٣

  .أشفت  على الغرق من ثقلها، فإ�ا على ركا�ا مقابل سالمة أنفسهم
  :تطبيق القاعدة: الفرع الثالث

  :القاعدةشروط تطبيق : املسألة األوىل
أن تكون الغلة منفصلة عن األصل سواء كانـت متولـدة عنـه : الشرط األول
  .أو غري متولدة
  .أن تكون الغلة حاصلة عن عني مملوكة ملكاً شرعياً : الشرط الثاين

  .أن تكون الغلة حاصلة بعد وقوع سبب امللك: الشرط الثالث
  :تفريعات وتطبيقات فقهية: املسألة الثانية

النعمــة (وقاعــدة ) الغــنم dلغــرم والغــرم dلغــنم(ن أمثلــة يف قاعــدة مــا ســبق مــ -١
  .فإنه يصلح هنا) بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة

  .إتفاق الفقهاء على أن مؤنة رد العني املنتفع �ا يف اإلجارة على املؤجر -٢
عند املالكية واحلنابلة غلة الشقص  املشفوع فيه والـيت حتـدث عنـد املشـرتي  -٣
  .ل أخذه منه dلشفعة تكون لهقب
غلــة املوصــى بــه يف حالــة Èخــر قبــول املوصــى لــه للوصــية بعــد مــوت املوصــي  - ٤



 

   

٢٤٤  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

،اختلـــف فيهـــا الفقهـــاء، فعنـــد احلنفيـــة، وهـــو األظهـــر عنـــد الشـــافعية وأحـــد 
األقــوال عنــد املالكيــة واحلنابلــة تكــون الغلــة احلادثــة بعــد مــوت املوصــي وقبــل 

  . القبول للموصى له

احلنابلـــة، وهـــو أحـــد األقـــوال عنـــد املالكيـــة والشـــافعية أن الغلـــة  والصـــحيح عنـــد
  .احلادثة تكون للورثة

واملشــهور عنــد املالكيــة أنــه يكــون للموصــى لــه ثلــث الغلــة فقــط، بنــاًء علــى أن 
  .املعترب يف تنفيذ الوصية األمران معاً ـ وقت املوت ووقت القبول ـ 

كاء مناصـفة املشـرتى أو مثالثتـه، قول احلنفية يف شركة الوجوه إذا شرط الشر  -٥
  .وشرطا الربح على خالف ذلك، فالشرط dطل

  .قول احلنابلة أن مؤنة الرهن على راهنه، خمرج على هذا األصل -٦
ويف االقتصــــاد املعاصــــر ينســــحب هــــذا احلكــــم علــــى مــــا يســــمى يف البنــــوك  -٧

  .dحلساب اجلاري
بعض خطاب يعد الو كذلك ما يسمى يف املصارف خبطاب الضمان   - ٨

  ).اخلراج dلضمان(الضمان خمرجا على أساس 

أن يكون املصرف شريكاً مع العميل يف إمتام الصفقة : ويقرتح يف هذه احلالة 
مع املستفيد حبصته اليت هي الضمان، كما إن العميل هو صاحب املال 

  .والعمل  
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ه حيث جاء يف توصيف ما يسمى يف املصارف dالعتماد السندي: وأيضاً  - ٩
  .الفقهي لدى البعض أنه خمرج على أساس الضمان  

إال أنه يؤخذ على هذا التخريج أنه ال يسمح للمصرف ¥خذ مقابل هلذا  
لكن من قال بذلك . الضمان، ألن الضمان من عقود الوفاء واإلرفاق 

التخريج خرج من ذلك بقوله dلتفريق بني أجر اخلدمة الفعلية احلقيقية وبني 
رd ) الفائدة(جائز، والثانية ) األجر(�دة مقابل الضمان، فاألول الفائدة والز 

  .حمرم  

يف ضــــوء فهــــم هــــذه القاعــــدة نــــدرك حكــــم مــــا يســــمى يف جمــــال األســــهم  -١٠
dألسهم املمتازة وdلتايل فإن هذا التخصيص الـيت تنالـه هـذه األسـهم يتنـاىف مـع 

  ).اخلراج dلضمان(وعكسها قاعدة ) الغرم dلغنم(قاعدة 
الفقــه اإلســالمي مل يقــرر لــرأس املــال حقــاً يف احلصــول علــى الــربح إال إذا   -١١

كــان ذلــك علــى وجــه املشــاركة مــع رأس مــال آخــر أو عمــل آخــر توقعــاً للــربح 
  .وحتسباً للخسارة وهذا ما تقتضيه قاعدتنا

ــو (: مســتثنيات القاعــدة: املســألة الثالثــة خــرج عــن هــذا مســألة، وهــي مــا ل
، فإن والءه يكون البنهـا، ولـو جـىن جنايـة خطـأ، فالعقـل أعتقت املرأة عبداً 

  ).على عصبتها دونه، وقد جييء مثله يف بعض العصبات، يعقل وال يرث
أكثـر العلمـاء جعلـوا جمــال هـذه القاعـدة أبـواب البيــوع ومل يعـدوها إىل غريهـا مــن 

  .الفرائض
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يكن  يضاف الفعل إىل الفاعل ال اآلمر ما مل: (قاعدة : املطلب الثاين
  ).جمرباً 

  :حتليل القاعدة: الفرع األول
  :مفردات القاعدة: املسألة األوىل

ـــيهم : واملضـــاف: (أصـــله مـــن الفعـــل ضـــيف )يضـــاف( امللصـــق dلقـــوم املمـــال إل
  ).وليس منهم، وكل ما أميل إىل شيء وأسند إليه فقد أضيف

  .ويدخل فيه القول وقد سبق بيانه )الفعل(
األمر مبعىن احلال مجعـه أمـور واألمـر مبعـىن : (اسم فاعل من أمر، واألمر )اآلمر(

الطلب مجعه أوامر فرقاً بينهما، واملعىن الذي يناسب القاعدة هو معىن الطلـب، 
اسـتدعاء الفعـل dلقـول أو مـا (وهو أيضاً املراد عند األصوليني حينمـا قـالوا ¥نـه 

  .قام مقامه على جهة االستعالء
  ). أجربت فال�ً على كذا أي أكرهته عليه: (قول أهل اللغةي) جمرباً (

خـــالف أحبـــه فهـــو كريـــه : واإلكـــراه لغـــة مـــن كـــره الشـــيء كرهـــاً وكراهـــة وكراهيـــة
  . ومكروه

  .بضم الكاف وفتحها يعين املشقة: ويقال الكره
أي ينســـب حكمـــه، ألن ) يضـــاف الفعـــل(:املعـــىن اإلمجـــايل: املســـألة الثانيـــة

  .ل املكلفني من حيث أحكامها، ال من حيث ذواeاالشرع يبحث عن أفعا
  .ويقتصر عليه إذا كان عاقالً dلغاً ) إىل الفاعل(
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  .به، ألن األمر dلتصرف يف ملك الغري dطل) اآلمر(ينسب الفعل إىل ) ال(و
ومـــىت بطـــل األمـــر مل يضـــمن اآلمـــر، وألن اآلمـــر قـــد يكـــون ســـبباً والفاعـــل علـــة، 

مث إمنــــا ينســــب حكــــم الفعــــل إىل ،اف إىل عللهــــاواألصــــل يف املعلــــوالت أن تضــــ
أي مكرهــاً للفاعــل علــى الفعــل، ) جمــرباً (اآلمــر ) مــا مل يكــن(الفاعــل دون اآلمــر 

فإذا كان مكرهـاً لـه عليـه فحينئـذ ينسـب مـا ميكـن نسـبته مـن حكـم الفعـل إليـه، 
  .ال إىل الفاعل
  :أركان القاعدة: املسألة الثالثة

  :نهذه القاعدة يف حقيقتها قاعد 
  .يضاف الفعل إىل الفاعل يف غري اإلجبار: القاعدة األوىل
  .يضاف الفعل إىل اآلمر يف حالة اإلجبار: القاعدة الثانية

  :وعليه فتكون أركان القاعدة األوىل هي
  ).املوضوع(الفعل الصادر من الفاعل : الركن األول
  ).مولاحمل(كون الفعل منسوdً للفاعل يف غري اإلكراه : الركن الثاين

  :أما القاعدة الثانية فأركا�ا هي
  ).املوضوع(الفعل الصادر من الفاعل : الركن األول
  .كون الفعل منسوdً لآلمر يف اإلكراه : الركن الثاين

احلكم :هذه القاعدة تدل على حكمني:�صيل القاعدة: الفرع الثاين
أنه مىت ما كان املرء مكلفاً ومل يكن مثة عارض من عوارض : األول

األهلية؛ فإن فعله ينسب إليه وتبعته يتحملها إمجاعاً لعمومات  
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َمْن َعِمَل َصاِحلاً َفِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساَء  ����: كثرية ،ومنها قوله تعاىل
َها   . ٤٦اآلية : سورة فصلت  ���� فـََعَليـْ

إذا أكره املرء على فعل أو قول شيء ما، فهل ينسب هذا القول  :احلكم الثاين
أو الفعـــل إىل الفاعـــل ويتحمـــل تبعتـــه أم أنـــه يف حالـــة اإلجبـــار واإلكـــراه ينســـب 

  الفعل إىل اآلمر ال الفاعل ؟
اآلمـر  ظاهر القاعدة يـدل علـى أنـه يف حالـة اإلجبـار واإلكـراه ينسـب الفعـل إىل

ولكـــن مـــا اإلكـــراه الـــذي جيعـــل الفعـــل ينســـب لآلمـــر ال الفاعــــل ؟ . ال الفاعـــل
لإلجابــة علــى هــذا الســؤال نتنــاول مســألتني مــن خالهلمــا يتبــني لنــا إجابــة هــذا 

  .السؤال
ذكـــــر علمـــــاء األصـــــول أقســـــام اإلكـــــراه، :أقســـــام اإلكـــــراه: املســـــألة األوىل

  .وانفردت كل مدرسة أصولية بذكر تقسيٍم هلا
فاإلكراه . ينقسم اإلكراه إىل ملجئ وغري ملجئ:مدرسة احلنفية : أوالً 

عندهم هو الذي يكون Aلتهديد ®تالف النفس أو عضو  امللجئ أو الكامل
أنه يعدم :  وحكم هذا النوع. أو بقتل , أو ®تالف مجيع املال , منها 

  الرضى ويفسد االختيار وال يعدمه 
الذي يكون مبا ال يفوت النفس أو : هو  واإلكراه غري امللجئ أو الناقص 

والضرب الذي ال خيشى منه القتل , كاحلبس ملدة قصرية , بعض األعضاء 
  . أو تلف بعض األعضاء 
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  .أنه يعدم الرضا ولكن ال يفسد االختيار وحكم هذا النوع
ينقسم اإلكراه عندهم إىل إكراه حبق وإكراه بغري :مدرسة الشافعية : rنياً 
  .حق

: وهـــو مــا تـــوافر فيــه أمـــران . هـــو اإلكــراه املشــروع:اإلكـــراه حبــق: ألولالقســم ا
أن يكـون املكـره عليـه ممـا : الثاين . أن حيق للمكره التهديد مبا هدد به : األول 

  .وهذا القسم ال تنقطع فيه نسبة الفعل إىل الفاعل. حيق للمكره اإللزام به 
وهــو يتنــوع  ،أو اإلكــراه احملــرم, اإلكــراه ظلمــا :اإلكــراه بغــري حــق: القســم الثــاين

  :إىل نوعني
اإلكراه على فعل أdح الشرع اإلقدام عليه بسـبب اإلكـراه، وحكـم : النوع األول

  .هذا النوع، أن تنقطع نسبة الفعل عن الفاعل سواء كان قوًال، أو فعالً 
اإلكراه على فعـل مل يـبح الشـرع اإلقـدام عليـه Áكـراه وذلـك كالقتـل : النوع الثاين

  .لزىن، وهذا النوع ال تنقطع نسبته عن الفاعلوا
يتفق املالكية واحلنابلة يف تقسيم اإلكراه :مدرسة املالكية واحلنابلة : rلثا 

حكمه و .هو أن ال يصح منه الرتك :اإلكراه امللجىء : النوع األول :إىل نوعني
  .ال يكلف عندهم ، بل نقل اإلمجاع يف ذلك: 

وهـو علـى نـوعني ،هو أن يصح منه الرتك :امللجىء  اإلكراه غري: النوع الثاين 
  .خيتلف عندهم Áختالف املكره عليهو .إكراه حبق وإكراه بغري حق : 
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مدرسة األحناف ومدرسة (العالقة بني املدرستني األصوليتني : rلثاً 
  ):الشافعية

قســم أصـــوليو الشـــافعية وغـــريهم اإلكـــراه إىل ملجـــئ وغـــري ملجـــئ لكـــنهم اعتـــربوا 
ال شــك أن اإلكــراه وفــق هــذا ،ئ هــو مــا زالــت بــه قــدرة املكلــف عــن الفعــلامللجــ

  ..التفسري مينع التكليف dلفعل املكره عليه وبنقيضه أيضاً 
واإلكراه �ـذا املعـىن ال يـدخل يف عـوارض األهليـة بـل هـو مـن dب التكليـف مبـا 

Æ نظـروا  أما أصوليو األحنـاف فـإ�م،ال يطاق، الذي مل يقع يف الشريعة واحلمد
إىل ما كان الفعل فيه ممكناً فقط، وقسموه إىل ملجئ وغـري ملجـئ فغـري امللجـئ 

  .عند الشافعية يشمل امللجئ وغري امللجئ عند احلنفية
آrر  –رمحهـــــم هللا تعـــــاىل  -ذكـــــر العلمـــــاء :أثـــــر اإلكـــــراه: املســـــألة الثانيـــــة

ــة أو فعليــة وذكــروا حكــم  ) الفاعــل(تصــرفات املكــَره  كــل ســواء كانــت قولي
  .منهما

  :أثر اإلكراه على التصرفات القولية: أوالً 
التصـرفات القوليـة املكـره عليهـا تنسـب إىل الفاعـل وال  :عند احلنفيـة -١

  .يتعدى أثرها إىل احلامل
¨بتــة يف حــق الفاعــل ال احلامــل، غــري أن  –علــى هــذا  –فتكــون األقــوال كلهــا 

  :األقوال 
  .إن كان إقرارات مل تعترب -أ

األقوال مما ال حيتمل الفسخ فإ�ا تقـع وترتتـب عليهـا أحكامهـا وإن كانت  -ب
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  .وال يؤثر فيها اإلكراه ولو كان ملجئاً 
وأما إن كانت األقوال ممـا حيتمـل الفسـخ كـان أثـر اإلكـراه فيهـا إفسـادها ال  -ج

  .إبطاهلا، فرتتب عليها ما يرتتب على العقد الفاسد
  :تالف املكره عليهخيتلف أثر اإلكراه عندهم dخ:عند املالكية -٢

  .فإن كان املكره عليه عقداً أو حالً أو إقراراً أو مييناً مل يلزم املكره شيء -أ
وإن كــــان اإلكــــراه علــــى الكفــــر ¥ي صــــورة مــــن صــــوره، أو قــــذف املســــلم  -ب

dلــزىن، فــال حيــل لــه اإلقــدام علــى شــيء مــن هــذه األشــياء إال يف حالــة التهديــد 
  .dلقتل
ـــد الشـــافعية -٣ ـــ:عن يكـــون :ره عنـــدهم dخـــتالف املكـــره عليـــهخيتلـــف أث

اإلكـــراه dلقـــول إذا كـــان املكـــره عليـــه عقـــداً أو حـــالً أو أي تصـــرف 
رفـــع عـــن أمـــيت اخلطـــأ ((قـــويل فإنـــه ال يصـــح عمـــًال لعمـــوم حـــديث 

ســــنن ابــــن ماجــــه حــــديث رقــــم )) والنســــيان ومــــا اســــتكرهوا عليــــه
 )١٤٨٧١(والبيهقي حديث رقم ) ٢٠٤٥(

يقــرر الشــافعية أنــه ال أثــر لقــول املكــَره إال يف الصــالة ومبقتضــى أدلــة التخصــيص 
  .فتبطل به يف األصح

التصــرفات القوليــة تقــع dطلــة مــع اإلكــراه إال النكــاح،  عنــد احلنابلــة -٤
فإنـــه يكـــون صـــحيحاً مـــع اإلكـــراه، قياســـاً علـــى اهلـــازل، وإمنـــا مل يقـــع 

)) ال طـــالق يف إغـــالق(( الطـــالق مـــع اإلكـــراه للحـــديث الشـــريف 
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حـــــديث (وقـــــال ابـــــن حجـــــر). ٩٨(ذا اللفـــــظ الـــــدارقطين أخرجـــــه �ـــــ
عائشـــة ال طـــالق يف إغـــالق رواه أمحـــد وأبـــو داود وابـــن ماجـــة وأبـــو 
يعلــى واحلــاكم والبيهقــي مــن طريــق صــفية بنــت شــيبة عنهــا وصــححه 

  .احلاكم
ــــداً، ومــــىت زال عنــــه اإلكــــراه أمــــر Áظهــــار  ومــــن أكــــره علــــى الكفــــر ال يعتــــرب مرت

ه على الكفر أن يصرب وإذا أكره على اإلسالم من ال إسالمه، واألفضل ملن أكر 
جيوز إكراهه ، فأسلم مل يثبت لـه حكـم اإلسـالم، حـىت يوجـد منـه مـا يـدل علـى 
إسالمه طوعاً، أما من جيوز إكراهـه علـى اإلسـالم كاملرتـد، فإنـه إذا أكـره فأسـلم 

  .حكم Áسالمه ظاهراواإلكراه يسقط احلدود عن املكره
  :اه على التصرفات الفعليةأثر اإلكر : rنياً 
    :التصرفات الفعلية عندهم تنقسم إىل قسمني :عند احلنفية -١
ويف . األفعال اليت ال حيتمل أن يكـون الفاعـل فيهـا آلـة للحامـل: القسم األول 

  .هذه احلالة ال يكون لإلكراه أثر، بل يلزم حكمها الفاعل ويقتصر عليه
الفاعــل فيهــا آلــة للحامــل، وهــي  األفعــال الــيت حيتمــل أن يكــون :القســم الثــاين
  :على وجهني
أن يلـزم مـن اعتبـار الفاعـل آلـة تبـدل حمـل اجلنايـة ويف هـذه احلـال  :الوجه األول

أمـــا لـــزوم ،يقتصـــر أثـــر الفعـــل علـــى الفاعـــل وال يتعـــدى إىل اآلمـــر كالقســـم األول
اجلــزاء علــى اآلمــر مــع الفاعــل أيضــاً فيعــود إىل أن إكراهــه الفاعــل يفــوق داللتــه 

  .ى الصيد، ويف الداللة جيب اجلزاءعل
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أن ال يلــزم مــن اعتبــار الفاعــل آلــة لآلمــر تبــدل حمــل اجلنايــة، ويف : الوجــه الثــاين
هــذه احلالــة إن كــان اإلكــراه ملجئــاً نســب الفعــل إىل اآلمــر ولزمتــه العهــدة، وعــد 

وإن كــان اإلكــراه غــري  ملجــئ اقتصــر احلكــم علــى الفاعــل لعــدم ،الفاعــل آلــة لــه
  . اره فيضمن ما أتلفه من األموال، ويقتص منه يف القتل العمدفساد اختي

    :خيتلف أثر اإلكراه عندهم dختالف املكره عليه:عند املالكية -٢
فـإن كـان املكـره عليـه هـو الـزىن dمـرأة طائعـة خليـة ـ غـري متزوجـة ـ ، فـال   - أ

