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إجراءات التحكيم في مجــلة قضاء
المرحلة األولى:

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

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

المرحلة الثانية:
ــة- إلــى محكميــن مــن أهــل  ــة البحــث -عنــد مطابقتــه لضوابــط النشــر فــي المجل إحال
االختصــاص فــي مجــال البحــث وفــق نمــوذج معاييــر دقيقــة لتقييمه؛ ويشــمل: مالءمة 
العنــوان لمضمــون البحــث، ووضــوح أهــداف البحــث، والعمــق العلمــي لــه، وإضافتــه 
للتخصــص، واســتيفاءه المــادة العلميــة، وســالمة المنهــج المتبــع فيــه، وســالمته مــن 
األخطــاء اللغويــة واإلمالئيــة، ودقــة التوثيــق العلمــي فيــه، ووضــوح نتائجــه وأهميتهــا، 

وكفايــة مراجعــه ومناســبتها.

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

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

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

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

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

المرحلة الرابعة:
مراجعــة البحــث وتدقيقــه ختامّيــًا بعــد وصــول النســخة النهائيــة مــن قبــل الباحــث، 
وفحصــه فحصــًا يجعلــه صالحــًا للنشــر، وإرســال نســخة للباحــث لمراجعتهــا قبــل نشــرها 

وإبــداء رأيــه فيهــا.
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 
وبعد:

أن  قضاء،  )جملة  يف  ممثلة  السعودية(  القضائية  العلمية  )اجلمعية  فيرس 
تقدم لكم العدد السابع والعرشين من املجلة، والذي احتوى أبحاثًا حمكمة 
تناولت مسائل متنوعة متصلة بالواقع العميل وبتطورات العملية القضائية، 
الذي  العدد  األبحاث يف  هذه  جماالت  تنوع  عىل  التحرير  هيئة  حرصت  كام 
بني أيديكم؛ إذ تناولت جمال القضاء التجاري، وجمال األحوال الشخصية، 

واإلثبات، واملسائل املدنية، والوسائل البديلة حلل املنازعات.

العلمية  املجاالت  شتى  يف  أبحاثهم  يف  املتخصصون  يتطرق  وحيث 
مواطن  وتلمس  التنظيمية،  أو  التطبيقية  الناحية  من  العميل  الواقع  سرب  إىل 
ذلك  يكون  أن  نرجو  فإننا  التميز،  بمواطن  واإلشادة  والتحسني،  التطوير 

رافدًا يف تطوير البيئة التنظيمية، ومثريًا للمامرسني يف السلك العديل.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 فساد شركة العقود 
في الفقه اإلسالمي

أسبابه وآثاره

د. أحمد بن عبد الله بن ناصر الشاللي
عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 
نبينا حممد، عليه وعىل آله وصحبه أفضل الصالة وأتم التسليم.

أما بعد:

الرشيعة عناية ظاهرة،  أولتها  التي  الكبرية  العقود  الرشكة من  فإن عقد 
اختلفت  وقد  فاسدها،  من  صحيحها  وبينوا  أحكامها،  يف  الفقهاء  ل  وفصَّ
مشارهبم يف النظر يف األصول التي تبنى عليها أحكام هذا الباب، وأدى ذلك 
إىل االختالف الكبري بينهم يف الفروع املبنية عىل تلك األصول، فاختلفوا يف 
تفسد  التي  األسباب  يف  واختلفوا  الرشكات،  أنواع  من  والفاسد  الصحيح 

الرشكة، وما يرتتب عىل فسادها من أحكام.

إليه مل أجد بحثًا مستقاًل سلط  العامة  ومع أمهية هذا املوضوع واحلاجة 
هذا  عىل  يرتتب  وما  الرشكات،  فساد  إىل  تؤدي  التي  األسباب  عىل  الضوء 
الفساد من أحكام، ولذا فقد عزمُت عىل الكتابة فيه يف بحث أسميته: »فساد 
رشكة العقود يف الفقه اإلسالمي -أسبابه وآثاره-« سائاًل املوىل ىلاعتو هناحبس 

أن يوفقني فيه إىل الصواب، وأن جيعل ما أكتبه خالصًا لوجهه.

أمهية املوضوع، وأسباب اختياره:

تكمن أمهية املوضوع فيام ييل:

باب  وهو  املعامالت،  أبواب  من  كبري  بباب  املوضوع  هذا  ارتباط   .1
الرشكة.
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الرشكات  يف  واملحلية  العاملية  السوق  تشهده  الذي  الكبري  االنفتاح   .2
الرشكات  يرد  املعارصين  الفقهاء  من  كثريًا  أن  املعلوم  ومن  بأنواعها، 

املعارصة بأنواعها إىل الرشكات عند املتقدمني.

معرفة  دون  يفسدها  ما  بعض  عىل  الرشكات  عقود  من  كثري  اشتامل   .3
أصحاهبا.

فيها  اختل  التي  الرشكات  عقود  من  كثري  يف  العامة  البلوى  وجود   .4
رشط أو وجد فيها مانع يمنع من صحتها، وجهل الكثري لآلثار املرتتبة عىل 

هذا العقد.

حدود املوضوع:

يرتتب  وما  املتقدمني  عند  العقود  رشكة  فساد  أسباب  سيناقش  البحث 
عىل ذلك من آثار، دون النظر يف األسباب واآلثار املؤدية إىل فساد الرشكات 

املعارصة.

كام أن البحث فيام يفسد الرشكة من أصلها، وال يناقش األسباب الطارئة 
التي تفسخ عقد الرشكة بعد أن انعقد صحيحًا.

السابقة: الدراسات 

مل أجد -فيام اطلعت عليه- من أفرد هذا املوضوع بدراسة مستقلة، إال 
بحثني فقط، ومها:

الفقه اإلسالمي والقانون  البحث األول: »مفسدات الرشكة وآثارها يف 
مقدم  بحث  وهو  الوحش،  حسني  حممود  حممد  للدكتور:  األردين«:  املدين 
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الستكامل متطلبات احلصول عىل درجة الدكتوراه يف الفقه وأصوله يف كلية 
بعض  يف  الباحث  مع  توافقت  وقد  األردنية،  اجلامعة  يف  العليا  الدراسات 
يف  وكذا  والفساد،  البطالن  بني  والفرق  الرشكة  كحكم  التمهيد،  مطالب 
بعض أسباب فساد الرشكة، وهي: »اجلهالة، والرشوط الفاسدة، عدم خلط 

املالني يف الرشكة«، وانفردت عن الباحث فيام ييل:

1. حكم الدخول يف الرشكة الفاسدة.

2. أصول املذاهب فيام يصح من الرشكات.

3. بعض أسباب فساد الرشكة »اختالل رشط من الرشوط املتفق عليها، 
أن تكون الرشكة فيام ال يصح فيه التوكيل«.

الباحث  يتطرق  فلم  كامال،  الرشكة  فساد  املرتتبة عىل  اآلثار  مبحث   .4
الفساد  بعد  الرشكات  تصحيح  عن  تكلم  وإنام  اآلثار،  هذه  من  يشء  إىل 

وتطهريها وفسخها وانحالهلا.

الفقه  يف  مقارنة  -دراسة  التجارية  الرشكة  بطالن  »آثار  الثاين:  البحث 
اإلسالمي-«: للدكتور يوسف بن عبد اهلل اخلضري، وهو بحث منشور يف جملة 

الرشيعة والقانون، العدد الثاين واألربعون، يف ربيع اآلخر عام 1431هـ.

والبحث كام هو ظاهر من عنوانه هو بحث قانوين مقارن بالفقه، فصبغته 
صبغة قانونية، وهو يف اآلثار فقط دون ذكر أسباب فساد الرشكة، كام أنه مل 
توزيع  يف  البطالن  أثر  سوى  البحث  هذا  يف  بحثتها  التي  اآلثار  من  يبحث 
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األرباح، دون أن يفصل بني أنواع الرشكات، ولذا فالتقاطع الذي بني بحثي 
وبحثه ال يتجاوز %10.

البحث: منهج 

سلكت يف إعداد هذا البحث املنهج املعتمد عند الباحثني، وأهم مالحمه 
ما ييل:

1. كتابة اآليات بالرسم العثامين، مع بيان أرقامها وعزوها إىل سورها.

يف  تكن  مل  إن  درجتها  وبيان  السنة،  كتب  من  األحاديث  ختريج   .2
الصحيحني، أو يف أحدمها.

3. االعتامد يف توثيق األقوال ونسبتها إىل املذاهب واإلحالة إىل املصادر 
األصلية للمذهب نفسه.

4. إذا كانت املسألة موضع اتفاق ذكرت دليلها، مع توثيق األقوال من 
مصادره املعتربة.

املوضوع  صلب  من  وكانت  اخلالف،  مسائل  من  املسألة  كانت  إذا   .5
فإين أعرض األقوال عىل حسب االجتاهات الفقهية، وأتبع كل قول بأدلته، 

، مع ذكر سبب الرتجيح. وما يتبعه من مناقشات، ثم أبني ما ترجح لديَّ

6. بيان معاين األلفاظ واملصطلحات التي حتتاج إىل توضيح.

7. مل أترجم لألعالم مراعاة لالختصار، مع أن غالب من ذكروا يف هذا 
البحث هم من األعالم املشهورين.
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خطة البحث:

أهم  فيها  بينت  وخامتة  ومبحثني،  ومتهيد  مقدمة  يف  البحث  هذا  انتظم 
النتائج، وفهرس املراجع.

املقدمة:

وفيها أمهية املوضوع وأسباب اختياره، واملنهج املتبع، واخلطة.

التمهيد:

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف املفردات.

املطلب الثاين: مرشوعية الرشكة وأقسامها.

املطلب الثالث: الرشوط املتفق عليها لعقد الرشكة.

املطلب الرابع: حكم الدخول يف الرشكة الفاسدة.

وأسباب  الرشكات،  من  يصح  فيام  املذاهب  أصول  األول:  املبحث 
فسادها:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: أصول املذاهب فيام يصح من الرشكات.

املطلب الثاين: أسباب فساد الرشكة.
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املبحث الثاين: اآلثار املرتتبة عىل فساد الرشكة:

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: أثر فساد الرشكة يف الترصف.

املطلب الثاين: أثر فساد الرشكة يف األرباح.

املطلب الثالث: أثر فساد الرشكة يف الضامن.

اخلامتة:

وحتتوي عىل أهم النتائج.

فهرس املراجع.

هذا، واهلل أسأل أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه، وأن ينفع به الكاتب 
والقارئ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.
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تمهيد

المطلب األول: تعريف المفردات:

املسألة األوىل: تعريف الفساد لغة واصطالحًا:

الفساد لغة:

اسم من فسد اليشء يفسد فسادًا، فهو فاسد وفسيد، وقوم َفسدى عىل 
وزن هلكى لتقارهبام يف املعنى، ويقال ملا فيه الفساد مفسدة.

ويأيت الفساد عىل معنيني:

َءالَِهٌة  األول: بمعنى بطل واضمحل، ومنه قوله تعاىل: ﴿لَۡو َكَن فِيِهَمآ 
ُ لََفَسَدتَا﴾)1(، أي: خلربتا وهلك من فيهام)2(. إِلَّ ٱللَّ

والثاين: بمعنى التغري، يقال فسدت اللؤلؤة إذا ذهب ملعاهنا وإن مل تتلف، 
وفسد اللحم واخلبز أي: تغريا)3(.

وأما تعريف الفساد اصطالحًا:

حقيقة  عىل  مبني  االختالف  وهذا  تعريفه،  يف  املذاهب  اختلفت  فقد 
الفساد، وهل هو مرادف للبطالن أو بينهام فرق؟

سورة األنبياء: 22.  )1(
ينظر: تفسري البغوي )285/3(.  )2(

ينظر: املحكم واملحيط األعظم، مادة )فسد(، )458/8(، لسان العرب )335/3(،   )3(
تاج العروس مادة )فسد(، )496/8(.
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عدم  عن  عبارة  العبادات:  يف  الفساد  أن  إىل  واحلنابلة  الشافعية  فذهب 
ترتب األثر عليها، أو عدم سقوط القضاء، ويف املعامالت: عبارة عن عدم 
أبواب  بعض  يف  إال  للباطل  مرادف  عندهم  والفاسد  عليها)1(،  األثر  ترتب 

الفقه فيفرقون بينهام بناء عىل الدليل ال عىل أصل املعنى.

فالشافعية يفرقون بني الفاسد والباطل يف احلج واخللع والعارية والوكالة 
والرشكة والقراض)2(، واحلنابلة يفرقون بينهام يف احلج والنكاح)3(.

إذا  بالفساد  التي حكموا عليها  املسائل  التحرير: »غالب  قال يف خمترص 
كانت خمتلفًا فيها بني العلامء. والتي حكموا عليها بالبطالن إذا كانت جممعًا 

عليها، أو اخلالف فيها شاذ«)4(.

وذهب احلنفية إىل أن الفاسد والباطل بمعنى واحد يف العبادات، وفرقوا 
بينهام يف املعامالت، فقال أبو حنيفة هللا همحر: الفاسد: »هو ما كان مرشوعًا 
وممنوع  بيع،  إنه  حيث  من  مرشوع  فإنه  الربا  كعقد  وصفه«)5(،  دون  بأصله 
إنه عقد ربا. والباطل: »ما مل يرشع بأصله وال بوضعه«)6(، كمن  من حيث 

الناظر  روضة   ،)24/2( الفقه  أصول  يف  املحيط  البحر  ص)76(،  املستصفى  ينظر:   )1(
وجنة املناظر )183/1(، خمترص التحرير رشح الكوكب املنري )473/1(.

رسالن  ابن  زبد  رشح  البيان  غاية   ،)26/2( الفقه  أصول  يف  املحيط  البحر  ينظر:   )2(
.)14/1(

ينظر: املغني )11/7(، رشح العمدة البن تيمية، كتاب احلج )233/2-117/1(.  )3(
.)474/1(  )4(

ينظر: كشف األرسار رشح أصول البزدوي )259/1(.  )5(
املرجع السابق.  )6(
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يف  باطل  فالعقد  بدراهم،  الدم  باع  أو  ناقته،  بطن  يف  الذي  احلمل  محل  باع 
الصورتني؛ ألن اخللل يف املبيع، فحمل محل الناقة معدوم، والدم نجس.

فجعلوا الفاسد رتبة متوسطة بني الصحيح والباطل، فالعقد الفاسد إذا 
الفاسد  والعقد  شيئًا.  يفيد  ال  والباطل  اخلبيث،  امللك  يفيد  بالقبض  اتصل 
يمكن إصالحه برد الزيادة إذا كانت هي سبب الفساد فيكون الباقي حالالً 

طيبًا، أما الباطل فهو لغو ال فائدة فيه وال يمكن إصالحه)1(.
احلنفية  قول  بني  وتوسطوا  العبادات  يف  بينهام  يفرقوا  فلم  املالكية  وأما 
يفرقون  الذين ال  الشافعية واحلنابلة  بينهام، وبني قول  التفريق  يثبتون  الذين 
يف  والفاسد  الباطل  بني  يفرقوا  مل  فاملالكية  احلكم،  يف  ال  التسمية  يف  بينهام 
التسمية، ولكنهم قالوا: البيع الفاسد يفيد شبهة امللك فيام يقبل امللك، فإذا 
وتلف  األسواق،  حوالة  وهي:  بالقيمة  امللك  يقدر  أشياء  أربعة  أحد  حلقه 

العني، ونقصاهنا، وتعلق حق الغري هبا عىل تفصيل هلم يف ذلك)2(.
والراجح -واهلل أعلم- هو ما عليه اجلمهور، وهو أن األصل هو عدم 
ممنوع  فإنه  بوصفه  ممنوع  كل  ألن  العقود؛  يف  والباطل  الفاسد  بني  التفريق 

بأصله، وال دليل عىل التفريق بينهام)3(.
وعىل هذا فيكون تعريف الفاسد: »ما ال يتعلق به النفوذ، وال حيصل به 

املقصود«)4(.

التحرير  تيسري   ،)155/2( اهلامم  بن  الكامل  حترير  عيل  والتحبري  التقرير  ينظر:   )1(
.)173/1(

ينظر: القوانني الفقهية )172/1(.  )2(
ينظر: املستصفى )76/1(، حتقيق املراد يف أن النهي يقتيض الفساد )72/1(.  )3(

ينظر: الفقيه واملتفقه )191/1(، اللمع يف أصول الفقه للشريازي.  )4(
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رفعه  عىل  فاعله  يقدر  ال  الذي  الترصف  هو  العقود  يف  بالنفوذ  واملراد 
الفاسد  العقد  فإن  والنكاح،  والوقف  واإلجارة  البيع  من  الالزمة  كالعقود 

ال يفيدها)1(.

املسألة الثانية: تعريف الرشكة لغة واصطالحًا:

الرشكة لغة:

عن  يمتازان  ال  بحيث  باآلخر  املالني  أحد  خلط  أي  االختالط  هي 
بعضهام، وهي مأخوذة من الرشك.

كة عىل وزن كلمة بفتح األول وكرس الثاين إذا رصت له رشيكًا،  والرَشِ
ومجع الرشيك رشكاء وأرشاك، ورشكت بينهام يف املال ترشيكًا وأرشكته يف 
كة- بكرس األول وسكون  األمر جعلته لك رشيكًا، ثم خفف املصدر -رِشْ

الثاين، وغلب استعامل املخفف)2(.

وأما الرشكة اصطالحًا:

فقد اختلفت عبارات املذاهب يف تعريفها، وأمجع تعريف هلا هو تعريف 
احلنابلة، وهو أهنا: »االجتامع يف استحقاق أو ترصف«)3(.

فقد مجع بني نوعي الرشكة -األمالك والعقود- وهو مشتمل عىل مجيع 
صور رشكة العقود.

ينظر: خمترص التحرير رشح الكوكب املنري )474/1(.  )1(
تاج   ،)448/10( العرب  لسان   ،)311/1( )رشك(،  مادة  املنري،  املصباح  ينظر:   )2(

العروس، مادة )رشك(، )223/27(.
الرشح الكبري عىل متن املقنع )109/5(، كشاف القناع عن متن اإلقناع )496/3(.  )3(
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أو  عني  يف  واهلبة  والوصية  اإلرث  كرشكة  االستحقاق:  يف  فاالجتامع 
العلم أحكامها  منفعة، وتسمى هذه أيضًا: »رشكة األمالك«، ويبحث أهل 

يف أبواب الشفعة القسمة ونحوها.

واالجتامع يف الترصف: وهو ما يعرف بـ »رشكة العقود«، وهي املقصودة 
بالبحث. هنا 

وتعرف رشكة العقود بأهنا: عقد بني اثنني فأكثر لالشرتاك يف ربح مال 
هلام عمال فيه، أو ألحدمها عمل فيه اآلخر، أو يف ربح عملهام من دون مال)1(.

املسألة الثالثة: تعريف السبب لغة واصطالحًا:

السبب لغة:

حبل  أي  سبب،  فالن  وبني  وبيني  أسباب،  واجلمع  اخليط،  أو  احلبل 
ِف  ٱللَُّ  هُ  يَنُصَ لَّن  ن 

َ
أ َيُظنُّ  كََن  ﴿َمن  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن  يوصل)2(، 

الفراء  قال  ۡلَۡقَطۡع﴾)3(،  ُثمَّ  َمآءِ  ٱلسَّ إَِل  بَِسَبٍب  فَۡلَيۡمُدۡد  َوٱٓأۡلِخَرةِ  ۡنَيا  ٱدلُّ
بالغلبة، فليشدد  هللا همحر: »معنى اآلية من كان يظن أن لن ينرص اهلل حممدًا 

يف سامء بيته حبال، ثم ليختنق به«)4(.

مل أجد أحدًا من املذاهب عرف رشكة العقود تعريفًا جامعًا يشمل مجيع صورها، فكل   )1(
من  به  خيتصون  ما  بعض  ويذكرون  املضاربة،  فيخرجون  وجهته،  من  يعرفها  مذهب 
بني  عقد  عن  عبارة  »هي  احلنفية:  تعريف  من  مستفيدًا  بنفيس  عرفتها  ولذا  رشوط، 

املتشاركني يف رأس املال والربح« رد املحتار )364/3(.
ينظر: هتذيب اللغة )129/1(، لسان العرب )281/8(.  )2(

سورة احلج: 15.  )3(
ينظر: التفسري البسيط للواحدي )308/15(.  )4(
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بِِهُم  َعۡت  ﴿َوَتَقطَّ تعاىل  كقوله  يشء،  إىل  به  يتوصل  ما  لكل  استعري  ثم 
ۡسَباُب166﴾)1(، أي: الوصل واملودات)2(.

َ
ٱۡل

وأما السبب اصطالحًا:

به  عرفه  ما  التعريفات  هذه  وأفضل  له،  العلامء  تعريفات  اختلفت  فقد 
القرايف بأنه: »ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته«)3(.

فقوله: »ما يلزم من وجوده الوجود«: احرتاز من الرشط، ألنه ال يلزم 
من وجوده الوجود.

عدمه  من  يلزم  ال  ألنه  املانع،  من  احرتاز  العدم«:  عدمه  »ومن  وقوله: 
وجود وال عدم.

وجود  أو  الرشط  فقدان  السبب  قارن  لو  مما  احرتاز  »لذاته«:  وقوله: 
الزكاة هو ميض  فإن سبب وجوب  الزكاة،  الدين يف نصاب  املانع، كوجود 
جتب  فال  النصاب  ينقص  دين  هناك  كان  فإن  ذا  ومع  النصاب،  عىل  احلول 

الزكاة، ال الختالل السبب، وإنام لوجود املانع.

سورة البقرة: 166.  )1(
ينظر: زاد املسري )131/1(.  )2(
الفروق للقرايف )216/4(.  )3(
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املسألة الرابعة: تعريف األثر لغة واصطالحًا:

األثر لغة:

مفرد آثار، وله ثالثة أصول: »تقديم اليشء، وذكر اليشء، ورسم اليشء 
النقل،  منها:  معان،  عدة  به  ويراد  العرب  كالم  يف  األثر  ويطلق  الباقي«)1(، 
يقال: أثرت احلديث أثرًا أي: نقلته، ومنها بقية اليشء، يقال: أثر الدار أي: 
وعالمة.  أثرًا  فيه  جعلت  تأثريًا،  فيه  أثرت  يقال:  العالمة،  ومنها:  بقيتها. 
ومنها: النتيجة، وهو ما يرتتب عىل اليشء: فيقال: آثار النكاح، أي األشياء 

املرتتبة عىل النكاح)2(.

وأما يف االصطالح:

غالبًا  األثر  يستخدمون  لكنهم  الفقهاء،  عند  لألثر  تعريفًا  أجد  فلم 
ويريدون به النتيجة وما يرتتب عىل اليشء من أحكام، فيقولون: »فصل: يف 
األثر املرتتب عىل توبة شاهد الزور«)3(، و»فصل يف آثار احلوالة«)4( و»فصل 

يف آثار احلجر«)5(، وهذا املعنى هو املقصود يف هذا البحث.

مقاييس اللغة، مادة )أثر(، )53/1(.  )1(
لسان   ،)341/1( املحيط  القاموس   ،)4/1( ر(،  ث  )ء  مادة  املنري،  املصباح  ينظر:   )2(
 ،)5/1( الوسيط  املعجم   ،)13/10( )أثر(  مادة  العروس،  تاج   ،)5/4( العرب 

معجم لغة الفقهاء )42/1(.
احلاوي الكبري )321/16(.  )3(

الكايف )125/2(.  )4(
نيل املآرب برشح دليل الطالب )395/1(.  )5(
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المطلب الثاني: مشروعية الشركة وأقسامها:

الرشكة ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع؛ أما الكتاب فقوله ىلاعتو هناحبس: 
َءاَمُنواْ﴾)1(  ِيَن  ٱلَّ إِلَّ  َبۡعٍض   ٰ َعَ َبۡعُضُهۡم  َلَۡبِغ  ٱۡلُلََطآءِ  ّمَِن  َكثرِٗيا  ﴿ِإَونَّ 

اآلية، واخللطاء هم الرشكاء.

ومن السنة ما روي عن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »يقول اهلل لجو زع: 
صاحبه  أحدمها  خان  فإذا  صاحبه،  أحدمها  خين  مل  ما  الرشيكني  ثالث  أنا 

خرجت من بينهام«)2(.

وأمجع املسلمون عىل جواز الرشكة يف اجلملة)3(، وإنام اختلفوا يف أنواع 
منها.

وقد سبق أن الرشكة عىل رضبني: رشكة أمالك ورشكة عقود، وأن املراد 
بحثه هنا هو رشكة العقود، وقد اختلف أهل العلم يف أقسامها.

فاحلنفية قسموا الرشكة إىل قسمني:

سورة ص: 24.  )1(
رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب الرشكة، رقم )3383(، والدارقطني، كتاب البيوع   )2(
الزبرقان أيب مهام عن  البيوع )52/2(، من طريق حممد بن  )139(، واحلاكم، كتاب 
التيمي،  حيان  أيب  جلهالة  األلباين  وضعفه  هريرة.  أيب  عن  أبيه  عن  التيمي  حيان  أيب 

ولالختالف يف وصله. ينظر: إرواء الغليل )289-288/5(.
 ،)109/7( املغني  ص)93(،  اإلمجاع  مراتب   ،)3/2( هبرية  البن  اإلفصاح  ينظر:   )3(

االختيار لعليل املختار )13/3(.
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القسم األول: رشكة العنان: »وهي أن يشرتك اثنان يف نوع بر أو طعام أو 
يشرتكان يف عموم التجارات وال يذكران الكفالة«)1(.

القسم الثاين: رشكة املفاوضة: وهي »أن يشرتك الرجالن فيتساويان يف 
ماهلام وترصفهام ودينهام، فيفوض كل واحد منهام أمر الرشكة إىل صاحبه عىل 

اإلطالق إذ هي من املساواة«)2(.
فالفرق بني املفاوضة والعنان عند احلنفية أن املفاوضة قائمة عىل الوكالة 

والكفالة، بخالف العنان فهي قائمة عىل الوكالة دون الكفالة.
ورشكة  باألموال،  رشكة  أنواع:  ثالثة  له  واملفاوضة  العنان  من  وكلٌّ 
باألعامل -وتسمى رشكة األبدان ورشكة الصانع، ورشكة بالتقبل- ورشكة 

الوجوه)3(.
وأما املالكية والشافعية فإهنم جيعلون الرشكة عىل أربعة أنواع:

فيه  ليعمال  بامليهام  اثنان  يشرتك  أن  وهي  العنان:  رشكة  األول:  النوع 
يف  امللك  بحكم  فيهام  منهام  واحد  كل  ترصف  فينفذ  هلام،  وربحه  ببدنيهام، 

نصيبه، والوكالة يف نصيب رشيكه)4(.
النوع الثاين: رشكة الوجوه: وهي أن يشرتك اثنان فأكثر ممَّن هلم وجاهة 
عند الناس وحسن سمعة، عىل أن يشرتوا السلع يف الذمة إىل أجل، مشرتكني 
املبسوط   ،)533/1( للسغدي  الفتاوى  يف  النتف  وينظر:  ص)127(،  املبتدي  بداية   )1(

للرسخيس )152/11(.
اهلداية يف رشح بداية املبتدي )5/3(.  )2(

ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام )319/2(.  )3(
ينظر: التاج واإلكليل )90/7(، روضة الطالبني )275/4(.  )4(
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أم منفردين، ويكون املشرتى مشرتكًا بينهم، ثم يبيعوا تلك السلع، فام كان 
من ربح كان بني الرشكاء، يقتسمونه بالسوّية أو حسب االتفاق)1(.

بأبداهنام  يكتسبان  فيام  يشرتكا  أن  وهي  األبدان:  رشكة  الثالث:  النوع 
الصناعات  املباحات، ويف  املباح، كاحلطب، واحلشيش، وغري ذلك من  من 

كذلك)2(.
النوع الرابع: رشكة املفاوضة: وقد اختلفوا يف حدها.

فعرفها املالكية بقوهلم: »أن يفوض كل واحد منهام إىل صاحبه الترصف 
يف ماله مع غيبته وحضوره، ويلزمه كل ما يعمله رشيكه«)3(.

ويربحان  يكسبان  ما  بينهام  ليكون  اثنان  »بأن يشرتك  الشافعية:  وعرفها 
ويلتزمان من غرم ويناالن من غنم«)4(.

وأما احلنابلة فيجعلون الرشكة عىل مخسة أنواع، األربعة السابقة إضافة 
إىل رشكة املضاربة)5(، وهي أن يدفع ماله إىل آخر يتجر فيه، والربح بينهام)6(، 

ينظر: التاج واإلكليل )91/7(، جواهر العقود )152/1(.  )1(
ينظر: التاج واإلكليل )94/7(، حتفة املحتاج )282/5(.  )2(

الكايف يف فقه أهل املدينة )783/2(، بداية املجتهد )37/4(.  )3(
املجموع رشح املهذب )73/14(، روضة الطالبني )279/4(.  )4(

أهل العراق يسمونه مضاربة، مأخوذة من الرضب يف األرض، وهو السفر فيها للتجارة،   )5(
وقيل: من رضب كل واحد منهام بسهم يف الربح. ويسميه أهل احلجاز القراض، وبه 
إذا  الثوب،  الفأر  قرض  يقال:  القطع،  من  مشتق  هو  قيل:  والشافعية  املالكية  يسميه 
قطعه. فكأن صاحب املال اقتطع من ماله قطعة، وسلمها إىل العامل، واقتطع له قطعة 
من الربح. ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة )771/2(، العزيز رشح الوجيز )2/12(، 

املغني )19/5(.
ينظر: الرشح الكبري )130/5(.  )6(
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فهم جيعلوهنا من أنواع الرشكة، بينام احلنفية واملالكية والشافعية ال يعدوهنا 
من أنواعها، وإنام هو عقد مستقل له أحكامه)1(.

كام أن احلنابلة جيعلون رشكة املفاوضة عىل رضبني:

األول: أن يشرتكا يف مجيع أنواع الرشكة، مثل أن جيمعا بني رشكة العنان 
والوجوه واألبدان، دون أن يدخال الربح النادر واخلسارة النادرة.

الثاين: أن يشرتكا فيام حيصل لكل واحد منها من ربح وخسارة، ويدخالن 
من  اآلخر  يلزم  ما  منها  واحد  كل  ويلزم  واللقطة،  كاملرياث  النادر  الربح 

أرش جناية، وقيمة متلف، ونحو ذلك)2(.

ألنه  احلنابلة؛  تقسيم  عىل  تعاىل-  اهلل  -بإذن  سأسري  البحث  هذا  ويف 
يشتمل عىل األقسام األخرى ويضيف إليها املضاربة.

المطلب الثالث: شروط عقد الشركة)3(:

لعقد الرشكة ستة رشوط اتفق أهل العلم عليها، وهي:

الرشط األول: أهلية الوكالة:

أي: أن يكون كل رشيك أهاًل ألن يوكل ويتوكل، بأن يكون كل منهام 
عاقاًل بالغًا غري حمجور عليه حلظ نفسه.

ينظر: رشح خمترص خليل للخريش )202/6(، مغني املحتاج )397/3(.  )1(
ينظر: كشاف القناع )531/3(، رشح منتهى اإلرادات )232/2(.  )2(

يف  وسأذكر  فيها،  خمتلف  ورشوط  عليها  متفق  رشوط  إىل  الرشكة  عقد  رشوط  تنقسم   )3(
هذا املطلب الرشوط املتفق عليها يف عقد الرشكة، أما الرشوط املختلف فيها فستذكر 

ضمنا يف مطلب أصول املذاهب يف الرشكات وأسباب فسادها.
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وذلك ألن الوكالة الزمة يف عقد الرشكة، فهي قائمة عىل أن يصري كل 
واحد منهام وكيل صاحبه يف الترصف بالرشاء والبيع، وتقبل األعامل؛ فيلزم 
أن يأذن كل واحد من الرشيكني لصاحبه بذلك، والوكيل هو املترصف عن 

إذن املالك، فيشرتط يف الرشكة أهلية الرشيك ألن يوكل غريه ويتوكل)1(.

الرشط الثاين: أن يكون رأس مال الرشكة معلومًا:

يمكن  فال  جمهوالً  كان  إن  ألنه  جزافًا؛  وال  جمهوالً،  يكون  أن  جيوز  فال 
يكون  ال  الرشكة-  مقصود  -وهو  الربح  وألن  املفاصلة،  عند  إليه  الرجوع 

إال بعد اكتامل رأس املال، فاجلهالة فيه تؤدي إىل جهالة الربح)2(.

الرشط الثالث: أن يكون رأس مال الرشكة عينًا ال دينًا:

اتفقت املذاهب األربعة عىل عدم صحة الرشكة إن كان رأس املال دينًا 
الربح، وذلك  الرشكة  املقصود من  يف ذمة أجنبي حيتاج إىل حتصيل)3(؛ ألن 
عن طريق الترصف، والترصف ال يمكن يف الدين، فال يتحقق املقصود من 

الرشكة، وألن املدين قد ال يدفع الدين)4(.
الوجيز  رشح  العزيز   ،)118/5( اجلليل  مواهب   ،)59/6( الصنائع  بدائع  ينظر:   )1(

)404/10(، املبدع )385/4(، رشح منتهى اإلرادات )210/2(.
ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام )311/2(، اللباب رشح الكتاب )136/2(،   )2(
املقدمات واملمهدات )16/3(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )188/7(، كشاف 

القناع )497/3(.
 ،)309/7( الكبري  احلاوي   ،)772/2( الكايف   ،)60/6( الصنائع  بدائع  ينظر:   )3(

اإلنصاف )319/5(، كشاف القناع )497/3(.
ينظر: بدائع الصنائع )60/6(، كشاف القناع )497/3(، وقد أجاز املضاربة بالدين   )4(
بعض احلنابلة، نرص ذلك ابن القيم هللا همحر وقال: »وليس يف األدلة الرشعية ما يمنع= 
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الرشط الرابع: معرفة مقدار ما لكل واحد منهام من الربح:

فيشرتط يف الرشكة أن يعرف كل واحد من الرشيكني نصيبه من الربح؛ 
ألن الربح هو املعقود عليه، فجهالته توجب فساد العقد)1(.

الرشط اخلامس: أن يكون نصيب كل منهام جزءًا مشاعًا من الربح:

من  مشاعًا  جزءًا  الرشيكني  من  واحد  كل  نصيب  يكون  أن  فيشرتط 
كأن  معلوٌم،  ماٌل  ألحدمها  يشرتط  أن  يصح  فال  والنصف،  كالثلث  الربح 
يكون له مائة أو ألف، فهذا يبطل الرشكة باالتفاق)2(؛ ألنه ربام ال يربح إال 
األلف فقط، ويبقى الثاين ال ربح له، والرشكة مبنية عىل أصل وهو اشرتاك 

الرشيكني يف املغنم واملغرم.

الرشط السادس: أن تكون الرشكة عىل أمر مباح:

البنوك  إنشاء  عىل  كالرشكة  املحرمة،  األعامل  عىل  الرشكة  جتوز  فال 
الربوية، أو عىل صاالت القامر، وامليرس، أو عىل غريها من األعامل املحرمة؛ 

= من جوازه، وال يقتيض جتويزه خمالفة قاعدة من قواعد الرشع، وال وقوًعا يف حمظور، 
املوقعني )263/3(. ويف  وال غرر، وال مفسدة، وجتويزه من حماسن الرشيعة« إعالم 
معيار أيويف نصوا عىل املنع من جعل رأس مال الرشكة دينًا إال أن يكون تابعًا لغريه مما 

يصح جعله رأس مال للرشكة. ينظر: املغني )53/5(، املعايري الرشعية ص)190(.
املهذب  رشح  املجموع   ،)443/7( واإلكليل  التاج   ،)59/6( الصنائع  بدائع  ينظر:   )1(

)365/14(، مطالب أويل النهى )510/3(.
اجلليل  مواهب   ،)20/3( الفقهاء  حتفة  ص)93(،  املنذر  البن  اإلمجاع  ينظر:   )2(
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )194/7(، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد   ،)308/5(

.)253/2(
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ألن ربح الرشكة ناتج عن العمل، وما نتج عن عمل وما نتج عن املحرم فهو 
حمرم)1(.

المطلب الرابع: حكم الدخول في الشركة الفاسدة:

بالعقد  التلبس  جيوز  وال  الفاسدة،  العقود  يف  داخلة  الفاسدة  الرشكة 
بعدم  قيل  أو  ينعقد  أنه  قيل  الفقهاء، سواء  باتفاق  بفساده  العلم  مع  الفاسد 
التفريق،  بعدم  قيل  أو  والفاسد،  الباطل  بني  بالتفريق  قيل  وسواء  انعقاده، 

فالدخول يف هذه العقود معصية هلل تعاىل، وخمالفة ألمره.

الفاسدة(  الرشكة  يف  »)فصل:  املبتدي:  بداية  رشح  يف  اهلداية  يف  جاء 
منهام  واحد  كل  اصطاده  وما  واالصطياد،  االحتطاب  يف  الرشكة  جتوز  وال 
عليه  حكم  فيام  اجلواز  عدم  عىل  فنص  صاحبه«)2(،  دون  له  فهو  احتطبه  أو 

بالفساد.

وجاء يف املدونة أن ابن القاسم هللا همحر سئل عن عدة مسائل يف املدونة 
عند  هذا  جيوز  »ال  بقوله:  فأجاب  مالك،  عند  فاسدة  فيها  الرشكة  كانت 

مالك«)3(.

وجاء يف حتفة املحتاج: »لو اشرتى بالعني وكان عاملًا بالعيب فإنه ال يقع 
لواحد منهام وحيرم لتعاطيه عقدًا فاسدًا«)4(، فتعليله يدل عىل حرمة تعاطي 

ينظر: حاشية ابن عابدين )322/4(.  )1(
.)13/3(  )2(

.)610-607/3(  )3(
.)321/5(  )4(
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مجيع العقود الفاسدة، وكذا عربوا عن فساد الرشكة يف عدة مواطن بقوهلم: 
»ال جيوز«)1(.

أو  بيع  من  فاسدًا(  عقدًا  تعاطيهام  »)وحيرم  القناع:  كشاف  يف  وجاء 
»ال  بقوهلم:  مواطن  عدة  يف  الرشكة  فساد  عن  عربوا  أهنم  كام  غريه«)2(، 

جيوز«)3(.
ابن  نقل  فقد  بفسادها  العلم  بعد  الفاسدة  الرشكة  يف  االستمرار  وأما 
»واتفقوا عىل  فقال:  املضاربة  ذلك يف  االتفاق عىل عدم جواز  احلفيد  رشد 
أن حكم القراض الفاسد فسخه ورد املال إىل صاحبه ما مل يفت بالعمل«)4(، 
ولكن هذا االتفاق حمل نظر، فإن املالكية نصوا عىل أن الزم قوهلم أن العامل 
يف القراض الفاسد يستحق نصيب املثل هو أن العقد فيها يتامدى وال يفسخ 
قراض  فيه  وجب  »ما  خلليل:  اخلريش  رشح  يف  جاء  فقد  العلم،  بعد  حتى 
العامل كاملساقاة  العقد ويتامدى  يفسخ  العمل ال  أثناء  إذا عثر عليه يف  املثل 
الفاسدة بخالف ما لو وجب فيه أجرة املثل فإن العقد يفسخ متى عثر عليه 
التامدي«)5(، وسيأيت -بإذن اهلل- أن اجلمهور يقولون بأن له  وال يمكن من 

أجرة املثل، فعليه ينفسخ العقد وال جيوز التامدي فيه)6(.

احلاوي الكبري )472/6-479(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )364/6(، هناية   )1(
املحتاج )7/5(.

.)245/3(  )2(
ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد )146/2(، املغني )13/5(.  )3(

بداية املجتهد وهناية املقتصد )26/4(، وينظر: الذخرية للقرايف )46/6(.  )4(
.)207/6(  )5(

ص 67.  )6(
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يف  واحد  املعنى  ألن  وذلك  الرشكة،  أنواع  بقية  املضاربة  عىل  ويقاس 
الرتايض  فبطل  العقد،  يف  املسمى  جيب  فلم  فاسد،  العقد  أن  وهو  اجلميع، 
بمجرد  يفسخ  بل  العقد،  يف  التامدي  عدم  فوجب  العقود،  عليه  يقوم  الذي 

بفساده. العلم 
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المبحث األول
أصول المذاهب فيما يصح من الشركات، وأسباب 

فسادها

المطلب األول: أصول المذاهب فيما يصح من الشركات:

اختلفت  ولكن  اجلملة)1(،  يف  الرشكة  جواز  عىل  اإلمجاع  نقل  تقدم 
وعىل  يصح،  ال  وما  الرشكات  أنواع  من  يصح  فيام  كبريًا  اختالفًا  املذاهب 

األصول التي يبنى عليها هذا الباب.

ال  فإهنم  الشافعية،  مذهب  هو  الرشكات)2(  باب  يف  املذاهب  فأضيق 
جييزون  فال  األمالك،  لرشكة  تابعًا  كان  ما  إال  العقود  رشكات  من  جييزون 
منها إال رشكة العنان)3(، وال حتصل القسمة عندهم بعقد، بل جيب أن تكون 
عىل قدر رأس املال، فإن رشط أحدمها عىل اآلخر ربحًا زائدًا عىل نصيبه من 

رأس املال فسدت الرشكة)4(.

وكذا فإهنم يشرتطون خلط املالني، فإن عقدا الرشكة قبل خلط املالني مل 
تصح)5(.

راجع ص 23.  )1(
يف  ال  اجلملة،  يف  يكون  الرشكات  باب  يف  والسعة  الضيق  حيث  من  املذاهب  تقويم   )2(
مجيع الفروع، فقد تكون بعض املذاهب أوسع من غريها يف بعض املسائل دون بعض، 

ولكن احلكم النهائي يكون بالنظر إىل مجلة املسائل، وهي مسألة اجتهادية تقديرية.
ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )365/6(.  )3(

ينظر: العزيز رشح الوجيز )405/10(.  )4(
ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )367/6(.  )5(
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تصح  فال  النقود،  من  الرشكة  مال  رأس  يكون  أن  أيضًا  ويشرتطون 
الرشكة بالعروض عندهم مطلقًا)1(.

وكذا ال جييزون مجيع صور رشكة األبدان سواء اتفقت صنعة الرشيكني، 
أو اختلفت، وسواء كانت يف صناعات أو يف متلك مباحات أو غري ذلك)2(.

وال يصححون أيضًا رشكة الوجوه مطلقًا)3(.

قال  حتى  الشافعية،  عند  الرشكات  فهي أفسد  املفاوضة  رشكة  وأما 
هللا همحر: »ال أعلم يف الدنيا شيئًا باطاًل إن مل تكن رشكة املفاوضة  الشافعي 

باطلة، وال أعلم القامر إال هذا، أو ُقل منه«)4(.

ألجل  تبعًا  وجوزوها  اإلجارة،  باب  من  جعلوها  فقد  املضاربة  وأما 
إجارة  عندهم  إهنا  حيث  القياس،  لوفق  ال  جوازها،  عىل  ولإلمجاع  احلاجة 
خيصه  وما  برشيك  وليس  مستعجل  وكيل  عندهم  فالعامل  األجر،  جمهولة 

من الربح أجرة ال يملكها بالظهور، وإنام يملكها بالقبض)5(.

الرشكة  عقد  أن  يرون  فهم  املالكية،  مذهب  ذلك  يف  الشافعية  ييل  ثم 
بيع،  املال  يف  الرشكة  »فعقد  الذخرية:  يف  القرايف  قال  البيع،  لعقد  متضمن 
يبيع كل واحد منهام نصف متاعه بنصف متاع صاحبه، لكنه بيع ال مناجزة 

ينظر: اجلوهرة النرية )287/1(.  )1(
ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )372/6(.  )2(
ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )374/6(.  )3(

األم للشافعي )236/3(.  )4(
ينظر: احلاوي الكبري )326/7(.  )5(
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فيه؛ لبقاء يد كل واحد منهام عىل ماله بسبب الرشكة«)1(، وعىل هذا فالعقد 
عندهم الزم)2(.

وهم جييزون من أنواع الرشكة العنان واألبدان واملفاوضة، وال يشرتطون 
يف العنان خلط املالني، ولكنهم جيعلون اخللط رشطًا للضامن، فلو ضاع املال 
بعد اخللط فهو من مال الرشكة، وإن ضاع قبل اخللط فهو من مال صاحبه، 

والكسب بينهام مطلقًا حصل خلط أو مل حيصل)3(.

قدر  عىل  الربح  يكون  أن  يشرتطون  كالشافعية،  األرباح  قسمة  يف  وهم 
رأس املال يف العنان واملفاوضة)4(.

اتفقت  أو قيمية،  العروض، مثلية كانت  كام أهنم يصححون الرشكة يف 
جنسًا أم اختلفت، عىل أن تكون قيمتها املتفق عليها يوم العقد هي رأس مال 

الرشكة)5(.

ولكنهم يشرتطون أن يكون رأس املال من جنس واحد إن كان من نقد، 
ملا تقدم من أهنم جيعلون العقد متضمنًا للبيع، فإن اختلف النقد كان رصفًا 
ورشكة، وال جيوز عند مالك أن جيتمعا، فإن كان من عروض أو كان أحدمها 

نقودًا، واآلخر عروضًا فال يشرتطون ذلك؛ النتفاء املحظور)6(.
.)21/8(  )1(

ينظر: الذخرية )51/8(، حاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين )202/2(.  )2(
ينظر: الفواكه الدواين )120/2(، حاشية العدوي )202/2(.  )3(

ينظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف )606/2(.  )4(
ينظر: رشح الزرقاين عىل خمترص خليل )76/6(.  )5(

ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة )781/2(، الذخرية )45/8(.  )6(
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وأما يف رشكة األبدان فهم جييزوهنا حتى يف متلك املباحات)1(، ولكنهم 
الوجوه فال  املكان والصنعة أو تالزمها)2(. وأما رشكة  يشرتطون فيها احتاد 

كالشافعية)3(. جييزوهنا 

وأما املفاوضة فيجيزوهنا، وال يشرتطون أن تكون يف كل املال كاحلنفية، 
بل له أن ينفرد ببعض ماله، وال يشرتطون التساوي يف رؤوس األموال، بل 

كالعنان)4(. جيعلوهنا 

وأما املضاربة فهم كالشافعية، يرون أهنا من باب اإلجارة، وإنام أبيحت 
-يعني  »وهو  خلليل:  التوضيح  يف  جاء  القياس،  خالف  عىل  للحاجة 

القراض- مستثنى من اإلجارة املجهولة، ومن سلف جر منفعة«)5(.

أنه  عىل  الرشكة  عقد  جييزون  فهم  احلنفية  مذهب  ذلك  يف  املالكية  وييل 
مفاوضة-  أو  عنانا  كانت  -سواء  باألموال  الرشكة  فيجيزون  مستقل،  عقد 
ولو زادت حصة أحد الرشيكني عىل رأس املال، وال يشرتطون خلط املالني، 
إال املكيل واملوزون والعدديات املتقاربة فال تصح الرشكة هبا قبل اخللط)6(.

لوامع الدرر يف هتك أستار املخترص )69/10(.  )1(
واملراد بالتالزم: أن يقف أحد العملني عىل اآلخر: كأن يقوم أحدمها بالغوص لطلب   )2(
وهكذا.  له،  يسبك  والثاين  يصوغ،  أحدمها  أو  وجيدف،  عليه،  يمسك  والثاين  اللؤلؤ 

ينظر: الرشح الصغري )474/3(.
ينظر: الذخرية )29/8(، القوانني الفقهية )187/1(.  )3(

ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة )783/2(، القوانني الفقهية )187/1(.  )4(
.)31/7(  )5(

ينظر: حتفة الفقهاء )6/3(.  )6(
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فال  النقود،  من  املال  رأس  يكون  أن  اشرتاط  يف  أيضًا  كالشافعية  وهم 
يصححوهنا يف العروض)1(.

وجييزون رشكة األبدان -ويسموهنا الرشكة باألعامل ورشكة الصنائع- 
مما  تكون  أن  ولكنهم يشرتطون  الصنعة،  احتاد  املكان وال  احتاد  وال يشرتط 

يصح الوكالة فيه، فال يصححون رشكة األبدان يف متلك املباحات)2(.

وأما رشكة الوجوه فهم جييزوهنا برشط أن يكون الربح عىل قدر ملكهام، 
وال جيوز أن يفضل أحدمها عىل ربح حصته شيئًا)3(.

وال  التجارات،  مجيع  يف  تكون  أن  برشط  جييزوهنا  فهم  املفاوضة  وأما 
يلزم أحدمها من حقوق  ما  بتجارة دون رشيكه، وأن يكون  خيتص أحدمها 
ما يتجران فيه الزمًا لآلخر، وما جيب لكل واحد منهام جيب لآلخر، ويكون 
كل واحد منهام فيام وجب لصاحبه بمنزلة الوكيل، وفيام وجب عليه بمنزلة 
الكفيل عنه، ويشرتطون أيضًا فيها أن يتساوى الرشيكان يف رؤوس األموال 

يف ويف الربح، فإن تفاوتا يف يشء من ذلك مل تكن مفاوضة وكانت عنانًا.

املسلمني  بني  إال  جتوز  فال  والكفالة  الوكالة  عىل  قائمة  أهنا  عىل  وبناء 
احلرين البالغني العاقلني لتساوهيام يف أهلية الكفالة وأهلية سائر الترصفات 

بخالف العبد والصبي واملكاتب والذمي واملجنون)4(.

ينظر: حتفة الفقهاء )6/3(.  )1(
ينظر: البناية رشح اهلداية )414/7(.  )2(

ينظر: حتفة الفقهاء )11/3(.  )3(
ينظر: حتفة الفقهاء )9/3(.  )4(
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اإلجارة،  باب  من  أهنا  يرون  والشافعية،  كاملالكية  فهم  املضاربة  وأما 
يف  جاء  القياس،  خالف  عىل  فهي  وللحاجة،  اخلاصة  لألدلة  أبيحت  وأهنا 
استئجار  ألنه  جيوز؛  ال  أنه  »فالقياس  املضاربة:  عقد  عن  الصنائع  بدائع 
بأجر جمهول، بل بأجر معدوم، ولعمل جمهول، لكنا تركنا القياس بالكتاب 

العزيز، والسنة، واإلمجاع«)1(.

مجيع  جييزون  فهم  احلنابلة،  مذهب  الرشكات  باب  يف  املذاهب  وأوسع 
املال،  رأس  يف  التساوي  العنان  يف  يشرتطون  وال  اجلملة،  يف  الرشكة  أنواع 
وال أن يكون الربح عىل قدر رأس املال، وال أن يكون املال من جنس واحد، 
وال أن يشرتكا يف العمل، وال يشرتطون خلط املالني، وإن اشرتكا دون خلط 
فالضامن عىل الرشكة)2(. ولكنهم يشرتطون أن يكون رأس املال من النقود، 

والشافعية)3(. كاحلنفية 

يتقبله  وما  الصنعة،  اختلفت  ولو  جييزوهنا  فهم  األبدان  رشكة  يف  وأما 
كان  فإن  عمله،  ويلزمهام  به،  ويطالبان  ضامهنام  يف  يصري  العمل  من  أحدمها 
أهنم  كام  لزم)4(،  إن  عنه  يقوم  من  مقامه  أقام  للعمل  عارف  غري  الرشيك 
جيزوهنا حتى يف متلك املباحات، بناء عىل أصلهم يف جواز الوكالة يف ذلك)5(.

.)79/6(  )1(
ينظر: اإلقناع )252/2(، رشح منتهى اإلرادات )208/2(.  )2(

ينظر: رشح منتهى اإلرادات )208/2(.  )3(
ينظر: اإلقناع )271/2(، رشح منتهى اإلرادات )229/2(.  )4(

ينظر: كشاف القناع )527/3(.  )5(
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وأما رشكة الوجوه فيجيزوهنا، وجيعلون امللك فيام يشرتيان بينهام عىل ما 
رشطاه، وجيعلون الربح بينهام عىل ما رشطا، ال عىل رأس املال)1(.

وأما املفاوضة فتقدم بأهنم جيعلوهنا عىل قسمني، فإن كانت الرشكة قائمة 
عىل أنواع الرشكة السابقة من عنان ووجوه وأبدان ومضاربة دون أن يدخال 
كسبًا  فيها  أدخلوا  فإن  صحيحة،  فالرشكة  نادرًا  ضامنًا  أو  نادرًا  كسبًا  فيها 
نادرًا كاملرياث مثاًل، أو ضامنًا نادرًا كأرش جناية أو دية فال تصح عندهم)2(.

بابًا  جيعلوهنا  ال  فهم  الرشكات،  باب  من  عندهم  فهي  املضاربة  وأما 
مستقاًل كام تفعل املذاهب األخرى، بل يذكروهنا من أنواع الرشكة، وجُيرون 
عليها أحكام رشكة العنان يف أن كل ما جاز للرشيك عمله جاز للمضارب 
العنان،  فيه يف  اختلف  وما  املضارب،  منه  منع  الرشيك  منه  منع  وما  عمله، 
فهاهنا مثله، وما جاز أن يكون رأس مال العنان، جاز أن يكون رأس مال 

املضاربة، وما ال جيوز هناك ال جيوز هاهنا)3(.

المطلب الثاني: أسباب فساد الشركة:

لفساد الرشكة أسباب كثرية، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو خمتلف 
فيه، ومنها ما اتفقوا عىل أصله واختلفوا يف حتقيق املناط فيه، ويف هذا املطلب 

ينظر: رشح منتهى اإلرادات )228/2(.  )1(
ينظر: كشاف القناع )531/3(.  )2(

ينظر: املغني )20/5( رشح منتهى اإلرادات )215/2(.  )3(
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سأذكر أصول هذه األسباب، وما يندرج حتت كل أصل من مسائل، سواء 
كانت حمل وفاق أو خالف)1(.

فأصول فساد الرشكات مخسة أسباب:
السبب األول: اختالل رشط من الرشوط املتفق عليها:

سبق يف التمهيد الكالم عن الرشوط املتفق عليها لصحة الرشكة)2(، فإذا 
اختل رشط من تلك الرشوط فإن الرشكة تفسد كبقية العقود التي خيتل فيها 

بعض رشوط صحتها.
ويندرج حتت هذا السبب عدة مسائل:

املسألة األوىل:
إذا كان رأس املال مشاهدًا دون معرفة قدره، فهل تصح الرشكة أو أن 

رشط معرفة رأس املال قد اختل؟

فإن كان هناك خالف يف أصل السبب فسأذكره كاماًل مع األدلة والرتجيح؛ ألن السبب   )1(
هو املراد بحثه، أما إن كان اخلالف فيام يندرج حتت السبب من مسائل فسأقترص عىل 
البحث،  يف  تابع  هذا  ألن  عندهم؛  السبب  حتت  املسألة  إدراج  ووجه  املذاهب  ذكر 

واستيفاء هذه املسائل بحثًا خيرج هذا البحث عن مقصوده.
اختالف  عند  ذكرها  سأعيد  لذا  فسادها،  أسباب  تتعدد  املسائل  بعض  هناك  أن  كام 

السبب، مع ذكر وجه الدخول.
راجع ص 26.  )2(
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اختلفوا عىل قولني:

فذهب املالكية)1( والشافعية)2( واحلنابلة)3( إىل أهنا فاسدة ألن رأس املال 
يرجع  بكم  ُيدرى  ال  وألنه  يشاهداه،  مل  لو  كام  به  الرشكة  تصح  فلم  جمهول 

عند املفاصلة، وملا يفيض إىل املنازعة واالختالف يف مقداره فلم تصح)4(.

وذهب احلنفية إىل صحتها إذا شاهدا رأس املال؛ والقول يف قدره قول 
ذلك  فقام  يده  يف  فيام  قوله  والقول  املال،  رب  أمني  ألنه  يمينه؛  مع  العامل 

مقام املعرفة به)5(.

الثانية: املسألة 

جعل رأس مال الرشكة أو املضاربة من العروض هل ينايف رشط معرفة 
رأس املال؟

مجهور  فإن  ونحوها،  عروض  من  النقدين  غري  من  املال  رأس  كان  إذا 
الرشكة  صحة  عدم  يرون  وحنابلة)8(  وشافعية)7(  حنفية)6(  من  العلم  أهل 

ينظر: مواهب اجلليل )358/5(.  )1(
ينظر: إعانة الطالبني )118/3(.  )2(
ينظر: كشاف القناع )497/3(.  )3(

ينظر: املغني )54/5(.  )4(
ينظر: املبسوط )28/22(، درر احلكام رشح غرر األحكام )311/2(.  )5(

ينظر: بدائع الصنائع )59/6(، تبيني احلقائق )316/3(.  )6(
ينظر: روضة الطالبني )277/4(، حتفة املحتاج )287/5(.  )7(

ينظر: املبدع )389/4(، كشاف القناع )498/3(.  )8(
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اجلهل  من  األمر  إليه  يؤول  ما  منها  كثرية،  أسبابًا  لذلك  ذكروا  وقد  حينئذ، 
برأس املال، الذي يؤدي إىل جهالة الربح.

عند  الربح  جهالة  إىل  تؤدي  العروض  يف  الرشكة  أن  ذلك:  ووجه 
جمهولة؛  والقيمة  عينها،  ال  العروض  قيمة  يكون  املال  رأس  ألن  القسمة؛ 
رأس  قدر  معرفة  رشط  فيختل  واخلرص،  باحلزر  تكون  إنام  معرفتها  ألهنا 
املال، ويصري الربح جمهوال؛ مما يؤدي إىل املنازعة عند القسمة واملفاصلة)1(.

القيم)5(  وابن  تيمية)4(  ابن  اختارها  رواية)3(  يف  وأمحد  مالك)2(  وذهب 
املال  رأس  يكون  أن  صحة  إىل  املعارصين)6(  املحققني  من  مجع  واختارها 
الترصف  جواز  ألن  العقد؛  وقت  قيمتها  املال  رأس  وجيعل  العروض،  من 
العروض  يف  حاصل  وهو  الرشكة،  مقصود  هو  بينهام  الربح  وكون  باملالني 
كحصوله يف األثامن، فتصح الرشكة واملضاربة هبا قياسًا عىل األثامن، ويرجع 
نصاب  جعلنا  أننا  كام  العقد  عند  ماله  بقيمة  املفاصلة  عند  منهام  واحد  كل 

قيمتها)7(. زكاهتا 

ينظر: بدائع الصنائع )59/6(، الرشح الكبري عىل متن املقنع )112/5(.  )1(
ينظر: الفواكه الدواين )122/1(، رشح الزرقاين عىل خمترص خليل )76/6(.  )2(

ينظر: الرشح الكبري عىل متن املقنع )112/5(.  )3(
ينظر: جمموع الفتاوى )331/30(.  )4(

ينظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )19/2(.  )5(
كابن سعدي وابن عثيمني هللا امهمحر، وبه صدر معيار املشاركة من معايري أيويف. ينظر:   )6(

املختارات اجللية ص)88(، الرشح املمتع )407/9(، املعايري الرشعية ص)190(.
ينظر: املغني )13/5(.  )7(
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الثالثة: املسألة 
إذا كان املال معينًا لكنه غائب، هل يأخذ حكم الدين فال يصح أن يكون 

رأس مال؟
الرشاء  عند  املال  حضور  هو  الرشكة  صحة  رشط  أن  إىل  احلنفية  ذهب 
يتم بالرشاء، فيعترب احلضور عنده، وعللوا  العقد؛ ألن عقد الرشكة  ال عند 

ذلك بأن عقد الرشكة يتم بالرشاء، فيعترب احلضور عنده)1(.
وأما املالكية فيشرتطون حضور نقد أحد الرشيكني عند العقد، وجييزون 
غياب اآلخر برشط أن يكون غيابه قصريًا كيومني، وأال يتجر باحلارض إال 

بعد قبض املال الغائب.
فإن غاب كال املالني بطلت الرشكة، وإن غاب أحدمها غيبة طويلة، أو 

اجتر باحلارض قبل قبض الغائب بطلت الرشكة)2(.
وال  بيع،  عقد  تتضمن  الرشكة  أن  يف  أصلهم  عىل  هذا  قوهلم  بنوا  وقد 

يصح يف البيع تأجيل العوضني)3(.
العقد؛  املال عند  أنه يشرتط حضور  إىل  الشافعية)4( واحلنابلة)5(  وذهب 
ال  والترصف  الترصف،  طريق  عن  وذلك  الربح،  الرشكة  من  املقصود  ألن 

يمكن يف املال الغائب، فال يتحقق املقصود من الرشكة)6(.
ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )60/6(.  )1(

ينظر: الرشح الكبري للدردير )350/3(.  )2(
ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة )781/2(، الذخرية )45/8(.  )3(

ينظر: أسنى املطالب )254/2(.  )4(
ينظر: كشاف القناع )497/3(.  )5(
ينظر: كشاف القناع )497/3(.  )6(
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سيأيت  كام  الرشكة  انعقاد  قبل  املال  خلط  يشرتطون  الشافعية  فإن  وكذا 
بحثه -بإذن اهلل-، واملال الغائب ال يمكن تصور خلطه قبل انعقاد الرشكة)1(.
إال أن احلنابلة يرون أن الرشكة إذا عقدت بامل غائب، أو دين يف الذمة، 
وأحرض املال، ورشع الرشيكان يف الترصف، فإن الرشكة تنعقد هبذا الترصف 

نفسه)2(.
السبب الثاين: اشتامل عقد الرشكة عىل جهالة:

من  الغرر  ألن  وغرر؛  عىل جهالة  تشتمل  أال  الرشكة  عقد  يف  يشرتط 
عنه)3(،  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  هنى  وقد  الرشكة،  ومنها  العقود  فساد  أسباب 
غرر  عىل  تشتمل  كانت  إن  املعاوضات  عقود  إبطال  عىل  الفقهاء  اتفق  وقد 

كثري مل تدع احلاجة إليه)4(.

ويندرج حتت هذا السبب عدة مسائل:

املسألة األوىل: اجلهالة يف رشكة األبدان:

كل  ألن  غرر؛  من  حتتويه  ملا  األبدان؛  رشكة  فساد  إىل  الشافعية  ذهب 
واحد من الرشيكني ال يدري كم سيكسب هو وكم مكسب صاحبه، وهذا 

هو عني الغرر)5(.
ينظر: الغرر البهية رشح البهجة الوردية )168/2(.  )1(

ينظر: كشاف القناع )497/3(.  )2(
رواه مسلم، كتاب البيوع، باب بطالن بيع احلصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم )1513(.  )3(
 ،)640/1( للجصاص  القرآن  أحكام   ،)27/6( املنذر  البن  اإلرشاف  ينظر:   )4(
املربع  الروض  حاشية   ،)311/9( املجموع   ،)409/7( الرب  عبد  البن  االستذكار 

.)350/4(
ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )372/6(، كفاية النبيه )191/10(.  )5(
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األصل  أن  إىل  وحنابلة)3(  ومالكية)2(  حنفية)1(  من  اجلمهور  ذهب  بينام 
صحة رشكة األبدان؛ بدليل اشرتاك الغانمني يف الغنيمة، وهم إنام استحقوا 
»أنه شارك سعدًا وعامر  هنع هللا يضر  ابن مسعود  وما روي عن  بالعمل.  ذلك 
مسعود  ابن  يصب  ومل  أسريين  سعد  فأصاب  بدر،  يوم  امهنع هللا يضر  يارس  بن 
املضاربة  فإن  وأيضًا  عليهام«)4(.  مـلسو هيلع هللا ىلص  ينكر  فلم  شيئًا،  وعامر 

إنام تنعقد عىل العمل، فجاز أن تنعقد عليه الرشكة)5(.

احتادمها  عدم  يف  ألن  تالزمهام؛  أو  الصنعتني  احتاد  مالك  اشرتط  ولكن 
زيادة يف الغرر)6(.

املسألة الثانية: اجلهالة يف رشكة املفاوضة:

هللا همحر يراها من أبطل العقود، وأن الشافعية ساروا  تقدم أن الشافعي 
عىل إبطال هذا العقد، وذلك ملا حتتويه من الغرر)7(.

ينظر: البناية رشح اهلداية )414/7(.  )1(
ينظر: التلقني يف الفقه املالكي )163/2(، مواهب اجلليل )100/5(.  )2(

ينظر: اإلقناع )271/2(، رشح منتهى اإلرادات )229/2(.  )3(
أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب الرشكة عىل غري رأس مال، )3388( والنسائي   )4(
 ،)2288( ماجه  وابن   ،)319( مال،  بغري  الرشكة  باب  البيوع،  كتاب  الصغرى،  يف 
واحلديث من رواية أيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيه، وقد صحح ابن املديني 
ابن رجب، وحكم عليها باإلرسال شعبة وأبو حاتم،  أبيه، وتبعه يف ذلك  روايته عن 
والذي يظهر أن حديثه ثبت عن أبيه ولو حكم عليه باإلرسال؛ ألنه إنام أخذ علم أبيه 

من أصحاب أبيه. ينظر: رشح علل الرتمذي البن رجب )544/1(.
ينظر: املغني )5/5(.  )5(

ينظر: الذخرية )31/8(.  )6(
راجع ص 33.  )7(
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بينام صححها اجلمهور عىل اختالف بينهم فيام يشرتط فيها.

فاشرتط احلنابلة أال تتضمن الرشكة ربحًا نادرًا أو ضامنًا نادرًا؛ ألن ذلك 
يفيض إىل اجلهالة والغرر)1(.

يملكه  ما  مجيع  منهام  واحد  كل  خيرج  أن  اشرتاط  إىل  احلنفية  وذهب 
تصح  مل  درمهًا  يملكه  مما  استثنى  أحدمها  أن  لو  حتى  والفضة،  الذهب  من 
الرشكة، ويكون مال أحدمها مثل مال صاحبه، ولكنهم ال يدخلون املرياث 
إن كان عرضًا، وإن كان نقدًا فام مل يقبضه فالرشكة بحاهلا، وإن قبضه بطلت 

الرشكة؛ ألنه قد صار ماله أكثر من مال اآلخر.

ويضمن عندهم كل رشيك صاحبه فيام يلزمه سواء كان بسبب إقرار أو 
غصب أو ضامن أو عهدة، ويستثنون من ذلك أرش اجلناية.

مل  وإن  عنها،  معفو  املفاوضة  رشكة  يف  حتصل  التي  اجلهالة  أن  ويرون 
يكن معفوًا عنها حالة االنفراد كام يف رشكة العنان، فإهنا تشتمل عىل الوكالة 
وقد  للرشكة،  ضمنا  بل  مقصودًا،  العقد  هذا  يف  تثبت  ال  والوكالة  العامة، 

يثبت اليشء ضمنا وإن كان ال يثبت قصدًا)2(.