  .حيل له اإلقدام على ذلك إال يف حالة التهديد dلقتل
قتــــل مســــلم أو قطـــــع عضــــو منــــه، أو علـــــى زىن وإن كــــان اإلكــــراه علـــــى   -  ب

مبكرهــة، أو dمــرأة هلــا زوج، فــال جيــوز اإلقــدام علــى شــيء مــن ذلــك ولــو أكــره 
  .dلقتل

ال حــق فيهــا ملخلــوق  -غــري الكفــر  -وأمــا لــو أكــره علــى فعــل معصــية   -  ت
ويرتتــب عليــه يف الصــوم القضــاء . فيتحقــق اإلكــراه ¥يــة وســيلة مــن قتــل أو غــريه 

, ويف الصـالة يكـون اإلكـراه مبنزلـة املـرض املسـقط لـبعض أركا�ـا . دون الكفارة 
وأحلـق سـحنون �ـذا النـوع . ويف شرب اخلمر ال يقـام احلـد . وال يسقط وجو�ا 

ويضــيف املالكيــة أن القطــع . خالفــا للمــذهب , الــزىن dمــرأة طائعــة ال زوج هلــا 
شـبهة تـدرأ  ولـو كـان بضـرب أو سـجن ألنـه, يف السـرقة يسـقط dإلكـراه مطلقـا 

 .احلد 
 اإلكراه عند الشافعية يسقط أثر التصرف إال يف مسائل:عند الشافعية -٣
    :ميكن أن جتمل املسائل املتعلقة dلتصرفات الفعلية يف مخس مسائلو 
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فعلــى , كالقتــل أو إتــالف املــال أو الغصــب   :الفعــل املضــمن : املســألة األوىل
  .املكَره  القصاص أو الضمان

ــة ــه :املســألة الثاني ــزىن ومــا إلي , ويســقط احلــد للشــبهة , °مث املكــَره dلــزىن :  ال
  . ويرتتب على وطء الشبهة حكمه 

فيرتتـب عليـه التحـرمي املؤبـد يف املناكحـات ومـا أحلـق :  الرضـاع: املسألة الثالثـة
  . �ا 

فتبطـل الصـالة مبـا تقـدم  كل فعل يرتتب عليه بطالن الصـالة: املسألة الرابعة
  . ليه برغم اإلكراه ع

  .حتل ذبيحة املكَره الذي حتل ذبيحته:  ذبح احليوان: املسألة اخلامسة
    :ذكر احلنابلة صوراً لإلكراه يف التصرفات الفعلية وهي:عند احلنابلة -٤

، إكراه إنسـان علـى قتـل غـريه، أو قطـع عضـو مـن أعضـاء بدنـه :الصورة األوىل
  .يقتص منهما معاً dعتبارمها شركاء يف اجلرميةف

  .اإلكراه على الزىن: ة الثانيةالصور 
يضــمن اآلمــر مــا يقــع مــن إتــالف ف:اإلكــراه علــى إتــالف املــال: الصــورة الثالثــة

  .الفاعل بسببه
  :من خالل ما تقدم يتبني لنا ما يلي:اخلالصة

  .أن هناك فرقاً بني نسبة الفعل وبني التضمني فهما غري متالزمان  - ١
  .ه القولية مطلقاً تتفق كلمة اجلمهور على بطالن تصرفات املكر  - ٢
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) الفاعـل(إن اختيار املكـره  :قاعدة احلنفية يف نسبة الفعل يف اإلكراه  - ٣
فـــإن مل . ملـــا كـــان فاســـداً فإمـــا يعارضـــه اختيـــار صـــحيح وهـــو اختيـــار اآلمـــر أو ال

وإن . يعارضــــه اختيــــار صــــحيح مــــن احلامــــل كــــان التصــــرف منســــوdً إىل الفاعــــل
منسوdً إىل اآلمر، واعترب الفاعل   عارضه اختيار صحيح من اآلمر كان التصرف

  . كاملعدوم، إال يف حالة تبدل حمل اجلناية عند نسبة الفعل إىل اآلمر
    :قسموا اإلكراه إىل نوعني: قاعدة املالكية يف نسبة الفعل يف اإلكراه - ٤

  .إكراه غري شرعي: واآلخر، إكراه شرعي: أحدمها
علــى الفعــل الــذي تعلــق بــه هــو عبــارة عــن إكــراه :اإلكــراه الشــرعي وحكمــه: أوالً 

  .حق املخلوق
  .ال يقطع نسبة الفعل عن الفاعل وهو
هـو عبـارة عـن إكـراه علـى فعـل ال يتعلـق بـه :اإلكـراه غـري الشـرعي وحكمـه: ¨نياً 

  ).حق املخلوق 
خيتلف dختالف املكـره عليـه، وقـد مـر تفصـيل احلـاالت وبيـان حكـم كـٍل  وهو 
  .منها

إكــراه حبــق : اإلكــراه قســمان:يف اإلكــراهقاعــدة الشــافعية يف نســبة الفعــل  - ٥
    .وإكراه بغري حق

أما اإلكراه حبق فال تنقطع فيه نسبة الفعل عن الفاعل، وال أثر له هنا بل يصح 
  .التصرف وينفذ

  :وأما اإلكراه بغري حق فقسمان
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األول منهمـــا مـــا كـــان معـــذرة شـــرعية ¥ن أحـــل الشـــارع للمكـــره اإلقـــدام   - أ
احلكـم عـن الفاعـل وينفـذ علـى اآلمـر إن كـان مـن على الفعل وفيه تنقطـع نسـبة 

  ..املمكن نسبة الفعل إليه
والثــاين مــا مل يكــن معــذرة شــرعية ، ¥ن ال حيــل لــه اإلقــدام علــى الفعــل   -  ب

وفيه ال تنقطع نسبة احلكـم عـن الفاعـل وينفـذ يف حقـه مجيـع مـا يرتتـب علـى مـا 
  .أقدم عليه

احلنابلـة مـع املالكيـة يف يتفق :قاعدة احلنابلة يف نسبة الفعل يف اإلكراه - ٦
  .قاعدة نسبة الفعل يف اإلكراه يف اجلملة 

اختلف الفقهاء يف كون اإلكراه :أقوال الفقهاء يف سقوط الضمان عن املكره 
  :الضمان على املكرِه على أقوال  وجيب بهعذراً يسقط به الضمان عن املكَره 

ن كــان اإلكــراه  مــاً، أن الضــمان جيــب علــى املكــرِه دون املكــَره إ: القــول األول
وعللـوا ,وجيب على املكَره دون املكرِه إن كان �قصاً ، وهـذا مـذهب احلنفيـة   

  : له مبا }يت 
عللوا لوجوب الضمان على املكرِه دون املكَره إذا كان اإلكـراه  مـاً ووجوبـه  –أ 

  : على املكَره دون املكرِه إذا كان اإلكراه �قصاً مبا °يت
للضـــرر املـــايل حقيقـــة يف حالـــة اإلكـــراه التـــام هـــو املكـــرِه ولـــيس  أن احملـــدث – ١

املكَره ؛ ألن املكـَره وإن كـان هـو املباشـر إلحـداث الضـرر إال أنـه مبنزلـة اآللـة يف 
يد املكرِه فيما يصلح أن يكون آلة له فيه، إذ يصلح أن يرمي املكرِه املكَره على 

ن احملـدث للضـرر حقيقـة هـو املكـَره املال فيتلفه، أما يف حالـة اإلكـراه النـاقص فـإ
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؛ ألن اإلكراه الناقص ال جيعل املكَره آلة يف يد املكرِه ؛ ألنه ليس له Èثـري علـى 
  .اختياره أصالً   

¥ن جيــب : أن الضــمان جيــب علــى املِكــره واملكــَره علــى الرتتيــب  :القــول الثــاين
الضــمان علــى املكــَره أوالً فــإن كــان ُمْعــدماً وجــب الضــمان علــى املكــرِه، ، وقــد 
فرقوا بني هاتني املسألتني ¥ن املكرِه يف املسألة األوىل متسبب، إذ مل يصدر عنـه 

ر، فلـــذا قـــدم املكـــَره علـــى إال اإلكـــراه، واملكـــره فيهـــا هـــو املباشـــر إلحـــداث الضـــر 
املكــرِه يف الضــمان ، أمــا يف املســألة الثانيــة فــاملكره واملكــَره كــل منهمــا مباشــر ، 

  . فلذا وجب الضمان عليهما معاً 
أن الضمان جيب على املكـرِه ولصـاحب املـال مطالبـة املكـَره إال : القول الثالث

لشـــافعية، وهـــو أنـــه يرجـــع مبـــا ضـــمن علـــى املكـــرِه ، وهـــذا أصـــح األقـــوال عنـــد ا
مذهب احلنابلة، ونص احلنابلة على وجوب الضمان على املكـرِه حـىت وإن كـان 

¥ن إحـداث الضـرر : املال للمكره  ، وعلل أصحاب هـذا القـول ملـا ذهبـوا إليـه 
منســوب إىل املكــره؛ ألن املكــره مبنزلــة اآللــة يف يــده ، فلــذا وجــب الضــمان عليــه   

 .  
ه فلعلـه اسـتناداً إىل أن املكـَره هـو الـذي dشـر أما توجه املطالبة إىل املكرَ 

إحداث الضـرر dملـال فكـان لصـاحب املـال مطالبتـه مـع رجوعـه مبـا ضـمن علـى 
  . املكرِه

  : تطبيق القاعدة:  الفرع الثالث
  :بيان شروط قاعدة اإلكراه:  املسألة األوىل
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  . قدرة املكرِه على إيقاع ما هدد به: الشرط األول 
  . خوف املكَره من إيقاع ما هدد به :الشرط الثاين 

  . أن يكون ما هدد به قتال أو إتالف عضو: الشرط الثالث 
  . أن يكون املكره ممتنعا عن الفعل املكره عليه لوال اإلكراه: الشرط الرابع 

  ..  أن يكون حمل الفعل املكره عليه متعينا: الشرط اخلامس 
  .الفعل املكره عليه أال يكون للمكره مندوحة عن: الشرط السادس 

  :تطبيقات القاعدة: املسألة الثانية
إذا طلــب شــخص مــن آخــر أن حيــرق هــذه الســيارة الواقفــة فأحرقهــا  - ١

أحــرق ســياريت هــذه : لكــن إذا قــال،املــأمور، فهــو ضــامن هلــا، واآلمــر ال يضــمن 
  .فأحرقها فهو غري ضامن

اركــب هــذه الســيارة وســقها أو ادخــل هــذا : إذا قــال شــخص آلخــر - ٢
  . ت واهدم هذا احلائط، ففعل املأمور ما طلب منه كان ضامناً البي
إذا أُمــــر مصــــمم بــــرامج احلاســــوب Áدخــــال بــــر�مج يــــؤدي إىل تلــــف  - ٣

أجهزة احلاسوب اململوكة لشركة ما، ونفذ املصـمم مـا أُمـر بـه ،فإنـه يضـمن مـا مل 
 .يكن مكرهاً 

فــروع خــرج عــن هــذه القاعــدة بعــض ال:مســتثنيات القاعــدة: املســألة الثالثــة
  :الفقهية وهي

مــا لــو كــان املــأمور أجــرياً خاصــاً لآلمــر فتلــف بعملــه شــيء مــن غــري أن  - ١
  .جياوز املعتاد؛ فالضمان على أستاذه اآلمر له
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  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

لـــو أمـــره بـــرش املـــاء يف فنـــاء دكانـــه فـــرش، فمـــا تولـــد منـــه فضـــمانه علـــى  - ٢
  .اآلمر، وإن بغري أمره فالضمان على الراش

 .إكراهإذا كان اآلمر سلطا�ً فإن أمره  - ٣
إذا كان اآلمر أdً فأمر ابنه Áتالف مال غريه ،فاألب اآلمر ضامن ، أو  - ٤

 .غري األب إذا كان املأمور صبياً 
  :تنبيهات مهمة: املسألة الرابعة
الظـــاهر أن إضـــافة الفعـــل للفاعـــل ال لآلمـــر إمنـــا تكـــون يف فعـــل : التنبيـــه األول

شـيء مـن هـذا، فـإن  ظهر فيـه تعـد علـى الغـري موجـب للضـمان فلـو مل يكـن فيـه
  .الفعل يضاف حينئذ لآلمر إذا كان الفعل يقبل االستنابة

الفروع الفقهية اليت أوردهـا الفقهـاء علـى هـذه القاعـدة تـدل علـى : التنبيه الثاين
أن القاعدة مقيدة ¥ن ال يكون الفعل املأمور به ملصلحة اآلمر، وإال كان األمـر 

  .عندئذ يف حكم الوكالة
كمـا أن اإلكــراه يكـون حقيقيـاً فقـد يكــون حكميـاً تقـدير�ً كمــا   :التنبيـه الثالـث

  .لو كان اآلمر سلطا�ً فإن أمره إكراه
إذا اجتمع املباشر واملتسبب يضاف احلكم إىل : (قاعدة : املطلب الثالث

  ).املباشر
  :حتليل القاعدة: الفرع األول

  ):مفردات القاعدة: (املسألة األوىل
مالمسة الشيء الشيء : -إذاً  –dشر، فاملباشرة تعين اسم فاعل من ) املباشر(
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  . واتصاله به من غري أن يكون هناك حائل بينهما
  .ال خترج املباشرة عن املعىن اللغوي بل هي عندهم أخص:ويف لغة الفقهاء 

اسم فاعل من سبَّب، والسبب يف اللغة هو احلبل الذي يتوصل إىل ) املتسبب( 
  .املاء 

قهــاء أخــص مــن التســبب يف اللغــة ،إذ قصــر الفقهــاء التســبب فالتســبب عنــد الف
هـو الـذي حصـل التلـف : (إلتـالف ¥نـهاولـذا ،على ما يكون من قبيل اإلتالف

  ).بفعله، وختلل بني فعله والتلف فعل خمتار
للفعــل، أي الفاعــل لــه ) إذا اجتمـع املباشــر(:املعــىن اإلمجــايل: املسـألة الثانيــة

يضاف احلكم إىل (املفضي واملوصل إىل وقوعه أي . له) واملتسبب(Aلذات 
كمــا تقــدم يف القاعــدة الســابقة، مــن أن الفاعــل هــو العلــة املــؤثرة، ) املباشــر

  ,واألصل يف األحكام أن تضاف إىل عللها املؤثرة ال إىل أسباÀا املوصلة
  :ألفاظ أخرى للقاعدة: املسألة الثالثة

  ).املباشرة قدمت املباشرةإذا اجتمع السبب أو الغرور و : (اللفظ األول
إذا اجتمـع املباشـر واملتسـبب أضـيف احلكـم إىل املباشـر، أو قـدم : (اللفظ الثـاين

  ).املباشر يف الضمان
إذا استند إتالف أموال اآلدميني ونفوسـهم إىل مباشـرة وسـبب، : (اللفظ الثالث

  السببتعلق الضمان dملباشرة دون السبب، إال إذا كانت املباشرة مبنية على 
واملتأمــل يف معــىن قاعــدة تقــدمي املباشــرة علــى التســبب وتطبيقاÃــا لــدى الفقهــاء 

  .يلحظ أن جمال القاعدة هو الضمان واجلنا�ت
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  :أركان القاعدة: املسألة الرابعة
  .اجتماع املباشر واملتسبب على إتالف شيء ما: الركن األول
هـذا (لإلتـالف دون املتسـبب  إضافة التبعة واملسؤولية علـى املباشـر: الركن الثاين

  ).هو حممول القاعدة
  :�صيل القاعدة: الفرع الثاين

  :أورد الفقهاء يف تقرير القاعدة دليلني:دليلية القاعدة: املسألة األوىل
  .قاعدة الشريعة يف تقدمي الراجح عند التعارض: الدليل األول
ملباشر مقـدم كالعلـة إذا اجتمع املباشر واملتسبب، فا: دليل عقلي :الدليل الثاين

  ).وعلة العلة، واحلكم يضاف إىل العلة ال إىل علة العلة
إذا اجتمعت املباشرة مـع :صور اجتماع املباشرة مع التسبب: املسألة الثانية

  :التسبب ،مل ختل املباشرة من إحدى صورتني
  أن تكون املباشرة صادرة عن حمل الضرر أو مالك احملل: الصورة األوىل

فهنــا إمــا أن تكــون تعــد�ً أو ال، فــإن   :املباشــرة صــادرة عــن عاقــلفــإن كانــت 
أمـــا إذا مل تكـــن املباشـــرة تعـــد�ً ،  كانــت تعـــد�ً مل جيـــب الضـــمان علـــى املتســبب

  .،فإن الضمان جيب على املتسبب
مل تعتـرب مباشـرته فيجـب الضــمان  :وإن كانـت املباشـرة صـادرة عـن غـري عاقـل

  .على املتسبب 
ن تكـــون املباشـــرة صـــادرة عـــن غـــري حمـــل الضـــرر ومالـــك أ :الصـــورة الثانيـــة

: ويف هـــذه الصـــورة إمـــا أن يكـــون مـــن صـــدرت عنـــه املباشـــرة عـــاقالً وهـــو:احملـــل



 

   

٢٦٢  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

اإلنســان أو غــري عاقــل ، فــإن كــان غــري عاقــل مل تعتــرب مباشــرته،وهذا مــا مل تكــن 
  .املباشرة منسوبة إىل عاقل

عامة فيما جيب الضمان يه وإن كان من صدرت عنه املباشرة عاقًال، فالقاعدة ال
وبنــاًء علــى هــذه ،عنــد اجتمــاع  املباشــرة والتســبب هــي الضــمان dألقــوى منهما

  :القاعدة ، فإن هناك ثالثة أحوال للضمان عند اجتماع املباشرة والتسبب
وهذا هو األصـل فـإن املباشـرة  :الضمان Aملباشرة دون التسبب: احلال األوىل

  .ند اجتماعهما dتفاق املذاهب األربعةتقدم على التسبب يف الضمان ع
  .الضمان dلتسبب دون املباشرة : احلال الثانية
  .اشرتاك املباشرة والتسبب يف الضمان: احلال الثالثة

مىت كان املتوسط بني السبب :تطبيق القاعدة: الفرع الثالث
واملعلول صاحلاً إلضافة املعلول إليه، يكون السبب حينئذ سبباً 
حقيقياً أي حمضاً ، وذلك املتوسط هو العلة، وهذا هو املبحوث 

  . عنه يف القاعدة
  :شروط تطبيق القاعدة: املسألة األوىل

  : أن ال يكون التسبب أقوى من املباشرة أو مثلها: أوالً 
  .توd يف القوة اشرتكا يف الضمانفإن اس - ١
أمــا إن كـــان التســبب أقـــوى مــن املباشـــرة فــإن الضـــمان يكــون علـــى  - ٢

  :املتسبب دون املباشر، وقد ذكر الفقهاء لذلك ضوابط
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 .أن يكون التسبب تعدdً واملباشرة ليس فيها تعدي: الضابط األول
،  اإلجلــاءأن تكــون املباشــرة Oشــئة عــن التســبب علــى وجــه : الضــابط الثــاين

  :واإلجلاء على أنواع
 . إجلاء حسي  -أ 
  .إجلاء شرعي -بب

 إجلاء عريف -جـ

ويدخل يف املباشـرة الناشـئة عـن التسـبب علـى وجـه اإلجلـاء املباشـرة الناشـئة عـن 
واالغـــرتار علـــى ، التســبب عـــن طريــق الغـــرور إذا كــان املباشـــر معــذوراً dالغـــرتار

  :نوعني
  .اغرتار متعمد -١
  .اغرتار خطأ -٢

ويف هـــذه احلالـــة يتوجـــه الضـــمان للمتســـبب :أن يتعـــذر تضـــمني املباشـــر: rنيـــاً 
  .صيانة للدم واملال املعصومني عن اإلهدار ما أمكن

وذهــــب الشــــافعية إىل أن الضــــمان ال جيــــب علــــى املتســــبب إذا تعــــذر تضــــمني 
  .املباشر لكونه ممن ال جيب عليه الضمان أو غري متصف dألهلية له

  :تطبيقات القاعدة: املسألة الثانية
ّردي ألنه مباشر - ١

ُ
  .إذا حفر بئراً فرّداه فيها آخر فالقصاص على امل

مــن أمســك شخصــاً فقتلــه آخــر، أو ألقــاه مــن شــاهق فتلقــاه آخــر فقــده  - ٢
  .فالقصاص على القاتل والقاد فقط
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لو دل شخص سارقاً على مـال إنسـان فسـرقه، أو دل آخـر علـى القتـل  - ٣
علـى الـدال بـل علـى السـارق والفاعـل وقـاطع أو قطع الطريق، ففعل فال ضمان 

 .الطريق ألنه املباشر
لـــو دفـــع شـــخص ســـكيناً إىل صـــيب مميـــز ليمســـكها لـــه فقتـــل الصـــيب �ـــا  - ٤

 .نفسه، فال ضمان على الدافع املتسبب
  :خرج عن هذه القاعدة املثالني التاليني:مستثنيات القاعدة: املسألة الثالثة

الوديعـــة فســـرقها، فإنـــه يضـــمن لـــرتك لـــو دل املـــودع نفســـه الســـارق علـــى  - ١
  .احلفظ، إال إذا منعه حني األخذ ، فأخذها كرهاً فال يضمن

 .لو دل حمرم على صيد فاصطاده احملل لزم احملرم اجلزاء - ٢
املباشر ضامن وإن مل يتعد، واملتسبب ال يضمن : (قاعدة  :املطلب الرابع

  ).إال Aلتعدي
:حتليل القاعدة: الفرع األول  

  :مفردات القاعدة: األوىلاملسألة 
  .سبق بيانه) املباشر(
  .مر معنا توضيحه) املتسبب(
  جماوزة احلد والقدر واحلق: لغة) التعدي(

  )فعل السبب بغري حق: التعدي(أما عند الفقهاء 
املباشــر للفعــل الضــار ضــامن ملــا أتلفــه، ألن :املعــىن اإلمجــايل: املســألة الثانيــة

لإلتـالف، فيضـمن ، وإذا كـان الضـمان  املباشرة علة صاحلة وسبب مستقل
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متقررًا يف حالة اخلطأ فهو حمـل اعتبـار يف حالـة التعمـد مـن Aب أوىل إال أنـه 
أمــا املتســبب ،يف حالــة اخلطــأ ضــمان دون إمث ويف حالــة التعمــد ضــمان وإمث

فال يضـمن إال إذا كـان متعـدdً، فـإن كـان السـبب خاليـاً مـن التعـدي فلـيس 
  .مثة ضمان
القاعدة اليت حنن بصـددها قـد أوردeـا :ألفاظ أخرى للقاعدة: لثالثةاملسألة ا

  :جملة األحكام العدلية يف قاعدتني Àذه الصياغة
  ).املباشر ضامن  وإن مل يتعمد( - ١
  ).املتسبب ال يضمن إال dلتعمد( - ٢

  :قاعدتنا مكونة من قاعدتني:أركان القاعدة: املسألة الرابعة
  ).وإن مل يتعد املباشر ضامن: ( القاعدة األوىل
  ).املتسبب ال يضمن إال dلتعدي: (القاعدة الثانية

  :ركنان: فأركان القاعدة األوىل
  ).املوضوع(املباشر : الركن األول

  ).احملمول(يضمن مطلقاً تعد أم مل يتعد : لثاينالركن ا
  :أما أركان القاعدة الثانية فهي ركنان

  ).املوضوع(املتسبب : الركن األول
  ).احملمول(يضمن يف حالة التعدي : الثاينالركن 

اتفق الفقهاء على أن املباشر إذا Aشر :�صيل القاعدة: الفرع الثاين
 اإلتالف وحده كان ضامناً مطلقاً متعمداً كان أو خمطئاً كما اتفقوا
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  .يف التسبب  أيضاً على اشرتاط التعدي
  :دليلية القاعدة: املسألة األوىل
ــدليل األول عائشــة ملــا رعشــت يــداها فســقط اإل�ء فانكســر ســبق حــديث : ال

  .خترجيه
مـن : (( �قـال رسـول هللا : قـال �حـديث النعمـان بـن بشـري : الدليل الثـاين

أوقف دابة يف سبيل من سـبل املسـلمني أو يف سـوق مـن أسـواقهم فأوطـأت 
) ١٧٤٧١(أخرجـه البيهقـي يف سـننه حـديث رقـم )) بيد أو رجل، فهو ضـامن

  ).٨/٣٤٤(وضعفه 
  :يقسم التعدي تقسيمات كثرية Aعتبارات:أنواع التعدي: املسألة الثانية

  :إىل قسمني يقسم Aعتبار السلبية وعدمها،: أوالً 
  .التعدي اإلجيايب :القسم األول
  .التعدي السليب: القسم الثاين

  :إىل ثالثة أقسام ويقسم Aعتبار نوعية التصرف: rنياً 
  :مبا ال حق له فيه أصالً أن يتصرف اإلنسان : القسم األول
أن يتصرف اإلنسان مبا هو حق له، ولكنه يتجـاوز حـد حقـه يف : القسم الثاين

  ).اإلفراط(مثل هذا التصرف من جانب الز�دة، ويسمى 
أن يتصــــرف اإلنســــان مبــــا هــــو حــــق لــــه ،ولكنــــه يقصــــر بــــرتك : القســــم الثالــــث

  .االحتياط املطلوب



 

 

٢٦٧  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

  :إىل ثالثة أقسام والطفافةويقسم Aعتبار اجلسامة : rلثاً 
هــو مــا ال يفــوت بــه شــيء مــن املنفعــة، بــل يــدخل  و:تعــد يســري: القســم األول

  .النقص على األشياء
هــو مــا يفــوت بــه بعــض العــني، وبعــض املنفعــة ال   و:تعــد فــاحش: القســم الثــاين

  .كلها
  .هو ما يفوت العني ومنفعتها و:تعد كلي: القسم الثالث
إذا اعتــدى مجــع مــن األشــخاص، وأحــدثوا :ألســبابتعــدد ا: املســألة الثالثــة

ضـــرراً ماليـــاً، فإمـــا أن يكـــون اعتـــداؤهم مـــن نـــوع واحـــد، Gن يكونـــوا مجيعـــاً 
متســببني أو مباشــرين، وإمــا أن يكــون اعتــداؤهم خمتلفــاً Gن يكــون بعضــهم 

  :مباشرًا، واآلخر متسبباً، فينتظم من ذلك حاالن
ن أو يكونــــوا متســــببني فإمــــا أن يتحــــد أن يكونــــوا مجيعــــاً مباشــــري: احلــــال األوىل

  :عملهم يف النوع أو خيتلف
أي إذا كانوا مجيعاً مباشرين أو متسببني واحتد عملهم : ففي الصورة األوىل )١

وهــذا حممـــل قـــول ،  نوعــاً ومل خيتلـــف قــوة وضـــعفاً كــان الضـــمان علــيهم dلســـوية
أخرجـــه ) لـــو اشـــرتك يف قتلـــه أهـــل صـــنعاء لقتلـــتهم مجيعـــاً : ( عمـــر بـــن اخلطـــاب

 ) ..٦/٢٥٢٧(البخاري يف صحيحه موصوال ومعلقا جمزوما به 

، أي إذا كــــانوا مجيعــــاً متســــببني أو مباشــــرين واحتــــد ويف الصــــورة األخــــرى )٢
عملهم نوعاً، لكن اختلف عملهم قـوة وضـعفاً، فهنـا وقـع اخلـالف بـني الفقهـاء 

 :على قولني



 

   

٢٦٨  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

ية دون اعتبـار ملقـدار أن الضمان يلزم اجلميع موزعاً عليهم dلسـو : القول األول
تسبب كل منهم، وهذا ما ذهب إليه احلنفية استحسا�ً وهو قول املالكية ووجه 

 .عند الشافعة وقول احلنابلة
أن الضــمان يلــزم مجيــع املتســببني ¥�ــم قــد اشــرتكوا يف : وعللــوا قــوهلم مبــا يلــي 

  .إجياد السبب فيلزمهم االشرتاك يف ضمان الضرر الناشئ عنه
أن الضـــمان يلـــزم املتســـبب الـــذي حـــدث الضـــرر dجلـــزء الـــذي  :الثـــاينالقـــول 

تســبب فيــه أوًال، وبنــاًء عليــه فلــو حــدث الضــرر dلســبب كلــه دفعــة واحــدة لــزم 
  الضمان مجيع املتسببني dلسوية، وهذا هو القياس عند احلنفية 

أن القـــول األول وهــو أن الضـــمان يلـــزم مجيــع املتســـببني موزعـــاً  :القــول الـــراجح
  .ليهم dلسوية هو األوىل dالختيارع

  :ينبين على هذا اخلالف الثمرات التالية: مثرة اخلالف
: لــو كــان مــع الدابــة شخصــان: اجتمــاع ســائق الدابــة وقائــدها: الثمــرة األوىل

  .أحدمها سائق هلا واآلخر قائد فأتلفت ماًال أو غريه لزمهما الضمان dلسوية
إذا تعـدى إنسـان فحفـر يف الطريـق بئـراً قريبـة :راالشرتاك يف احلف: الثمرة الثانية

العمـــق، فجـــاء إنســـان آخـــر فعمقهـــا إىل القـــرار فـــرتدى  فيهـــا مـــال فتلـــف، لـــزم 
  الضمان بناًء على القول األول ُكًال من احلافر واملعمق dلسوية 

لو استأجر إنسان أجرياً فـأمره أن حيفـر لـه يف :االستئجار للحفر: الثمرة الثالثة
بدون إذن من املالـك، فحفـر لـه األجـري وهـو يعلـم حبقيقـة احلـال، لـزم غري ملكه 

املستأجر واألجري معاً ضمان مـا حصـل dحلفـر ذاتـه أو  –عند بعض الفقهاء –



 

 

٢٦٩  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

  .وهللا أعلم  –وهذا القول هو الراجح ،dلوقوع فيه من الضرر 
. بعضـهم مباشـر، وبعضـهم متسـبب: أن يكـون املعتـدون خمتلفـني: احلال الثانيـة

واألصــــل يف هــــذه احلــــال، تقــــدمي املباشــــر علــــى املتســــبب يف التضــــمني للقاعــــدة 
مـــع العلـــم ) إذا اجتمـــع املباشـــر واملتســـبب يضـــاف احلكـــم إىل املباشـــر: (الســـابقة

  .مبراعاة حال الفرع املنزل عليه حكمها
إذا ترتب على الفعل الضـار ضـرر فـأكثر، :تسلسل األضرار: املسألة الرابعة

  :فهنا حاالن
يسأل املتسبب عـن ف:إذا كان فعل املتسبب متصالً dلفعل الضار :ل األوىلاحلا

  .األضرار النامجة عن فعله
  .ال يضمنف:إذا انقطع أثر فعله بتدخل سبب آخر :احلال الثانية

  :تطبيق القاعدة: الفرع الثالث
  :شروط تطبيق القاعدة: املسألة األوىل

باً للضـــمان بغـــض النظـــر عـــن اتفـــق الفقهـــاءعلى أن مباشـــرة اإلتـــالف تكـــون ســـب
قصد صاحبه وعلمه، مع مراعـاة قاعـدة أخـرى عنـد تطبيـق قاعـدة املباشـرة وهـي 

  ).اجلواز الشرعي ينايف الضمان: (قاعدة
  :وأما التسبب يف اإلتالف فله شروط

  .أن يكون متعمداً : الشرط األول
  .أن يكون متعدdً : والشرط الثاين
  .حتقق السببية: الشرط الثالث
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        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

الفقهــاء يف الشــرط الــذي ينبغــي اعتبــاره للحكــم بتحقيــق الســببية،  اختلــف
  :على اجتاهني

أن الشــرط هــو كــون الســبب ممــا شــأنه أن يقضــي إىل اإلتــالف : االجتــاه األول
  ..عادة

هــو أن يكــون الســبب ممــا يقصــد بــه حتصــيل العلــة الــيت حصــل  :االجتــاه الثــاين
  .السبب التلف �ا، وذلك لكون العلة مما يتوقع وجوده مع

والــذي يظهــر أن االجتــاه الثــاين أقــرب مــن االجتــاه األول يف حتديــد شــرط الســببية 
إال أنــه يقــال عنــد الكشــف والتحقــق مــن ذلــك ينبغــي مراعــاة طــرق اإلثبــات مــن 
إقــرار وبينــة وميــني وشــاهد وحنوهــا مــن طــرق اإلثبــات حــىت يُــتمكن مــن الوقــوف 

  .على حقيقة األمر دون التباس
  .ن ال يكون التلف قد نشأ عن فعل آخر مباشرأ: الشرط الرابع
عنـد التأمـل يف :تطبيقات معاصـرة لقاعـدة التسـبب واملباشـرة: املسألة الثانية

  :حوادث التصادم جندها تنتظم يف صورتني
إذا وقــع التصــادم بــني ســيارتني ســائرتني فكيــف يكــون اجلــزاء ؟ : الصــورة األوىل

  :اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني مها
ل اجلمهــور وهــو اعتبــار فعــل كــل واحــد منهمــا يف اآلخــر دون فعلــه يف قــو  - ١

  .نفسه
إىل اعتبـار Èثـري كـل  منهمـا بفعلـه وفعـل  وذهب الشافعية وزفر من احلنفيـة - ٢

  .صاحبه



 

 

٢٧١  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

وdلتأمل يف القولني يتبني رجحان مذهب اجلمهور يف اعتبار فعل كل منهما يف 
 علـي بـن أيب طالـب قـد أفـىت بـهاآلخر دون نفسه ،ملا تقـدم مـن التعليـل ؛ وألنـه 

 .حيث اعترب فعل كل منهما يف اآلخر دون نفسه
إذا كانـــت إحـــدى الســـيارتني ســـائرة واألخـــرى واقفـــة، فإمـــا أن : الصـــورة الثانيـــة

فــإن كانــت متعديــة dلوقــوف ، :تكــون الواقفــة متعديــة dلوقــوف أو غــري متعديــة
وهـــذا قـــول، والقـــول فالضـــمان علـــى صـــاحب الســـيارة الواقفـــة لتعديـــه dلوقـــوف 

اآلخــــر أن الضــــمان عليهمــــا مجيعــــاً حلصــــول التعــــدي منهمــــا فــــالواقف متعــــدي 
  .dلوقوف فهو متعد

ومــــا ذهــــب إليــــه الشــــافعية أوىل ؛ألن الصــــادم قــــد تعــــدى بتفريطــــه فهــــو مــــأمور 
dحليطــة واالحــرتاز أثنــاء الســري، فيكــون اجلــزاء بينهمــا ويــزاد علــى الواقــف جــزاء 

  .املخالفة املرورية
ما إذا كان الواقـف غـري متعـد dلوقـوف كـأن يقـف يف ملكـه أو يف شـارع واسـع أ

يســـمح dلوقـــوف فيـــه أو أمـــام اإلشـــارة املروريـــة فالضـــمان علـــى الصـــادم لتعديـــه 
dلصدم واليتحمل الواقف شيئاً لعدم تعديه dلوقوف، وإن مات فهو هدر ألنه 

  .هو الذي أتلف نفسه
ضـمان عليهمـا ألن ابتـداء السـري كـان منهمـا وحكى الشافعية قـوًال  آخـر يلـزم ال

  .فلزمهما الضمان
وما ذهب إليه اجلمهـور مـن عـدم الضـمان أوىل ؛ أل�مـا مـأذون هلمـا dلسـري ومل 

ال ُيَكلِّـُف  �:يفرطا بل ما وقع منهما هو أمر ال يدخل يف وسعهما لقوله تعاىل
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        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

ُ نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها َّØ٢٨٦ية اآل: سورة البقرة  � ا..  
  : املطلب اخلامس

ال جيوز ألحد أن يتصرف يف ملك الغري بال إذنه أو بال سبب : ( قاعدة
  )شرعي

  
   



 

 

٢٧٣  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

  :حتليل القاعدة: الفرع األول
  :مفردات القاعدة: املسالة األوىل

اليصح ، وعـدم الصـحة مـر معـىن بيا�ـا لغـة و اصـطالحاً ، و : أي ) ال جيوز( 
  :يفسر عدم اجلواز هنا مبعنيني

  ).حالة التصرف الفعلي(املنع املوجب للضمان : املعىن األول
  .   )حالة التصرف القويل(عدم النفاذ  : املعىن الثاين 
 .نكرة يف سياق النفي فتعم كل أحد) ألحد(
  . التصرف لغة التقلب يف األمور) أن يتصرف(

و يرتـــب الشـــرع , مـــا يصـــدر مـــن اإلنســـان Áرادتـــه: (و التصـــرف يف االصـــطالح
  )ه أحكاماً خمتلفةعلي

إذ مـــن التصـــرف مـــا لـــيس فيـــه , و �ـــذا املعـــىن يكـــون التصـــرف أعـــم مـــن االلتـــزام
  .التزام

و خـرج �ـذا القيـد ملكـه إذ جيـوز ,  سواء أكـان خاصـاً أو مشـرتكاً ) ملك الغري(
  .له التصرف فيه

يرجــع إىل إذن ) اهلــاء( و الضــمري هنــا , ◌ً أو إجازتــه الحقــا,  ســابقاً ) بــال إذنــه(
  .لكاملا
  . أي مسوغ شرعي يقتضي التصرف يف ملك الغري ) سبب شرعي (

ال حيل شرعا إلنسان أن يتصـرف يف أمـوال :املعىن االمجايل : املسألة الثانية 
اآلخــرين بــدون إذن أصــحاÀا ، ســواء أكــان التصــرف فعليــاً أم قوليــاً كمــا ال 
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ن }خـذ إنسـان حيل له أيضًا مهما كان احلال عمدًا أم خطأ ، جدًا أم هـزالً أ
  . مال غريه بدون سبب شرعي مشروع

  : ألفاظ أخرى للقاعدة : املسألة الثالثة 
ليس ألحد أن حيدث مرجاً يف ملك غريه ، وال يتخـذ فيـه �ـراً : ( اللفظ األول

  ).  وال بئراً وال مزرعًة ، إال Áذن صاحبه ، ولصاحبه أن حيدث ذلك كله 
  : ام العدلية  قاعد  جملة األحك:  اللفظ الثاين

  ) . ال جيوز ألحد أن يتصرف يف ملك الغري بال إذنه : (القاعدة األوىل 
  )  . ال جيوز ألحد أخذ مال أحد بال سبب شرعي:  (والقاعدة الثانية 
  ). الجيوز ألحد أن يتصرف يف ملك الغري بال إذن : (  اللفظ الثالث
ال جيوز ألحد أن يتصرف يف ملك الغري بال إذن وال واليـة وال ( :اللفظ الرابع 

  )ضرورة 

ال جيوز ألحد أن يتصرف يف ملك الغـري بـال إذن أو إdحـة : (اللفظ اخلامس .
  ).  من الشرع أو بوالية 

  : الركن األول : أركان القاعدة : املسألة الرابعة 
  . التصرف يف ملك الغري بدون إذنه  -١
  التصرف يف ملك الغري بدون سبب شرعي  -٢