يفوض كل  أن  املفاوضة  أن معنى رشكة  يرون  أهنم  فتقدم  املالكية  وأما 
واحد من الرشيكني إىل صاحبه الترصف يف ماله مع غيبته وحضوره، ويبيع 

ينظر: كشاف القناع )531/5(.  )1(
ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )58/6(.  )2(
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كل واحد منهام جزءًا من ماله بجزء من مال رشيكه، ثم يوكل كل واحد منهام 
صاحبه عىل النظر يف اجلزء الذي بقي يف يده، فال يكون فيها غرر عنده)1(.

السبب الثالث: اشتامل عقد الرشكة عىل رشط فاسد:

إذا اشتمل عقد الرشكة عىل رشط فاسد)2( فإنه ال خيلو من حالتني:

احلالة األوىل: أن يكون الرشط الفاسد يؤثر يف جهالة الربح:

فقد نص احلنفية)3( واحلنابلة)4( عىل أن هذا الرشط فاسد مفسد للعقد، 
أحد  ربح  أو  جمهوالً،  الربح  من  جزءًا  املضارب  يشرتط  بأن  له  ومثلوا 

ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة )783/2(، الذخرية )54/8(.  )1(
عىل اختالف كبري يف ضابط الرشط الفاسد يف الرشكة.  )2(

فالرشط الفاسد عند احلنفية هو: ما ال يقتضيه العقد، وال يالئمه، ومل يرد به النص، ومل 
جير به العرف، وكان فيه منفعة ألحد العاقدين أو لغريمها من أهل االستحقاق.

وعند املالكية هو: كل رشط ينايف مقتىض العقد، أو خيل برشط من الرشوط املعتربة يف 
صحته رشعًا.

العقد، ومل يرد الرشع بجوازه، وربام  الذي خيالف مقتىض  الشافعية هو: الرشط  وعند 
كان فيه منفعة مقصودة للمشرتط يف عرف الناس وعاداهتم، فإن كان ال يتضمن منفعة 

تقصد يف عرف الناس وعاداهتم فهو لغو، ال أثر له يف العقد.
وعند احلنابلة هو: ما ينايف مقتىض العقد، أو يعود بجهالة الربح، أو ليس من مصلحة 

العقد وال مقتضاه.
للقرايف  الذخرية  الدقائق،  كنز  رشح  احلقائق  تبيني   ،)52/2( الفقهاء  حتفة  ينظر: 
 ،)23/2( الشافعي  اإلمام  فقه  يف  املهذب   ،)373/4( اجلليل  مواهب   ،)216/5(
القناع  كشاف   ،)126/5( املقنع  متن  عىل  الكبري  الرشح   ،)88/6( املحتاج  حتفة 

.)193/3(
ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )86/6(.  )3(

ينظر: الرشح الكبري عىل متن املقنع )127/5(.  )4(
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يشرتط  أو  الشهر،  هذا  ربح  أو  السفرتني  أحد  أو  األلفني  أحد  أو  الكيسني 
ألهنا  الرشكة؛  لعقد  مفسدة  فاسدة  رشوط  فهذه  معلومة،  دراهم  ألحدمها 
ومن  بالكلية،  فواته  إىل  أو  الربح  من  منهام  واحد  كل  حق  جهل  إىل  تفيض 

رشط املضاربة والرشكة كون الربح معلومًا.

أما املالكية والشافعية فال يتأتى عندهم هذا النوع من الرشوط يف رشكة 
العنان؛ ألن الربح عندهم عىل قدر رأس املال)1(، فليس هناك من الرشوط 
الربح بطل الرشط، وأما فساد  تفاوتًا يف  الربح جمهوالً، فإن رشطا  ما جيعل 
قولني،  عىل  فيه  اختلفوا  فقد  الشافعية  وأما  املالكية)2(،  مذهب  فهو  العقد 

املذهب منهام بطالن العقد)3(.

فقد  املضاربة  يف  الربح  يف  جهالة  إىل  تؤدي  التي  الفاسدة  الرشوط  وأما 
نصوا عىل فساد املضاربة إن وجدت)4(.

احلالة الثانية: أن يكون الرشط الفاسد ال يؤثر يف جهالة الربح:

املال  الرشيك ضامن  أو  املضارب  بأن يشرتط عىل  الرشوط  ومثلوا هلذه 
أو سهام من الوضيعة، فهذه رشوط فاسدة، ولكن هل يفسد العقد معها؟

الوجيــز  رشح  العزيــز   ،)606/2( اخلــالف  مســائل  نكــت  عــىل  اإلرشاف  ينظــر:   )1(
.)405 /10 (

ينظر: الفواكه الدواين )121/2(.  )2(
ينظر: اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع )318/2(، مغني املحتاج )223/3(.  )3(

ينظر: الذخرية )48/6(، روضة الطالبني وعمدة املفتني )123/5(.  )4(
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اختلفوا يف ذلك عىل قولني:

القول األول: أن الرشكة تفسد هبذه الرشوط:

وهو مذهب املالكية)1(، والشافعية يف قول)2(، واحلنابلة يف رواية)3(.

وعللوا ذلك بأن الرشيك إنام ريض بالعقد هبذا الرشط، فإذا فسد، فات 
الرىض به ففسد، كاملزارعة إذا رشط البذر من العامل، وكالرشوط الفاسدة 

يف البيع)4(.

ويناقش من وجهني:

األول: بعدم التسليم بأن املزارعة تبطل باشرتاط العامل البذر، وأن مجيع 
البذر)5(،  اشرتاط  عند  املزارعة  تصح  بل  تبطله،  البيع  يف  الفاسدة  الرشوط 
والرشوط يف البيع منها ما يصح معه العقد كام يف حديث بريرة)6(، ومنها ما 

يبطله، فكذلك هنا.

أبطلنا  فإذا  الزم،  عقد  فالبيع  الفارق،  مع  البيع  عىل  القياس  أن  الثاين: 
الرشط فقد يفوت الرتايض، بخالف عقد الرشكة، فهي عقد جائز، فإذا فسد 

الرشط فللرشيك أن يفسخ عند عدم الرىض دون إذن رشيكه.
ينظر: البيان والتحصيل )355/12(، رشح خمترص خليل للخريش )207/6(.  )1(

ينظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )25/7(.  )2(
ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد )153/2(.  )3(
ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد )153/2(.  )4(

ينظر: إىل اخلالف يف مسألة اشرتاط البذر إىل املغني )313/5(.  )5(
أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشرتط رشوطًا يف البيع ال حتل، رقم )2168(،   )6(

وأخرجه مسلم، كتاب العتق، باب إنام الوالء ملن أعتق، رقم )1504(.
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القول الثاين: أن العقد ال يفسد، وإنام يفسد الرشط فقط:

وهذا مذهب احلنفية)1( واحلنابلة)2( وقول عند الشافعية)3(.

أدلتهم:

قائمة عليه،  إذا حذف الرشط، بقي اإلذن، والرشكة  أنه  الدليل األول: 
فتصح حينئذ)4(.

الفاسدة  الرشوط  تبطله  فال  جمهول  عىل  يصح  عقد  أنه  الثاين:  الدليل 
والعتاق)5(. كالنكاح 

الرتجيح:

الراجح -واهلل أعلم- أن ما فسد من الرشوط إن كان سيعود عىل الربح 
باجلهالة فإن الرشكة تفسد؛ لفوات رشط من رشوط صحتها، أما إن كانت 
ويفسد  تصح  الرشكة  فإن  بالفوات  الصحة  رشوط  من  يشء  عىل  تعود  ال 
أدلة  لقوة  العقد؛  يفسخ  أن  بالرشط  إال  يرض  مل  إن  وللرشيك  الرشط، 

أصحاب هذا القول ومناقشته ألدلة القول الثاين.

ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )86/6(.  )1(
ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد )153/2(، كشاف القناع )504/3(.  )2(

ينظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )25/7(.  )3(
ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد )153/2(.  )4(

ينظر: املغني )51/5(.  )5(
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السبب الرابع: أن تكون الرشكة فيام ال يصح فيه التوكيل:

تقدم يف الرشوط املتفق عليها اشرتاط أهلية الوكالة عند عقد الرشكة)1(، 
الرشيكني  من  واحد  فكل  الوكالة،  عقد  عىل  قائم  الرشكة  عقد  ألن  وذلك 

يوكل صاحبه يف الترصف يف ماله.

بناء عىل  الرشكة  أنواع  إىل فساد بعض  العلم  أهل  ثم ذهب بعض  ومن 
عدم صحة الوكالة فيام اشرتكوا به، ومن ذلك:

املسألة األوىل:

ذهب احلنفية إىل عدم صحة رشكة األبدان يف متلك املباحات كاالحتشاش 
الوكالة يف هذه األشياء  الوكالة، وال تصح  واالغتنام ألن الرشكة مقتضاها 

ألن من أخذها ملكها)2(.

وأما املالكية واحلنابلة فإهنم يصححون هذا النوع من الرشكات؛ ألهنم 
ملا  هنع هللا يضر  مسعود  ابن  وحلديث  املباحات)3(،  متلك  يف  الوكالة  يصححون 

اشرتك مع سعد وعامر مهنع هللا يضر فيام يأرسونه يوم بدر)4(.

الثانية: املسألة 

يف  السلع  من  صنفًا  أو  املال  أو  الوقت  ذكر  اشرتاط  إىل  احلنفية  ذهب 
رشكة الوجوه، فال يصح عندهم أن يشرتك اثنان فيام يشرتيان بجاههام دون 

راجع ص 26.  )1(
ينظر: البناية رشح اهلداية )414/7(.  )2(

ينظر: التلقني يف الفقه املالكي )163/2(، اإلنصاف )358/5(.  )3(
تقدم خترجيه.  )4(
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أن يعني أحدمها لصاحبه ما يشرتيه أو يعني قدره أو يذكر صنف املال؛ ألن 
الوكالة ال تصح حتى يقدر الثمن أو النوع)1(.

املالكية  وعلل  الوجوه؛  رشكة  فساد  إىل  والشافعية)3(  املالكية)2(  وذهب 
الذي يشرتيه أحد  أن  الوكالة ال تصح يف مثل ذلك، ووجه ذلك  بأن  ذلك 
الرشيكني يف رشكة الوجوه جيوز أن يشرتيه اآلخر، ومثل هذا يف الوكالة ال 

جيوز، وإنام جيوز ذلك يف العنان لوجود الرفق املنفي ها هنا)4(.
لصاحبه  أحدمها  عنيَّ  سواء  مطلقًا،  الرشكة  فيصححون  احلنابلة  وأما 
قال:  بل  ذلك،  من  شيئًا  يعني  مل  أو  املال  صنف  ذكر  أو  ره  قدَّ أو  يشرتيه  ما 
إال  تصح  ال  الوكالة  أن  يسلمون  ال  ألهنم  بيننا؛  فهو  يشء  من  اشرتيت  ما 
بذكر الثمن أو النوع، ومع التسليم فإنام يعترب يف الوكالة املفردة أما الوكالة 
الداخلة يف ضمن الرشكة فال يعترب فيها ذلك، بدليل املضاربة ورشكة العنان 

فإن يف ضمنها توكياًل وال يعترب فيها يشء من هذا)5(.
الثالثة: املسألة 

الداللني،  رشكة  فساد  عىل  واحلنابلة)8(  والشافعية)7(  احلنفية)6(  نص 
تصح.  ال  الوجه  هذا  عىل  وهي  وكالة،  من  فيها  بد  ال  بأنه  ذلك  وعللوا 

ينظر: املبسوط )179/11(.  )1(
ينظر: الذخرية )29/8(، القوانني الفقهية )187/1(.  )2(

ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )374/6(.  )3(
ينظر: الذخرية )49/8(.  )4(

ينظر: املغني )11/5(، رشح منتهى اإلرادات )228/2(.  )5(
ينظر: حاشية ابن عابدين )22/3/4(.  )6(
ينظر: العزيز برشح الوجيز )413/1(.  )7(

ينظر: رشح منتهى اإلرادات )231/2(.  )8(
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فال  بينهام،  واألجرة  دابتك،  أجر  أحدمها:  قال  لو  ما  مسألة  عىل  وقاسوها 
يصح؛ ألن الرشكة الرشعية تقوم عىل الوكالة، وال وكالة هنا. فإنه ال يمكن 

توكيل أحدمها عىل بيع مال الغري)1(.

وذكر  الرشكة)2(،  هذه  جواز  إىل  رواية  يف  هللا همحر  أمحد  اإلمام  وذهب 
ابن  الدين  تقي  الشيخ  واختارها  املذهب)3(،  قياس  أهنا  هللا همحر  قدامة  ابن 
تيمية هللا همحر؛ ألن بيع الدالل ورشاءه بمنزلة خياطة اخلياط ونجارة النجار 
أن  للوكيل  يكن  مل  وإن  يستنيب  أن  منهم  ولكل  املشرتكني،  األجراء  وسائر 

يوكل)4(.

الرابعة: املسألة 

جعل رأس املال يف الرشكة من العروض.

ومما  ذلك)5(،  من  املنع  عىل  اجلمهور  وأن  املسألة  هذه  يف  القول  تقدم 
التي تتضمنها  الوكالة من لوازم الرشكة، والوكالة  به احلنفية أن معنى  علل 
قال  فإن من  والدنانري،  الدراهم،  العروض، وتصح يف  الرشكة ال تصح يف 
لغريه: بع َعَرضك عىل أن يكون ثمنه بيننا ال جيوز، وإذا مل جتز الوكالة التي 

هي من رضورات الرشكة مل جتز الرشكة)6(.

ينظر: كشاف القناع )530/5(.  )1(
ينظر: اإلنصاف )462/5(.  )2(
ينظر: اإلنصاف )462/5(.  )3(

ينظر: الفتاوى الكربى )404/5(.  )4(
راجع ص 40.  )5(

ينظر: بدائع الصنائع )59/6(.  )6(
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السبب اخلامس: عدم خلط املالني يف الرشكة:

ثالثة  عىل  الرشكة  عقد  يف  املالني  خلط  اشرتاط  يف  العلم  أهل  اختلف 
أقوال:

القول األول: اشرتاط خلط املالني يف الرشكة:

وهذا مذهب الشافعية)1(، وقول عند املالكية)2(.

أدلتهم:

الدليل األول: أن الرشكة تنبئ عن االختالط، واالختالط ال يتحقق مع 
متيز املالني، فال يتحقق معنى الرشكة)3(.

أن  يسلم  ال  ولكن  االختالط،  عن  تنبئ  الرشكة  أن  بالتسليم  ونوقش: 
املراد بذلك اختالط رأس املال، وإنام اختالط الربح، واختالط الربح يوجد 
الربح  وهي  الزيادة  ألن  حدة؛  عىل  نفسه  بامل  منهام  واحد  كل  اشرتى  وإن 

حتدث عىل الرشكة)4(.

الدليل الثاين: أن املالني إذا مل خيلطا فامل كل واحد منهام يتلف منه دون 
صاحبه، ويزيد له دون صاحبه، فيؤدي إىل أن يأخذ أحدمها ربح مال اآلخر، 

فلم تنعقد الرشكة)5(.

ينظر: حتفة املحتاج )286/5(.  )1(
ينظر: مناهج التحصيل )16/8(.  )2(
ينظر: أسنى املطالب )254/2(.  )3(

ينظر: بدائع الصنائع )60/6(.  )4(
ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )367/6(.  )5(
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ملك  عىل  يتلف  ال  املختلطني  غري  املالني  من  يتلف  ما  بأن  ونوقش: 
امللك  ثبوت  اقتضت  الرشكة  ألن  هلام؛  والزيادة  مجيعًا  عليهام  بل  صاحبه، 
لكل واحد منهام يف نصف مال صاحبه، فيكون تلفه عليهام، وزيادته هلام)1(.

أيدي  تكون  بأن  حكام  أو  باملشاهدة  حقيقة  اخللطة  اشرتاط  الثاين:  القول 
الرشيكني عىل املالني أو يد وكيلهام:

وهذا مذهب املالكية)2(.

واستدلوا عىل ذلك بأدلة القول األول، ولكنهم أعطوا اخللطة احلكمية 
حكم اخللطة احلقيقية)3(.

القول الثالث: عدم اشرتاط خلط املالني إذا عينامها أو أحرضامها:

وهذا مذهب احلنفية)4( واحلنابلة)5(.

واستدلوا عىل ذلك بام ييل:

املال  خلط  فيه  يشرتط  فلم  الربح  به  ُيقصد  عقد  ألنه  األول:  الدليل 
كاملضاربة)6(.

ينظر: املغني )15/5(.  )1(
ينظر: الفواكه الدواين )120/2(، مواهب اجلليل )141/5(.  )2(

ينظر: مناهج التحصيل )17/8(، عقد اجلواهر الثمينة )821/2(.  )3(
ينظر: بدائع الصنائع )60/6(، املبسوط )152/11(.  )4(

ينظر: اإلقناع )254/2(.  )5(
ينظر: كشاف القناع )499/3(.  )6(
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الدليل الثاين: أن الرشكة تشتمل عىل الوكالة، فام جاز التوكيل به، جازت 
الرشكة فيه والتوكيل جائز يف املالني قبل اخللط كذا الرشكة)1(.

الرتجيح:
الراجح -واهلل أعلم- هو عدم اشرتاط خلط املالني؛ لقوة أدلته ومناقشته 

ألدلة األقوال األخرى.
ويندرج حتت هذا السبب مسألتان:

املسألة األوىل: صحة رشكة األبدان:
بسبب  يصححوهنا  ال  الشافعية  وأن  األبدان،  رشكة  يف  القول  تقدم 
واخللط  املالني،  اختالط  بعدم  لفسادها  أيضًا  الشافعية  علل  وقد  الغرر)2(، 

عندهم رشط)3(.
بينام خالفهم اجلمهور يف ذلك لعدم اشرتاطهم هلذا الرشط، وألن املالكية 

ال يشرتطون اخللط احلقيقي.
املسألة الثانية: اشرتاط كون املالني من جنس واحد:

اشرتط الشافعية يف عقد الرشكة أن يكون رأس املال من جنس واحد، 
فال يصح أن يكون من دراهم ودنانري، وبنوا هذا الرشط عىل وجوب خلط 

املالني؛ ألن اخللطة ال تكون إال يف جنس واحد)4(.

ينظر: بدائع الصنائع )60/6(.  )1(
راجع ص 43.  )2(

ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )372/6(.  )3(

ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )366/6(.  )4(
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املال من جنس واحد، ولكن  املالكية إىل اشرتاط أن يكون  وكذا ذهب 
الرصف  باجتامع  هنا  املنع  فعللوا  الشافعية،  أصل  عن  خمتلف  هنا  أصلهم 
والرشكة، بناء عىل أصلهم يف أن كل واحد من الرشيكني يبيع نصف نصيبه 

لآلخر)1(.
لعدم  واحلنابلة)4(،  قول-)3(  -يف  واملالكية  احلنفية)2(  ذلك  يشرتط  ومل 
اشرتاطهم خلط املالني، وألهنام وإن كانا جنسني فقد أجرى عليهام التعامل 
العقد عليهام كالعقد  الواحد، كام يف كثري من األحكام، فكان  حكم اجلنس 

عىل اجلنس الواحد)5(.

ينظر: الرشح الكبري للدردير )351/3(.  )1(
ينظر: بدائع الصنائع )77/6(، اللباب يف رشح الكتاب )122/2(.  )2(

ينظر: التاج واإلكليل ملخترص خليل )75/7(.  )3(
ينظر: الرشح الكبري عىل متن املقنع )118/5(، الروض املربع ص)401(.  )4(

ينظر: اللباب يف رشح الكتاب )122/2(.  )5(
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الثاني المبحث 
اآلثار المترتبة على فساد الشركة

المطلب األول: أثر فساد الشركة على التصرف:

أو  من دخل يف عقد رشكة فاسد -سواء كانت رشكة عنان أو مضاربة 
أو  رشاء  أو  ببيع  الرشكة  أموال  يف  ترصف  ثم  الرشكات-  أنواع  من  غريها 
هذا  يصح  فهل  الصحيحة،  الرشكات  يف  به  يترصف  أن  يصح  ترصف  أي 
الترصف منه؟ أو نحكم عىل مجيع هذه الترصفات بالبطالن؛ ألهنا قد بنيت 

عىل رشكة فاسدة؟

حترير حمل النزاع يف هذه املسألة فيام ييل:

الرشوع  قبل  الفاسدة  الرشكة  العلم عىل وجوب فسخ  أهل  اتفق  أوالً: 
الرشكة  لعقد  يثبت  فال  صاحبه،  إىل  مال  كل  ويرد  فسادها،  علم  إذا  فيها 
الفاسد أي حكم بمجرد انعقاده، وإنام ترتتب األحكام عىل الترصف يف املال 

من الرشكاء بعد ذلك وما ينتج عنه من ربح أو تلف)1(.

ينظر: بداية املجتهد وهناية املقتصد )26/4(.  )1(
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ثانيًا: اتفقت املذاهب األربعة)1( عىل صحة الترصف يف الرشكة الفاسدة 
إن مل يكن سبب الفساد أهلية املتعاقدين)2(.

فإذا  ماله،  الترصف يف  أذن لرشيكه يف  الرشكة  املال يف  وذلك ألن رب 
بطل العقد بقي اإلذن فملك به الترصف، كالوكيل)3(.

اشرتى  فلو  كالبيع،  الترصف  فساد  يقتيض  العقد  فساد  بأن  ونوقش: 
الرجل رشاء فاسدًا، ثم ترصف فيه، مل ينفذ ترصفه، مع أن البائع قد أذن له 

يف الترصف)4(.
باإلذن،  امللك ال  البيع يترصف من جهة  املشرتي يف عقد  بأن  وأجيب: 
فإن دفع البائع له السلعة فهو عىل أنه مالك هلا، فإذا مل يملك، مل يصح ترصفه 
فيها، بخالف الترصف يف الرشكة، ففيها يأذن رب املال لرشيكه يف الترصف 

يف ماله، وما كان سببًا يف فسادها ال يقدح يف أصل اإلذن)5(.
قال ابن رجب هللا همحر عن القايض أيب يعىل هللا همحر: »ويمنع -أي: الرشيك يف الرشكة   )1(
القول  الترصف مع  الفاسدة- واملنع من  الرشكة  فيها -أي يف  الترصف  الفاسدة- من 
بنفوذه وبقاء اإلذن مشكل ال سيام وقد قرر أن العامل يستحق املسمى« القواعد البن 
رجب ص)65(. والذي يظهر -واهلل أعلم- أن كالم القايض ال إشكال فيه؛ إذ حيمل 
املنع عىل ما لو علم بالفساد قبل العمل، فقد سبق نقل االتفاق عىل عدم جواز ذلك، 
ثم علموا  العمل  فات  لو  ما  للمسمى عىل  العامل  الترصف، واستحقاق  نفوذ  وحيمل 

بفساد الرشكة.
هناية املطلب يف دراية املذهب )456/7(.  )2(

هناية املطلب يف دراية املذهب )456/7(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )230/7(،   )3(
املغني البن قدامة )52/5(.

قدامة  البن  املغني  ينظر:  قائله،  يذكر  أن  دون  املغني  يف  قدامة  ابن  ذكره  اعرتاض   )4(
.)52/5(

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )230/7(، املغني البن قدامة )52/5(.  )5(
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نص  فقد  الرشيكني  أحد  أهلية  عدم  الرشكة  فساد  سبب  كان  إن  ثالثًا: 
بعض الشافعية أن الترصف حينئذ ال يصح)1(، ومل أجد لغريهم نصًا يف هذه 
ج مذهب احلنابلة عىل ذلك)2(؛ ألن مبنى الرشكة  املسألة، ولكن يمكن أن خُيرَّ

قائم عىل صحة الوكالة.

جاء يف املغني: »ومبنى كل واحدة منهام -أي: الرشكة واملضاربة- عىل 
الوكالة واألمانة«)3(، فنص أن عقد الرشكة قائم عىل الوكالة.

فتكون  الرشط  هذا  اختل  فإذا  األهلية)4(،  برشط  إال  الوكالة  تصح  وال 
وجه  بغري  املال  قبض  ألنه  الغاصب؛  كترصفات  املال  قابض  ترصفات 
الرشيك  أن ترصفات  احلنابلة  نص  وقد  ال سيام  فيه،  يصح ترصفه  فال  حق 
كان  إن  أنه  فمفهومه  بالترصف)5(،  اإلذن  لبقاء  الرشكة  فساد  عند  صحيحة 

سبب الفساد عدم صحة اإلذن فالترصف ال يصح.

تقييد، فقد حيمل  الترصف دون  الكالم بصحة  وأما احلنفية فقد أطلقوا 
إذا  امللك  تفيد  أهنا  الفاسدة  العقود  يف  أصلهم  عىل  بناء  إطالقه  عىل  القول 

ينظر: إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني )120/3(.  )1(
مع أين مل أجد من نص عىل ذلك منهم، وظاهر إطالقهم عدم التفريق.  )2(

املغني البن قدامة )37/5(.  )3(
وقد نقل ابن قدامة هللا همحر اإلمجاع عىل أن الوكيل إذا جن بطلت الوكالة. ينظر: املغني   )4(
اجلليل  منح   ،)38/6( الصنائع  بدائع  ينظر:  األربعة،  املذاهب  هذا  وعىل   ،)89/5(

)416/7(، احلاوي للاموردي )507/6(، كشاف القناع )369/4(.
ينظر: مطالب أويل النهى )516/3(.  )5(
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بيع  يصححون  وكذا  الفساد)1(،  أسباب  بني  يفرقوا  ومل  بالقبض،  اتصلت 
الغاصب للعني املغصوبة إذا ضمنه املالك، فكذلك هنا)2(.

فقد  األسباب،  بني  تفريق  دون  الصحة  أطلقوا  أيضًا  املالكية  ومذهب 
حيمل قوهلم عىل إطالقه السيام مع أصلهم يف الفوات، وأن املعقود عليه إذا 

فات يف العقد الفاسد أفاد امللك، والرشكة عندهم قائمة عىل عقد البيع)3(.

وأما عىل أصل شيخ اإلسالم ابن تيمية هللا همحر فالذي يظهر أنه يصحح 
الترصف هنا، ألنه يرى أن من ترصف بامل غريه بال أذن سواء كان غاصبًا 
فصحح  عمله،  مقابل  مثله  سهم  العامل  استحق  ذلك  يف  فربح  غريه،  أو 
ابنيه  هنع هللا يضر يف مشاطرة  اخلطاب  بن  بفعل عمر  واستدل  إذن،  بال  العمل 
ربح جتارهتم ملا تاجروا بأموال بيت املال دون إذنه، فجعلها عليهم قراضًا، 

فكذلك هنا)4(.

ولعل هذا هو الصواب واهلل أعلم ألثر عمر هنع هللا يضر، وألن النامء كان 
بسبب املال والعمل، فاستحق العامل نامء عمله ولو مل يصح إذن رب املال.

راجع ص 17.  )1(
ينظر: كنز الدقائق ص)580(.  )2(

ينظر: مواهب اجلليل )381/4(.  )3(
القراض، )2534(، وصححه  القراض، باب ما جاء يف  املوطأ، كتاب  رواه مالك يف   )4(

األلباين يف إرواء الغليل )1470(.
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المطلب األول: أثر فساد الشركة على األرباح:

املسألة األوىل: أثر فساد الرشكة يف أرباح رشكة العنان والوجوه)1(:

بيع  يف  يشرتكا  كأن  فاسدة،  عنان  رشكة  أكثر  أو  اثنان  اشرتك  إذا 
السيارات وقد بذل أحدمها ثلثي رأس املال وبذل اآلخر ثلثه، واشرتطا أن 
يكون لصاحب الثلثني 1.000.000 ريال من األرباح والباقي لصاحب 
الثلث، فهنا تفسد الرشكة للرشط الفاسد الذي يؤدي إىل جهالة الربح، فكم 

يستحق كل واحد من الرشيكني إذا ظهر للرشكة أرباح.

العنان  رشكة  عن  الناجتة  األرباح  قسمة  طريقة  يف  العلم  أهل  اختلف 
الفاسدة أو رشكة الوجوه الفاسدة عىل أربعة أقوال:

يرجع  أن  دون  أمواهلام،  رؤوس  قدر  عىل  الربح  يقتسامن  أهنام  األول:  القول 
أحدمها عىل اآلخر بأجر عمله:

وهذا مذهب احلنفية)2(.

مل يفرق أهل العلم بني رشكة العنان الفاسدة ورشكة الوجوه الفاسدة يف طريقة قسمة   )1(
واحد  كل  نصيب  عىل  يتفقا  أن  يشرتط  الوجوه  رشكة  جييز  من  ألن  وذلك  أرباحهام، 
بامليهام  اثنان  إذ يشرتك  العنان؛  املال، فتكون الرشكة بعد ذلك كرشكة  منهام من رأس 
األرباح  ظهور  بعد  فيها  الترصف  جيعلون  كالشافعية  الرشكة  جييز  ال  ومن  وعمليهام، 

كالترصف يف رشكة العنان، ولذا مجعت بينهام يف مسألة واحدة.
فتح القدير للكامل ابن اهلامم )194/6(. بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )77/6(،   )2(
وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني   ،)13/3( املبتدي  بداية  رشح  يف  اهلداية 

الشلبي )323/3(.
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أدلتهم:

استدلوا عىل أن الربح يقسم عىل قدر رؤوس أمواهلام بام ييل:

إذا  الفاسد  كالبيع  الفاسد،  العقد  يف  يسقط  املسمى  أن  األول:  الدليل 
تلف املبيع يف يد املشرتي، فإنه ال يرجع فيه إىل الثمن املسمى يف العقد، وإنام 

إىل قيمته يف السوق)1(.

ويناقش: بأن سقوط املسمى ُمسلَّم، لكن ال يسلم أن لكل واحد منهام 
قدر رأس ماله، بل األوىل أن يكون لكل واحد منهام نصيب مثله من الربح 
فيام لو حكمنا عىل الرشكة بالصحة؛ ألن األصل يف العقود أن ما فسد منها 

فإنه مردود إىل صحيحه ال إىل صحيح غريه من العقود.

الدليل الثاين: أن الربح يف الرشكة تابع للامل فيتقدر بقدره، كام أن الريع 
فبقي  فسدت  وقد  بالتسمية،  تستحق  إنام  والزيادة  الزراعة،  يف  للبذر  تابع 

االستحقاق عىل قدر رأس املال)2(.

املال  نتاج رأس  املال فقط، بل هو  نتاج رأس  الربح ليس  بأن  ويناقش: 
مع العمل، فإذا بطل املسمى نظرنا إىل رأس املال والعمل مجيعًا.

واستدلوا عىل أنه ال يرجع أحدمها عىل اآلخر بأجر عمله بأن العمل يف 
الرشكة ال يقابل شيئًا من الربح فلم يكن لوجوده تأثري.

ينظر: املغني البن قدامة )15/5(.  )1(
فتح القدير للكامل ابن اهلامم )194/6(، اهلداية يف رشح بداية املبتدي )13/3(، تبيني   )2(

احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )323/3(.
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فيها  بفسادها غلب  زال  إذا  الرشكة  التسليم؛ ألن حكم  بعدم  ونوقش: 
حكم الوكالة عىل عوض فاسد وذلك موجب ألجرة املثل)1(.

القول الثاين: أهنام يقتسامن الربح عىل قدر رؤوس أمواهلام، ويرجع كل واحد 
ترادا  تفاضال  وإن  تقاصا،  تساويا  فإن  مثله،  أجرة  بنصف  منهام عىل صاحبه 

الفضل:

وهذا مذهب املالكية)2(، والشافعية)3(، واحلنابلة)4(.

أدلتهم:

به  استدل  بام  أمواهلام  رؤوس  قدر  عىل  يقسم  الربح  أن  عىل  استدلوا 
أصحاب القول األول.

كل  بأن  عمله  بأجر  صاحبه  عىل  منهام  واحد  كل  رجوع  عىل  واستدلوا 
واحد من الرشيكني عمل يف نصيب رشيكه بعقد يبتغي به العوض فوجب 

أن يقابل العمل فيه عوض كاملضاربة)5(.

ينظر: احلاوي الكبري )478/6(.  )1(
ابن  خمترص  رشح  يف  التوضيح   ،)1143/1( املدينة  عامل  مذهب  عىل  املعونة  ينظر:   )2(

احلاجب )353/6(، الشامل يف فقه اإلمام مالك )697/2(.
 )258/2( الطالب  روض  رشح  يف  املطالب  أسنى   )478/6( الكبري  احلاوي  ينظر:   )3(

حاشية البجريمي عىل رشح املنهج = التجريد لنفع العبيد )45/3(.
ينظر: كشاف القناع )505/3(.  )4(

الطالب  روض  رشح  يف  املطالب  أسنى   ،)72/14( املهذب  رشح  املجموع  ينظر:   )5(
)258/2(، رشح منتهى اإلرادات )214/2(.
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املطلوب من كل واحد منهام هو جزء مشاع من  العوض  بأن  ويناقش: 
الرشط  فسد  فإذا  أجرة،  ال  ربحًا  منهام  واحد  لكل  اشرتطوا  ولذا  األرباح، 

املسمى رجعنا إىل ربح مثله ال إىل أجرة مثله، لدخوهلام الرشكة عىل ذلك.

التفصيل: الثالث:  القول 

فإن كان املال خمتلطًا تقاساًم الربح عىل قدر رؤوس أمواهلام، ويرجع كل 
متميزًا  منهام  واحد  كل  مال  كان  وإن  عمله،  بأجر  اآلخر  عىل  منهام  واحد 
متميزًا  ربحًا  منه  جزء  يف  ربح  ولو  ماله،  ربح  له  فيكون  معلوما،  وربحه 
وباقيه خمتلط، كان له ما متيز من ربح ماله، وله بحصته باقي ماله من الربح.

وهذا اختيار ابن قدامة هللا همحر)1(.

وقد استدل عىل احلالة األوىل بأدلة القول األول.

ملالكه؛  بأن األصل كون ربح مال كل واحد  الثانية  واستدل عىل احلالة 
صحيحًا،  العقد  يكن  مل  فإذا  الصحيح،  بالعقد  ذلك  ترك  وإنام  نامؤه،  ألنه 
بقي احلكم عىل مقتىض األصل، كام أن البيع إذا كان فاسدًا مل ينقل ملك كل 

واحد من املتبايعني عن ماله)2(.

ويناقش: بأن عدم خلط املالني ال يعني عدم عمل أحدمها بامل اآلخر، 
فيستحق  اآلخر،  بفضل عمل  املالني  أحد  نامء  ويكون  املاالن،  فقد ال خيلط 

العامل شيئًا من هذا النامء.

ينظر: املغني البن قدامة )15/5(.  )1(

ينظر: املغني البن قدامة )16/5(.  )2(
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عىل  أحدمها  يستحق  وال  رشطاه،  ما  عىل  الربح  يقتسامن  أهنام  الرابع:  القول 
اآلخر أجر عمله:

وهو رواية عن أمحد)1( اختارها الرشيف أبو جعفر)2(.

دليلهم:

استدلوا بأن الرشكة عقد جيوز أن يكون عوضه جمهوالً فوجب املسمى 
يف فاسده كالنكاح)3(.

ويناقش: بأن القياس مع الفارق، فالنكاح مع فساده ينعقد ويرتتب عليه 
أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطالق ولزوم عدة الوفاة بعد املوت ونحو 
ذلك فلذلك لزم املسمى فيه كالصحيح، بخالف الرشكة هنا فإهنا ال تنعقد 

من األصل)4(.

القول اخلامس: أن لكل واحد من الرشيكني ربح مثله:

وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)5( وابن القيم)6(.

ينظر: جمموع الفتاوى )91/30(.  )1(
ينظر: الرشح الكبري عىل متن املقنع )128/5(.  )2(
ينظر: الرشح الكبري عىل متن املقنع )128/5(.  )3(

ينظر: كشاف القناع )160/5(.  )4(
ينظر: جمموع الفتاوى )91/30(.  )5(

ينظر: الطرق احلكمية ص) 211(.  )6(
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دليلهم:

الصحيح  يف  جيب  ما  نظري  هو  الفاسدة  العقود  يف  العوض  بأن  استدلوا 
املثل،  وأجرة  املثل  ثمن  الفاسدة  البيع واإلجارة  فكام جيب يف  عرفًا وعادة، 
ويف اجلعالة الفاسدة جعل املثل، فكذلك يف الرشكة إن فسدت فإن املستحق 

لكل رشيك ربح املثل)1(.

الرتجيح:

فساد  الواجب عند  أن  اخلامس، وهو  القول  أعلم- هو  الراجح -واهلل 
الرشكة ربح املثل، وذلك ملا ييل:

1. قوة ما استدلوا به ومناقشتهم ألدلة األقوال األخرى.

2. أننا إذا قلنا بأن الرشيكني يقتسامن األرباح بقدر رأس املال، ويعطي 
كل منهام نصف أجرة عمل اآلخر فهذا يقتيض أن األجرة مستحقة حتى لو 
كانت أكثر من كامل الربح، وحتى عند اخلسارة، ومن املعلوم أن الرشكاء مل 
الربح، فكان إعطاء كل  تعاقدوا عىل  يتعاقدوا عىل استحقاق األجرة، وإنام 

واحد منهام نصيب مثله من الربح أوىل.

املسألة الثانية: أثر فساد الرشكة يف أرباح رشكة املضاربة:

ماله  املال  صاحب  يبذل  كأن  فاسد،  مضاربة  عقد  بينهام  اثنان  عقد  إذا 
للعامل عىل أن يضارب به يف العطور مثاًل، عىل أن يكون ربح الستة أشهر 
املال، فهذه مضاربة فاسدة؛  الباقية لرب  الستة أشهر  للعامل، وربح  األوىل 

ينظر: جمموع الفتاوى )91/30(.  )1(
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ألن الربح ليس عىل سبيل الشيوع، فإن عمل العامل يف املال وربح فيه، فام 
نصيب كل واحد منهام من الربح؟

عقد  يف  املال  ورب  العامل  من  كل  يستحقه  فيام  العلم  أهل  اختلف 
املضاربة الفاسد عىل سبعة أقوال:

أو  املال  خرس  املثل  أجرة  املال، وللعامل  لرب  كله  الربح  أن  األول:  القول 
ربح.

وهذا مذهب احلنفية)1(، وقول عند املالكية)2(، وهو مذهب الشافعية)3( 
واحلنابلة)4(.

ولكن اختلف احلنفية فيام لو حصل الربح باملضاربة الفاسدة، فقال حممد 
إطالق  ظاهر  -وهذا  بلغ  ما  بالغًا  املثل  أجر  للعامل  أن  هللا همحر  احلسن  بن 
الشافعية واحلنابلة- وقال أبو يوسف هللا همحر ال جياوز بأجر ما سمي له)5(.

الصنائع يف ترتيب الرشائع )108/6(،  بدائع  املبسوط للرسخيس )22/22(،  ينظر:   )1(
فتح القدير للكامل ابن اهلامم )449/8(.

ينظر: املنتقى رشح املوطأ )158/5(، رشح خمترص خليل للخريش )207/6(، التاج   )2(
واإلكليل ملخترص خليل )447/7(، الرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 

.)520/3(
أسنى   ،)315/7( الكبري  احلاوي   ،)456/7( املذهب  دراية  يف  املطلب  هناية  ينظر:   )3(
املطالب يف رشح روض الطالب )258/2(، إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني 

.)120/3(
ينظر: املغني )52/5(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )429/5(،   )4(

رشح منتهى اإلرادات )218/2(، كشاف القناع عن متن اإلقناع )511/3(.
املبسوط للرسخيس )22/22(.  )5(
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أدلتهم:

الدليل األول: أن الربح نامء مال رب املال، وإنام يستحق العامل نصيبه 
ولكن  شيئًا،  منه  يستحق  فلم  الرشط،  فسد  املضاربة  فسدت  فإذا  بالرشط، 
فإذا مل  العوض،  أماًل يف  بإذن صاحبه  بتنمية مال غريه  له أجر مثله ألنه قام 

له، مل حيَبط عمله)1(. حيصل ما أمَّ

ويناقش: بالتسليم بفساد املرشوط، ولكن مقابل العمل ال يلزم أن يكون 
أجرة املثل، بل األوىل أن يكون قراض مثله؛ ألنه أقرب للرتايض والعدل، 
فهم قد دخلوا العقد عىل أنه مضاربة، وأهنم يشرتكون يف الربح واخلسارة، 

فاألوىل أن يكون مقابل العمل هو القراض ال األجرة.

أو ركن من  املضاربة،  توابع  للعامل من  الربح  أن تسمية  الثاين:  الدليل 
وإذا  كالصالة،  وتوابعها،  أركاهنا  فسدت  املضاربة  فسدت  فإذا  أركاهنا، 
مل  فإذا  املسمى،  ليأخذ  عمل  إنام  ألنه  املثل؛  أجر  وجب  املسمى،  له  جيب  مل 
وهو  قيمته،  فتجب  متعذر،  وذلك  إليه،  عمله  رد  وجب  املسمى  له  حيصل 
يد  يف  العوضني  أحد  وتلف  وتقابضا،  فاسدًا،  بيعًا  تبايعا  لو  كام  مثله،  أجر 

القابض له، وجب رد قيمته)2(.

املسمى،  بفساد  التسليم  وهو  السابق،  الدليل  به  نوقش  بام  ويناقش: 
ولكن األوىل هو جعل قراض املثل هو مقابل عمل العامل.

ينظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )456/7(، املغني )52/5(.  )1(
ينظر: املغني )52/5(.  )2(
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الدليل الثالث: أن القراض إجارة بغرر، ألن العامل يعمل يف املال عىل 
جزء مما يربح فيه إن كان فيه ربح، إال أنه استثني من األصول للرضورة، فإنام 
بقراض  فليس  فإذا وقع عىل خالف ذلك  إذا وقع عىل وجهه وسنته،  جيوز 

وإن سمياه قراضًا، وإنام هو إجارة فاسدة فريد فيها إىل إجارة مثله)1(.

ويناقش: بعدم التسليم بأن القراض إجارة بغرر، بل القراض باب آخر 
املعاوضات،  ال  الرشكات  عقود  من  فهو  إجارة،  عن  كبريًا  اختالفًا  خيتلف 
ورب املال والعامل يدخلون عىل االشرتاك بالربح واخلسارة، فإن ربح املال 
وخسارة  املال  رب  عىل  املال  خسارة  وقعت  خرسوا  وإن  الربح،  تقاسموا 

العمل عىل العامل.

الدليل الرابع: القياس عىل ما لو استأجر أجريًا يف إجارة فاسدة ففاتت 
اإلجارة بالعمل، أو اشرتى سلعة ببيع فاسد فتلفت السلعة فإن املستحق هنا 
ثمن املثل، فكذلك يف املضاربة إذا فسدت وفات العمل فإننا نرجع إىل ثمن 

املثل للمنفعة وهي أجرة املثل)2(.

الصحيح،  البيع  عوض  مثل  إىل  رددنا  الفاسد  البيع  يف  بأنه  ويناقش: 
ويف اإلجارة الفاسدة رددنا إىل مثل عوض اإلجارة الصحيحة، فالقياس يف 

املضاربة الفاسدة أن نرد إىل مثل عوض املضاربة الصحيحة.

ينظر: املقدمات املمهدات )13/3(.  )1(

ينظر: املقدمات املمهدات )13/3(.  )2(
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يف  ربح  إن  املثل  أجرة  وللعامل  املال،  لرب  كله  الربح  أن  الثاين:  القول 
املضاربة، وليس له يشء إن خرس:

ووجه  املالكية)2(،  عند  قول  وهو  احلنفية)1(،  من  يوسف  أيب  قول  وهذا 
الشافعية)3(. عند 

دليلهم:

استدلوا عىل أن له أجرة املثل إذا ربح بام ستدل به أصحاب القول األول.

وعىل أنه ال أجرة له إذا خرس بأن العقد إذا فسد محل عىل حكمه لو صح، 
فلام كان القراض الصحيح إذا مل يكن فيه ربح مل يستحق العامل شيئًا وجب 

إذا فسد أال يستحق شيئًا)4(.

هو  إنام  صح  لو  حكمه  عىل  محل  فسد  إذا  العقد  إن  قوله  بأن  ونوقش: 
سوى  فيام  الصحيح  حكم  عىل  حيمل  وال  وسقوطه،  الضامن  وجوب  يف 

الضامن)5(.

ينظر: املبسوط للرسخيس )22/22(.  )1(
املمهدات  املقدمات   ،)158/5( املوطأ  رشح  املنتقى   ،)16/7( االستذكار  ينظر:   )2(

.)12/3(
ينظر: هناية املطلب يف دراية املذهب )542/7(.  )3(

ينظر: املبسوط للرسخيس )22/22(.  )4(
ينظر: احلاوي الكبري )315/7(.  )5(



71
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

فساد شركة العقود في الفقه اإلسالمي 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

القول الثالث: أن األصل أن يرد إىل أجرة املثل:

إال يف تسع مسائل يرد فيها إىل قراض املثل، وهي: القراض بالعروض، 
وإىل أجل، وعىل الضامن، واملبهم، وبدين يقتضيه من أجنبي، وعىل رشك يف 
املال، وعىل أنه ال يشرتي إال بالدين فاشرتى بالنقد، وعىل أنه ال يشرتي إال 
أن يشرتي عبد فالن  فاشرتى غريها، وعىل  يكثر وجوده  ملا ال  معينة  سلعة 

بامل القراض ثم يبيعه، ويتجر بثمنه.

ليست  صاحبه  عىل  أحدمها  اشرتطها  منفعة  كل  أن  قوهلم:  وضابط 
خارجة عن املال، وال خالفته فهي ملشرتطها، ومتى كانت خارجة عن املال 

أو كانت غررًا حرامًا فأجرة املثل.

وهو مذهب املالكية)1(.

دليلهم:

مل يعتمد املالكية هنا عىل نص أو قياس، إنام اعتمدوا عىل االستحسان، 
هللا همحر: »فوجه اعتبار قراض املثل يف اجلملة أن  قال القايض عبد الوهاب 
كالنكاح  صحيحه  إىل  مردودة  أصل  كل  شبهة  أن  عىل  موضوعة  األصول 
كل  أن  هو:  املثل  أجرة  اعتبار  فوجه  القراض.  فكذلك  واإلجارة،  والبيع 
عقد صحيح يوجب عوضًا مسمى للعامل بالعمل، فإذا كان فاسدًا فللعامل 

الذخرية   ،)12/3( املمهدات  املقدمات   ،)355/12( والتحصيل  البيان  ينظر:   )1(
)44/6(، التاج واإلكليل )447/7(.
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أجرة املثل يف عمله أصله اإلجارة الفاسدة، والتفصيل الذي ذكره ابن القاسم 
استحسان وليس بقياس«)1(.

القول الرابع: أن للعامل املسمى بالعقد، وال أجر له، فيأخذ أحكام املضاربة 
الصحيحة.

وهو قول الرشيف أيب جعفر من احلنابلة)2(.

دليله:

يف  املسمى  فيثبت  اجلهالة،  مع  يصح  عقد  املضاربة  عقد  بأن  استدل 
فاسده، كالنكاح)3(.

ينعقد  فساده  مع  فالنكاح  وغريه،  النكاح  عقد  بني  بالفرق  ونوقش: 
ويرتتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطالق ولزوم عدة الوفاة بعد 
هنا  الرشكة  كالصحيح، بخالف  فيه  املسمى  لزم  فلذلك  ذلك  املوت ونحو 

فإهنا ال تنعقد من األصل)4(.

القول اخلامس: أهنام ال يستحقان شيئًا من الربح، ويتصدقان به:

وهو رواية عن أمحد)5(.

املعونة عىل مذهب عامل املدينة )1128/1(.  )1(
ينظر: املغني )52/5(، اإلنصاف )430/5(.  )2(

ينظر: املغني )52/5(.  )3(
ينظر: كشاف القناع )160/5(.  )4(

ينظر: املستدرك عىل جمموع الفتاوى )161/2(، اإلنصاف )430/5(.  )5(
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دليلهم:

استدلوا بأن ترصفات العامل بامل املضاربة غري صحيحة؛ لفساد العقد، 
الفضويل،  ترصف  بطالن  عىل  واملذهب  الفضويل،  ترصف  أحكام  فتأخذ 
فليس لصاحب املال إال ما فوته العامل بالبيع، وليس للعامل يشء، والربح 

غري مستحق ألحدمها فيتصدقان به)1(.

ونوقش من وجهني:

األول: ما تقدم من أن فساد عقد الرشكة ال يعني فساد الترصف؛ لبقاء 
اإلذن، فالعامل يعمل عىل أنه وكيل لرب املال، فبيعه ورشاؤه صحيح، وما 
نتج من ربح فهو مستحق لرب املال أصالة، وللعامل حقه من أجرة املثل أو 

نصيب املثل)2(.

الثاين: أن الراجح أن ترصف الفضويل موقوف عىل رضا املالك، واآلثار 
البيع والنكاح والطالق وغري ذلك  املأثورة عن الصحابة والتابعني يف باب 
استئذان  يتعذر  حني  سيام  ال  العقود،  بوقف  يقولون  كانوا  أهنم  عىل  تدل 
صحة  عىل  دليل  الربح  يف  غريه  بامل  يتجر  فيمن  السلف  وتكلم  املالك؛ 

الترصف عندهم إذا أجازه املالك)3(.

ينظر: املستدرك عىل جمموع الفتاوى )160/2(.  )1(
راجع ص 58.  )2(

ينظر: املستدرك عىل جمموع الفتاوى )160/2(.  )3(
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القول السادس: أنه إن مل يربح فال أجر للعامل، وإن ربح فالربح لرب املال، 
وللعامل األقل مما رشط له أو أجر مثله:

قدامة  ابن  قال  أمحد)2(،  عن  ورواية  مالك)1(،  عن  مروي  قول  وهو 
هللا همحر: »وحيتمل أن يثبت عندنا مثل هذا«)3(.

دليلهم:

أكثر  يستحق  فال  به،  فقد ريض  له  ما رشط  األقل  كان  إذا  بأنه  استدلوا 
منه، كام لو تربع بالعمل الزائد)4(.

ويناقش: بأن الغنم بالغرم، واخلراج بالضامن، فإن كان سيستحق أجرة 
فإنه  املثل  قراض  سيستحق  كان  وإن  خرس،  أو  ربح  يستحقها  فإنه  املثل 

يستحقه حال الربح ولو زاد عن أجرة مثله.

ينظر: الرشح الكبري )137/5(.  )1(
ينظر: اإلنصاف )430/5(.  )2(

املغني )52/5(.  )3(
ينظر: املغني )52/5(.  )4(



75
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

فساد شركة العقود في الفقه اإلسالمي 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

القول السابع: أن للعامل قراض املثل)1(:

تيمية)3(  وابن  املالكية)2(،  بعض  واختاره  مالك،  عن  مروي  قول  وهذا 
وابن القيم)4(، وابن عثيمني)5(، وبه صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي)6(.

دليلهم:

قاعدة  عن  خارجًا  وليس  نفسه  يف  أصل  املضاربة  بأن عقد  استدلوا 
فإنه مردود إىل صحيحه  القياس، واألصول موضوعة عىل أن ما فسد منها 
ال إىل صحيح غريه من العقود، كالنكاح والبيوع واإلجارة. فكام يرد فاسد 
البيع وغريه من العقود إىل صحيحها ال إىل صحيح غريها فكذلك جيب أن 

يرد فاسد القراض إىل صحيحه)7(.

هناك فرقان بني قراض املثل وأجرة املثل:  )1(
الفرق األول: أن قراض املثل متعلق بنامء ذلك املال، وإن كان فيه ربح فله حصته يف 
مثله يف عمله وأمانته يف ذلك املال، وإن مل يكن له ربح فال يشء له، وأما أجرة املثل فإهنا 

متعلقة بذمة صاحب املال بإجارة ثابتة يدفعها إليه من حيث شاء.
يلزمه يف  املال، وال  العمل إىل أن ينض  يلزمه  املثل  العامل يف قراض  الثاين: أن  الفرق 

أجرة املثل يشء من ذلك.
ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة )777/2(، االستذكار )16/7(، املنتقى رشح املوطأ   )2(

)158/5(، املقدمات املمهدات )12/3(.
ينظر: احلسبة يف اإلسالم )27/1(، الفتاوى الكربى )407/5(.  )3(

ينظر: الطرق احلكمية )211/1(.  )4(
ينظر: الرشح املمتع )442/9(.  )5(

ينظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد )4(، )1809/3(.  )6(
ينظر: املنتقى رشح املوطأ )158/5(، املقدمات املمهدات )14/3(.  )7(
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الراجح:

يستحق  الفاسدة  املضاربة  يف  العامل  أن  أعلم-  -واهلل  يل  يرتجح  الذي 
قراض مثله ال أجرة مثله، وذلك ملا ييل:

1. قوة دليل هذا القول، ومناقشتهم ألدلة األقوال األخرى.

2. أن هذا هو مقتىض العدل، فلو قيل أن للعامل أجرة املثل، فقد حتيط 
مل  املال  ورب  املال،  رب  خيرس  وحينئذ  املال،  رأس  مع  كله  بالربح  األجرة 

يعطه عىل أنه أجري.

من  يسريًا  نزرًا  إال  املثل  أجرة  متثل  وال  جدًا،  كبرية  األرباح  تكون  وقد 
من  فيحرم  األرباح،  من  سهم  له  يكون  أن  ألجل  العامل  عمل  وقد  املال، 

ذلك. فمقتىض العدل أن يأخذ ما يأخذه املضارب ال األجري.

سبب اخلالف:

صحيح  أصل  املضاربة  هل  مسألة:  إىل  راجع  املسألة  هذه  يف  اخلالف 
بنفسه، أو أنه مستثنى يف العقود أجيز استحسانًا للحاجة إليه؟ فمن قال أنه 
أصل بنفسه فإذا فسد فإنه يرد إىل صحيحه. ومن قال أنه مستثنى فاملستثنيات 
من العقود إذا فسدت ترد إىل صحيح أصلها؛ ألن املستثنى إنام استثني ألجل 
مصلحته الرشعية املعتربة يف العقد الصحيح فإذا مل توجد تلك املصلحة بطل 
االستثناء، ومل يبق إال األصل فريد إليه، والرشع مل يستثن الفاسد، فهو مبني 

عىل العدم، وله أصل يرجع إليه)1(.

ينظر: أنوار الربوق يف أنواء الفروق )14/4(.  )1(
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املسألة الثالثة: أثر فساد الرشكة يف أرباح رشكة األبدان:

جهالة  بسبب  الرشكة  فسدت  ثم  بأبداهنام  يكتسبانه  بام  اثنان  اشرتك  إذا 
الربح مثاًل ونحو ذلك فكيف يقتسامن األرباح؟

كانت  إن  العنان  أرباح رشكة  باخلالف يف  املسألة شبيه  اخلالف يف هذه 
من  واحد  كل  أن  يرون  وحنابلة  وشافعية  حنفية  من  فاجلمهور  فاسدة، 
الرشيكني يستحق من األرباح بقدر أجرة عمله، ولكنهم خيتلفون يف بعض 

ما حيتف بذلك.

فاحلنفية يقولون بأن الرشكة إذا فسدت بسبب جهالة الربح ونحو ذلك 
ومل تتاميز األعامل فإن الربح يقسم بينهام عىل قدر أجرة كل واحد منهام؛ ألن 
العمل هنا ليس تابعًا للامل، فيؤثر يف الربح، بخالف العمل يف رشكة العنان 

فهو تابع للامل فال يستحق الرشكاء من الربح إال بقدر رأس املال)1(.

لو  فيه كام  الوكالة  فيام ال تصح  الرشكة وقوعها  إن كان سبب فساد  أما 
اشرتكا يف االحتطاب مثاًل فلكل واحد منهام ما احتطب وثمنه إذا باع؛ ألن 
أجر  فله  اآلخر؛  وأعانه  أحدمها،  احتطب  فإن  األصل،  بملك  يملك  البدل 
مثله عىل الذي احتطب؛ ألنه استوىف منافعه بحكم عقد فاسد؛ فيلزمه أجر 

مثله.

وأما املالكية فلم أجد هلم كالمًا رصحيًا فيام يرتتب عىل فساد هذه الرشكة 
عندهم.

ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )77/6( الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد   )1(
املحتار( )326/4(.
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وأما الشافعية فتقدم أهنم يبطلون مجيع صور رشكة األبدان، فإذا اشرتك 
اثنان فأكثر ثم ظهر ربح للرشكة فال خيلو من حالتني:

احلالة األوىل: أن يكون عمل كل واحد منهام متميزًا، كام لو كان االشرتاك 
يف متلك املباحات من احتطاب ونحوه، فهنا خيتص كل واحد منهام بملك ما 

أخذ أو بأجرة عمله.

احلالة الثانية: أن يكون عمل كل واحد منهام غري متميز عن عمل صاحبه، 
كام لو اشرتكوا يف خياطة ثوب واحد، فهنا يكون ما حيصل هلام من الكسب 
مقسومًا بينهام عىل قدر أجور أمثاهلام، فيرصف كل واحد منهام من الكسب 

بقسطه من أجرة مثله ال كام رشط يف العقد)1(.

رشكة  فساد  عند  املثل  أجرة  عىل  يقترص  ال  أنه  فريون  احلنابلة  وأما 
األبدان، بل هناك أمور أخرى ال بد من النظر إليها، فربام كان الدكان ألحد 
فإن  فسدت  فإذا  ألحدمها،  عليها  يعملون  التي  اآللة  كانت  أو  الرشيكني، 
الربح يقسم بينهام عىل قدر أجر عملهام، وعىل قدر أجرة الدار التي يعمالن 
هبا إن كانوا يعملون بدار أحدمها، وعىل قدر أجرة اآللة التي يعمالن عليها 
إن كانت ألحدمها؛ ألن العوض قد أخذ يف مقابلة تلك املنافع، فلزم توزيعه 

عليه باملحاصة كام لو أجروها بأجر واحد)2(.

املجموع رشح  الوجيز )415/10(،  العزيز برشح  الكبري )480/6(،  ينظر: احلاوي   )1(
املهذب )72/14(.

القناع  كشاف   ،)214/2( اإلرادات  منتهى  رشح   ،)8/5( قدامة  البن  املغني  ينظر:   )2(
عن متن اإلقناع )529/3(.
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ابن  قول  عىل  التخريج  فيمكن  خمتلط  غري  الرشكة  يف  العمل  كان  فإن 
هللا همحر يف رشكة العنان أن لكل واحد منهام ما بيده، وال يرجع عىل  قدامة 

اآلخر بأجرة عمله)1(.

وأما عىل أصل الرشيف أيب جعفر هللا همحر يف بقاء املسمى يف الرشكات 
كذلك،  هنا  فيقال  الفاسد،  النكاح  يف  املسمى  املهر  عىل  قياسًا  فسدت،  إذا 

فعىل أصله يستحق كل واحد من الرشيكني ما اتفقا عليه يف العقد)2(.

وعىل رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية هللا همحر أن كل واحد من الرشيكني 
فسدت  فإذا  كذلك،  هنا  فيقال  مثله،  نصيب  يستحق  الفاسدة  الرشكات  يف 
نصيب  إىل  منهام  واحد  كل  ورجع  العقد،  يف  املسمى  فسد  األبدان  رشكة 

مثله)3(.

الراجح:

الذي يظهر-واهلل أعلم- هو التفريق بني ما يكون عمل كل واحد منهام 
متميزًا، وبني ما ال يتميز فيه العمل.

فيه  ختتلف  فيام  أو  املباحات،  متلك  يف  اشرتكوا  لو  كام  العمل  متيز  فإن 
اآلخر؛  فيه  يرشكه  وال  عمله،  ربح  الرشيكني  من  واحد  فلكل  الصنعة، 
العقد صار وجوده كعدمه،  فإذا فسد  العقد،  إنام كان بسبب  ألن االشرتاك 

فاستحق كل واحد منهام كسب يده.

راجع ص 64.  )1(

راجع ص 65.  )2(

راجع ص 65.  )3(
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وأما إن كانت الرشكة غري متميزة فلكل واحد من الرشيكني سهم مثله، 
بذله كل واحد منهام للرشكة من اآلالت  ما  إىل أجرة  فيه  ينظر  املثل  وسهم 

والعقار ونحوه ذلك.
وذلك ملا تقدم يف املسائل السابقة من أن األصل يف العقود عند فسادها 

أن يرجع كل واحد منهام إىل مثل ما كان يستحقه لو كان صحيحًا.
املسألة الرابعة: أثر فساد الرشكة يف أرباح رشكة املفاوضة:

يكتسبانه  ما  كل  يف  فأكثر  اثنان  يشرتك  أن  هو  املفاوضة  رشكة  أن  تقدم 
الرشوط،  يف  بينهم  اختالف  عىل  جوازها  عىل  اجلمهور  وأن  يغرمانه،  وما 

والشافعية عىل فسادها.
-كام  أصلها  لفساد  كان  سواء  بالفساد،  املفاوضة  رشكة  عىل  ُحكم  فإن 
تقسم  فكيف  اجلمهور،  عند  رشوطها  بعض  الختالل  أو  الشافعية-  يقوله 

أرباح الرشكة؟
مل أجد من تكلم عن هذه املسألة من أهل العلم، ولعل السبب يف ذلك 
هو أن هذه الرشكة جتمع بقية أنواع الرشكة األخرى، فقد حتتوي عىل رشكة 
العنان واملضاربة واألبدان والوجوه، فإذا فسدت جرى ما ُذكر من خالف 

يف األنواع السابقة هنا.
وبناء عىل ما سبق ترجيحه فإن األرباح تقسم هنا بقدر ربح املثل ملا كان 
فيه اشرتاك برأس املال، وأما ما كان فيه رأس املال من أحدمها والعمل من 
بالعمل  فيه  اشرتكا  ما  وأما  املثل،  نصيب  وللعامل  للاملك،  فالربح  اآلخر 
دون رأس املال، فإن متيز العمل فلكل واحد منهام ربح عمله، وإن مل يتميز 

فلكل واحد من الرشيكني سهم مثله، واهلل أعلم.
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المطلب الثالث: أثر فساد الشركة في الضمان:

مال  يف  العامل  أو  الرشيك  ترصف  ثم  بالفساد،  الرشكة  عىل  حكم  إذا 
عىل  بناء  الربح  قسم  املال  ربح  فإن  صحيح،  ترصفه  أن  تقدم  فقد  الرشكة، 
ما سبق من خالف، وأما إن خرس املال فهل يضمن هذه اخلسارة؟ أو تكون 

اخلسارة هنا كاخلسارة يف الرشكة الصحيحة، تقع عىل رأس املال)1(؟

اختلف أهل العلم يف تضمني الرشيك أو العامل يف الرشكة الفاسدة إن 
تلف مال الرشكة بترصفه من غري تعدٍّ وال تفريط عىل قولني:

قدر  عىل  والوجوه  العنان  يف  الوضيعة  فتقسم  يضمن،  ال  أنه  األول:  القول 
رأس املال، وتكون يف املضاربة عىل رأس املال، وخيرس العامل العمل:

والشافعية)4(  املالكية)3(  ومذهب  هللا همحر)2(  حنيفة  أيب  قول  وهذا 
واحلنابلة)5(.

ال خيتلف النظر يف هذه املسألة باختالف نوع الرشكة، بل احلكم واحد يف اجلميع، ولذا   )1(
مل أفصل هذا املطلب إىل مسائل.

ينظر: البناية رشح اهلداية )49/10(، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي   )2(
القدوري  خمترص  عىل  النرية  اجلوهرة   ،)450/8( اهلداية  رشح  العناية   ،)55/5(

.)292/1(
ينظر: االستذكار )16/7(، مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل )360/5(.  )3(

ينظر: احلاوي الكبري )315/7(.  )4(
ينظر: املغني البن قدامة )53/5(، الفروع وتصحيح الفروع )114/7(، رشح منتهى   )5(
اإلرادات = دقائق أويل النهى لرشح املنتهى )214/2(، كشاف القناع عن متن اإلقناع 

.)512/3(
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أدلتهم:

الدليل األول: أن ما كان القبض يف صحيحه مضمونًا، كان مضمونًا يف 
فاسده، وما مل يكن مضمونًا يف صحيحه، مل يضمن يف فاسده، كالوكالة)1(.

إجارة،  تكون  أن  إما  ختلو  فال  فسدت  إذا  املضاربة  أن  الثاين:  الدليل 
تبقى  أو  هاهنا)2(،  فكذا  فعله،  وال  تعديه  بغري  تلف  ما  يضمن  ال  واألجري 

مضاربة، واملضارب ال يضمن، أو تكون وكالة، والوكيل ال يضمن.

العقد،  بحكم  املال  قبض  الرشيكني  من  واحد  كل  أن  الثالث:  الدليل 
فقبضه عىل أنه غري مضمون، فال يضمنه)3(.

القول الثاين: أن العامل يف املضاربة الفاسدة يضمن ما تلف يف يده مما يمكن 
التحرز عنه:

وهذا قول أيب يوسف وحممد بن احلسن)4(.

دليلهم:

استدلوا بأن العامل إذا فسدت املضاربة بمنزلة األجري املشرتك؛ واملضاربة 
الفاسدة قد صارت إجارة بداللة وجوب أجر املثل فيها، واملضارب يف حكم 

ينظر: املغني البن قدامة )53/5(.  )1(

ينظر: املغني البن قدامة )53/5(.  )2(
ينظر: رشح منتهى اإلرادات )214/2(.  )3(

ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )55/5(.  )4(
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األجري املشرتك؛ ألنه ال يستحق األجر إال بالعمل، واألجري املشرتك يضمن 
ما تلف حتت يده)1(.

ونوقش من وجهني:

األول: أن األجري املشرتك ال يضمن، وهو قول أيب حنيفة)2(.

لفظًا  مضاربة  تكون  الفاسدة  املضاربة  أن  وهو  فرقًا،  بينهام  بأن  الثاين: 
انتفاء  يف  باللفظ  فعملنا  أجرة،  لعمله  طلب  إنه  حيث  من  معنى  وإجارة 
إنه  نقول  أو  يربح،  مل  أو  ربح  مثله  أجر  وجوب  حق  يف  وباملعنى  الضامن، 

كأجري الوحد من حيث إنه ال يتمكن من إجيار نفسه يف ذلك الوقت)3(.

ويناقش أيضًا: بعدم التسليم بأن املضاربة الفاسدة تنقلب إىل إجارة، بل 
الصواب أهنا تبقى مضاربة كغريها من العقود الفاسدة فإهنا ترد إىل أصلها 

الصحيح كام تقدم)4(.

الراجح:

الراجح -واهلل أعلم- هو القول األول، وهو أن الرشيك ال يضمن ما 
أو  أو مضاربة  عنانًا  كانت  الفاسدة، سواء  الرشكة  مال  يديه من  تلف حتت 

غريها من أنواع الرشكة، وذلك لقوة أدلته ومناقشته لدليل القول الثاين.

الصنائع يف ترتيب الرشائع )108/6(،  بدائع  املبسوط للرسخيس )22/22(،  ينظر:   )1(
تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )55/5(.

ينظر: اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري )292/1(.  )2(
ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )55/5(.  )3(

راجع ص 75.  )4(
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سبب اخلالف:

سبب اخلالف هو اختالفهم يف توصيف يد العامل يف الرشكة الفاسدة، 
أهنا  رأى  من  وكذا  أمانة،  يد  يده  سيجعل  فإنه  رشكة  تبقى  بأهنا  قال  فمن 

مضاربة لفظًا وإجارة معنى.

ومن رأى أنه أجري، فإهنم خيتلفون هل هو أجري خاص أو مشرتك؟

يف  قوله  عىل  بنى  مشرتك  أنه  رأى  ومن  يضمنه،  مل  خاص  أنه  رأى  فمن 
تضمني األجري املشرتك هل يضمن ما تلف حتت يده أو ال؟
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خاتمة بأهم نتائج البحث

بعد هذه الدراسة ألسباب وآثار فساد الرشكة خلصت إىل النتائج اآلتية:

بأنه: ما ال  للبطالن، ويعرف  املعامالت مرادف  الفساد يف عقود  أن   .1
يتعلق به النفوذ، وال حيصل به املقصود.

2. الرشكة هي: االجتامع يف استحقاق أو ترصف.

3. السبب هو: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

4. األثر عند الفقهاء هو: نتيجة اليشء وما يرتتب عليه من أحكام.

5. رشكة العقود ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع.

6. الرشكة عىل رضبني: رشكة أمالك، ورشكة عقود.

وأبدان،  ووجوه،  ومضاربة،  عنان،  أنواع:  عىل  العقود  رشكة   .7
ومفاوضة.

8. اتفق أهل العلم أنه يشرتط لعقد الرشكة: أهلية الوكالة، وأن يكون 
رأس مال الرشكة معلومًا، وأن يكون رأس مال الرشكة عينًا ال دينًا، ومعرفة 
جزءًا  منهام  كل  نصيب  يكون  وأن  الربح،  من  منهام  واحد  لكل  ما  مقدار 

مشاعًا من الربح، وأن تكون الرشكة عىل أمر مباح.

9. اتفق أهل العلم عىل حتريم الدخول يف الرشكة الفاسدة.

10. أضيق املذاهب يف باب الرشكات هو مذهب الشافعية الذي ال جييز 
بقدر  الربح  يكون  وأن  املالني  خلط  برشط  العنان  رشكة  إال  الرشكات  من 
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رأس املال، وأن يكون رأس املال من النقدين، وجييز املضاربة ال عىل أهنا من 
أبواب الرشكة، وإنام جازت للحاجة عىل خالف القياس.

ويقسمون كل قسم  عنان ومفاوضة،  إىل  الرشكة  يقسمون  احلنفية   .11
إىل رشكة باألموال، ورشكة باألعامل ورشكة الوجوه.

املالني،  خلط  يشرتطون  وال  الرشكة،  صور  مجيع  جييزون  احلنفية   .12
رشكة  ويصححون  النقود،  من  املال  رأس  يكون  أن  يشرتطون  ولكنهم 
الوجوه برشط أن يكون  املباحات، ويصححون رشكة  األبدان إال يف متلك 
اإلجارة،  باب  من  أهنا  يرون  فإهنم  املضاربة  وأما  ملكهام،  قدر  عىل  الربح 

وأهنا أبيحت لألدلة اخلاصة وللحاجة.

ماهلام  يف  فيتساويان  الرجالن  يشرتك  أن  احلنفية:  عند  املفاوضة   .13
عىل  صاحبه  إىل  الرشكة  أمر  منهام  واحد  كل  فيفوض  ودينهام،  وترصفهام 

اإلطالق إذ هي من املساواة.

14. يصحح احلنفية املفاوضة برشط أن تكون يف مجيع التجارات، وال 
يلزم أحدمها من حقوق  ما  بتجارة دون رشيكه، وأن يكون  خيتص أحدمها 
ما يتجران فيه الزمًا لآلخر، وما جيب لكل واحد منهام جيب لآلخر، ويكون 
كل واحد منهام فيام وجب لصاحبه بمنزلة الوكيل، وفيام وجب عليه بمنزلة 
الكفيل عنه، ويشرتطون أيضًا فيها أن يتساوى الرشيكان يف رؤوس األموال 

ويف الربح.
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من  وجييزون  البيع،  لعقد  متضمن  الرشكة  عقد  أن  املالكية  يرى   .15
خلط  العنان  يف  يشرتطون  وال  واملفاوضة،  واألبدان  العنان  الرشكة  أنواع 
املالني، ويشرتطون أن يكون الربح عىل قدر رأس املال يف العنان واملفاوضة، 
املال  رأس  يكون  أن  يشرتطون  أهنم  إال  العروض،  يف  الرشكة  ويصححون 

من جنس واحد إن كان من نقد.

أهنم  إال  املباحات،  متلك  يف  حتى  األبدان  رشكة  املالكية  يصحح   .16
وال  املفاوضة،  وجييزون  تالزمها،  أو  الصنعة  واحتاد  املكان  احتاد  يشرتطون 
باب  من  أهنا  يرون  كالشافعية،  فهم  املضاربة  وأما  الوجوه،  رشكة  جييزون 

اإلجارة، وإنام أبيحت للحاجة.

فيها  أدخلوا  إن  املفاوضة  إال  الرشكات  أنواع  مجيع  احلنابلة  جييز   .17
ربحًا أو خسارة نادرتني.

18. ال يشرتط احلنابلة يف العنان التساوي يف رأس املال، وال أن يكون 
الربح عىل قدر رأس املال، وال أن يكون املال من جنس واحد، وال أن يشرتكا 
يف العمل، وال يشرتطون خلط املالني، وإن اشرتكا دون خلط فالضامن عىل 

الرشكة، ولكنهم يشرتطون أن يكون رأس املال من النقود.

19. جييز احلنابلة رشكة األبدان ولو اختلفت الصنعة، ولو مل تكن إحدى 
الصنعتني مالزمة لألخرى، ولو يف متلك املباحات، وجييزون رشكة الوجوه، 

ويدخلون املضاربة يف باب الرشكات.
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20. لفساد عقد الرشكة أربعة أسباب متفق عليها: 1. اختالل رشط من 
اشتامل عقد   .3 الرشكة عىل جهالة.  اشتامل عقد   .2 املتفق عليها.  الرشوط 
الرشكة عىل رشط فاسد يؤدي إىل جهالة الربح. 4. أن تكون الرشكة فيام ال 

يصح فيه التوكيل.

21. الراجح أن عدم خلط املالني ال يفسد الرشكة.

22. الراجح أن الرشط الفاسد إن كان ال يؤدي إىل جهالة الربح فإنه ال 
يفسد الرشكة.

23. اتفقت املذاهب األربعة عىل صحة الترصف يف الرشكة الفاسدة إن 
مل يكن سبب الفساد عدم أهلية املتعاقدين.

نص  فقد  الرشيكني  أحد  أهلية  عدم  الرشكة  فساد  سبب  كان  إن   .24
هذه  عىل  غريهم  ينص  ومل  يصح،  ال  حينئذ  الترصف  أن  الشافعية  بعض 

املسألة.

25. اختلف أهل العلم يف طريقة قسمة األرباح الناجتة عن رشكة العنان 
الفاسدة أو رشكة الوجوه الفاسدة، والراجح أن الواجب عند فساد الرشكة 

أن يكون نصيب كل رشيك ربح مثله.

26. اختلف أهل العلم فيام يستحقه كل من العامل ورب املال يف عقد 
قراض  يستحق  الفاسدة  املضاربة  يف  العامل  أن  والراجح  الفاسد،  املضاربة 

مثله.
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فإنه يفرق بني ما يكون عمل كل واحد  27. إن فسدت رشكة األبدان 
فيه  يتميز  ال  ما  وبني  عمله،  ربح  الرشيكني  من  واحد  فلكل  متميزًا،  منهام 

العمل، فلكل واحد من الرشيكني سهم مثله.

28. إن فسدت رشكة املفاوضة فإن األرباح تقسم هنا بقدر ربح املثل ملا 
كان فيه اشرتاك برأس املال، وأما ما كان فيه رأس املال من أحدمها والعمل 
من اآلخر فالربح للاملك، وللعامل نصيب املثل، وأما ما اشرتكا فيه بالعمل 
دون رأس املال، فإن متيز العمل فلكل واحد منهام ربح عمله، وإن مل يتميز 

فلكل واحد من الرشيكني سهم مثله.

الفاسدة،  الرشكة  مال  من  يديه  حتت  تلف  ما  الرشيك  يضمن  ال   .29
سواء كانت عنانا أو مضاربة أو غريها من أنواع الرشكة.

لوجهه  خالصًا  العمل  هذا  جيعل  أن  ىلاعتو هناحبس  اهلل  أسأل  اخلتام  ويف 
الكريم، وأن جيزي خريًا من أعانني عىل إعداده وإخراجه، وآخر دعوانا أن 

احلمد هلل رب العاملني.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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مسعود . 17 بن  بكر  أبو  الدين،  عالء  املؤلف:  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 

العلمية، 1406هـ-1986م،  الكتب  دار  الكاساين احلنفي، بريوت،  بن أمحد 
الثانية. الطبعة 
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الصغري، . 18 الصاوي عىل الرشح  املعروف بحاشية  املسالك  السالك ألقرب  بلغة 
املؤلف: أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت، الشهري بالصاوي املالكي، بريوت، 

دار املعارف.
أمحد . 19 بن  موسى  بن  أمحد  بن  حممود  حممد  أبو  املؤلف:  اهلداية،  رشح  البناية 

العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  العيني،  الدين  بدر  احلنفي  الغيتايب  حسني  بن 
1420هـ-2000م، الطبعة األوىل.

بن . 20 اخلري  أيب  بن  حييى  احلسني  أبو  املؤلف:  الشافعي،  اإلمام  مذهب  يف  البيان 
سامل العمراين اليمني الشافعي، جدة، دار املنهاج، 1421هـ-2000م، الطبعة 

األوىل.
املؤلف: . 21 املستخرجة،  ملسائل  والتعليل  والتوجيه  والرشح  والتحصيل  البيان 

اإلسالمي،  الغرب  دار  بريوت،  القرطبي،  رشد  بن  أمحد  بن  حممد  الوليد  أبو 
1408هـ-1988م، الطبعة الثانية.

الرّزاق . 22 عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد  املؤلف:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 
بيدي، دار اهلداية. احلسيني، أبو الفيض، امللّقب بمرتىض الزَّ

بن . 23 القاسم  أيب  بن  يوسف  بن  حممد  املؤلف:  خليل،  ملخترص  واإلكليل  التاج 
الكتب  دار  بريوت،  املالكي،  املواق  اهلل  عبد  أبو  الغرناطي،  العبدري  يوسف 

العلمية، 1416هـ-1994م، الطبعة األوىل.
بن . 24 عيل  بن  عثامن  املؤلف:   ، ْلبِيِّ الشِّ وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 

حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي، القاهرة، املطبعة الكربى األمريية، 
بوالق، 1313هـ، الطبعة األوىل.

الدين . 25 عالء  بكر  أبو  أمحد،  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  الفقهاء،  حتفة 
السمرقندي، بريوت، دار الكتب العلمية، 1414هـ-1994م، الطبعة الثانية.
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حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، ومعه حوايش الرشواين والعبادي، املؤلف: أمحد . 26
بمرص،  الكربى  التجارية  املكتبة  مرص،  اهليتمي،  حجر  بن  عيل  بن  حممد  بن 

1357هـ-1983م.
حتقيق املراد يف أن النهي يقتيض الفساد، املؤلف: صالح الدين أبو سعيد خليل . 27

بن كيكلدي بن عبد اهلل الدمشقي العالئي، الكويت، دار الكتب الثقافية.
التْفِسرُي الَبِسْيط، املؤلف: أبو احلسن عيل بن أمحد بن حممد بن عيل الواحدي، . 28

حممد  اإلمام  العلمي-جامعة  البحث  عامدة  الرياض،  الشافعي،  النيسابوري، 
بن سعود اإلسالمية.، 1430هـ، الطبعة األوىل.

القريش . 29 كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  املؤلف:  العظيم،  القرآن  تفسري 
1420هـ- والتوزيع،  للنرش  طيبة  دار  الرياض،  الدمشقي،  ثم  البرصي 

1999م، الطبعة الثانية.
الدين حممد بن حممد بن حممد . 30 أبو عبد اهلل، شمس  التقرير والتحبري، املؤلف: 

الكتب  دار  بريوت،  احلنفي،  املوقت  ابن  له  ويقال  حاج  أمري  بابن  املعروف 
الثانية. العلمية، 1403هـ-1983م، الطبعة 

نرص . 31 بن  عيل  بن  الوهاب  عبد  حممد  أبو  املؤلف:  املالكي،  الفقه  يف  التلقني 
العلمية، 1425هـ-2004م،  الكتب  املالكي، بريوت، دار  البغدادي  الثعلبي 

الطبعة األوىل.
التوضيح يف رشح املخترص الفرعي البن احلاجب، املؤلف: خليل بن إسحاق . 32

بن موسى، ضياء الدين اجلندي املالكي املرصي، مركز نجيبويه للمخطوطات 
وخدمة الرتاث، 1429هـ-2008م، الطبعة األوىل.

التيسري التحرير، املؤلف: حممد أمني بن حممود البخاري املعروف بأمري بادشاه . 33
احلنفي، بريوت، دار الكتب العلمية، 1403هـ-1983م.
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بن . 34 كثري  بن  يزيد  بن  جرير  بن  حممد  املؤلف:  القرآن،  تأويل  يف  البيان  جامع 
1420هـ- الرسالة،  مؤسسة  بريوت،  الطربي،  جعفر  أبو  اآلميل،  غالب 

2000م، الطبعة األوىل.
جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود، املؤلف: شمس الدين حممد . 35

الشافعي،  القاهري  ثم  األسيوطي  املنهاجي  اخلالق،  عبد  بن  عيل  بن  أمحد  بن 
بريوت، دار الكتب العلمية، 1417هـ-1996م، الطبعة األوىل.

اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري، املؤلف: أبو بكر بن عيل بن حممد احلدادي . 36
بِيِدّي اليمني احلنفي، املطبعة اخلريية، 1322هـ، الطبعة األوىل. العبادي الزَّ

ِمّي . 37 حاشية البجريمي عىل رشح املنهج، املؤلف: سليامن بن حممد بن عمر الُبَجرْيَ
املرصي الشافعي، مطبعة احللبي، 1369هـ-1950م.

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، املؤلف: حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي . 38
املالكي، بريوت، دار الفكر.

بن . 39 حممد  بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  املستقنع،  زاد  رشح  املربع  الروض  حاشية 
قاسم العاصمي احلنبيل النجدي، 1397هـ، الطبعة األوىل.

بن . 40 أمحد  بن  عيل  املؤلف:  الرباين،  الطالب  كفاية  رشح  عىل  العدوي  حاشية 
مكرم الصعيدي العدوي أبو احلسن، بريوت، دار الفكر، 1414هـ-1994م.

احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، املؤلف: أبو احلسن عيل بن حممد . 41
بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي، الشهري باملاوردي، بريوت، دار الكتب 

العلمية، 1419هـ -1999م، الطبعة األوىل.
احلسبة يف اإلسالم، املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد . 42

السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي، 
بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل.
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درر احلكام رشح غرر األحكام، املؤلف: حممد بن فرامرز بن عيل الشهري بمال . 43
-أو منال أو املوىل- خرسو، دار إحياء الكتب العربية.

املؤلف: . 44 اإلرادات،  منتهى  برشح  املعروف  املنتهى  لرشح  النهى  أويل  دقائق 
احلنبيل،  البهويت  إدريس  بن  حسن  ابن  الدين  صالح  بن  يونس  بن  منصور 

بريوت، عامل الكتب، 1414هـ-1993م، الطبعة األوىل.
الرمحن . 45 عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  العباس شهاب  أبو  املؤلف:  الذخرية، 

الطبعة  1994م،  اإلسالمي،  الغرب  دار  بريوت،  بالقرايف،  الشهري  املالكي 
األوىل.

رد املحتار عىل الدر املختار، املؤلف: حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين . 46
الدمشقي احلنفي، بريوت، دار الفكر، 1412هـ-1992م، الطبعة الثانية.

الروض املربع رشح زاد املستقنع، املؤلف: منصور بن يونس بن صالح الدين . 47
ابن حسن بن إدريس البهويت احلنبيل، دار املؤيد، مؤسسة الرسالة.

روضة الطالبني وعمدة املفتني، املؤلف: أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف . 48
النووي، بريوت، املكتب اإلسالمي، 1412هـ-1991م، الطبعة الثالثة.

الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، . 49 املناظر يف أصول  الناظر وجنة  روضة 
اجلامعييل  قدامة  بن  حممد  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  املؤلف: 
الرّيان  مؤسسة  املقديس،  قدامة  بابن  الشهري  احلنبيل،  الدمشقي  ثم  املقديس 

للطباعة والنرش والتوزيع، 1423هـ-2002م، الطبعة الثانية.
زاد املسري يف علم التفسري، املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل . 50

بن حممد اجلوزي، بريوت، دار الكتاب العريب، 1422هـ، الطبعة األوىل.
دار . 51 بريوت،  القزويني،  يزيد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  املؤلف:  ماجه،  ابن  سنن 

الرسالة العاملية، 1430هـ-2009م، الطبعة األوىل.
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بشري . 52 بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليامن  داود  أبو  املؤلف:  داود،  أيب  سنن 
1430هـ- الرسالة،  دار  بريوت،  ِجْستاين،  السِّ األزدي  عمرو  بن  شداد  بن 

2009م، الطبعة األوىل.
بن . 53 مهدي  بن  أمحد  بن  عمر  بن  عيل  احلسن  أبو  املؤلف:  الدارقطني،  سنن 

الرسالة،  الدارقطني، بريوت، مؤسسة  البغدادي  دينار  بن  النعامن  بن  مسعود 
1424هـ-2004م، الطبعة األوىل.

عيل . 54 بن  شعيب  بن  أمحد  الرمحن  عبد  أبو  املؤلف:  للنسائي،  الصغرى  السنن 
1406هـ-  اإلسالمية،  املطبوعات  مكتب  حلب:  النسائي،  اخلراساين، 

1986م، الطبعة الثانية.
الشامل يف فقه اإلمام مالك، املؤلف: هبرام بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن عمر . 55

مركز  املالكي،  ْمَياطِّي  الدِّ ِمرِيّي  الدَّ السلمي  الدين  تاج  البقاء،  أبو  بن عوض، 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، 1429هـ-2008م، الطبعة األوىل.

املازري . 56 التَِّميمي  عمر  بن  عيل  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  املؤلف:  التلقني،  رشح 
املالكي، دار الغرب اإِلسالمي، 2008م، الطبعة األوىل.

أمحد . 57 بن  يوسف  بن  الباقي  عبد  املؤلف:  خليل،  خمترص  عىل  رقاين  الزُّ رشح 
الطبعة  1422هـ-2002م،  العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  املرصي،  الزرقاين 

األوىل.
اهلل . 58 عبد  بن  حممد  الدين  شمس  املؤلف:  اخلرقي،  خمترص  عىل  الزركيش  رشح 

الزركيش املرصي احلنبيل، الرياض، دار العبيكان، 1413هـ، الطبعة األوىل.
الرشح الكبري عىل متن املقنع، املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة . 59

الكتاب  دار  بريوت،  الدين،  شمس  الفرج،  أبو  احلنبيل،  اجلامعييل  املقديس 
العريب للنرش والتوزيع.
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رشح عمدة الفقه، املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد . 60
السالم ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي، الرياض، دار العاصمة، 1429هـ-

2008م، الطبعة األوىل.
أبو . 61 املالكي  اخلريش  اهلل  عبد  بن  حممد  املؤلف:  للخريش،  خليل  خمترص  رشح 

عبد اهلل، بريوت، دار الفكر للطباعة.
الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، املؤلف: حممد بن صالح بن عثيمني، الرياض، . 62

دار ابن اجلوزي، 1422هـ-الطبعة األوىل.
اجلعفي، . 63 البخاري  اهلل  عبد  أبو  إسامعيل  بن  حممد  املؤلف:  البخاري،  صحيح 

دار طوق النجاة، 1422هـ، الطبعة األوىل.
النيسابوري، . 64 القشريي  احلسن  أبو  احلجاج  بن  املؤلف: مسلم  صحيح مسلم، 

بريوت، دار إحياء الرتاث العريب.
الطرق احلكمية، املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن . 65

قيم اجلوزية، مكتبة دار البيان.
العزيز رشح الوجيز، املؤلف: عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم، أبو القاسم . 66

الطبعة  1417هـ-1997م،  العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  القزويني،  الرافعي 
األوىل.

عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، املؤلف: أبو حممد جالل الدين عبد . 67
اهلل بن نجم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي املالكي، بريوت، دار الغرب 

اإلسالمي، 1423هـ-2003م، الطبعة األوىل.
العناية رشح اهلداية، املؤلف: حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اهلل . 68

ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت، دار الفكر.
الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، املؤلف: زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا . 69

األنصاري، زين الدين أبو حييى السنيكي، املطبعة امليمنية.
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عبد . 70 بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  تقي  املؤلف:  تيمية،  البن  الكربى  الفتاوى 
احلراين  تيمية  ابن  حممد  بن  القاسم  أيب  بن  اهلل  عبد  بن  السالم  عبد  بن  احلليم 
الطبعة  1408هـ-1987م،  العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  الدمشقي،  احلنبيل 

األوىل.
فتح القدير، املؤلف: كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن . 71

اهلامم، بريوت، دار الفكر.
الفروع ومعه تصحيح الفروع، املؤلف: حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو . 72

عبد اهلل، شمس الدين املقديس الراميني ثم الصاحلي احلنبيل، بريوت، مؤسسة 
الرسالة، 1424هـ-2003م، الطبعة األوىل.

مهدي . 73 بن  أمحد  بن  ثابت  بن  عيل  بن  أمحد  بكر  أبو  املؤلف:  واملتفقه،  الفقيه 
اخلطيب البغدادي، السعودية: دار ابن اجلوزي، 1421هـ، الطبعة الثانية.

)أو . 74 بن غانم  املؤلف: أمحد  القريواين،  أيب زيد  ابن  الدواين عىل رسالة  الفواكه 
بريوت،  املالكي،  األزهري  النفراوي  الدين  شهاب  مهنا،  ابن  سامل  بن  غنيم( 

دار الفكر.
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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وآله وصحبه 
ومن وااله، أما بعد:

فلقد كرم اهلل املرأة، وجعل هلا احلقوق الرشعية يف مجيع جماالهتا، ومنها 
حق النكاح، ورتب عىل ذلك األحكام الرشعية والفقهية التي تستند عليها 
يف املرافعات القضائية، وجعل لويل أمرها احلق يف الوالية حسب الضوابط 
هلا  اهلل  رتب  فقد  الوالية  بمقتضيات  الويل  أخل  ما  ومتى  الرشعية،  واألدلة 
أو  الوالية  إسقاط  يف  النظر  الرشعية  وللمحاكم  القضاء،  إىل  الرتافع  حق 

نقلها من هذا الويل إذا ثبت للقايض ظلم الويل ملوليته وعضله هلا.

أن  واألصل  عنها،  الظلم  ورفع  للمرأة  الرشيعة  تكريم  من  ذلك  وكل 
الويل حيافظ عىل هذه املرأة، ويراعي مصاحلها، ويسعى لتحقيق مبدأ العدل 

والرعاية التي وليها واستحقها؛ فهو راٍع ومسؤول عن رعيته.

أمهية املوضوع:

تظهر  حيث  املجتمع،  من  رشحية  يمس  كونه  املوضوع  هذا  أمهية  تربز 
أمهيته يف بيان متاسك األرسة املسلمة، وبيان حق املرأة يف اإلسالم، كام تظهر 
أمهية رعاية املرأة من قبل وليها، واحلرص عىل رعاية مصاحلها؛ ومنها قضية 
يف  األمهية  وتظهر  الكفء،  اختيار  من  هلا  األنسب  هو  ما  واختيار  النكاح 
هذه الدراسة من حيث وجود قضايا العضل يف املحاكم الرشعية وبيان دور 
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العضل من قبل  القايض كويل للمرأة يف حال  ينتهجه  الذي  احلكم الرشعي 
األب بإسقاط واليته أو نقلها للويل األبعد.

أهداف البحث:

هيدف هذا البحث إىل:

والقيام بحقها عىل  الوالية  املرتتبة عىل  الرشعية  املصالح  بيان حتقيق   .1
الويل عىل  قبل  الالزمة من  بالرعاية  املطلوب رشعًا، وعدم اإلخالل  الوجه 

النكاح.

إسقاط  وحاالت  النكاح  عن  املرأة  بعضل  املتعلقة  املسائل  دراسة   .2
الوالية وانتقاهلا.

من  أو  للسلطان  نقلها  وحكم  األبعد  للويل  الوالية  نقل  حكم  بيان   .3
ينيبه.

السابقة: الدراسات 

هذا املوضوع قد بحث يف رسائل علمية وأبحاث قدمت ملؤمترات فقهية 
منها:

د.  مقارنة معارصة-:  فقهية  النكاح -دراسة  موليته عن  الويل  عضل   -
هالة بنت حممد حسني جستنية، بحث حمكم يف جملة العدل، العدد 75 شوال 
حتدث  وإنام  إسقاطها،  إىل  وال  الوالية  النتقال  البحث  يتطرق  مل  1437هـ. 
أقوال  عرض  حيث  العضل،  وأثر  عليه  املرتتبة  واملفاسد  العضل  حكم  عن 

الفقهاء، ثم ُختم البحث بالتطبيقات املعارصة.
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وأضيف  وانتقاهلا،  الوالية  سقوط  إىل  فيه  فسأتطرق  البحث  هذا  أما 
القضية،  يف  القايض  حكم  مبينًا  الرشعية  املحاكم  من  القضائية  التطبيقات 

ودراسة احلكم ومستنده.

عضل املرأة عن النكاح -دراسة فقهية مقارنة-: للطالبة: سهاد حسن   -
يف  املاجستري  درجة  عىل  احلصول  ملتطلبات  استكامالً  البحث  ُقدم  البياري، 
الفقه املقارن من كلية الرشيعة والقانون يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، 2007م. 
التعريفات واحلكم  املقدم عدا  البحث  الباحثة ليشء من مفردات  تتطرق  مل 

العام، وذكر األسباب التي تؤدي إىل العضل.

-  دعوى العضل والدفوع املوضوعية الواردة عليها يف الفقه اإلسالمي: 
السعودية،   القضائية  العلمية  اجلمعية  )قضاء(،  جملة  يف  منشور  حمكم  بحث 
العدد العارش، 1439هـ، للدكتور عبد احلافظ بن يوسف أبو محيدة، تطرق 
الباحث فيه إىل حكم العضل وأسبابه وأركانه ورشوطه، ثم الدفوع لدعوى 
العضل؛ فهو خمتلف اختالفًا كبريًا عن موضوع ومضمون هذه الدراسة، ومل 

يشرتك معها إال يف بعض األمور الفقهية العامة.

بتطبيقات  بختمه  الفقهية  لألحكام  باإلضافة  البحث  هذا  متيز  وقد 
قضائية من واقع املحاكم الرشعية يف اململكة العربية السعودية.

خطة البحث:

وقد رسمت هلذا البحث خطة مكونة من مقدمة وأربعة مباحث وخامتة، 
جاءت عىل النحو اآليت:
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املقدمة:

وبينت فيها أمهية املوضوع وسبب اختياره والدراسات السابقة، وذلك 
عىل سبيل اإلجياز.

املبحث األول: العضل وحكمه:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف العضل.

املطلب الثاين: حكم العضل.

املبحث الثاين: الوالية وأحكامها:

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف الوالية يف اللغة واالصطالح.

املطلب الثاين: أقسام الوالية.

املطلب الثالث: حكم زواج املرأة بال ويل.

املطلب الرابع: أثر زواج املرأة بال ويل.

املبحث الثالث: أثر العضل يف سقوط الوالية وانتقاهلا عن املرأة.

املبحث الرابع: تطبيقات قضائية.

اخلامتة:

وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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البحث: منهج 

وكان منهجي يف هذا البحث، مبنيًا عىل املنهج االستقرائي والتزمت فيه 
بام ييل:

1. توثيق األقوال وعزوها لقائليها.

2. عزو اآليات القرآنية إىل سورها.

مصادرها  من  احلاشية  يف  البحث  يف  الواردة  األحاديث  ختريج   .3
األصلية، وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها -إن مل تكن يف الصحيحني أو 

أحدمها- فإن كانت كذلك مل أتعرض للحكم عليها.

ثبت  يف  بذكرها  اكتفيت  واملراجع  للمصادر  التفصيلية  املعلومات   .4
املصادر واملراجع؛ حتى ال أثقل هبا حوايش البحث.

5. فهرس املصادر واملراجع.
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المبحث األول
العضل وحكمه

وفيه مطلبان.

المطلب األول: تعريف العضل:

العضل يف اللغة:

قال ابن فارس: العني والضاد والالم أصل واحد صحيح يدل عىل شدة 
والعضيلة  العضلة  من  مأخوذ  وهو  العضل،  ذلك  ومن  األمر،  يف  والتواء 
كثري  كان  إذا  وعضل  عضل  فهو  عضاًل  عضل  غليظ،  حلم  معها  عصبة  كل 
من  املرأة  منع  بمعنى  النكاح  يف  العضل  الفقهاء  استعمل  وقد  العضالت، 

الزواج)1(.

العضل يف االصطالح:

استعمل الفقهاء العضل بعدة معاين منها:

يستعمل: بمعنى املنع من التزويج، قال ابن قدامة هللا همحر: هو منع املرأة 
من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهام يف صاحبه)2(.

ويستعمل: ملنع األب ابنته من النكاح ال ملصلحتها بل إلرضارها، وهذا 
املالكية)3(. تعريف 

انظر: لسان العرب، مادة عضل )451/11(، معجم مقاييس اللغة )345/4(.  )1(
انظر: املغني )31/7(، بدائع الصنائع )376/2(، مغني املحتاج )153/3(.  )2(

انظر: رشح منح اجلليل )283/3(.  )3(
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ويستعمل لفظ العضل بمعنى اإلرضار بالزوجة.

هللا همحر:  قدامة  ابن  قال  بالزوجة،  اإلرضار  بمعنى  اخللع  يف  ويستعمل 
إن عضل زوجته، وضارها بالرضب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها من 
النفقة والقسم ونحو ذلك لتفتدي نفسها منه ففعلت فاخللع باطل والعوض 

مردود)1(.

والتعريف املختار هو األول.

رشح التعريف:

من  ابنته  منع  من  األب  امتنع  فلو  الكفء،  غري  خُيرج  الكفء:  قوله: 
التزويج بغري الكفء ال يعد عاضاًل هلا.

قوله: إذا طلبت ذلك: إذا مل تطلب ال يعد عاضاًل.

والتضييق عليها،  بالرضب  إن عضل زوجته، وضارها  قدامة:  ابن  قال 
أو منعها حقوقها من النفقة والقسم ونحو ذلك لتفتدي نفسها منه، ففعلت 

فاخللع باطل والعوض مردود)2(.

فال يكون الويل عاضاًل للمرأة عند املالكية، إال إذا حتقق عندهم الرضر، 
حال  يف  عاضاًل  األب  عدوا  حيث  العلامء،  مجهور  عليه  ما  خالف  وهذا 

االمتناع، ومل يفرقوا بني وقوع الرضر من عدمه.

انظر: املغني )327/7(.  )1(
انظر: املغني )54/7(.  )2(
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فال  املجربة،  ابنته  تزويج  وامتنع من  أبًا جمربًا  الويل  كان  فإن  وعىل هذا؛ 
يعد عاضاًل إال إذا حتقق منه اإلرضار هبا، وظهر الرضر بالفعل، كأن يمنعها 
الوظيفي،  مرتبها  يستويل عىل  بأن  ليستثمرها  أو  بخدمته،  لتقوم  الزواج  من 

وخيشى أن تقطعه عنه لو تزوجت.

المطلب الثاني: حكم العضل:

األصل أن العضل الذي هو منع الويل موليته ظلم للمرأة، وهو حرام؛ 
ن 

َ
َجلَُهنَّ فََل َتۡعُضلُوُهنَّ أ

َ
أ َفَبلَۡغَن  بدليل قوله تعاىل: ﴿ِإَوَذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء 

َكَن  َمن  بِهِۦ  يُوَعُظ  َذٰلَِك  بِٱلَۡمۡعُروِفۗ  بَۡيَنُهم  تََرَٰضۡواْ  إَِذا  ۡزَوَٰجُهنَّ 
َ
أ يَنِكۡحَن 

َيۡعلَُم   ُ َوٱللَّ ۡطَهُرۚ 
َ
َوأ لَُكۡم  ۡزَكٰ 

َ
أ َذٰلُِكۡم  ٱٓأۡلِخرِۗ  َوٱۡلَۡوِم   ِ بِٱللَّ يُۡؤِمُن  ِمنُكۡم 

نُتۡم َل َتۡعلَُموَن232﴾)1(.
َ
َوأ

النهي  أن  واألصل  العضل،  عن  اآلية  هذه  يف  اهلل  هنى  الداللة:  وجه 
التحريم. يقتيض 

وكذلك من أساء العرشة، وضيق عىل املرأة حتى تفتدي منه بام أعطاها 
من مهر، فحكمه التحريم؛ ألنه ظلم هلا بمنعها حقها من حسن العرشة ومن 

النفقة.

ِيَن  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ وقد هنى اهلل ىلاعتو هناحبس األزواج عن ذلك يف قوله تعاىل: ﴿َيٰٓ

ن تَرِثُواْ ٱلّنَِسآَء َكۡرٗهاۖ َوَل َتۡعُضلُوُهنَّ ِلَۡذَهُبواْ بَِبۡعِض 
َ
َءاَمُنواْ َل َيِلُّ لَُكۡم أ

سورة البقرة آية )232(.  )1(
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فَإِن  بِٱلَۡمۡعُروِفۚ  وُهنَّ  َوَعِشُ َبّيَِنةٖۚ  مُّ بَِفِٰحَشةٖ  تنَِي 
ۡ
يَأ ن 

َ
أ  ٓ إِلَّ َءاتَۡيُتُموُهنَّ  َمآ 

ا َكثرِٗيا19﴾)1(. ُ فِيهِ َخرۡيٗ ٔٗا َوَيۡجَعَل ٱللَّ ن تَۡكَرُهواْ َشۡي
َ
َكرِۡهُتُموُهنَّ َفَعَسٰٓ أ

قال معقل بن يسار: »زوجت أختًا يل من رجل فطلَّقها، حتى إذا انقضت 
ثم  فطلقتها،  وأكرمتك،  وأفرشتك  له: زوجتك  فقلت  عدهتا، جاء خيطبها، 
به، وكانت  بأس  أبدًا، وكان رجاًل ال  إليك  تعود  جئت ختطبها، ال واهلل ال 
 ﴾ َتۡعُضلُوُهنَّ ﴿َوَل  اآلية:  هذه  تعاىل  اهلل  فأنزل  إليه،  ترجع  أن  تريد  املرأة 

فقلت: اآلن أفعل يا رسول اهلل. قال: فزوجها إياه«)2(.

ويباح العضل من الويل يف حاالت منها:

إذا كان املنع ملصلحة املرأة، كأن تطلب النكاح من غري كفء، فيمتنع   -
عن تزوجيها ملصلحتها.

وكذلك يباح العضل من الزوج، بالتضييق عىل الزوجة حتى تفتدي   -
﴿َوَل  تعاىل:  لقوله  الفاحشة؛  املرأة  إتيان  حال  يف  مهر،  من  أعطاها  بام  منه 
 ،﴾ َبّيَِنةٖ مُّ بَِفِٰحَشةٖ  تنَِي 

ۡ
يَأ ن 

َ
أ  ٓ إِلَّ َءاتَۡيُتُموُهنَّ  َمآ  بَِبۡعِض  ِلَۡذَهُبواْ  َتۡعُضلُوُهنَّ 

فقد استثنى اهلل ذلك هبذا النص إذا وقعت املرأة يف الفاحشة.

واختلف العلامء يف املراد بالفاحشة املبيِّنة.

سورة النساء آية )19(.  )1(
النكاح باب من قال: ال نكاح إال بويل )16/7(  البخاري يف صحيحه كتاب  أخرجه   )2(

حديث رقم )5130(.
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والعصيان  النشوز  هي:  آخرون  وقال  الزنا،  هي:  منهم  مجاعة  فقال 
وبذاءة اللسان والظاهر شمول اآلية للكل)1(.

وقال ابن كثري: إنه جيد، فإذا زنت أو أساءت بلساهنا، أو نشزت جازت 
مضارهتا؛ لتفتدي منه بام أعطاها عىل ما ذكرنا من عموم اآلية)2(.

وقد اختلف الفقهاء هل للويل منع املرأة من التزويج بدون مهر مثلها:

القول األول: ما ذهب إليه احلنفية أن للويل منع املرأة من التزويج بدون 
مهر مثلها، ألن عليهم فيه عارًا، وفيه رضر عىل نسائها لنقص مهر مثلهن)3(.

لنقصان  العضل  للويل  ليس  واحلنابلة  الشافعية  مذهب  الثاين:  القول 
املهر، أو لكونه من غري نقد البلد إذا رضيت به، فسواء طلبت التزويج بمهر 
مثلها أم دونه، مل جيز العضل؛ ألن املهر عوض خاص هبا وحق من حقوقها، 
فلم يكن للويل أن يعرتض عليها فيه؛ وألهنا لو أسقطته بعد ما وجب سقط 
املهر كله، فبعضه أوىل، وألن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص قال لرجل أراد أن يزوجه: 

انظر: أضواء البيان )149/1(.  )1(
انظر: تفسري القرآن العظيم )239/2(، أضواء البيان )149/1(.  )2(

انظر: االختيار لتعليل املختار )114/3(، بدائع الصنائع )282/2(، اجلوهرة النرية   )3(
.)19/4(
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))التمس ولو خامتًا من حديد(()1(، وقال المرأة زوجت بنعلني: ))أرضيت 

بنعلني من نفسك؟((، قالت: نعم؛ فأجازه النبي مـلسو هيلع هللا ىلص)2()3(.

وأجيب عن تعليل أصحاب القول األول:

هنع هللا يضر  عمر  فإن  كذلك؛  األمر  ليس  عليهم،  عارًا  فيه  أن  قوهلم  وهو 
الدنيا، أو تقوى عند اهلل كان أوالكم هبا رسول اهلل  قال: لو كان مكرمة يف 

مـلسو هيلع هللا ىلص. يعني غلو الصداق.

وامتنع من  أكفائها  لغريه من  تزوجيها  وأراد  بعينه،  فإن رغبت يف كفء 
بغري  التزويج  طلبت  إن  وأما  هلا،  عاضاًل  كان  أرادته،  الذي  من  تزوجيها 
كفئها، فله منعها من ذلك وال يكون عاضاًل هلا، وألهنا لو زوجت من غري 

كفئها كان له فسخ النكاح فألن متتنع منه ابتداء أوىل)4(.

ولذلك فإن القول الراجح يف هذه املسألة هو القول الثاين.

أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب النكاح، باب السلطان ويل )17/7(، حديث رقم   )1(
.)5135(

النساء )412/3(، حديث  ما جاء يف مهور  باب  النكاح،  أبواب  الرتمذي يف  أخرجه   )2(
رقم )1113(، وأخرجه أمحد يف مسنده )450/24(، يف سنده عاصم بن عبيد اهلل بن 
ربيعة،  بن  عامر  حديث  الرتمذي:  وقال  ضعيف،  وهو  اخلطاب،  بن  عمر  بن  عاصم 
الرتمذي  تصحيح  حكى  أن  بعد  املرام«  »بلوغ  يف  احلافظ  قال  صحيح،  حسن  حديث 
هذا: إنه خولف يف ذلك، انظر: جامع األصول تعليق عبد القادر األرنؤوط )7/7(، 

ضعفه األلباين يف كتاب إرواء الغليل )346/6(.
انظر: املغني )368/7(، الرشح الكبري )427/7(.  )3(

انظر: املغني )368/7(.  )4(
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الثاني المبحث 
الوالية وأحكامها

وفيه أربعة مطالب.

المطلب األول: تعريف الوالية في اللغة واالصطالح:

الوالية يف اللغة:

قال ابن فارس: الواو والالم والياء، أصل صحيح يدل عىل قرب، ومن 
ذلك الويل: القريب، يقال: تباعد بعد ويل، أي قرب، وجلس مما يليني، أي 

يقاربني، والويل: املطر جييء بعد الوسمي، سمي بذلك ألنه ييل الوسمي.

العم،  وابن  واحلليف،  والصاحب،  واملعتق،  املعتق  املوىل:  الباب  ومن 
القرب. وكل من ويل أمر آخر  الويل وهو  والنارص، واجلار؛ كل هؤالء من 

فهو وليه)1(.

وتأيت الوالية ملعنيني مها:

 َ املعنى األول: بمعنى املحبة والنرصة، ومنه قوله تعاىل: ﴿َوَمن َيَتَولَّ ٱللَّ
ِ ُهُم ٱۡلَغٰلُِبوَن56﴾)2(. ِيَن َءاَمُنواْ فَإِنَّ ِحۡزَب ٱللَّ ۥ َوٱلَّ َورَُسوَلُ

ۡوِلَآُء َبۡعٖض﴾)3(.
َ
وقول سبحانه: ﴿َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَنُٰت َبۡعُضُهۡم أ

املعنى الثاين: بمعنى السلطة والقدرة.
انظر: معجم مقاييس اللغة )141/6(.  )1(

سورة املائدة آية )56(.  )2(

سورة التوبة آية )71(.  )3(
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والوالية بالفتح املصدر، والوالية بالكرس االسم، مثل اإلمارة والنقابة، 
ألنه اسم ملا توليته وقمت به، فإذا أرادوا املصدر فتحوا.

قال ابن األثري: وكأن الوالية ُتشِعر بالتدبري والقدرة والفعل وما مل جيتمع 
ذلك فيها مل ينطلق عليه اسم الوايل)1(.

عىل  القدرة  تستلزم  والنرصة  املحبة  فإن  متقارب؛  احلالتني  يف  واملعنى 
معرفة املصلحة من الويل.

والوالية يف االصطالح:

عىل  توقف  غري  من  النافذة  والترصفات  العقود  إنشاء  عىل  القدرة  هي 
إجازة أحد)2(.

الوالية  أنواع  مجيع  فيه  فيدخل  العموم،  وجه  عىل  الوالية  تعريف  هذا 
وأقسامها.

ومل أجد تعريفًا خيص التزويج، ولكن يمكن أن يعرف بأنه: السلطة التي 
منحها الشارع للعصبة من النسب أو من يقوم مقامهم، والتي يتوقف عليها 

النكاح. عقد 

المطلب الثاني: أقسام الوالية:

قسم  حيث  بالويل،  املنوطة  السلطة  بحسب  أصلها  يف  الوالية  ختتلف 
العلامء الوالية إىل قسمني: والية عىل النفس، ووالية عىل املال.

انظر: لسان العرب )405/15(.  )1(
انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية )205/7(.  )2(
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العموم،  وجه  عىل  الصغري  شؤون  عىل  اإلرشاف  وهي  النفس:  فوالية 
كالتأديب والتعليم والتزويج ونحو ذلك.

وأما الوالية عىل املال: فهي قيام الويل عىل الشؤون التي تتعلق بالنفقة، 
واألمور املالية، وحفظ مال الصغري واملحجور عليه واستثامره)1(.

وعىل هذا يمكن أن نقسم الوالية يف النكاح إىل قسمني مها:

والية اإلجبار:

بنفسه،  العقد  الويل  فيبارش  النكاح،  عقد  تنفيذ  الكاملة يف  الوالية  وهي 
ويقوم بتنفيذه دون الرجوع للموىل عليه وأخذ رأيه، فالرأي النافذ هو رأي 
واإلجياب)2(،  احلتم  والية  أو  الرشعية  الوالية  وتسمى  التزويج،  يف  الويل 
واألصل فيها الترصف ملصلحة القارص، كوالية األب، أو اجلد، أو الويص 
بالنسبة  الوالية  هذه  ومصدر  القارص،  عىل  القايض  ووالية  الصغري،  عىل 

لألب أو اجلد أو القايض هو الرشع.

قبل  أومن  له،  اجلد  أو  األب  اختيار  فهي  للويص  الوالية  مصدر  وأما 
تعيني القايض.

وعىل هذا فإن والية اإلجبار تثبت ألربعة أسباب هي: القرابة، وامللك، 
والوالء، واإلمامة.

انظر: بدائع الصنائع )152/5(، الرشح الكبري للدردير )292/3(.  )1(
انظر: بدائع الصنائع )241/2(.  )2(
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وقد اختلف الفقهاء ملن تثبت والية اإلجبار:

فذهب احلنفية: إىل أهنا تثبت عندهم للعصبة مطلقًا، فله إنكاح الصغري 
والصغرية، واملجنون واملجنونة)1(.

األب  فويص  فاألب،  العبد،  أو  األمة  ملالك  تثبت  أهنا  املالكية:  وذهب 
عند عدم األب.

للبكر  اإلجبار  فيكون  والصغر؛  البكارة،  سببني:  بأحد  عندهم  وتثبت 
وإن كانت بالغًا، وللصغرية وإن كانت ثيبًا، ويستحب استئامرها)2(.

تثبت لألب، وللجد عند عدم األب؛ فلألب  أهنا  الشافعية: إىل  وذهب 
تزويج البكر صغرية كانت أو كبرية بغري إذهنا، ويستحب استئذاهنا، ويكفي 

يف البكر البالغة العاقلة إذا استؤذنت يف تزوجيها سكوهتا يف األصح)3(.

تثبت  وال  احلاكم،  ثم  ووصيه،  لألب،  تثبت  أهنا  إىل  احلنابلة:  وذهب 
للجد وسائر األولياء، وذلك عند تزويج الصغرية فقط)4(.

والية االختيار:

تسمى والية االستحباب والندب، وهي حق الويل يف تزويج املوىل عليه 
بناء عىل اختياره ورضاه.

انظر: بدائع الصنائع )241/2(، البحر الرائق )127/3(.  )1(
انظر: بداية املجتهد )6/2(، رشح خمترص خليل للخريش )325/10(.  )2(

انظر: احلاوي للاموردي )117/9(، املجموع )166/16(، مغني املحتاج )149/3(.  )3(
انظر: املغني )389/7(، الرشح الكبري البن قدامة )397/7(.  )4(
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وتثبت والية االختيار لسائر األولياء عند تزويج املرأة احلرة املكلفة ثيبًا 
كانت أو بكرًا بإذهنا.

وإذن البكر: السكوت، وإذن الثيب: الكالم)1(.

المطلب الثالث: حكم زواج المرأة بدون ولي:

اختلف الفقهاء هللا مهمحر يف حكم زواج املرأة بدون ويل عىل أقوال منها:

القول األول: ال يصح النكاح بال ويل:

وهو قول اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة)2(.

القول الثاين: يصح النكاح بال ويل:

وهو مذهب أيب حنيفة وأيب يوسف يف ظاهر الرواية)3(.

انظر: االختيار لتعليل املختار )3 / 106(، بدائع الصنائع )247/2(، مغني املحتاج   )1(
)3 / 149(، كشاف القناع )5 / 45(.

 ،)107/1( السالك  إرشاد   ،)399/1( املجتهد  بداية   ،)240/5( املدونة  انظر:   )2(
الفواكه الدواين )40/5(، روضة الطالبني )397/5(، احلاوي للاموردي )61/9(، 
الفروع   ،)337/7( املغني   ،)147/3( املحتاج  مغني   ،)408/2( للرشبيني  اإلقناع 

.)128/5(
الرائق  البحر   ،)117/2( احلقائق  تبيني   ،)102/3( املختار  لتعليل  االختيار  انظر:   )3(

)117/3(، العناية رشح اهلداية )405/4(، بداية املجتهد )36/3(.
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القول الثالث: التفريق بني البكر والثيب، وهو أنه يشرتط الويل يف البكر وال 
يشرتط يف الثيب.

وهو قول داود الظاهري)1(.

األدلة:

أدلة القول األول:

َجلَُهنَّ فََل 
َ
الدليل األول: قول اهلل تعاىل: ﴿ِإَوَذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َفَبلَۡغَن أ

ۡزَوَٰجُهنَّ إَِذا تََرَٰضۡواْ بَۡيَنُهم بِٱلَۡمۡعُروِف﴾)2(.
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
َتۡعُضلُوُهنَّ أ

وجه االستدالل: أن اهلل خاطب األولياء يف هذه اآلية، ولو كان أمر املرأة 
إليها ملا خوطب الويل، قال الشافعي هللا همحر: هذه اآلية أبني آية يف كتاب اهلل 

لجو زع داللة عىل أن ليس للمرأة احلرة أن تنكح نفسها)3(.

لألزواج  فيها  اخلطاب  بأن  باآلية:  االستدالل  وجه  يناقش  أن  ويمكن 
فدل  ٱلّنَِسآَء﴾  َطلَّۡقُتُم  ﴿ِإَوَذا  اآلية:  أول  بداللة  لألولياء،  وليس  املطلقني 

﴾ لألزواج وليس لألولياء. عىل أن املخاطب بقوله: ﴿فََل َتۡعُضلُوُهنَّ

أجيب عنه: بأن اآلية نزلت يف األولياء كام سيأيت بيانه يف قصة معقل بن 
يسار.

انظر: املحىل )38/9(.  )1(
سورة البقرة آية )232(.  )2(

انظر: األم )166/5(.  )3(
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.)1(﴾ ٰ يُۡؤِمنَّ الدليل الثاين: قوله تعاىل: ﴿َوَل تَنِكُحواْ ٱلُۡمۡشَِكِٰت َحتَّ

وجه االستدالل باآلية من وجهني:

ملا  هلا  املرأة  تزويج  أمر  كان  ولو  لألولياء،  اآلية  يف  اخلطاب  أن  األول: 
خوطب به األولياء.

إليها ملا هنى اهلل أن تتزوج املرشك، ألهنا غري  املرأة  الثاين: لو كان زواج 
خماطبة بذلك، وزاوج املرأة باملرشك غري جائز إمجاعًا)2(.

املسلمني  أمر  لويل  اآلية  يف  اخلطاب  بأن  باآلية:  االستدالل  نوقش وجه 
وليس لألولياء.

املؤمنني  كافة  هبا  املخاطب  أن  اآلية،  يف  األظهر  بأن  عنه:  وأجيب 
أو هو  األولياء،  اإلنكاح، وهم  إليه  ُينكحهن من  باآلية ال  فامُلراد  املكلفني، 
خطاب لألولياء، ومنهم األمراء عند فقدهم، أو عضلهم ملا عرف من قوله: 

))فإن اشتجروا فالسلطان ويِل من ال ويل هلا(()3(.

نكاح  ))ال  قال:  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  الثالث: عن أيب موسى  الدليل 
بن  وعمران  هريرة،  وأيب  عباس،  وابن  عائشة،  عن  الباب  ويف  بويل((،  إال 

حصني، وأنس)4(.

سورة البقرة آية )221(.  )1(
انظر: سبل السالم )176/2(.  )2(

املصدر السابق.  )3(
الويل )229/2(، حديث رقم )2085(،  باب يف  النكاح،  أبو داود يف كتاب  أخرجه   )4(
احلديث  رقم   ،)399/3( بويل  إال  نكاح  ال  جاء  ما  باب  سننه،  يف  الرتمذي  وأخرجه 
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ونوقش من وجهني:

الرفع  بني  اإلسناد  مضطرب  فاحلديث  احلديث،  صحة  عدم  األول: 
واإلرسال والوصل واالنقطاع)1(.

الثاين: بأنه يمكن محل الرواية عىل نفي الكامل)2(.

وأجيب عنه بأمرين:

الرتمذي:  قال  األئمة،  من  مجع  عند  احلديث  ُصحح  قد  أنه  األول: 
والعمل يف هذا الباب عىل حديث النبي مـلسو هيلع هللا ىلص: ))ال نكاح إال بويل(( 
مـلسو هيلع هللا ىلص منهم عمر بن اخلطاب،  النبي  العلم؛ من أصحاب  عند أهل 

وعيل بن أيب طالب، وعبد اهلل بن عباس، وأبو هريرة وغريهم)3(.

الثاين: أن كالم الشارع حيمل عىل احلقيقة الرشعية؛ أي ال نكاح رشعي 
أو موجود يف الرشع إال بويل، قال املروذي: سألت أمحد وحييى عن حديث: 

))ال نكاح إال بويل(( فقاال: صحيح، وهو لنفي احلقيقة الرشعية)4(.

بويل  إال  نكاح  ال  باب  النكاح،  كتاب  السنن،  يف  ماجه  ابن  وأخرجه   ،)1101(
)605/1(، حديث رقم )1880(.

قال  خزيمة،  وابن  ماجه  وابن  والرتمذي  داود  وأبو  أمحد  رواه  صحيح،  احلديث  هذا 
وأبو  اهلل  عبد  بن  ورشيك  إرسائيل  رواه  اختالف،  فيه  موسى  أيب  وحديث  الرتمذي: 
عوانة وزهري بن معاوية وقيس بن الّربيع، عن أيب إسحاق، عن أيب بردة، عن أيب موسى 

مرفوعًا. انظر: البدر املنري )543/7(.
انظر: فتح القدير البن اهلامم )259/3(.  )1(

كشاف القناع )48/5(.  )2(
انظر: جامع الرتمذي )399/3(.  )3(

املغني )337/7(، كشاف القناع )48/5(.  )4(
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الدليل الرابع: وروي عن عائشة ريض اهلل عنها، عن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص 
أنه قال: ))أيام امرأة نكحت نفسها بغري إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، 
فإن أصاهبا فلها املهر بام استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ويل من 

ال ويل له(()1(.

الزهري  سألت  جريج:  ابن  قال  أنكره.  وقد  رواه  الزهري  بأن  نوقش: 
عنه فلم يعرفه)2(.

ابن  عن  هذا  يذكر  مل  قال  أنه  معني،  بن  حييى  عن  ُذكر  بام  عنه:  وأجيب 
جريج غري ابن علية، وضعَّف حييى رواية ابن علية عن ابن جريج)3(.

قال اإلمام أمحد وحييى: ولو ثبت هذا مل يكن حجة، ألنه قد نقله ثقات 
عنه، فلو نسيه الزهري مل يرضه، ألن النسيان مل يعصم منه إنسان)4(.

 ،)2083( رقم  حديث   ،)229/2( الويل  يف  باب  النكاح،  كتاب  داود  أبو  أخرجه   )1(
وأخرجه الرتمذي، باب ما جاء ال نكاح إال بويل )399/3(، رقم احلديث )1102(، 
وأخرجه ابن ماجه يف السنن، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بويل )605/1(، حديث 
ابن  أن  فيه بعضهم من جهة  الرتمذي: حديث حسن، وقد تكلم  قال  رقم )1879(، 
جريج، قال: ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره قال: فضعفوا احلديث من أجل هذا، 
لكن ذكر عن حييى بن معني أنه قال: مل يذكر هذا عن ابن جريج غري ابن علية، وضعف 

حييى رواية ابن علية عن ابن جريج. انظر: التلخيص احلبري )343/3(.
انظر: التلخيص احلبري )343/3(، املغني )337/7(.  )2(

املصدر السابق.  )3(
انظر: املغني )337/7(.  )4(
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أدلة أصحاب القول الثاين - القائلني بصحة النكاح بال ويل -:

َجلَُهنَّ فََل 
َ
الدليل األول: قوله اهلل تعاىل: ﴿ِإَوَذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َفَبلَۡغَن أ

ۡزَوَٰجُهنَّ إَِذا تََرَٰضۡواْ بَۡيَنُهم بِٱلَۡمۡعُروِف﴾)1(.
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
َتۡعُضلُوُهنَّ أ

وجه الداللة: أضاف اهلل النكاح هلن وهنى عن منعهن منه، فهو من حقها 
وهي من أهل املبارشة فيصح منها.

ويمكن أن يناقش وجه االستدالل باآلية: بأن املراد بالعضل هنا االمتناع 
نزلت يف  اآلية  أن  الويل، حيث  إىل  نكاحها  أن  يدل عىل  تزوجيها، وهذا  من 
مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  فدعاه  أخته،  تزويج  من  امتنع  حني  يسار  بن  معقل 
فزوجها، ولو مل يكن له والية ومل يكن احلكم متوقف عليه ملا عوتب عليه، 

وأما إضافة الفعل هلن ألهنن حمل له ومقصوده.

نُفِسِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفۗ 
َ
الدليل الثاين: ﴿فََل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِيَما َفَعۡلَن ِفٓ أ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبرِي2ٞ34﴾)2(. َوٱللَّ
استبددن  فيام  عليهن  التثريب  عدم  اآلية  من  املفهوم  بأن  الداللة:  وجه 
بفعله دون أوليائهن، وليس ها هنا يشء يمكن أن تستبد به املرأة دون الويل 
النكاح،  تعقد  أن  هلا  أن  أعلم-  -واهلل  اآلية  هذه  فظاهر  النكاح،  عقد  إال 

ولألولياء الفسخ إذا مل يكن باملعروف)3(.

سورة البقرة آية )232(.  )1(

سورة البقرة آية )234(.  )2(
انظر: بداية املجتهد )36/3(.  )3(
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ويمكن أن يناقش: بأن إضافة النكاح هلن ليس فيه دليل عىل اختصاصهن 
كان  ملا  بويل  إال  يصح  ال  العقد  أن  ولوال  لألولياء  اخلطاب  بل  بالعقد، 

فائدة. للخطاب 

 ٰ َحتَّ َبۡعُد  ِمۢن  ۥ  َلُ َتِلُّ  فََل  َطلََّقَها  ﴿فَإِن  تعاىل:  قوله  الثالث:  الدليل 
ن 

َ
أ إِن َظنَّآ  اَجَعآ  ن َيَتَ

َ
أ ۥۗ فَإِن َطلََّقَها فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ  هُ تَنِكَح َزۡوًجا َغرۡيَ

ِ يُبَّيُِنَها لَِقۡوٖم َيۡعلَُموَن230﴾)1(. ِۗ َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱللَّ
َزۡوًجا  تَنِكَح   ٰ ﴿َحتَّ بقوله:  هلا  النكاح  أضاف  حيث  الداللة:  وجه 
َغرۡيَهُۥ﴾؛ فدل عىل أهنا تبارش العقد بنفسها وكذا العقد اجلديد بعد الرجعة.
ونوقش: بأن املراد بقوله حتى تنكح زوجًا غريه أن يعقد هلا وليها، وإنام 

أضيف هلا من باب إضافة السبب لسببه، ألهنا حمل له وسبب له.

ويمكن أن يناقش أيضًا: بأن املراد باإلنكاح هنا الوطء ال العقد.

اهلل  رسول  قال  قال:  امهنع هللا يضر  عباس  بن  اهلل  عبد  عن  الرابع:  الدليل 
نفسها،  يف  تستأمر  والبكر  ولِيها،  من  بنفسها  أحق  ))األيم  مـلسو هيلع هللا ىلص: 

وإذهنا صامهتا(()2(.

املرأة  عىل  يدل  األيم  لفظ  إن  قالوا:  احلديث:  هذا  من  االستدالل  وجه 
ملا  أهنا  أو صغرية، وذلك  كبرية  ثيبًا،  أم  بكرًا  كانت  هلا، سواًء  التي ال زوج 
موليًا  تبقى  فال  النكاح،  نفسها يف  ولية  فقد صارت  بلغت عن عقل وحرية 

سورة البقرة آية )230(.  )1(
والبكر  بالنطق،  النكاح  يف  الثيب  استئذان  باب  النكاح،  كتاب  يف  مسلم  أخرجه   )2(

بالسكوت )1037/2(، حديث رقم )1421(.
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النيابة عنها  إنام ثبتت لألب عىل الصغرية بطريق  عليها، ألن والية اإلنكاح 
رشعا، لكون النكاح ترصفًا نافعًا متضمنًا مصلحة الدين والدنيا، وحاجتها 

إليه حاالً ومآالً وكوهنا عاجزة عن إحراز ذلك بنفسها)1(.

ألن  البكر،  يشمل  ال  احلديث  هبذا  االستدالل  بأن  عنه:  أجيب  وقد 
الثيب أحق  بلفظ  ألفاظ احلديث جاءت  الثيب بداللة أن بعض  به  املقصود 
بنفسها، واحلديث فيه مقابلة بني الثيب والبكر، فيكون االستدالل به قارصًا 

عام أراده أصحاب هذا القول.

مجعًا  النكاح  يف  الوالية  باشرتاط  نقول  بأن  كله  هذا  بني  اجلمع  ويمكن 
بني األدلة، فللويل والية النكاح وهلا الرضا به)2(.

إن  فقالت  فتاة دخلت عليها  أن  اهنع هللا يضر:  الدليل اخلامس: عن عائشة 
أيب زوجني ابن أخيه لريفع يب خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجليس حتى يأيت 
فأرسل  فأخربته،  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فجاء  مـلسو هيلع هللا ىلص،  النبي 
إىل أبيها فدعاه، فجعل األمر إليها، فقالت: يا رسول اهلل، قد أجزت ما صنع 

أيب، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس لألولياء من األمر يشء)3(.

انظر: بدائع الصنائع )248/2(.  )1(
انظر: معامل السنن )205/3(.  )2(

البكر يزوجها أبوها وهي كارهة )89/6(،  النكاح  النسائي يف السنن، كتاب  أخرجه   )3(
كارهة  وهي  ابنته  زوج  من  باب  النكاح،  كتاب  ماجه  وابن   ،)3269( رقم  حديث 
رقم  حديث   ،)492/41( مسنده  يف  وأمحد   ،)1874( رقم  حديث   ،)602/1(
)25043(. قال البيهقي: هذا مرسل ابن بريدة مل يسمع من عائشة. انظر: نصب الراية 

.)193/3(
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ويمكن أن جياب عن االستدالل هبذا احلديث -يف حال صحته وثبوته-: 
يف  النص  وهذا  الوالية،  قضية  يف  النزاع  إذ  النزاع،  حمل  يف  رصيح  غري  بأنه 
بني  املكافأة  عدم  إىل  احلديث  يتوجه  قد  ثم  الرضا،  وعدم  اإلكراه  قضية 

الزوجني؛ بداللة قوهلا: لريفع يب خسيسته.

أدلة أصحاب القول الثالث - القائلني بالتفريق بني البكر والثيب، وهو أنه 
يشرتط الويل يف البكر وال يشرتط يف الثيب -:

))األيم  مـلسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  قال رسول  قال:  بن عباس  اهلل  حديث عبد 
أحق بنفسها من وليِّها، والبكر تستأمر يف نفسها، وإذهنا صامهتا(()1(.

وجه الداللة: أن التفريق بني البكر والثيب ظاهر يف هذا احلديث، وذلك 
أن كل واحدة منهام تستأذن فام الفائدة إذا مل يكن بينهام تفريق يف العقد.

التفريق بني البكر والثيب جاء يف موضع  ويمكن أن يناقش: بأن يقال: 
بالنسبة  العقد  تنفيذ  يف  كافيًا  يكون  السكوت  وأن  فقط،  والنطق  السكوت 
احلديث  بأن  داود  »واحتج  مسلم:  رشح  يف  هللا همحر  النووي  قال  للبكر، 
املذكور يف مسلم رصيح يف الفرق بني البكر والثيب، وأن الثيب أحق بنفسها 
والبكر تستأذن، وأجاب أصحابنا عنه بأهنا أحق أي رشيكة يف احلق بمعنى 

أهنا ال جترب، وهي أيضا أحق يف تعيني الزوج«)2(.

وال يعارض هذا احلديث األحاديث األخرى، ألن املراد أهنا أحق بنفسها 
يف تعيني من تريد نكاحه إن كانت ثيبًا، والبكر يمنعها احلياء من التعيني فال 

سبق خترجيه ص 127.  )1(
انظر: رشح النووي عىل صحيح مسلم )203/9(.  )2(
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يزوجها  توكل من  أو  نفسها  تزوج  الثيب  أن  املراد  استئذاهنا، وليس  بد من 
مع وجود الويل، فعقد النكاح أمر آخر، وهبذا تعلم أن ال وجه ملا ذهبت إليه 

الظاهرية من اعتبار الويل يف البكر دون الثيب)1(.

ويف املسألة أقوال أخرى أعرضُت عن ذكرها لكوهنا ال خترج عام ذكر يف 
األقوال السابقة واألدلة املتقدمة واالعرتاضات املدونة يف أدلة هذه األقوال.

الرتجيح:

بويل  إال  نكاح  ال  وهو  األول  القول  هو  أعلم-  -واهلل  الراجح  القول 
وذلك لألسباب التالية:

أوالً: قوة أدلة القول األول ورصاحتها يف املوضوع.

ومثبتة،  األصل  عن  وناقلة  علم  زيادة  فيها  األول  القول  أدلة  ثانيًا: 
واملثبت مقدم عىل النايف.

االستدالل  أضعفت  التي  املناقشات  من  الثاين  القول  أدلة  ختُل  مل  ثالثًا: 
هبا.

رابعًا: أن األخذ بالقول األول أبرأ للذمة وأحوط يف احلكم، فإذا كانت 
األدلة حمتملة فام دل عىل التحريم مقدم عىل ما دل عىل اإلباحة.

عليه  الذي  هو  النكاح  يف  الويل  فإن  السابقة  األدلة  إىل  إضافة  خامسًا: 
عرف الناس وعليه العمل، قال الرتمذي هللا همحر: »والعمل يف هذا الباب، 
من  العلم  أهل  عند  بويل،  إال  نكاح  ال  مـلسو هيلع هللا ىلص:  النبي  حديث  عىل 

انظر: الروضة الندية )11/2(.  )1(
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أصحاب النبي مـلسو هيلع هللا ىلص، منهم عمر بن اخلطاب، وعيل بن أيب طالب، 
وعبد اهلل بن عباس، وأبو هريرة وغريهم«)1(.

سبب اخلالف:

كلها  األقوال  هذه  أصحاب  هبا  استدل  التي  واألحاديث  اآليات  أن 
عدمها  من  الوالية  لرشط  ألفاظها  يف  حمتملة  كوهنا  مع  واألحاديث  حمتملة، 

كذلك خمتلف يف صحتها)2(.

المطلب الرابع: أثر زواج المرأة بال ولي:

أثر زواج املرأة بال ويل مبني عىل اخلالف يف املسألة السابقة، وهي حكم 
فسأبني  وعليه  السابق،  اخلالف  ثمرات  من  ثمرة  فهو  ويل،  بال  املرأة  نكاح 
بني  فرق  ال  وأنه  بويل،  إال  نكاح  ال  أنه  وهو  الراجح  القول  عىل  بناًء  األثر 
احلنفية  عند  وكذلك  الفقهاء،  مجهور  عند  النكاح  عقد  يف  والفاسد  الباطل 
اجلمهور يف  عند  به  يراد  والفاسد  الباطل  النكاح  من  النكاح، وكل  باب  يف 

مقابل النكاح الصحيح، فيعربون عنه أحيانًا بالباطل وأحيانًا بالفاسد.