  ) . احملمول (عدم اجلواز :  الركن الثاين 
  : �صيل القاعدة : الفرع الثاين 
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  : دليلية القاعدة : املسألة األوىل 
ال }خــذن أحــدكم متــاع أخيــه العبــا وال جــادا : ((حــديث :  الــدليل األول

  . سبق خترجيه))  ومن أخذ عصا أخيه فلريدها
  . سبق خترجيه))  على اليد ما أخذت حىت تؤدي: (( حديث :  ل الثاينالدلي

ــدليل الثالــث إنكــم ختتصــمون إيل ولعــل بعضــكم أن : ((قــول النــيب ملسو هيلع هللا ىلص :  ال
يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له علـى حنـو ممـا أمسـع منـه فمـن قطعـت 

أخرجـه ))  مـن النـارله من حق أخيه شيئا فال }خذه فإمنا أقطع له بـه قطعـة 
ومســــــلم يف صــــــحيحه حــــــديث ) ٢٥٣٤(البخــــــاري يف صــــــحيحه حــــــديث رقــــــم

  ).. ١٧١٣(رقم
  :التصرف يف ملك الغري نوعان:أنواع التصرف: املسألة الثانية
  :و له حاالن: التصرف الفعلي: النوع األول
أن يتقدم هذا التصرف إذن سابق و يف هذه احلال حيل الفعل و  :احلال األوىل

  .  يصح التصرف 
  :أن ال يتقدمه إذن سابق ، و هذه هلا صور ن :حلال الثاينا

وحكــــم هـــذه الصــــورة أن هـــذا غصــــب وأن : وضــــع اليـــد فقـــط: الصـــورة األوىل
 صاحبها قد ارتكب حمظوراً و جيب عليه رد العني و تكون مضمونة dلتلـف إال

  . إذا حلقتها إجازة املالك
و مثـال هـذه : أن يكـون التصـرف Áحـداث ذي أثـر أو إتـالف: الصورة الثانية

فلـــيس . مــا لـــو حفــر يف ملــك الغــري بــال إذنــه, كمــا جــاء عنــد احلنفيــة:الصــورة 
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, بـــل يضـــمنه النقصـــان, للمالـــك أن جيـــرب احلـــافر عنـــد أيب حنيفـــة و أيب يوســـف
  .إن احلافر فيه جيرب على اتفاقاً ف, خبالف احلفر يف الطريق العام

  :وله حاالن: التصرف القويل: النوع الثاين
 ،هــو كــل قــول مل يعقبــه تســليم:  اوضــابطه. تصــرف قــويل حمــض  :احلــال األوىل

  .وخالف العلماء فيه مشهور. وهذا حكمه حكم تصرف الفضويل 
اً وحكمهــا أن املتصــرف يعــد غاصــب. تصــرف قــويل عقبــه تســليم  :احلــال الثانيــة

  . dلتسليم وضامناً وعقده هل يكون dطالً أو موقوفاً ؟ على اخلالف 
  :له تقسيمان : أنواع اإلذن : املسألة الثالثة
  إذن شرعي وإذن عريف: التقسيم األول
  .إذن صريح وإذن داللة: التقسيم الثاين

  : قسم العلماء اإلذن إىل أقسام ومنها
  .تقسيمه إىل إذن شرعي وإذن عريف -١
  .وتقسيمه إىل إذن صريح وإذن داللة  -٢

إن أســباب التملــك الــيت أقرeـــا أســباب التملــك الشـــرعية : املســأله الرابعــة
 :الشريعة تنحصر يف أربعة

  :وإلحرازه شريطتان :إحراز املباحات : أوالً 
  .أن ال يكون قد سبق إىل إحراز املباح شخص سابق: الشريطة األوىل 
فلو حصل املبـاح يف حـوزة اإلنسـان دون قصـد :التملكقصد : الشريطة الثانية
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  .منه لتملكه فإنه ال ميلكه
العقــود كلهــا تصــرفات قوليــة يشــرتط فيهــا لتكــون ســبباً للملكيــة :العقــود : rنيــاً 

االختيــــار إال أنــــه يــــدخل يف العقــــود  مــــن حيــــث ســــببية : مــــن أمههــــا . شــــرائط 
هــــذا االســــتثناء هــــو مــــن امللكيــــة حــــاالن مهــــا اســــتثناء مــــن شــــريطة االختيــــار و 

  :و مها , مقتضيات املصلحة العامة
العقـــود اجلربيـــة الـــيت تقـــوم Áجرائهـــا الســـلطة القضـــائية مباشـــرة وصـــراحة : األوىل

  .dلنيابة جتب عليهم إذا امتنعوا عن إجرائها
ـــة نـــزع امللكيـــة : حالـــة التملـــك اجلـــربي املســـمى يف االصـــطالح القـــانوين : الثاني
  :و له صور ن.اجلربي

  .هي الشفعة:  الصورة األوىل
  .هي االستمالك ألجل املصاحل العامة : الصورة الثانية

حلول شخص أو شيء جديد حمل قدمي زائل يف احلقوق : هي :اخلََلفّية : rلثاً 
  :و هي  نوعان , 

  .خلفية شخص عن شخص: األول
  .خلفية شيء عن شيء: الثاين 
  .التولد من اململوك: رابعاً 

ـــواع الســـبب الشـــرعي : اخلامســـة املســـألة  ينقســـم الســـبب الشـــرعي إىل :أن
  :قسمني 

ويســـمى عنـــد بعـــض العلمـــاء : ســـبب ال حيتـــاج فيـــه إىل حكـــم : القســـم األول 
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  .dلسبب القوي
ويسـمى عنـد بعـض العلمـاء : سـبب حيتـاج فيـه إىل حكـم حـاكم  :القسم الثاين

  dلسبب الضعيف
  :تطبيق القاعدة : الفرع الثالث

  :شروط تطبيق القاعدة : ألوىل املسألة ا
  .أن ال يكون موجب التصرف يف ملك الغري وكالة أو والية: الشرط األول 
ــاين  أن ال يكــون مثــة ضــرورة قــد دفعــت صــاحبها للتصــرف يف : الشــرط الث

 . ملك الغري
  .   أن ال يكون املتصرف يف ملك الغري جمربا: الشرط الثالث
  :تطبيقات: املسألة الثانية 

جيوز املشي يف بستان الغري وال السكن فيه حىت ال جيوز إجابة دعـوة ال  - ١
  .من سكن يف بستان مغصوب وال عيادته 

و إذا فعـــل ذلـــك كـــان جلـــاره , ال جيـــوز ألحـــد أن يســـتخدم جـــدار الغـــري - ٢
  .حق طلب رفع ذلك 

ال جيوز ملن ليس له حق املرور يف طريق خاص أن يفتح ddً علـى ذلـك  - ٣
 .فإن فعل كان لصاحب الطريق طلب سد الباب, ه الطريق بال إذن مالك

مث تبــني خالفــه  فلــه , مـن دفــع شــيئاً آلخــر ظــا�ً أنــه  ديـن واجــب عليــه  - ٤
و من تصاحل مع آخر فأخذ عوض الصلح مث اعـرتف أنـه ال حـق لـه , اسرتداده 
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 .و بطل الصلح , وجب عليه رد ما أخذه لصاحبه , عند اخلصم 
ًال عـن العيـب الـذي اطلـع عليـه يف املبيـع إذا أخذ املشرتي مـن البـائع بـد - ٥

 .فيجب عليه رد بدل النقصان إىل  البائع, مث زال العيب 
مث ادعــى , مــن وضــع يــده علــى شــيء dلتقــادم مــدة طويلــة مــن الزمــان  - ٦

 .وجب عليه د�نة رد الشيء  , و أثبت أن الشيء مملوك له , شخص عليه 
  ):�ت متلك dلضماناملضمو : (قاعدة متلك املضمون: املبحث الثالث - ٧

  :حتليل القاعدة: الفرع األول
  :مفردات القاعدة: املسألة األوىل

مجــع مضــمون وهــو مــا جيــب فيــه الضــمان ســواء أكــان الضــمان ): املضــمو�ت(
  .�شئاً عن عقد، أم كان �شئاً عن إتالف ويد

  .دخل يف ملكه: أي): متلك(
  .سبق بيانه وشرحه): dلضمان(

هــو أن الــذي يــدفع قيمــة الشــيء اهلالــك أو :املعــىن اإلمجــايل: املســألة الثانيــة
  .يكون مالكاً هلذا الشيءمستندًا أي Gثر رجعي إىل وقت القبض: مثله

  :أركان القاعدة: املسالة الثالثة
  ).موضوع القاعدة(املضمو�ت : الركن األول
  ).حممول القاعدة(متلكها dلضمان : الركن الثاين

  :لقاعدة�صيل ا: الفرع الثاين
  :املضموOت ثالثة أنواع:أنواع املضموOت: املسألة األوىل
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  .األعيان: النوع األول
  .املنافع: النوع الثاين

  .احلقوق: النوع الثالث
وتقســـم  ،مجـــع عـــني ، والعـــني تطلـــق علـــى مـــا لـــه وجـــود حســـي :األعيـــان: أوالً 

يــة الشــارع األعيــان إىل تقســيمات خمتلفــة dعتبــارات خمتلفــة فهــي dلنظــر إىل محا
هلــا تنقســم إىل أمــا�ت ومضــمو�ت ، وdلنظــر إىل اســتقرارها وحتوهلــا تنقســم إىل 

  .عقار ومنقول
جيـــب تســـليمها : فاألمـــا�ت: انقســـامها إىل أمـــاOت ومضـــموOت - ١

ــَؤدُّوا إِ  �: وهــو قولــه تعــاىل بــذاÃا وأداؤهــا فــور طلبهــا للــنص نَّ اØََّ }َُْمــرُُكْم َأْن تـُ
وتضـمن حـال التعـدي أو التقصـري  � ٥٨اآليـة : سورة النساء اَألَماOَِت ِإَىل 

 :وهي نوعان.وإال فال ضمان فيها
ال جيــــب أداؤهــــا إال بعــــد فــــ: أمانــــة حصــــلت يف يــــد املــــؤمتن برضــــا صــــاحبها  -أ

  .املطالبة �ا
يجـب املبـادرة إىل ردهـا ف:ضـا صـاحبهاأمانة حصلت يف يد املـؤمتن بـدون ر  -ب

مــــــع العلــــــم مبســــــتحقها والــــــتمكن منــــــه، وال جيــــــوز التــــــأخري مــــــع القــــــدرة علــــــى 
 .الردواملضمو�ت تضمن dإلتالف، والتلف ولو كان مساو�ً 

  :وللعلماء يف حتديد املضموOت طريقتان
  :حيث قسموا األعيان املضمونة إىل نوعني:طريقة احلنفية: الطريقة األوىل

  ) أي يف حد ذاÃا( مضمونة بنفسها عني  - أ
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  .عني مضمونة بغريها  -  ب
  :حيث قسموا األعيان املضمونة إىل نوعني:طريقة اجلمهور: الطريقة الثانية

  .أعيان مضمونة بسبب العدوان كاملغصوdت  - أ
أعيان مضمونة بسبب قبض مأذون فيه كالشراء واهلبة والوصية والقرض   -  ب

  .وحنوها
  . انقسامها إىل عقار ومنقول - ٢

كـل مـال : مـا جيـب فيـه الضـمان فهـووهل يضمن العقار كما يضـمن املنقـول؟
. أتلفـت عينــه، أو تلفـت عنــد الغاصـب عينــه ، وذلـك فيمــا ينقـل وحيــول dتفــاق

إ�ـــــا تضـــــمن : واختلفـــــوا فيمـــــا ال ينقـــــل وال حيـــــول مثـــــل العقـــــار فقـــــال اجلمهـــــور
  ..يضمنال : dلغصب أعين أ�ا إن ا�دمت ضمن قيمتها، وقال أبو حنيفة

  مجع منفعة وهي اسم للمصدر، والفعل نفع : املنافع لغة:املنافع: rنياً 
ما ال ميكـن اإلشـارة إليـه حسـاً ،دون إضـافة، ميكـن اسـتيفاؤه، غـَري (املنفعة ¥�ا 

  ).جزٍء مما أضيف إليه
حيث ذهب أبـو حنيفةوصـاحباهإىل : وقع اختالف بني الفقهاء يف مالية املنفقة

 .املنفعة ماًال بينما ذهب مجهور الفقهاء إىل ماليتهاعدم اعتبار 
    :احلقوق مجع حق وله يف اللغة معان كثرية منها:احلقوق: rلثاً 

  .املعىن األوىل: هوو الثابت الواجب على الغري   - أ
  ).هو ما ثبت يف الشرع لإلنسان أو Æ تعاىل على الغري:(واحلق يف االصطالح

  :جاع احلقوق إىل حقني رئيسنيميكن إر  أقسام احلق وطريقة ضمانه -١
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حــق هللا تعــاىل، ويــدخل فيــه مــا كــان Æ خالصــاً ومــا كــان مشــرتكاً : احلــق األول
  .إال أن حق هللا فيه غالب

حق العبد، ويدخل فيه ما كـان للعبـد خالصـاً ومـا كـان مشـرتكاً إال : احلق الثاين
  .أن حق العبد فيه غالب

  .ا أما حق العبد فهو جمال حبثناوحق هللا تعاىل بقسميه ال نتحدث عنه هن
  .مل يتفق الفقهاء رمحهم هللا تعاىل على تقسيم موحد حلقوق العباد

فقـــد قســـم ابـــن عابـــدين  إال أن بعـــض الفقهـــاء قـــد ذكـــر تقســـيماً حلقـــوق العبـــاد
  :حقوق العباد إىل قسمني احلنفي

  .حقوق جمردة،: القسم األول
  حقوق متعلقة dملال : والقسم الثاين

  :هذه احلقوق على نوعني: بيان احلقوق ا¸ردة وضماcا  - أ
حقـــوق مل تثبـــت أصـــالة ألصـــحاÀا وإمنـــا أثبتهـــا الشـــارع لـــدفع : النــوع األول
    :الضرر عنهم

اتفقــت املــذاهب األربعــة يف املشــهور عنهــا علــى عــدم جــواز بيــع هــذه : ضــماcا
احلقوق أل�ا ليست من احلقوق املالية، وأل�ا تثبـت ألصـحا�ا تبعـاً ال أصـالة ، 

جـواز التنـازل عـن هـذه احلقـوق مقابـل مـال علـى وإمنا وقـع اخلـالف بيـنهم يف 
  :ثالثة أقوال

احلنابلةإىل املنع يف ذلـك، وبـه قـال ذهب احلنفيةومجهور الشافعيةو : القول األول
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املالكيةيف حـق الشـفعة إذا أراد الشـفيع بيعـه مـن رجـل أجنـيب ، أمـا لـو أراد بيعـه 
  .من املشرتي نفسه ، فأرجح األقوال عندهم املنع

جــوز املالكيــة كمــا ذكــر ذلــك القــرطبيعنهم مصــاحلة الزوجــة عــن : القــول الثــاين
كمــا أجــاز أبــو . ضــهم يف قــول ضــعفهوذهــب بع. ليلتهــا يف املبيــت مقابــل مــال

  .إسحاق من الشافعية بيع حق الشفعة أيضاً من املشرتي وغريه
االعتيـاض عـن هـذه احلقـوق دون متييـز بـني حـق  أجاز ابن تيمية: القول الثالث

  .وآخر
اختلـــف  الفقهـــاء dلنســـبة هلـــذه :بيـــان احلقـــوق املتعلقـــة Aملـــال وضـــماcا  - ب

  :على قولنياحلقوق 
  .مذهب اجلمهور ¥ن حقوق االرتفاق كاملال يصح بيعها وهبتها: القول األول
مذهب احلنفية حيث فرقوا بـني حـق وآخـر حيـث يبطلـون بيـع أو : القول الثاين

  .هبة حق العلووحق املسيل ووقع بينهم خالف يف حق املرور وحق الشرب
بعــد ذكــر اخلــالف يف ماليــة هــذه احلقــوق نــذكر الطريقــة الــيت يــتم أخــذ العــوض 

  :ا، وهي طريقتانفيه
نقــل مــا كــان ميلكــه البــائع : االعتيــاض بطريــق البيــع ،وحقيقتــه : الطريقــة األوىل

  .إىل املشرتي جبميع مقتضيات النقل 
أخــذ العــوض عــن طريــق الصــلح والتنــازل، وحقيقتــه أن النــازل : الطريقــة الثانيــة

ل يســـقط حقـــه، ولكـــن ال ينتقـــل احلـــق إىل املنـــزول لـــه مبجـــرد نزولـــه، ولكـــن يـــزو 
  .مزامحة النازل مبقابلة املنزول له
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        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

ال :حقوق ثبتت أصالة ألصحاÀا ال على وجه رفع الضرر فقط: النوع الثاين
جيــوز االعتيـــاض عــن هـــذه احلقــوق بطريـــق البيــع ؛ ألن هـــذه احلقــوق إمنـــا أثبتهـــا 

((  �الشارع لرجل خمصوص بصـفة خمصوصـة، ودليـل ذلـك حـديث ابـن عمـر 
أخرجـه الرتمــذي يف جامعـه حــديث )) cــى عـن بيــع الـوالء وهبتــه ����النـيب أن 
  ..هذا حديث حسن صحيح: (وقال عنه) ١٢٣٦(رقم 

إال أن الفقهــــاء قــــد أجــــازوا االعتيــــاض مبــــال عــــن هــــذه احلقــــوق بطريــــق الصــــلح 
  .والتنازل

  :هذه املسألة للفقهاء، فيها قوالن:متلك املضمون: املسألة الثانية
ب ميلــــك الشــــيء املغصــــوب بعــــد ضــــمانه مــــن وقــــت أن الغاصــــ: القــــول األول

 .حدوث الغصب dلضمان ، وهو مذهب احلنفية واملالكية 
ال ميلــك الغاصــب الشــيء املغصــوب ¥داء الضــمان وهــو مــذهب : القــول الثــاين

  .الشافعية واحلنابلة على الصحيح من مذهبهم كما قاله املوفق ابن قدامة
G دلة من املنقول واملعقول استدل أصحاب القول الثاين على قوهلم:  

))  ال حيــل مــال امــرئ مســلم إال بطيــب نفــس منــه: (( حــديث:فمــن املنقــول
ـــــــــم ) ٢٠٧١٤(أخرجـــــــــه أمحـــــــــد يف مســـــــــنده  والبيهقـــــــــي يف ســـــــــننه حـــــــــديث رق

)١١٣٢٥.(  
أنه ال يصح أن يتملكه dلبيع لغريه ، لعدم القـدرة علـى التسـليم ، :من املعقول 

    .كالشيء التالف ال ميلكه dإلتالففال يصح أن يتملكه dلتضمني  
 :هو مذهب الشافعية واحلنابلة وذلك ألمرين  الراجح كما قاله ابن قدامة
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  .وجاهة أدلتهم وقوÃا :  األول
  .أن هذا القول فيه سداً للذرائع :  الثاين

املضـموOت ال متلـك : ( وعلى الرتجيح املاضي تكون صـياغة القاعـدة كالتـايل 
  )    Aلضمان

  :تطبيق القاعدة : الفرع الثالث 
  .شروط تطبيق القاعدة : املسألة األوىل 
  .أن تكون اليد يد ضمان ال أمانة : الشرط األول 
  .أن يتعذر رد العني إما حقيقة أو حكما : الشرط الثاين 

  .أن تكون بعد تسليم العوض : الشرط الثالث 
  :تطبيقات : املسألة الثانية 

، فضـمن املالـك قيمتــه ، ملكـه الغاصـب مــن مـن غصـب شـيئا فأخفــاه  - ١
وقــــت وجــــود الغصــــب ،  حــــىت أنــــه لــــو dعــــه أو وهبــــه أو تصــــدق بــــه قبــــل أداء 
الضــمان نفــذ تصــرفه ، وإذا كــان الشــيء املضــمون غلــة أو رحبــا كــان ذلــك مــن 
حــق الغاصــب، وهــذا هــو مــذهب احلنفيــة واملالكيــة إال أنــه عنــد املالكيــة ال غلــة 

غلــة أو منفعــة  خالفــا للشــافعية واحلنابلــة القــائلني للغاصــب ويــرد مــا أكــل مــن 
  .بعدم متلك الغاصب للشيء املغصوب dلضمان

إذا ضـمن الراعــي شـاة تلفــت بسـبب ســوقه املاشـية فــال أجـر لــه عنهــا ،  - ٢
وكـــذلك كـــل مـــن وقـــع عليـــه الضـــمان فـــال أجـــر لـــه فيهـــا ؛ ألنـــه ملـــك املضـــمون 

  .dلضمان ، فال يكون مسّلما إىل صاحبه 
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ا الســـارق قيمـــة املســـروق أو مثلـــه ، ملـــك املســـروق مـــن وقـــت لـــو ضـــّمنّ  - ٣
 .  األخذ
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  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

  
  
  

  א��� א��א��
  

  تطبيقات قضائية من احملاكم الشرعية 
  :وفيه مخسة مباحث

  قضية يف ثبوت حقوق مالية يف ذمة شخص والتعليق عليها: املبحث األول
  : يها علعرض ألحداث القضية مع احلكم :املطلب األول 

بصـفته / ....  بناء على الدعوى املقدمة من الرجل : الوقائع وأسباب احلكم 
ً ووكـــيالً لورثـــه  ، انعقـــدت / ....  يف مواجهـــة املـــدعى عليـــه الرجـــل / .....وا̈ر

م حضــــــــرها ٢٩/٦/١٩٩٥هـــــــــ املوافــــــــق ١/٢/١٤١٦جلســــــــة قضــــــــائية بتــــــــاريخ 
بعــون ألــف األطــراف وطالــب فيهــا املــدعي املــدعى عليــه بــدين يف ذمتــه قــدره أر 

ر�ل قطـــري لصـــاحل مــــورثهم املتـــويف ؛ وأن يقـــوم املــــدعى عليـــه بتســـجيل قطعــــيت 
أرض dسـم الورثــة أل�ـا اشــرتيت مـن قبــل املتــوىف مببلـغ وقــدره سـتة وأربعــون ألــف 
ر�ل قطــــري وســــجلت dســــم املــــدعى عليــــه ألن املــــورث مل يكــــن مســــموحاً لــــه 

ري ،  وقـد أقـر املـدعى عليـه بتملك األراضي والعقارات ؛ لكونه أجنبيـاً غـري قطـ
  .dنشغال ذمته مببلغ أربعني ألف ر�ل قطري لصاحل املورث / ...  