ويقصدون بالفاسد: ما كان خُمتَلفًا يف فساده بني املذاهب، كالنكاح بدون 
شهود، وكنكاح املحرم باحلج، والنكاح بدون ويِل.

انظر: سنن الرتمذي )497/2(.  )1(
انظر: بداية املجتهد )36/3(.  )2(
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كنكاح  املذاهب،  بني  فساده  عىل  جُمَمعًا  كان  ما  بالباطل:  ويقصدون 
اخلامسة، أو املتزوجة من الغري، أو املطلقة ثالثًا، أو نكاح املحارم)1(.

ويمكن أن نبني اآلثار املرتتبة عىل عقد النكاح بال ويل يف املسائل اآلتية:

املسألة األوىل: وقوع الطالق ملن عقد عليها بنكاح فاسد:

فإذا تزوجت املرأة زواجًا فاسدًا فقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة هل 
يلزم الطالق أم حيصل التفريق بينهام دون وقوع الطالق:

أصاًل،  ينعقد  مل  النكاح  ألن  والطالق،  للفسخ  حاجة  ال  األول:  القول 
وإىل هذا ذهب اإلمام الشافعي هللا همحر)2(.

الثاين: ال جيوز أن تزوج لغري من تزوجها حتى يطلق األول، أو  القول 
يفسخ النكاح من قبل احلاكم. وهذا ما ذهب إليه احلنفية واملالكية واإلمام 

أمحد هللا همحر)3(.

االجتهاد،  فيه  ساغ  نكاح  هذا  بأن  القول:  هذا  أصحاب  استدل  وقد 
فاحتيج يف التفريق فيه إىل إيقاع فرقة، كالصحيح املختلف فيه، وأن الزواج 

انظر: بدائع الصنائع 5 / 305، الفقه اإلسالمي وأدلته )52/1(.  )1(
انظر: الوسيط يف املذهب )305/7(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )159/9(.  )2(

الربهاين )121/3(، مواهب اجلليل )447/3(،  املحيط  الصنائع )335/2(،  بدائع   )3(
منتهى  رشح   ،)97/8( الكبري  الرشح   ،)11/7( املغني  ص140،  الفقهية  القوانني 

اإلرادات )30/3(.
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أن  يعتقد  منهام  واحد  كل  عليها،  زوجني  تسليط  إىل  يفيض  فرقة  غري  من 
نكاحه صحيح، ونكاح اآلخر فاسد)1(.

وعىل هذا فإن القول الراجح يف هذه املسألة هو القول الثاين.

املسألة الثانية: هل للمعقود عليها بعقد باطل أو فاسد مهر؟

ال ختلو املسألة من أمرين:

إما أن يكون ذلك قبل الدخول، أو بعده.

فأما إن حكم ببطالن العقد قبل الدخول فال مهر هلا باإلمجاع، ألنه عقد 
وجوده  وألن  الفاسد،  كالبيع  عوض  به  جيب  فلم  قبض،  به  يتصل  مل  فاسد 

كعدمه ومل يستوف املعقود عليه)2(.

وأما إن كان بعد الدخول فلها املهر)3(، بدليل قوله مـلسو هيلع هللا ىلص: ))فلها 
املهر بام استحل من فرجها(()4(.

وقد اختلف باملراد بالدخول: هل هو جمرد اخللوة؟ أم البد من الوطء؟

أما الوطء فمحل اتفاق لداللة النص عليه، وأما اخللوة فمحل خالف.

السابقة. املصادر   )1(
العدوي  حاشية   ،)344/9( الكبري  احلاوي   ،)412/3( اجلليل  مواهب  انظر:   )2(

)52/2(، املغني )11/7(، الرشح الكبري )97/8(.
انظر: املصادر السابقة.  )3(
سبق خترجيه ص 125.  )4(
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قال ابن قدامة هللا همحر: واخللوة يف النكاح الفاسد ال جيب هبا يشء من 
يتنصف  ال  ولذلك  الوطء،  يوجبه  وإنام  بالعقد  جيب  مل  الصداق  ألن  املهر، 
إليه  ذهب  ما  وهو  باألجنبية  اخللوة  ذلك  فأشبه  الدخول  قبل  بالطالق 
احلنفية والشافعية، ويرى املالكية أن املتلذذ هبا من غري وطء تعوض وجوًبا 

باالجتهاد، سواء أكان النكاح خمتلًفا فيه أم متفقا عىل فساده)1(.

وقد روي عن اإلمام أمحد ما يدل عىل أن اخللوة فيه كاخللوة يف الصحيح، 
ألن االبتداء باخللوة فيه كاالبتداء بذلك يف النكاح الصحيح فيتقرر به املهر 

كالصحيح واألول أوىل)2(.

املسألة الثالثة: هل تعتد املعقود عليها بعقد فاسد؟

يَن  َها ٱلَِّ يُّ
َ
أ ال عدة عىل املرأة قبل الدخول باإلمجاع)3(، لقوله تعاىل: ﴿َيٰٓ

وُهنَّ َفَما لَُكۡم  ن َتَمسُّ
َ
َءاَمُنٓواْ إَِذا نََكۡحُتُم ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت ُثمَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ

اٗحا َجِيٗل49﴾)4(. وَنَهاۖ َفَمّتُِعوُهنَّ َوَسُِّحوُهنَّ َسَ ةٖ َتۡعَتدُّ َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّ
فدلت اآلية عىل أن العدة ال جتب إال بالدخول.

وأما بعد الدخول فقد اتفق الفقهاء عىل وجوب العدة يف النكاح املجمع 
عىل فساده واملختلف فيه بالوطء.

للخريش  خليل  خمترص  رشح   ،)132/3( الربهاين  املحيط   ،)29/5( املبسوط  انظر:   )1(
الطالبني  روضة   ،)46/9( الكبري  احلاوي   ،)55/2( العدوي  حاشية   ،)198/3(

)263/7(، املغني )215/7(.
انظر: املغني )251/7(.  )2(

انظر: بداية املجتهد )108/3(.  )3(
سورة األحزاب آية )49(.  )4(



135
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

العضل وأثره في سقوط الوالية وانتقالها

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

وأما جمرد اخللوة فمحل خالف بينهم.

الفاسد  النكاح  يف  اخللوة  أن  إىل  والشافعية  احلنفية  ذهب  األول:  القول 
أجل  من  بالنكاح  أحلق  أنه  إال  صحيح  بنكاح  ليس  ألنه  العدة،  توجب  ال 
العدم،  يبقى عىل  أن  لذلك، واألصل  الناكح  املنافع، وذلك حلاجة  استيفاء 
ومل تتحقق املنافع بمجرد اخللوة، ألن املوجب للعدة يف احلقيقة هو الوطء، 

لبيان سالمة الرحم وبراءته من احلمل)1(.

ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت  نََكۡحُتُم  إَِذا  َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ تعاىل:  بقوله  واستدلوا 

وَنَهاۖ  ةٖ َتۡعَتدُّ وُهنَّ َفَما لَُكۡم َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّ ن َتَمسُّ
َ
ُثمَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ

اٗحا َجِيٗل49﴾)2(. َفَمّتُِعوُهنَّ َوَسُِّحوُهنَّ َسَ
قالوا هذا نص، وألهنا مطلقة مل متس، فأشبهت من مل خيل هبا.

القول الثاين: ذهب املالكية واإلمام أمحد إىل أن عليها العدة، ألن العقد 
ينفذ بحكم احلاكم فأشبه الصحيح، وألنه ُأجري جمرى النكاح الصحيح يف 

حلوق النسب فكذلك يف العدة

وقد قىض اخللفاء الراشدون أن من أرخى سرتًا، أو أغلق باًبا، فقد وجب 
املهر، ووجبت العدة)3(.

املحتاج )374/4(،  مغني  عابدين )516/3(،  ابن  حاشية  بدائع )335/2(،  انظر:   )1(
منهاج الطالبني )253/1(.

سورة األحزاب آية )49(.  )2(
الرشح   ،)99/8( املغني   ،)156 )ص  الفقهية  القوانني   ،)375/4( الذخرية  انظر:   )3(

الكبري )95/9(.
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والراجح هو القول الثاين:

األحكام  االستيفاء يف  فيه جيري جمرى  والتمكني  املنافِع،  ألنه عقد عىل 
املتعلقة، كعقد اإلجارة، وألن احلكم علق عىل اخللوة التي هي مظنة اإلصابة 

دون حقيقتها، وهلذا لو خال هبا فأتت بولد ملدة احلمل، حلقه نسبه)1(.

املسألة الرابعة: حلوق النسب يف النكاح الباطل:

بالوطء  فساده  عىل  املجمع  النكاح  يف  النسب  ثبوت  عىل  الفقهاء  اتفق 
إذا  العدة فيه وذلك مثل نكاح املعتدة، وزوجة الغري، واملحارم  تبعًا لثبوت 
بالتحريم وألن األصل أن كل  كانت هناك شبهة تسقط احلد، كأن ال يعلم 

نكاح يدرأ فيه احلد فالولد الحق بالواطئ نسبًا)2(.

ويف حال انتفاء الشبهة التي يسقط معها احلد كأن يكون عاملًا بالتحريم.

يلحقون  ال  احلنفية  وبعض  واحلنابلة  والشافعية  املالكية  من  فاجلمهور 
النسب به فال يلحق به الولد ألنه يف هذه احلالة يثبت احلد، وإذا ثبت احلد 

ووجب فال يثبت النسب)3(.

وعند أيب حنيفة يثبت النسب ألن العقد عقد شبهة، وقيل الشبهة تنتفي 
فال  التأبيد،  عىل  حمرمة  عليها  واملعقود  حتريمه،  عىل  جُمَمعًا  النكاح  كان  إذا 

انظر: املغني )99/8(.  )1(
انظر: بدائع الصنائع )335/2(، املحيط الربهاين )122/3(، املبدع )64/7(.  )2(

املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف  ص219،  الفقهية  القوانني   ،)5/12( الذخرية  انظر:   )3(
 ،)13/7( املغني   ،)61/5( الطالبني  روضة   ،)207/7( املطلب  هناية   ،)532/2(

املبدع )34/5(.
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املحرمة  يِف  وذلك  حنيفة  أليب  خالفًا  وحممد  يوسف  أيب  عند  النسب  يثبت 
العلم  مع  حتريمه  عىل  املجمع  النكاح  يِف  للنسب  بالنسبة  هذا  التأبيد،  عىل 

بالتحريم)1(.

انظر: البناية رشح اهلداية )296/6(، البحر الرائق )179/4(.  )1(
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الثالث المبحث 
أثر العضل في سقوط الوالية وانتقالها عن المرأة

يتحقق العضل إذا ترتب عىل املنع رضر يلحق باملرأة، وعىل هذا اختلف 
الفقهاء فيام يتحقق فيه العضل:

فريى املالكية أن العضل يتحقق يف مسألتني:

املسألة األوىل: إذا طلبها كفء ورضيت به.

الثانية: إذا دعت لكفء، ودعا وليها لكفء آخر)1(.

كفؤًا،  املرأة  عينت  لو  فيام  العضل  حرصوا  فقد  واحلنابلة  الشافعية  وأما 
وأراد األب غريه، فله ذلك يف األصح)2(.

ويرى بعض احلنابلة: إذا امتنع اخلُطاب لشدة الويل، لكن الظاهر أنه ال 
حرمة عىل الويل هنا؛ ألنه ليس له فعل ذلك املنع)3(.

ويفسق الويل بالعضل إذا تكرر منه، ويرتتب عىل ذلك أثره، وهو انتقال 
الوالية منه لألبعد، ألنه تعذر التزويج من جهة األقرب، فملكه األبعد، كام 

لو جن، وألنه يفسق بالعضل كام سبق ـ

انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )232/2(.  )1(
انظر: منهاج الطالبني )207/1(، كشاف القناع )54/5(.  )2(

انظر: اإلنصاف )75/8(.  )3(
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من  ويمنعها  موليته،  يعضل  أن  للويل  ليس  أنه  عىل  الفقهاء  اتفق  وقد 
احلال  هذه  يف  منعها  فإذا  مثلها،  بمهر  كفء  يتزوجها  أن  أراد  إذا  الزواج، 
تسقط واليته وكان هلا احلق أن ترفع أمرها إىل القايض لينظر يف تزوجيها)1(.

وعىل هذا يتحقق سقوط الوالية وانتقاهلا عن الويل األقرب.

واختلف الفقهاء إىل من تنقل الوالية بعد سقوطها عن الويل األقرب:

والشافعية  واملالكية  احلنفية  من  الفقهاء  مجهور  ذهب  األول:  القول 
ورواية عند اإلمام أمحد إىل أن الوالية تنتقل إىل السلطان)2(.

اإلمام  رواية عن  األبعد من عصباهتا، وهو  إىل  تنتقل  أهنا  الثاين:  القول 
أمحد)3(.

األدلة:

استدل أصحاب القول األول بام ييل:

الدليل األول: قول النبي مـلسو هيلع هللا ىلص: ))فإن اشتجروا فالسلطان ويِل 
من ال ويل هلا(()4(.

انظر: بداية املجتهد )42/3(.  )1(
عابدين  ابن  حاشية   ،)220/5( احلقائق  تبيني   ،)252/2( الصنائع  بدائع  انظر:   )2(
الصغري  الرشح  عىل  الصاوي  حاشية   )134/1( الفقهية  القوانني   ،)79/3(
)375/2(، احلاوي الكبري )111/9( روضة الطالبني )101/9(، املغني )30/7(.

انظر: املغني )30/7(، الرشح الكبري )428/7(، املبدع )110/6(.  )3(
سبق خترجيه ص 123.  )4(
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الوايل  فقام  للمرأة،  ظلم  التزويج  من  الويل  امتناع  أن  الثاين:  الدليل 
مقامه لرفع الظلم، قياسًا عىل من عليه دين وامتنع عن قضائه فيقوم القايض 

بإجباره عىل السداد.

ويمكن أن تناقش أدلة اجلمهور بام ييل:

- محل احلديث عىل ما إذا عضل كل األولياء، ألن قوله: ))فإن اشتجروا(( 
ضمري مجع يتناول الكل.

- وأما القياس عىل الدين نقول أن الوالية ختالف الدين من ثالثة أوجه:

األول: أهنا حق للويل، والدين حق عليه.

الثاين: أن الدين ال ينتقل عنه، والوالية تنتقل لعارض؛ من جنون الويل، 
أو فسقه أو موته.

الثالث: أن الدين ال يعترب يف بقائه العدالة، والوالية يعترب هلا ذلك)1(.

أدلة القول الثاين:

الدليل األول: قول النبي مـلسو هيلع هللا ىلص: ))فإن اشتجروا فالسلطان ويِل 
من ال ويل هلا((.

وجه االستدالل: أن هذه هلا ويل وهو األبعد، ولذلك يمكن محل النص 
مجع  ضمري  اشتجروا((  ))فإن  قوله:  ألن  األولياء،  مجيع  عضل  إذا  ما  عىل 

يتناول الكل.

انظر: الوالية يف النكاح )144/2(.  )1(
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إليه،  أجاب  إذا  التزويج  منه  صح  ملا  واليته  زالت  لو  أنه  الثاين:  الدليل 
ألن احلاكم يعرض عليه أن يزوج فإذا امتنع زوجها احلاكم.

الراجح:

حلق  حفظ  وفيه  املعارض،  من  الدليل  لسالمة  وذلك  الثاين  القول  هو 
األولياء وبعٌد عن التخاصم واملشاحنة.

بالتعصيب  اإلرث  ترتيب  عىل  ترتتب  النكاح  يف  فالوالية  هذا  حتقق  إذا 
وال والية لغري العصبات من األقارب.

تنقل  األبعد،  األقرب  منع  أو  عضلهم،  أو  األولياء،  وجود  عدم  وعند 
أم  وحديث  السابق  احلديث  بدليل  التزويج  والية  فله  للسلطان،  الوالية 
حبيبة: أن النجايش زوجها رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص وكانت عنده)1(، وألن 
للسلطان والية عامة بدليل أنه ييل املال، وحيفظ الضوال، فكانت له الوالية 

يف النكاح كاألب)2(.

األبعد،  األقرب  منع  عىل  مبني  السلطان  إىل  »وانتقاهلا  الصنعاين:  قال 
وهو حمتمل، ودل عىل أن السلطان ويل من ال ويل هلا لعدمه أو ملنعه، ومثلهام 

غيبة الويل«)3(.

رقم  حديث   ،)235/2( الصداق  باب  النكاح،  كتاب  سننه،  يف  داود  أبو  أخرجه   )1(
.)2108(

انظر: املغني )17/7(.  )2(
انظر: سبل السالم )173/2(.  )3(
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المبحث الرابع
تطبيقات قضائية

وفيه ثالثة تطبيقات:

التطبيق القضائي األول:

أوالً: نص التطبيق:

الدعوى:

حيث  الرشعي؛  ووليي  األكرب  أخي  احلارض  إن  قائلة:  املدعية  ادعت 
وتقدم يل خاطب وهو يصلح يل  النساء،  مبلغ  بلغت  وقد  والدي،  تويف  قد 
زوجًا، إال أن املدعى عليه قد رده ألسباب غري رشعية، أطلب نقل الوالية 

منه إىل احلاكم الرشعي، هذه دعواي.

اإلجابة:

من  املدعية  ذكرته  ما  إن  قائاًل:  أجاب  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض 
أنني ويل التزويج هلا بعد وفاة والدي فهو صحيح، وما ذكرته من أنه تقدم 
مريض،  إين  حيث  زواجها،  عن  املسؤول  أخي  كان  وقد  هذا،  اخلاطب  هلا 
وقد وافقنا عليه إال أنه انسحب ومل يعد، واآلن بعد أن تقدم مرة أخرى ال 

أريده زوجًا ألختي، هكذا أجاب.
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املرافعة:

وبعرض جواب املدعى عليه عىل املدعية قالت: كام ذكر يرفض زواجي 
ينقم عليه يف خلق وال دين، وأنا أريد أن أعف نفيس  الرجل، وال  من هذا 

باحلالل، واخلاطب موظف حكومي، وهو سعودي اجلنسية، هكذا قالت.

األسباب:

ينقم  مل  وهو  اخلاطب  من  تزوجيها  رفض  عليه  املدعى  أن  القايض  ذكر 
عليه ال يف خلقه وال يف دينه، وحيث أهنم قد وافقوا عليه سابقًا يعد تعدياًل 
له، وارتضاء به زوجًا ألختهم، وألن نقل الوالية من الويل املدعى عليه ربام 
يفيض إىل نزاع وخصام وقطيعة رحم، وأن مذهب اجلمهور أن الوالية تنتقل 
ممن عضل إىل احلاكم، وأن من وجب عليه يشء أمر به احلاكم فإن امتثل وإال 

نفذه احلاكم إن أمكن، وأن املدعى عليه قد عضل املدعية.

احلكم:

ملا تقدم من أسباب ثبت لدى القايض صحة دعوى املدعية وأن أخاها 
قد عضلها عن الزواج ممن هو كفء هلا، فقرر نقل الوالية من املدعى عليه 
إىل احلاكم الرشعي وبذلك حكم، وقد أيد هذا احلكم من حمكمة االستئناف 

بالقرار رقم 35138118 وتاريخ 1435/2/6هـ)1(.

 - العدل  بوزارة  البحوث  مركز  1435هـ،  لعام  القضائية  األحكام  جمموعة  انظر:   )1(
الرياض، 1438هـ، العدد الثامن، ص194.
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ثانيًا: دراسة التطبيق وأثره يف إسقاط الوالية ونقلها للحاكم الرشعي:

يف هذه القضية املعروضة عىل القايض ألزم القايض املدعى عليه بتزويج 
احلاكم  إىل  أخيها  الوالية من  القايض  نقل  فقد  التزويج وعليه  فرفض  أخته 
وليها  عضلها  »إذا  املغني  يف  جاء  ما  عىل  مستندًا  حكم  وبذلك  الرشعي 
األقرب انتقلت الوالية إىل األبعد«، نص عليه أمحد وعنه رواية أخرى تنتقل 
إىل السلطان ألن امتناع الويل من التزويج ظلم للمرأة فقام الويل مقامه لرفع 

الظلم.

كام يلحظ يف هذا التطبيق أن األخوة قد يكون بينهام خالف يف التزويج، 
املسؤول عن  أخي هو  كان  قد  وقال:  مريضًا،  كان  أنه  ذكر يف دعواه  حيث 
زواجها، حيث أين مريض، مما يشعر بأن بينهام خالفًا عىل التزويج؛ ولذلك 
اشتجروا  ))فإن  حديث:  إىل  مستندًا  الرشعي  للحاكم  الوالية  القايض  نقل 

فالسلطان ويِل من ال ويل هلا((، فأسقط الويل األبعد ونقلها للحاكم.

التطبيق القضائي الثاني:

أوالً: نص التطبيق:

الدعوى:

ونقلها  عليها  واليته  فسخ  طالبة  والدها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
ألحد أخوهيا من أمها، وبسؤال املدعية عن حترير دعواها قالت: إن دعواي 
قد حررها الوكيل الرشعي يف ورقة وأطلب تدوين نصها يف الضبط، وأبرز 
والد  عليه  املدعى  »أن  نصه:  ما  واملتضمنة  واحدة  ورقة  الرشعي  الوكيل 
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1399/12/17هـ  مواليد  من  املدعية  أن  حيث  بالرياض  ويقيم  موكلتي 
وتبلغ من العمر قرابة أربعة وثالثني عامًا، ولدهيا طفل ذكر يبلغ من العمر 
إلزام  املدعية  تطلب  حاليًا،  مطلقة  وهي  سابق،  زوج  من  عامًا  عرش  ثالثة 
املدعى عليه التنازل عن واليتها يف الزواج ورعاية شؤوهنا ونقلها لألخ من 

األم...

وقد عضلها يف زواجها أكثر من مرة، وتعرضها للطالق من قبل بسبب 
اإلذن  مقابل  املال  وطلبه  زواجها،  حال  مهرها  لكامل  عليه  املدعى  إمساك 
هلا بالسفر ألي جهة، صاحب الفضيلة؛ بام تقدم تطلب املدعية فسخ واليتها 
عن وليها ونقلها ملن تقدم بياهنم من قرابتها« أ.هـ. هكذا تضمنت دعواها.

اإلجابة:

غري  املدعية  دعوى  يف  جاء  ما  قال:  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض 
صحيح، كام أطلب صورة من الورقة التي أبرزها الوكيل. هكذا أجاب.

املرافعة:

هكذا  دعواي  يف  جاء  ما  الصحيح  قالت:  املدعية  عىل  ذلك  وبعرض 
قررت.

ابنتي  إن  املدعى عليه:  قال  القايض  قبل  الدعوى من  وبمناقشة أطراف 
املدعية سبق أن تزوجت أربع مرات ومعها ابن اسمه )...( هكذا قرر.

كله  عليه  املدعى  والدي  ذكره  ما  إن  قالت:  املدعية  عىل  ذلك  وبعرض 
صحيح، ووالد ابني ينفق عليه يف الوقت احلارض، هكذا قررت.
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األسباب:

بناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وما قرره الطرفان، ونظرًا لكون 
املدعية بالغة فليس عليها والية سوى والية النكاح، ونظرًا إلقرارها يف هذه 
اجللسة أن تزوجت أربع مرات، ونظرًا ألن من طلبت هلم الوالية هم إخوهتا 
من األم واألخوة من األم ال تنعقد هلم والية النكاح كام هو معلوم يف كتب 

أهل العلم.

احلكم:

وأفهمها  حكم،  وبذلك  املدعية  دعوى  القايض  رد  فقد  تقدم  ما  لكل 
بأن هلا احلق يف تقديم دعوى عضل لدى املحكمة املختصة متى ما تقدم هلا 

خاطب مريض الدين واخللق ورفض وليها تزوجيها.

 35379760 رقم  بالقرار  االستئناف  حمكمة  من  احلكم  هذا  أيد  وقد 
وتاريخ 1435/9/10هـ)1(.

ثانيًا: دراسة التطبيق وأثره يف إسقاط الوالية ونقلها للحاكم الرشعي:

الوالية  نقل  دعوى  القايض  رد  القايض  عىل  املعروضة  القضية  هذه  يف 
إىل األخ ألم، وبذلك حكم بناًء عىل رأي مجهور الفقهاء أن جهة األمومة ال 
مدخل هلا يف إثبات والية النكاح، ولذلك منع املالكية واحلنابلة والية األخ 
ألم، واخلال، وغريمها، من قرابة األم، فليس األخ ألم من العصبات، وإنَّام 

انظر: جمموعة األحكام القضائية لعام 1435هـ، العدد الثامن، ص250.  )1(
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تكون له الوالية عند عدم العصبات بصفة قرابة ذوي األرحام، وكذلك ييل 
بالوالية العامة التي يستحقها بحقوق اإلسالم)1(.

يرث  ملن  إال  تثبت  ال  النكاح  يف  الوالية  أن  عىل  اتفقوا  هبرية:  ابن  قال 
بالتعصيب، وقد نص صاحب كشاف القناع عىل أنه ال والية لغري العصبات 
وأبيها  األم  وعم  واخلال  األم  من  كاألخ  األقارب  من  والسببية  النسبية 

ونحوهم)2(.

التطبيق القضائي الثالث:

أوالً: نص التطبيق:

الدعوى:

خاطبها،  من  بتزوجيها  إلزامه  طالبة  والدها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
قائلة يف تقرير دعواها:  الشقيق،  التزويج منه وجعلها ألخيها  أو نزع والية 
إن الغائب عن جملس القضاء هو والدي، وقد منعني من الزواج دون مسوغ 
رشعي، وقد حاولت معه كثريًا باحلسنى فلم يستجب، وقد تقدم يل اخلاطب 
إلزامه بعقد نكاحي،  أنه يرفض ذلك؛ لذا أطلب من فضيلتكم  الكفء إال 

أو نزع والية التزويج منه، هذه دعواي.

انظر: الوالية يف النكاح )96/2(.  )1(
انظر: التلقني يف الفقه املالكي )113/2(، كشاف القناع )52/5(.  )2(
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املرافعة:

أحرضت  عليه،  املدعى  ضد  دعواها  عىل  املدعية  من  البينة  وبطلب 
عىل  العظيم  باهلل  أشهد  وقال:  اجلنسية  سعودي   )...( وأدائها  للشهادة 
ممن  ثالثة  هلا  تقدم  وقد  الزواج،  من  أختي  املدعية  منع  قد  عليه  املدعى  أن 
ترىض أمانتهم وديانتهم فرفض تزوجيها بغري عذر رشعي، وقد تدخلت يف 

اإلصالح فرفض تزوجيها، هذا ما لدي...

وشقيقي  ألخي  التزويج  والية  جعل  أطلب  بقوهلا:  املدعية  قررت  ثم 
طريق  عن  أيب  والية  نزع  بعد  تزوجيي  من  لديه  مانع  ال  إنه  حيث  األكرب؛ 

الرشعية. املحكمة 

األسباب:

عن  وهتربه  عنه،  ينوب  من  وال  عليه  املدعى  حضور  عدم  أن  وحيث 
احلضور،  يف  ومماطلة  نكوالً،  يعد  التبليغ  صحيفة  استالم  ورفضه  احلضور 
عليه  املدعى  امتناع  أن  وحيث  رشعًا،  املعدلني  الشاهدين  شهادة  عىل  وبناًء 
والنبي  هلا  وتعليقًا  عليها،  رضرًا  يعد  الكفء  للخاطب  املدعية  تزويج  عن 
أنه  الفقهاء عىل  ))ال رضر وال رضار((، وحيث نص  يقول:  مـلسو هيلع هللا ىلص 
وجعلها  منه  الوالية  نزع  جاز  الكفء  تزويج  عن  األقرب  الويل  امتنع  إذا 

لألبعد إن وجد، وإال فللحاكم الرشعي.
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احلكم:

لشقيق  عليه، وجعلها  املدعى  من  التزويج  بنزع والية  فقد حكمت  لذا 
املدعية وبذلك حكم.

وبعرض ذلك عىل املدعية قررت القناعة والرضا به، وقرر القايض بعث 
نسخة من احلكم للمدعى عليه لتقديم اعرتاضه خالل املدة املقررة نظامًا.

 35327184 رقم  بالقرار  االستئناف  حمكمة  من  احلكم  هذا  أيد  وقد 
وتاريخ 1435/7/23هـ)1(.

ثانيًا: دراسة التطبيق وأثره يف إسقاط الوالية ونقلها للحاكم الرشعي:

املدعى  من  الوالية  القايض  نزع  القايض  عىل  املعروضة  القضية  هذه  يف 
عليه والد املدعية ونقلها ألخيها الشقيق وبذلك حكم.

وقد استند عىل نزع الوالية وانتقاهلا إىل ما اتفق عليه الفقهاء من أنه ليس 
كفء  يتزوجها  أن  أراد  إذا  الزواج،  من  ويمنعها  موليته،  يعضل  أن  للويل 
بمهر مثلها، فإذا منعها يف هذه احلال كان هلا احلق أن ترفع أمرها إىل القايض 
زوج  األقرب  عضل  »وإن  القناع:  كشاف  يف  جاء  حيث  تزوجيها،  يف  لينظر 
األبعد، والعضل منعها أن تتزوج كفؤًا إذا طلبت ذلك، ورغب كل منها يف 

صاحبه«)2(.

انظر: جمموعة األحكام القضائية لعام 1435هـ، العدد الثامن، ص237.  )1(
انظر: كشاف القناع )54/5(.  )2(
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ولوجود رضر يلحق باملدعية والرضر يزال، كام أنه وجد الكفء املريض 
يف خلقه ودينه.

عليه عىل  املدعى  الدعوى حال عدم حضور  نظر  القايض يف  استند  كام 
غاب  »إذا  عىل:  املادة  نصت  حيث   )57( املادة  يف  الرشعية  املرافعات  نظام 
املدعى عليه عن اجللسة األوىل ومل يكن تبلغ لشخصه أو وكيله يف الدعوى 
عليه،  املدعى  هبا  يبلغ  الحقة  جلسة  إىل  الدعوى  يف  النظر  فيؤجل  نفسها، 
تبلغ لشخصه  املحكمة ومل يكن  تقبله  فإن غاب عن هذه اجللسة دون عذر 
املدعى عليه  الدعوى، ويعد حكمها يف حق  املحكمة يف  فتحكم  أو وكيله، 

غيابيًا«.

والد  األقرب وهو  الويل  وانتقاهلا عن  الوالية  يتحقق سقوط  وعىل هذا 
النكاح عىل  بناًء عىل ترتيب الوالية يف  املدعية إىل األبعد وهو األخ الشقيق 

ترتيب اإلرث بالتعصيب وال والية لغري العصبات من األقارب.

تنقل  األبعد  األقرب  منع  أو  عضلهم  أو  األولياء  وجود  عدم  وعند 
الوالية للسلطان، فله والية التزويج.
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الخاتمة

خاتم  عىل  وأسلِّم  وأصيلِّ  وإنعامه،  فضله  عىل  وأشكره  تعاىل  اهلل  أمحد 
النبيني واملرسلني، وعىل آله وصحبه الطيبني الطاهرين، وبعد: فقد يرس اهلل 
أين  فحسبي  زللت  وإن  وحده،  اهلل  فمن  فيه  وفقت  فإن  البحث،  هذا  إمتام 

اجتهدت، وأسأل اهلل أن يتجاوز عن اخللل والنقصان.

وقد توصلت يف خامتته إىل النتائج اآلتية:

الويل حيافظ  أن  عنها، واألصل  الظلم  للمرأة ورفع  اإلسالم  تكريم   .1
عىل هذه املرأة، ويراعي مصاحلها.

2. أن العضل: هو منع املرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب 
كل واحد منهام يف صاحبه.

3. األصل يف عضل املرأة التحريم وقد يباح يف حاالت حمددة يف الرشيعة 
اإلسالمية.

4. والية اإلجبار: وهي الوالية الكاملة يف تنفيذ عقد النكاح.

املكلفة  احلرة  املرأة  تزويج  عند  األولياء  لسائر  االختيار  والية  تثبت   .5
ثيبًا كانت أو بكرًا بإذهنا.

6. القول الراجح أنه ال نكاح إال بويل.

7. سبب اخلالف يف مسألة النكاح بال ويل أن اآليات واألحاديث التي 
استدل هبا أصحاب هذه األقوال كلها حمتملة.
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8. أثر زواج املرأة بال ويل مبني عىل اخلالف يف املسألة حكم نكاح املرأة 
بال ويل، فهو ثمرة من ثمرات ذلك اخلالف.

بنكاح فاسد هل  9. يظهر األثر يف مسألة وقوع الطالق ملن عقد عليها 
العقد  بناًء عىل أن  أنه ال حاجة للفسخ والطالق  أو  البد من وقوع الطالق 

باطل.

10. إن حكم ببطالن العقد قبل الدخول فال مهر للمرأة باإلمجاع، ألنه 
عقد فاسد مل يتصل به قبض.

11. ال عدة عىل املرأة قبل الدخول باإلمجاع.

12. اجلمهور عىل أن اخللوة يف النكاح الفاسد ال توجب العدة.

ولو  تستربئ  أن  فاسد  بعقد  عليها  املعقود  عدة  مسألة  يف  التحقيق   .13
بحيضة احتياطًا للحوق النسب.

14. اتفق الفقهاء عىل ثبوت النسب يف النكاح املجمع عىل فساده بالوطء 
تبعًا لثبوت العدة فيه إذا كانت هناك شبهة تسقط احلد.

15. األصل أن كل نكاح يدرأ فيه احلد فالولد الحق بالواطئ نسبًا.

16. حتقق العضل إذا ترتب عىل املنع رضر يلحق باملرأة.

من  ويمنعها  موليته،  يعضل  أن  للويل  ليس  أنه  عىل  الفقهاء  اتفق   .17
احلال  هذه  يف  منعها  فإذا  مثلها،  بمهر  كفء  يتزوجها  أن  أراد  إذا  الزواج، 

تسقط واليته.
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18. مجهور الفقهاء أن الوالية تنتقل إىل السلطان.

التخاصم  عن  والبعد  األولياء  حق  حفظ  الرشيعة  مقاصد  من   .19
واملشاحنة.

املرعية  واملصالح  الرشعية  النصوص  مبنية عىل  القضائية  األحكام   .20
حيث أن للقايض تقدير املصلحة يف إسقاط الوالية ونقلها.

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم.

تم صبيحة األربعاء املوافق 16/ 1442/9هـ.
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المصادر والمراجع
املوصيل . 1 مودود  بن  حممود  بن  اهلل  عبد  املؤلف:  املختار،  لتعليل  االختيار 

البلدحي، جمد الدين أبو الفضل احلنفي، النارش: مطبعة احللبي، تاريخ النرش: 
1356هـ - 1937م.

إرشاد السالك إىل َأرشف املسالك يف فقه اإلمام مالك، عبد الرمحن بن حممد بن . 2
النارش: رشكة  املالكي،  الدين  أبو زيد أو أبو حممد، شهاب  البغدادي،  عسكر 

مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، مرص، الطبعة: الثالثة.
الدين . 3 نارص  حممد  املؤلف:  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 

بريوت،   - اإلسالمي  املكتب  النارش:  الشاويش،  زهري  إرشاف:  األلباين، 
الطبعة: الثانية، 1405هـ - 1985م.

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، املؤلف: حممد األمني بن حممد املختار . 4
بن عبد القادر اجلكني الشنقيطي، النارش: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع 

بريوت - لبنان، عام النرش: 1415هـ - 1995م.
اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، املؤلف: شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب . 5

الرشبيني الشافعي، املحقق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر، النارش: 
دار الفكر - بريوت.

شافع . 6 بن  عثامن  بن  العباس  بن  إدريس  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  املؤلف:  األم، 
 - املعرفة  دار  النارش:  املكي،  القريش  املطلبي  مناف  عبد  بن  املطلب  عبد  بن 

بريوت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النرش: 1410هـ-1990م.
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املؤلف: عالء الدين أبو احلسن عيل . 7

الرتاث  إحياء  دار  النارش:  احلنبيل،  الصاحلي  الدمشقي  املرداوي  سليامن  بن 
الثانية. العريب، الطبعة: 
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حممد، . 8 بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  املؤلف:  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 
املعروف بابن نجيم املرصي النارش: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية.

حممد . 9 بن  أمحد  بن  حممد  الوليد  أبو  املؤلف:  املقتصد،  وهناية  املجتهد  بداية 
 - احلديث  دار  النارش:  احلفيد  رشد  بابن  الشهري  القرطبي  رشد  بن  أمحد  بن 

القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النرش: 1425هـ - 2004م.
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، املؤلف: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن . 10

أمحد الكاساين احلنفي، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406هـ 
- 1986م.

البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري، املؤلف: ابن . 11
امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي، حتقيق: 
اهلجرة  دار  النارش:  بن كامل،  ويارس  بن سليامن  اهلل  الغيط وعبد  أبو  مصطفى 

للنرش والتوزيع - الرياض-السعودية، الطبعة: األوىل، 1425هـ-2004م.
الصغري . 12 الرشح  عىل  الصاوي  بحاشية  املعروف  املسالك  ألقرب  السالك  بلغة 

)الرشح الصغري هو رشح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك ملَِْذَهِب 
بالصاوي  الشهري  اخللويت،  بن حممد  العباس أمحد  أبو  املؤلف:  َمالٍِك(،  َماِم  اإْلِ

املالكي، النارش: دار املعارف، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
أمحد . 13 بن  موسى  بن  أمحد  بن  حممود  حممد  أبو  املؤلف:  اهلداية،  رشح  البناية 

 - العلمية  الكتب  دار  النارش:  العينى،  الدين  بدر  احلنفى  الغيتابى  حسني  بن 
بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 1420هـ - 2000م.

بن . 14 عيل  بن  عثامن  املؤلف:   ، ْلبِيِّ الشِّ وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 
بن  الدين أمحد  الزيلعي احلنفي، احلاشية: شهاب  الدين  البارعي، فخر  حمجن 
، النارش: املطبعة الكربى  ْلبِيُّ حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس الشِّ

األمريية - بوالق، القاهرة، الطبعة: األوىل، 1313هـ.
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القريش . 15 كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  املؤلف:  العظيم،  القرآن  تفسري 
البرصي ثم الدمشقي، املحقق: حممد حسني شمس الدين، النارش: دار الكتب 

العلمية، منشورات حممد عيل بيضون - بريوت، الطبعة: األوىل، 1419هـ.
الفضل أمحد . 16 أبو  املؤلف:  الكبري،  الرافعي  التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث 

العلمية،  الكتب  دار  النارش:  العسقالين،  حجر  بن  أمحد  بن  حممد  بن  عيل  بن 
الطبعة: األوىل 1419هـ - 1989م.

التلقني يف الفقه املالكي، املؤلف: أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي . 17
البغدادي املالكي، املحقق: أبو أويس حممد بو خبزة احلسني التطواين، النارش: 

دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 1425هـ-2004م.
جامع األصول يف أحاديث الرسول، املؤلف: جمد الدين أبو السعادات املبارك . 18

بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري، حتقيق: 
 - احللواين  مكتبة  النارش:  عيون،  بشري  حتقيق  التتمة   - األرنؤوط  القادر  عبد 

مطبعة املالح - مكتبة دار البيان، الطبعة: األوىل.
الكبري )سنن الرتمذي(، املؤلف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى . 19 اجلامع 

بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى، املحقق: بشار عواد معروف، النارش: دار 
الغرب اإلسالمي - بريوت، سنة النرش: 1998م.

وسننه . 20 مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  اجلامع 
وأيامه، املؤلف: حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، املحقق: حممد 

زهري بن نارص النارص، النارش: دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل، 1422هـ.
بِيِدّي . 21 الزَّ العبادي  احلدادي  حممد  بن  عيل  بن  بكر  أبو  املؤلف:  النرية،  اجلوهرة 

اليمني احلنفي، النارش: املطبعة اخلريية، الطبعة: األوىل، 1322هـ.
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، املؤلف: حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي . 22

املالكي، النارش: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
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حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين، املؤلف: أبو احلسن، عيل بن . 23
البقاعي،  حممد  الشيخ  يوسف  املحقق:  العدوي،  الصعيدي  مكرم  بن  أمحد 
الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النرش: 1414هـ -  الفكر - بريوت،  النارش: دار 

1994م.
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رشح خمترص املزين، املؤلف: . 24

الشهري  البغدادي،  البرصي  حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو 
باملاوردي، حتقيق: الشيخ عيل حممد معوض، الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، 
1419هـ  األوىل،  الطبعة:  لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  النارش: 

-1999م.
بن . 25 عمر  بن  أمني  حممد  عابدين،  ابن  املؤلف:  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد 

الطبعة:  الفكر-بريوت،  دار  النارش:  احلنفي،  الدمشقي  عابدين  عبد العزيز 
الثانية، 1412هـ - 1992م.

روضة الطالبني وعمدة املفتني، املؤلف: أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف . 26
النووي، حتقيق: زهري الشاويش، النارش: املكتب اإلسالمي، بريوت- دمشق- 

عامن، الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1991م.
بن . 27 خان  صديق  حممد  الطيب  أبو  املؤلف:  البهية،  الدرر  رشح  الندية  الروضة 

حسن بن عيل ابن لطف اهلل احلسيني البخاري الِقنَّوجي، النارش: دار املعرفة.
سبل السالم، املؤلف: حممد بن إسامعيل بن صالح بن حممد احلسني، الكحالين . 28

النارش: دار  الدين، املعروف كأسالفه باألمري،  إبراهيم، عز  أبو  ثم الصنعاين، 
احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

سنن ابن ماجه، املؤلف: ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني،  حتقيق: . 29
حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البايب 

احللبي.
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سنن أيب داود، املؤلف: أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن . 30
احلميد،  عبد  الدين  املحقق: حممد حميي  السجستاين،  األزدي  بن عمرو  شداد 

النارش: املكتبة العرصية، بريوت.
الرشح الكبري عىل متن املقنع، املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة . 31

للنرش  العريب  الكتاب  دار  النارش:  الدين،  الفرج، شمس  أبو  احلنبيل،  املقديس 
والتوزيع، أرشف عىل طباعته: حممد رشيد رضا صاحب املنار.

أبو . 32 املالكي  اخلريش  اهلل  عبد  بن  حممد  املؤلف:  للخريش،  خليل  خمترص  رشح 
عبد اهلل، النارش: دار الفكر للطباعة - بريوت.

رشح منتهى اإلرادات، املؤلف: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن . 33
الطبعة: األوىل، 1414هـ -  الكتب،  النارش: عامل  البهويت احلنبيل،  بن إدريس 

1993م.
أبو عبد . 34 الدين  أكمل  املؤلف: حممد بن حممد بن حممود،  اهلداية،  العناية رشح 

النارش:  البابريت،  الرومي  الدين  الشيخ مجال  ابن  الدين  الشيخ شمس  ابن  اهلل 
دار الفكر.

ة - . 35 الفقه اإلسالمي وأدلته، املؤلف: وهبة الزحييِل النارش: دار الفكر - سوريَّ
دمشق، الطبعة: الرابعة.

بن . 36 غانم  بن  أمحد  املؤلف:  القريواين،  زيد  أيب  ابن  رسالة  عىل  الدواين  الفواكه 
الفكر،  النارش: دار  املالكي،  النفراوي األزهري  الدين  ابن مهنا، شهاب  سامل 

الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النرش: 1415هـ - 1995م.
القوانني الفقهية، املؤلف: أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل، ابن . 37

األوقاف  وزارة  النارش  موالي،  سيدي  حممد  حتقيق  الغرناطي،  الكلبي  جزي 
والشؤون اإلسالمية - الكويت، الطبعة: األوىل، 1431هـ.
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كتاب الفروع، املؤلف: حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد اهلل، شمس . 38
الراميني ثم الصاحلي احلنبيل، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن  الدين املقديس 

الرتكي، النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل 1424هـ - 2003مـ.
كشاف القناع عن متن اإلقناع، املؤلف: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن . 39

حسن بن إدريس البهويت احلنبيل، النارش: دار الكتب العلمية.
ابن . 40 الدين  مجال  الفضل،  أبو  عىل،  بن  مكرم  بن  حممد  املؤلف:  العرب،  لسان 

منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي، النارش: دار صادر - بريوت، الطبعة: 
الثالثة، 1414هـ.

املبدع يف رشح املقنع، املؤلف: إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، . 41
لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  الدين،  برهان  إسحاق،  أبو 

الطبعة: األوىل، 1418هـ - 1997م.
الرمحن أمحد . 42 أبو عبد  املؤلف:  للنسائي،  الصغرى  السنن  السنن =  املجتبى من 

النارش:  أبو غدة،  الفتاح  عبد  النسائي، حتقيق:  اخلراساين،  بن عيل  بن شعيب 
مكتب املطبوعات اإلسالمية - حلب، الطبعة: الثانية، 1406هـ- 1986م.

املجموع رشح املهذب، املؤلف: أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، . 43
النارش: دار الفكر.

44 . - العدل  بوزارة  البحوث  مركز  1435هـ،  لعام  القضائية  األحكام  جمموعة 
الرياض، 1438هـ، العدد الثامن.

األندليس . 45 حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عيل  حممد  أبو  املؤلف:  باآلثار،  املحىل 
القرطبي الظاهري النارش: دار الفكر - بريوت.

بن . 46 حممود  الدين  برهان  املعايل  أبو  املؤلف:  النعامين،  الفقه  يف  الربهاين  املحيط 
الكريم  عبد  املحقق:  احلنفي،  البخاري  َماَزَة  بن  عمر  بن  العزيز  عبد  بن  أمحد 
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سامي اجلندي، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل، 
1424هـ - 2004م.

النارش: . 47 املدين،  بن عامر األصبحي  مالك  بن  أنس  بن  مالك  املؤلف:  املدونة، 
دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 1415هـ - 1994م.

املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص، . 48
حممد  املحقق:  النيسابوري،  القشريي  احلسن  أبو  احلجاج  بن  مسلم  املؤلف: 

فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب - بريوت.
حممد . 49 بن  محد  سليامن  أبو  املؤلف:  داود(،  أيب  سنن  رشح  )وهو  السنن  معامل 

العلمية -  املطبعة  النارش:  باخلطايب،  املعروف  البستي  بن اخلطاب  إبراهيم  بن 
حلب، الطبعة: األوىل، 1351هـ - 1932م.

الرازي، . 50 القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أمحد  املؤلف:  اللغة،  مقاييس  معجم 
أبو احلسني، املحقق: عبد السالم حممد هارون، النارش: دار الفكر، عام النرش: 

1399هـ - 1979م.
قدامة . 51 بن  حممد  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  املؤلف:  املغني، 

النارش:  املقديس،  قدامة  بابن  الشهري  احلنبيل،  الدمشقي  ثم  املقديس  اجلامعييل 
مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النرش: 1388هـ - 1968م.

مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، املؤلف: شمس الدين، حممد بن . 52
أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 

1415هـ - 1994م.
أبو . 53 عليش،  حممد  بن  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  خمترص خليل،  اجلليل رشح  منح 

تاريخ  طبعة،  بدون  الطبعة:  بريوت،   - الفكر  دار  النارش:  املالكي،  اهلل  عبد 
النرش: 1409هـ-1989م.
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منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه، املؤلف: أبو زكريا حميي الدين حييى بن . 54
رشف النووي املحقق: عوض قاسم أمحد عوض، النارش: دار الفكر، الطبعة: 

األوىل، 1425هـ-2005م.
الدين حييى . 55 أبو زكريا حميي  املؤلف:  بن احلجاج،  املنهاج رشح صحيح مسلم 

بن رشف النووي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، الطبعة: الثانية، 
1392هـ.

اهلل . 56 عبد  أبو  الدين  شمس  املؤلف:  خليل،  خمترص  رشح  يف  اجلليل  مواهب 
عيني  الرُّ حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب، املعروف باحلطاب 

املالكي، النارش: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م.
الوسيط يف املذهب، املؤلف: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس، املحقق: . 57

أمحد حممود إبراهيم، حممد حممد تامر، النارش: دار السالم - القاهرة، الطبعة: 
األوىل، 1417هـ.

اإلسالمية، . 58 اجلامعة   - )ماجستري(  رسالة  الكتاب:  أصل  النكاح،  يف  الوالية 
البحث  عامدة  النارش:  العويف،  فريج  بن  رجاء  بن  عوض  املؤلف:  1403هـ، 
العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: 

األوىل، 1423هـ-2002م.
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المقدمة

ابتدأَته  اللهم اجعْلنا ممن  أفَتتِح، ومن ُجوده أستْمنِح،  باسِمه  احلمد هلل، 
بنعمتك وِمنَّتك، وأعقبَته برأفتك ورمحتك، أما بعد:

فإنَّ الرشيعَة اإلسالمية رشيعة ُمباركة، ُتساِير كلَّ عرص، وحتفظ مصالَح 
قال  عليه،  حاكم  والرشُع  إال  يطرأ  طارئ  أو  حيُدث،  حادث  فام  جيل،  كل 
اإلمام الشافعي هللا همحر: »فليسْت تنِزُل بأحد من أهل دين اهلل نازلٌة إال ويف 

كتاب اهلل الدليل عىل سبيل اهلدى فيها«)1(.

وإنَّ من اجلديد القديم يف الدراسات الفقهية: الرضر املعنوي، والتعويض 
وباهلل  جلوانِبه.  ُمضيًئا  املوضوع،  هذا  عن  كاشًفا  البحُث  هذا  أتى  وقد  عنه، 

يت، وعليه اتِّكايل. ُعدَّ

أسباب اختيار املوضوع:

لقد كان الختياري هذا املوضوع ِعدة أسباب، أبرزها:

ٌب  رَضْ فإنه  ودراستها؛  الفقهية  املسائل  بحث  الء يف  الدِّ بني  اإلدالء   .1
ِمن  َنَفَر  تعاىل: ﴿فَلَۡوَل  إليه يف قوله  املندوِب  الدين،  ه يف  التفقُّ من رُضوب 
بقول  امُلمتَدِح   ،]122 يِن﴾ ]التوبة:  ٱدّلِ ِف  ُهواْ  َتَفقَّ ّلَِ َطآئَِفةٞ  ّمِۡنُهۡم  فِۡرقَةٖ   ِ ُكّ

هه يف الدين(()2(. النبي مـلسو هيلع هللا ىلص: ))من ُيِرد اهلُل به خرًيا ُيفقِّ

»الرسالة« )20(.  )1(
أخرجه البخاري )71(، ومسلم )1037(، من حديث معاوية بن أيب سفيان هنع هللا يضر.  )2(
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2. أمهية هذا املوضوع للباحثني واملهتمني بالدراسات الرشعية عموًما، 
والعاملني يف امليدان القضائي خصوًصا.

بحاجة  فهي  قضائية؛  نازلة  املعنوي  الرضر  عن  التعويض  كون   .3
لدراستها، واستجالء تفاصيلها، ومعرفة احلكم الصائب فيها -إن شاء اهلل 

تعاىل-.

البحث: منهج 

قام ُسوُق البحث عىل منهج هذه ُأُسسه:

املقصود من  ليتضح  بيان حكمها؛  املسألة تصويًرا دقيًقا قبل  1. تصوير 
دراستها.

2. إذا كانت املسألة من موضوعات االتفاق فأذكُر ُحكَمها بدليله، مع 
توثيق االتفاق من مظانِّه املعترَبة.

بُِع فيها ما ييل: 3. إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف، فأتَّ

أ- حترير حمل اخلالف إذا كانت بعض صور املسألة حمل خالف، وبعضها 
حمل اتفاق.

ب- ذكر األقوال يف املسألة، وبيان من قال هبا من أهل العلم، ويكون 
عرض اخلالف حسب االجتاهات الفقهية.
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تيرسَّ  ما  بذكر  العناية  مع  املعتربة،  الفقهية  املذاهب  عىل  االقتصار  ج- 
الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا مل أقف عىل املسألة يف مذهب 

ما فأسلك هبا مسلك التخريج.

د- توثيق األقوال من مصادرها األصلية.

عليها  يِرد  ما  الداللة، وذكر  بيان وجه  مع  األقوال،  أدلة  استقصاء  هـ- 
الدليل  بعد  ذلك  وأذكُر  ُوجدت-  -إن  عنها  به  جُياب  وما  مناقشات،  من 

مبارشة.

و- الرتجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة اخلالف-إن ُوجدت-.

والتوثيق  التحرير  يف  األصلية  واملراجع  املصادر  ات  أمَّ عىل  االعتامد   .4
والتخريج.

5. الرتكيز عىل موضوع البحث، وجتنُّب االستطراد.

6. العناية برضب األمثلة، خاصة الواقعية منها.

7. جتنب ذكر األقوال الشاذة.

8. العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا، مما له صلة واضحة بالبحث.

9. إثبات اآليات برسم املصحف، مع ترقيمها وبيان ُسَورها.

10. ختريج األحاديث من مصادرها األصلية، وبيان ما ذكره أهل الشأن 
يف درجتها -إن مل تكن يف الصحيحني أو أحدمها- فإن كانت كذلك فأكتفي 

بتخرجيها منهام. حينئذ 
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11. ختريج اآلثار من مصادرها األصلية، واحلكم عليها.

12. التعريف باملصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه املصطلح، أو من 
املعتمدة. كتب املصطلحات 

عليها  اإلحالة  وتكون  املعتمدة،  اللغة  معاجم  من  املعاين  توثيق   .13
باجلزء والصفحة فاملادة.

بعامة،  الرتقيم  وعالمات  واإلمالء،  العربية،  اللغة  بقواعد  العناية   .14
حسب املوضع الواردة فيه، من آية، أو حديث، وما شاكلها.

15. تضمني اخلامتة أهم النتائج.

16. تذييل البحث بالفهارس املعروفة، وهي:

- فهرس اآليات.

- فهرس األحاديث.

- فهرس املصادر واملراجع.

خطة البحث:

رسمُت معاملَ هذا البحث عىل ما ييل:

املبحث األول: تعريف التعويض لغًة واصطالًحا:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف التعويض لغًة.
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املطلب الثاين: تعريف التعويض اصطالًحا.

املبحث الثاين: تعريف الرضر لغًة واصطالًحا:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف الرضر لغًة.

املطلب الثاين: تعريف الرضر اصطالًحا.

املبحث الثالث: تعريف املعنوي لغًة واصطالًحا:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف املعنوي لغًة.

املطلب الثاين: تعريف املعنوي اصطالًحا.

املبحث الرابع: تعريف الرضر املعنوي باعتباره َعَلاًم مركًبا.

املبحث اخلامس: أنواع األرضار املعنوية.

املبحث السادس: التعويض عن الرضر املعنوي يف الفقه والنظام:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: التعويض عن الرضر املعنوي يف الفقه.

املطلب الثاين: التعويض عن الرضر املعنوي يف النظام.

اخلامتة:

وفيها أبرز النتائج.
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الفهارس:

وهي:

- فهرس اآليات.

- فهرس األحاديث.

- فهرس املصادر واملراجع.

ويف َذيل هذه املقدمة: أمْحُد اهللَ تعاىل عىل إعانته وتيسريه، وأسأُله الرضا 
وع يف املقصود،  والقبول؛ إنه أكرم مسؤول، وأعظم مأمول، وهذا أوان الرشُّ

بَِعون امللك املعبود:
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المبحث األول
تعريف التعويض: لغًة واصطالًحا

المطلب األول: تعريف التعويض لغًة:

مأخوذ من: »عوض«، ُيقال: استعاضه: إذا سأله الِعوض فعاوضه، أي: 
الِعوض،  أخذ  إذا  ض:  وَتَعوَّ للِعوض،  طالًبا  جاءه  واعتاضه:  إياه،  أعطاه 
امَلُعوضة،  وكذا:  املادة،  هذه  من  االسم  هو  »ِعنب«  وزن  عىل  والِعوض 
»فالبدل  فرًقا)3(،  والِعوض  البدل  بني  أنَّ  غرَي  والبدل)2(،  اخلََلف)1(  ومعناه: 

أعمُّ ترصًفا من الِعوض، فكل ِعوض بدل، وليس كل بدل ِعوًضا«)4(.

الكلمة أحد األسامء هلا،  املادة: »التعويض« وهذه  ومن اشتقاقات هذه 
هو  »التعويض«  لكنَّ  نفسه،  املعنى  عىل  ة  دالَّ وهي  وامَلُعوضة،  كالعوض 

ضُته عن ِهبته خرًيا)5(. األكثر يف االستعامل، فُيقال: عوَّ

المطلب الثاني: تعريف التعويض اصطالًحا:

لفِظ  تعريَف  ناهتم  ُمدوَّ َتضاعيف  يف  وال  الفقهاء  لسان  يف  نجُد  ال 
»التعويض« مع كثرة ُوروده فيها عىل اختالف مذاهبهم، وإنام نجُد ما ُيطابقه 

يف املعنى، فمن ذلك:

ُينظر: »القاموس املحيط« )927( مادة: »عوض«.  )1(
ُينظر: »لسان العرب« )3170( مادة: »عوض«.  )2(

املرجع السابق.  )3(
»اخلصائص« )265/1(.  )4(

ُينظر: »مقاييس اللغة« )188/4( مادة: »عوض«.  )5(
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1. الضامن، وهو لغًة: االلتزام، ُيقال: ضمنُت املاَل إذا التزمَته)1(.

احلق،  التزام  يف  عنه  املضمون  ِذمة  إىل  الضامن  ِذمة  »ضمُّ  واصطالًحا: 
فيثبُت يف ذمتهام مجيًعا«)2(.

شُت احلرَب والناَر إذا  2. األرش، وهو لغًة: مأخوذ من: أرش، ُيقال: أرَّ
أوقدهَتام)3(.

من  بنسبته  فريجع  واملعيب،  الصحيح  قيمة  بني  ما  »قسط  واصطالًحا: 
م معيًبا«)4(. م املبيُع صحيًحا، ثم ُيقوَّ ثمنه، فيقوَّ

عىل أنَّ مصطلح »التعويض« مل خَيُْل من إيضاح املعارصين، فِمامَّ قالوا يف 
تعريفه: »دفع ما وجب من بدل مايل بسبب إحلاق رضر باآلخرين«)5(.

ُينظر: »املعجم الوسيط« )544( مادة: »ضمن«.  )1(
»املغني« )71/7(.  )2(

ُينظر: »مقاييس اللغة« )79/1( مادة: »أرش«.  )3(
»اإلقناع« )216/2(.  )4(

»القاموس الفقهي« )333(، وبنحوه تعريف »املوسوعة الفقهية الكويتية« )35/13(،   )5(
وقد أخذُت باألول؛ ألنه أفصُح لفًظا.
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الثاني المبحث 
تعريف الضرر لغًة واصطالًحا

المطلب األول: تعريف الضرر لغًة:

ه،  به، وأرضَّ ُه رًضا، ورضَّ  ه يرضُّ ُيقال: رضَّ الرضر مأخوذ من: »رضر« 
االسم)2(،  وبالضم:  املصدر،  بالفتح:  والرَض  ورِضاًرا)1(،  ة  ُمضارَّ ه  وضارَّ

والرضر: ابتداء الفعل)3(، وهو االسم من هذه املادة)4(.
وله َمعاٍن هي:

1. الفاقة والفقر)5(.
ِنَ  ّنِ َمسَّ

َ
ۥٓ أ يُّوَب إِۡذ نَاَدٰى َربَُّه

َ
2. املرض أو اهلزال، ومنه قوله تعاىل: ﴿َوأ

نَي83﴾ ]األنبياء: 83[)6(. ِٰحِ رَۡحُم ٱلرَّ
َ
نَت أ

َ
ٱلضُُّّ َوأ

3. النُّقصان، ُيقال: دخل عىل الرجل رضٌر يف ماله، أي: ُنقصان)7(.
ة)8(. 4. سوء احلال يف النفس؛ لِِقلَّة العلم والفضل والِعفَّ

ا كان)9(. وجيمُع املعاين كلَّها: أنَّ الرضر ضد النفع أيًّ

ُينظر: »لسان العرب« )2574-2573( مادة: »رضر«.  )1(
ُينظر: »القاموس املحيط« )774( مادة: »رضر«.  )2(

ُينظر: »لسان العرب« )2573( مادة: »رضر«.  )3(
ُينظر: »الصحاح« )719/2( مادة: »رضر«.  )4(

»املصباح املنري« )4/2( مادة: »رض«.  )5(
ُينظر: »أساس البالغة« )47/2( مادة: »رضر«.  )6(
ُينظر: »هتذيب اللغة« )456/11( مادة: »رض«.  )7(

ُينظر: »املفردات يف ألفاظ القرآن« )503( مادة: »رضر«.  )8(
ُينظر: »لسان العرب« )2573( مادة: »رضر«.  )9(
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المطلب الثاني: تعريف الضرر اصطالًحا:

ة، هذا بياهُنا: ف الرضُر يف االصطالح بتعريفات ِعدَّ ُعرِّ

فه األصوليون بأنه: »أمل القلب«)1(. 1. عرَّ

وهذا تعريف غري دقيق؛ ألنه تعريف له بأثر من آثاره، ال بامهيَّته.

فه الفقهاُء األوائُل بأنه: »إحلاق مفسدة بالغري مطلًقا«)2(. 2. عرَّ

ومل  اآلخرين،  عىل  يقع  بام  الرضَر  حرص  فإنه  جامع؛  غري  تعريف  وهذا 
يذكر الرضَر الواقع عىل النفس.

فه املعارصون بعبارات خمتلفة، منها: 3. عرَّ

أ- »كل أذى ُيصيب اإلنسان، فيسبِّب له خسارًة مالية يف أمواله، سواء 
كانت ناجتًة عن نقصها، أو عن نقص منافعها، أو عن زوال بعض أوصافها، 
ُحدوث  قبل  عليه  كانت  عامَّ  قيمتها  يف  نقٌص  عليه  يرتتَّب  مما  ذلك،  ونحو 

ذلك الرضر«)3(.

يذكر  ومل  املايل،  الرضر  يف  الرضَر  َحرَص  ألنه  مانع؛  غري  تعريف  وهذا 
األرضاَر األخرى، كالرضر املعنوي، والرضر اجلسمي.

»املحصول« )106/6(.  )1(
»فتح املبني لرشح األربعني«، البن حجر اهليتمي )211(.  )2(

»الضامن يف الفقه اإلسالمي«، للشيخ: عيل اخلفيف )38( ضمن املؤلفات الكاملة له.  )3(
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م حُمرَتم، أو جسم  ب- »كل أذى يلحق الشخص سواء كان يف مال ُمتقوَّ
معصوم، أو ِعرض َمُصون«)1(.

والتعريف األخري هو املختار يف نظري، واهلل أعلم؛ ألسباب هي:

1. اختصاره، وِقلَّة ألفاظه.

2. ُشموله واستيعابه ألنواع الرضر.

ويتصل بذكر التعريف: ِذكُر ضابط الرضر الذي جتب إزالته فهو: الرضر 
الذي يكون بغري حق، أما الرضر الذي يكون بحق فال جتب إزالته)2(.

املرجع السابق )28(.  )1(
ُينظر: »املنتقى رشح املوطأ«، أليب الوليد الباجي )41/6(، و»جامع العلوم واحلكم«،   )2(

البن رجب )212/2(.
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الثالث المبحث 
تعريف المعنوي: لغًة واصطالًحا

المطلب األول: تعريف المعنوي لغًة:

مأخوذ من: »عني« وهو أصل يدل عىل َمَعاٍن ثالثة، هي:

1. القصد لليشء، ُيقال: ُعنيُت باألمر وباحلاجة)1(.

تعاىل:  قوله  ومنه  خضع،  إذا:  يعنُو،  َعنَا  ُيقال:  والذل،  اخلضوع   .2
ِ ٱۡلَقيُّوِم﴾ ]طه: 111[ أي: خضعت وذلَّت)2(. ﴿وََعَنِت ٱلۡوُُجوهُ لِۡلَحّ

معنى  ومنه:  وُعنْيانه،  الكتاب،  ُعنوان  ُيقال:  وُبروزه،  اليشء  ُظهور   .3
اليشء، كمعنى الكالم، ومعنى الشعر)3(.

وخالف  املادي،  خالف  لغًة:  »املعنوي  الوسيط«:  »املعجم  يف  وجاء 
الذايت«)4(.

المطلب الثاني: تعريف المعنوي اصطالًحا:

بأنه: »الذي ال يكون للسان فيه حظ، وإنام  ف »املعنوي« اصطالًحا  ُعرِّ
هو ُيعرف بالقلب«)5(.

ُينظر: »مقاييس اللغة« )146/4( مادة: »عني«.  )1(
ُينظر: »خمتار الصحاح« )484( مادة: »عنا«.  )2(

ُينظر: »مقاييس اللغة« )146/4( مادة: »عنى«، جلميع املعاين املذكورة أعاله.  )3(
»املعجم الوسيط« )633( مادة: »عن«.  )4(

التعاريف«  مهامت  عىل  »التوقيف  يف:  امُلناوي  قال  وبمثله   ،)236( »التعريفات«   )5(
.)310/1(
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الفقهاُء  فيستعمله  اللفظ استعامالت متنوعة،  العلم هذا  أهُل  ويستعمل 
هللا همحر  الُبهويت  اللغوي، كقول  معناه  بإرادة  مفرًدا  تارًة  يف مواضع خمتلفة، 
املاء الطاهر والطهور: »وظاهر هذا أن اخلالف معنوي  الفرق بني  بعد ذكر 
املعنوية« يف مقابل:  »امُلثلة  ال لفظي«)1(، وتارًة ُمضاًفا إىل غريه، ومن ذلك: 
مثال  احليس«،  »اإلتالف  مقابل:  يف  املعنوي«  و»اإلتالف  احلسية«،  »امُلثلة 
ذلك: قول ابن القيم هللا همحر عن استكراه الرجل ألمة زوجته: »وهذا ُمثلة 
ية، أو أبلغ منها، وال ُبعد يف تنزيل اإلتالف املعنوي  معنوية، فهي كامُلثلة احلسِّ

منزلة اإلتالف احليس، إْذ كالمها حُيول بني املالك وبني االنتفاع بملكه«)2(.
اللغوي، تارة مفرًدا، وتارًة ُمضاًفا إىل  ون بإرادة معناه  ويستعمله املفرسِّ
تعاىل: ﴿ََيُقوُل  قوله  تفسري  هللا همحر عند  كثري  ابن  قول  األول:  فمثال  غريه، 
وتوبيخ،  وتقريع  »هتديد   :]55 َتۡعَملُوَن55﴾ ]العنكبوت:  ُكنُتۡم  َما  ُذوقُواْ 

وهذا عذاب معنوي عىل النفوس«)3(.
ًئا  ومثال الثاين: قوله عند تفسري أول سورة األحزاب: »يقول تعاىل ُموطِّ
للشخص  يكون  ال  كام  أنه  وهو  معروًفا،  ًيا  حسِّ أمًرا  املعنوي  املقصود  قبل 
الواحد قلبان يف جوفه، وال تصري زوجته التي ُيظاهر منها بقوله: أنت عيلَّ 
ابنًا  فدعاه  تبناه  إذا  للرجل  ولًدا  الدِعيُّ  يصري  ال  كذلك  له،  أًما  أمي  كظهر 

له«)4(.
»كشاف القناع« )36/1(.  )1(

بن  اهلل  عبد  للشيخ  باملال«،  املعنوية  األرضار  »ضامن  وُينظر:   ،)36/5( املعاد«  »زاد   )2(
حممد بن خنني )7(.

»تفسري القرآن العظيم« )524/10(.  )3(

»تفسري القرآن العظيم« )112/11(.  )4(
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ثون بإرادة معناه اللغوي ُمضاًفا إىل غريه، وهو: »التواتر  ويستعمله املحدِّ
ف بأنه: »اخلرب الذي ينقله َمن  املعنوي« أحُد نوعي احلديث املتواتر الذي ُيعرَّ
ا التواُتر املعنوي فهو: »أن ينقل مجاعٌة  حيصل العلُم بصدقه رضورة«)1(، وأمَّ
يستحيل تواطؤهم عىل الكذب وقائَع خمتلفة تشرتك يف أمر يتواتر ذلك القدر 

املشرتك، كأحاديث رفع اليدين يف الدعاء«)2(.

جًدا،  كثرية  مصطلحات  عىل  باإلضافة  فيطلقونه  اللغويون،  وُيامثلهم 
خاصة يف النحو، مثل: »العامل املعنوي«)3(، و»التوكيد املعنوي«)4(، و»الشبه 

املعنوي«)5(، و»املؤنث املعنوي«)6(.

ويف البالغة: »الطِّباق املعنوي«)7(، و»القلب املعنوي«)8(.

»علوم احلديث«، البن الصالح )267(.  )1(
»تدريب الراوي« )174/2(.  )2(

ُينظر: »مغني اللبيب« )860/1 -911(.  )3(
ُينظر: »مهع اهلوامع« )96/3(.  )4(

»النحو الوايف«، لعباس حسن )92/1(.  )5(
املرجع السابق )588/4(.  )6(

ُينظر: »الطراز« )383/2(.  )7(
ُينظر: »عروس األفراح« )291/1(.  )8(
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المبحث الرابع
تعريف الضرر المعنوي باعتباره َعلًما مركًبا

ألُسن  عىل  له  ِذكر  ال  حادث،  املعنوي« مصطلح  »الرضر  مصطلح 
ف ِمن ِقبل  ناهتم الفقهية)1(، وقد ُعرِّ الفقهاء السابقني، وال ُوجود له يف ُمدوَّ

بتعريفات منها: املعارصين 

1. ما »ال يمس املال، ولكن ُيصيب مصلحًة غرَي مالية«)2(، ومن أمثلته: 
ف واالعتبار والِعرض، والعاطفة واحلَنان)3(، وهذا تعريف  ما ُيصيب الرَشَ
»املال«  وهي:  األلفاظ  يف  والتَّكرار  الصياغة،  ضعف  من  فيه  ملا  دقيق؛  غري 

و»مالية«.

2. »كل أذى ُيصيب اإلنسان يف ِعرضه، أو ُشعوره، أو عاطفته«)4(.

والتعريف األخري هو التعريف املختار، واهلل أعلم؛ ألمرين:

1. َوجازتِه.

2. احتوائه عىل املعاين املذكورة يف التعريفات السابقة)5(.

ُينظر: »املوسوعة الفقهية الكويتية« )40/13(.  )1(
»الوسيط يف رشح القانون املدين«، للدكتور عبد الرزاق السنهوري )864/1(.  )2(

ُينظر: املرجع السابق.  )3(
»التعويض عن الرضر يف الفقه اإلسالمي« )29(.  )4(

ُينظر: »ضامن األرضار املعنوية باملال« )9(.  )5(
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والرضر املعنوي ُيسمى بـ: »الرضر األديب«، وهو الشائع لدى القانونيني، 
املعنوي؛  بالرضر  تسميته  واأَلْوىل  الوضعية)1(،  الترشيعات  يف  واملستعَمل 

ألمرين:

1. أن حَمَلَّ الرضر معاٍن ال جسم هلا وال مادة وال َعَرض)2(.

ومصطلُح  املادي«،  »الرضر  مصطلح  مقابل  يف  ُيطلق  مصطلح  أنه   .2
»الرضر األديب« ال يكون بإزائه وال يف مقابلته.

ما  األديب:  فالرضر  فرًقا،  بينهام  أنَّ  هللا همحر  اخلفيف  عيل  الشيخ  ويرى 
يف  كام  له،  مهانًة  ُيعد  قول  أو  فعل  من  وِعرضه،  فه  رَشَ يف  اإلنساَن  ُيصيب 
ال  رضب  من  عاطفته،  أو  جسمه،  يف  أمل  من  ُيصيبه  وفيام   ، والسبِّ القذف 
والرضر  معاملته،  يف  امتهان  أو  خُماطبته،  يف  حتقري  من  أو  أثًرا،  فيه  حُيدث 
امُللتِزم  التزاٍم امتنع فيه  املعنوي: تفويت مصلحة غري مالية ملتزم هبا، كام يف 
مالكها،  إىل  الوديعة  تسليم  عن  يمتنع  عنده  كاملوَدع  التزامه،  تنفيذ  عن 
تسليم  عن  يمتنع  واملستأجر  امُلعري،  إىل  العارية  تسليم  من  يمتنع  وامُلستعري 
العني املستأجرة إىل مالكها، ونحو ذلك من كل ما ليس فيه تفويت مال عىل 

صاحب العني)3(.

ُينظر: »الوسيط يف رشح القانون املدين« )864/1(.  )1(
فهد  للدكتور  الكويتي«،  والقانون  اإلسالمي  الفقه  يف  األديب  الرضر  »ضامن  ُينظر:   )2(

الرشيدي )1851(.
»الضامن يف الفقه اإلسالمي« )44(.  )3(
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وأرى أنَّ ما ذكره الشيخ هللا همحر غري صحيح؛ ألن مصطلح »املعنوي« 
كام سلف يف بيان معناه إنام ينرصف إىل ما يف النفس والقلب، كام أنَّ ما ذكره 
من بيان الرضر املعنوي، إنام هو بيان آلثاره وعواقبه، وهي أرضار مالية كام 

هو ظاهر، واهلل أعلم.
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المبحث الخامس
أنواع األضرار المعنوية

َتستِجد صوٌر مل تكن معهودة  املعنوية متعددة، بل يف كل دهر  األرضار 
من قبل، وأبرز هذه األرضار املعنوية ما ييل:

1. القذف:

وُيقصد به لغًة: الرمي)1(، واسُتعري يف الرمي بالزنا ونحوه من املكروهات، 
واصطالًحا: »الرمي بزنا أو لواط، أو شهادة به عليه ومل تكُمل البينة«)2(.

وهو أسوأ األرضار املعنوية، وأكثرها إيالًما عىل من وقعت عليه، ولذا 
يَۡرُموَن  ِيَن  ﴿َوٱلَّ سبحانه:  اهلل  قال  قاسية،  عقوبة  القاذف  عقوبة  كانت 
ٗة َوَل َتۡقَبلُواْ  وُهۡم ثََمٰننَِي َجۡلَ ۡرَبَعةِ ُشَهَدآَء فَٱۡجِلُ

َ
تُواْ بِأ

ۡ
ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ُثمَّ لَۡم يَأ

اهللُ عىل  فـ»َعلَّق   ،]4 ٱۡلَفِٰسُقوَن4﴾ ]النور:  ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
َوأ بَٗداۚ 

َ
أ َشَهَٰدةً  لَُهۡم 

القذف ثالثَة أحكام: احلد، ورد الشهادة، والتفسيق؛ تغليًظا لشأنه، وتعظياًم 
ألمره، وقوًة يف الردع عنه«)3(، وجاء يف حديث عبد اهلل بن عباس امهنع هللا يضر 
مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  عند  امرأَته  َقَذف  هنع هللا يضر  أمية  بن  هالل  أن 
برشيك ابن سحامء، فقال النبي مـلسو هيلع هللا ىلص: ))البيِّنة أو حد يف ظهرك((، 
فقال: يا رسول اهلل: إذا رأى أُحدنا عىل امرأته رجاًل، ينطلق يلتمس البينة؟ 

فجعل يقول: ))البيِّنة وإال حد يف ظهرك(()4(.
ُينظر: »لسان العرب« )3560/6( مادة: »قذف«.  )1(

»اإلقناع« )229/4(.  )2(
»أحكام القرآن«، البن العريب )345/3(.  )3(

أخرجه البخاري )2671(.  )4(
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2. الرمي بام ال يستوجب حد القذف:

ويندرج حتت هذا النوع: كلُّ أذى بالكالم، أو سب أو شتم، فمن صدر 
ر، وتقدير ذلك للحاكم، ال خالف بني الفقهاء يف ذلك)1(. منه ذلك فإنه ُيعزَّ

أو  به أرضاًرا جسمية، ككرس،  وُيلحق  الفرد،  يمس  الذي  االعتداء   .3
جرح، أو رضب، فلها أثر سلبي معنوي من جهة اآلالم التي تستويل عليه)2(.

4. الرضر الذي يصيُب اإلنساَن بسبب امَلساس بُسمعته.

5. الرضر الذي يصيُب اإلنساَن نتيجة اهتامه يف دينه)3(.

6. الرضر الذي يصيُب اإلنساَن نتيجة االعتداء عىل اآلخرين، كاالعتداء 
عىل األب، أو االبن، أو الزوجة، أو الصديق)4(.

يف  حتقري  أو  معاملته،  يف  امتهان  نتيجة  اإلنساَن  يلحق  الذي  الرضر   .7
مكانته)5(.

ر املدين يف وفاء  اء تأخُّ 8. الرضر الذي يلحق اإلنساَن إذا كان دائنًا جرَّ
َدْينه، ومماطلته له، ومظاهر هذا الرضر:

املسالك«  أقرب  عىل  الصغري  و»الرشح   ،)497/4( الربهاين«  »املحيط  ُينظر:   )1(
)504/4(، و»روضة الطالبني« )174/10(، و»املغني« )665/9(.

ُينظر: »الضامن يف الفقه اإلسالمي« )44(.  )2(
ُينظر: »التعويض عن الرضر يف الفقه اإلسالمي« )31(.  )3(

ُينظر: »التعويض عن الرضر األديب«، للدكتور مهند أبو مغيل )212(.  )4(
ُينظر: »الضامن يف الفقه اإلسالمي« )44(.  )5(
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أ- كونه من أرشاف الناس الذين يُغض من قدرهم الرتدد عىل املحاكم، 
ط، ومراكز التنفيذ. َ ومراكز الرشُّ

ب- رضره من متابعته املدين، ومالحقته، وما ينتج عن ذلك من خوف 
ضياع حقه، وقد يعود بالرضر عىل صحته.

ه ُسمعته عند الناس الذين يُظنُّون أنه ظامل باملطالبة،  ج- رضره من تشوُّ
غري ُمنظر للمدين، بينام املدين ملئ مُماطل)1(.

له،  ثابت  حق  عىل  االعتداء  جمرد  من  اإلنساَن  يلحق  الذي  الرضر   .9
كُملك، أو غريه)2(.

وسيأيت حكُم هذه األرضار املعنوية التسعة -إن شاء اهلل تعاىل-.

ُينظر: »املامطلة يف الديون«، للدكتور سلامن الدخيِّل )413(.  )1(
ُينظر: »الوسيط يف رشح القانون املدين« )865/1(.  )2(



184
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التعويض عن الضرر المعنوي

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

المبحث السادس
التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام

المطلب األول: التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه:

النزاع  املعنوي، حيُسن حتريُر حمل  التعويض عن الرضر  إيراد حكم  قبل 
يف هذه املسألة، فُيقال:

1. أمجع أهل العلم عىل أنَّ من أحْلََق الرضَر املعنوي بغريه بقذفِه بزًنا أو 
لواط فُيقام عليه حد القذف، وهو: ثامنون جلدة)1(.

2. ال خالف بني الفقهاء يف أنَّ من أحْلََق الرضَر املعنوي بغريه بسبٍّ أو 
ر)2(. شتم أنه ُيعزَّ

من  خيلو  ال  وهو  املعنوي،  الرضر  رُضوب  من  ذلك  عدا  فيام  واختلفوا 
حالتني:

األوىل: أن يكون الرضُر معنوًيا غرَي حمض، بأن ينطوَي عىل رضر مادي، 
افرُتَي عليه فساءت ُسمعُته، ثم ُفصل من وظيفته، أو ُحرم  مثال ذلك: من 

الفتاوى«  و»جمموع   ،)155-154( اإلمجاع«  و»مراتب   ،)384/12( »املغني«  ُينظر:   )1(
.)342/28(

املسالك«  أقرب  عىل  الصغري  و»الرشح   ،)497/4( الربهاين«  »املحيط  ُينظر:   )2(
)504/4(، و»روضة الطالبني« )174/10(، و»املغني« )665/9(.
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املادي)1(؛  الرضر  عن  التعويض  حكم  له  النوع  فهذا  له،  مايل  حق  أي  من 
لَغَلبة اجلانب املادي فيه)2(.

الثانية: أن يكون رضًرا معنوًيا حَمًضا ال يرتتب عليه رضٌر مادي)3(، كمثل 
األرضار التسعة الواردة سلًفا)4(، فهل جيوز التعويض املايل عنه؟

ُينظر: »املامطلة يف الديون« )414(.  )1(
التعويض عن الرضر املادي مرشوع، دل عىل ذلك: الكتاب، والسنة، وقواعد الرشيعة،   )2(

الكتاب: فأما 
َعلَۡيُكۡم﴾  ٱۡعَتَدٰى  َما  بِِمۡثِل  َعلَۡيهِ  فَٱۡعَتُدواْ  َعلَۡيُكۡم  ٱۡعَتَدٰى  ﴿َفَمِن  تعاىل:  فقوله 
]البقرة: 194[، فدلَّت اآليُة عىل أن من أتلف شيًئا من الُعروض واحليوان أنه يضمن 

مثَله أو قيمته، والضامن إنام هو تعويض.
ُينظر: »اجلامع ألحكام القرآن«، للقرطبي )255/1(.

السنة: وأما 
هات  ُأمَّ إحدى  فأرسلت  نسائه،  بعض  عند  كان  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  من  ورد  فام 
النبيُّ  فأخذ  القصعة،  فكرست  بيدها  فرضبت  طعام،  فيها  قصعًة  خادمها  مع  املؤمنني 
مـلسو هيلع هللا ىلص الكرستني، فضمَّ إحدامها إىل األخرى، فجعل جيمع فيها الطعام ويقول: 
))غارت ُأمُّكم((، فأكلوا حتى جاءت قصعُتها التي يف بيتها، فدفع القصعة الصحيحة، 
وحبس املكسورة. أخرجه البخاري )2349(، واحلديث واضح الداللة عىل مرشوعية 

التعويض.
ُينظر: »التوضيح لرشح اجلامع الصحيح« )41/16(.

ومن القواعد الفقهية الكربى التي يقوُم عليها ديُن اإلسالم:
قاعدة: »الرضر ُيزال« وينبني عليها: التعويُض عن الرضر املادي.

 ،)333/1( للحصني  و»القواعد«   ،)94( ُنجيم  البن  والنظائر«  »األشباه  ُينظر: 
و»األشباه والنظائر« للسيوطي )140/1(.

ُينظر: »املامطلة يف الديون« )414(.  )3(
ُينظر: املبحث السابق.  )4(



186
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التعويض عن الضرر المعنوي

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

ذكرُت فيام َخال أنَّ مصطلح »الرضر املعنوي« مصطلح حادث، ال ذكر 
وإنام  الفقهية،  ناهتم  ُمدوَّ يف  له  ُوجود  وال  السابقني،  الفقهاء  ألُسن  عىل  له 
فيه  اختلفوا  قد  املعارصين  فإنَّ  ولذلك  حادث)1(،  وتعبري  جديد،  مصطلح 

عىل قولني:

القول األول:

أنَّ التعويض املايل عن الرضر املعنوي غري جائز)2(.

يف  اإلسالمي،  املؤمتر  ملنظمة  التابع  اإلسالمي  الفقه  جممع  رأي  وهو 
دورته الثانية عرشة بمدينة الرياض، لعام 1421هـ، ضمن قراره يف الرشط 

اجلزائي)3(، وقد استدلَّ أرباُب هذا القول بام ييل:

بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 
َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ تعاىل:  قوله   .1
بِٱۡلَبِٰطِل﴾ ]النساء: 29[.

ُتنظر: صفحة )178(.  )1(
للشيخ  فيه«،  والضامن  الضار  و»الفعل   ،)45( اإلسالمي«  الفقه  يف  »الضامن  ُينظر:   )2(
صبحي  للدكتور  والعقود«،  للموجبات  العامة  و»النظرية   ،)124( الزرقا  مصطفى 
حممصاين )172/1(، و»الرشط اجلزائي«، للدكتور الصديق الرضير )64/2 - 76(، 
يف  الرضر  عن  و»التعويض   ،)415( الديون«  يف  »املامطلة  عن:  األخريان  واملصدران 
يف  و»املامطلة   ،)35( باملال«  املعنوية  األرضار  و»ضامن   ،)383( اإلسالمي«  الفقه 
الديون« )420(، و»الرشط اجلزائي وأثره يف العقود املعارصة«، للدكتور حممد اليمني 

)179(، و»التعويض عن الرضر املعنوي«، للشيخ عبد العزيز السالمة )199(.
الدورة  عن  الصادرة  والتوصيات  »القرارات  ُينظر:   .)12/3(  )109( القرار:  رقم   )3(

الثانية عرشة ملجمع الفقه اإلسالمي« )6(.
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ض عن الرضر املعنوي كان ذلك َأْخذ مال  ووجه االستدالل: أنه إذا ُعوِّ
م بنص اآلية)1(. ال يف مقابلة مال، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، امُلَحرَّ

قول  عىل  الزيادة  من  ُيَعد  املعنوي  الرضر  عن  املايل  التعويض  أنَّ   .2
الشارع، حيث إنه مل يوجب العقوبة يف الرضر املعنوي إال يف القذف والسبِّ 

ر ملعاجلته بالتعويض املايل)2(. والشتم، وما عداها ال ُمربِّ

3. أنَّ التعويض املايل عن الرضر املعنوي ال يرفعه وال ُيزيله، فأْخُذ املال 
عور، أو َثْلم الرشف ال يعود به إىل ما كانا عليه من سالمة)4(. عند َجْرح)3( الشُّ

باملال  تقديره  يمكن  فال  مالية،  خسارة  فيه  ليس  املعنوي  الرضر  أنَّ   .4
بحال، والتعويض املايل ال يكون إال عن رضر مايل واقع فعاًل يمكن تقديره 
ر  َتَعذَّ بداًل عن قصاص  أو  فائت،  مال  مقابل  لذا رُشع يف  القيمة؛  أو  باملثل 
استيفاؤه، ونحو ذلك؛ ألهنا أشياء حمسوسة يمكن تقديرها، ويرتتَّب عليها 

خسارة مالية غالًبا، فيمكن إزالتها بالتعزير والعقوبة الرادعة)5(.

وال  واضح،  معيار  له  ليس  املعنوي  الرضر  عن  املايل  التعويض  أنَّ   .5
بني  املوضوعي  التكافؤ  عىل  حترص  اإلسالمية  والرشيعة  بضابط،  ينضبط 

ُينظر: »الضامن يف الفقه اإلسالمي« )45(، و»ضامن األرضار املعنوية باملال« )16(.  )1(
ُينظر: »الفعل الضار« )19، 20، 124(.  )2(

العرب«  »لسان  ُينظر:  ًيا.  ِحسِّ ُيصيب  ملا  وبالضم:  معنوًيا،  ُيصيب  ملا  بالفتح:  اجَلرح   )3(
)586( مادة: »جرح«.

ُينظر: »الضامن يف الفقه اإلسالمي« )45(.  )4(
ُينظر: املرجع السابق، و»املامطلة يف الديون« )416(.  )5(
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املعنوي)1(،  الرضر  عن  املايل  التعويض  يف  ر  ُمتعذِّ وهذا  والتعويض،  الرضر 
ومن شواهد عدم االنضباط: أن جُيحف يف حق الفقري، وال يردع الغني)2(.

6. أنَّ التعويض عن الرضر املعنوي مما ُينايف الكرامة، وتأباه املروءة، إْذ 
كيف يقبل اإلنساُن مااًل مقابل حتقريه؟!)3(.

ر رضًرا معنوًيا، وأنَّ  7. أنَّ َعمَل أهل العلم قدياًم عىل عدم ضامن املترضِّ
الضامن ال جيب إال فيام كان مثلًيا أو قيمًيا، وهو الرضر املادي، ومن ذلك:

- ما جاء يف »بدائع الصنائع« من قوله: »وأما بيان ماهيَّة الضامن الواجب 
بإتالف ما سوى بني آدم: فالواجب به ما هو الواجب بالغصب، وهو ضامن 

املثل إن كان املتَلف ِمثلًيا، وضامن القيمة إن كان مما ال مثل له«)4(.

- وجاء يف »الرشح الصغري عىل أقرب املسالك« يف معِرض احلديث عن 
أو  القيمَة  يُردُّ  ال  أنه  َعِلم  حيث  مثله،  أو  قيمته  الغاصَب  »وَلِزم  املغصوب: 

املثَل لربه«)5(.

باملثل،  املثل  ضامن  امُلتَلفات:  يف  »األصل  هللا همحر:  السيوطي  وقال   -
بالقيمة«)6(. م  واملتقوَّ

ُينظر: »الفعل الضار« )124(.  )1(
ُينظر: »التعويض عن الرضر يف الفقه اإلسالمي« )35(.  )2(

ُينظر: »ضامن األرضار املعنوية باملال« )16(.  )3(
.)168/7(  )4(
.)590/3(  )5(

»األشباه والنظائر« )97/2(.  )6(
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»ُيضمن  املغصوب:  هللا همحر يف ضامن  تيمية  ابن  اإلسالم  وقال شيخ   -
باملثل إن كان مثلًيا، وإال بالقيمة«)1(.

القول الثاين:

أنَّ التعويض املايل عن الرضر املعنوي جائز.

وقد استدلَّ أرباُب هذا القول بام ييل:

بنيَّ  وقد  مايل،  ضامن  فيها  أحكام  من  تعاىل  اهلل  كتاب  يف  ورد  ما   .1
ومن  املعنوي،  الرضر  قبيل  من  هو  مما  نْي،  والشَّ اإلهانة  سببها  أنَّ  املفرسون 
فََرۡضُتۡم  َوقَۡد  وُهنَّ  َتَمسُّ ن 

َ
أ َقۡبِل  ِمن  َطلَّۡقُتُموُهنَّ  ﴿ِإَون  تعاىل:  قوله  ذلك: 

ِي بَِيِدهِۦ ُعۡقَدةُ  ۡو َيۡعُفَواْ ٱلَّ
َ
ن َيۡعُفوَن أ

َ
ٓ أ لَُهنَّ فَرِيَضٗة فَنِۡصُف َما فََرۡضُتۡم إِلَّ

َكِح﴾ ]البقرة: 237[، فالتي ُطلقت قبل الدخول يكون هلا نصف املهر؛  ٱنّلِ
جرًبا عام أصاهبا من االنكسار بسبب الطالق، قال ابن كثري هللا همحر: »وجيوز 
ضة، وإن كان يف هذا  أن ُيطلِّقها قبل الدخول هبا والفرض هلا إن كانت ُمفوَّ
انكسار لقلبها، وهلذا أمر تعاىل بإمتاعها، وهو تعويضها عام فاهتا بيشء ُتعطاه 

من زوجها بحسب حاله، عىل امُلوِسع َقَدره، وعىل امُلقرِت َقَدره«)2(.

»جمموع الفتاوى« )231/29(.  )1(
واملعنوي  املايل  الرضر  عن  »التعويض  وُينظر:   ،)385/2( العظيم«  القرآن  »تفسري   )2(

القضائية« )417/1(. وتطبيقاته 
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وُنوقش هذا الدليل: بعدم التسليم؛ فإنَّ تنصيف املهر لغري املدخول هبا 
ا متعة الطالق فهي فريضة مالية للنفقة  إنام هو مقابل ما فاهتا من اخلُطَّاب، أمَّ

هتا)1(. عىل نفسها زمَن انتظارها للُخطاب بعد انقضاء ِعدَّ

2. قوله مـلسو هيلع هللا ىلص: ))ال رضر وال رضار(()2(.

أنواعه،  بجميع  الرضر  حتريم  عىل  دلَّ  احلديث  أنَّ  االستدالل:  ووجه 
والرضُر املعنوي نوع من أنواع الرضر املنهي عنه، فيكون احلديث داالًّ عىل 

جواز التعويض عن الرضر املعنوي)3(.

وُنوقش هذا الدليل: بأنه ال داللة فيه عىل الضامن املايل عن الرضر املعنوي 
الذي هو حمل النزاع، فاالستدالل به عىل أمر خارج حمل النزاع، بل احلديث 
إنَّ  واملعنوية، حيث  النفسية  املايل عن األرضار  الضامن  دليل عىل حتريم  فيه 
غري  املعنوي  الرضر  عن  املايل  والضامن  والرضار،  الرضر  عن  هنى  احلديث 

املنضبط هو إرضار بالضامن لذلك)4(.

ُينظر: »ضامن األرضار املعنوية باملال« )22(.  )1(
واحلاكم   ،)77/3( والدارقطني   ،)2340( ماجه  وابن   ،)745/2( مالك  أخرجه   )2(
من  خُيرجاه«،  ومل  مسلم،  رشط  عىل  اإلسناد  صحيح  حديث  »هذا  وقال:   )2345(
نه النووي هللا همحر يف املجموع )238/8(،  حديث أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر، وحسَّ
وجمموعها  وجوه،  من  الدارقطني  أسنده  احلديث  »هذا  هللا همحر:  الصالح  ابن  وقال 
»جامع  ُينظر:  به«.  واحتجوا  العلم،  أهل  مجاهرُي  تقبَّله  وقد  نه،  وحُيسِّ احلديث  ُيقوي 

العلوم واحلكم« )211/2(.
يف  وتطبيقاهتا  والَعْقدية  التقصريية  املسؤوليتني  عن  الناشئة  التعويض  »دعاوى  ُينظر:   )3(

الفقه والقضاء اإلداري« )354/1(.
ُينظر: »ضامن األرضار املعنوية باملال« )21(.  )4(
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وأعراضكم  دماءكم  الوداع: ))فإنَّ  خطبة  يف  مـلسو هيلع هللا ىلص  قوله   .3
عليكم حرام كُحرمة يومكم هذا، يف بلدكم هذا، يف شهركم هذا(()1(.

ووجه االستدالل: أنَّ حتريم الِعرض يف احلديث جاء معطوًفا عىل حتريم 
باملال،  الضامن  للِعرض حكمهام، وهو وجوب  أنَّ  فدلَّ عىل  واملال،  النفس 
الرضر  جانب  فيه  يغلب  الِعرض  عىل  ي  التََّعدِّ كان  وملا  عنه،  والتعويض 

املعنوي فيكون احلديث داالًّ عىل ضامنه، والتعويض عنه)2(.

وُنوقش هذا الدليل: بأنَّ اقرتان الِعرض باملال والدم يف احلديث السالف 
إنام هو لبيان احلُرمة ال ملرشوعية التعويض املايل، كاالقرتان بني اخليل والبغال 
َكُبوَها َوزِيَنٗةۚ َوَيۡخلُُق  واحلمري يف قوله تعاىل: ﴿َوٱۡلَۡيَل َوٱۡلَِغاَل َوٱۡلَِمرَي لَِتۡ
به عىل  ُيستدل  الركوب، وال  َتۡعلَُموَن8﴾ ]النحل: 8[، فهو إلباحة  َل  َما 

جواز حلم احلمري القرتاهنا باخليل)3(.

هنع هللا يضر، وفيه: »أنَّ زيد بن سعنة أقرض  4. حديث عبد اهلل بن سالم 
النبيَّ  أتى  ثالثة  أو  بيومني  األجل  قبل  كان  فلام  مـلسو هيلع هللا ىلص،  النبيَّ 
ثم  غليظ،  بوجه  إليه  ونظر  قميصه،  بمجامع  وأخذ  مـلسو هيلع هللا ىلص 
قال: أال تقضيني يا حممد حقي؟ فواهلل ما علمتكم بني عبد املطلب بُمطل، 
وعيناه  اخلطاب  بن  عمر  إىل  ونظرُت  قال:  علم،  بمخالطتكم  يل  كان  ولقد 

أخرجه البخاري )1739( من حديث عبد اهلل بن عباس امهنع هللا يضر، ومسلم )1679(   )1(
من حديث عبد الرمحن ابن بكرة عن أبيه هنع هللا يضر.

يف  وتطبيقاهتا  والعقدية  التقصريية  املسؤوليتني  عن  الناشئة  التعويض  »دعاوى  ُينظر:   )2(
الفقه والقضاء اإلداري« )353/1(.

ُينظر: »ضامن األرضار املعنوية باملال« )23(.  )3(
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اهلل:  عدو  أْي  وقال:  ببرصه  رماين  ثم  املستدير،  كالفلك  وجهه  يف  تدوران 
أرى؟!  ما  به  وتفعل  أسمع،  ما  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  لرسول  أتقوُل 
فوالذي بعثه باحلق لوال ما ُأحاِذُر فوَته لرضبُت بسيفي هذا ُعنَُقك، ورسول 
ينظر إىل عمر يف ُسكون وُتَؤدة، ثم قال: ))إنا كنا أحوج  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
التباعة،  تأمرين بحسن األداء، وتأمره بحسن  أْن  يا عمر!  إىل غري هذا منك 
اذهب به يا عمر فاقضه حقه، وِزده عرشين صاًعا من غريه مكان ما ُرعَته((، 
قال زيد: فذهب يب عمر فقضاين حقي وزادين عرشين صاًعا من متر فقلت: 
ما  مكان  أزيَدك  أن  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أمرين  قال:  الزيادة؟  هذه  ما 
أصابه  الرجل  أنَّ  وهو  ظاهر،  احلديث  من  االستدالل  ووجه  ُرعُتك«)1(، 
أصابه،  ما  بسبب  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  ضه  فعوَّ معنوي،  رضر  وهو  َرْوع، 

فدلَّ ذلك عىل مرشوعية التعويض عن الرضر املعنوي.

وُنوقش الدليل من وجهني:

األول: أنَّ فيه َنكارة، فال يستقيم االستدالل به)2(.

الثاين: أنه لو ُسلِّم بسالمة احلديث من النَّكارة فليس فيه داللة عىل حمل 
الرجل: »ما هذه  ع ملن ال يدعي حًقا أصاًل، بدليل قول  النزاع، بل هو تطوُّ

ع ملن ال يطالب بحق من فعل اخلري)3(. الزيادة؟« والتطوُّ

أخرجه ابن حبان )288(، واحلاكم )6547(، والطرباين يف »املعجم الكبري« )5147(،   )1(
»السلسلة  يف  بالنَّكارة  األلباين  عليه  وحكم   ،)421( »املختارة«  يف  املقديس  والضياء 

الضعيفة« )514/3(.
ُينظر: »السلسلة الضعيفة« )514/3(.  )2(

ُينظر: »ضامن الرضر األديب يف الفقه اإلسالمي والقانون الكويتي« )1867(.  )3(
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عادت  إذا  الشجة  يف  حكموا  أهنم  يف  الفقهاء  بعض  عن  ورد  ما   .5
نْي رضر معنوي،  نْي هبا)1(، والشَّ الشَّ فيها أرش األمل؛ حلصول  أنَّ  فاْلَتَحمت 

فيكون هذا أصاًل يف القول بالتعويض املايل عن الرضر املعنوي)2(.

وُنوقش هذا الدليل: بعدم صالحيته دلياًل عىل مرشوعية التعويض عن 
الرضر املعنوي باملال؛ ألنه ليس ُحجة يف نفسه، وألنه اجتهاد مقاَبٌل بمثله، 
النزاع؛ ألن الرضر ليس رضًرا معنوًيا، بل هو رضر نتج  إنه خارج حمل  ثم 
عنه رضر مادي، فيسوُغ التعويض فيه باعتباره يؤدي إىل خسارة مالية؛ ألنه 
قد ُيعطله عن الكسب والعمل، ويتحمل فيه أجرة الطبيب، وثمن الدواء)3(.

6. أنَّ املتقرر يف الرضر املعنوي هو التعزير، فلقايض إًذا أن حيكم بالتعزير 
أو الغرامات املالية)4(.

يف  هو  إنام  النزاع  إذ  النزاع،  حمل  عن  خارج  بأنه  الدليل:  هذا  وُنوقش 
خيتلف  املايل  بالتعزير  واالستدالل  باملال،  معنوًيا  رضًرا  ر  املترضِّ تعويض 
عن التعويض املايل، إذ إنَّ َمْورد التعزير باملال لبيت املال، ومرصفه مصالح 
مادي  رضر  من  قه  حَلِ ما  ُمقابل  للمترضر  فهو  التعويض  بخالف  املسلمني، 
مة  معة والرشف ليستا من األشياء امُلتقوَّ يمكن أن ُيقاَبل بمثله أو قيمته، والسُّ

باملال)5(.
ُينظر: »تبيني احلقائق« )138/6(.  )1(

ُينظر: »التعويض عن الرضر يف الفقه اإلسالمي« )36(.  )2(
ُينظر: »املامطلة يف الديون« )419(.  )3(

)4(ُينظر: »املرجع السابق« )419(.
ُينظر: »املامطلة يف الديون« )419(.  )5(
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الراجح:

ح واهلل أعلم القول األول، وهو عدم  بعد َسْوق القولني وأدلتهام، يرتجَّ
جواز التعويض املايل عن الرضر املعنوي؛ ألسباب أبرزها:

القول اآلخر، وما  أرباب  به  استدل  ما  به، وضعف  استدلوا  ما  قوة   .1
ُأوِرد عليها من مناقشات.

ما  عىل  املعنوي  الرضر  عن  املايل  بالتعويض  قوهَلم  َبنَوا  العلامء  أنَّ   .2
للرضر  خُمالف  وهذا  الرضر،  ذلك  بسبب  مالية  خسارة  من  املترضر  يتكبَّده 

املعنوي، إذ ال ُيكبِّد خسارًة ماليًة يف حقيقته)1(.

ومل  النبوة  عهد  يف  قائمًة  كانت  املعنوي  الرضر  لضامن  الدواعي  أنَّ   .3
ر هلا حكم، فالسكوت عنه كالنص من الشارع عىل أنه عفو ال ضامن فيه،  ُيقرَّ
ذلك  حصل  ولو  العلامء،  من  بعدهم  وَمن  مهنع هللا يضر  الصحابة  عهد  وكذا 

منهم لنُقل إلينا مع كثرة احلوادث)2(.

المطلب الثاني: التعويض عن الضرر المعنوي في النظام:

الرضر  عن  املايل  التعويَض  جُتيز  واملعارصة  القديمة  الوضعية  القواننُي 
املبدأ  يف  جاء  فقد  السعودية  العربية  اململكة  يف  وأما  به)3(،  وتعمل  املعنوي، 
ه: »يف قضايا اخلطف واالغتصاب يتعنيَّ  القضائي ذي الرقم )1071( ما نصُّ

ُينظر: »املامطلة يف الديون« )420(.  )1(
ُينظر: »ضامن األرضار املعنوية باملال« )21(، و»املامطلة يف الديون« )420(.  )2(

ُينظر: »الوسيط يف رشح القانون املدين« )865/1، 866(، و»املسؤولية التقصريية عن   )3(
فعل الغري«، للدكتور سيد أمني )107(.
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إحضاُر املجنيِّ عليها، وإفهامها بأنَّ هلا املطالبة بأرش بكارهتا، وما أصيبت 
قها من رضر معنوي«)1(، فإذا كان املبدأ القضائي قد  به من َكَدمات، وما حَلِ
رضر  من  قه  حَلِ عامَّ  بالتعويض  املطالبَة  معنوًيا  رضًرا  للمترضر  أن  عىل  نصَّ 
وجُييُزه، فإنَّ األصل أن يكون هذا هو ما عليه العمل؛ ذلك أنَّ املبدأ القضائي 
املحكمُة  ُتقررها  التي  املوضوعية واإلجرائية  العامة  القضائية  »القاعدة  هو: 
العليا، وُتراعى عند النظر يف القضايا وإصدار األحكام والقرارات«)2(، غرَي 
القولني:  بِكال  الُقضاة  أْخَذ  فيام وقفُت عليه من أحكام قضائية  أين وجدُت 
جواز التعويض املايل عن الرضر املعنوي وعدمه، وسيبدو ذلك يف التطبيقات 

القضائية يف األسطر القادمة.

والدعوى  الصورية  للدعوى  الرشعية  املرافعات  نظاُم  َعَرض  وحني 
ة، منها:  هْتا الالئحُة التنفيذية هلا بعنارص ِعدَّ الكيدية يف املادة الثالثة منه، فرسَّ
بالتعويض  املطالبة  الكيدية  الدعاوى  أو  الصورية  الدعاوى  يف  »للمترضر 
نفسها،  الدائرة  لدى  بدعوى مستقلة  أو  بطلب عارض،  قه من رضر  حَلِ عامَّ 

وخيضع احلكم لُطرق االعرتاض«)3(.

أن  الكيدية  والدعاوى  الصورية  الدعاوى  يف  ر  للُمترضِّ جُتيُز  إًذا  فهي 
ُيطالب بالتعويض عامَّ أصابه من الرضر، والرضُر املعنوي يف هذين النوعني 

. من الدعاوى ظاهٌر وَجيلٌّ

»املبادئ والقرارات الصادرة من اهليئة القضائية العليا واهليئة الدائمة والعامة بمجلس   )1(
القضاء األعىل واملحكمة العليا« )304(.

املرجع السابق )33(.  )2(
»نظام املرافعات الرشعية ولوائحه التنفيذية« )15، 16(.  )3(
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املعنوي  الرضر  عن  التعويض  خُيِْل  مل  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  أنَّ  كام 
من إملاحة، ففي املادة السابعة بعد املئتني منه: »كل حكم صادر بعدم اإلدانة 
للمحكوم  ا  وماديًّ تعويًضا  ن  يتضمَّ أن  جيب  النظر-  إعادة  طلب  عىل  -بناًء 

عليه ملِا أصابه من رضر، إذا طلب ذلك«)1(.

املعنوي  الرضر  عن  التعويض  جُييزون  حني  واألنظمة  القوانني  وأرباُب 
فإهنم يضعون لذلك رشوًطا، هي:

1. أن ينطوي الرضُر عىل إخالل بمصلحة معنوية مرشوعة، بأال يكون 
أو  املكانة  يف  رضٌر  هبا  اإلخالل  عن  ينتج  وأن  نظام،  أو  ألدب  خمالفة  فيها 

معة. الرشف أو السُّ

ًقا، بأن يقع حااًل أو مستقباًل. 2. أن يكون الرضُر املعنوي حُمقَّ

ُض َمن ُأصيب به ال غرُيه. 3. أن يكون الرضُر املعنوي شخصًيا، فُيعوَّ

4. أن يكون الرضُر املعنوي مبارًشا، بأن يتلَو االعتداَء مبارشة، وُيعَرف 
السببية. بعالقة 

ض عنه قبل ذلك، فالتعويض يكون  5. أال يكون الرضُر املعنوي قد ُعوِّ
ملرة واحدة فحسب)2(.

»نظام اإلجراءات اجلزائية والئحته التنفيذية« )135(.  )1(
ُينظر يف هذه الرشوط: »التعويض عن الرضر األديب يف الفقه والنظام«، رسالة ماجستري   )2(

يف املعهد العايل للقضاء، لنايف بن دخيل العنزي )106-103(.
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ومن التطبيقات القضائية يف ذلك، وهو حكم صادر من حماكم القضاء 
العام)1(:

املحكمة العامة يف ............

رقم الصك: 431792777

تارخيه: 1443/2/14هـ

موجز الدعوى واملرافعة:

التأجري  طريق  عن  سيارة  رشائه  عقب  لظلم  ض  تعرَّ أنه  املدعي  يذكر 
املنتهي بالتملك التي تبيَّنت فيها عيوب مل يكن يعلم هبا حال الرشاء، فرجع 
إىل الرشكة البائعة طالًبا ردَّ مالِه ُمقابِل رد السيارة، إال أن الرشكة رفضت، 
حمكمة  إىل  منه  املوقَّعة  السندات  بتقديم  دْته  هدَّ عليها  د  الرتدُّ متابعته  وبعد 
التنفيذ،  قراراُت  بحقه  وصدرت  وعدته،  ما  الرشكُة  أنفذت  ثم  التنفيذ، 
فأقام املشرتي دعوى يطلب فيها إبطال تلك السندات، ثم صدر احلكم فيها 

بإثبات تناُزل املدعى عليها عن السندات املقدمة يف حمكمة التنفيذ.

النفسية  األرضار  عن  التعويض  فيها  يطلب  التي  الدعوى  هذه  أقام  ثم 
إهانة  من  الدعوى،  وإقامة  السندات  تقديم  أثناء  حصلت  التي  واملعنوية 

الرشكة ووعيدها له، ومن ضياع الوقت يف مالحقتهم.

من  احلاصلة  األرضار  أنَّ  ْت  قررَّ واإلجابة  الدعوى  الدائرة  سامع  وبعد 
املنع  يف  املتمثلة  التنفيذ  قرار  عن  النامجة  األرضار  وكذا  األصلية،  القضية 

أفادين به أحُد أصحاب الفضيلة الُقضاة -أحسن اهلل إليه-.  )1(
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آثاًرا  أو  السفر ونحوها؛ أهنا ال خترج عن كوهنا أرضاًرا معنوية رِصفة،  من 
به  املعمول  وهو  الفقهاء  عامة  عند  املستِقرَّ  أن  وقررت  نظامية،  لقرارات 
قضاًء املنع من التعويض عنه؛ ألن باب التعويض التوقيف، ومل يرد فيه نص 
املطالبة هبا يف أعصار  رصيح صحيح، رغم كثرة وقوع أسباهبا، وقوة مظنة 
القضاء يف األمة اإلسالمية، كام أهنا ليست من قبيل األموال ليتأتَّى التعويُض 
وأن  املصلحة؛  عىل  مبنية  النظامية  القرارات  أن  إىل  الدائرُة  وأشارت  عنها، 
أصدرْت  كله  ذلك  أجل  فمن  واملفسدة،  الرضر  عن  ينشأ  إنام  التعويض 

حكَمها برد الدعوى.

وأما يف القضاء اإلداري فقد أحاط ديواُن املظامل رؤساَء املحاكم اإلدارية 
بجواز التعويض املايل عن الرضر املعنوي، وهو ثمرة لتوصيات ورشة عمل 
املعنوي« جاء ذلك  »التعويض عن الرضر  املظامل عنواهنا:  ُعقدت يف ديوان 
»اإلحاطة  ه:  ونصُّ 1436/12/25هـ،  وتارخيه   )75702( رقمه  تبليغ  يف 
املعنوي(  الرضر  عن  التعويض  )دعاوى  عمل:  ورشة  توصيات  بنتائج 

املتضمنة:

1. جواز التعويض عن الرضر املعنوي.

املحكمة،  لتقدير  خيضع  عنه  والتعويض  قه  حتقُّ يف  املعنوي  الرضر   .2
بسبب ظروف الواقعة وُمالبساهتا.

ُتظِهر  مبنًيا عىل أسباب  املعنوي  بالتعويض عن الرضر  3. يكون احلكم 
عنارَص الرضر املعنوي«.
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القضائية يف ذلك، وهو حكم صادر من إحدى حماكم  التطبيقات  ومن 
القضاء اإلداري)1(:

رقم القضية االبتدائية 2/1161/ق لعام 1435هـ

رقم قضية االستئناف 2/5271/س لعام 1436هـ

تاريخ اجللسة 1436/10/20هـ

الوقائع:

وكيل  أنَّ  فيها:  للفصل  الالزم  بالقدر  الدعوى  هذه  وقائُع  ص  تتلخَّ
املدعي تقدم بصحيفة دعوى إىل هذه املحكمة يف 1435/2/20هـ، والتي 
التعميم  من  به  قامت  ما  اء  جرَّ تعويَضه  عليها  املدعى  بإلزام  احلُكَم  يطلب 
ذلك  إثر  عىل  وأوقفت  األمنية،  اجلهات  لدى  مطلوب  بأنه  مرتني  عليه 
ذهب  1431/3/3هـ  يف  أنه  دعواه:  ألسانيد  رشًحا  وقال  املدين،  ِسجله 
بأنه  إفادته  متَّت  أنه  إال  سيارته،  سري  ُرخصة  لتجديد  املخواة  حمافظة  ملرور 
موَقف ِسجله املدين ومجيع تعامالته، وذلك من ِقبل املدعى عليها، وعىل إثر 
أنه ليس  ذلك ذهب للمدعى عليها وتم رفع البصامت للمدعي، ثم اتضح 
الشخص املطلوب، وأن التعميم كان عليه باخلطأ، ثم يف 1435/1/16هـ 
بأنه  إفادته  متَّت  أنه  إال  السياقة،  رخصة  لتجديد  قلوة  حمافظة  ملرور  ذهب 
وعند  عليها،  املدعى  ِقبل  من  وذلك  تعامالته،  ومجيع  املدين  ِسجله  موَقف 
مراجعته للمدعى عليها تبني أن التعميم كان باخلطأ، وبقيد استدعائه قضية 
املظامل«  ديوان  عن  الصادرة  1436هـ  لعام  اإلدارية  واملبادئ  األحكام  »جمموعة   )1(

.)2892/6(
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ن  دت هلا عدة جلسات، كام هو مدوَّ وإحالتها إىل الدائرة بارشت نظرها وحدَّ
يف  بأنه  فيها  أشار  بمذكرة  عليها  املدعى  مُمثِّل  دفع  فيام  ُضبوطها،  بمحارض 
خمدرة،  حبوب  حليازته   )...( املدعو  عىل  القبض  تم  1430/11/12هـ 
حيمل  يكن  مل  املتهم  وأن  التعميم،  إلغاء  وتم  املدعي،  السم  مطابق  واسمه 
هوية وطنية، وأنه تم التعميم عىل هوية املدعي باخلطأ، وتم اكتشاف اخلطأ، 
وأنه تم التعميم عىل املدعي مرة أخرى بناًء عىل كتاب أمري حمافظة جدة رقم 
وتم  املدعي،  مراجعة  بعد  اخلطأ  اكتشاف  وتم  1431/1/6هـ،  يف   )...(
وتم  أخرى  مرة  عليه  التعميم  تم  1433/6/23هـ  يف  وأنه  التعميم،  إلغاء 
التعميم، وصدرت قرارات  إلغاء  املدعي، وتم  بعد مراجعة  اكتشاف اخلطأ 
إدارية بخصوص من ارتكب هذا اخلطأ بتوقيف املوظفني مدة )72( ساعة، 
إىل  فيها  انتهى  مذكرة  املدعي  قدم  1435/6/7هـ  االثنني  يوم  جلسة  ويف 
ريال،   )2.000.000( بمبلغ  تعويضه  عليها  املدعى  بإلزام  احلكم  طلب 
جراء ما حلقه من رضر عىل ُسمعته، ويف جلسة يوم االثنني 1435/7/6هـ 
إذ  الدعوى،  َك فيها بطلبه احلكم برفض  مُمثِّل املدعى عليها مذكرة مَتسَّ قدم 
إنَّ املدعي مل ُيثبت األرضار التي حلقت به، تسلَّم املدعي نسخة منها ثم قرر 
اكتفاءه، فقررت الدائرُة رفع اجللسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها القايض 
بإلزام املديرية العامة ملكافحة املخدرات تعويض )...( بمبلغ )100.000( 
مئة ألف ريال، ويف جلسة يوم االثنني 1436/6/10هـ قررت الدائرُة فتح 
بمنطقة  اإلدارية  االستئناف  حمكمة  بحكم  حكمها  نقض  بعد  املرافعة  باب 
مكة املكرمة، كام قرر أطراُف الدعوى االكتفاء بام سبق تقديمه، ويف جلسة 



201
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التعويض عن الضرر المعنوي

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

اليوم قرر أطراُف الدعوى االكتفاء بام سبق تقديمه، ثم قررت الدائرُة  هذا 
األسباب  عىل  ًسا  مؤسَّ علنا  احلكم  هذا  وأصدرت  للمداولة،  اجللسة  رفَع 

التالية.

األسباب:

حلقت  التي  األرضار  من  متظلاًم  الدعوى  هذه  أقام  قد  املدعي  كان  ملَّا 
عليها  املدعى  بإلزام  احلكَم  طالًبا  ُسمعته،  وتشويه  إليه  اإلساءة  اء  جرَّ به 
تبسط  اإلدارية  املحكمة  فإن  َثمَّ  وِمن  املعنوي،  الرضر  عن  مادًيا  بتعويضه 
املحاكُم  وختتص  التعويض،  دعاوى  من  بحسباهنا  الدعوى  عىل  واليتها 
ديوان  نظام  من  عرشة  الثالثة  املادة  من  )ج(  للفقرة  وفًقا  بنظرها  اإلدارية 
1428/9/19هـ،  وتاريخ  )م/78(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  املظامل 
الثانية  املادة  ألحكام  وفًقا  املكاين؛  املحكمة  اختصاص  يف  داخلة  أهنا  كام 
امللكي رقم )م/3(  باملرسوم  الصادر  املظامل  ديوان  أمام  املرافعات  نظام  من 
لقرار  وفًقا  النوعي؛  الدائرة  واختصاص  1435/1/22هـ،  وتاريخ 
لذلك،  املنظم  1436هـ  لعام   )44( رقم  اإلداري  القضاء  جملس  رئيس 
دعاوى  من  حقيقتها  يف  املدعي  دعوى  أنَّ  وباِم  شكاًل:  الدعوى  قبول  وعن 
من  ابتداًء  املدعي  عىل  بالتعميم  عليها  املدعى  خطأ  إنَّ  وحيث  التعويض، 
1433/6/23هـ  يف  املدعي  عىل  تعميم  آخر  وحتى  1430/2/12هـ 
قد  تكون  الدعوى  فإنَّ  1435/2/20هـ،  يف  بدعواه  املدعي  تقدم  وحيث 
استوفت إجراءاهتا وأوضاعها الشكلية املنصوص عليها يف الفقرة السادسة 
من املادة )8( من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل، الصادر باملرسوم امللكي 
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إىل  الدائرة  معه  تنتهي  الذي  األمر  1435/1/22هـ،  وتاريخ  )م/3(  رقم 
قبول الدعوى شكاًل، وعن موضوع الدعوى: فالثابت من خالل األوراق 
بتعويضه  عليها  املدعى  بإلزام  احلكَم  يطلب  املدعي  أنَّ  الدعوى  يف  املقدمة 
ُسمعته،  وتشويه  إليه  اإلساءة  اء  جرَّ به  حلق  الذي  املعنوي  الرضر  عن  مادًيا 
من  ابتدأ  املدعي  عىل  بالتعميم  قامت  عليها  املدعى  أن  الثابت  أنَّ  وبام 
1433/6/23هـ،  يف  املدعي  عىل  تعميم  آخر  وحتى  1430/11/12هـ 
وإحضاره  عليه  بالتعميم  وذلك  املدعي،  إىل  اإلساءة  للدائرة  تبنيَّ  وحيث 
ألخذ البصامت عليه، ومن َثمَّ الرفع عن التعميم عليه، ثم الوقوع يف اخلطأ 
بتهمة  املدين  بِسجله  التعامل  وإيقاف  أخرى،  مرة  عليه  التعميم  يف  نفسه 
مِمَّا ُأحْلق به رضر من مراجعة املدعى عليها أكثر من مرة  تعاطي املخدرات، 
إىل تشويه ُسمعته  املدين، وهو سبيل  التنويه عن ِسجله  لرفع بصامته، ورفع 
أمام أرسته وأفراد قبيلته وأصحابه، سيَّام أنه متقاعد عن العمل، وطاعن يف 
املدعى عليها  أن  الثابت  أنَّ  وباِم  أفراد أرسته،  إىل  ى  تعدَّ الرضر  السن، وأن 
ت باخلطأ يف حق املدعي؛ كام أوردت يف رفعها عىل الدعوى، وأهنا قامت  أقرَّ
بتوقيفهم  املوظفني  ومعاقبة  املدعي  عىل  التعميم  برفع  اخلطأ  ذلك  بتصحيح 
)72( ساعة، وحيث إنه ال بد لدعاوى التعويض من توفر أركان ثالث هي: 
ق خطأ املدعى  اخلطأ، والرضر، والعالقة السببية بني اخلطأ والرضر، فإنه حتقَّ
عليها بإقرارها باخلطأ الذي وقع منها، وذلك بالتعميم عىل املدعي أكثر من 
املتهم احلقيقي يف تشاُبه األسامء،  املدعي وبني  التباس بني  مرة، وأنه حصل 
كام أنَّ الثابت حصول رضر عىل املدعي ناتج عن مراجعة املدعى عليها أكثر 
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وهو  ِسنِّه،  ِكرب  رغم  املدين  ِسجله  عن  التنويه  ورفع  بصامته،  لرفع  مرة  من 
خطأ  الثابت  كان  وملا  قبيلته،  وأفراد  أرسته  أماَم  ُسمعته  تشويه  إىل  أدَّى  ما 
املدعى عليها وتكراراه، وكذلك حصول رضر عىل املدعي، وأن هذا الرضر 
ناتج عن نفس اخلطأ وهي: العالقة السببية بني اخلطأ والرضر، فقد توافرت 
بينهام،  السببية  والعالقة  والرضر،  اخلطأ،  وهي:  الثالثة،  التعويض  أركان 
بأنه: كل أذى ُيصيب اإلنساَن يف مصلحة غرِي  ف  ُعرِّ املعنوي)1(  والتعويض 
عن  صدر  ما  إنَّ  وحيث  حق،  بغري  والتخويف  والرشف  كالِعرض  مادية، 
ق به رضر معنوي للمدعي ال يمكن جتاهله،  املدعى عليها من خطأ قد حتقَّ
بل هو يفوق الرضر املادي يف كثري من صوره، وهو داخل يف عموم قول النبي 
مـلسو هيلع هللا ىلص: ))ال رضر وال رضار((، ووجهه: أنَّ التحريم يف احلديث عام 
عىل كل أنواع الرضر، ومنها: الرضر املعنوي، فيكون حكم التعويض شاماًل 
له دون تفريق، وأيًضا: ما جاء أنَّ النبي مـلسو هيلع هللا ىلص قال يف خطبة الوداع 
))فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام((، ووجهه:  بيوم النحر: 
ُيعوض  مِما  ومها  واملال،  النفس  عىل  الرضر  حتريم  َعَطف  مـلسو هيلع هللا ىلص  أنه 
عنهام بامل، فكذلك جيوز أخذ العوض عن الرضر املعنوي، كام أنَّ النجايشَّ 
ذلك  ذكر  وقد  ضاعفها،  ثم  دراهم  أربعة  ُيغرم  الصحابة  آذى  من  بأنَّ  أمر 
قول  عليه:  يدل  ومما  صنع،  ما  ُينكر  ومل  له،  فاستغفر  مـلسو هيلع هللا ىلص  للنبي 
النبي مـلسو هيلع هللا ىلص: ))من لطم مملوكه فرَضبه فكفارته أن ُيعتقه((، ووجهه: 
مقابل  اململوك  بعتق  املايل  التعويض  جعل  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أنَّ 
اإلذالل بلطم الوجه، وهو رضر معنوي، كام أنَّ عثامن هنع هللا يضر قىض بثلث 

كذا يف األصل، والصواب: الرضر املعنوي.  )1(
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الدية ملن رضب إنساًنا حتى أحدث، وحيث إنَّ الرشيعة راعت اجلانَب الذي 
ُيصيب اإلنساَن يف ُسمعته وإن مل َينَْله رضر مادي، فجاءت بحد القذف ملن 
هو  إنام  األصل،  يف  مادي  رضر  َينَْله  مل  فاملقذوف  دليل،  دون  إنساًنا  قذف 
قبل  املطلقة  وكذا  مادية،  آثار  له  تكون  قد  ورشفه،  ُسمعته  يف  معنوي  رضر 
الدخول فإهنا مل َينَْلها رضر مادي، إنام معنوي؛ ألنَّ طالق املرأة قبل الدخول 
ى، وجتب  املسمَّ املهر  نصَف  الشارُع  أوجب  وقد  كبرًيا،  نفسًيا  أمًلا  هلا  ُيسبب 
هلا املتعة يف حال عدم تسمية املهر، وملَّا كان تقدير التعويض األصل يف تقدير 
بالقيمة،  عنه  ض  ُيعوَّ م  وامُلتقوَّ باملِثل،  عنه  ض  ُيعوَّ املثل  أنَّ  التعويض)1( هو: 
وإذا كان هذا هو األصل، فإن هناك صوًرا خترج عنه بحسب أنواع األشياء 
احلكُم  ر  وتعذَّ باملثل،  احلكُم  ر  تعذَّ وإذا  عنها،  بالتعويض  احلكُم  يتقرر  التي 
بالقيمة، فإنه ُيصار إىل احلكم بالتعويض املبني عىل التقدير واالجتهاد -أي: 
اخلرص- قال شيخ اإلسالم ابن تيمية هللا همحر: »وقدر امُلتَلف إذا مل يتمكن 
اخلرص  إذ  باالجتهاد،  قيمته  قدر  يف  ُيفعل  كام  باالجتهاد،  فيه  ُعمل  حتديُده 
والتقويم واحد، فإنَّ اخلرص هو االجتهاد يف معرفة مقدار اليشء، والتقويم 
هو االجتهاد يف معرفة مقدار ثمنه، بل يكون اخلرص أسهل، وكالمها جيوز 
إىل  عائد  أمره  العوض  تقدير  كان  وملَّا  سبق،  ما  عىل  وتأسيًسا  احلاجة«.  مع 
وذلك  االجتهاد،  عىل  مبني  وهو  الرضر،  تقدير  يف  ل  امُلخوَّ وهو  القايض، 
اجتهدت  ذلك  وبناًء عىل  به،  الدعوى ومالبساهتا، وحتكم  بحسب ظروف 
الدائرة، وانتهت يف حكمها إىل تعويض املدعي بمبلغ قدره )100.000( 
مئة ألف ريال، بناًء عىل ما سبق إيراده من أسباب، وإْذ ُتشري الدائرُة إىل أنَّ 

كذا يف األصل، والصواب: األصل فيه.  )1(
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ما انتهت إليه من قضاء هو ما تمَّ تأييده من ِقَبل حمكمة االستئناف اإلدارية 
القايض  1433هـ(  لعام   1/1902( رقم  األوىل  الدائرة  بحكم  بالرياض، 
بتأييد حكم الدائرة اإلدارية الثانية بمحكمة بريدة رقم )82/أ/7/2 لعام 
الثالثة بمحكمة  1433هـ(، وال ينال ذلك ما دفع به حكم الدائرة اإلدارية 
االستئناف بمنطقة مكة املكرمة، ومن أنَّ املستقر عليه قضاًء: أنه ما مل يمكن 
إثباته وال تقدير حجمه ال يمكن التعويض عنه، ذلك أنَّ السوابق القضائية 
التقدير  الذكر، وأنَّ  النصوص اآلنفة  بناًء عىل  املعنوي؛  التعويض  قضت يف 
معه  تنتهي  مما  الرضر،  بتقدير  قضاًء  ل  امُلخوَّ وهو  القايض،  اجتهاد  إىل  عائد 
ألف  مئة   )100.000( وقدره  بمبلغ  املدعي  بتعويض  احلكم  إىل  الدائرُة 

ريال.

لذلك حكمت الدائرُة بإلزام املديرية العامة ملكافحة املخدرات تعويض 
)...( بمبلغ وقدره )100.000( مئة ألف ريال.

واهلل املوفق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

من  إليه  انتهى  فيام  احلكم  بتأييد  املحكمُة  حكمت  االستئناف:  حمكمة 
قضاء.
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الخاتمة

أنذا  وها  رغبة،  كل  وُمنتهى  نعمة،  كل  وفاحتَة  خري،  كل  متاَم  اهللَ  أمحُد 
أِصُل بفضل اهلل وِمنَّته إىل ختام هذا البحث، وقد خلصُت فيه إىل مَجهرة من 

النتائج، هذا بياهُنا:

وال  الفقهاء،  لسان  عىل  له  ُورود  ال  »التعويض«  لفظ  تعريف  أنَّ   .1
ف ما هو ُمطابِق له يف املدلول، كالضامن،  ناهتم، إنام الذي ُعرِّ ُوجود له يف مدوَّ

واألرش.

إحلاق  بسبب  مايل  بدل  من  وجب  ما  دفع  اصطالًحا:  التعويض  أنَّ   .2
رضر باآلخرين.

مال  يف  كان  سواء  الشخص  يلحق  أذى  كل  اصطالًحا:  الرضر  أنَّ   .3
م حُمرَتم، أو جسم معصوم، أو ِعرض َمُصون، وهذا التعريف املختار. ُمتقوَّ

4. أنَّ ضابط الرضر الذي جتب إزالته هو: الرضر الذي يكون بغري حق، 
أما الرضر الذي يكون بحق فال جتب إزالته.

5. أنَّ مصطلح »الرضَر املعنوي« مصطلح حادث، ال ذكر له عىل ألُسن 
ناهتم الفقهية. الفقهاء السابقني، وال ُوجود له يف مدوَّ

أو  ِعرضه،  يف  اإلنساَن  ُيصيب  أذى  كل  هو:  املعنوي  الرضر  أنَّ   .6
ُشعوره، أو عاطفته، وهذا التعريف املختار.

يسميه  كام  ال  االسم،  هبذا  املعنوي  الرضر  ُيسمى  أن  األوىل  أنَّ   .7
القانونيون: »الرضر األديب« وكام هو ُمستعمل يف الترشيعات الوضعية؛ ألن 
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مقابل  يف  ُيطلق  مصطلح  أنه  كام  مادة،  وال  هلا  جسم  ال  معاٍن  الرضر  حَمَلَّ 
مصطلح »الرضر املادي«، ومصطلح »الرضر األديب« ال يكون بإزائه.

8. أنَّ األرضار املعنوية متعددة، بل يف كل دهر تستِجد صور مل ُتعهد من 
اثنتان منها ورد حكُمها يف الرشع، وباقيها  أبرزها وهي تسع،  قبل، ذكرُت 

أصاهبا ريُح اخلالف.

9. أنَّ الرضر املعنوي ال خيلو من حالتني:

األوىل: أن يكون الرضُر معنوًيا غرَي حمض، بأن ينطوي عليه رضر مادي، 
افرُتي عليه فساءت ُسمعُته، ثم ُفصل من وظيفته، أو ُحرم  مثال ذلك: َمن 
من أي حق مايل له، فهذا النوع له حكم التعويض عن الرضر املادي؛ لَغَلبة 

اجلانب املادي فيه.

الثانية: الرضر املعنوي املحض، الذي ال يرتتب عليه رضر مادي، وقد 
اختلف يف جواز التعويض املايل عنه عىل قولني، أرجحهام واهلل أعلم: القول 

األول، وهو عدم اجلواز.

عن  املايل  التعويَض  جُتيز  واملعارصة  القديمة  الوضعية  القوانني  أنَّ   .10
أجازت  فقد  السعودية  العربية  اململكة  يف  وأما  به،  وتعمل  املعنوي،  الرضر 
القضاة  بينام  املعنوي،  املايل عن الرضر  التعويَض  القضائية  أنظمتها  مجلٌة من 

خمتلفون يف ذلك.

واحلمد هلل أواًل وآِخًرا، وباطنًا وظاهًرا.

وصىل اهلل عىل النبي حممد وآله وصحبه وسلم.
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الفهارس

فهرس اآليات
الصفحةاآلية

ٱۡعَتَدٰى  َما  بِِمۡثِل  َعلَۡيهِ  فَٱۡعَتُدواْ  َعلَۡيُكۡم  ٱۡعَتَدٰى  ﴿َفَمِن 
َعلَۡيُكۡم﴾ ]البقرة: 194[

185

وُهنَّ َوقَۡد فََرۡضُتۡم لَُهنَّ فَرِيَضٗة  ن َتَمسُّ
َ
﴿ِإَون َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ

ُعۡقَدةُ  بَِيِدهِۦ  ِي  ٱلَّ َيۡعُفَواْ  ۡو 
َ
أ َيۡعُفوَن  ن 

َ
أ  ٓ إِلَّ فََرۡضُتۡم  َما  فَنِۡصُف 
ٱنلَِّكِح﴾ ]البقرة: 237[

189

بِٱۡلَبِٰطِل﴾  بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 
َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

]النساء: 29[
186

ٱدّلِيِن﴾  ِف  ُهواْ  ََتَفقَّ ّلِ َطآئَِفةٞ  ّمِۡنُهۡم  فِۡرقَةٖ   ِ
ُكّ ِمن  َنَفَر  ﴿فَلَۡوَل 

]التوبة: 122[
164

َل  َما  َوَيۡخلُُق  َوزِيَنٗةۚ  َكُبوَها  لَِتۡ َوٱۡلَِمرَي  َوٱۡلَِغاَل  ﴿َوٱۡلَۡيَل 
َتۡعلَُموَن8﴾ ]النحل: 8[

191

175﴿وََعَنِت ٱلۡوُُجوهُ لِۡلَحِّ ٱۡلَقيُّوِم﴾ ]طه: 111[

ِٰحِنَي83﴾  رَۡحُم ٱلرَّ
َ
نَت أ

َ
ُّ َوأ ِنَ ٱلضُّ ّنِ َمسَّ

َ
ۥٓ أ يُّوَب إِۡذ نَاَدٰى َربَُّه

َ
﴿َوأ

]األنبياء: 83[
172

ُشَهَدآَء  ۡرَبَعةِ 
َ
بِأ تُواْ 

ۡ
يَأ لَۡم  ُثمَّ  ٱلُۡمۡحَصَنِٰت  يَۡرُموَن  ِيَن  ﴿َوٱلَّ

ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
َوأ بَٗداۚ 

َ
أ لَُهۡم َشَهَٰدةً  َتۡقَبلُواْ  َوَل  ٗة  ثََمٰننَِي َجۡلَ وُهۡم  فَٱۡجِلُ

ٱۡلَفِٰسُقوَن4﴾ ]النور: 4[

181

176﴿َوَيُقوُل ُذوقُواْ َما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن55﴾ ]العنكبوت: 55[
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فهرس األحاديث

الصفحةاحلديث

181))البيِّنة أو حد يف ظهرك((

192))إنا كنا أحوج إىل غري هذا منك يا عمر((

185))غارت ُأمُّكم((

185))فإنَّ دماءكم وأعراضكم عليكم حرام((

190، 203))ال رضر وال رضار((

203))من لطم مملوكه فرَضبه فكفارته أن ُيعتقه((

هه يف الدين(( 164))من ُيِرد اهللُ به خرًيا ُيفقِّ
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فهرس المصادر والمراجع

)أ(
األحاديث املختارة أو: املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خُيرجه البخاري . 1

ومسلم يف صحيحيهام، ملحمد بن عبد الواحد املقديس، حتقيق: أ. د. عبد امللك 
ببريوت،  والتوزيع  والنرش  للطباعة  خرض  دار  طبع:  دهيش،  بن  اهلل  عبد  بن 

الطبعة الرابعة، 1421هـ.
دار . 2 طبع:  احلافظ،  مطيع  حممد  حتقيق:  احلنفي،  ُنجيم  البن  والنظائر،  األشباه 

الفكر بدمشق، الطبعة األوىل، 1403هـ.
السيوطي، . 3 الدين  جلالل  الشافعية،  فروع  وفوائد  قواعد  يف  والنظائر  األشباه 

طبع: مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة، الطبعة الثانية، 1418هـ.
اإلقناع لطالب االنتفاع، ملوسى بن أمحد احلجاوي، حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد . 4

الطبعة  بمرص،  والتوزيع  والنرش  للطباعة  هجر  دار  طبع:  الرتكي،  املحسن 
الثالثة، 1423هـ.