وÈسيساً علـى مـا سـبق ذكـره؛ وحيـث  أقـر املـدعى عليـه dلـدين املـايل الـذي يف 
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ذمتـه، وحيــث مل يـتمكن األطــراف مـن نقــل ملكيـة قطعــيت األرض، فقـد حكمنــا 
مبلــغ وقــدره ســتة ومثــانون ألــف ر�ل قطــري  بــدفع/ ....   إلــزام الرجــل : dآليت 

وللعمــل مبوجبــه ومقتضــاه خــط هــذا احلكــم / .......     .لصــاحل ورثــة املتــوىف 
  .وحترر 

وعند تنفيذ احلكم طالب احملكوم عليه بتقسيط املبلـغ وعليـه طلـب القاضـي منـه  
كفـــيالً غارمـــاً فكفـــل املـــدعى عليـــه زوجتـــه كفالـــة إحضـــار وغـــرم وأداء يف ســـداد 

  .بلغ املتعلق بذمتهامل
  : التعليق عليها : املطلب الثاين 

  .يه ،وكذلك األرض من طريق اإلقرارقد ثبت تعلق يف ذمة املدعى عل - ١

حـق مـايل أن مـن ثبـت عليـه حبكـم قضـائي : املعمول به يف احملاكم الشـرعية  - ٢
  :آلخر ال خيلو من حالني 

أن يســـدد مباشـــرة وهـــذا واضـــح ال إشـــكال فيـــه ؛ألن ذمتـــه تـــربأ : احلـــال األوىل 
 . بذلك 

أن يطلـب تقسـيط املبلـغ عليـه لصـعوبة سـداده مباشـرة؛ ويف هـذه : احلال الثانية 
احلـــال إمـــا أنُ يكفـــل كفالـــة إحضـــار أو كفالـــة غـــرم وأداء علـــى حســـب مـــا يـــراه 

  . القاضي مناسباً 
إذ ) علــــى اليــــد مــــا أخــــذت حــــىت تؤديــــه(يطبــــق علــــى هــــذه القضــــية قاعــــدة  - ٣

األرض كانــت حتــت يــد املــدعى عليــه، ويــده هنــا يــد أمانــة، واألمانــة مــىت طلبــت 
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وجب ردها بعينها إىل صاحبها ،لكن كما كان يصـعب ردهـا بعينهـا؛ نظـراً ملنـع 
متلـــك األجنـــيب اعتربهــــا القاضـــي متلفـــة حكمــــاً وهـــي بـــذا تــــدخل حتـــت قاعــــدة 

وكمـا كـان املثـل متعـذراً ) املثل dملثل والتقوم dلقيمـةاألصل يف املتلفات ضمان (
 .يف ذلك حكم القاضي dلقيمة 

  :قضية يف مطالبة امرأة مبؤخر صداقها والتعليق عليها: املبحث الثاين
  .: عرض ألحداث القضية مع احلكم عليها : املطلب األول 

  : الوقائع وأسباب احلكم 

الطرفان املتداعيان ، بوشرت احملكمة علناً  حضر ...... املوافق ..... جبلسة 
كررت املدعية دعواها وصادقت عليها، وطلبت احلكم هلا مبهرها املؤجر البالغ 

مخسني ألف ر�ل قطري حيث إنه قد طلقها Áرادة منفردة ومل يرجعها أثناء 
  .عدÃا قوالً وال فعًال ،وقد تزوجت برجل آخر غريه 

ى صادق على سبق الزوجية والدخول بينه وبسؤال املدعى عليه عن الدعو 
وبينها وتولد األوالد وحصول الطالق بتارخيه وصيغته املذكورة وانتهاء عدÃا 
  وتزوجها من غريه ،وصادق على قيمة املهر املؤجل البالغ مخسني ألف ر�ل

¥ن يدفع ملطلقته dئناً املدعية .... احملكمة قد حكمت على املدعى عليه  
هرها املؤجل البالغ مخسني ألف ر�ل قطري املسجل هلا يف عقد قيمة م.... 

الزواج اجلاري بينهما وذلك اعتباراً من  رخيه حكماً حضور�ً، أفهم للطرفني 
وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه ..... املوافق .... علناً يف 
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  .أمجعني 

امًال، كما أصابته ظـروف وعند تنفيذ احلكم مل يتمكن الرجل من سداد املبالغ ك
اســتدعت ســفره للعــالج يف اخلــارج؛ وعليــه أخــذ عليــه ضــامن يضــمنه يف مــؤخر 

  .الصداق 
  : التعليق عليها : املطلب الثاين 

ثبتت مطالبـة املـرأة مبهرهـا Áقـرار الرجـل بزواجـه منهـا علـى مهـر  - ١
 .مؤجل مث ثبوت طالقها منه dإلقرار

الضــمانولذا تعلــق يف ذمــة الرجــل يعتــرب عقــد النكــاح مــن عقــود  - ٢
مـــؤخر الصـــداق فقـــد حكـــم القاضـــي هنـــا بوجـــوب أداء مـــؤخر 
الصــــداق؛ ولعــــدم اســــتطاعته أخــــذ عليــــه ضــــامن يضــــمنه هنــــا 

 .ضمان مال ال ضمان نفس 



 

 

٢٩١  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

  :املبحث الثالث

  : قضية يف قيادة مركبة برعونة وعدم احرتاز والتعليق عليها
  : كم عليها عرض ألحداث القضية مع احل:املطلب األول 

االÃام يف مواجهة / تولت النيابة العامة ميثلها وكيل النائب العام : الوقائع 
  املتهمني 

  امرأة: / األول  

  .سنة  ٢١/ رجل: / الثاين  

مرور ) ٣٧/٦٧(بتهمة قيادة مركبة برعون وعدم احرتاز مبخالفة أحكام املواد 
قوdت التعزيرية لسنة من نظام الع ٦٥(للمتهمني سو�ً مع أحكام املادة 

كذلك Ãمة الدخول .. هـ مما أدى dإلصابة اجلسمانية للمتهمة األوىل١٤٢٠
  .لمتهمة األوىل مبفردها لعكس السري 

وملا كان املتهم الثاين قد أقر بقدٍر من عدم االنتباه ؛فإن اندفاع سيارة املتهمة 
ة الزائدة خطوة بعد الصدم يؤكد عنف الصدمة ويعكس السرع) ٣٥(األوىل 

  .للمتهم الثاين 

% ٢٠والثاين % ٨٠وتقرر احملكمة مشاركة املتهمني يف اخلطأ األوىل بنسبة 
من نظام ) ٦٥(األوىل مبوجب املادة : وختلص احملكمة إلدانة أ�ً من املتهمني 

مرور، وتعتد ) ١) (٣٧(هـ مقرونة مع املادة ١٤٢٠العقوdت التعزيرية لسنة 



 

   

٢٩٢  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

التعويض ¥قل التقديرات، وجيرى تسوية احلقوق املدنية احملكمة  حبساب 
بنسبة خطأ كل طرف، وتلزم �ا الشركات املؤمنة لسيارات املتهمني dلتضامن 

مع املتهمني، و�در ما يعادل مسامهة أ�ً منهما يف اخلطأ عن استحقاقه يف 
خلطأ ر�ل قطري أتعاب اخلبري بنسبة ا) ٥٠٠(التعويض، ويلزم الطرفني مببلغ 

  .يف مسؤولية احلادث 

إقرار املتهمة األوىل بدخوهلا فتحة الطريق املعدة للسيارات القادمة : األسباب 
  ..مرور) ١) (٣٧(من املسار العكسي يشكل خطأ جسيماً يف معىن املادة 

وعند اإلجابة عن الدعوى أقرت املتهمة األوىل خبروجها إىل الشارع من الفتحة 
التزمت اليمني مث واصلت سريها يف املسار األوسط عكس خط السري، وأ�ا 

وأنكرت اعرتاضها سيارة املتهم الثاين ودفعت بعدم مسئوليتها عن اخلطأ يف 
  .هذا اجلانب 

أما املتهم الثاين فقد أنكر السرعة الزائدة وأقر بقدٍر من عدم االنتباه ،ودفع 
  .Ãمة السرعة الزائدة  املتهم الثاين ¥نه كان خارجاً من دوار املطار مما ينفي

حمقق مرور املطار الذي /  ........... فدعت النيابة العامة شاهد االÃام 
أدىل ببينته على اليمني بطلب املتهمة األوىل، وقد أكد خطأ املتهمة األوىل 
دخوهلا الشارع الدائري الرابع من فتحة املسار العكسي وأن الشارع الدائري 

  .الرابع رئيسي وخطر 

للتأمني املؤمنة لسيارة املتهم الثاين مبذكرة جوابية دفعت ..... دمت الشركة تق



 

 

٢٩٣  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

وقيام مسؤولية املتهمة ) املؤمن لديها(مبوجبها dنتفاء مسؤولية املتهم الثاين 
وقدمت .. األوىل عن اخلطأ يف احلادث dلكلية لدخوهلا فتحة الشارع العكسي

 ي الشركة ثالث مقايسات للسيارة تويو  كامر 

 أما املتهمة األوىل من جهتها فقد قدمت مقايسات للسيارة كامري 

 أما املتهم الثاين فقد تقدم بثالث مقايسات لسيارته نيسان 

وملعاجلة التباين حول تقدير السيارة كامري خاصة املتهمة األوىل فقد انتدبت 
  احملكمة اخلبري

لذلك .قية األطراف وقد قبلت املتهمة األوىل dلتقدير ومل يعرتض عليها ب
  : حكمت حضور�ً dآليت 

من نظام ) ٦٥(مبوجب املادة : ......  األوىل :إدانة أ�ً من املتهمني :  أوالً 
قانون رقم ) ١) (٣٧(هـ مقرونة مع املادة ١٤٢٠العقوdت التعزيرية لسنة 

  .م بشأن املرور ١٩٩٨لسنة ) ١٣(

العقوdت التعزيرية لسنة من نظام ) ٦٥(مبوجب املادة : ......  الثاين 
م بشأن ١٩٩٨لسنة ) ١٣(قانون رقم ) ١) (٣٧هـ مقرونة مع املادة ١٤٢٠
  .املرور 

ومعاقبة أ�ً منهما dحلبس أسبوعاً مع وقف التنفيذ حتت مراقبة االلتزام بضوابط 
من نسبة مسؤولية اخلطأ والثاين % ٨٠املرور ملدة شهر وتتحمل املتهمة األوىل 



 

   

٢٩٤  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

٢٠. %  

ضمان  للتأمني مببلغ.... إلزام املتهمة األوىل dلتضامن مع شركة -١:  rنياً 
 .تلف السيارة نيسان تدفع للمتهم الثاين 

مناصفة غ إلزام املتهمة األوىل والشركة اللبنانية السويسرية للضمان مببل- ٢
  .أتعاب اخلبري امليكانيكي املهندس 

  كة اللبنانية السويسرية للضمان إلزام املتهم الثاين dلتضامن مع الشر : ¨لثاً 

 .يلتزم املتهم الثاين وحده مببلغ حصته من أتعاب اخلبري امليكانيكي املهندس 

  .تؤول السيارات ملالكها : رابعاً 

  : التعليق عليها : املطلب الثاين 
ــــأمني  - ١ دخــــول شــــركات التــــأمني مــــع املــــدعى علــــيهم ؛ نظــــراً ألن شــــركات الت

  .تتضامن مع املؤمنني
  .ختالف التقدير فإن القاضي ينتدب خبرياً يقوم بتقييم املتلفعند ا - ٢
إذا اجتمع املباشر واملتسبب يضـاف احلكـم (يطبق على هذه القضية قاعدة  - ٣

 ).إىل املباشر



 

 

٢٩٥  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

  : املبحث الرابع
 واألموال للخطر الناس ض حياةيقضية يف قيادة سيارة بروعنة و®مهال وتعر 

  : والتعليق عليهما ، 
  .عرض ألحكام القضية مع احلكم عليها : املطلب األول 

كان املتهم املذكور يقود سيارته وهي من نوع كابريس، ورقم لوحتها : الوقائع 
وغري مؤمنة،وإلمهاله وعدم انتباهه ولسرعته الزائدة ، صدم مبقدمة [         ] 

سيارته مؤخرة سيارة املشتكي املذكور، واليت كانت تسري أمامه ؛ مما أدى ذلك 
ونتج عن ذلك . ىل صعود السيارتني إىل الرصيف الفاصل على جهة اليسارإ

  .األضرار املادية للسيارتني واألضرار اجلسمانية املوضحة dمللف 

وطالب املشتكي dحلكم له ¥رش أصابته حسب النسبة اليت قدرÃا اللجنة 
ضرار بقيمة األ: كما طالب %) . ٤(الفنية التابعة لوزارة الصحة، وهي نسبة 

  .الالحقة بسيارته

وبعرض الدعوى على املتهم، أفاد ¥نه يف  ريخ احلادث كان يقود سيارته وهي 
نوع كابريس واملشتكي كان يسري أمامه على خط املسار األوسط، ومال حنوه 

وأراد أن يتجاوز سيارة املشتكي بعد أن يفسح له الطريق، إال أنه مل يتمكن من 
  .يرى نفسه غري خمطئ يف هذا احلادث ذلك وحدث االصطدام ،  و 

وشهد هذا الشاهد بتحميل ،استمعت احملكمة إىل شهادة احملقق وهو الشرطي 
  .املتهم بكامل املسؤولية اليت أدت إىل احلادث 



 

   

٢٩٦  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  : ، موظف dآليت ................. حكمت حضور�ً على املتهم : احلكم 

) ١٩٩٩(تعزيريــــة لســــنة مــــن نظــــام العقــــوdت ال) ٦٥(Áدانتــــه حتــــت املــــادة  - ١
dرتكابه جلرمية قيادة السيارة برعونة وعدم احرتاز وÁمهال وعدم انتباه وdلسـرعة 

  .الزائدة 
  .وحببسه ملدة مخسة عشرة يوماً مع وقف التنفيذ - ٢
وÁلزامه بتأدية مبلغ سبعة وعشرين ألـف ر�ل قطـري إىل مالـك السـيارة رقـم  - ٣

 .، واملبلغ[......] 
 .يارة املذكورة إىل مالكها املذكور وبتسليم حطام الس - ٤
وÁلزامه بتأديـة مبلـغ أربعـة آالف ر�ل قطـري إىل املشـتكي، وهـو عبـارة عـن  - ٥

 .أرش إصابته 
وÁلزامه بتأدية مبلغ مخسمائة ر�ل قطري إىل وزارة الشئون البلدية والزراعة،  - ٦

 .وهو عبارة عن قيمة األضرار املادية للحواجز احلديدية املتلفة 
قضى القاضي بتحمل املدعى عليه : التعليق عليها -١: ب الثاين املطل

قيمة األضرار املادية احلاصلة على سيارة املدعي بعد ثبوت مباشرة املدعى 
  .عليه للفعل الضار 

  .مت تقييم قيمة األضرار عن طريق سؤال أهل اخلربة - ١
ســيارته ألـزم املــدعى عليــه بقيمـة مــا أتلفــه مـن حــواجز حديديــة أثنـاء احنــراف  - ٢

 .يف احلادث ، واإلتالف كما هو معلوم ومقرر أحد أسباب الضمان 



 

 

٢٩٧  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

ومبـــــا أن احلـــــواجز احلديديـــــة مت تلفهـــــا : (يف أثنـــــاء تســـــبيبه : قـــــول القاضـــــي  - ٣
بواســطة ســيارة املشــتكي الــيت انــدفعت بســبب الصــدم ويف هــذه احلــال ينســبب 

  )..السبب إىل املباشر يف الضمان 
dلتسبب مث نقول ينسب السبب إىل املباشر يف أما أن نقرر أن ذلك حدث 

الضمان فهذا فيه نظر؛ إال أن يكون قول القاضي فيه جتوز ففي هذه احلال 
  .يكون له وجه 

  : وعلى كٍل فيمكن تصحيح التسبيب حبمله على أحد ثالثة حمامل 

أن يكون ذلك الفعل فيه مباشرة لإلتالف وهذا واضح يف : احململ األول 
  .ان إجياب الضم

أن يكون ذلك من قبيل التسبب ، وقد ظهرت صورة التعدي : احململ الثاين 
  .فيه من خالل السرعة الزائدة اليت كان يقود �ا السائق سيارته 

أن يكون ذلك من قبيل مسألة تسلل األضرار ، وقد مر : احململ الثالث 
  .تفصيلها

فادة اجلهة قدر القاضي قيمة إصالح تلف احلواجز احلديدية حسب إ - ٥
املسؤولة عن تلك احلواجز ـ وهي هنا وزارة البلدية ـ  إال أنه لو وجه بتقدير 