القادر عطا، . 5 عبد  العريب، حتقيق: حممد  ابن  اهلل  عبد  بن  القرآن، ملحمد  أحكام 
طبع: دار الكتب العلمية ببريوت، الطبعة الثالثة، 1424هـ.

أساس البالغة، ملحمود بن عمر الزخمرشي، طبع: دار الكتب املرصية بالقاهرة، . 6
1341هـ.

)ب(
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، أليب بكر بن مسعود الكاساين، طبع: املكتبة . 7

العلمية ببريوت، الطبعة الثانية، 1406هـ.

)ت(
التعريفات، لعيل بن حممد اجلرجاين، طبع: مكتبة لبنان، 1985م.. 8
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خالد . 9 للدكتور:  القضائية،  وتطبيقاته  واملعنوي  املايل  الرضر  عن  التعويض 
الرشيعة  بكلية  الفقه  قسم  إىل  مقدمة  دكتوراه  رسالة  اجلريد،  العزيز  عبد  بن 

بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 1431-1432هـ.
مغيل، . 10 أبو  عزمي  مهند  للدكتور:  مقارنة،  دراسة  األديب  الرضر  عن  التعويض 

بحث علمي حمكم يف جملة الرشيعة والقانون بكلية الرشيعة والقانون بجامعة 
اإلمارات العربية املتحدة، العدد )39(، رجب 1430هـ.

التعويض عن الرضر األديب يف الفقه والنظام، لنايف بن دخيل العنزي، رسالة . 11
بن سعود  اإلمام حممد  بجامعة  للقضاء  العايل  باملعهد  الرشعية  السياسة  بقسم 

اإلسالمية، 1419هـ.
التعويض عن الرضر املعنوي، لعبد العزيز بن أمحد السالمة، بحث منشور يف . 12

جملة العدل، العدد )48(، 1431هـ.
بوساق، . 13 املدين  بن  حممد  للدكتور:  اإلسالمي،  الفقه  يف  الرضر  عن  التعويض 

طبع: دار أشبيليا بالرياض، الطبعة الثانية، 1428هـ.
ن، . 14 التوضيح لرشح اجلامع الصحيح، لعمر بن عيل بن أمحد املعروف بابن امللقِّ

حتقيق: فريق من الباحثني، طبع: دار النوادر بدمشق، الطبعة األوىل، 1429هـ.
التوقيف عىل مهامت التعاريف، ملحمد بن عبد الرؤوف امُلناوي، طبع: دار عامل . 15

الكتب بالقاهرة، الطبعة األوىل، 1410هـ.
تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، لعثامن بن عيل الزيلعي، طبع: املطبعة الكربى . 16

األمريية )بوالق( بالقاهرة، الطبعة األوىل، 1313هـ.
حتقيق: . 17 السيوطي،  الدين  جلالل  النواوي،  تقريب  رشح  يف  الراوي  تدريب 

الطبعة  بالرياض،  والتوزيع  للنرش  العاصمة  دار  طبع:  اهلل،  عوض  طارق 
األوىل، 1424هـ.
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السيد . 18 مصطفى  حتقيق:  الدمشقي،  كثري  بن  إلسامعيل  العظيم،  القرآن  تفسري 
األوىل،  الطبعة  بمرص،  للرتاث  الشيخ  أوالد  مكتبة  طبع:  وزمالئه،  حممد 

1421هـ.
هتذيب اللغة، أليب منصور األزهري، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، طبع: . 19

الدار املرصية للتأليف والرتمجة، 1384هـ.

)ج(
أمحد . 20 بن  ملحمد  والقرآن،  السنة  من  تضمنه  ملا  واملبني  القرآن  ألحكام  اجلامع 

القرطبي، حتقيق: د. عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، طبع: مؤسسة الرسالة، 
الطبعة األوىل، 1427هـ.

شعيب . 21 حتقيق:  رجب،  بن  أمحد  بن  الرمحن  لعبد  واحلكم،  العلوم  جامع 
األرناؤوط وزميله، طبع: مؤسسة الرسالة ببريوت، الطبعة الثامنة، 1419هـ.

)خ(
اخلصائص، البن جني، حتقيق: حممد بن عيل النجار، طبع: دار الكتب املرصية، . 22

بال تاريخ.

)د(
يف . 23 وتطبيقاهتا  والعقدية  التقصريية  املسؤوليتني  عن  الناشئة  التعويض  دعاوى 

الفقه والقضاء اإلداري، للدكتور: عبد العزيز بن عيل املتيهي، رسالة دكتوراه 
حممد  اإلمام  بجامعة  للقضاء  العايل  باملعهد  الرشعية  السياسة  قسم  إىل  مقدمة 

بن سعود اإلسالمية، 1424هـ.

)ر(
مكتبة . 24 طبع:  شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق:  الشافعي،  إدريس  بن  ملحمد  الرسالة، 
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مقدمة

احلمد هلل الذي أعزنا باإلسالم، ورشع لنا من الدين هنجًا قوياًم، وهدانا 
أحيص  ال  سبحانه  كله،  واملجد  الثناء  وله  كله،  احلمد  فله  مستقياًم؛  رصاطًا 

ثناًء عليه، هو كام أثنى عىل نفسه.

والصالة والسالم عىل سيد خلقه، وخاتم رسله حممد؛ وعىل آله وصحبه 
وأتباعه الطاهرين، وكل من سار عىل هديه ونرص سنته إىل يوم الدين.

أما بعد:

عىل  اجلملة  حيث  من  تدور  الرشعية  األحكام  أن  املعلوم  من  فإن 
واهلل   ساملة،  مصونة  بقائها  بأسباب  والعناية  اخلمس،  الرضوريات  محاية 
وأعراضهم  وأرواحهم،  وأبداهنم،  أدياهنم،  للناس  حفظ  قد  ىلاعتو هناحبس 
واالطمئنان،  األمن  حتقق  التي  والعقوبات  احلدود  من  رشعه  بام  وعقوهلم؛ 
وردع من تسول له نفسه اإلجرام واالعتداء عىل املسلمني، فيعمل عىل دفع 
احتياطًا  حيتاط  فإنه  وقعت  إذا  ثم  منها،  أوالً  املجتمع  ووقاية  اجلرائم  تلك 
الشبهات  انتفاء  بعد  إالَّ  هبا  حُيكم  أو  العقوبة  ُتوقع  وال  إثباهتا،  يف  شديدًا 
فال  اعتباره،  له  وُيبقي  اإلنسان،  ُيكرم  هبذا  فاإلسالم  ورشعًا،  فقهًا  املقررة 
بحث  رأيت  املبدأ  هذا  ألمهية  ونظرًا  والظنون،  الشبه  ملجرد  عليه  ُيعتدى 

موضوع: »أثر الشبهات يف العقوبات التعزيرية«.
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أمهية املوضوع:

املتعلقة  الفقهية  باألحكام  حكمهم  يف  ومن  القضاة  ُيلم  أن  رضورة   .1
من  واإلسقاط  الدفع  يف  عليها  الشبهة  تأثري  باعتبار  التعزيرية،  بالعقوبات 

عدمه، السيام أن أكثر العقوبات من هذا النوع.

درء  يف  ُيتسامح  ال  حتى  الدرء؛  يف  املؤثرة  الشبهة  ضابط  حتديد   .2
العقوبات وإسقاطها ألدنى شبهة.

وإعادة  التعزير  مع  الشبهة  موضوع  تقنني  إىل  داعية  احلاجة  أن   .3
صياغتها، حيث إهنا مبثوثة يف كتب الفقه من غري مجع أو ترتيب.

السابقة: الدراسات 

اإلمام  جامعة  يف  الرشيعة  لكلية  العلمية  الرسائل  دليل  يف  البحث  بعد 
حممد بن سعود اإلسالمية، ودليل الرسائل العلمية يف جامعة امللك سعود، 
وفهرس مكتبة امللك فهد الوطنية، ودليل الرسائل اجلامعية يف كلية الرشيعة 
والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى بمكة املكرمة، تبني يل أنه مل ُيكتب 
يف هذا املوضوع هبذا العنوان رسالٌة علمية أو بحث حُمكم، إنام كانت بعض 
مسائل هذا املوضوع منثورة يف بعض الرسائل واألبحاث؛ وقد متكنت من 

االطالع عليها وتوصيفها عىل النحو اآليت:

بني  مقارنة  وتطبيقية  تأصيلية  دراسة   - بالشبهات  العقوبات  درء  أوالً: 
الرشيعة والقانون يف اململكة العربية السعودية: ملحمد عبد اهلل املحيذيف:
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مقدمة  عىل  اشتملت  1407هـ،  التونسية،  اجلامعة  من  دكتوراه  رسالة 
ومدخل وأربعة أبواب، تناولت يف الباب األول: التعريف بالقاعدة تأصيلها 
ويف  وتقسيمها،  وأعامهلا  ضابطها  الشبهات  الثاين:  الباب  ويف  وتطبيقاهتا، 
الرابع:  والباب  والتعزير،  باإلثبات  وعالقاهتا  الشبهات  الثالث:  الباب 

القاعدة بني الرشيعة والقانون، واخلامتة.

التطبيقات عىل  إىل  أقرب  أهنا  تبني يل  الرسالة  ومن خالل اطالعي عىل 
قاعدة )درء العقوبات بالشبهات( يف املذاهب األربعة، ومل يكن هناك حترير 
القارئ  ليخرج  عدمه،  من  الدرء  مواطن  وبيان  األدلة،  ومناقشة  لألقوال 

بخالصة موجزة تسهل عليه ضبطها والقياس عليها.

تطبيقية:  تأصيلية  دراسة   - السعودي  القضاء  يف  بالشبهة  التعزير  ثانيًا: 
هيثم بن سعود املليفي:

يف  املاجستري  درجة  عىل  احلصول  ملتطلبات  استكامالً  مقدمة  رسالة 
األمنية.  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  من  1439هـ،  والقانون،  الرشيعة 
اشتملت الرسالة عىل مخسة فصول، األول عرض فيه الباحث مشكلة البحث 
والثالث:  وأسبابه،  ماهيته  بالشبهة:  التعزير  فيه  تناول  والثاين:  ومنهجه، 
التعازير بالشبهة، ماهيته وآثاره، والرابع: دراسة  اإلثبات اجلنائي يف قضايا 

النتائج والتوصيات. تطبيقية، واخلامس: 

القانون  مؤلفة يف  دراسة  أهنا  يل  الرسالة ظهر  اطالعي عىل  خالل  ومن 
واحلقوق أقرب منها إىل الفقه، وظهر هذا من صياغة البحث وطريقة عرض 
ومناقشة  الفقهاء  أقوال  حترير  إىل  الباحث  يتعرض  ومل  للمسائل،  الباحث 
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أدلتهم ونقل نصوصهم يف مسائل البحث، ولذا كانت املصادر الفقهية التي 
رجع هلا الباحث قليلة بالنسبة للمراجع القانونية ونحوها.

الرشيعة  بني  مقارنة  دراسة  العقوبة  إسقاط  يف  وأثرها  الشبهة  ثالثًا: 
والقانون: حباس عبد القادر.

العلوم  كلية  من  اإلسالمية،  العلوم  يف  الدكتوراه  لنيل  مقدم  بحث 
البحث  اإلنسانية والعلوم اإلسالمية بدولة اجلزائر، عام 1436هـ. اشتمل 
عىل بابني، األول: حقيقة اجلريمة والعقوبة والشبهات املسقطة هلا، والباب 

الثاين جمال تطبيق قاعدة الشبهة وأثرها يف إسقاط العقوبة.

الباحث سلط الضوء عىل  الرسالة ظهر يل أن  ومن خالل اطالعي عىل 
جرائم احلدود والقصاص وأثر الشبهة يف إسقاطها، بينام العقوبات التعزيرية 
مل يتطرق هلا إال يف صفحات معدودة. باإلضافة إىل استشهاد الباحث ببعض 

التعاميم والقوانني اجلزائرية املستمدة من القانون الفرنيس الوضعي.

مقارنًا  اإلسالمي  الفقه  يف  اجلنائية  العقوبة  يف  وأثرها  الشبهات  رابعًا: 
بالقانون: منصور حممد منصور احلفناوي، 1406هـ- 1986م:

عرض املؤلف يف كتابه بعض أحكام اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمي 
يف متهيد وبابني، الباب األول: تناول فيه تعريف الشبهات وأنواعها، كالتي 
تعرتي أركان اجلريمة والقصد اجلنائي. أما يف الباب الثاين: فتناول اجلرائم 
احلدية من حيث الشبهات التي تعرتي كل جريمة بصفة خاصة وما هلا من 

أثر يف عقوباهتا.
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ومن خالل اطالعي عليه تبني يل أنه مؤلف يف القانون واحلقوق، وظهر 
عىل  اقترص  أنه  إىل  باإلضافة  للمسائل،  عرضه  وطريقة  صياغته  من  هذا 

العقوبات احلدية.

ما سينفرد به هذا البحث عن البحوث السابقة:

انفردت هذه الدراسة عام سبق بام ييل:

العقوبات  باب  يف  الشبهات  بأثر  املتعلقة  الفقهية  األحكام  حرص   .1
أبحاث  يف  مبثوثة  مسائل  كانت  أهنا  حني  يف  واحد،  سقف  حتت  التعزيرية 

متعددة.

2. بيان مواطن درء العقوبة التعزيرية مع الشبهة ومواطن إقامتها.

3. حترير حمل النزاع يف مسألة أثر الشبهة يف األحكام التعزيرية، ومناقشة 
أقف  مل  عليه  اطلعت  ما  وبحسب  فيها،  اخلالف  منشأ  وبيان  األقوال،  أدلة 
عىل من نص عليها، وكانت املراجع شحيحة جدًا يف هذه املسألة بشكل عام.

البحث: تقسيامت 

وقد انتظمت خطة البحث يف مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة، 
وفهارس.

املقدمة:

وتشتمل عىل االفتتاحية، وموضوع البحث، وأمهيته، وتقسيامته، ومنهج 
البحث.
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التمهيد:

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: التعريف بمفردات البحث.

املطلب الثاين: األلفاظ ذات الصلة بالشبهة.

املطلب الثالث: ضابط الشبهة املؤثرة يف الدرء.

املطلب الرابع: أنواع العقوبات التعزيرية.

املبحث األول: حكم التعزير بالشبهة والقرائن الضعيفة.

املبحث الثاين: خالف الفقهاء يف درء العقوبة التعزيرية بالشبهة.

املبحث الثالث: أحوال العقوبة التعزيرية مع الشبهة:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: مواطن درء العقوبة التعزيرية بالشبهة.

املطلب الثاين: مواطن إقامة العقوبة التعزيرية مع الشبهة.

اخلامتة:

وحتتوي عىل أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس:

وتشمل فهرس املراجع واملصادر.
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البحث: منهج 

سأتبع يف إعداد هذا البحث املنهج التايل:

ر املسالة املراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح  أوالً: ُأصوِّ
املقصود من دراستها.

ثانيًا: إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق، فإين أذكر حكمها بدليلها، 
مع توثيق االتفاق من مظانه املعتربة.

ثالثًا: إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف، فَأتَّبع ما ييل:

1. حترير حمل اخلالف إذا كانت بعض صور املسألة حمل خالف، وبعضها 
حمل اتفاق.

2. ذكر األقوال يف املسألة، وبيان من قال هبا من العلامء، ويكون عرض 
اخلالف حسب االجتاهات الفقهية.

3. توثيق األقوال من كتب أهل املذهب نفسه.

5. استقصاء أدلة األقوال، مع بيان وجه الداللة، وذكر ما يرد عليها من 
مناقشات وما جياب به عنها.

6. الرتجيح مع بيان سببه، وذكر سبب اخلالف إن وجد.

التخريج  يف  األصيلة  واملراجع  املصادر  هات  أمَّ عىل  االعتامد  رابعًا: 
والتحرير والتوثيق واجلمع.

خامسًا: العناية برضب األمثلة، خاصة الواقعية.
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سادسًا: ترقيم اآليات وبيان سورها.

سابعًا: ختريج األحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها إن مل تكن 
يف الصحيحني أو أحدمها، فإن كانت كذلك اكتفيت هبام يف خترجيها.

ثامنًا: التعريف باملصطلحات، ورشح الغريب.

تاسعًا: العناية بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الرتقيم.

عارشًا: تذييل البحث بخامتة حتتوي عىل أبرز النتائج التي توصلت هلا.

حادي عرش: ترمجة األعالم غري املشهورين)1(.

***

وضابــط املشــهورين يف البحــث: هــم العــرشة املبــرشون باجلنــة، وكبــار الصحابــة   )1(
مهنع هللا يضر، وأمهــات املؤمنــني نهنع هللا يضر، واألئمــة األربعــة، وكبــار علــامء املذاهــب 

املعــارصون. املعتــربة، والعلــامء 
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تمهيد

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول: التعريف بمفردات البحث:
أوالً: تعريف الشبهات.

لغة:
يشّبه  عليه  األمَر  َشبََّه  من:  َبه  الشَّ من  مشتق  مصدر  وهي  ُشبهة،  مجع 
تشبيهًا فهي شبهة، واجلمع فيها »ُشَبٌه« و»ُشُبَهاٌت«، وأصل مادهتا يدل عىل 
هللا همحر: »الشني والباء واهلاء أصل واحد يدل  ابن فارس)1(  قال  املشاكلة، 

عىل تشابه اليشء وتشاُكِله لونًا ووصفًا«)2(.
والتشبيه  متاثل وتشابه،  بينهام  أي:  فالٍن شبٌه من فالن،  قوهلم: يف  ومنه 
نَزَل 

َ
ٓي أ التمثيل، واملشتبهات أي: املتامثالت)3(، ومنه قول اهلل تعاىل: ﴿ُهَو ٱلَِّ

َخُر ُمتََشٰبَِهٰٞت﴾)4(، 
ُ
مُّ ٱۡلِكَتِٰب َوأ

ُ
َۡكَمٌٰت ُهنَّ أ َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب ِمۡنُه َءاَيٰٞت مُّ

قيل معناها: يشبه بعضها بعضًا يف التالوة)5(.

لغوي  فقيه  ازي،  بالرَّ املعروف  القزويني،  زكريا  بن  فارس  بن  أمحد  احلسني،  أبو  هو:   )1(
عمره  آخر  يف  وانتقل  فقيهًا،  شافعّيًا  وكان  احلق،  أهل  طريقة  عىل  متكلم  مناظر  بارع، 
من  وله  شيئًا،  ُيبقي  ال  جوادًا  َكِرياًم  وكان  التصنيف،  حسن  ُرزق  مالك،  مذهب  إىل 
مات  القرآن.  إعراب  غريب  وكتاب  اللُّغة،  فقه  وكتاب  املجمل،  كتاب  التصانيف: 
 ،)118/1( األعيان  وفيات  ينظر:  مئة.  وثالث  وتسعني  مخس  سنة  صفر  يف  ي  بالرَّ

وسري أعالم النبالء )538/12- 539(، والوايف بالوفيات )181/7- 182(.
مقاييس اللغة )243/3(.  )2(

ينظر: هتذيب اللغة )58/6، 59(، مقاييس اللغة )243/3(.  )3(
من آية )7( من سورة آل عمران.  )4(

تفسري الطربي )173/6(.  )5(
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ومن املعاين كذلك االلتباس، واإلشكال، ومنه يقال: أمور مشتبهة أي 
مشكلة، ومنه اخللط فيقال: خلط عليه األمر حتى اشتبه بغريه)1(.

اصطالحًا:

أهنا  نجد  تأملها  وعند  الشبهة،  تعريف  يف  الفقهاء  عبارات  تعددت 
اختلفت بناء عىل تعدد االعتبارات التي عرفت هبا، ولذا يمكن حرصها يف 

ثالثة أقسام:

القسم األول: تعريف الشبهة بالنظر إىل سببها:

وقد اختلف الفقهاء يف سبب الشبهة وبناء عليه اختلفوا يف تعريفها بناء 
عىل هذا االعتبار.

فها بأهنا: »ما يشبه الثابت  فمن رأى أن سبب الشبهة هو عدم الثبوت، عرَّ
وليس بثابت«)2(.

وكذلك بالقول أهنا: وجود املبيح صورة مع انعدام حكمه أو حقيقته)3(.

ينظر: هتذيب اللغة )59/6(، لسان العرب )505/13(، تاج العروس )413/36(.  )1(
اهلداية )346/2(، فتح القدير البن اهلامم )262/5(.  )2(

»وبيان  هللا همحر:  قدامة  ابن  قول  النسبة  هذه  ومستند  للحنابلة،  التعريف  هذا  نسب   )3(
الشبهة: أنه قد وجدت صورة املبيح وهو عقد النكاح الذي هو سبب لإلباحة، فإذا مل 
يثبت حكمه وهو اإلباحة، بقيت صورته شبهة دارئة للحد الذي يندرىء بالشبهات«. 

املغني )55/9(.
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»اليشء  بأهنا:  باحلرام، عرفها  السبب هو اختالط احلالل  أن  ومن رأى 
املجهول حتليله عىل احلقيقة، وحتريمه عىل احلقيقة«)1(.

قد  واستغراق  عموم  فيه  سببها  إىل  بالنظر  الشبهة  تعريف  أن  ُيلحظ 
خُيرج الشبهة عن حقيقتها؛ ألن الشبهة هلا أسباٌب عدة، ولذلك فكل جمتهد 

فها بحسب السبب الذي يراه مؤثرًا. سُيعرِّ

القسم الثاين: تعريف الشبهة بالنظر إىل أثرها:

فت الشبهة هبذا االعتبار بتعريفاٍت عدٍة، منها: وقد ُعرِّ

االرتكاب،  موضوع  تكون  أو  املرتكب،  عليها  يكون  التي  »احلال  أهنا: 
 ، ويكون معها املرتكب معذورًا يف ارتكاهبا، أو يعد معذورًا عذرًا ُيسقط احلدَّ

ويستبدل به عقاب دونه، عىل حسب ما يرى احلاكم«)2(.

قيام عارض  يندفع معها احلد بسبب  التي  بأهنا: »احلال  فت  ُعرِّ وكذلك 
بسبب  أو  اإلثبات،  طريق  يف  أو  املحل،  نفس  يف  مانع  قيام  أو  الفاعل،  يف 

اختالف بني العلامء يف احلّل متى قوي مدركه«)3(.

اآلثار  بعض  عىل  يقترص  قد  أثرها  إىل  بالنظر  الشبهة  تعريف  أن  يلحظ 
السابق ذكرها، فاقترصت  التعريفات  البقية، كام يظهر ذلك جليًا يف  وهُيمل 
الشبهة يف  معنى  احلد دون غريها، وهذا حيرص  درء  الشبهة يف  أثر  ذكر  عىل 

نطاق ضيق.
املنثور يف القواعد الفقهية )228/2(.  )1(

العقوبة ملحمد أبو زهرة ص)179(.  )2(
درء احلدود بالشبهات يف الرشيعة اإلسالمية، إلبراهيم البرش ص)10(.  )3(
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القسم الثالث: تعريف الشبهة بالنظر إىل ذاهتا:

ف الشبهة بالنظر إىل ذاهتا من غري ذكر سببها أو أثرها،  مل أقف عىل من عرَّ
ف بأهنا: »كلُّ حاٍل تقتيض عدم كامل املوجب للعقوبة«. لذا يمكن أن ُتعرَّ

رشح التعريف:

»كل حال«: صيغة عموم لتشمل مجيع أنواع الشبه.

»تقتيض عدم كامل املوجب للعقوبة«: قيٌد يف التعريف ليخرج به الشبهة 
بالعقوبة  وعربَّ  فاسدة.  ألهنا  وجودها  مع  يثبت  فالعقاب  املدرك،  ضعيفة 

ليشمل الشبهة يف جرائم احلدود والقصاص والتعازير.

توسطًا  فيه  ألن  املختار؛  هو  نظري  يف  ذاهتا  إىل  بالنظر  الشبهة  وتعريف 
بني العموم واخلصوص؛ إذ يكشُف عن ماهية الشبهة وحقيقتها دون إغراٍق 

يف أسباهبا وآثارها.

العالقة بني املعنى اللغوي واالصطالحي:

يف  عالقة  بينهام  جيد  للشبهة،  واالصطالحي  اللُّغوي  املعنى  يف  الناظر 
املعنى؛ إذ إِنَّ الشبهة يف لغة العرب تعني االلتباس واإلشكال، وهذا املعنى 
قائمة،  املوِجب إلقامة احلد  الفعل  املعنى االصطالحي؛ فصورة  موجود يف 
لكن عدم اكتامل املوِجب منع من إيقاع احلد عىل مرتكبها، ولذا التبس عىل 
الفقهاء يف بعض مسائل احلدود: هل يقام احلد عىل مرتكبها؟ أو أهنا شبهة 

يدرأ هبا احلد؟
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ثانيًا: تعريف العقوبات.

لغة:

مجع عقوبة مشتقة من َعِقَب و»العني والقاف والباء أصالن صحيحان: 
عىل  يدل  اآلخر  واألصل  غريه.  بعد  وإتيانه  يشء  تأخري  عىل  يدل  أحدمها 
عاقبة كل  ألن  األول  األصل  تناسب  والعقوبة  وصعوبة«)1(،  وشدة  ارتفاع 
يشء آخره فتكون العقوبة آخرًا بعد الذنب. والعرب تقول: أعقبت الرجل: 
املجازاة  واملعاقبة  والعقاب  برش،  جازيته  أي  وعاقبته:  بخري،  جازيته  أي 
عىل فعل السوء، وسمي اجلزاء هبا؛ ألن العقوبة تتلو الذنب، من تعقبه: إذا 

تبعه)2(.

اصطالحًا:

أن  إالَّ  القتل«)3(،  أو  الرجم  أو  القطع  أو  بالرضب  بأهنا: »جزاء  فت  ُعرِّ
العقوبة وهيمل  ذكر بعض وسائل  يقترص عىل  إذ  التعريف غري شامل،  هذا 

البقية، والتعريف ُيشرتط فيه الشمول والعموم.

ولعل أفضل ما قيل يف تعريفها هي: اجلزاء الذي يلحق باملذنب)4(.

مقاييس اللغة )77/4(، من مادة )عقب(.  )1(
العرب )611/1-619(. واجلميع من  اللغة )186/1(، لسان  تاج  ينظر: الصحاح   )2(

مادة )عقب(.
حاشية ابن عابدين )3/4(.  )3(

أبو  سعدي  الفقهي؛  القاموس  ص)149(،  الربكتي  حممد  الفقهية؛  التعريفات  ينظر:   )4(
حبيب ص)255(.
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أمر  عصيان  عىل  مرتتبة  عقوبة  كل  فيه  فيدخل  وعموم،  شمول  ففيه 
الشارع، أو ويل األمر واملؤدب ونحوهم بأي وسيلة كانت. كام أنه نص عىل 

العقوبة. سبب 

التعزيرات: ثالثًا: تعريف 

لغة:

أصله َعزَرُه َيْعِزره َعْزرًا أو تعزيرًا، وُيطلق عىل معنيني، قال ابن فارس: 
»العني والزاء والراء كلمتان: إحدامها: التَّعظيم والنَّرص. والكلمة األخرى 
ب«)1(.وهبذا يظهر أن التعزير من أسامء األضداد حيث ُيطلق  جنٌس من الرضَّ
الرضب  عىل  يطلق  وكذلك  والتعظيم،  والتقوية،  واإلعانة،  النرصة،  عىل 
والتأديب، ومها متضادان. وقيل: أن أصل التعزير من الَعْزر وهو املنع، فأما 
وأما  أذاه،  من  ومنعتهم  أعداءه،  عنه  رَدْدَت  فقد  نرصَته  من  فألن  النرصة 

التأديب فألهنا متنعه من الوقوع يف املعصية)2(.

اصطالحًا:

ر رشعًا يف معصية ال حد فيها وال كفارة)3(.. ُيطلق عىل: التأديب غري املقدَّ

مقاييس اللغة )311/4(، من مادة َعَزَر.  )1(
العروس  تاج   ،)562-561/4( العرب  لسان   ،)78/2( اللغة  هتذيب  ينظر:   )2(

)24/13(، واجلميع من مادة )عزر(.
اإلمام  فقه  يف  املهذب   ،)192/3( املدارك  أسهل   ،)207/3( احلقائق  تبيني  ينظر:   )3(

الشافعي )373/3(، املبدع )423/7(.



236
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر الشبهات في العقوبات التعزيرية 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

المطلب الثاني: األلفاظ ذات الصلة بالشبهة:

للشبهة ألفاظ ذات صلة هبا، ومنها ما ييل:

ك: أوالً: الشَّ

لغًة:

عىل  يدل  وهو  بعض،  من  بعضه  مشتٌق  واحد  أصل  والكاف  الشني 
التداخل، يقال: شكَّ يف األمر، إذا تداخلت لديه األمور ومل تتاميز)1(.

اصطالحًا:

ف العلامء الشك بتعريفاٍت عدٍة، منها: عرَّ

أوالً: »تساوي الطرفني والرتدد فيهام من غري ترجيح«)2(.

ثانيًا: »الرتدد بني وجود اليشء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدمها«)3(.

العالقة بني اللفظني:

السببية، فالشك سبب من أسباب الشبهة، فإذا وقع كان مانعًا من إقامة 
وعدم  والرتدد  االلتباس  عىل  تدلُّ  الشبهة  وكذلك  ثبوته.  يف  للشبهة  احلد؛ 
من  أخصُّ  الشبهة  لكن  أيضًا،  الشك  عليه  يدلُّ  ما  وهذا  األمور،  يف  اليقني 

الشك)4(.

ينظر: مقاييس اللغة )173/3(.  )1(
جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، للنكري )170/2(.  )2(

الكليات ص)593(.  )3(
ينظر: الشبهة وأثرها يف احلدود والقصاص، إهلام حممد طوير ص)37(.  )4(
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املانع: ثانيًا: 

لغًة:

اسم فاعل مشتق من الفعل َمنََع، وامليم والنون والعني أصٌل واحد يدل 
عىل خالف اإلعطاء، يقال: منعه اليشء منعًا فهو مانع ومنوع ومنَّاع، ومنعته 

عن كذا فامتنع منه)1(.

اصطالحًا:

هو: ما يلزم من وجوده انتفاء احلكم)2(.

العالقة بني اللفظني:

انتفى  وجد  إذا  املانع  وكذلك  احلكم،  قيام  من  يمنع  الشبهة  وجود  أن 
احلكم، فالتقارب بينهام من حيث األثر املرتتب عىل كل منهام، إالَّ أن املانع 
أعمُّ من الشبهة؛ ألن املانع ال جيب معه احلكم أصاًل؛ كعدم تكليف الصبي 
ال يوجب عليه احلدَّ رشعًا، بخالف الشبهة فإنه يمكن أن يوجد معها احلكم 

فيام لو وجدت وسائل إثبات تدفع هذه الشبهة)3(.

ينظر: مقاييس اللغة )278/5(، الصحاح )1287/3(.  )1(
ينظر: البحر املحيط )12/2(.  )2(

ينظر: الشبهات الدارئة حلد الزنا يف الرشيعة اإلسالمية وتطبيقاهتا عىل أحكام القضاء   )3(
يف مدينة الرياض؛ سعود بن سعد املقرن ص)87(.
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المطلب الثالث: ضابط الشبهة المؤثرة في الدرء:

د مدى تأثريها يف العقوبات  إن حتديد ضابط الشبهة أمر ال بد منه لُيحدَّ
غ اجلرائم بأوهى شبهة فيؤدي إىل تعطيل العقوبات.  عمومًا، وحتى ال ُتسوَّ
عىل  الدرء)1(  يف  املعتربة  الشبهة  وصف  يف  هللا مهمحر  الفقهاء  اختلف  وقد 
أوصاف عدة، فام قد يكون قويًا عند البعض يعتربه غريهم ضعيفًا وال ُيعتد 

به يف الدرء.

وقد ُعنِي فقهاء الشافعية)2( وبعض املالكية)3( هبذا التقسيم، ونجد إشارة 
إليه أحيانًا عند احلنفية واحلنابلة عند تعليل بعض األحكام.

قال السبكي: »قوة املدرك وضعفه مما ال ينتهي إىل اإلحاطة به إال األفراد، 
وقد يظهر الضعف أو القوة بأدنى تأمل، وقد حيتاج إىل تأمٍل وفكر، وال بدَّ 

أن يقع هنا خالٌف يف االعتداد به ناشئًا عن املدرك قوّي أو ضعيف«)4(.

إدراك  حمل  ألنه  املدرك  عليه  وأطلق  الدليل،  قوة  املدرك:  بقوة  »واملراد 
احلكم؛ ألن احلكم يؤخذ منه«)5(، وبيان كون الشبهة قوية املدرك أن يكون 

مأخذ القول بوجود الشبهة يف املسألة قويًا.

األشباه  ص)124(،  للسيوطي  والنظائر  األشباه   ،)172/4( للقرايف  الفروق  ينظر:   )1(
والنظائر البن نجيم ص)111(، املغني )58/9(، مغني املحتاج )214/4(.

ينظر: مغني املحتاج )146/4(.  )2(
ينظر: الذخرية )158/12(، حاشية الدسوقي )336/4(.  )3(

األشباه والنظائر ص)113(.  )4(
حوايش الرشواين )45/1(.  )5(
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أقسام،  ثالثة  إىل  قوهتا وضعفها  باعتبار  الشبهة  ُقسمت  ذلك  وبناء عىل 
وهي:

أوالً: الشبه القوية:

األدلة،  تقابل  عن  الناشئة  هي  الدرء  يف  املؤثرة  القوية  الشبهة  وضابط 
ال عن جمرد اختالف أهل العلم)1(، قال السبكي: »ونعني بالقوة ما يوجب 
فإن  هبا؛  احلجة  النتهاض  بسبيلها  الفطنة  ذي  وتعلق  عندها  الذهن  وقوف 

احلجة لو انتهضت هبا ملا كنا خمالفني هلا«)2(.

وُيمثَّل هلا: برسقة الوالد من مال ولده، فال يقطع الوالد هبا لقوة الشبهة)3(؛ 
ألن الدرء كان لشبهة امللك احلكمي، فالوالد أمام دليل قوي يبيح له األخذ 
من مال ولده وهو قوله مـلسو هيلع هللا ىلص: ))أنت ومالك ألبيك(()4(؛ فإن هذا 

امللك احلكمي نشأ عنه شبهة قوية ُتسقط العقوبة احلدية.

ينظر: بدائع الصنائع )36/7(، بداية املجتهد )451/2(، احلاوي )167/9(، املغني   )1(
.)199/10(

األشباه والنظائر ص)112(.  )2(
ينظر: بدائع الصنائع )35/7(، املغني )199/10(.  )3(

)4( أخرجه أمحد يف مسنده، مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص )503/11( برقم )6903(، 
وابن ماجه يف سننه، باب ما للرجل من مال ولده )391/3( برقم )2291(، جاء يف 
رجاله  املنذري:  وقال  صحيح،  إسناده  القطان:  ابن  »قال   :)337/3( الراية  نصب 

ثقات«.
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الفقهاء  باتفاق  بالشبهات  يدرأ  ما  لكل  دارئة  الشبهة  وهذه  حكمها: 
هللا مهمحر)1(.

الضعيفة: الشبهة  ثانيًا: 

وضابط الشبهة الضعيفة هي: ضعيفة املدرك والتي يظهر ضعفها بأدنى 
تأمل)2(.

وُيمثَّل هلا: »بوطء الرجل إحدى حمارمه بعد عقده عليها«)3(.

حكمها: هذه الشبهة َتدرأ ما ُيدرأ بالشبهات عند أيب حنيفة)4(، وحجته 
سبب  هو  الذي  النكاح  عقد  وهو  املبيح،  صورة  وجدت  قد  »أنه  ذلك  يف 
لإلباحة، فإذا مل يثبت حكمه وهو اإلباحة، بقيت صورته شبهة دارئة للحد 

الذي يندرئ بالشبهات«)5(.

أما اجلمهور فال جيعلوهنا دارئة ملا يدرأ بالشبهات)6(؛ ألهنا شبهة ضعيفة 
وال عربة بالشبهة الفاسدة.

املحتــاج  الدســوقي )299/4(، مغنــي  الصنائــع )35/7(، حاشــية  بدائــع  ينظــر:   )1(
.)199/10( املغنــي   ،)146/4(

املحيذيف  ملحمد  بالشبهات،  العقوبات  درء   ،)146/4( املحتاج  مغني  ينظر:   )2(
.)210/1(

األشباه والنظائر للسبكي ص)112(.  )3(
ينظر: املبسوط )151/9(، فتح القدير )252/5(، حاشية ابن عابدين )24/4(.  )4(

املغني )55/9(.  )5(
ينظر: الرشح الكبري للدرير )314/4(، احلاوي )48/9(، كشاف القناع )98/6(.  )6(
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ثالثًا: الشبهة املرتددة بني القوة والضعف:

ويقصد هبا الشبهة الناشئة عن حصول اخلالف بني العلامء)1(.

ُيمثَّل ملا يلحق بالشبهة القوية: شبهة الوطء يف نكاح بال ويل)2(.

علم  ملن  النبيذ  رشب  يف  الشبهة  الضعيفة:  بالشبهة  يلحق  ملا  ُيمثَّل 
بتحريمه)3(.

َقِوي  فمن  هللا مهمحر،  الفقهاء  بني  فيها  خمتلف  الشبهة  وهذه  حكمها: 
عنده مدرك اخلالف أحلقها بالشبهة القوية ودرأ هبا ما يدرأ بالشبهات، ومن 
ُيدرأ  ما  هبا  َيدرأ  ومل  الضعيفة  بالشبهة  أحلقها  اخلالف  مدرك  عنده  َضُعف 

بالشبهات)4(، أما احلنفية فيدرؤون هبا احلد مطلقًا)5(.

المطلب الرابع: أقسام العقوبات التعزيرية:

والزمان  املعصية،  واختالف  الناس،  باختالف  ختتلف  عقوبٌة  التعزير 
واملكان. ويمكن أن ُتصنف إىل عدة أصناف بحسب اعتبارات عدة؛ وهي:

أوالً: باعتبار الغرض منها:

يمكن تقسيمها هبذا االعتبار إىل قسمني:

ينظر: األشباه والنظائر للسبكي ص)113(.  )1(
ينظر: بداية املجتهد )434/2(، احلاوي )217/13(، املغني )151/10(.  )2(

ينظر: املبسوط )37/2(، املغني )323/10(.  )3(
ينظر: األشباه والنظائر للسبكي، ص )113(.  )4(

ينظر: املبسوط )151/9(، فتح القدير )252/5(، حاشية ابن عابدين )24/4(.  )5(
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األول: تعزير التأديب والرتبية)1(:

واملعلم  لعبده،  والسيد  لزوجته)2(،  والزوج  لولده،  الوالد  كتأديب 
الرسول  قال  أسواط)3(.  عرشة  عىل  يزيد  أن  جيوز  ال  النوع  وهذا  لتالميذه، 
ِة أْسَواٍط إِال يِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهلل(()4(. ِلُدوا َفْوَق َعرْشَ مـلسو هيلع هللا ىلص: ))ال جَتْ
كرضب  نفسه  حلق  رضب  من  أن  احلديث  »مراد  هللا همحر:  تيمية  ابن  قال 

الرجل امرأته يف النشوز ال يزيد عىل عرش جلدات«)5(.

الثاين: تعزير عىل املعايص:

إما برتك واجب، أو فعل حمرم.

املصلحة  بحسب  أسواط  عرشة  عىل  للحاكم  الزيادة  فيه  جتوز  فهذا 
واحلاجة، وحجم املعصية وفحشها، وقلتها وكثرهتا، وليس هلا حد معني)6(.

وسمي تعزير تغليبًا للمعنى اللغوي.  )1(
فبعض العلامء يرى أن التعزير قد يكون للمصلحة بدون وجود معصية، كام فعل عمر   )2(
ينظر:  النساء.  يفتن  ال  حتى  رأسه  له  وحلق  نفاه  عندما  حجاج  بن  نرص  مع  هنع هللا يضر 
البن  اإلسالم؛  يف  احلسبة   ،)2330/6( املفاتيح  مرقاة   ،)369/2( الفاروق  مسند 

تيمية ص)47(.
املجموع  تكملة   ،)428/18( املدونة  ملسائل  اجلامع   ،)13/16( املبسوط  ينظر:   )3(

)124/20(، املبدع )264/6(.
 )174/8( واألدب  التعزير  كم  باب:  احلدود،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   )4(

برقم )6850(.
جمموع الفتاوى )348/28(.  )5(

ينظر: البحر الرائق )44/5(، حاشية الصاوي )439/2(، مغني املحتاج )336/4(  )6(
رشح منتهى اإلرادات )365/3(.
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والرسقة  كالزنا  الشارع  من  مقدرة  عقوبة  يف  املعصية  كانت  إن  لكن 
ونحومها، فال يبلغ بالتعزير احلد املقدر، وإن مل تكن مقدرة اجتهد احلاكم يف 

عقوبة حتقق املصلحة وتدفع املفسدة)1(.

ثانيًا: باعتبار ملن هو حق له:

يمكن تقسيمها هبذا االعتبار إىل ثالثة أقسام:

األول: تعزير حلق اهلل تعاىل:

عن  عام  رضر  به  يندفع  وما  عام،  نفع  به  تعلق  ما  هو  تعاىل  اهلل  وحق 
الناس من غري اختصاص بأحد ويكون التعزير فيه حلق اهلل تعاىل، ليس فيه 
الفساد  من  البالد  وإخالء  والرشور  اجلرائم  حماربة  ألن  بعينه،  ألحد  حق 

واجب مرشوع، وفيه دفع للرضر عن األمة وجلب لنفع عام هلا.

من أمثلة ذلك: تعزير تارك الصالة، واملفطر يف هنار رمضان متعمدًا بال 
عذر، والتعزير عىل نرش البدع واخلرافات وأباطيل دعاة التشكيك يف الدين 

اإلسالمي، وكذا الرشوة والغش وغري ذلك)2(.

الثاين: تعزير حلق العبد:

وهو ما تعلقت به مصلحة خاصة، وحق العبد وإن كان خالصًا له إال أن 
فيه حق اهلل تعاىل؛ إذ إن نفس اإلنسان وماله وكل شئونه فيها حق اهلل تعاىل، 
املسلم  كإيذاء  الرشع؛  حدود  يف  إال  ذلك  من  يشء  يف  الترصف  له  فليس 

ينظر: أسنى املطالب )220/3(، املغني )176/9(، الطرق احلكمية ص)107(.  )1(
ينظر: املبسوط )36/24(، روضة الطالبني )174/10(، املبدع )424/7(.  )2(
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ألخيه املسلم والسب بغري قذف أو االعتداء عىل ماله بالغصب أو اإلتالف 
عىل  ليحمل  يعزر  فإنه  الديون  من  عليه  جيب  ما  دفع  عن  املورس  امتناع  أو 
األداء؛ لقول الرسول مـلسو هيلع هللا ىلص: ))يَلُّ الَواِجِد حُيِلُّ ُعُقوَبَتُه َوِعْرَضُه(()1(.

الثالث: تعزير جيتمع فيه احلقان مع أغلبية أحدمها:

فاجتامع احلقني مع أغلبية حق اهلل تعاىل، كام يف تقبيل امرأة أجنبية عنه، 
أما مع أغلبية حق العبد كام يف السب والشتم. كام أنه بني احلقني تالزم فال 
خيلو أحدمها عن اآلخر، فام كان فيه إرضار بمصلحة الفرد وحقوقه اخلاصة 
فإن فيه أيضًا خمالفة لرشع اهلل تعاىل وأوامره بعدم إيذاء اآلخرين واالعتداء 

عىل حقوقهم)2(.

ثالثًا: باعتبار وسائل العقوبة:

يمكن تقسيمها هبذا االعتبار إىل أربعة أنواع:

1. ما يتعلق باجلاه كالتوبيخ، والتشهري، والعزل عن املنصب.

2. ما يتعلق بتقييد اإلرادة كاحلبس والنفي.

3. ما يتعلق باألموال كالغرامة ومنع الترصف.

4. ما يتعلق باألبدان كالقيد واجللد.

لصاحب  باب:  الديون،  وأداء  االستقراض  يف  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   )1(
احلق مقال )118/3( برقم )2400(.

للزحييل  وأدلته  اإلسالمي  الفقه  اإلنصاف )241/10(،  املبسوط )110/9(،  ينظر:   )2(
.)5573/7(
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وال جيوز قطع يشء منه وال جرحه، ألن الرشع مل يرد بيشء من ذلك)1(.

وهذا ما عليه القضاء السعودي حيث نص جملس القضاء األعىل هبيئته 
العقوبة  سبيل  عىل  األطراف  بقطع  التعزير  يسوغ  »ال  أنه:  عىل  الدائمة 

التعزيرية من قول عامة أهل العلم«)2(.

وعمرية  قليويب  حاشيتا   ،)320/6( اجلليل  مواهب   ،)36/24( املبسوط  ينظر:   )1(
)206/4(، املغني )178/9(.

القرارات واملشاريع واملبادرات الصادرة من وزارة العدل ص)377(، رقم )6/52(   )2(
بتاريخ 1415/1/20هـ.
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المبحث األول
حكم التعزير بالشبهة والقرائن الضعيفة

التعزير عقوبة رشعية، والرشيعة تقرر أنه ال يعاقب املتهم حتى يتحقق 
مـلسو هيلع هللا ىلص:  الرسول  قال  ظن،  غلبة  أو  قطع  حتقق  العقوبة  موجب  من 
األصل  وألن  َوَأْمَواهُلُْم(()1(،  َقْوٍم  ِدَماُء  لَذَهَب  بَِدْعَواُهْم  النَّاُس  ُيْعَطى  ))َلْو 

براءة ذمة املتهم من موجب العقوبة)2(، وال ينتقل عن هذا األصل إال بيقني، 
عماًل بقاعدة: )ما ثبت بيقني ال يرتفع إال بيقني()3(.

لكان  وإالَّ  حكٌم،  مثلها  عىل  يبنى  فال  الضعيفة،  والقرائن  الشبهة  أما 
األصل يف الناس االهتام. يقول ابن القيم عن القرائن: »إن توسع فيها وجعل 
َلُه عليها، دون األوضاع الرشعية، وقع يف أنواع من الظلم والفساد«)4(،  ُمَعوِّ
ويقول: »العقوبة ال تسوغ إال عند حتقق السبب املوجب وال تسوغ بالشبهة، 

بل سقوطها بالشبهة أقرب إىل قواعد الرشيعة من ثبوهتا بالشبهة«)5(.

بَِعۡهِد  وَن  يَۡشَتُ يَن  ٱلَِّ ﴿إِنَّ  باب  القرآن،  تفسري  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   )1(
ْوَلٰٓئَِك َل َخَلَٰق لَُهۡم﴾ ]آل عمران: 77[، )35/6(، برقم 

ُ
أ َثَمٗنا قَلِيًل  يَۡمٰنِِهۡم 

َ
َوأ  ِ ٱللَّ

.)4552(
 ،)351/3( الفقهية  القواعد  يف  املنثور   ،)218/1( للسبكي  والنظائر  األشباه  ينظر:   )2(

األشباه والنظائر للسيوطي ص)53(، األشباه والنظائر البن نجيم ص)50(.
املنثور يف القواعد الفقهية )135/3(، األشباه والنظائر للسيوطي ص)55(، األشباه   )3(

والنظائر البن نجيم ص)51(.
الطرق احلكمية ص)3(.  )4(

املرجع السابق ص)59(.  )5(
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يثبته  فال  أمكن،  ما  العقاب  دائرة  تضييق  عىل  حريص  احلكيم  فالشارع 
لشبهة وقرينة ضعيفة، وهذا ما عليه العمل يف القضاء السعودي؛ حيث نص 
جملس القضاء األعىل هبيئته الدائمة عىل أن: »العقوبة ال يصح صدورها إال 

عىل من ارتكب جرمًا يقتيض إيقاعها عليه، وكان مكلفًا«)1(.

تطبيق قضائي)2(:

أ. دعوى املدعي:

عالوة  من  باحلرمان  معاقبته  املتضمن  اجلهة  قرار  بإلغاء  مطالبته  تفيد 
دورية ملا نسب إليه من التعدي بالرضب واللفظ عىل زميليه يف العمل.

ب. جواب املدعى عليه:

زميله  بطرد  لقيامه  ،وذلك  الوظيفي  الواجب  ملقتىض  املدعي خمالف  أن 
املعلم من املكتب ودفعه خارج اللجنة، وقيامه بالتعدي عىل املرشف الرتبوي 

وهتديده بالرضب.

ج. حكم القايض، وأسبابه:

الدورية،  العالوة  من  املدعي  بحرمان  القايض  التأديبي  القرار  إلغاء 
يثبت  دليل  من  خلوها  تبني  التي  التحقيق  حمارض  عىل  االطالع  بعد  وذلك 
تضمنت  كام  زميليه،  عىل  التلفظ  أو  بالرضب  التعدي  بواقعة  املدعي  قيام 
القرارات واملشاريع واملبادرات الصادرة من وزارة العدل ص)322(، رقم )5/635(   )1(

بتاريخ 1425/7/15هـ.
الصادرة  القضية وأسباهبا: يف جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية،  ينظر موضوع هذه   )2(

من ديوان املظامل )3324-3320/6(.
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إليه من هتم، وال يمكن االعتامد عىل  املدعي ما ُنسب  إنكار  ذاته  الوقت  يف 
ادعيا عليه،  اللذان  للمدعي ومها  لكوهنام خصمني  العمل  زميليه يف  شهادة 
واملحارض ضد املدعي تم االعتامد فيها عىل أقواهلام، والتأديب عقوبة تعزيرية 

ال تثبت إال ببينة.

د. نلحظ عىل هذا احلكم ما يأيت:

أن شهادة اخلصوم يف العقوبات التأديبية ال يعتد هبا، ألهنا شبهة ضعيفة 
ال تقوى عىل إدانة املتهم بموجب التعزير، ولذا حكم القايض بإلغاء القرار 

التأديبي.

»ال  الثالثة:  مادته  اجلزائية يف  اإلجراءات  نظام  عليه يف  وهذا منصوص 
جيوز توقيع عقوبة جزائية عىل أيِّ شخص إال عىل أمر حمظور وُمعاقب عليه 
جُتْرى  بعد حُماكمة  بناًء عىل ُحكم هنائي  إدانته،  ثبوت  نِظامًا، وبعد  أو  رشعًا 

ِوفقًا للوجه الرشعي«)1(.

ينظر: املادة الثالثة من نظام اإلجراءات اجلزائية ص)5(، الصادر باملرسوم امللكي رقم   )1(
)م/39( بتاريخ 1422/7/28هـ.
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الثاني المبحث 
خالف الفقهاء في درء العقوبة التعزيرية بالشبهة

صورة المسألة:

يف  يقدح  قوي  لعارض  العايص  حق  يف  الثابتة  التعزير  عقوبة  دفع  أي 
موجب العقوبة. وهذا العارض قد يكون بسبب التباس يف حال املتهم كأن 
يكون مكرهًا أو جاهاًل؛ كأن يشتم جاهل امرأًة ذمية بألفاظ موجبة للتعزير، 
ثم يدعي أنه يعتقد حل ذلك. فهل هذا االدعاء والشك مؤثر يف دفع العقوبة 

عنه أم ال؟
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تحرير محل النزاع:

ارتكاب  ثبت  إذا  أنه  عىل  اجلملة-  -يف  هللا مهمحر  الفقهاء  اتفق  أوالً: 
موجب احلد، والتبس بالواقعة شبهة متنع من إقامته، فيدرأ احلد وينتقل إىل 

العقوبة التعزيرية)1( مع وجود الشبهة)2(، الرتكابه املعصية)3(.

والتبس  ابتداء،  التعزير  موجب  ارتكاب  ثبت  لو  فيام  واختلفوا  ثانيًا: 
بالواقعة شبهة قوية فهل تؤثر يف دفع العقوبة التعزيرية أم ال، عىل قولني:

ثبوت  يف  أو  اجلنائي(،  )القصد  اجلريمة  أركان  من  ركن  يف  قائمة  الشبهة  تكن  مل  ما   )1(
اجلريمة، أو يف انطباق النص املحرم عىل الفعل املنسوب للمتهم، فهذه احلاالت الثالث 
مستثناة من حمل االتفاق. ينظر: نظرية الشبهات وأثرها يف درء احلدود؛ د. عثامن مجعة 
يف  وأثرها  الشبهة   ،)96( العدد  اإلسالمية  البحوث  جملة  ص)234-230(  ضمريية 
العدد  احلكمة،  املوسى ص)203-204(، جملة  إبراهيم  بن  اهلل  عبد  العقاب؛  إسقاط 

.)40(
والتحصيل  البيان   ،)35/7( الصنائع  بدائع   ،)138/3( الفقهاء  حتفة  ينظر:   )2(
)218/9(، مواهب اجلليل )320/6(، احلاوي )221/18، 220(، كفاية النبيه يف 
رشح التنبيه )196/17(، اإلنصاف )182/10(، املغني وفيه قال ابن قدامة: »وهلذا 
لو رسق عينًا له نصفها مل يقطع ولو مل يكن له فيها ملك قطع، وال خالف يف أنه يعزر« 
القضاء األعىل هبيئته  السعودي حيث نص جملس  القضاء  ما عليه  )313/10(.وهذا 
أو  الرجوع  فإن  ا،  حدًّ العقوبة  وكانت  باعرتافه،  الفعل  عليه  ثبت  »من  عىل:  الدائمة 
ادعاء اإلكراه عىل االعرتاف يدفع احلد، وإذا كانت التهمة قوية، واجلريمة ذات خطر، 
التعزيرية«. القرارات واملشاريع واملبادرات الصادرة من وزارة العدل  تعينت العقوبة 
ص)318(، رقم )6/261( بتاريخ 1419/3/27هـ. وأيضًا نص عىل أن: »احلدود 
حيتاط هلا، وإذا حصل اشتباه يدرأ احلد، ويرجع إىل التعازير الرشعية ففيها ُغنية، وإذا 
القرارات واملشاريع واملبادرات  أثر طيب يف معاجلة اجلرائم«.  تنفيذها كان هلا  أحسن 

الصادرة من وزارة العدل ص)320(، رقم )4/418( بتاريخ 1421/7/6هـ.
ينظر: كشاف القناع )97/5(.  )3(
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القول األول:

والشافعية)2(،  احلنفية)1(،  عند  قول  وهذا  بالشبهة.  ُيدرأ  ال  التعزير  أن 
وذهب إليه بعض الفقهاء املعارصين)3(.

ينظر: املبسوط )108/20(، وفيه: »ألن التعزير بمنزلة املال يثبت مع الشبهات«، فتح   )1(
القدير )375/2(، وفيه: »وهو شبهة الشبهة وهي ال تسقط العقوبات«، ويف موضع 
الشبهة  مع  يثبت  حق  كل  يف  جائزة  الشهادة  عىل  »الشهادة  وفيه:  اهلامم  ابن  قال  آخر 
فخرج ما ال يثبت معها وهو احلدود والقصاص، فأما التعزير ففي األجناس من نوادر 
ابن رستم عن حممد جيوز يف التعزير العفو والشهادة عىل الشهادة« )461/7 -462(، 
اهلندية  الفتاوى  يف  وذكر   ،)224/7( حاشيته  يف  عابدين  ابن  نقله  النص  هذا  ومثل 
)226/26(، البحر الرائق )39/5( وفيه قال ابن نجيم: »التعزير يثبت مع الشبهة«، 

ومثله يف غمز عيون البصائر ص)388(.
ينظر: احلاوي )235/14( وفيه قال املاوردي: »ألن الشبهة ال متنع من التعزير، وإن   )2(
منعت احلد حلظر اإلقدام عىل الشبهات«، واملنثور )226/2( وفيه قال الزركيش: »وال 
قال:  وفيها  ص)123(،  للسيوطي  والنظائر  واألشباه  بالشبهة«،  التعزيرات  تسقط 

»الشبهة ال تسقط التعزير«. ومل أقف عىل قول للاملكية يف هذه املسألة.
»لكن  فيها:  وجاء   )708/2( األربعة  املذاهب  يف  وتطبيقاهتا  الفقهية  القواعد  ينظر:   )3(
الفقه  يف  والفتوية  القضائية  الوقائع  عىل  األحكام  وتنزيل  التعزير«،  تسقط  ال  الشبهة 
 ،)78( العدد  اإلسالمية،  البحوث  جملة  يف  نرش  بحث  خنني،  بن  اهلل  لعبد  اإلسالمي 

ص)308(، وقال فيه: »ومما جتدر اإلشارة إليه أن التعزير ال يسقط بالشبهة«.
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أدلتهم:

الدليل األول: عن هبز)1(بن حكيم)2(، عن أبيه، عن جده قال: »َأنَّ النَّبِيَّ 
مـلسو هيلع هللا ىلص َحَبَس َرُجاًل يِف هُتَْمٍة«)3(.

التهمة  يف  واحلبس  التعزير،  أنواع  من  نوع  احلبس  أن  االستدالل:  وجه 
دليل عىل ثبوت التعزير مع الشبهة)4(.

وليس  املتهم،  حال  وكشف  البينات،  الستظهار  احلبس  بأن  نوقش: 
ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  للحديث  الثانية  الرواية  هذا  عىل  ويدل  تعزيرية)1(،  عقوبة 

هو: هبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي البرصي أبو عبد امللك. روى عن أبيه   )1(
عن جده، وله عن زرارة بن أوىف، وثقه ابن معني، والنسائي. وقال أبو داود: أحاديثه 
تويف  به،  فيحتجان  وإسحاق  أمحد،  فأما  كثريًا،  خيطئ  كان  حبان:  ابن  وقال  صحاح. 
الكامل يف  أيب حاتم )430/2-431(، هتذيب  والتعديل البن  ينظر: اجلرح  150هـ. 

أسامء الرجال )263-260/4(.
هو: حكيم بن معاوية بن حيدة برصي، تابعي ثقة، وألبيه صحبة روى عن أبيه، وروى   )2(
له يف  »الصحيح«، وروى  البخاري يف  به  استشهد  وابنه هبز،  قزعة  وأبو  اجلريري  عنه 
»األدب«. ينظر: اجلرح والتعديل البن أيب حاتم )207/3(، هتذيب الكامل يف أسامء 

الرجال )204-203/7(.
 ،)3630( برقم  الدين،  يف  احلبس  باب  األقضية،  كتاب  سننه،  يف  داود  أبو  أخرجه   )3(
)314/3(، والرتمذي يف سننه، أبواب الديات، باب احلبس يف التهمة برقم )1417(، 
)28/4( وقال عنه: »حديث حسن«، وقال احلاكم فيه: »هذا حديث صحيح اإلسناد 

ومل خيرجاه« املستدرك )114/4(.
ينظر: معامل السنن )179/4(.  )4(

ينظر: الطرق احلكمية البن القيم ص)140(.  )1(
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َوَلْيَلًة  َيْومًا  هُتَْمٍة  يِف  َرُجاًل  َحَبَس  مـلسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  »َأنَّ  قال:  هنع هللا يضر 
َواْحتَِياطًا«)1(. اْستِْظَهارًا 

العرنيني)2(،  عىل  العقوبة  أقام  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  الثاين:  الدليل 
وعزرهم »بناء عىل شاهد احلال ومل يطلب بينة بام فعلوا وال وقف األمر عىل 

إقرارهم«)3(.

بالشبهة،  يندرئ  فال  للعبد،  خالص  حق  التعزير  أن  الثالث:  الدليل 
بخالف احلد، وال يلزم من سقوط األدنى سقوط األعىل)4(.

خالص  حق  التعزيرات  مجيع  بأن  التسليم  بعدم  عنه:  جياب  أن  ويمكن 
تارك  كتعزير  تعاىل؛  اهلل  حلق  مرشوعه  التعزيرات  بعض  توجد  بل  للعبد. 

الصالة، واملفطر يف هنار رمضان متعمدًا بال عذر ونحومها.

أخرجه هبذا اللفظ احلاكم يف املستدرك )114/4( برقم )7064(، وسكت عنه، وقال   )1(
برقم   )2542/5( الذهبي  تلخيص  خمترُص  مرتوك«  خثيم،  بن  إبراهيم  »فيه  الذهبي: 

.)866(
وردت القصة كاملة يف صحيح مسلم، كتاب القسامة واملحاربني والقصاص والديات،   )2(

باب حكم املحاربني واملرتدين برقم )1671( )1296/3(.
الطرق احلكمية البن القيم ص)21(.  )3(

ينظر: منحة اخلالق )39/5(.  )4(
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القول الثاين:

والشافعية)2(،  احلنفية)1(،  عند  قول  وهذا  بالشبهة.  يدرأ  التعزير  أن 
ومذهب احلنابلة)3(، واختاره ابن القيم)4(، ومال إليه كثري من املعارصين)5(.

أدلتهم:

قال:  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  اهنع هللا يضر  عائشة  عن  األول:  الدليل 
خَمَْرجًا،  لِْلُمْسِلِم  َوَجْدُتْم  َفإَِذا  اْسَتَطْعُتْم،  َما  امْلُْسِلِمنَي  َعِن  احْلُُدوَد  ))اْدَرُءوا 

عىل  مبني  هو  فيام  احلقيقة  عمل  تعمل  »الشبهة  وفيه:   )99/17( املبسوط  ينظر:   )1(
تثبت  ال  العقوبات  ألن   ...« وفيه:   )224/3( للزيلعي  احلقائق  وتبيني  االحتياط«، 
بالشبهة«، والفصول يف األصول وفيه قال اجلصاص: »والدليل عىل أهنا عقوبة أهنا ال 

تستحق إال مع املأثم، وتسقطها الشبهة، فكانت كاحلدود من هذا الوجه«.
أو  إباحته  اعتقد  فإن  التعزير  »..أما  املاوردي:  قال  وفيه   ،)314/10( احلاوي  ينظر:   )2(
تسقط  أن  فأوىل  للحد  مسقطة  الشبهة  كانت  ملا  ألنه  عليهام،  تعزير  فال  حتريمه  جهل 

التعزير«.
ينظر: اإلنصاف )240/10(، الفروع )104/10(، املغني )93/8( وفيه: »وال جيوز   )3(
وال  احلدود  من  يشء  يف  به  يقىض  ال  شبهة،  نفسه  يف  هو  الذي  بالنكول  فيه  يقىض  أن 
»إذا  فيه:  البهويت  وقال   )122/6( القناع  كشاف   ،)269/4( اإلقناع  العقوبات«، 
تشاتم والد وولده مل يعزر الوالد حلق ولده، كام ال حيد لقذفه وال يقاد به )ويعزر الولد 
حلقه( أي الوالد«، منار السبيل )494/2(، وقال ابن ضويان فيه: »)وما يوجب احلد 

والتعزير: فال بد من رجلني( ألنه حيتاط فيه، ويسقط بالشبهة«.
ينظر: الطرق احلكمية ص)59(.  )4(

اإلسالمي  الفقه  يف  اجلنائية  العقوبة  يف  وأثرها  الشبهات  كتابه:  يف  احلفناوي  كمنصور   )5(
ص)676، 675(، والشيخ عبد اهلل الركبان يف بحثه: درء احلدود بالشبهات ص)19(، 

وحممد املحيذيف يف كتابه: درء العقوبات بالشبهات )70/2(.
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َأْن  ِمْن  َخرْيٌ  اْلَعْفِو  يِف  امْلُْسِلِمنَي،  اِم  ِمْن ُحكَّ َطَأ َحاِكٌم  خَيْ َأْن  ُه  َفإِنَّ َعنُْه،  َفاْدَرُءوا 
َطَأ يِف اْلُعُقوَبِة(()1(. خَيْ

العقوبة،  يف  خطئه  من  خري  العفو  يف  اإلمام  خطأ  إن  االستدالل:  وجه 
ومراد النبي مـلسو هيلع هللا ىلص الرتهيب من املؤاخذة مع قيام أدنى شبهة)2(.

ُيدرأ  مما  أهنام  فكام  والقصاص،  احلدود  عىل  القياس  الثاين:  الدليل 
الشدة  يف  بالغة  جرائم  عىل  الشارع  من  مقدرة  عقوبات  أهنام  مع  بالشبهات 

والردع، فمن باب أوىل درء التعازير بالشبهات)3(.

نوقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ ألن احلدود يغلب فيها حق هلل تعاىل، 
بخالف التعزير فإن حق العبد غالب فيه، وهو ال يندرئ بالشبهة، وال يلزم 

من سقوط األعىل سقوط األدنى)4(.

)1( أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب احلدود، باب ما جاء يف درء احلدود برقم )1424(، 
البيهقي  وأخرجه  ضعيف«،  وهو  الدمشقي  زياد  بن  يزيد  »فيه  وقال:   .)85/3(
برقم  بالشبهات،  احلدود  درء  يف  جاء  ما  باب  احلدود،  كتاب  الكربى،  السنن  يف 
صحيح  حديث  »هذا  فقال:  بالصحة  احلاكم  عليه  وحكم   ،)413/8(  ،)17057(
احلبري  التلخيص  يف  حجر  ابن  وصححه   ،)426/4( املستدرك  خيرجاه«  ومل  اإلسناد 
فقال: »قلت: ورواه أبو حممد بن حزم يف كتاب اإليصال من حديث عمر موقوفًا عليه 

بإسناد صحيح« )160/4(.
ينظر: فيض القدير؛ لزين العابدين )226/1(.  )2(

بالقانون ملنصور  الفقه اإلسالمي مقارنًا  العقوبة اجلنائية يف  الشبهات وأثرها يف  ينظر:   )3(
احلفناوي ص)676(.

ينظر: رشح »أدب القايض للخصاف« لصدر الشهيد )180/2(.  )4(
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وأمواهلم  املسلمني  فدماء  الذمة()1(؛  براءة  )األصل  أن  الثالث:  الدليل 
وأعراضهم حمرمة، فال تستباح بالقرائن الضعيفة)2(.

وجود  مع  املتهم  حق  يف  التعزيرية  العقوبة  إثبات  أن  الرابع:  الدليل 
الشبهة الدارئة هلا، ظلٌم ال تأيت به رشيعٌة. ومن ذلك أن عمر هنع هللا يضر »ُأيت 
بسارق فاعرتف قال: أرى يد رجل ما هي بيد سارق؛ فقال الرجل: واهلل ما 
أنا بسارق ولكنهم هتددوين، فخىل سبيله ومل يقطعه«)3(. فعمر هنع هللا يضر خىل 

سبيله ومل ُيذكر أنه عزره عىل إقراره األول لوجود الشبهة.

الرتجيح:

ُيدرأ  التعزير ال  أن  فيقال:  األقوال)4(،  أعلم- اجلمع بني  يرتجح -واهلل 
قيام موجب  الشك مقابل ظن غالب يف  الشبهة يف مرتبة  إذا كانت  بالشبهة 
التعزير، فحينئٍذ جيوز اطِّراح الشبهة وُيعَمل بالظن الغالب املوجب للتعزير.

األشباه والنظائر للسبكي )218/1(، املنثور يف القواعد الفقهية )351/3(، األشباه   )1(
والنظائر للسيوطي ص)53(، األشباه والنظائر البن نجيم ص)50(.

ينظر: املحىل )39/12(.  )2(
أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )193/10( برقم )18793(، وابن أيب شيبة يف مصنفه   )3(
لالنقطاع  ضعيف  »إسناده  هللا همحر:  األلباين  عنه  وقال   ،)28579( برقم   )520/5(
صحيح«  عطاء  إىل  وإسناده  عطاء...  طريق  من  أيضًا  وأخرج  وعمر...  عكرمة  بني 

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل )79/8(.
فإن قال قائل: هل جيوز إحداث مثل هذا القول؟  )4(

هللا همحر: »اجلواب: نعم، جيوز إحداث مثل هذا  العثيمني  الشيخ حممد بن صالح  قال 
القول، وال يعترب هذا خارجًا من اإلمجاع، يعني لو فرض أن هذه املسألة إمجاعية، إما 
إذا  يعترب خرقًا لإلمجاع... ألنه  التفصيل ال  فإن  ثالث،  كذا وإما كذا، وال يوجد قول 
ورد خالف بني العلامء وتوسط أحد من الناس بتفصيل يوافق هؤالء من وجه ويوافق 
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مقابل  وغلبته  الظن  مرتبة  يف  الشبهة  كانت  إذا  بالشبهة  التعزير  وُيدرأ 
أصل الرباءة)1(.

ملا ييل:

1. أن هذا اجلمع موافق لقواعد الرشع من أن )األصل براءة الذمة()2(، 
املدعى  ذمة  براءة  األصل  فإن  التعزير  عقوبة  يف  القاعدة  هذه  أعملنا  وإذا 
عليه من موجب التعزير، قال العز بن عبد السالم: »األصل براءة ذمته من 

احلقوق، وبراءة جسده من القصاص واحلدود والتعزيرات«)3(.

2. أن هذا اجلمع موافق لقواعد الرشع من أن )اليقني ال يزول بالشك()4(، 
فالرشيعة اإلسالمية تقرر أنه ال ُيعاقب أحٌد حتى يتحقق املوجب فيه حتقق 
قطع أو غلبة ظن، فإذا حتقق ال تقوى الشبهة التي يف مرتبة الشك عىل دفعه)5(.

اآلخرين من وجه، فإن هذا ليس خرقًا لإلمجاع، وال خروجًا عن أقوال أهل العلم«. 
الرشح املمتع )502/15(.

الفقهية  النصوص  وبني  الشبهة،  مع  التعزير  تنفي  التي  النصوص  حتمل  هذا  وعىل   )1(
األخرى التي تثبت التعزير مع الشبهة.

 ،)351/3( الفقهية  القواعد  يف  واملنثور   ،)218/1( للسبكي  والنظائر  األشباه   )2(
واألشباه والنظائر للسيوطي ص)53(، واألشباه والنظائر البن نجيم ص)50(.

قواعد األحكام )32/2(.  )3(
األشباه   ،)286/2( الفقهية  القواعد  يف  املنثور   ،)13/1( للسبكي  والنظائر  األشباه   )4(

والنظائر البن نجيم ص)47(.
ينظر: ضابط التعزير مع الشبهة ص)26(، نايف بن عيل القفاري، بحث نرش يف شبكة   )5(

األلوكة:
https://www.alukah.net/library/0/134154/.

https://www.alukah.net/library/0/134154/
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3. أن األخذ هبذا القول فيه مجٌع بني األدلة، وإعامٌل للنصوص الواردة، 
املهَمل  ألن  إمهاله؛  من  أوىل  معنًى-  عىل  يمكن-بحمله  بام  الكالم  وإعامل 
للقاعدة  به؛  معموالً  جيعله  وجه  أقرب  عىل  أمكن-  محله-ما  فيجب  لغٌو، 

الفقهية: )إعامل الكالم أوىل من إمهاله()1(.
4. أن القضاء بالقرائن الضعيفة أو األمارات املحتملة ليس من الرشيعة 
يف يشء، والرشيعة تقرر أنه ال ُيعاَقب املتهم حتى يتحقق من موجب العقوبة 

حتقق قطع أو غلبة ظن)2(.
منشأ اخلالف:

يظهر-واهلل أعلم- أن منشأ اخلالف يمكن أن يرد إىل:
1. اختالف النظر يف قاعدة )درء احلدود بالشبهات( فمن اعتربها حديثًا 

نبويًا ووقف عند املنصوص عليه، قال: »أن التعزير يثبت بالشبهات«.
قال:  بلفظها  ال  القاعدة  بفحوى  وتقيد  فقهية،  قاعدة  اعتربها  ومن 

»التعزير يدرأ بالشبهات«.
أمر  ُترك  وإنام  الرشع،  أصل  يف  مقدرة  غري  التعزيرية،  العقوبة  أن   .2
تقديرها إىل ويل األمر ابتداء، وعليه فإن ويل األمر يقرر عند النظر يف الواقعة 
إعفاء  من  ومالبسات  ظروف  من  هبا  حييط  وما  شبهات،  من  خالطها  وما 

اجلاين من العقوبة التعزيرية، أو إقامتها)3(.

الفقهية )183/1(،  القواعد  ينظر: األشباه والنظائر للسبكي )171/1(، واملنثور يف   )1(
واألشباه والنظائر للسيوطي ص)128(.

ينظر: الطرق احلكمية ص)3(.  )2(
بالقانون ملنصور  الفقه اإلسالمي مقارنًا  العقوبة اجلنائية يف  الشبهات وأثرها يف  ينظر:   )3(

احلفناوي ص)676(.
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الثالث المبحث 
أحوال العقوبة التعزيرية مع الشبهة

وفيه مطلبان:

المطلب األول: مواطن إقامة العقوبة التعزيرية مع الشبهة)1(:

أوالً: إذا وجدت البينة عىل ارتكاب موجب احلد والتبس بالواقعة شبهة متنع 
من إقامته:

فيدرأ احلد، وينتقل إىل العقوبة التعزيرية)2(مع وجود الشبهة يف القضية، 
املعصية. الرتكابه 

ويمكن أن يمثل هلذا بام ييل:

ملك  شبهة  وجود  ومعناها:  امللك:  بسبب  تقوم  التي  بالشبهة  أوالً:   -
حق  يف  كام  احلد؛  إقامة  من  متنع  املرسوق،  أو  املوطوء  يف  اجلريمة،  حمل  يف 
األب الذي يرسق من مال ابنه، أو يطأ جارية ابنه، فإن هذا امللك احلكمي 
لقوله  موجود؛  املبيح  الدليل  أن  إذ  احلدية  العقوبة  تسقط  شبهة  عنه  تنشأ 

شبكة  يف  نرش  بحث  القفاري،  نايف  ص)12-9(،  الشبهة  مع  التعزير  ضابط  ينظر:   )1(
الشبهة وأثرها يف   ، https://www.alukah.net/library/0/134154/ الرابط:  األلوكة عىل 

إسقاط العقاب، عبد اهلل املوسى، بحث نرش يف جملة احلكمة، ص)41(.
ما مل تكن الشبهة قائمة يف القصد اجلنائي بام ُيعذر اجلاين يف مثله، وهذا ما يسمى بشبهة   )2(
الفاعل مثل: من زفت إليه غري زوجته، فأتاها عىل أهنا زوجته ال يعاقب ال بعقوبة حدية 
وال تعزيرية؛ وذلك النعدام القصد اجلنائي. ينظر: املغني )57/9(، الشبهات وأثرها 
ص)357- احلفناوي  ملنصور  بالقانون  مقارنًا  اإلسالمي  الفقه  يف  اجلنائية  العقوبة  يف 

.)358

https://www.alukah.net/library/0/134154/
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يعزر)2(  لكنه  املحرم  الدليل  مع  ألبيك(()1(،  ومالك  ))أنت  مـلسو هيلع هللا ىلص: 
عىل  حد  ال  فإنه  هذا،  ثبت  »إذا  هللا همحر:  قدامة  ابن  قال  املعصية،  الرتكابه 
شبهة  يكون  أن  من  أقل  فال  امللك؛  حقيقة  يثبت  مل  إذا  ألنه  للشبهة؛  األب؛ 
ال  جارية  وطئ  ألنه  يعزر؛  ولكن  بالشبهات،  تدرأ  احلدود  فإن  احلد،  تدرأ 

يملكها، وطئًا حمرمًا، فكان عليه التعزير«)3(.

دبرها  املحل: كمن وطيء زوجته يف  بسبب  تقوم  التي  بالشبهة  ثانيًا:   -
الزوجة حمل للوطء يف اجلملة، لكنه  يدرأ عنه احلد)4( للشبهة يف املحل ألن 
غري  األنثى  دبر  يف  وأما   ..« هللا همحر:  الدواين  الفواكه  صاحب  يعزر)5(.قال 
زوجته  دبر  يف  وأما  فريجم،  حمصنًا  يكون  أن  إال  الزنا  قبيل  من  فهو  زوجته 

فيؤدب«)6(.

سبق خترجيه ص)239(.  )1(
البيان   ،)1394/1( املعونة   ،)106/1( املبتدي  بداية   ،)138/3( الفقهاء  حتفة   )2(
والتحصيل )218/9(، احلاوي )235/14(، كفاية النبيه يف رشح التنبيه )196/17(، 

اإلنصاف )182/10(، اإلقناع )282/4(.
املغني )474/10(.  )3(

عند من قال أن الوطء يف الدبر زنا.  )4(
خليل  خمترص  رشح   ،)310/1( املختار  الدر   ،)155/2( النرية  اجلوهرة  ينظر:   )5(
النجم  الطالبني )91/10(،  العدوي )147/1(، روضة  للخريش )76/8(، حاشية 

الوهاج )104/9(، املغني )61/9(، املبدع )387/7(.
.)118/1(  )6(
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- ثالثًا: بالشبهة التي تقوم بسبب العقد: كمن تزوج بغري ويل وال شهود 
يعزر؛  لكنه  فيه)1(،  املختلف  العقد  يف  للشبهة  احلد  عنه  يدرأ  بالتحريم  عاملًا 
ألنه عاملٌ بالتحريم وفساد العقد. قال املاوردي: »أما التعزير فإن اعتقد إباحته 
أو جهل حتريمه فال تعزير عليهام، ألنه ملا كانت الشبهة مسقطة للحد فأوىل 
أحدمها  اعتقد  فإن  را،  ُعزِّ جيهاله  ومل  حتريمه  اعتقدا  وإن  التعزير،  تسقط  أن 
صاحب  وقال  اجلاهل«)2(،  دون  منهام  العامل  ر  ُعزِّ اآلخر  وجهله  حتريمه 
عاملًا(  تعاطاه  وغريه...)ومن  املتعة  نكاح  بني  يفرقوا  »ومل  القناع:  كشاف 
النسب  فيه  فيها وال كفارة )ويلحق  ر( الرتكابه معصية ال حد  )ُعزِّ حتريمه 

إذا وطئ يعتقده نكاحًا( قلت: أو مل يعتقده نكاحًا ألن له شبهة العقد«)3(.

ففي هذه الصور ومثيالهتا، نرى أن الشبهة درأت احلد، لكنها مل متح أثر 
املعصية، وألنه  بالتعزير الرتكابه  فعوقب  الشبهة،  اجلريمة، وذلك لضعف 

ليس معذورًا يف حتري احلقيقة والوقوف عندها.

ينظر: بدائع الصنائع )35/7(، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة )1146/3(،   )1(
العزيز رشح الوجيز )145/11(، املغني )13/7( وفيه قال: »ولنا، أن هذا خمتلف يف 
إباحته، فلم جيب به احلد، كالنكاح بغري شهود، وألن احلد يدرأ بالشبهات، واالختالف 
فيه أقوى الشبهات، وتسميتها زانية جيوز، بدليل أنه سامها بذلك بمجرد العقد، وعمر 

جلدمها أدبًا وتعزيرًا«.
احلاوي )314/10(.  )2(

.)97/5(  )3(
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مقابل  التعزيرية  العقوبة  موجب  قيام  عىل  القوية  القرائن  وجدت  إذا  ثانيًا: 
شبهة ضعيفة تدرؤها:

للقرائن  التعزيرية  العقوبة  ثبوت  عىل  يدل  املتهم  حال  ظاهر  كان  إذا 
ت  القوية املحيطة بالقضية، فيعمل القايض بالظن الغالب؛ ألن التهم إذا تقوَّ
بالقرائن القوية ارتفعت عن منزلة التهمة، ومن ذلك أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص 
رهم »بناء عىل شاهد احلال ومل يطلب بينة  أقام العقوبة عىل العرنيني)1(، وعزَّ

بام فعلوا وال وقف األمر عىل إقرارهم«)2(.

قال ابن القيم هللا همحر: »واملعول يف ذلك عىل القرائن، فإن قويت ُحِكم 
االستظهار،  ُطلب  توسطت:  وإن  إليها،  ُيلتفت  مل  ضعفت  وإن  بموجبها، 

وُسلك طريق االحتياط«)3(.

بظن  ثبت  التعزير  ألن  الذمة؛  براءة  بأصل  متسكًا  الشك  لشبهة  أثر  وال 
غالب مع شك يف شبهة تدرأ العقوبة، فهذه الشبهة الضعيفة حينئٍذ ال تقوى 
املوجب  الغالب  الظن  وجود  مع  اللبس،  هذا  ألجل  التعزير  إسقاط  عىل 

للتعزير.

يعدو وراء آخر هاربًا وبيد  أنه رشيف  يرى رجاًل يظهر من حاله  كمن 
بالعني  مشاهدة  قرينة  فهذه  أخرى،  حمفظة  جيبه  ويف  نقود  حمفظة  اهلارب 

وردت القصة كاملة يف صحيح مسلم، كتاب القسامة واملحاربني والقصاص والديات،   )1(
باب حكم املحاربني واملرتدين برقم )1671( )1296/3(.

الطرق احلكمية ص)21(.  )2(
املرجع السابق ص)178(.  )3(
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احلسية وداللتها واضحة عىل أن املحفظة للرجل الرشيف هنبها منه اهلارب 
يف الطريق.

وهذا ما عليه القضاء السعودي حيث نص جملس القضاء األعىل هبيئته 
العامة عىل أنه: »ال حيكم برباءة املتهم مما نسب إليه إذا كانت القرائن توجه 
»يسوغ  أنه:  وأيضًا نص عىل  فساد مسلكه«)1(،  معها  وانضم  نحوه،  الشبهة 
التهم ممن  أهل  معاقبة  الظاهرة، يف  واألمارات  احلال،  االعتامد عىل شواهد 

بالفساد«)2(. اشتهروا 

تطبيق قضائي)3(:

أ. مقدمة الصك:

فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  »احلمد 
من  الواردة  املعاملة  عىل  وبناء  بالدمام،  اجلزائية  باملحكمة  أنا(...)القايض 
 3554453 برقم  املحكمة  لدى  واملقيدة  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة 
اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  واملحالة  1435/1/4هـ،  وتاريخ 

بالدمام..«.

 )169( رقم  ص)368(،  العدل  وزارة  من  الصادرة  واملبادرات  واملشاريع  القرارات   )1(
بتاريخ 1392/6/25هـ.

 )139( رقم  ص)368(،  العدل  وزارة  من  الصادرة  واملبادرات  واملشاريع  القرارات   )2(
بتاريخ 1392/5/16هـ.

ينظر: جمموعة األحكام القضائية لعام 1435هـ )76/13-79(، إصدار وزارة العدل   )3(
يف اململكة العربية السعودية.
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ب. دعوى املدعي:

كفيلها  برسقة  قامت  خادمة  عىل  بالتسرت  عليه  املدعى  إدانة  إثبات  تفيد 
والتسبب يف هتريبها، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية.

ج. جواب املدعى عليه:

أنكر صحة الدعوى.

د. حكم القايض، وأسبابه:

انتهى التحقيق بتوجيه االهتام للمدعى عليه بالتسبب يف هتريب اخلادمة 
بالسجن  للشبهة  تعزيرية  بعقوبة  عليه  واحلكم  عليها،  والتسرت  كفيلها  من 
ملدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه وجلده مائة جلدة مفرقة عىل دفعتني 
متساويتني بينهام مدة ال تقل عن عرشة أيام، تزجره وتردع غريه لقاء هتريبه 
 .1 التالية:  والقرائن  لألدلة  وذلك  كفيلها.  غري  عند  العمل  بقصد  اخلادمة 
عىل  لالتصال  املثبت  االتصاالت  برنت   .2 له.  اجلوال  رقم  بعائدة  إقراره 
جوال اخلادمة أثناء الواقعة عدة مرات. 3. إنكاره ألبتة العالقة مع اخلادمة 
املدعى  كون   .4 التهمة.  من  التنصل  ويؤكد  اتصاالت-  عدة  وجود  -مع 
عليه واخلادمة من نفس اجلنسية. 5. انتفاء شبهة العداوة املسبقة بينهام كوهنام 

ليس بينهام معرفة سابقة.

هـ. نلحظ عىل هذا احلكم ما يأيت:

القوية  للقرائن  تعزيرية  بعقوبة  وحكم  الغالب  بالظن  عمل  القايض  أن 
للقرائن  العقوبة  ثبوت  عىل  يدل  املتهم  حال  ظاهر  ألن  بالقضية؛  املحيطة 
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القوية، مع أن املدعى عليه أنكر وأدعى براءة ذمته، لكن هذه شبهة ضعيفة 
ال تقوى عىل إسقاط التعزير.

فالعلم  التعزيرية،  العقوبات  يف  القوية  القرائن  هبذه  العمل  جيب  ولذا 
براءة  التمسك بأصل  املستفاد من شبهة  الظن  املستفاد منها أقوى بكثري من 

الذمة)1(.

ثالثًا: إذا كانت الشبهة يف وسائل إثبات العقوبة التعزيرية حلق خاص:

لضاعت  وإالَّ  القطع،  فيها  يشرتط  ال  اإلثبات  وسائل  أن  املعلوم  من 
الغالب،  الظن  عىل  حتمل  التي  الوسائل  الرشيعة  اعتربت  وهلذا  احلقوق، 
ع  وأغلب طرق اإلثبات ال ختلو من شك يعرتهيا)2(. والعقوبة التعزيرية ُيتوسَّ
والقصاص)3(،  احلدية  العقوبات  من  غريها  يف  قبوله  يسوغ  ال  ما  إثباهتا  يف 
فُيقبل إلثباهتا وسائل اإلثبات املعتربة رشعًا؛ كاإلقرار، والشهادة، واليمني، 

والكتابة، والقرائن، واملعاينة، واخلربة.

ينظر: الطرق احلكمية ص)99(.  )1(
الفقه  يف  القضائي  النظام   ،)742/2( األحكام  جملة  رشح  يف  احلكام  درر  ينظر:   )2(

اإلسالمي ملحمد رأفت عثامن ص)272(.
اإلقرار  أربعة رجال وكذا  إال  زنا وموجب حده  يقبل يف  هللا همحر: »ال  مفلح  ابن  قال   )3(
العقوبة  فكانت   ،)369/11( الفروع  برجلني..«  ثبت  فرج  بوطء  عزر  به...ومن 

التعزيرية أخف يف اإلثبات من احلد فقبل فيها شهادة رجلني.
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ويقىض  عليه  املدعى  حُيَلَّف  أن  العبد  حلق  التعزيرية  القضايا  يف  فيقبل 
بالنكول)1(، واحللف والنكول شبهة يف نفسه)2( لزيادة احتامل الكذب  عليه 

واحتيال للثبوت، والتعزير يثبت مع هذه الشبهة)3(.

ولذا  الشبهة؛  مع  يثبت  »التعزير  والنظائر:  األشباه  يف  نجيم  ابن  قال 
قالوا: يثبت بام يثبت به املال، وجيري فيه احللف، ويقىض فيه بالنكول«)4(.

ويمكن أن يمثل هلذا بام ييل:

- أوالً: لو امتنع املدعى عليه عن احللف املوجه له من القايض -بطلب 
من اخلصم -عىل دعوى هنبه ماالً من املدعي يف الطريق، فيقىض عليه بعقوبة 

تعزيرية لنكوله الذي هو شبهة)5(.

ألن  ر  ُعزِّ نكل  فإن  التعزير..  يف  »وحُيلَّف  األحكام:  درر  صاحب  قال 
التعزير يثبت بالشبهات فجاز أن ُيقىض فيه بالنكول«)6(.

ينظر: درر احلكام يف رشح جملة األحكام )508/4(.  )1(
هلذا ال يعمل به يف احلدود والقصاص لكوهنا تدرأ بالشبهات.  )2(

اإلسالمية  الرشيعة  يف  األقضية  توصيف   ،)151/2( والتعليل  االختيار  ينظر:   )3(
ص)9(،  الشبهة  مع  التعزير  ضابط  خنني،  آل  سعد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد   )356/2(

نايف القفاري، بحث نرش يف شبكة األلوكة عىل الرابط:
https://www.alukah.net/library/0/134154/.

ص)111(.  )4(
ينظر: رشح أدب القايض للخصاف )180/2(.  )5(

.)335/2(  )6(

https://www.alukah.net/library/0/134154/
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ومل  خمتارًا  آدمي،  حق  يف  تعزيرية  عقوبته  بأمٍر  مكلف  أقر  لو  ثانيًا:   -
تدل داللة عىل اإلكراه -كام لو كان سجينًا- ثم رجع عن إقراره، فال يقبل 
شبهة  يعد  اإلقرار  عن  والرجوع  القضائي،  النظر  يف  له  أثر  وال  رجوعه)1(، 

ومع ذلك ثبت التعزير يف حقه)2(.

قال ابن قدامة: »ال يقبل رجوع املقر عن إقراره إال فيام كان حدًا هلل تعاىل 
تعاىل  اهلل  فأما حقوق اآلدميني، وحقوق  بالشبهات وحيتاط إلسقاطه.  ُيدرأ 
وال  عنها.  رجوعه  يقبل  فال  والكفارات،  كالزكاة  بالشبهات،  ُتدرأ  ال  التي 

نعلم يف هذا خالفًا«)3(.

المطلب الثاني: مواطن درء العقوبة التعزيرية بالشبهة:

أوالً: إذا كانت الشبهة قائمة يف اعتقاد اجلاين بام يعذر اجلاين يف مثله:

فيأتيه،  حالالً  احلرام  الفاعل  يظن  أن  وهي  االعتقاد  يف  الشبهة  وهذه 
كوطء املعتدة من طالق الثالث ظانًا أهنا حتل، فقيام هذا الظن عند الفاعل 
يورث شبهة يرتتب عليها درء احلد والتعزير)4(، فهو من قبيل اخلطأ، والنبي 
ألن اإلقرار خرب حيتمل الصدق والكذب، وعليه فاإلقرار يف حال االختيار يرتجح فيه   )1(
جانب الصدق فلهذا يكون حجة. ينظر: درر احلكام يف رشح جملة األحكام )742/2(.

ويستثنى من ذلك ما لو كان إقراره لعلة اطلع عليها القايض، فحينئذ ُيرد إقراره وهذا   )2(
خيتلف بحسب النظر لكل قضية والظروف املحيطة هبا.

املغني )120/5(.  )3(
ينظر: تبيني احلقائق )179/3(، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة )1147/3(،   )4(
احلاوي )314/10(، املغني وفيه قال ابن قدامة: »فإن من اعتقد حله ليس عليه إثم 
وال أدب«، الفروع )117/10(، جمموع الفتاوى )378/35(. توصيف األقضية يف 

الرشيعة اإلسالمية؛ عبد اهلل آل خنني )354/2(.
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اخْلََطأِ،  َعِن  َثاَلٍث:  َعْن  َلُكْم  َعَفا  لجو زع  اهللَ  ))إِنَّ  قال:  مـلسو هيلع هللا ىلص 
َعَلْيِه(()1(. َوالنِّْسَياِن، َوَما اْسُتْكِرْهُتْم 

التحريم  عىل  دليل  هناك  يكون  أالَّ  دارئة  الشبهة  هذه  لتكون  ويشرتط 
أصاًل، وأن يعتقد اجلاين احلل.

يشء  حل(  )معتقد  عىل  تعزير  »وال  النهى:  أويل  مطالب  صاحب  قال 
فعله )فأخطأ( لظهور عدم جواز فعل ذلك اليشء للشبهة«)2(.

وقال صاحب احلاوي: »وأما التعزير فإن اعتقد إباحته أو جهل حتريمه 
فال تعزير عليهام«)3(.

ارتكاب موجب  الظن عىل عدم  أو غلبة  القوية  األمارات  إذا وجدت  ثانيًا: 
العقوبة التعزيرية مقابل شبهة شك تدين املتهم:

التعزيرية  العقوبة  هتمة  ثبوت  عدم  عىل  يدل  املتهم  حال  ظاهر  كان  إذا 
أثر  وال  الغالب؛  بالظن  القايض  فيعمل  بالقضية،  املحيطة  القوية  للقرائن 
للشبهة التي تدين املتهم وال عربة هبا؛ ألن التعزير اندفع بظن غالب مع شك 
يف شبهة تثبت العقوبة، فهذه الشبهة ال تقوى عىل إثبات العقوبة التعزيرية، 

املكره  طالق  يف  جاء  ما  باب  الطالق،  كتاب  سننه،  يف  منصور  بن  سعيد  أخرجه   )1(
النذور )300/5(  )317/1( برقم )1145( واللفظ له، والدارقطني يف سننه، باب 
ومل  الشيخني،  رشط  عىل  صحيح  حديث  »هذا  احلاكم:  عنه  )4351(.وقال  برقم 

خيرجاه« املستدرك )216/2(.
.)220/6(  )2(

.)314/10(  )3(
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مجيع  يف  مقرر  وهذا  الذمة)1(،  براءة  أصل  يعضدها  القرينة  أن  عىل  فضاًل 
موجب  من  املتهم  ذمة  سالمة  فاألصل  التعازير،  دعاوى  فيها  بام  الدعاوى 
التعزير، وال يرتفع بطروء الشك عليه، وال يقوى عىل رفعه إال بيقني، ومن 

املتقرر يف القواعد أن: )ما ثبت بيقني ال يرتفع إال بيقني()2(.

ُيعزر الشخص الذي ُعرف من حاله أنه رشيف وصالح  ومن ذلك أالَّ 
أهنا  تبني  ثم  صاحبه،  من  وديعة  قبل  أنه  بذلك؛ألجل  الناس  له  وشهد 

مرسوقة، واملوَدع ال علم له بالرسقة، وليس ثمة برهان عىل علمه.

عدم  عىل  قوية  قرينٌة  واالستقامة  بالصالح  له  ُشهد  الشخص  فكون 
ارتكاب اجلريمة، وقبول الوديعة املرسوقة شبهة ضعيفة ال تقوى عىل إشغال 

ذمة املتهم بموجب التعزير.

باإلدانة  الصادرة  األحكام  أن  اجلزائي  القضاء  املعتربة يف  القواعد  ومن 
جيب أن ُتبنى عىل حجج قطعية الثبوت)3( تفيد اجلزم أو غلبة الظن، فام قعد 
عن كونه بينة يف باب التعزير فهي شبهة ال يسوغ القضاء هبا. قال ابن القيم 
فيه،  والعيص  بالسياط  الرضب  جنس  من  الدين  يف  احلبس  »أن  هللا همحر: 

األشباه والنظائر للسبكي )218/1(، املنثور يف القواعد الفقهية )351/3(، األشباه   )1(
والنظائر للسيوطي ص)53(، األشباه والنظائر البن نجيم ص)50(.

املنثور يف القواعد الفقهية )135/3(، األشباه والنظائر للسيوطي ص)55(، األشباه   )2(
والنظائر البن نجيم ص)51(.

ينظر: املادة الثالثة من نظام اإلجراءات اجلزائية ص)5(، الصادر باملرسوم امللكي رقم   )3(
)م/39( بتاريخ 1422/7/28هـ.
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وذلك عقوبة ال تسوغ إال عند حتقق السبب املوجب وال تسوغ بالشبهة، بل 
سقوطها بالشبهة أقرب إىل قواعد الرشيعة من ثبوهتا بالشبهة«)1(.

وهذا ما يؤيده التعميم الوزاري الذي نص عىل أنه: »جيب عىل املحكمة 
الوصف  وعىل  املتهم،  إدانة  ثبوت  عىل  النص  اجلزائية  العقوبة  تقرير  قبل 
الشبهة من  أو  التهمة  أالَّ يكون توجه  للعقوبة، عىل  املوجب  للفعل  اجلرمي 

األوصاف التي يدان هبا املتهم«)2(.

وهذا يعني أنه ال يعاقب املتهم إال إذا ُأدين، وال ُيفهم من هذا القرار أنه 
املتهم من غري دليل فهذا غري صحيح، ولكن  بمعاقبة  السابق حيكم  كان يف 
كان يف السابق القضاء ال حُيكم باإلدانة إال بدليل قاطع، إما إذا كانت األدلة 
إدانة  تثبت  مل  القايض:  فيقول  التهمة،  أو  بالشبهة  فيعربون عنها  قرائن ظنية 
املتهم ولكن حكمت عليه بالتعزير للشبهة. وحتى ال حيصل هذا املنطق غري 
املستقيم يف احلكم صدر هذا القرار، فإذا توافرت القرائن املعتربة أو الشبهة 
القرار  وهذا  بالتهمة.  باحلكم  التعبري  غري  من  مبارشة  إدانة  هبا  حُيكم  القوية 
سيزيد من مسؤولية القضاة يف فحص أدلة االهتام، والعمل بقواعد الرشعية 

واملبادئ القضائية ألهنم سيحكمون باإلدانة أو الرباءة. واهلل أعلم.

الطرق احلكمية ص)59(.  )1(
تعميم من املجلس األعىل للقضاء، رقم )1205/ت( بتاريخ 1440/4/27هـ.  )2(
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ضعيفة  شبهة  مقابل  بالعقوبة  املتهم  تدين  ضعيفة  شبهة  وجدت  إذا  ثالثًا: 
تدرؤها:

به وكانت يف مرتبة واحدة من القوة والضعف ُطرحت  إذا تعارضت الشُّ
وال عربة هبا، وُعمل باألصل وهو براءة ذمة املتهم)1(؛ فاالستدالل باألصل 
بأدنى  األصل  هذا  عن  ُينتقل  وال  االختالف  عند  به  ح  ُيرجَّ قوي  ح  مرجِّ
الشبه، وال يمكن أن ُتشغل ذمة املتهم إال ببينة عىل ذلك؛ فالقاعدة املستقرة 
كأن  ذلك،  خالف  عىل  الدليل  يقوم  حتى  بيشء  اشتغاهلا  عدم  الذمم  يف 
يشء  عىل  نقف  مل  فإذا  يعضدها،  وما  االستظهار  فنطلب  القرائن،  تتعارض 
كاملعدومة،  القرينة  جُتَعل  أن  هنا  واالحتياط  باالحتياط،  أخذنا  ذلك،  من 
الرسول  قول  املبدأ  هذا  وأصل  العقوبة  يف  اخلطأ  من  خري  العفو  يف  واخلطأ 
اِم امْلُْسِلِمنَي، يِف اْلَعْفِو َخرْيٌ ِمْن  َطَأ َحاِكٌم ِمْن ُحكَّ ُه َأْن خَيْ مـلسو هيلع هللا ىلص: ))َفإِنَّ
وأقرب  للجامعة  خري  الشك  حال  يف  املتهم  فرباءة  اْلُعُقوَبِة(()2(،  يِف  َطَأ  خَيْ َأْن 

للعدالة من عقاب الربيء مع الشك.

وهذا ما عليه القضاء السعودي حيث نص جملس القضاء األعىل هبيئته 
جانب  يغلب  والرباءة  اإلدانة  يف  الشك  حصول  »عند  أنه:  عىل  الدائمة 

الرباءة«)3(. واهلل أعلم.

األشباه والنظائر للسبكي )218/1(، املنثور يف القواعد الفقهية )351/3(، األشباه   )1(
والنظائر للسيوطي ص)53(، األشباه والنظائر البن نجيم ص)50(.

سبق خترجيه ص)255(.  )2(
القرارات واملشاريع واملبادرات الصادرة من وزارة العدل ص)322( رقم )6/202(   )3(

بتاريخ 1424/2/27هـ.
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الخاتمة

ينبغي  لجو زع باحلمد والشكر كام  ال يسعني يف اخلتام إال أن أتوجه هلل 
املزيد  وأسأله  وإعانته،  توفيقه  من  به  َمنَّ  ملا  سلطانه؛  وعظيم  وجهه  جلالل 

من فضله.

يف  الشبهات  أثر  عن  موجزة  بخالصة  الدراسة  هذا  صفحات  وأختم 
العقوبات التعزيرية بام ييل:

ألنه  املختار  هو  نظري-  -يف  ذاهتا  إىل  بالنظر  الشبهة  تعريف  أن   .1
فيقال  وآثارها.  أسباهبا  إغراٍق يف  الشبهة وحقيقتها دون  ماهية  يكشُف عن 

هي: »كل حال تقتيض عدم كامل املوجب للعقوبة«.

2. أن الشبهة املؤثرة يف الدرء هي الشبهة القوية املتمكنة واملتحقق فيها 
اشتباه مقارنة بالسبب املوجب للعقوبة.

املعصية،  واختالف  الناس،  باختالف  ختتلف  عقوبة  التعزير  أن   .3
والزمان واملكان.

العارض  أثر  هو:  بالشبهة  التعزيرية  العقوبة  درء  من  املقصود  أن   .4
القوي الذي يقدح يف موجب العقوبة التعزيرية إلدانة املتهم، فهل يؤثر هذا 

العارض يف الدفع واإلسقاط أم ال؟

املتهم حتى  يعاقب  أنه ال  تقرر  التعزير عقوبة رشعية، والرشيعة  أن   .5
يتحقق من موجب العقوبة حتقق قطع أو غلبة ظن.
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مقابل  الشك  مرتبة  الشبهة يف  كانت  إذا  بالشبهة  ُيدرأ  التعزير ال  أن   .6
ظن غالب يف قيام موجب التعزير، ويدرأ بالشبهة إذا كانت الشبهة يف مرتبة 

الشك واألمارات الضعيفة مقابل أصل الرباءة عىل الراجح.

اإلثبات حلق  الشبهة يف وسائل  كانت  إذا  التعزيرية  العقوبة  ُتدرأ  7. ال 
خاص.

بالواقعة شبهٌة  والتبس  احلد  ارتكاب موجب  البينة عىل  إذا ُوجدت   .8
متنع من إقامته فُيدرأ احلد، وُينتَقل إىل العقوبة التعزيرية.

9. ال ُتدرأ العقوبة التعزيرية إذا وجدت القرائن القوية عىل قيام موجب 
العقوبة التعزيرية مقابل شبهة ضعيفة تدرؤها.

10. ُتدرأ العقوبة التعزيرية بالشبهة إذا كانت قائمة يف اعتقاد اجلاين بام 
ُيعَذر اجلاين يف مثله.

أو  القوية  األمارات  ُوجدت  إذا  بالشبهة  التعزيرية  العقوبة  ُتدرأ   .11
شك  شبهة  مقابل  التعزيرية  العقوبة  موجب  ارتكاب  عدم  عىل  الظن  غلبة 

تدين املتهم.

التوصيات: أهم 

ُتنَزل  وأال  بالشبهة،  للتعزير  الرشعية  املحاكم  يف  ضوابط  وضع   .1
العقوبة إال بثبوت اإلدانة.

2. احلد من توسع اجتهاد القضاة املبني عىل القرائن الضعيفة التي تظهر 
يف القضية، وأن تكون دلياًل معتربًا يوجب اإلدانة.



274
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر الشبهات في العقوبات التعزيرية 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

وختامًا: فإين ألرجو اهلل العيل القدير أن أكون قد وفقت يف مجع وحترير 
مسائل »أثر الشبهات يف العقوبات التعزيرية« عىل الوجه الصحيح، وأن جيد 

الباحث والقارئ بغيته وغنيته منها، وأن يكفيه ذلك مؤونة البحث عنها.

به  يل  يرفع  وأن  والسداد،  والتوفيق  القبول  سبحانه-  أسأله-  كام 
جواد  تعاىل  إنه  الكريم،  لوجهه  خالصًا  وجيعله  به،  ينفع  وأن  الدرجات، 

كريم، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

آله  وعىل  حممد  نبينا  واملرسلني  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة 
وصحبه.
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فهرس المصادر والمراجع
319هـ(، . 1 )ت:  النيسابوري  املنذر  بن  إبراهيم  بن  حممد  بكر  أليب  اإلمجاع؛ 

للنرش  املسلم  دار  1425هـ-2004م،  ط.1،  أمحد،  املنعم  عبد  فؤاد  حتقيق: 
والتوزيع، الرياض، السعودية.

بن . 2 إبراهيم  بن  الدين  لزين  النعامن؛  حنيفة  أيب  مذهب  عىل  والنظائر  األشباه 
وخرج  حواشيه  وضع  970هـ(،  )ت:  املرصي  نجيم  بابن  املعروف  حممد، 
الكتب  دار  1419هـ-1999م،  ط.1،  عمريات،  زكريا  الشيخ  أحاديثه: 

العلمية، بريوت، لبنان.
)ت: . 3 السبكي  الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  لتاج  والنظائر؛  األشباه 

771هـ(، ط.1، 1411هـ-1991م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
)ت: . 4 السيوطي  الدين  جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  لعبد  والنظائر؛  األشباه 

911هـ(، ط.1، 1411هـ-1990م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء؛ لقاسم بن عبد اهلل بن . 5

مراد،  حسن  حييى  حتقيق:  978هـ(،  )ت:  احلنفي  الرومي  القونوي  عيل  أمري 
1424هـ-2004م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

املعروف . 6 حممد،  بن  إبراهيم  بن  الدين  لزين  الدقائق؛  كنز  رشح  الرائق  البحر 
بن  ملحمد  الرائق  البحر  تكملة  آخره  ويف  970هـ(،  )ت:  املرصي  نجيم  بابن 
وباحلاشية  1138هـ(،  بعد  )تويف  القادري  احلنفي  الطوري  عيل  بن  حسني 

منحة اخلالق البن عابدين، ط.2، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، مرص.
بن . 7 الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد  املقتصد؛ أليب  املجتهد وهناية  بداية 

1425هـ-2004م،  595هـ(،  احلفيد )ت:  بابن رشد  الشهري  القرطبي  رشد 
دار احلديث، القاهرة، مرص.



276
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر الشبهات في العقوبات التعزيرية 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

أمحد . 8 بن  مسعود  بن  بكر  أيب  الدين،  لعالء  الرشائع؛  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 
الكتب  دار  1406هـ-1986م،  ط.2،  587هـ(،  )ت:  احلنفي  الكاساين 

العلمية، بريوت، لبنان.
امللقن . 9 الكبري؛ البن  الرشح  الواقعة يف  املنري يف ختريج األحاديث واآلثار  البدر 

رساج الدين أيب حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي )ت: 804هـ(، 
ط.1،  كامل،  بن  ويارس  سليامن،  بن  اهلل  وعبد  الغيط،  أبو  مصطفى  حتقيق: 

1425هـ-2004م، دار اهلجرة للنرش والتوزيع، الرياض، السعودية.
سامل . 10 بن  اخلري  أيب  بن  حييى  احلسني  أليب  الشافعي؛  اإلمام  مذهب  يف  البيان 

النوري، ط.1،  الشافعي )ت: 558هـ(، حتقيق: قاسم حممد  اليمني  العمراين 
1421هـ-2000م، دار املنهاج، جدة، السعودية.

حمجن . 11 بن  عيل  بن  لعثامن  ؛  ْلبِيِّ الشِّ وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 
البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )ت: 743هـ(، احلاشية؛ لشهاب الدين 
ْلبِيُّ )ت: 1021هـ(، ط.1، 1313هـ، املطبعة  أمحد بن إسامعيل بن يونس الشِّ

الكربى األمريية، بوالق، القاهرة
حتقيق: . 12 370هـ(،  )ت:  اهلروي  األزهري  بن  أمحد  بن  ملحمد  اللغة؛  هتذيب 

العريب،  الرتاث  إحياء  دار  1421هـ-2001م،  ط.1،  مرعب،  عوض  حممد 
بريوت، لبنان.

816هـ(، . 13 )ت:  اجلرجاين  الرشيف  الزين  عيل  بن  حممد  بن  لعيل  التعريفات؛ 
ط.1، 1403هـ-1983م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

توصيف األقضية يف الرشيعة اإلسالمية »دراسة رشعية ألصول وفروع تنزيل . 14
األحكام الكلية عىل الوقائع القضائية والفتوية مع تطبيقات قضائية من أقضية 
السلف وحماكم اململكة العربية السعودية«؛ عبد اهلل بن حممد بن سعد آل خنني، 

ط.1، 1423هـ-2003م.
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الشبهات وأثرها يف العقوبة اجلنائية يف الفقه اإلسالمي مقارنًا بالقانون؛ منصور . 15
حممد منصور احلفناوي، مطبعة األمانة، ط.1، 1406هـ-1986م.

املوسى، بحث نرش يف . 16 إبراهيم  بن  العقاب؛ عبد اهلل  الشبهة وأثرها يف إسقاط 
جملة احلكمة العدد 40، 2009م.

التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري؛ أليب الفضل أمحد بن عيل بن . 17
حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت: 852هـ(، ط.1، 1419هـ-1989م، 

دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
اهلل . 18 لعبد  اإلسالمي؛  الفقه  يف  والفتوية  القضائية  الوقائع  عىل  األحكام  تنزيل 

بن خنني، بحث نرش يف جملة البحوث اإلسالمية الصادرة عن الرئاسة العامة 
إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، العدد )78(.

بن . 19 الرؤوف  بعبد  املدعو  حممد  الدين  لزين  التعاريف؛  مهامت  عىل  التوقيف 
)ت:  القاهري،  املناوي  ثم  احلدادي  العابدين  زين  ابن  عيل  بن  العارفني  تاج 

1031هـ(، ط.1، 1410هـ-1990م، عامل الكتب، القاهرة، مرص.
درر األحكام رشح غرر األحكام؛ ملحمد بن فرامرز بن عيل الشهري بمال خرسو . 20

)ت: 885هـ(، دار إحياء الكتب العربية.
)ت: . 21 أفندي  أمني  خواجه  حيدر  لعيل  األحكام؛  جملة  رشح  يف  احلكام  درر 

1353هـ(، تعريب: فهمي احلسيني، دار اجليل، ط.، 1411هـ-1991م.
املالكي . 22 الرمحن  بن عبد  إدريس  بن  الدين أمحد  العباس شهاب  الذخرية؛ أليب 

أعراب، وحممد  684هـ(، حتقيق: حممد حجي، وسعيد  بالقرايف )ت:  الشهري 
بوخبزة، ط.1، 1414هـ-1994م، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان

حممد . 23 بن  عيل  احلسن  أليب  الشافعي؛  اإلمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي 
البرصي البغدادي، الشهري باملاوردي )ت: 450هـ(، حتقيق: الشيخ عيل حممد 
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دار  1419هـ-1999م،  ط.1،  املوجود،  عبد  أمحد  عادل  والشيخ  معوض، 
الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

قاسم . 24 بن  حممد  بن  الرمحن  لعبد  املستقنع؛  زاد  رشح  املربع  الروض  حاشية 
العاصمي احلنبيل النجدي )ت: 1392هـ(، ط.1، 1397هـ-1977م.

درجة . 25 لنيل  مقدمة  رسالة  الباقي،  عبد  بن  لداود  بالشبهات؛  القصاص  درء 
املاجستري يف الفقه، جامعة اإلمام، 1326هـ.

درء العقوبات بالشبهات دراسة تأصيلية وتطبيقية مقارنة بني الرشيعة والقانون . 26
يف اململكة العربية السعودية؛ ملحمد عبد اهلل املحيذيف، 1414هـ.

اإلسالمي، . 27 الفقه  ملؤمتر  مقدم  الركبان؛ بحث  اهلل  لعبد  بالشبهات  احلدود  درء 
1397هـ.

روضة الطالبني وعمدة املفتني؛ أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي . 28
املكتب  1412هـ-1991م،  ط.3،  الشاويش،  زهري  حتقيق:  676هـ(،  )ت: 

اإلسالمي، بريوت، لبنان.
األزدي . 29 بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليامن  داود  أليب  داود؛  أيب  سنن 

املكتبة  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق:  275هـ(،  )ت:  ِجْستاين  السِّ
العرصية، صيدا، بريوت

البغدادي . 30 دينار  بن  أمحد  بن  عمر  بن  عيل  احلسن  أليب  الدارقطني؛  سنن 
الدارقطني )ت: 385هـ(، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، 
حسن عبد املنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد برهوم، ط.1، 1424هـ- 

2004م، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان
الرشح الكبري عىل متن املقنع؛ لعبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس . 31

احلنبيل، أيب الفرج، شمس الدين )ت: 682هـ(، حققه وأرشف عىل طباعته: 
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والتوزيع،  للنرش  العريب  الكتاب  دار  املنار-،  -صاحب  رضا  رشيد  حممد 
بريوت، لبنان.

)ت: . 32 العثيمني  حممد  بن  صالح  بن  ملحمد  املستقنع؛  زاد  عىل  املمتع  الرشح 
1421هـ(، ط.1، 1422- 1428هـ، دار ابن اجلوزي، القاهرة، مرص.

الشبهات الدارئة حلد الزنا يف الرشيعة اإلسالمية وتطبيقاهتا عىل أحكام القضاء . 33
يف مدينة الرياض؛ سعود بن سعد املقرن، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري، 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 1420هـ.
مقدمة . 34 إهلام حممد طوير، رسالة  والقصاص؛  احلدود  درء  وأثرها يف  الشبهات 

لنيل درجة ماجستري من جامعة النجاح الوطنية يف فلسطني، 1429هـ.
الشبهة يف املعامالت املالية والنكاح، وما يتعلق به؛ عبد اهلل بن مجعان الغامدي، . 35

رسالة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة أم القرى، 1413هـ.
امللك . 36 عبد  بن  خلف  بن  عيل  احلسن  أيب  بطال  البن  البخاري؛  صحيح  رشح 

)ت: 449هـ(، حتقيق: أبو متيم يارس بن إبراهيم، ط.2، 1423هـ-2003م، 
مكتبة الرشد، الرياض، السعودية.

اهلل . 37 عبد  أيب  املالكي  اخلريش  اهلل  عبد  بن  ملحمد  للخريش؛  خليل  خمترص  رشح 
)ت: 1101هـ(، رشكة الطباعة الفنية املتحدة، القاهرة، مرص.

)ت: . 38 اجلعفي  البخاري  اهلل  عبد  أيب  إسامعيل  بن  ملحمد  البخاري؛  صحيح 
طوق  دار  1422هـ،  ط.1،  النارص،  نارص  بن  زهري  حممد  حتقيق:  256هـ(، 

النجاة.
)ت: . 39 النيسابوري  القشريي  احلسن  أيب  احلجاج  بن  ملسلم  مسلم؛  صحيح 

بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق:  261هـ(، 
لبنان.
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يف . 40 نرش  بحث  القفاري،  اهلل  عبد  بن  عيل  بن  نايف  الشبهة؛  مع  التعزير  ضابط 
 https://www.alukah.net/library/0/134154 شبكة األلوكة

سعد . 41 بن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  ملحمد  الرشعية؛  السياسة  يف  احلكمية  الطرق 
البيان،  دار  مكتبة  1989م،  751هـ(،  )ت:  اجلوزية  قيم  ابن  الدين  شمس 

دمشق، سوريَّة.
الفتاوى اهلندية؛ جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، ط.2، 1310هـ، دار . 42

الفكر، بريوت، لبنان.
بابن . 43 -املعروف  السيوايس  الواحد  عبد  بن  حممد  الدين  لكامل  القدير؛  فتح 

اهلامم- )ت: 861هـ(، دار الفكر، بريوت، لبنان.
الفروع؛ ملحمد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أيب عبد اهلل، شمس الدين املقديس . 44

الرتكي،  املحسن  بن عبد  اهلل  الصاحلي احلنبيل )ت: 763هـ(، حتقيق: عبد  ثم 
ط.1، 1424هـ-2003م، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان

املالكي . 45 الرمحن  عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أليب  الفروق؛ 
الشهري بالقرايف )ت: 684هـ(، عامل الكتب، القاهرة، مرص.

املنقحة . 46 ط.4  حييل،  الزُّ مصطفى  بن  وهبة  للدكتور  وأدلته؛  اإلسالمي  الفقه 
ة. واملعدلة، دار الفكر، دمشق، سوريَّ

الكايف يف فقه اإلمام أمحد؛ أليب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن . 47
قدامة املقديس ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري بابن قدامة املقديس )ت: 620هـ(، 

ط.1، 1414هـ-1994م
الرب . 48 املدينة؛ أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد  الكايف يف فقه أهل 

أحيد، ط.2،  463هـ(، حتقيق: حممد حممد  القرطبي )ت:  النمري  بن عاصم 
1400هـ-1980م، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، السعودية.

https://www.alukah.net/library/0/134154
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كشاف القناع عن متن اإلقناع؛ ملنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن . 49
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  1051هـ(،  )ت:  احلنبيل  البهويت  إدريس  بن 

لبنان.
منظور . 50 ابن  الدين  مجال  الفضل،  أيب  عىل،  بن  مكرم  بن  ملحمد  العرب؛  لسان 

األنصاري الرويفعي اإلفريقي )ت: 711هـ(، ط.3، 1414هـ.
والعامة . 51 الدائمة  واهليئة  العليا  القضائية  اهليئة  من  الصادرة  والقرارات  املبادئ 

1437هـ،  إىل  1391هـ  عام  من  العليا؛  واملحكمة  األعىل  القضاء  بمجلس 
ط.1، 1438هـ-2017م، الرياض، مركز البحوث بوزارة العدل.

أيب . 52 مفلح،  ابن  بن حممد  اهلل  عبد  بن  بن حممد  املقنع؛ إلبراهيم  املبدع يف رشح 
إسحاق، برهان الدين )ت: 884هـ(، ط.1، 1418هـ-1997م، دار الكتب 

العلمية، بريوت، لبنان.
املبسوط؛ ملحمد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )ت: 483هـ(، . 53

1414هـ-1993م، دار املعرفة، بريوت، لبنان.
تصدر . 54 والقضاء،  الفقه  بشؤون  تعنى  حمكمة،  علمية  فصلية  جملة  العدل؛  جملة 

عن وزارة العدل باململكة العربية السعودية، األعداد )2، 40، 45(.
وزارة . 55 إصدار  )76/13-79(؛  1435هـ  لعام  القضائية  األحكام  جمموعة 

.https://cutt.us/JMv9T  :العدل يف اململكة العربية السعودية، عىل الرابط
1436هـ . 56 عام  املظامل  ديوان  من  الصادرة  اإلدارية؛  واملبادئ  األحكام  جمموعة 

.https://cutt.us/3R7ZE :3320/6-3324(، عىل الرابط(
القرطبي . 57 األندليس  حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عيل  حممد  أليب  باآلثار؛  املحىل 

الظاهري )ت: 456هـ(، دار الفكر، بريوت، لبنان.

https://cutt.us/JMv9T
https://cutt.us/3R7ZE
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املستدرك عىل الصحيحني؛ أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن . 58
النيسابوري )ت: 405هـ(، حتقيق: مصطفى عبد  ابن احلكم  ُنعيم  محدويه بن 

القادر عطا، ط.1، 1411هـ-1990م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
هالل . 59 بن  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  اهلل  عبد  أليب  حنبل؛  بن  أمحد  اإلمام  مسند 

مرشد،  وعادل  األرنؤوط  شعيب  حتقيق:  )ت241هـ(،  الشيباين  أسد  بن 
املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  د.  إرشاف:  2001م،  1421هـ-  ط.1،  وآخرون، 

الرتكي، مؤسسة الرسالة.
املطلع عىل أبواب املقنع؛ ملحمد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعيل، أيب عبد اهلل، . 60

شمس الدين )ت709هـ(، حتقيق: حممود األرناؤوط وياسني حممود اخلطيب، 
ط.1، 1423هـ- 2003م، مكتبة السوادي للتوزيع.

معامل التنزيل يف تفسري القرآن؛ أليب حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء . 61
إحياء  دار  املهدي،  الرزاق  عبد  املحقق:  510هـ(،  )املتوىف:  الشافعي  البغوي 

الرتاث العريب، بريوت، ط.1، 1420هـ.
املقديس . 62 قدامة  بن  حممد  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أليب  املغني؛ 

1388هـ-  620هـ(،  )ت:  املقديس  قدامة  بابن  الشهري  احلنبيل،  الدمشقي  ثم 
1968م، مكتبة القاهرة.

املنثور يف القواعد الفقهية؛ أليب عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر . 63
الزركيش )ت: 794هـ(، ط.2، 1405هـ-1985م، وزارة األوقاف الكويتية.

يوسف . 64 بن  عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أليب  الشافعي؛  اإلمام  فقه  يف  املهذب 
الشريازي )ت: 476هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

بتاريخ . 65 )م/39(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  اجلزائية؛  اإلجراءات  نظام 
.https://cutt.us/kC13B :1422/7/28هـ، عىل الرابط

https://cutt.us/kC13B
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ط.2، . 66 البيان،  دار  عثامن،  رأفت  حممد  اإلسالمي؛  الفقه  يف  القضائي  النظام 
1415هـ-1994م.

نرش . 67 بحث  ضمريية،  مجعة  عثامن  د.  احلدود؛  درء  يف  وأثرها  الشبهات  نظرية 
البحوث  إلدارات  العامة  الرئاسة  عن  الصادرة  اإلسالمية  البحوث  جملة  يف 

العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، العدد )96(.
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المقدمة

آله  وعىل  حممد،  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وصحبه أمجعني.

أما بعد:

يف  القضاة  عليها  يعتمد  التي  اإلثبات  وسائل  أهم  من  الشهادة  فإن 
الرجال فقط،  الشهادة يف  أحكامهم، ومن تيسري الرشيعة أهنا مل حترص تلك 
هبا  تثبت  التي  الوسائل  إحدى  وتعتربها  النساء،  بشهادة  أيًضا  تأخذ  وإنام 
عليها  يطلع  ال  أمور  يف  منفردات  أو  الرجال،  مع  شهدن  سواء  احلقوق، 

الرجال غالًبا، وإنام يطلع عليها النساء عادة.

فاحلاجة داعية يف بعض املواضع إىل قبول شهادة النساء منفردات، وإال 
ضاعت احلقوق وتعطلت.

وهيدف هذا البحث إىل بيان مرشوعية القضاء بشهادة النساء منفردات 
يف حاالت معينة، وبيان النصاب الذي ُيشرتط يف ذلك.

هذا جمال بحثي، وقد عنونت له بـ »القضاء بشهادة النساء منفردات«.

خطة البحث:

وتشتمل عىل ثالثة مباحث وخامتة، وبيان ذلك عىل النحو اآليت:
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املبحث األول: تعريف الشهادة:

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: تعريف الشهادة يف اللغة.

املطلب الثاين: تعريف الشهادة يف االصطالح.

املطلب الثالث: التعريف بشهادة النساء منفردات.

املبحث الثاين: القضاء بشهادة النساء منفردات يف األموال:

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: القضاء بشهادة أربع نساء.

املطلب الثاين: القضاء بشهادة امرأتني ويمني املدعي.

املطلب الثالث: القضاء بشهادة امرأة واحدة ويمني املدعي.

املبحث الثالث: القضاء بشهادة النساء منفردات فيام ال يطلع عليه غريهن:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: القضاء بشهادهتن منفردات فيام خيتص هبن.

املطلب الثاين: القضاء بشهادهتن منفردات فيام حيصل بينهن من جنايات 
توجب القصاص.

اخلامتة:

وتشتمل عىل أهم النتائج التي توصلت إليها يف البحث.
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البحث: منهج 

1- حترير حمل النزاع بذكر مواطن االتفاق واخلالف إن احتاجت املسألة 
إىل ذلك.

2- االقتصار عىل املذاهب الفقهية املعتربة، وتوثيق األقوال من الكتب 
املعتمدة يف كل مذهب.

أو  مناقشات  من  عليها  يرد  ما  وذكر  األقوال،  أدلة  استقصاء   -3
اعرتاضات، واجلواب عنها ما أمكن.

4- ترجيح ما يظهر رجحانه، وبيان سبب الرتجيح.

وبيان  وترقيمها،  بالشكل،  مضبوطة  العثامين  بالرسم  اآليات  5-كتابة 
سورها.

6- ختريج األحاديث واآلثار من مصادرها، فإن كان احلديث أو األثر 
خرجته  وإال  بصحته،  للحكم  بذلك  اكتفيت  أحدمها  يف  أو  الصحيحني  يف 

من املصادر األخرى، مع ذكر ما قاله أهل احلديث يف درجته.

7- توثيق املعاين اللغوية من كتب اللغة املعتمدة.

املعتمدة يف هذا  الكتب  الغريب من  باملصطلحات ورشح  التعريف   -8
الفن.

9- العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الرتقيم.

10- العناية بدراسة ما له صلة واضحة بالبحث.
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11- ختم البحث بخامتة تتضمن أهم النتائج.

الزلل، وأن يرزقنا اإلخالص  أسأل اهلل أن يوفقنا للصواب، وأن جينبنا 
يف القول والعمل.
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المبحث األول
تعريف الشهادة

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول: تعريف الشهادة في اللغة:

)ت:  فارس  ابن  قال  شاهد.  فهو  شهادًة،  يشهُد  َشِهَد  مصدر  الشهادة: 
395هـ(: »الشني واهلاء والدال أصل يدل عىل حضور وعلم وإعالم«)1(.

وللشهادة معان متعددة يف اللغة، منها: اخلرب القاطع، واحلضور، والعلم، 
واإلعالم، واملعاينة، واإلقرار، والقسم أو اليمني.

وأصل الشهادة: اإلخبار بام شاهده وَشِهَدُه.
نة التي ُتنبئ  وتسميتها بالشهادة إشارة إىل أهنا مأخوذة من املشاهدة املتيقَّ

عن املعاينة، ألن الشاهد خُيرب عام شاهده وعاينه.
حيرض  الشاهد  ألن  احلضور؛  بمعنى:  الشهود،  من  مشتقة  هي  وقيل: 

ي احلارض شاهًدا، وأداؤه شهادة. جملس القضاء لألداء، فُسمِّ
بمعنى:  َشهدُت  تقول:  األداء،  وعىل  ِل،  التََّحمُّ عىل  الشهادة  وُتطلق 
َمْن  فالشاهد  ْيُتها.  أدَّ أي:  بشهادة،  احلاكم  عند  شهدُت  وتقول:  ْلُت.  حتمَّ

حرض إىل مكان الواقعة للتحمل، أو إىل جملس القضاء لألداء)2(.
مقاييس اللغة، ابن فارس )ص517(.  )1(

انظر: الصحاح، اجلوهري )421/1(؛ والنهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري   )2(
)ص497(؛ واملطلع عىل ألفاظ املقنع، البعيل )ص496(؛ ولسان العرب، ابن منظور 
الفريوزآبادي  املحيط،  والقاموس  )ص124(؛  الفيومي  املنري،  واملصباح  )239/3(؛ 

)ص292(؛ وأنيس الفقهاء، القونوي )ص231(.
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المطلب الثاني: تعريف الشهادة في االصطالح:

احلنفية: تعريف 

إخباُر صدٍق إلثبات حقٍّ بلفظ الشهادة يف جملس القضاء)1(.

املالكية: تعريف 

إخباُر حاكم عن علٍم ليقيض بمقتضاه)2(.

الشافعية: تعريف 

إخباٌر بحقٍّ للغري عىل الغري بلفظ أشهد)3(.

احلنابلة: تعريف 

اإلخبار بام َعِلمه بلفٍظ خاص)4(.

وهذه التعريفات متقاربة املعنى مع اختالف يسري يف األلفاظ والعبارات، 
وقد أفادت بأن الشهادة يف اصطالح الفقهاء هي: »اإلخبار بحقٍّ للغري عىل 

الغري بلفٍظ خاٍص يف جملس القضاء«.

فتح القدير، ابن اهلامم )2/6(؛ والبحر الرائق، ابن نجيم )56/7(.  )1(
الرشح الكبري، الدردير )146/4(.  )2(

حاشيتا قليويب وعمرية، أمحد القليويب، وأمحد عمرية )318/4(؛ وحاشية اجلمل عىل   )3(
رشح املنهج، سليامن اجلمل )377/5(.

رشح منتهى اإلرادات، البهويت )635/6(، وكشاف القناع، البهويت )258/15(.  )4(
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القضاء  أمام  شخص  »إخبار  فهي:  القانونيني  اصطالح  يف  الشهادة  أما 
بواقعة حدثت من غريه، ويرتتب عليها حق لغريه«)1(.

عن  باإلخبار  اليمني  حلف  بعد  القضاء  جملس  يف  شاهد  »قيام  هي:  أو 
واقعة حدثت من غريه ويرتتب عليها حق لغريه«)2(.

المطلب الثالث: التعريف بشهادة النساء منفردات:

هي أن يؤدي الشهادة أمام القايض عدد من النساء ليس معهن رجل)3(.

البينات يف املواد املدنية والتجارية، د. مفلح القضاة )ص119(.  )1(
رشح أحكام قانون اإلثبات املدين، د. عباس العبودي )ص236(.  )2(

وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية، د. حممد الزحييل )207/1(.  )3(
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الثاني المبحث 
القضاء بشهادة النساء منفردات في األموال

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول: القضاء بشهادة أربع نساء:

منه  يقصد  وما  املال  يف  نساء  أربع  بشهادة  القضاء  يف  الفقهاء  اختلف 
املال؛ عىل قولني:

القول األول:

احلنفية)1(،  قول  وهذا  األموال،  يف  نسوة  أربع  بشهادة  القضاء  جيوز  ال 
واملالكية)2(، والشافعية)3(، واحلنابلة)4(.

البحر  اهلامم )8/6(؛  ابن  القدير،  فتح  العيني )108/9(؛  اهلداية،  البناية رشح  انظر:   )1(
الرائق، ابن نجيم )62/7(؛ اللباب يف رشح الكتاب، عبد الغني الغنيمي )56/3(.

انظر: النوادر والزيادات، عبد اهلل بن أيب زيد القريواين )398/8(؛ الكايف يف فقه أهل   )2(
املدينة، ابن عبد الرب )906/2(؛ الذخرية، القرايف )55/11(.

)227/8(؛  النووي  الطالبني،  روضة  )10/17(؛  املاوردي  الكبري،  احلاوي  انظر:   )3(
املجموع، النووي )144/23(.

)423/9(؛  النجار  ابن  النهى،  أويل  معونة  )132/14(؛  قدامة  ابن  املغني،  انظر:   )4(
كشاف القناع، البهويت )328/15(.
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القول الثاين:

جيوز القضاء بشهادة أربع نساء يف األموال، وبه قال الظاهرية)1(، ومجاعة 
من اخللف والسلف)2(.

قال ابن حزم )ت: 456هـ(: »وال جيوز أن ُيقبل يف الزنى أقل من أربعة 
رجال عدول مسلمني، أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان... وال 
القصاص والنكاح  فيه  ُيقبل يف سائر احلقوق كلها من احلدود والدماء وما 
والطالق والرجعة واألموال إال رجالن مسلامن عدالن، أو رجل وامرأتان 

كذلك، أو أربع نسوة كذلك«)3(.

وقال ابن القيم )ت: 751هـ(: »وجيوز القضاء بشهادة النساء منفردات 
يف غري احلدود والقصاص عند مجاعة من اخللف والسلف«)4(.

األدلة:

أدلة القول األول:

يَُكونَا  َّۡم  ل فَإِن  رَِّجالُِكۡمۖ  ِمن  َشِهيَديِۡن  1- قوله تعاىل: ﴿َوٱۡستَۡشِهُدواْ 
﴾ ]البقرة: 282[. َهَدآءِ ن تَۡرَضۡوَن ِمَن ٱلشُّ تَاِن ِممَّ

َ
رَُجلَنۡيِ فَرَُجٞل َوٱۡمَرأ

انظر: املحىل، ابن حزم )266/10(.  )1(
القيم )ص71(؛ اإلسالم  ابن  الطرق احلكمية،  ابن حزم )268/10(؛  املحىل،  انظر:   )2(
ابن  املستقنع،  زاد  عىل  املمتع  الرشح  )ص239(؛  شلتوت  حممود  ورشيعة،  عقيدة 

عثيمني )452/15(.
املحىل، ابن حزم )266/10(.  )3(

الطرق احلكمية، ابن القيم )ص71(.  )4(
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الشاهدين، والشاهد واملرأتني،  اآلية عىل مرشوعية  الداللة: دلت  وجه 
ومل تذكر األربع نسوة؛ مما يدل عىل عدم جواز شهادة النساء منفردات)1(.

ونوقش: بأن اآلية ُترشد إىل أفضل أنواع االستيثاق وأكملها، وليس بياًنا 
لطرق احلكم التي حيكم هبا احلاكم، فطرق احلكم أوسع من طرق االستيثاق 

عىل احلقوق)2(.