  .القيمة إىل خبري حمايد ينتدبه لكان أوىل 

والتعليق ، وع شركة �مني على املؤمن لديها جقضية يف ر : املبحث اخلامس
  : عليها



 

   

٢٩٨  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  :عرض ألحداث القضية مع احلكم عليها : املطلب األول 
ُحدِّدت اجللسة األوىل ...... املوافق ...... بتاريخ : ئع الدعوى وقا -١

ضد املدعى عليهما، ...... لنظر الدعوى احلقوقية املقامة من شركة التأمني 
واملؤيد ....... وجاء يف مذكرة الشركة أنه صدر احلكم الشرعي االبتدائي رقم 

دعى عليه األول امل(ويقضي بتأدية املتهم األول ...... dالستئناف رقم 
جاء يف حيثيات حكم احملكمة االبتدائية ....) dلتضامن مع شركة التأمني 

اجلنائية الشرعية يف القضية املذكورة، ¥ن املدعى عليه األول تسابق مع املتهم 
  .الثاين وأثناء السباق صدم املشتكي، حمد¨ً إصابته 

ادر البالد بعد حصول إعالنه إال أنه غ......  أعلن املدعى عليه األول بتاريخ 
واستناداً على حكم املادة .....  وحضر املدعى عليه الثاين بنفسه، جبلسة يوم 

تقرر السري يف الدعوى  ١٩٣٠من نظام اإلجراءات الشرعية لسنة ) ١٧(
  .غيابياً يف حق املدعى عله األول وحضور�ً يف مواجهة الثاين 

م شيئاً عن احلادث الذي تسبب فيه إنه ال يعل: وعرضت الدعوى عليه فأجاب
املدعى عليه األول، وطلب املدعى عليه الثاين إمهاله حىت يتمكن من إيداع  
كافة املستندات املؤيدة لدفعه وصادق على أن سيارته املذكورة كانت مؤمنة 

الستيضاح ما دفع به ..... واستكتب مدير معرض ..... لدى شركة التأمني 
ورد� ما يفيد من مدير معرض ¥ن ...... ويف جلسة . املدعى عليه الثاين

إىل ..... مت بيعها بتاريخ  ١٩٨٥ يو  كروان موديل [.....] السيارة رقم 



 

 

٢٩٩  

  القواعد الفقهية املتعلقة بتكوين الضمان

املدعو، وأفاد مندوب املعرض املذكور ¥ن، مل يتمكن من تسجيل السيارة dمسه 
إنه مل   /            فباعها بدوره وهو املدعى عليه األول بواسطة وقال املدعو 

يتمكن من تسجيل السيارة املذكورة dمسه لذلك dعها إىل املدعى عليه االول 
  وهي ال تزال مسجلة dسم مالكها السابق

حيث إن املدعى عليه األول مقر ¥نه كان يف : األسباب واحليثيات  -٢
من ) ب(الفقرة ) ٧٢(ومبوجب أحكام املادة / تسابق قبيل صدمه للمدعو 

التنفيذية فإنه جيوز للمؤمن أن يرجع على املؤمن له بقيمة ما يكون قد الالئحة 
أداه من تعويض يف حاالت حمددة منها استعمال املركبة يف غري الغرض املبنيَّ 

  .بدفرت ترخيصها أو استعماهلا يف السابق واختبارات السرعة 

/ حكمت احملكمى غيابياً على املدعى عليه األول : احلكم  -٣
  . سنة  ٢٨.......... / ......

  . ..شركة التأمني / ري إىل املدعية بتأدية مبلغ ثالثني ألف ر�ل قط - ١
  .وأمرته ¥داء املبلغ املذكور  - ٢

 / .........وحكمت احملكمة حضور�ً برد الدعوى يف حق املدعى عليه الثاين 

ويعلن املـدعى عليـه األول dحلكـم الغيـايب الصـادر ضـده وحبقـه يف الطعـون  - ٣
. 

  :.التعليق عليها: املطلب الثاين
إنقالب أطراف اخلصومة، فشركة التأمني كانت يف بداية األمـر مـدعاً عليهـا  - ١



 

   

٣٠٠  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

 .مع املؤمن عندها مث انقلبت شركة التأمني مدعية على املؤمن لديها 
االلتزامــات املاليــة الــيت حكــم �ــا القضــاء علــى املــؤمن لــديها مبقتضــى عقــد  - ٢

تأمني ، حـىت لـو ثبـت اإلخـالل مـن املـؤمن ¥حـد التأمني، وذلك مبوجب عقد ال
ــــود الوثيقــــة فــــإن املعمــــول بــــه يف احملــــاكم أن تتضــــامن مــــع مؤمنهــــا يف إعطــــاء  بن
اآلخرين حقهم مث ترجـع علـى مؤمنهـا مبطالبتـه مبـا قـد دفعتـه للغـري، وهـذا يـدخل 

  .يف مسألة املطالبة يف الضمان ، وقد مرت معنا
� �

 حبمد هللا تعاىل صمت التلخي

 هللا وسلم على نبينا دمحم وصلى
  .وعلى آله وصحبه ومن اهتدى Àديه إىل يوم الدين

� �

  

 



   

  ملخص بحث

  حجية التوقيع االلكتروني في االثبات

  )دراسة مقارنة( 

  بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير

  

  إعداد

  عبد اهللا بن عبد العزيز بن محمد الفحام

 

  إشراف فضيلة الدكتور

  فيصل الرميان

  

  هـ١٤٣٠

  ٨٨يص بالمقدمة والغهارس خالبحث قبل التل

  ٦٢البحث قبل التلخيص بون المقدمة والفهارس  

  ٢٥البحث بعد التلخيص

  إعداد

  لجنة ملخصات األبحاث القضائية

  )قضاء(بالجمعية العلمية السعودية 

  

حجية التوقيع االلكتروني في االثبات

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير

عبد اهللا بن عبد العزيز بن محمد الفحام

إشراف فضيلة الدكتور

البحث قبل التل

البحث قبل التلخيص بون المقدمة والفهارس  

البحث بعد التلخيص

لجنة ملخصات األبحاث القضائية

بالجمعية العلمية السعودية 
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  	�� א����

  
  : وتشمل خطة البحث على مقدمة ومتهيد ثالث فصول

  : وتشتمل على: املقدمة
  .أمهية املوضوع - ١
 .أسباب اختيار املوضوع - ٢
 .الدراسات السابقة - ٣
 .منهج البحث - ٤
  .خطة البحث - ٥

  :الفصل التمهيدي
  : نامطلب وفيه  تعريف التوقيع اإللكرتوين :املبحث األول
  .تعريف التوقيع اإللكرتوين مفصالً :  املطلب األول
  : نافرع وفيه   مركباً تعريف التوقيع اإللكرتوين : املطلب الثاين

  .يف التشريعات الدوليةتعريف التوقيع اإللكرتوين  :لالفرع األو 



 

 

٣٠٣  

  حجية التوقيع االلكرتوين يف اإلثبات

  .عند أهل القانونتعريف التوقيع اإللكرتوين  :الفرع الثاين
  : نامطلب وفيه  التوقيع اإللكرتوين وصوره   وظائف:املبحث الثاين
  .وظائف التوقيع اإللكرتوين:  املطلب األول
  .صور وأشكال التوقيع اإللكرتوين: املطلب الثاين

 وفيــهاألضــرار املرتتبــة علــى تزويــر التوقيــع اإللكــرتوين ومساتــه : املبحــث الثالــث
  : نامطلب

  .األضرار املرتتبة على تزوير التوقيع اإللكرتوين:  املطلب األول
  .مسات جرمية تزوير التوقيع اإللكرتوين: املطلب الثاين

  
التوقيع اإللكرتوين وآ<ره يف اإلثبـات ووظيفـة شروط حجية :الفصل األول

  .ودور التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات
  :نامطلب وفيه  شروط حجية التوقيع اإللكرتوين : املبحث األول
  .شروط حجية التوقيع اإللكرتوين يف القانون: املطلب األول
  .شروط حجية التوقيع اإللكرتوين يف الفقه: املطلب الثاين

 وفيـهاآلWر املرتبة علـى تـوافر شـروط حجيـة التوقيـع اإللكـرتوين :ثايناملبحث ال
  :نامطلب

اآلWر املرتبة علـى تـوافر شـروط حجيـة التوقيـع اإللكـرتوين مـن : املطلب األول
  .الناحية القانونية
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اآلWر املرتتبـة علــى تــوافر شــروط حجيـة التوقيــع اإللكــرتوين مــن :املطلــب الثــاين
  .الناحية الفقهية

  وظيفة  التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات :املبحث الثالث
حجيــة التوقيــع اإللكــرتوين وفقــاً للقــوانني املنظمــة للتوقيــع : الفصــل الثــاين

  :وفيه مبحثان  اإللكرتوين يف التشريعات األجنبية والعربية 
حجيــــة التوقيــــع اإللكــــرتوين وفقــــاً للقــــوانني املنظمــــة للتوقيــــع   :املبحــــث األول

  . ين يف التشريعات األجنبيةاإللكرتو 
 حجية التوقيع اإللكرتوين وفقاً للقوانني املنظمة للتوقيع :املبحث الثاين

  .اإللكرتوين يف التشريعات العربية
حجية التوقيع اإللكرتوين وفقاً ملبادئ اإلثبـات يف الشـريعة :الفصل الثالث

الفروع الفقهية اإلسالمية ووفقًا للقواعد العامة يف الفقه اإلسالمي وختريج 
  .اعليه

ملبــــادئ اإلثبــــات وللقواعــــد  حجيــــة التوقيــــع اإللكــــرتوين وفقـــاَ  :بحـــث األولامل
  :نامطلب وفيهالعامة 

حجيـــة التوقيـــع اإللكـــرتوين وفقـــاً ملبـــادئ اإلثبـــات يف الشـــريعة  :املطلـــب األول
  اإلسالمية 

شـــريعة حجيـــة التوقيـــع اإللكـــرتوين وفقـــاً للقواعـــد العامـــة يف ال :املطلـــب الثـــاين
  اإلسالمية 
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  حجية التوقيع االلكرتوين يف اإلثبات

  ]املشقة جتلب التيسري  [ قاعدة :أوالً 
  ]احلاجة تنزل منزلة الضرورة [ قاعدة   :<نياً 
   ] العادة حمكمة [قاعدة : <لثاً 

  :نامطلب وفيه  الشهادة على اخلط يف الفقه اإلسالمي  :املبحث الثاين
  . الشهادة على خط نفسه: املطلب األول
  ] صاحب التوقيع[ الشهادة على خط املقر : املطلب الثاين
 .أهم النتائج والتوصيات :اخلامتة وفيها
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  :مباحث ةالفصل التمهيدي وفيه ثالث

  .تعريف التوقيع اإللكرتوين: املبحث األول

  تعريف التوقيع اإللكرتوين:  املبحث األول
  تعريف التوقيع اإللكرتوين مفصالَ : املطلب األول

إحلاق : والتوقيع يف الكتاب،إذا وجب : وقع القول و احلكم:لغةً التوقيع 
التوقيع يف الكتاب فكأن :وهو املعىن املراد به هو  شيء فيه بعد الفراغ منـه

وقع يف الكتاب يؤثر يف األمر الذي كُتب الكتاب فيه مايؤكده ويُوجبه 
ُ
  .امل

دقيقـة أوليـة ذات شـحنة سـالبة مقـدارها هــو : إلكـرتون(  :اإللكـرتوين لغـةً     
أصغر مقدار يوجد من الكهر}ء وكتلتها تساوي }لتقريب جزءا من مثـان مائـة 

  ).وألف جزءا من كتلته أصغر ذرة موجودة وهي ذرة اإليدروجني
هــو عالمــة خطيــة خاصــة ومميــزة يضــعها املوقــع ~يــة  :التوقيــع اصــطالحاً 

  .رارهوسيلة على مستند إلق
يف ] اإللكـــــرتوين  [عـــــرف املشـــــرع األردين كلمـــــة :اإللكـــــرتوين اصـــــطالحاً 

تقنيـــــة :( ~نـــــه ٢٠٠١ســـــنة )  ٥٨( قـــــانون املعـــــامالت اإللكرتونيـــــة رقـــــم 
اســـتخدام وســـائل كهر}ئيـــة أو مغناطيســـية أو ضـــوئية أو الكرتومغناطيســـية 
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  حجية التوقيع االلكرتوين يف اإلثبات

الت قــــانون املعــــام )أو أي وســــائل متشــــا�ة يف تبــــادل املعلومــــات و ختزينهــــا 
  م ٢٠٠١سنة )  ٥٨( رقم  ةاإللكرتوني

لســنة ) ٢(يف قــانون رقــم  ]الكــرتوين [ وعرفــه أيضــا املشــرع اإلمــارايت مصــطلح 
مــــا : ( ~نــــه) ٢(بشــــأن املعــــامالت و التجــــارة اإللكرتونيــــة يف املــــادة  ٢٠٠٢

يتصــل }لتكنولوجيــا احلديثــة وذو قــدرات كهر}ئيــة أو رقميــة أو مغناطيســية أو 
قانون املعامالت ، والتجارة اإللكرتونيـة اإلمـارايت رقـم  )ئية أو ما شابه ذلك مؤمتتة أو ضو 

   م ٢٠٠٢السنة )  ٣( 
  
  

  :ناوفيه فرع  تعريف التوقيع اإللكرتوين مركباً 
  :يف التشريعات الدوليةتعريف التوقيع اإللكرتوين : الفرع األول

عرفـه القـانون الفـدرايل :تعريف التوقيع اإللكرتوين يف التشريعات األجنبية/ أ
التوقيـــع الـــذي يصـــدر يف شـــكل إلكـــرتوين ويـــرتبط : ( للتوقيـــع اإللكـــرتوين ~نـــه

  ) بسجل إلكرتوين 
 :تعريف التوقيع اإللكرتوين يف التشريعات العربية/ ب

مل أجــــد تعريفــــاَ للتوقيــــع اإللكــــرتوين يف النظــــام الســــعودي حيــــث أنــــه مل يوضــــع 
  .للتوقيع اإللكرتوين قانو�َ 
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يف التشــريعات العربيــة بتعريــف القــانون  تفــي يف تعريــف التوقيــع اإللكــرتوين ونك
بتنظــيم التوقيــع اإللكــرتوين مــن  ٢٠٠٤لســنة ) ١٥(املصــري عرفــه القــانون رقــم 

  املادة 
مــا يوضــع علــى حمــرر الكــرتوين و يتخــذ شــكل حــروف أو أرقــام  : ( ~نــه ) ١(

رد يســــمح بتحديــــد أو رمــــوز أو إشــــارات أو غريهــــا و يكــــون لــــه طــــابع  متفــــ
الســنة )  ١٥( قــانون التوقيــع اإللكــرتوين املصــري رقــم  )شــخص املوقــع و مييــزه عــن غــريه 

  م ٢٠٠٤

   :عند أهل القانونتعريف التوقيع اإللكرتوين : الفرع الثاين
ميكـن مبقتضـاها  ،إلكرتونيـة عمليـة :التعريف املختار للتوقيـع اإللكـرتوين هـو

مــع تــوافر النيــة لديــه يف أن يُنــتج  ،قيــع إليــهحتديــد هويــة الشــخص املنســوب التو 
  . آWر قانونية على حنو مياثل التوقيع خبط اليد
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  حجية التوقيع االلكرتوين يف اإلثبات

  وظائف التوقيع اإللكرتوين وصوره: املبحث الثاين
  وظائف التوقيع اإللكرتوين: املطلب األول

  :أساسية هي يتحدد دور التوقيع عامة يف ثالث وظائف          
  .التوقيعمتييز هوية صاحب  )١(
 .التعبري عن إرادة صاحب التوقيع )٢(
  التوقيع يدل على حضور صاحب التوقيع )٣(
وذلك ~ن يدل التوقيع املوجود على احملرر متييز هوية صاحب التوقيع  / أوالً 

وهـذه , فيجعـل الورقـة املوقعـة منسـوبة إليـه, أنه ينسـب لشـخص معـني }لـذات
 .ا حيتج �ا على من وقعهالوظيفة يقوم �ا التوقيع دليالً كتابياً كامالً 

ولـــذا ذهـــب كثـــري مـــن  , ويعتـــرب هـــذا العنصـــر مـــن أهـــم وظـــائف التوقيـــع عامـــة
  .الفقهاء إىل ضرورة منح التوقيع اإللكرتوين حجية يف اإلثبات 

  التعبري عن إرادة صاحب التوقيع : <نياً 
وضــع }لنســبة للتوقيــع اإللكــرتوين فيســتفاد رضــاء املوقــع وقبولــه اإللتــزام مبجــرد 
  .توقيعه }لشكل اإللكرتوين على البيا�ت اليت حتتويها احملررات اإللكرتونية

  التوقيع يدل على حضور صاحب التوقيع /<لثاً 
التوقيــــع اإللكــــرتوين ال يســــلتزم حضــــور األشــــخاص فهــــو يف األســــاس وســــيلة 

إدخـال العميـل الـرقم  فمـثالً .حديثة جعلت لتستعمل يف جمال التعاقـد عـن بعـد
نفسه يُعد يف حد ذاته توقيعاً منه ودليًال على أنـه صـدر منـه شخصـياً السري ب
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وأنه كان فعًال متواجداً حني صدر منـه التوقيـع يف صـورة أرقـام سـرية ال يعرفهـا 
  ..إال هو
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  حجية التوقيع االلكرتوين يف اإلثبات

  صور وأشكال التوقيع اإللكرتوين:املطلب الثاين
م أو استخدام جمموعة من األرقا: يقصد بهالتوقيع الكودي أو السري : أوالً 

احلــروف أو كليهمــا خيتارهــا صــاحب التوقيــع لتحديــد هويتــه وشخصــيته ويــتم 
تركيُبها أو ترتيبها يف شكل كودي معـني حبيـث ال يعلمهـا إال صـاحب التوقيـع 

  .فقط ومن يبلغه �ا
ويـــتم التوقيـــع الكــــودي أو الســـري يف حالـــة الســــحب اآليل عـــن طريـــق بطاقــــة 

جلهــــاز الــــذي يتعــــرف عليهــــا فبعــــد الصــــرف اآليل عنــــدما يــــدخل البطاقــــة إىل ا
التعـرف يطلـب اجلهـاز مــن صـاحب البطاقـة إدخـال الــرقم السـري واملكـون مــن 
أربعة أرقام فإذا أدخلت األرقـام السـرية وكانـت صـحيحة يسـمح لـه }لقيـام مبـا 

  .يريد من عمليات السحب أو اإليداع أو السداد أو غريها
التوقيع يعتمُد على اخلواص الكيميائية هذا النوع من مرتي و التوقيع البي: <نياً 

مســح العــني , البصــمة الشخصــية:والطبيعيــة لألفــراد وتشــمل تلــك الطــرق اآليت
التعرف على , خواص اليد البشرية, التحقق من مستوى نربة الصوت, البشرية

  .الوجه البشري وهو ما يعن أنه يتم تعيني اخلواص الذاتية للعني
اخـــتالف فـــال يـــتم الســـماح هلـــم }لـــدخول علـــى هـــذا فـــإذا تبـــني أنـــه يوجـــد أي 

  .احلاسب
تـتم هـذه الصـورة مـن التوقيـع عـن طريـق قيـام  التوقيع cلقلم اإللكـرتوين: <لثاً 

 
ُ
¬ســــتخدام قلــــم إلكــــرتوين ضــــوئي خــــاص  , وقــــع بكتابــــة توقيعــــه الشخصــــيامل

وحساس ميكنـه الكتابـة علـى شاشـة جهـاز احلاسـب عـن طريـق بـر�مج خـاص 
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التقاط التوقيع والتحقق من صحته }إلسـتناد إىل حركـة هـذا القلـم يقوم خبدمة 
وميكن نقل التوقيع احملرر خبـط اليـد عـن طريـق التصـوير }ملاسـح  ,على الشاشة

الضوئي مث نقل هذه الصورة إىل امللف الذي يراد إضـافة هـذا التوقيـع إليـه عـرب 
  .اإللكرتوين اإلتصالشبكة 
خدام أرقــــام حســــابية مطبوعــــة عــــن طريــــق هــــو اســــتالتوقيــــع الرقمــــي  :رابعــــاً 

وتــتم الكتابــة  ,لرتكيــز وضــغط حمتــوى املعاملــة الــيت يــتم التوقيــع عليهــا ,التشــفري
  .الرقمية للتوقيع وحملتوى املعاملة عن طريق التشفري

  .األضرار املرتتبة على تزوير التوقيع اإللكرتوين ومساته:املبحث الثالث
  لى تزوير التوقيع اإللكرتويناألضرار املرتتبة ع: املطلب األول

  إحلاق الضرر cلسمعة التجارية للشخص: أوالً 
كــان الضــرر الــذي يصــيب الُســمعة التجاريــة للتــاجر يعــد مــن أقصــى أنــواع ملــا  

الضرر اليت ميكنه أن يتحملها ذلك أن العمل التجاري يتوقف كلياً على الثقـة 
لعقــود الــيت يــتم إبرامهــا مبوجــب ا بــني األطــراف وثقــتهم يف تنفيــذ مــا يلتزمــون بــه

بني التجار وعليه فعندما يفقد التاجر ثقة من حوله من التجار فيـه فـإن ذلـك 
  .يعد أقصى ما ميكن أن يصيبه من أضرار يف جمال جتارته

ــــاَ  ــــن : <ني ــــا م ــــة إلكرتوني ــــة وموقع ــــة يف أي حمــــررات إلكرتوني إضــــعاف الثق
  الشخص 

ذات الثقـة واحلجيـة يف اإلثبـات ذلك أن الثقـة يف التوقيـع اإللكـرتوين تكتسـب 
فـــإذا مـــا مت تزويرهـــا فـــإن ذلـــك وال ,الـــيت تكتســـبها التوقيعـــات التقليديـــة العاديـــة
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ــــع اإللكــــرتوين تلــــك ويف أي حمــــررات , شــــك يضــــعف الثقــــة يف منظومــــة التوقي
وحيتاج الشخص إىل وقت طويل حىت  ,إلكرتونية مزيلة �ذا التوقيع اإللكرتوين

  .ةالضار  Wرتنتهي تلك اآل
   مسات جرمية تزوير التوقيع اإللكرتوين: املطلب الثاين

  .يعترب تزوير التوقيع اإللكرتوين جرمية :  أوالً 
لســرقة منظومــة التوقيــع اإللكــرتوين، وجرميــة ســرقة منظومــة : ووجــه هــذا التجــرمي

بطريقــة تقليديــة كالتلصــص ،وقــد تــتم : التوقيــع اإللكــرتوين لشــخص مــا قــد تــتم
  ريق القرصنة اإللكرتونية، أو التجسس اإللكرتوينعرب اإلنرتنت عن ط

ــــتم  مل منظومــــة التوقيــــع اإللكــــرتوين طاملــــا ســــرقةال عقــــاب علــــى : <نيــــاَ  ي
  ستخدامهاا

الصــــادر مــــن جلنــــة األمــــم املتحــــدة  ]األونســــيرتال[رم القــــانون النمــــوذجيمل جيــــ
ا للقانون التجاري الدويل سرقة منظومة التوقيع اإللكـرتوين اململوكـة لشـخص مـ

  وسار على 
الــيت ســـنتها الــدول والـــيت خرجــت مـــن حتــت عبـــاءة  هــذا املـــنهج كافــة القـــوانني

القــانون النمــوذجي وعلــى هــذا األســاس فــإن ســرقة منظومــة التوقيــع اإللكــرتوين 
وإمنــا ،اململوكــة لشــخص مــا و إن كانــت تعــد جرميــة إال أ´ــا غــري معاقــب عليها

بـــة عنـــدما يـــتم اســـتخدام تلـــك يـــدخل الفعـــل دائـــرة التـــأثيم و التجـــرمي و العقو 
  .جرمية تزوير التوقيع اإللكرتوين ماملنظومة فهنا نكون أما

  التهديدات املوجهة إىل التجارة اإللكرتونية  ىتعد أحد: <لثاً 
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تعــد جرميــة تزويــر التوقيــع اإللكــرتوين أهــم التهديــدات املوجهــة إىل منــو التجــارة 
ثقـــة مســــتخدمي تلــــك  اإللكرتونيـــة واتســــاع عــــدد مســـتخدميها عــــرب إضــــعاف

  .ةالوسيلة يف إبرام اإلتفاقات التجاري
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  א��� א��
  

  :وفيه ثالثة مباحث
  .شروط حجية التوقيع اإللكرتوين: املبحث األول
  شروط حجية التوقيع اإللكرتوين يف القانون:  املطلب األول

  :من املمكن تقسيمها إىل نوعني
  .والتطور التكنولوجيشروط تتعلق cلتقنية ) ١
  .شروط مصدرها القانون) ٢

  الشروط التكنلوجية والتقنية: أوالً 
هناك جمموعة شروط تستند إىل التقنية يكون من الضـروري توافرهـا يف التوقيـع 
اإللكــرتوين ومــن مث فــإن تلــك الشــروط يــتحكم يف حتديــدها التطــور التكنلــوجي 

حســــــب مــــــا تســــــفر عنــــــه وهــــــذه دائمــــــا تكــــــون قابلــــــة للتغيــــــري يف كــــــل وقــــــت 
اإلكتشافات العلمية من برامج بسبب التغريات السريعة يف آلية تطبيق التوقيـع 

نظـام التشـفري والـدفع بومن هـذه التقنيـات املتطـورة مـا يعـرف اآلن  ,اإللكرتوين
  .اإللكرتوين ومن شروط التكنولوجية والتقنية

مـن أحـد أ· كانـت  األصل أن املوقـع يُقبـل توقيعـه دون تـدخلاملوثوقية : أوالً 
  .الطريقة اليت تستخدم لتعيني هوية هذا الشخص

, املوقـــع قـــد يكـــون يف حاجـــة إىل اســـتخدام توقيعـــه اإللكـــرتوين بطريقـــة آمنـــة و
تكفــــل الســــرية وتنطــــوي علــــى مصــــداقية مطلوبــــة للطــــرف املتقاعــــد وهــــذا لــــن 
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علـه يتحقق يف الوقت الراهن بدون اتبـاع إجـراءات ¸مـني للتوقيـع اإللكـرتوين جت
   صعب االخرتاق أو التقليد

  كفالة استمرارية وجود التوقيع اإللكرتوين فرتة زمنية معقولة : <نياً 
يشــرتط ضــرورة إمكانيــة حفــظ الســند اإللكــرتوين املوقــع ضــمن شــروط تضــمن 

وأنـه يتعـني  ,بل يرى البعض اشـرتاط قابليتـه للحفـظ بشـكل مسـتدمي, السالمة
ا يبقــى وال يــزول علــى األقــل فــرتة زمنيــة معقولــة التوقيــع بوســيلة تــرتك أثــرا متميــز 

  . على األقل إىل حني متام تنفيذ العقد
  :أهم تلك الشروط ما يليمن الشروط القانونية للتوقيع اإللكرتوين : <نياً 
ــة صــاحب التوقيــع : أوالً  التوقيــع اإللكــرتوين عالمــة مميــزة وخاصــة حتديــد هوي

وحـده بوظيفـة التعريـف عـن هويـة  بصاحبها أ· كانـت هـذه العالمـة وهـو يقـوم
املوقع خصوصاً يف الشبكات املفتوحة بني أشـخاص ال يعرفـون بعضـهم بعـض 
يف الشـــبكات املغلقـــة يـــتم إدارة الشـــبكة ومراقبتهـــا عـــادة مـــن قبـــل هيئـــه ويــــتم 
اإلنتســـــاب إىل هــــــذه الشــــــبكة عــــــرب طلـــــب تســــــجيل لــــــديها حيــــــث يتعــــــارف 

  .تنظيم عالقا¼ممستخدمو الشبكة ويقعون على اتفاقيات إطار 
: علــى ٢٠٠٠لعــام  ٢٣٠مــن القــانون الفرنســي رقــم  ١٣١٦/٤وتــنص املــادة 

إذا كـــــان التوقيـــــع إلكرتونيـــــا فيتمثـــــل يف اســـــتخدام وســـــيلة آمنـــــة لتحديـــــد (...
وقــد أمجــع أصــحاب ...)الشــخص تضــمن صــلته }لتصــرف الــذي وضــع عليــه

  . على أمهية اشرتاط حتديد هوية صاحب السند القانون
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علــى  يتعــني علــى أن يكــون توقيــع املوقــع داالً التعبــري عــن إرادة املوقــع : <نيــاً 
أو رســــالة البيــــا�ت وعلــــى اجتــــاه إرادتــــه إىل , موافقتــــه علــــى الســــند اإللكــــرتوين

أو إذعانــه مبحتــوى هــذا الســند معــرباً , االلتــزام مبوجبــات مضــمون هــذا الســند
عــن إرادة صــاحبه زاويــة الرضــا }لتعاقــد وقبــول االلتزامــات وهــذا ال يتحقــق إال 
عـــن طريـــق اتصـــال هـــذا التوقيـــع }حملـــرر اإللكـــرتوين املنســـوب إىل املوقـــع ورضـــا 

  املوقع وقبوله }إللتزام الوارد }حملرر 
األونيســـرتال بشـــأن التجـــارة  وهـــذا الشـــرط قـــد ورد }ملـــادة الســـابعة مـــن قـــانون

التـدليل علـى موافقـة ذلـك  (...م واليت تنص على أن ١٩٩٦اإللكرتونية لعام 
  .) الشخص على املعلومات الواردة يف رسالة البيا�ت

أنــه علــى الــرغم مــن أن العــرف اســتقر }لنســبة  بعــض أصــحاب القــانونويــرى 
ته فـــاملهم أن للمحـــررات التقليديـــة علـــى وضـــع شـــروط وجـــود التوقيـــع أو صـــح

  .يدخل هذا التوقيع على إقرار صاحبه مبضمون احملرر وقبوله له
  شروط حجية التوقيع اإللكرتوين يف الفقه:املطلب الثاين

إذا توفرت الشروط اليت تضمن صـحة التوقيـع اإللكـرتوين وسـالمته وتـؤدي إىل 

يكـون حجـة و  اليقني أو غلبة الظن بنسبته إىل املوقـع فإنـه جيـوز اإلعتمـاد عليـه

.  
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ويف ذلــــك تيســــري علــــى املتعــــاملني }لوســــائل ، وهــــو مــــا تقبلــــه القواعــــد العامــــة

اإللكرتونيـــة ودفـــع الضـــرر عـــنهم، وحلـــاجتهم إىل اإلثبـــات }لتوقيـــع اإللكـــرتوين 

وعمًال }لعـرف والعـادة الـيت جـرت علـى اسـتخدام التوقيـع اإللكـرتوين يف جمـال 

  .املعامالت اإللكرتونية
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اآل<ر املرتتبة على توافر شروط حجية التوقيع اإللكرتوين  :املبحث الثاين
  .يف اإلثبات من الناحية القانونية والفقهية

اآل<ر املرتتبة على توافر شروط حجية التوقيع اإللكرتوين  :املطلب األول
  يف اإلثبات من الناحية القانونية

فـإن  (:اإللكـرتوين من التوجيهات األوربية املتعلقة }لتوقيـع)  ٥( نصت املادة 
الــــدول أعضــــاء االحتــــاد األورويب جيــــب عليهــــا مراعــــاة التــــأثري القــــانوين للتوقيــــع 

   )...اإللكرتوين وقبوله كحجية يف اإلثبات القانوين 
: منــه تــنص علــى أنــه)  ٤( يف مشــروع قــانون التجــارة املصــري فــإن املــادة  وأمــا

يعتـــرب التوقيـــع اإللكـــرتوين توقيعـــاً يف مفهـــوم قـــانون اإلثبـــات ويتمتـــع }حلجيـــة (
املقررة للتوقيع العادي علـى أن يسـتويف الشـروط، واألوضـاع املقـررة يف الالئحـة 

  )التنفيذية 
وإذا كــان احملــرر املوقــع إلكرتونيــاً متســاو·ً مــع احملــرر العــريف مــن حيــث اســتيفاء  

الً كتابيــاً كــامًال بينهمــا يثــور وعلــى القاضــي أن كــل منهمــا شــروط اعتبــاره دلــي
يرجــع الســند األقــرب إىل االحتمــال أ· كانــت الدعامــة املســتخدمة يف تدوينــه، 

أو اتفـــاق بـــني األطـــراف حيـــدد أسســـاً أخـــرى  طاملـــا أنـــه مل يوجـــد نـــص قـــانوين
  .للرتجيح

اإللكرتوين اآل<ر املرتتبة على توافر شروط حجية التوقيع : املطلب الثاين
  .يف اإلثبات من الناحية الفقهية



 

   

٣٢٠  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

إذا توافرت الشروط اليت تضمن صحة التوقيـع اإللكـرتوين وسـالمته مـن التزويـر 
 
ُ
وقـع فإنـه جيـب مراعـاة والتالعب وتؤدي إىل اليقني أو غلبـة الظـن بنسـبة إىل امل

  .اآلWر املرتتبة عليه وقبوله
  
  
  
  
  

   



 

 

٣٢١  

  حجية التوقيع االلكرتوين يف اإلثبات

  رتوين يف اإلثباتوظيفة  التوقيع اإللك :لثاملبحث الثا
التوقيع بصفة عامة له فوائد كثرية }لنسـبة لقـوة الـدليل الكتـايب يف اإلثبـات بـل 
إن التوقيــع هــو الــذي جيعــل للكتابــة أفضــلية يف اإلثبــات ، والتوقيــع لــيس فقــط 
عنصراً من عناصر الدليل الكتايب بل هو أيضاً دليل معد مقدماً على احلضـور 

لتـــزام مبضـــمون الورقـــة وتعبـــري عـــن إرادة املوقـــع يف اإلاجلـــربي ألطـــراف التصـــرف 
  .املوقع    هوية وإقراره هلا ووسيلة لتمييزه

وقــــد وضــــعت األمــــم املتحــــدة قــــانون اإلونســــيرتال النمــــوذجي بشــــأن التجــــارة 
معاجلـة ( : م وكان من أهم أهداف وضع هذا القـانون١٩٩٦اإللكرتونية لعام 

تصال احلديثة كالربيـد اإللكـرتوين وتبـادل التزايد السريع يف استعمال وسائل اال
  البيا�ت اإللكرتونية 

لتيســـري املعـــامالت التجاريـــة الدوليـــة والـــيت يتوقـــع هلـــا املزيـــد مـــن التطـــور حينمـــا 
  تصبح 

وسائل الدعم التقين كطرق املعلومات السريعة وشبكة اإلنرتنـت ميسـورة املنـال 
 .) على نطاق واسع

  
   
  
  
  



 

   

٣٢٢  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

  
  
  

  א��� א��א��

  

  :وفيه مبحثان 

  . حجية التوقيع اإللكرتوين يف التشريعات األجنبية: املبحث األول 
الــوال·ت املتحــدة األمريكيــة مــن  تعتــرب: يف الــوالzت املتحــدة األمريكيــة -أ

أوىل الدول اليت أصـدرت تشـريعات تعـرتف }لتوقيـع اإللكـرتوين ومتنحـه حجيـة  
  .لتقليديكاملة يف اإلثبات شأنه يف ذلك شأن التوقيع ا

لســــــنة )  ٢٣٠( صـــــدر قــــــانون التوقيــــــع اإللكــــــرتوين رقــــــم :ويف فرنســــــا -ب 
م يف صــــــــورة تعــــــــديل للنصــــــــوص املنظمــــــــة  ٢٠٠٠مــــــــارس  ١٣م يف  ٢٠٠٠

لإلثبــات يف القــانون املــدين الفرنســي مبــا جيعلهــا متوافقــة مــع تقنيــات املعلومــات 
قــد أدرج هــذا وكثــرة اســتخدام التوقيــع اإللكــرتوين يف املعــامالت اإللكرتونيــة، و 

مــــن القــــانون املــــدين الفرنســــي يف ســــت )  ١٣١٦( التعــــديل يف نــــص املــــادة 
  فقرات، وقد أضفى على الكتابة اإللكرتونية 



 

 

٣٢٣  

  حجية التوقيع االلكرتوين يف اإلثبات

واحملــررات اإللكرتونيــة والتوقيــع اإللكــرتوين احلجيــة يف اإلثبــات شــأ´ا يف ذلــك 
  . شأن الكتابة اخلطية واحملررات الورقية والتوقيع التقليدي

ــاويف بري -ج  صــدر قــانون االتصــاالت والتجــارة اإللكرتونيــة الــذي بــدأ :طاني
م وجعــل التوقيــع اإللكــرتوين دلــيالً مقبــوالً يف  ٢٠٠٠يوليــو  ٢٥العمــل بــه يف 

  اإلثبات، ونظم اجلهات اليت توفر األمان القانوين للتعاقد اإللكرتوين عن بعد
م  ١٩٩٧مــــارس  ١٥يف )  ٥٩/٩٧(  قــــمصــــدر القــــانون ر :ويف إيطاليــــا -د

ونظــام حجيــة التوقيــع التقليــدي بشــرط أن يــتم التوقيــع اإللكــرتوين الرقمــي عــن 
طريــق نظــام شــفرة املفتــاحني العــام واخلــاص، وأن يــدل التوقيــع بشــكل واضــح 

  .األشخاص من على هوية وشخصية املوقع ومييزه عن غريه
م علــى مشــروع يقضــي  ٢٠٠١وافقــت احلكومــة األملانيــة عــام :ويف أملانيــا -هـــ

التوقيـــع اإللكـــرتوين علـــى املســـتندات واألوراق التجاريـــة الصـــفة القانونيـــة  مبـــنح
}لقلـم وهـو القـانون الـذي يسـتهدف تيسـري إبـرام  اليت حيملها التوقيع التقليدي

التجارية يف أملانيا عرب خدمـة التجـارة اإللكرتونيـة للتوافـق مـع قـانون ت الصفقا
  .االحتاد األورويب يف هذا الشأن

احلكومــة هنــاك حزمــة تشــريعات تــنظم املوضـــوعات  قــدمت:الياويف اســرت -و 
  .اليت فرضتها التطورات التكنولوجية يف عصر املعلومات

قـــــانون  [مت إعـــــداد تشـــــريع متكامـــــل أمستـــــه احلكومـــــة هنـــــاك  :ويف اهلنـــــد -ز
م ملواجهــة التطـورات التكنولوجيــة احلديثــة  ١٩٩٨سـنة  ]تكنولوجيـا املعلومــات



 

   

٣٢٤  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

تصــاالت والتجــارة اإللكرتونيــة وســن أحكــام قــانون بفاعليــة وعلــى األخــص اال
  للوWئق اليت تُنتج إلكرتونياً 

واخلدمات األخرى الـيت تقـدم إلكرتونيـاً واحلـد أو التقليـل مـن إسـاءة اسـتخدام 
ــــيت حتفــــظ  ــــة الســــجالت ال الكمبيــــوتر، ووضــــع قواعــــد موحــــدة يف شــــأن حجي

  .إلكرتونياً، وكذلك التوقيع اإللكرتوين
    



 

 

٣٢٥  

  حجية التوقيع االلكرتوين يف اإلثبات

  حجية التوقيع اإللكرتوين يف التشريعات العربية:املبحث الثاين
شــرِّع املصــري قــانون التوقيــع اإللكــرتوين رقــم : يف مصــر -أ 

ُ
)  ١٥( أصــدر امل

يتمتـــع التوقيـــع اإللكـــرتوين والكتابـــة (): ١٨( م وجـــاء يف املـــادة  ٢٠٠٤لســـنة 
فيهــــا اإللكرتونيــــة واحملــــررات اإللكرتونيــــة }حلجيــــة يف اإلثبــــات إذا مــــا تــــوافرت 

  :الشروط اآلتية
  .إرتباط املوقع اإللكرتوين }ملوقع وحده دون غريه -١
  .سيطرة املوقع وحده دون غريه على الوسيط اإللكرتوين-٢
إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل يف بيا�ت احملَرَر اإللكرتوين أو التوقيع -٣

يــــة والتقنيــــة اإللكــــرتوين وحتــــدد الالئحــــة التنفيذيــــة �ــــذا القــــانون الضــــوابط الفن
  الالزمة

  .) ١٨(و )  ١٤( املادة  ٢٠٠٤لسنة )  ١٥( قانون التوقيع اإللكرتوين املصري رقم  )لذلك 
فقـــد مـــنح القـــانون اجلديـــد للمعـــامالت اإللكرتونيـــة، ســـواء ويف األردن -ب 

التجاريــــة أو املدنيــــة أو احلكوميــــة والتوقيعــــات اإللكرتونيــــة ذات القــــوة احلجيــــة 
قـــانون املعـــامالت  ة للمعـــامالت والوWئـــق والتوقيـــع املكتوبـــة }ليـــدالقانونيـــة املعطـــا

  .) ٣١( م املادة  ٢٠٠١لسنة )  ٨٥( اإللكرتوين األردين رقم 
شــرِّع التونســي احلريــة املطلقــة يف حجيــة التوقيــع : ويف تــونس -ج 

ُ
مل يعطــي امل

وق اإللكــرتوين وإمنــا اشــرتط أن حيــدث التوقيــع اإللكــرتوين بواســطة منظومــة موثــ
قــانون �ــا يــتم ضــبط مواصــفاِ¼ا التقنيــة بقــرار مــن الــوزير املكلــف }التصــاالت 

  ) ٥( م املادة  ٢٠٠٠لسنة )  ٨٣( املبادالت اإللكرتونية التونسي رقم 



 

   

٣٢٦  

        عاشرالعدد ال –ملخصات األحباث القضائية 

( صدر قانون التجارة واملعامالت اإللكرتونية رقـم : ويف اإلمارات العربية -د
ــــــذي أشــــــرتط شــــــرطاً واحــــــداً لكــــــي ٢٠٠٢لســــــنة )  ٢ ــــــع التوقيــــــع  م وال يتمت

اإللكـــرتوين }حلجيـــة يف اإلثبـــات مثلـــه مثـــل التوقيـــع التقليـــدي وهـــو أن يكـــون 
لســـنة ) ٢( قـــانون املعـــامالت والتجـــارة اإللكرتونيـــة اإلمـــارايت رقـــم  التوقيـــع اإللكـــرتوين حمميـــاً 

  .) ٢٠( م  املادة ٢٠٠٢
ـــــت -هــــــ  صـــــدر نظـــــام التجـــــارة اإللكرتونيـــــة وقـــــد اعتـــــرب التوقيـــــع :ويف الكوي

إللكـــرتوين حجـــة يف اإلثبـــات بشـــرط أن يـــؤدي إىل تعيـــني هويـــة املوقـــع ويـــدل ا
علـــى موافقتـــه علــــى املعلومـــات الـــواردة يف املســــتند اإللكـــرتوين بطريقـــة جــــديرة 

  . ) ٥( قانون التجارة اإللكرتونية الكوييت املادة  }لتعويل عليها
شرع البحريين صراحة يف املادة :ويف البحرين -و 

ُ
السادسـة مـن فقد تعرض امل

قانون التوقيع اإللكرتوين على أن ال يُنَكر األثر القانوين للتوقيع اإللكرتوين من 
ـــاً أو جزئيـــاً يف شـــكل  حيـــث صـــحته وإمكـــان العمـــل مبُوِجبـــة، Åـــرد وروده كلي

  .) ٦( م املادة  ٢٠٠٢قانون املعامالت اإللكرتونية البحريين لسنة  إلكرتوين
  
  
  
  
  
  



 

 

٣٢٧  

  حجية التوقيع االلكرتوين يف اإلثبات

  
  

  
  א��� א��א��

  
  :وفيه مبحثان 

حجية التوقيع اإللكرتوين وفقاً ملباديء اإلثبات يف : املبحث األول
  :وفيه مطلبان.الشريعة اإلسالمية ووفقاً للقواعد العامة الفقهية

حجية التوقيع اإللكرتوين وفقاً ملبادئ اإلثبات يف الشريعة :املطلب األول
  .اإلسالمية

مي تتفـــق مـــع مبـــادئ اإلثبـــات يف حجيـــة التوقيـــع اإللكـــرتوين يف الفقـــه اإلســـال
  :ويتضح ذلك من النقاط اآلتية التشريعات اإلسالمية

أن مجيـــــع وســـــائل اإلثبـــــات يف الشـــــريعة اإلســـــالمية هـــــدفها إظهـــــار احلـــــق -١
وحتقيـــق العـــدل بـــني األطـــراف ~يـــة وســـيلة كانـــت، و}لتـــايل جيـــوز اللجـــوء أليـــة 

  .وسيلة مشروعة تثبت احلق
اإلســالمي ال يشــرتط الكتابــة علــى ورق حمــدد أو مبــواد اإلثبــات يف الفقــه  -٢

معينــة بــل جيــوز الكتابــة علــى احلجــر والــورق والعظــام والشــجر و جيــوز الكتابــة 
  .على أي دعائم عادية أو إلكرتونية
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جيـــوز التوقيـــع }خلـــط العـــادي }ليـــد واخلـــتم و جيـــوز أيضـــاً ببصـــمة اإلصـــبع -٣
  و أحد صور التوقيع اإللكرتوينوهذا الوضع يقبل أيضاً التوقيع الرقمي وه

ُحيقــــق التوقيــــع اإللكــــرتوين ذات الوظــــائف الــــيت يقــــوم �ــــا التوقيــــع العــــادي -٤
ــــل ويضــــفي نوعــــاً مــــن الثقــــة يف  وُحيــــافظ علــــى مســــتوى األمــــن واخلصوصــــية ب

  .املعامالت
  حجية التوقيع اإللكرتوين وفقاً للقواعد الفقهية العامة: املطلب الثاين

إن األحكــام  [: املعــىن الشــرعي هلــا"شــقة جتلــب التيســري امل: " قاعــدة: أوالً 
اليت ينشأ عن تطبيقها حرج على املكلف ومشقة يف نفسـه أو مالـه، فالشـريعة 

وهلـذه القاعـدة أدلـة  ]ختفضها مبا يقع حتت قـدرة املكلـف دون عصـر أو إحـراج
كثــري مــن الكتــاب العزيــز ومــن الســنة املطهــرة ومــن اإلمجــاع الــدال علــى عــدم 

  .يف }لشاق من األعمالالتكل
البقـرة آيـة  ]يُرِيُد اÇُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسـرَ : [قوله تعاىل: فمن الكتاب

 )١٨٥  (   
  
  
  

إن : " حـــــديث أيب هريــــرة Ê أن رســــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قـــــال: املطهــــرة الســــنة ومــــن
  الدين يسر ولن يشاد الدين أحٌد إال غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا 
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) (  ٣٩( أخرجه البخاري رقم احلديث " واستعينوا }لغدوة والروحة وشيء من الدجلة 
٣١ (  

وقـد  ]ُرخـص الشـرع وختفيفاتـه[: دة مجيـعيتخرج على هذه القاع: قال العلماء
أمجعت األمة على أنه مل يقع التكليف الشاق يف التشريع وهو يدل على عدم 
قصدالشارع إليه ولو كان الشـارع قاصـداً للمشـقة يف التكليـف ملـا كـان هنـا ال 

  . ترخيص وال ختفيف وهذا مما علم من الدين اإلسالمي }لضرورة
وال شـــك أن َتطَلـــُب إثبـــات املعـــامالت اإللكرتونيـــة }لكتابـــة واخلـــط التقليـــدي 
ــــد  يــــؤدي إىل العســــر واملشــــقة علــــى املتعــــاملني حيــــث تــــتم املعــــامالت عــــن بُع

  . }ستخدام أجهزة احلاسب اآليل
أن مـا  [: ومعىن هـذه القاعـدة "لة الضروة نزِ نَـّزل ماحلاجة تُـ : " قاعدة: <نياً 

يف حياتــه ويلحقـــه بفواتــه حـــرج وضــيق فإنـــه يعطــي حكـــم  يفتقــر إليــه املكلـــف
ــــيح احملظــــور املناســــب ملقــــام احلاجــــة، لريتفــــع احلــــرج والضــــيق عــــن  الضــــرورة فيُب

   ]املكلف 
وهلـــذه القاعـــدة أدلـــة مـــن الســـنة ،مـــا كـــان دون الضـــرورة : واملـــراد }حلاجـــة هنـــا

  :املطهرة منها
ملسو هيلع هللا ىلص فأÎه رجل فأخربه أنـه تـزوج كنت عند النيب : أيب هريرة Ê قال حديث 

ال قـال : ؟ قـال " أنظـرت إليهـا : " أمرأة من األنصـار فقـال لـه رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
( أخرجــه مســلم رقــم احلــديث  "فأذهــب فــانظر إليهــا فــإن يف أعــني األنصــار شــيئاً :" 

٣٤٧٠  (   
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مـــاد علـــى الكتابـــة واخلـــط وقـــد َخـــرَج الفقهـــاء علـــى هـــذه القاعـــدة جـــواز االعت
  .حلاجة الناس إليه

   
وال شـــك أن ذلـــك ينطبـــق علـــى التوقيـــع اإللكـــرتوين فاحلاجـــة داعيـــة إىل قبولـــه 
والقــــول بعــــدم قبولــــه يســــبب للنــــاس الكلفــــة واحلــــرج يف حيــــا¼م وهــــذا خمــــالف 

  .للقاعدة وملا جاءت به الشريعة اإلسالمية
أن العــادة يف َنظَــر الشــارع [: عــدةمعــىن القا" العــادة ُحمَكمــة : " قاعــدة :<لثــاً 

حاكميـــة ختضـــع هلـــا أحكـــام التصـــرفات فتثبـــت تلـــك األحكـــام علـــى وفـــق مـــا 
   ]تقضي به العادة أو العرف إذا مل يكن هناك نص شرعي خمالف لتلك العادة

  وهلذه القاعدة أدلة الكتاب والسنة
: ( البقـرة آيـة  ]ِ}ْلَمْعـُروِف َوَهلُنَّ ِمثْـُل الـَِّذي َعلَـْيِهنَّ :[ قوله تعاىل: فمن الكتاب 

٢٢٨ (  
· : أن هنـــد بنـــت عتبـــة قالــــت -Ò-حـــديث عائشــــة : ومـــن الســـنة املطهـــرة

إن أ} ســفيان رجــل شــحيح ولــيس يعطيــين مــا يكفيــين وولــدي إال : رســول هللا
 "خـذي مـا يكفيـك وولـدك }ملعــروف : " مـا أخـذت منـه وهـو ال يعلـم، فقـال

( رقــم -وأخرجــه مســلم )  ١٠٦٢)  (  ٥٣٦٤( متفــق عليــه وقــد أخرجــه البخــاري ، رقــم احلــديث 
٤٤٥٢  (   

  .علم أن اعتبار العادة والعرف ُرجع إليه يف الفقه يف مسائل ال تعد كثريةاو 
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  حجية التوقيع االلكرتوين يف اإلثبات

فإنــه ميكــن تطبيــق هــذه القاعــدة عليــه  ]التوقيــع اإللكــرتوين [فمــن ذلــك مســألة
ســـتخدامه يف إثبـــات املعـــامالت اإللكرتونيـــة إذا جـــرت العـــادة والعـــرف علـــى ا

وكــان علــى الرســم والصــفة املتعــارف عليهمــا، وتــوافرت فيــه الشــروط والضــوابط 
الــيت تــؤدي إىل اليقــني أو غلبــة الظــن بنســبته إىل صــاحبه، فإنــه جيــوز االعتمــاد 

  .عليه شرعاً، وجيوز االحتجاج به عمالً }لعرف والعادة
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  دة على اخلط يف الفقه اإلسالميالشها: املبحث الثاين

  الشهادة على خط نفسه  :املطلب األول

اتفق مجهور الفقهاء على جواز شهادة اإلنسان على خـط : صورة املسألة
نفســه إذا كــان يتــذكر احلادثــة ألنــه شــهادة  علــى حادثــة معروفــة، والشــاهد 
يتـــذكر مـــا شـــهد عليـــه، وليســـت الشـــهادة هنـــا علـــى اخلـــط، بـــل هـــي علـــى 

  احلادثة 

واختلفــوا إذا كــان الشــاهد ال يتــذكر احلادثــة وإمنــا عــرف خطــه، وختمــه، أو 
  .الوثيقة على ثالثة آراء توقيعه على

للحنفية  واملالكيـة و املشـهور عنـد الشـافعي وأمحـد يف روايـة : القول األول
  عنه أن الشهادة على خط نفسه غري جائزة حىت يتذكر الشهادة 

ــــاين أن الشــــهادة علــــى خــــط نفســــه جــــائزة إذا كــــان املكتــــوب  :القــــول الث
  .مو قول البن القيحمفوظاً عند صاحبه ويف حرزه وهي رواية عن أمحد وه

أن الشــهادة علــى خــط نفســه : روايــه ملالــك ولألمــام أمحــد: القــول الثالــث
جــائزة وإن مل يتــذكر الشــهادة، وتقبــل شــهادته مــىت كانــت الورقــة مضــمونة 
وحمفوظة يف مكان آمني، أو عرف خطـه، أو ختمـه، أو توقيعـه، فيصـح لـه 

  أن يشهد مبا رآه يف كتابه وخطه وختمه

  :ة منهاواستدلوا �دل
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َوالَ َتْسـَأُمْواْ َأن َتْكتـُبـُــْوُه َصـِغرياً َأو َكبِـرياً ِإَىل َأَجلِـِه َذِلُكــْم : [قولـه تعـاىل)  ١( 
  .) ٢٨٢( البقرة آية  ]أَْقَسُط ِعنَد اÇِّ َوأَْقوُم لِلشََّهاَدِة َوأَْدَىن َأالَّ تـَْرÎَبُواْ 

طريقــــــة يف وأن لكــــــل شــــــيء , أن اخلطــــــوط والتوقيعــــــات ال تتشــــــابه)  ٢( 
  .الكتابة، والتوقيع ال يشاركه غري فيها

ملا فيه من مراعاة االحتياط واحلذر واألمن من  هو القول الثالث: الراجح
وألنــــه حيقــــق مصــــاحل النــــاس الــــذين حيفظــــون كتــــا}¼م أو  التغيــــري والتزويــــر؛

  .شهادا¼م يف أماكن مضمونة ومصونة
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  ]صاحب التوقيع  [الشهادة على خط املقر :املطلب الثاين

إذا كتـــب شـــخص خبطـــه إقـــراراً حبـــق اآلخـــر، مث ملـــا احـــتج : صـــورة املســـألة
املدعي بتلك الوثيقة، أنكر املقر أن تكون خبطه، أو أنكـر وارثـه ذلـك بعـد 
أن مــات الكاتــب واحــتج شــخص مبــا تضــمنه الســند الــذي كتبــه الكاتــب 

ليـه بنـاء دعى عقبل موته، وشهد عدالن ~ن ذلك اخلط هو خـط فـالن املـ
على معرفتهما خلطه فهل يثبت احلق للمدعي بناًء على شهادة العـدلني أم 

  ال ؟

  : اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني مها

وهو مذهب عامـة احلنفيـة أن الشـهادة علـى خـط املقـر غـري : القول األول
  .جائزة

فيـة مـنهم وبعض احلن وهو مذهب احلنابلة واملالكية والشافعية :القول الثاين
  : أبو يوسف إىل جواز شهادة املقر وأدلتهم يف ذلك

أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يبعث كتبه إىل امللوك وغـريهم، وتقـوم �ـا حجتـه، )  ١( 
ومل يكن يشافه رسـوًال بكتابـه مبضـونة، وال جـرى هـذا يف مـدة حياتـه صـلى 

إىل املكتـوب إليــه  هللا عليـه وسـلم، بـل يــدفع الكتـاب خمتومـاً، و×مــره بدفعـه
  .وهذا معلوم }لضرورة، ألهل العلم بسريته وأ·مه
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وأن اخللفـــاء والقضـــاء واألمـــراء والعمـــال يعتمـــد بعضـــهم علـــى كتـــب )  ٢( 
بعــض وال يشــهدون حاملهــا علــى مــا فيهــا وال يقرءونــه عليــه، وهــذا عمــل 

  .الناس من زمن نبيهم إىل اآلن

طريقـــــة يف الكتابـــــة ال  أن اخلطـــــوط ال تتشـــــابه، وأن لكـــــل شـــــخص)  ٣( 
  يشاركه غريه فيها 

لعـدم تشـابه اخلطـوط واخلتـوم إذا دقـق وأمعـن النظـر  القول الثـاينهو الراجح
فيهـا، ولرفــع احلــرج عـن النــاس والتوســيع علـيهم خاصــّة إذا كــان الكتــاب يف 

   .مأمن من التصنيع والتزوير
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  شروط الشهادة على اخلط

ومجهــــور املالكيــــة شــــروطاً جلــــواز  اشــــرتط بعــــض فقهــــاء احلنفيــــة والشــــافعية
  : وهي كاآليت الشهادة على خط املقر

  .وجود شاهدي، عدل ) ١( 

أن يعـــرف الشـــاهدان اخلـــط معرفـــة Îمـــة كمعرفـــة الشـــيء املعـــني قـــال  ) ٢( 
  .تقبل الشهادة على اخلط إال من فطن عارف }خلط

أن يكـــون اخلـــط موجـــوداً حاضـــراً عنـــد الشـــهادة عليـــه حـــىت يعمـــل  ) ٣( 
  .مبقتضاه، وال تقبل الشهادة يف حالة غياب الوثيقة

� �

 حبمد هللا تعاىل صمت التلخي

 هللا وسلم على نبينا دمحم وصلى
�.وعلى آله وصحبه ومن اهتدى �ديه إىل يوم الدين �� �� �� �



 

 

٣٣٧  

  حجية التوقيع االلكرتوين يف اإلثبات

 

  :�	�א�א

, منه  رجوامل النفع أن يكون هذا العمل قد حتقق فيه عظيمهللا النسأل  
من فريق إعداد ومتابعة وطباعة  –كما نسأله سبحانه أن جيزي القائمني 

سعادة الخرياً وأن يرزقهم  –وأمانة اجلمعية وكل من أسهم فيه  وتنسيق وإشراف
  .أينما كانواالدنيا واآلخرة وأن جيعلهم مباركني يف 

  )جميبإن ربنا مسيع قريب (
  

  .إخوانكم جلنة ملخصات األحباث القضائية
  

�א� �� א��������:  

 جوال  -

 ٩٦٦٥٦٩٧٧٠٠٧٧+ 
 :الربيد اإللكرتوين -

Asag770077@gmail.com 
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