قال ابن القيم: »وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: القرآن مل يذكر الشاهدين 
النوعني  التي حيكم هبا احلاكم، وإنام ذكر  والرجل واملرأتني يف طرق احلكم 

من البينات يف الطرق التي حيفظ هبا اإلنسان حقه«)3(.

َّۡم  ل ﴿فَإِن  تعاىل:  »قوله  1383هـ(:  )ت:  شلتوت  حممود  الشيخ  وقال 
يقيض  التي  الشهادة  مقام  وارًدا يف  ليس  تَاِن﴾ 

َ
َوٱۡمَرأ فَرَُجٞل  رَُجلَنۡيِ  يَُكونَا 

االستيثاق  طرق  إىل  اإلرشاد  مقام  يف  وارد  هو  وإنام  وحيكم،  القايض  هبا 
فاملقام مقام استيثاق  التعامل،  املتعاملني وقت  واالطمئنان عىل احلقوق بني 

عىل احلقوق ال مقام قضاء هبا.

واآلية ترشد إىل أفضل أنواع االستيثاق الذي تطمئن به نفوس املتعاملني 
عىل حقوقهام.

حممد  بن  بكر  أبو  األخيار،  كفاية  )628/1(؛  اجلصاص  القرآن،  أحكام  انظر:   )1(
احلسيني )ص750(؛ حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع، عبد الرمحن ابن قاسم 

.)611/7(
انظر: الطرق احلكمية، ابن القيم )ص137(؛ اإلسالم عقيدة ورشيعة، حممود شلتوت   )2(

)ص239(.
الطرق احلكمية، ابن القيم )ص65(.  )3(
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النساء الاليت ليس  وليس معنى هذا أن شهادة املرأة الواحدة أو شهادة 
يطلبه  ما  أقىص  فإن  القايض،  هبا  حيكم  وال  احلق؛  هبا  يثبت  ال  رجل  معهن 
أعم  الرشع  يف  البينة  أن  القيم  ابن  العالمة  ق  حقَّ وقد  البينة،  هو  القضاء 
القايض  هبا  يقيض  بينة  هو  ويظهره  احلق  به  يتبني  ما  كل  وأن  الشهادة،  من 

وحيكم«)1(.

تقومان  فاملرأتان ال  ُتقبل،  مل  إذا خلت من رجل  املال  البينة عىل  أن   -2
مقام الرجل إال إذا كانتا معه)2(.

مقام  قامتا  إذا  املرأتني  أن  والصحيح  النزاع،  بأن هذا هو حمل  ونوقش: 
مل  شهادهتام  قبول  ألن  معه؛  تكونا  مل  وإن  مقامه  قامتا  معه،  كانتا  إذا  الرجل 
إذا  فيام  موجود  وهذا  العدالة،  وهو  فيهام،  ملعنى  بل  الرجل،  يف  ملعنى  يكن 

انفردتا)3(.

عن  املرأة ومسؤوالً  قواًما عىل  الرجل  قد جعل  احلكيم  الشارع  أن   -3
إال  املعامالت  تبارش  وال  حلاجة،  إال  بيتها  من  خترج  فال  ورعايتها  نفقتها 
لرضورة، فال ُتقبل شهادة النساء وحدهن إال فيام ورد به الرشع؛ لئال يكثر 
مكانة  عىل  وحرًصا  الشهادة،  ألداء  احلكام  جمالس  وحضورهن  خروجهن 

اإلسالم عقيدة ورشيعة، حممود شلتوت )ص240-239(.  )1(
انظر: بدائع الصنائع، الكاساين )439/6(؛ الذخرية، القرايف )55/11(، املغني، ابن   )2(

قدامة )132/14(.
الطرق احلكمية، ابن القيم )ص136(.  )3(
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بغنى  هي  التي  به  والشُّ والتَُّهم  لألقاويل  تعريضها  وعدم  االجتامعية  املرأة 
عنها، مع هني الشارع عن خروجهن منفردات خوف الفتنة والفساد)1(.

ويمكن أن يناقش: بأن قبول شهادهتن منفردات إنام يكون يف التعامالت 
احلقوق،  تضيع  ال  حتى  رضورة  وهذه  النساء،  إال  حيرضها  ال  التي  املالية 

ومواضع الرضورات جيوز فيها ما ال جيوز يف مواضع االختيارات.

املصلحة  عىل  م  ُتقدَّ عامة  مصلحة  احلقوق  وإثبات  العدالة  حتقيق  إن  ثم 
اخلاصة التي تتمثل يف بقاء املرأة يف بيتها والنأي هبا عن جمالس احلكام.

أدلة القول الثاين:

شهادة  نصف  مثل  املرأة  شهادة  ))أليس  مـلسو هيلع هللا ىلص:  قوله   -1
شهادة  تعدل  امرأتني  ))شهادة  مـلسو هيلع هللا ىلص:  وقوله  الرجل؟(()2(، 

رجل(()3(.

تعدل  امرأتني  شهادة  بأن  قطع  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  الداللة:  وجه 
ل، مما يدل عىل أن املرأتني تقومان مقام الرجل  شهادة رجل، وأطلق ومل ُيفصِّ

البناية  وانظر:   .)224/1( الزحييل  حممد  د.  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  اإلثبات  وسائل   )1(
رشح اهلداية، العيني )108/9(؛ البحر الرائق، ابن نجيم )62/7(.

أخرجه البخاري يف كتاب احليض، باب ترك احلائض الصوم، )116/1/ رقم 298(.  )2(
النساء، )941/2/رقم 2515(؛  باب شهادة  الشهادات،  البخاري يف كتاب  أخرجه   )3(
ومسلم يف كتاب اإليامن، باب بيان نقصان اإليامن بنقص الطاعات، وبيان إطالق لفظ 

الكفر عىل غري الكفر باهلل، ككفر النعمة واحلقوق، )86/1/ رقم 79(.
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مطلًقا، سواء كانتا معه أو مل تكونا معه، وعىل هذا فُتقبل شهادة األربع مقابل 
الرجلني)1(.

ما  فكل  احلقوق،  هبا  حُتفظ  التي  الطرق  من  أوسع  احلكم  طرق  أن   -2
أبان احلق وأظهره فهو بينه يقيض هبا القايض وحيكم، سواء كانت تلك البينة 
من الرجال أو النساء)2(، قال ابن القيم: »البينة اسٌم ملا يبني احلق، وهو أعم 

من أن يكون برجال، أو نساء، أو نكول، أو يمني، أو أمارات ظاهرة«)3(.

الرتجيح:

احلقوق  يف  نساء  أربع  بشهادة  القضاء  جيوز  أنه  أعلم-  الراجح-واهلل 
املالية، خاصة التي حيرضها النساء دون الرجال.

جمالس  ويشهدن  األعامل،  أغلب  يف  الرجال  يشاركن  اليوم  فالنساء 
املداينات، ويشتغلن بأسواق املبايعات، ويبارشن بأنفسهن عقود املعامالت 
شهادهتن  قبول  إىل  داعية  احلاجة  كانت  هنا  ومن  املعاوضات،  من  ونحوها 

منفردات؛ لئال تضيع احلقوق، خاصة عند تعذر وجود الرجال.

قال املرداوي )ت: 885هـ(: »وذكر يف املغني قوالً يف دعوى َقْتل كافر 
مل  إن  وعنه  واحد.  يكفي  الوصية  يف  وعنه  واحد.  يكفي  أنه  سلبه  ألخذ 

عثيمني  ابن  املستقنع،  زاد  عىل  املمتع  الرشح  )272/10(؛  حزم  ابن  املحىل،  انظر:   )1(
.)452/15(

انظر: املحىل، ابن حزم )272/10(؛ الطرق احلكمية، ابن القيم )ص137(؛ اإلسالم   )2(
عقيدة ورشيعة، حممود شلتوت )ص240(.

الطرق احلكمية، ابن القيم )ص137(.  )3(



299
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

القضاء بشهادة النساء منفردات

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

حيرضه إال النساء، فامرأة واحدة، وسأله ابن صدقة: الرجل ُيويص وُيعتق، 
وال حيرضه إال النساء، جتوز شهادهتن؟ قال: نعم، يف احلقوق. انتهى. قلت: 

وهذا ليس ببعيد«)1(.

»نصاب  نصه:  ما  العدلية  األحكام  جملة  من   )1685( املادة  يف  وجاء 
شهادة  ُتقبل  لكن  وامرأتان،  رجل  أو  رجالن  العباد  حقوق  يف  الشهادة 
الرجال  التي ال يمكن اطالع  املال فقط يف املواضع  النساء وحدهن يف حق 

عليها«)2(.

تعاىل  اهلل  »إن  1421هـ(:  )ت:  العثيمني  صالح  بن  حممد  الشيخ  وقال 
ذكر العلة يف اشرتاط العدد يف النساء، وهي أن تضل إحدامها فُتذكر إحدامها 
رها إذا  األخرى، ومل يذكر أن العلة املال، بل العلة أن تقوى املرأة باملرأة فُتذكِّ
ُسِلك  ما  إال  األموال،  األموال ويف غري  الشهادة يف  يكون يف  نسيت، وهذا 
فيه طريق االحتياط، ويكون كذلك يف املرأة معها رجل أو ليس معها رجل، 
الرجل  تقومان مقام  املرأتني  أن  الصحيح  فالقول  الراجح،  القول هو  وهذا 
ۡرَبَعةِ 

َ
بِأ تُواْ 

ۡ
يَأ لَۡم  ﴿ُثمَّ  تعاىل:  لقوله  هلا؛  لالحتياط  احلدود  يف  إال  مطلًقا، 

ُشَهَدآَء﴾ ]النور: 4[، فهو نص رصيح يف وجوب الذكورية، إًذا املال يثبت 
برجلني، وأربع نساء، ورجل وامرأتني، ... الخ«)3(.

اإلنصاف، املرداوي )26/30(. وانظر: املغني، ابن قدامة )128/14(.  )1(
درر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر )351/4(.  )2(

الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، ابن عثيمني )452/15(.  )3(
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»والصحيح  الشنقيطي:  املختار  حممد  بن  حممد  الدكتور  الشيخ  وقال 
شهادة  أن  بنيَّ  اهلل  ألن  املالية؛  احلقوق  يف  منفردات  شهادهتن  ُتقبل  أهنا 
املرأتني بمثابة شهادة الرجل الواحد، وعىل هذا فُتقبل شهادة األربع مقابل 

الرجلني«)1(.

ُيقصد  املال وما  النساء منفردات يف  ُيقيض بشهادة  أنه  الصحيح  فالقول 
املال كالبيع، والقرض، واإلجارة، والرهن، والوقف، واهلبة، والصلح،  به 
عند  كله  وذلك  للامل،  املوجبة  واجلناية  واملهر،  بامل،  والوصية  والرشكة، 

تعذر وجود الرجال.

المطلب الثاني: القضاء بشهادة امرأتين ويمين المدعي:

اتفق املالكية، والشافعية، واحلنابلة عىل مرشوعية القضاء بشهادة رجل 
رسول  أن  امهنع هللا يضر  عباس  ابن  بحديث  استدالاًل  املدعي)2(؛  ويمني  واحد 

اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص قىض بيمني وشاهد)3(.

رشح زاد املستقنع، د. حممد بن حممد املختار الشنقيطي، موقع الشبكة اإلسالمية عىل   )1(
http://www.islamweb.net :الرابط

انظر: املوطأ، مالك بن أنس )246/2(؛ بداية املجتهد، ابن رشد )1781/4(؛ عقد   )2(
الكبري،  احلاوي  )7/7(؛  الشافعي  األم،  )165/3(؛  شاس  ابن  الثمينة،  اجلواهر 
قدامة  ابن  املغني،  )252/8(؛  النووي  الطالبني،  روضة  )68/17(؛  املاوردي 
البهويت  القناع،  كشاف  )306/7(؛  الزركيش  حممد  الزركيش،  رشح  )130/14(؛ 

.)325/15(
رقم   /1337/3( والشاهد،  باليمني  القضاء  باب  األقضية،  كتاب  مسلم،  أخرجه   )3(

.)1712
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وخالف يف ذلك احلنفية، فمنعوا القضاء بالشاهد واليمني)1(.

يف  واليمني  بالشاهد  القضاء  بمرشوعية  القائلون  اجلمهور  اختلف  ثم 
جواز القضاء باملرأتني واليمني؛ عىل قولني:

القول األول:

وهو  املالكية)2(،  قال  وبه  املدعي؛  ويمني  امرأتني  بشهادة  القضاء  جيوز 
قول عند احلنابلة)3(، اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم)4(.

القول الثاين:

الشافعية)5(،  قال  وبه  املدعي؛  ويمني  امرأتني  بشهادة  القضاء  جيوز  ال 
واملذهب عند احلنابلة)6(.

تبيني  )357/6(؛  الكاساين  الصنائع،  بدائع  )29/17(؛  الرسخيس  املبسوط،  انظر:   )1(
احلقائق، الزيلعي )294/4(.

الكايف  )238/2(؛  اجلالب  ابن  التفريع،  )165/5(؛  أنس  بن  مالك  املدونة،  انظر:   )2(
يف فقه أهل املدينة، ابن عبد الرب )910/2(؛ القوانني الفقهية، ابن جزي )ص226(؛ 

حاشية الدسوقي، حممد الدسوقي )166/4(.
املحرر  )ص490(؛  اهلاشمي  موسى  أيب  بن  حممد  الرشاد،  سبيل  إىل  اإلرشاد  انظر:   )3(
)505/6(؛  مفلح  ابن  حممد  الفروع،  )ص682(؛  تيمية  ابن  الربكات  أبو  الفقه،  يف 
)258/10(؛  مفلح  بن  إبراهيم  املبدع،  )314/7(؛  الزركيش  حممد  الزركيش،  رشح 

اإلنصاف مع الرشح الكبري، املرداوي )25/30(.
انظر: الطرق احلكمية، ابن القيم )ص136(؛ إعالم املوقعني، ابن القيم )83/1(.  )4(

)252/8(؛  النووي  الطالبني،  روضة   ،)10/17( املاوردي  الكبري،  احلاوي  انظر:   )5(
مغني املحتاج، الرشبيني اخلطيب )443/4(؛ هناية املحتاج، الرميل )297/8(.

)314/7(؛  الزركيش  حممد  الزركيش،  رشح  )132/14(؛  قدامة  ابن  املغني،  انظر:   )6(
معونة أويل النهى، ابن النجار )423/9(؛ رشح منتهى اإلرادات، البهويت )686/6(.
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األدلة:

أدلة القول األول:

يَُكونَا  َّۡم  ل فَإِن  رَِّجالُِكۡمۖ  ِمن  َشِهيَديِۡن  1- قولة تعاىل: ﴿َوٱۡستَۡشِهُدواْ 
إِۡحَدىُٰهَما  تَِضلَّ  ن 

َ
أ َهَدآءِ  ٱلشُّ ِمَن  تَۡرَضۡوَن  ن  ِممَّ تَاِن 

َ
َوٱۡمَرأ فَرَُجٞل  رَُجلَنۡيِ 

ۡخَرٰى﴾ ]البقرة: 282[.
ُ
َفُتَذّكَِر إِۡحَدىُٰهَما ٱۡل

وجه الداللة: أن اهلل تعاىل أقام شهادة املرأتني مقام شهادة الرجل يف قوله 
تَاِن﴾، وقد ثبت جواز القضاء 

َ
َّۡم يَُكونَا رَُجلَنۡيِ فَرَُجٞل َوٱۡمَرأ تعاىل: ﴿فَإِن ل
بالشاهد واليمني، فكذلك باملرأتني واليمني.

ۡخَرٰى﴾ 
ُ
ٱۡل إِۡحَدىُٰهَما  َفُتَذّكَِر  إِۡحَدىُٰهَما  تَِضلَّ  ن 

َ
وألن اهلل تعاىل قال: ﴿أ

النسيان،  التذكر ضد  بالتشديد من  قرآتان: إحدامها  قوله: ﴿َفُتَذّكَِر﴾  ففي 
القراءة  هبذه  االستدالل  فيكون  كر،  كالذَّ تكونان  أي؛  بالتخفيف  والثانية 

نًصا، وباألوىل تنبيًها)1(.

2- عن أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص قال: ))أليس 
شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل؟((؛ قلن: بىل)2(.

عىل  وحدها  املرأة  شهادة  أن  عىل  بمنطوقه  احلديث  دل  الداللة:  وجه 
كشهادة  مثلها  مع  شهادهتا  أن  عىل  وبمفهومه  الرجل،  شهادة  من  النصف 

)55/11(؛  القرايف  الذخرية،  )378/3(؛  القرطبي  القرآن،  ألحكام  اجلامع  انظر:   )1(
احلاوي الكبري، املاوردي )10/17(؛ املغني، ابن قدامة )132/14(؛ الطرق احلكمية، 

ابن القيم )ص136(.
سبق خترجيه.  )2(
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جيوز  فكذلك  اليمني،  مع  الرجل  بشهادة  القضاء  جواز  ثبت  وقد  الرجل، 
القضاء بشهادة املرأتني مع اليمني)1(.

مل  وإن  مقامه  قامتا  معه،  كانتا  إذا  الرجل  مقام  قامتا  إذا  املرأتني  أن   -3
تكونا معه، فإن قبول شهادهتام مل يكن ملعنى يف الرجل، بل ملعنى فيهام وهو 
املرأة  ضبط  سوء  من  خُيشى  وإنام  انفردتا،  إذا  فيام  موجود  وهذا  العدالة، 
يت بامرأة أخرى، وإذا قامت املرأتان مقام الرجل جاز  وحدها وحفظها، فُقوِّ

القضاء بشهادهتام مع اليمني كام جيوز القضاء بشهادة الرجل مع اليمني)2(.

شهادة  مع  حيلف  فألن  عليه،  املدعى  نكول  مع  حيلف  املدعي  أن   -4
املرأتني أوىل؛ ألن جانبه يصبح أقوى من حالة النكول)3(.

أدلة القول الثاين:

يَُكونَا  َّۡم  ل فَإِن  رَِّجالُِكۡمۖ  ِمن  َشِهيَديِۡن  1- قوله تعاىل: ﴿َوٱۡستَۡشِهُدواْ 
تَاِن﴾ ]البقرة: 282[.

َ
رَُجلَنۡيِ فَرَُجٞل َوٱۡمَرأ

وجه الداللة: أن اآلية أفادت بأن احلكم يكون بشهادة رجلني أو رجل 
وامرأتني، ومل تذكر اليمني مع املرأتني، فلو ُحكم بامرأتني ويمني لكان هذا 

قساًم ثالًثا مل تأت به اآلية)4(.
انظر: الذخرية، القرايف )55/11(؛ الطرق احلكمية، ابن القيم )ص136(.  )1(

انظر: الطرق احلكمية، ابن القيم )ص136(.  )2(
حممد  د.  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  اإلثبات  وسائل  )55/11(؛  القرايف  الذخرية،  انظر:   )3(

الزحييل )204/1(.
القيم  ابن  احلكمية،  الطرق  )443/4(؛  اخلطيب  الرشبيني  املحتاج،  مغني  انظر:   )4(

)ص136(.
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وال  واليمني،  الشاهد  أيًضا  اآلية  يف  يذكر  مل  تعاىل  اهلل  بأن  ونوقش: 
النكول، وال الرد، وال شهادة املرأة الواحدة، وال املرأتني، وال األربع نسوة، 
فهو سبحانه مل يذكر ما حيكم به احلاكم، وإنام أرشدنا إىل ما حُيفظ به احلق، 

وطرق احلكم أوسع من الطرق التي حُتفظ هبا احلقوق)1(.

أربع  شهد  لو  كام  تقبل،  مل  رجل  من  خلت  إذا  املال  عىل  البينة  أن   -2
نسوة)2(.

ناقش ذلك ابن القيم فقال: »أما قولكم: )إن البينة إذا خلت عن الرجل 
النزاع، فكيف حُيتج به؟ وقولكم: )كام  َعى، وهو حمل  ُتقبل( فهذا هو املدَّ مل 
نزاع وإن ظنه طائفة إمجاًعا كالقايض وغريه،  فيه  أربع نسوة( فهذا  لو شهد 
النساء، قال: أجيز شهادة  الرجل يويص وال حيرضه إال  قال اإلمام أمحد يف 

النساء.

حيرضه  مل  إذا  االنفراد  عىل  النساء  بشهادة  الوصية  أثبت  أنه  هذا  فظاهر 
الرجال«)3(.

النوادر والزيادات، عبد اهلل بن أيب زيد القريواين )391/8(؛ الطرق احلكمية،  انظر:   )1(
ابن القيم )ص137(.

انظر: الذخرية، القرايف )55/11(؛ املغني، ابن قدامة )132/14(؛ الطرق احلكمية،   )2(
ابن القيم )ص136(؛ معونة أويل النهى، ابن النجار )9/ 423(.

الطرق احلكمية، ابن القيم )ص137-136(.  )3(
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فينضم  بالرجل، واليمني ضعيفة،  ت  تقوَّ املرأتني ضعيفة  أن شهادة   -3
ضعيف إىل ضعيف فال ُيقبل)1(.

حُيكم  اجتمعتا، وهلذا  إذا  املرأتني  ُنسلِّم ضعف شهادة  بأننا ال  ونوقش: 
فالرجل  برجلني،  ُيؤتى  أن  أمكن  وإن  الرجل  مع  اجتمعتا  إذا  بشهادهتام 
واملرأتان أصل ال بدل، واملرأة العدل كالرجل يف الصدق واألمانة والديانة، 
إال أهنا ملا خيف عليها السهو والنسيان قويت بمثلها، وذلك قد جيعلها أقوى 

من الرجل الواحد أو مثله)2(.

الرتجيح:

بشهادة  القضاء  بجواز  القائل  األول  القول  هو  أعلم-  -واهلل  الراجح 
احلقوق  حفظ  من  عليه  يرتتب  ولِـاَم  أدلته،  لقوة  املدعي؛  ويمني  املرأتني 
واألموال عند تعذر وجود الرجال، ولعدم وجود ما يمنع من ذلك، قال ابن 

القيم: »وليس يف القرآن وال يف السنة وال يف اإلمجاع ما يمنع من ذلك«)3(.

باإلضافة إىل أن يمني املدعي مرشوعة بشكل عام، فإذا جاز ثبوت احلق 
املدعي  بيمني  يثبت  أن  فأوىل  عليه،  املدعى  نكول  عند  فقط  املدعي  بيمني 
الظن  من  أقوى  املرأتني  شهادة  من  املستفاد  الظن  ألن  املرأتني؛  شهادة  مع 

املستفاد من جمرد نكول املدعى عليه.
هناية  )10/17(؛  املاوردي  الكبري،  احلاوي  )55/11(؛  القرايف  الذخرية،  انظر:   )1(
حممد  الزركيش،  رشح  )132/14(؛  قدامة  ابن  املغني،  )297/8(؛  الرميل  املحتاج، 

الزركيش )314/7(؛ كشاف القناع، البهويت )328/15(.
انظر: الذخرية، القرايف )56/11(؛ الطرق احلكمية، ابن القيم )ص137(.  )2(

الطرق احلكمية، ابن القيم )ص136(.  )3(
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المطلب الثالث: القضاء بشهادة امرأة واحدة ويمين المدعي:

ويمني  واحدة  امرأة  بشهادة  القضاء  بجواز  العلم  أهل  من  أحٌد  يقل  مل 
املدعي، لكن شيخ اإلسالم ابن تيمية يرى أنه لو قيل بذلك لكان متوجًها)1(، 
امرأة  بشهادة  حُيكم  قيل  ولو  اهلل روحه:  قدس  »قال شيخنا  القيم:  ابن  قال 
يف  الرجل  مقام  أقيمتا  إنام  املرأتني  ألن  قال:  متوجًها،  لكان  الطالب  ويمني 
يف  وال  الكتاب  يف  ليس  فإنه  األداء  بخالف  إحدامها،  تنسى  لئال  التحمل 
السنة أنه ال حُيكم إال بشهادة امرأتني، وال يلزم من األمر باستشهاد املرأتني 
يف  رجلني  باستشهاد  أمر  سبحانه  فإنه  منهام،  بأقل  حُيكم  أال  التحمل  وقت 
الديون، فإن مل يكونا رجلني فرجل امرأتان، ومع هذا فُيحكم بشاهد واحد 

ويمني الطالب، وحُيكم بالنكول والرد وغري ذلك.

فالطرق التي حيكم هبا احلاكم أوسع عن الطرق التي أرشد اهلل صاحب 
احلق إىل أن حيفظ حقه هبا«)2(.

وهذا ليس ببعيد، فاملرأة العدل كالرجل يف الصدق واألمانة والديانة، إال 
أهنا ملا خيف عليها السهو والنسيان ُقويت بمثلها وقت التحمل ال األداء)3(؛ 
قال ابن القيم: »وال ريب أن هذه احلكمة يف التعدد هي يف التحمل، فأما إذا 

)505/6(؛  مفلح  ابن  حممد  الفروع،  )83/1(؛  القيم  ابن  املوقعني،  إعالم  انظر:   )1(
املبدع، إبراهيم ابن مفلح )258/10(؛ اإلنصاف، املرداوي )25/30(.

إعالم املوقعني، ابن القيم )83/1(.  )2(
انظر: الطرق احلكمية، ابن القيم )ص137(.  )3(
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عقلت املرأة وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فإن املقصود حاصل بخربها 
كام حيصل بأخبار الديانات، وهلذا ُتقبل شهادهتا وحدها يف مواضع«)1(.

عليه،  املدعى  نكول  عند  فقط  املدعي  بيمني  يثبت  احلق  كان  إذا  وأيًضا 
املرأة  شهادة  ألن  املدعي؛  ويمني  املرأة  بشهادة  يثبت  أن  أوىل  باب  فمن 
املدعى  نكول  جمرد  من  والبينة  الداللة  يف  أقوى  املدعي  يمني  مع  الواحدة 

عليه ورد اليمني عىل املدعي.

ورجل  نساء،  وأربع  برجلني،  يثبت  »املال  عثيمني:  ابن  الشيخ  قال 
شيخ  واختار  املدعي،  ويمني  وامرأتني  املدعي،  ويمني  ورجل  وامرأتني، 
ذاكرة  كانت  إذا  املرأة  إن  فقال:  املدعي؛  ويمني  وامرأة  -أيًضا-  اإلسالم 
للشهادة ومتيقنة، فالعلة التي ذكرها اهلل لجو زع -وهي أن تضل إحدامها- 
انتفت، فتكون طرق إثبات املال ستة، والسابعة القرائن الظاهرة... فتبنيَّ أن 

املال أوسع األشياء يف البينات«)2(.

تنبيه:

يف هذا املطلب والذي قبله ثبت املال بشهادة النساء منفردات، ألن احلكم 
بشهادة امرأتني ويمني املدعي، أو احلكم بشهادة امرأة ويمني املدعي؛ ليس 
اليمني  وأما  بالشهادة وحدها،  وإنام هو حكم  مًعا،  والشهادة  باليمني  حكاًم 

فهي مقوية ومؤكدة للشهادة.

إعالم املوقعني، ابن القيم )83/1(.  )1(
الرشح املمتع، ابن عثيمني )452/15(.  )2(
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بمفرده،  منهام  بواحد  ال  مًعا  واليمني  بالشهادة  احلكم  بأن  القول  وعىل 
فإنه يف حال كون املدعي امرأة، يكون احلق ثابًتا أيًضا بالنساء وحدهن؛ إما 
بشهادة امرأتني ويمني املرأة املدعية، أو بشهادة امرأة واحدة ويمني املدعية.
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الثالث المبحث 
القضاء بشهادة النساء منفردات

فيما ال يطلع عليه غيرهن

وفيه مطلبان:

المطلب األول: القضاء بشهادتهن منفردات فيما يختص بهن:

اتفق الفقهاء عىل مرشوعية القضاء بشهادة النساء منفردات فيام ال يطلع 
عليه غريهن مما خيتص هبن)1(.

وخالف يف ذلك زفر من احلنفية فقال: »ال جيوز قبول النساء منفردات 
دون رجل يف يشء أصاًل، ال يف والدة، وال يف رضاع، وال يف عيوب النساء، 

وال يف غري ذلك«)2(.

وقوله هذا ال يوجد يف كتب احلنفية، وإنام ذكره ابن حزم يف املحىل، ومل 
وألنه  عنه،  بثبوته  القطع  لعدم  إليه؛  ُيلتفت  فال  عليه  وبناء  دلياًل،  له  يذكر 

خمالف التفاق الفقهاء.

العلم خالًفا يف قبول  نعلم بني أهل  ابن قدامة )ت: 620هـ(: »ال  قال 
شهادة النساء املنفردات يف اجلملة«)3(.

)1777/4(؛  رشد  ابن  املجتهد،  بداية  )142/16(؛  الرسخيس  املبسوط،  انظر:   )1(
احلاوي الكبري، املاوردي )19/17(؛ املغني، ابن قدامة )134/14(.

املحىل، ابن حزم )267/10(.  )2(
املغني، ابن قدامة )134/14(.  )3(
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إنام اخلالف بني الفقهاء يف حتديد األشياء التي خيتص هبا النساء وُيقىض 
فيها بشهادهتن منفردات.

اختلفوا يف ذلك عىل قولني:

القول األول:

واالستهالل،  الوالدة،  أشياء؛  مخسة  يف  منفردات  النساء  شهادة  ُتقبل 
املالكية)1(،  قول  وهذا  العدة؛  وانقضاء  الثياب،  حتت  والعيوب  والرضاع، 

واحلنابلة)3(. والشافعية)2(، 

قال ابن عبد الرب )ت: 463هـ(: »وجتوز شهادهتن دون الرجال فيام ال 
يطلع عليه الرجال من عيوب النساء، واحليض، والوالدة... وجتوز شهادهتن 
وإن  الرضاع  يف  امرأتني  شهادة  وجتوز  الرجال...  دون  املولود  استهالل  يف 

أدى ذلك إىل فسخ النكاح«)4(.

وقال النووي )ت: 676هـ(: »ما ال يطلع عليه الرجال وختتص النساء 
والبكارة  كالوالدة،  وذلك  منفردات،  شهادهتن  فيه  فُيقبل  غالًبا،  بمعرفته 

انظر: بداية املجتهد، ابن رشد )1777/4(؛ الذخرية، القرايف )248/10(؛ مواهب   )1(
اجلليل، احلطاب )212/8(.

انظر: احلاوي الكبري، املاوردي )8/17(؛ روضة الطالبني، النووي )227/8(؛ هناية   )2(
املحتاج، الرميل )296/8(.

انظر: املغني، ابن قدامة )134/14(؛ املبدع، ابن مفلح )260/10(، كشاف القناع،   )3(
البهويت )330/15(.

الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، ابن عبد الرب )906/2(.  )4(
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والثيابة، والرتق والقرن، واحليض، والرضاع، وعيب املرأة من برص وغريه 
حتت اإلزار، حرة كانت أو أمة، وكذا استهالل الولد عىل املشهور«)1(.

منفردات  شهادهتن  فيه  ُتقبل  والذي  القايض:  »قال  قدامة:  ابن  وقال 
الثياب  حتت  والعيوب  والرضاع،  واالستهالل،  الوالدة،  أشياء؛  مخسة 

كالرتق والقرن والبكارة والثيابة والربص، وانقضاء العدة«)2(.

القول الثاين:

ُتقبل شهادة النساء منفردات فيام ال يطلع عليه الرجال كالوالدة والبكارة 
وعيوب النساء، وال ُتقبل يف الرضاع؛ وبه قال احلنفية.

وُحكي عن أيب حنيفة أن شهادة النساء املنفردات ال ُتقبل يف االستهالل، 
وخالفه صاحباه)3(.

ال  فيام  وحدهن  النساء  شهادة  »وُتقبل  683هـ(:  )ت:  املوصيل  قال 
النساء، وُتقبل شهادهتن يف  البكارة وعيوب  الرجال كالوالدة و  يطَّلع عليه 

استهالل الصبي يف حق الصالة دون اإلرث«)4(.

روضة الطالبني، النووي )227/8(.  )1(
املغني، ابن قدامة )14/ 134(.  )2(

انظر: املبسوط، الرسخيس )144/16(؛ االختيار لتعليل املختار، املوصيل )168/2(؛   )3(
فتح القدير، ابن اهلامم )10/6(؛ البحر الرائق، ابن نجيم )61/7(.

االختيار لتعليل املختار، املوصيل )168/2(.  )4(
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األدلة:

أدلة القول األول:

أيب  بنت  حييى  أم  جُت  تزوَّ قال:  هنع هللا يضر  احلارث  بن  عقبة  عن   -1
للنبي  ذلك  فذكرت  أْرَضْعُتُكام،  قد  فقالت:  سوداء،  أمة  فجاءت  إهاب، 
يُت فذكرُت ذلك له، قال: ))وكيف وقد  مـلسو هيلع هللا ىلص فأعرض عني، فتنحَّ

زعمت أن قد أْرَضَعْتُكام؟((؛ فنهاه عنها)1(.

ويف رواية: فقال: ))وكيف وقد قيل، دْعها عنك((«)2(.

فالنبي مـلسو هيلع هللا ىلص َقبِل شهادة املرضعة واكتفى هبا، مما يدل عىل قبول 
شهادة النساء املنفردات يف الرضاع.

يف  وحدها  القابلة  شهادة  أجاز  أنه  هنع هللا يضر  عيل  عن  ُروي   -2
االستهالل)3(.

رقم   /941/2( والعبيد،  اإلماء  شهادة  باب  الشهادات،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   )1(
.)2516

أخرجه البخاري يف كتاب الشهادات، باب شهادة املرضعة، )941/2/ رقم 2517(.  )2(
الرضاع،  عىل  امرأة  شهادة  باب  الرضاع،  أبواب  املصنف،  يف  الرزاق  عبد  أخرجه   )3(
باب  واألقضية،  البيوع  كتاب  مصنفه-  يف  شيبة  أيب  وابن  13986(؛  )485/7/رقم 
يف  كتاب  سننه،  يف  قطني  والدار  756(؛  رقم  النساء، )187/6/  فيه شهادة  جتوز  ما 
األقضية واألحكام، )233/4(؛ والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب الشهادات، باب 
شهادة  صحت  لو  احلنظيل:  إسحاق  »قال  وقال:   ،)151/10( عددهن،  يف  جاء  ما 
هنع هللا يضر لقلنا به، ولكن يف إسناده خلل. وقال الشافعي: لو ثبت عن  القابلة عن عيل 

عيل هنع هللا يضر رصنا إليه إن شاء اهلل، ولكنه ال يثبت عندكم وال عندنا عنه«.
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3- ما ُروي عن الزهري أنه قال: »مضت السنة أن جتوز شهادة النساء 
فيام ال يطلع عليه غريهن من والدات النساء وعيوهبن«)1(.

قبول  إىل  الرضورة  العادة، فدعت  عليها يف  يطلعون  الرجال ال  أن   -4
شهادة النساء املنفردات)2(.

5- أن الشهادة عىل الرضاع شهادة عىل عورة للنساء فيها مدخل، فُقبل 
فيها شهادة النساء كالوالدة)3(.

أدلة القول الثاين:

يف  وحدهن  النساء  شهادة  بقبول  املتعلقة  األول  القول  بأدلة  استدلوا 
الوالدة والبكارة وعيوب النساء.

الرضاع واالستهالل  منفردات عىل  قبول شهادهتن  واستدلوا عىل عدم 
بام ييل:

النكاح،  ملك  زوال  عليها  ترتب  بالرضاع  ثبتت  متى  احلرمة  أن   -1
هذه  يف  النساء  شهادة  فانتفت  الرجال،  بشهادة  إال  يثبت  ال  امللك  وإبطال 

احلال)4(.
الرضاع  يف  املرأة  شهادة  باب  الشهادات،  كتاب  املصنف،  يف  الرزاق  عبد  أخرجه   )1(
البيوع  كتاب  مصنفه،  يف  شيبة  أيب  وابن   ،)15427 رقم   /333/8( والنفاس، 

واألقضية، باب ما جتوز فيه شهادة النساء، )185/6/ رقم 749(.
انظر: تبرصة احلكام، ابن فرحون )250/1(؛ الطرق احلكمية، ابن القيم )ص75(.  )2(

انظر: املغني، ابن قدامة )135/14(؛ الرشح الكبري، عبد الرمحن ابن قدامة )33/30(.  )3(
القيم  ابن  احلكمية،  الطرق  )169/2(؛  املوصيل  املختار،  لتعليل  االختيار  انظر:   )4(

)ص75(.
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اإلمكان، وتلك  احلقوق مرشوعة بحسب  بأن احلجة إلثبات  ونوقش: 
النساء يف هذه  قبول شهادة  إىل  الرضورة  الرجال، فدعت  حالة ال حيرضها 

احلال)1(.

2- أن قبول شهادة النساء منفردات يف األصل للرضورة، وهي رضورة 
حمارم  عليه  يطلع  أن  جيوز  والرضاع  به،  املشهود  عىل  الرجال  اطالع  عدم 

املرأة من الرجال، فإذا جاز االطالع عليه يف اجلملة مل تتحقق الرضورة)2(.

عليها  يطلع  ال  التي  اخلاصة  النساء  أمور  من  الرضاع  بأن  ويناقش: 
املرأة  فحياء  املحارم  وأما  الغالب،  ُتبنى عىل  الغالب، واألحكام  الرجال يف 

يدفعها إىل عدم اإلرضاع أمام الرجال ولو كانوا من ذوي املحارم.

3- أن االستهالل صوت مسموع للرجال والنساء عىل حد سواء، فكان 
مما يطلع عليه الرجال)3(.

الرجال،  حضور  فيتعذر  الوالدة،  حال  يكون  االستهالل  بأن  ونوقش: 
فأشبه الوالدة نفسها، والوالدة تثبت بشهادة النساء وحدهن باتفاق)4(.

انظر: املبسوط، الرسخيس )143/16(؛ الطرق احلكمية، ابن القيم )ص75(.  )1(
فتح  )187/2(؛  الزيلعي  احلقائق،  تبيني  )24/4(؛  الكاساين  الصنائع،  بدائع  انظر:   )2(

القدير، ابن اهلامم )762/3(.
انظر: املبسوط، الرسخيس )144/16(؛ البناية رشح اهلداية، العيني )111/9(؛ فتح   )3(

القدير، ابن اهلامم )10/6(؛ البحر الرائق، ابن نجيم )61/7(.
انظر: تبيني احلقائق، الزيلعي )209/4(؛ اللباب يف رشح الكتاب، عبد الغني الغنيمي   )4(

)56/3(؛ املغني، ابن قدامة )135/14(.
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الرتجيح:

كل  يف  منفردات  النساء  بشهادة  القضاء  جواز  أعلم-  -واهلل  الراجح 
النساء اخلاصة؛ كالوالدة، واالستهالل،  أمور  الرجال من  يطلع عليه  ما ال 
والرضاع، وعيوهبن حتت الثياب، وانقضاء العدة، وما يشبه ذلك من األمور 
يمكن  وال  األحكام،  هذه  ثبوت  من  بد  ال  ألنه  الرجال؛  عىل  ختفى  التي 
قبول  فوجب  منفردات،  النساء  عليها  يطلع  وإنام  عليها،  االطالع  للرجال 
النساء  شهادة  فيها  ُتقبل  مل  فلو  للمصلحة،  حتصياًل  االنفراد  عىل  شهادهتن 

منفردات لضاعت احلقوق وتعطلت عند التجاحد)1(.

مسألة: العدد املشرتط من النساء يف شهادهتن منفردات عىل أمورهن اخلاصة:

اختلف الفقهاء يف ذلك عىل أربعة أقوال:

القول األول:

عند  واملذهب  احلنفية)2(،  قال  وبه  واحدة،  امرأة  شهادة  ذلك  يف  يكفي 
احلنابلة)3(.

انظر: االختيار لتعليل املختار، املوصيل )168/2(؛ املجموع، النووي )142/23(.  )1(
انظر: بدائع الصنائع، الكاساين )439/6(؛ تبيني احلقائق، الزيلعي )209/4(؛ البناية   )2(

رشح اهلداية، العيني )108/9(.
انظر: الرشح الكبري، عبد الرمحن ابن قدامة )33/30(، رشح الزركيش، حممد الزركيش   )3(

)314/7(؛ اإلنصاف، املرداوي )32/30(.
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القول الثاين:

عند  ورواية  املالكية)1(،  قال  وبه  امرأتني،  شهادة  ذلك  يف  ُيشرتط 
احلنابلة)2(.

الثالث: القول 

العدد املشرتط يف ذلك ثالث نسوة، وبه قال عثامن البتِّي)3(.

القول الرابع:

العدد املشرتط يف ذلك أربع نسوة، وبه قال الشافعية)4(.

األدلة:

أدلة القول األول:

أيب  بنت  حييى  أم  جُت  تزوَّ قال:  هنع هللا يضر  احلارث  بن  عقبة  عن   -1
للنبي  ذلك  فذكرت  أرضعُتكام،  قد  فقالت:  سوداء،  أمة  فجاءت  إهاب، 

املجتهد،  بداية  القرياوين، )391/8(؛  ابن أيب زيد  اهلل  النوادر والزيادات، عبد  انظر:   )1(
ابن رشد )1777/4(؛ مواهب اجلليل، احلطاب )212/8(.

مفلح  ابن  املبدع،  )ص683(؛  تيمية  ابن  الربكات  أبو  الفقه،  يف  املحرر  انظر:   )2(
)261/10(؛ اإلنصاف، املرداوي )32/30(.

املغني،  النووي )142/23(؛  املجموع،  املاوردي )21/17(؛  الكبري،  احلاوي  انظر:   )3(
ابن قدامة )136/14(؛ الطرق احلكمية، ابن القيم )ص132(.

)227/8(؛  النووي  الطالبني،  روضة  )21/17(؛  املاوردي  الكبري،  احلاوي  انظر:   )4(
مغني املحتاج، الرشبيني اخلطيب )442/4(.
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ْيُت فذكرت ذلك له، قال: ))وكيف وقد  مـلسو هيلع هللا ىلص فأعرض عني، فتنحَّ
زعمت أن قد أرضعْتكام؟(( فنهاه عنها)1(.

امرأة  بشهادة  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  اكتفى  الداللة: يف هذا احلديث  وجه 
واحدة يف الرضاع)2(.

يف  وحدها  القابلة  شهادة  أجاز  أنه  هنع هللا يضر  عيل  عن  ُروي   -2
االستهالل)3(.

نظر  ألن  العورة؛  إىل  النظر  ليخف  باالتفاق  سقطت  الذكورة  أن   -3
اجلنس إىل جنسه أخف، فكذا يسقط اعتبار العدد؛ ألن نظر الواحدة أخف 

من نظر اجلامعة)4(.

العدد،  فيه  ُيشرتط  فال  املنفردات،  النساء  بقول  يثبت  معنى  أنه   -4
كالرواية وأخبار الديانات)5(.

سبق خترجيه.  )1(
انظر: الطرق احلكمية، ابن القيم )ص111(، نيل األوطار، الشوكاين )378/6(.  )2(

سبق خترجيه.  )3(
عيون  قرة   ،)9/6( اهلامم  ابن  القدير،  فتح  )143/16(؛  الرسخيس  املبسوط،  انظر:   )4(

األخيار، عالء الدين ابن عابدين )85/11(.
معونة  )ص75(؛  القيم  ابن  احلكمية،  الطرق  )136/14(؛  قدامة  ابن  املغني،  انظر:   )5(

أويل النهى، ابن النجار )425/9(؛ كشاف القناع، البهويت )331/15(.
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أدلة القول الثاين:

ر أحدمها  1- أن املعترب يف الشهادات شيئان: العدد والذكورة، وقد تعذَّ
سائر  يف  كام  معترًبا  فيبقى  العدد،  اعتبار  يتعذر  ومل  هنا،  الذكورة  وهو 

الشهادات)1(.

2- أن كل جنس ُقبلت شهادته يف يشء عىل انفراد كفى منه شخصان، 
وال يكفي منه واحدة، كالرجال)2(.

3- أن شهادة الرجال أقوى، ومل يكف واحد، فالنساء أوىل)3(.

دليل القول الثالث:

ينفردن  ال  الذي  املوضع  يف  للرجل  املرأتني  شهادة  ضمَّ  تعاىل  اهلل  أن 
فيه، فوجب أن ُيستبدل الرجل بامرأة يف املوضع الذي ينفردن فيه، فيرصن 

ثالًثا)4(.

انظر: املبسوط، الرسخيس )143/16(؛ عقد اجلواهر الثمينة، ابن شاس )154/3(؛   )1(
التاج واإلكليل، ابن املواق )212/8(.

انظر: الذخرية، القرايف )256/10(؛ املغني، ابن قدامة )135/14(؛ الرشح الكبري،   )2(
عبد الرمحن ابن قدامة )34/30(.

انظر: الذخرية، القرايف )256/10(؛ املغني، ابن قدامة )136/14(؛ رشح الزركيش،   )3(
حممد الزركيش )315/7(.

الرشح  )136/14(؛  قدامة  ابن  املغني،  )21/17(؛  املاوردي  الكبري،  احلاوي  انظر:   )4(
الكبري، عبد الرمحن ابن قدامة )34/30(.
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أدلة القول الرابع:

ن تَۡرَضۡوَن  تَاِن ِممَّ
َ
َّۡم يَُكونَا رَُجلَنۡيِ فَرَُجٞل َوٱۡمَرأ 1- قوله تعاىل: ﴿فَإِن ل

﴾ ]البقرة: 282[. َهَدآءِ ِمَن ٱلشُّ
2- قوله مـلسو هيلع هللا ىلص: ))شهادة امرأتني تعدل شهادة رجل(()1(.

شهادة  تعدل  امرأتني  شهادة  أن  واحلديث:  اآلية  من  الداللة  ووجه 
رجل واحد، وأقل ما ُيقبل من الرجال هو اثنان، وعليه فال ُبد هنا من أربع 
بمنزلة شهادة  نسوة  أربع  الرجال، فشهادة  النصاب من  أقل  ليعدلن  نسوة؛ 

رجلني)2(.

ونوقش: بأن املراد بشهادة امرأتني تعدل شهادة رجل إنام هو يف املوضع 
ا ما ينفردن به فليس األمر كذلك)3(. الذي تشهد فيه مع الرجل، أمَّ

الرتجيح:

امرأة  بشهادة  ُيكتفى  بأنه  القائل  األول  القول  أعلم-  -واهلل  الراجح 
اثنتان أو أكثر-؛ وذلك لقوة  واحدة يف األمور اخلاصة بالنساء -واألحوط 
حديث  فهو  هنع هللا يضر،  احلارث  بن  عقبه  حديث  سيام  ال  القول،  هذا  أدلة 

سبق خترجيه.  )1(
كفاية  )143/23(؛  النووي  املجموع،  )22/17(؛  املاوردي  الكري،  احلاوي  انظر:   )2(

األخيار، أبو بكر بن حممد احلسيني )ص752(.
املغني،  )256/10(؛  القرايف  الذخرية،  )439/6(؛  الكاساين  الصنائع،  بدائع  انظر:   )3(

ابن قدامة )136/14(.
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صحيح جيب العمل به، وأّما ما استدل به أصحاب األقوال األخرى فيجاب 
عنه بأنه يف معارضة النص، وما كان معارًضا للنص فال ُيلتفت إليه)1(.

بينهن  يحصل  فيما  منفردات  بشهادتهن  القضاء  الثاني:  المطلب 
من جنايات توجب القصاص:

للقصاص،  املوجبة  اجلنايات  يف  النساء  شهادة  قبول  يف  الفقهاء  اختلف 
عىل ثالثة أقوال:

القول األول:

ال ُتقبل شهادة النساء يف القصاص، سواء كن منفردات أو مع الرجال؛ 
وهبذا قال احلنفية)2(، واملالكية)3(، والشافعية)4(، واحلنابلة)5(.

القضاء  )ص302(؛  املنيعي  حممد  د.  األربعة،  املذاهب  يف  الشهادات  أحكام  انظر:   )1(
ص  والعرشون،  الثالث  العدد  قضاء،  جملة  املحامدي،  اهلل  عبد  د.  الواحد،  بالشاهد 

.)227 - 221(
انظر: تبيني احلقائق، الزيلعي )208/4(؛ البناية رشح اهلداية، العيني )105/9(؛ فتح   )2(

القدير، ابن اهلامم )7/6(.
زيد  أيب  ابن  اهلل  عبد  والزيادات،  النوادر  )237/2(؛  اجلالب  ابن  التفريع،  انظر:   )3(

القريواين )391/8(؛ عقد اجلواهر الثمينة، ابن شاس )153/3(.
انظر: احلاوي الكبري، املاوردي )8/17(؛ روضة الطالبني، النووي )226/8(؛ مغني   )4(

املحتاج، الرشبيني اخلطيب )442/4(.
تيمية  ابن  الربكات  أبو  الفقه،  يف  املحرر  )126/14(؛  قدامة  ابن  املغني،  انظر:   )5(

)ص682(؛ رشح منتهى اإلرادات، البهويت )684/6(.
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القول الثاين:

مع  أو  منفردات  كن  سواء  مطلًقا،  القصاص  يف  النساء  شهادة  ُتقبل 
الرجال؛ وهذا قول ابن حزم الظاهري)1(.

الثالث: القول 

ُتقبل شهادة النساء مع الرجال يف القصاص، وال ُيقبلن منفردات، وهذا 
مروي عن عطاء بن أيب رباح، ومحاد بن أيب سليامن، وسفيان الثوري)2(.

األدلة:

أدلة القول األول:

1- ما ُروي عن عمر وعيل امهنع هللا يضر أهنام قاال: »ال جتوز شهادة النساء 
يف الطالق والنكاح واحلدود والدماء«)3(.

2- أن احلدود والقصاص حيتاط فيها، وهلذا تسقط وتندرئ بالشبهات، 
ُتقبل  ال  أن  فوجب  والنسيان،  الغفلة  حيث  من  شبهة  النساء  شهادة  ويف 

شهادهتن يف حد أو قصاص)4(.
انظر: املحىل، ابن حزم )266/10(.  )1(

انظر: املحىل، ابن حزم )268/10(؛ املغني، ابن قدامة )126/14(؛ الطرق احلكمية،   )2(
ابن القيم )ص132(.

مع  النساء  شهادة  جتوز  هل  باب  الشهادات،  كتاب  مصنفه،  يف  الرزاق  عبد  أخرجه   )3(
الرجال يف احلدود وغريه؟ )329/8-330/ رقم 15405، ورقم 15407(؛ وذكره 

ابن حزم يف املحىل )267/10(؛ وابن القيم يف الطرق احلكمية )ص131(.
رشح  )126/14(؛  قدامة  ابن  املغني،  )60/7(؛  نجيم  ابن  الرائق،  البحر  انظر:   )4(

الزركيش، حممد الزركيش )303/7(.
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3- أن القصاص ليس بامل وال املقصود منه املال، ويطلَّع عليه الرجال 
يف غالب األحوال، فال يثبت إال بشاهدين ذكرين)1(.

دليل القول الثاين:

بني  تفريق  دون  الشهادة  طلب  يف  والسنة  القرآن  من  النصوص  عموم 
الرجال والنساء، فكل موضع ُتقبل فيه شهادة الرجل ُتقبل فيه أيًضا شهادة 

املرأتني)2(.

ويناقش: بأن العموم الوارد يف تلك األدلة خمصوص باألدلة التي دلت 
عىل  العام  فُيحمل  والقصاص،  احلدود  يف  النساء  شهادة  جواز  عدم  عىل 

اخلاص كام هو مقرر يف علم األصول.

دليل القول الثالث:

قياس الشهادة يف القصاص عىل الشهادة يف األموال؛ بجامع أن كاًل منهام 
القرآن،  بنص  وامرأتني  بشهادة رجل  املال  ثبت  وقد  إثبات،  إىل  حق حيتاج 

فكذلك يثبت القصاص بشهادة رجل وامرأتني)3(.

انظر: املجموع، النووي )137/23(؛ معونة أويل النهى، ابن النجار )419/9(؛ نيل   )1(
األوطار، الشوكاين )46/7(.

انظر: املحىل، ابن حزم )273/10(؛ وسائل اإلثبات، د. حممد الزحييل )222/1(.  )2(
وسائل   ،)45/7( الشوكاين  األوطار،  نيل  )126/14(؛  قدامة  ابن  املغني،  انظر:   )3(

اإلثبات، د. حممد الزحييل )222/1(.
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تسقط  والقصاص  احلدود  ألن  الفارق؛  مع  قياس  هذا  بأن  ويناقش: 
بالشبهة، بخالف األموال التي تثبت مع الشبهة، فام يسقط بالشبهة ال يقاس 

عىل ما يثبت بالشبهة.

الرتجيح:

ما  لقوة  القصاص؛  ُتقبل يف  النساء ال  أن شهادة  أعلم-  الراجح -واهلل 
استدل به أصحاب القول األول.

بعض  يف  وحدهن  النساء  شهادة  قبول  إىل  أحياًنا  تدعو  احلاجة  ولكن 
املواضع استثناء، كام لو حدث ما يوجب القصاص يف األعراس واحلاممات 

واملدارس اخلاصة هبن.

النساء  شهادة  »ُتقبل  1306هـ(:  )ت:  عابدين  ابن  الدين  عالء  قال 
وحدهن يف القتل يف احلامم يف حكم الدية لئال هيدر الدم«)1(.

مالك:  عن  ورواه  مالك  أصحاب  بعض  »وقال  الرب:  عبد  ابن  وقال 
وجتوز شهادة النساء العدول بعضهن عىل بعض يف املواضع التي ال حيرضها 
الصبيان يف  بشهادة  واعتربها  واحلاممات،  واألعراس،  املأتم،  مثل  الرجال، 

اجلراح بعضهم عىل بعض«)2(.

وقال الزركيش )ت: 772هـ(: »وكذلك ُنقل عنه أنه أجاز شهادة النساء 
عىل اجلراح، ويف احلامم، وهو حسن«)3(.

قرة عيون األخيار، عالء الدين ابن عابدين )97/11(.  )1(
الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، ابن عبد الرب )908-907/2(.  )2(

رشح الزركيش، حممد الزركيش )304/7(.  )3(
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احلامم  يف  وغريها  اجلراحة  أن  »ظاهره  884هـ(:  )ت:  مفلح  ابن  وقال 
ُنص  واحدة،  امرأة  فيه  ُتقبل  أنه  الرجال،  حيرضه  ال  مما  ونحومها  والعرس 

عليه خالًفا البن عقيل وغريه«)1(.

العدوان يف  أو  أو الرضب  ابن عثيمني: »وكذلك اجلراحة  الشيخ  وقال 
حفل عرس ليس فيه إال النساء، ُتقبل فيه شهادة امرأة«)2(.

وهذا القول حسن وجيه؛ ألن هذه املواضع ال حيرضها الرجال، فدعت 
وهُتدر  احلقوق  تضيع  ال  حتى  منفردات  النساء  شهادة  قبول  إىل  الرضورة 

الدماء.

االختيارات،  مواضع  يف  جيوز  ال  ما  فيها  جيوز  الرضورات  فمواضع 
ُيقبل فيها من  العلامء عىل أن مواضع احلاجات  اتفق  القيم: »وقد  ابن  يقول 
بعض  يف  تنازعوا  وإن  اجلملة،  حيث  من  غريها  يف  ُيقبل  ال  ما  الشهادات 
املسلمني  بشهادة شاهدين من غري  بالعمل  اهلل سبحانه  أمر  وقد  التفاصيل، 
منه  أوىل  هو  وما  نظريه  عىل  بذلك  ُمنبًها  السفر،  يف  الوصية  يف  احلاجة  عند 
كقبول شهادة النساء منفردات يف األعراس واحلاممات واملواضع التي تنفرد 
النساء باحلضور فيها، وال ريب أن قبول شهادهتن هنا أوىل من قبول شهادة 

الكفار عىل الوصية يف السفر«)3(.

املبدع، ابن مفلح )261/10(.  )1(
الرشح املمتع، ابن عثيمني )457/15(.  )2(

إعالم املوقعني، ابن القيم )84/1(.  )3(
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هذه  مثل  يف  واحدة  امرأة  بشهادة  االكتفاء  عىل  العلامء  بعض  نص  وقد 
العدد كالرواية  فيه  النساء منفردات ال يشرتط  بقول  ما ثبت  احلاالت؛ ألن 

وأخبار الديانات)1(.

ال  القصاص  ألن  نساء،  أربع  شهادة  من  بد  ال  أنه  للصواب  واألقرب 
يثبت بأقل من رجلني، وكل امرأتني تقومان مقام رجل، فال ُيقبل فيام ُيقبل 

فيه رجالن إال أربع نسوة.

ما  احلارضات  النساء  شهادات  من  يستكثر  أن  للقايض  واألحوط 
أنه  املالكية  بعض شيوخ  799هـ( عن  فرحون )ت:  ابن  نقل  فقد  استطاع، 
أن  للرضورة  الرشوط  بعض  فيه  اختل  َمِن  بشهادة  قىض  إذا  للحاكم  ينبغي 

يستكثر من هؤالء الشهود ما استطاع)2(.

مزيد  أراد  إذا  احلاكم  أن  »واحلاصل  1250هـ(:  )ت:  الشوكاين  وقال 
االستثبات استكثر من العدالت حتى يغلب ظنُّه بصدق قوهلن«)3(.

261(؛ كشاف  ابن مفلح )10/  املبدع،  القيم )ص71(؛  ابن  الطرق احلكمية،  انظر:   )1(
الرشح  )614/7(؛  قاسم  ابن  املربع،  الروض  حاشية  )330/15(؛  البهويت  القناع، 

املمتع، ابن عثيمني )457/15(.
تبرصة احلكام، ابن فرحون )480/1(.  )2(

السيل اجلرار، الشوكاين )452/3(.  )3(
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الخاتمة

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده. وبعد:

فأختم هذا البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها، وهي: 

1- أنَّ املقصود بشهادة النساء منفردات أن يؤدي الشهادة أمام القايض 
نساء ليس معهن رجل، سواء كن واحدة أو أكثر.

حيرضها  التي  املالية  التعامالت  يف  نساء  أربع  بشهادة  القضاء  جيوز   -2
النساء دون الرجال.

إىل  يؤول  وما  املال  يف  املدعي  ويمني  امرأتني  بشهادة  القضاء  جيوز   -3
مال.

به  يقل  مل  األموال  يف  املدعي  ويمني  واحدة  امرأة  بشهادة  القضاء   -4
أحد، لكن شيخ اإلسالم ابن تيمية يرى أنه لو قيل به لكان متوجًها، وهذا 

عندي ليس ببعيد؛ فاملال أوسع األشياء يف البينات.

5- القضاء بشهادة امرأتني ويمني املدعي أو بشهادة امرأة ويمني املدعي 
هو قضاء بشهادة النساء منفردات؛ ألن احلكم بالشهادة وحدها، وأما اليمني 

ية ومؤكدة للشهادة. فهي مقوِّ

6- جيوز القضاء بشهادة النساء منفردات يف أمورهن اخلاصة؛ كالوالدة، 
يشبه  العدة، وما  وانقضاء  الثياب،  والعيوب حتت  والرضاع،  واالستهالل، 

ذلك من األمور التي ختفى عىل الرجال.
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7- يكفي شهادة امرأة واحدة فيام خيتص بالنساء عادة، واألحوط اثنتان 
أو أكثر.

يف  إال  للقصاص  املوجبة  اجلنايات  يف  ُتقبل  ال  النساء  شهادة  أن   -8
بعض املواضع التي ينفردن باحلضور فيها كاألعراس واحلاممات واملدارس 

ونحوها، فُتقبل رضورة حتى ال تضيع احلقوق وهُتدر الدماء.

بينهن من  9- ال ُيكتفى بأقل من أربع نساء يف شهادهتن عىل ما حيصل 
شهادات  من  يستكثر  أن  للقايض  واألحوط  القصاص،  توجب  جنايات 

النساء احلارضات ما استطاع.

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، 
وعىل آله وصحبه أمجعني.
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الدين الصبابطي، دار احلديث، القاهرة، بدون طبعة، 1427هـ/ 2006م.

فوزي . 8 رفعت  د.  حتقيق:  204هـ(،  )ت:  الشافعي  إدريس  بن  حممد  األم، 
عبد املطلب، دار الوفاء، املنصورة، الطبعة األوىل، 1422هـ/ 2006م.

)ت: . 9 املرداوي  سليامن  بن  عيل  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف 
األوىل،  الطبعة  مرص،  هجر،  دار  الرتكي،  اهلل  عبد  د.  حتقيق:  885هـ(، 

1417هـ/ 1996م.
أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، الشيخ قاسم القونوي . 10

اجلوزي،  ابن  دار  الكبييس،  الرازق  عبد  بن  أمحد  د.  حتقيق:  978هـ(،  )ت: 
الدمام، الطبعة األوىل، 1427هـ.
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البحر الرائق رشح كنـز الدقائق، زين الدين ابن نجيم احلنفي )ت: 970هـ(، . 11
دار املعرفة، بريوت، لبنان، بدون طبعة وبدون تاريخ.

الكاساين . 12 مسعود  بن  بكر  أبو  الدين  عالء  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 
الطبعة  بريوت،  املعرفة،  دار  حلبي،  طعمة  خري  حممد  حتقيق:  587هـ(،  )ت: 

األوىل، 1420هـ/ 2000م.
بداية املجتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد )ت: 595هـ(، . 13

1416هـ/  األوىل،  الطبعة  بريوت،  حزم،  ابن  دار  احلموي،  ماجد  حتقيق: 
1995م.

البناية رشح اهلداية، حممود بن أمحد العيني )ت: 855هـ(، حتقيق: أيمن صالح . 14
شعبان، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 1420هـ/ 2000م.

املطابع . 15 عامل  مجعية  القضاة،  مفلح  د.  والتجارية،  املدنية  املواد  يف  البينات 
التعاونية، عامن، الطبعة الثانية، 1414هـ/ 1994م.

التاج واإلكليل ملخترص خليل، حممد بن يوسف املواق املالكي )ت: 897هـ(، . 16
خاصة،  طبعة  الرياض،  الكتب،  عامل  دار  اجلليل،  مواهب  هبامش  مطبوع 

1423هـ/ 2003م.
ابن . 17 إبراهيم  الوفاء  أبو  األحكام،  ومناهج  األقضية  أصول  يف  احلكام  تبرصة 

خاصة،  طبعة  الرياض،  الكتب،  عامل  دار  799هـ(،  )ت:  املالكي  فرحون 
1423هـ/ 2003م.

دار . 18 743هـ(،  )ت:  الزيلعي  عيل  بن  عثامن  الدقائق،  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 
املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية، بدون تاريخ النرش.

حسني . 19 د.  حتقيق:  378هـ(،  )ت:  اجلالب  بن  احلسني  بن  اهلل  عبيد  التفريع، 
الطبعة األوىل، 1408هـ/  الغرب اإلسالمي، بريوت،  بن سامل الدمهاين، دار 

1987م.
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حتقيق: . 20 671هـ(،  )ت:  القرطبي  أمحد  بن  حممد  القرآن،  ألحكام  اجلامع 
1420هـ/  الثانية،  الطبعة  بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  املهدي،  عبد الرزاق 

1999م.
)ت: . 21 عمرية  وأمحد  1070هـ(،  )ت:  القليويب  أمحد  وعمرية،  قليويب  حاشيتا 

957هـ(، دار إحياء الكتب العربية، مرص، بدون طبعة وبدون تاريخ.
إحياء . 22 دار  1204هـ(،  )ت:  اجلمل  سليامن  املنهج،  رشح  عىل  اجلمل  حاشية 

الرتاث العريب، بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن عرفة الدسوقي )ت: 1230هـ(، . 23

دار الفكر، بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم )ت: . 24

1392هـ(، النارش: بدون، الطبعة السادسة، 1414هـ/ 1994م.
معوض . 25 عيل  حتقيق:  450هـ(،  )ت:  املاوردي  حممد  بن  عيل  الكبري،  احلاوي 

وعادل عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 1414هـ/ 
1994م.

درر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر )ت: 1353هـ(، دار عامل الكتب، . 26
طبعة خاصة، 1423هـ/ 2003م.

دار . 27 بو خبزة،  684هـ(، حتقيق: حممد  القرايف )ت:  إدريس  بن  الذخرية، أمحد 
الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 1994م.

النووي )ت: 676هـ(، حتقيق: الشيخ عادل . 28 الطالبني، حييى بن رشف  روضة 
عبد املوجود، والشيخ عيل معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، بدون طبعة 

وبدون تاريخ.
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عادل . 29 حتقيق:  385هـ(،  )ت:  الدارقطني  عمر  بن  عيل  الدارقطني،  سنن 
الطبعة األوىل، 1422هـ/  املعرفة، بريوت،  عبد املوجود، وعيل معوض، دار 

2001م.
السنن الكربى، أمحد بن احلسني البيهقي )ت: 458هـ(، دار املعرفة، بريوت، . 30

الطبعة األوىل، 1352هـ.
)ت: . 31 الشوكاين  عيل  بن  حممد  األزهار،  حدائق  عىل  املتدفق  اجلرار  السيل 

الطبعة  ابن كثري، دمشق،  1250هـ(، حتقيق: حممد صبحي حسن حالق، دار 
الرابعة، 1433هـ/ 2012م.

الثقافة . 32 32.رشح أحكام قانون اإلثبات املدين، د. عباس العبودي، مكتبة دار 
للنرش والتوزيع، ّعان، الطبعة الثانية، 1998م.

الشبكة . 33 موقع  الشنقيطي،  املختار  حممد  بن  حممد  د.  املستقنع،  زاد  رشح 
.http://www.islamweb.net :اإلسالمية عىل الرابط

رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، حممد بن عبد اهلل الزركيش )ت: 772هـ(، . 34
األوىل،  الطبعة  الرياض،  العبيكان،  مكتبة  اجلربين،  اهلل  عبد  د.  حتقيق: 

1413هـ/ 1993م.
الرشح الكبري، عبد الرمحن بن حممد بن قدامة املقديس )ت: 682هـ(، حتقيق: . 35

د. عبد اهلل الرتكي، دار هجر، مرص، الطبعة األوىل، 1417هـ/ 1996م.
الرشح الكبري، حممد بن أمحد الدردير )ت: 1201هـ(، مطبوع هبامش حاشية . 36

الدسوقي، دار الفكر، بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
)ت: . 37 العثيمني  صالح  بن  حممد  الشيخ  املستقنع،  زاد  عىل  املمتع  الرشح 

1421هـ(، دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل، 1428هـ.

http://www.islamweb.net
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حتقيق: . 38 1051هـ(،  )ت:  البهويت  يونس  بن  منصور  اإلرادات،  منتهى  رشح 
1418هـ/  األوىل،  الطبعة  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  الرتكي،  اهلل  عبد  د. 

1998م.
الصحاح، أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري )ت: 400هـ(، حتقيق: شهاب . 39

الدين أيب عمرو، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، 1418هـ/ 1998م.
حمب . 40 حتقيق:  256هـ(،  )ت:  البخاري  إسامعيل  بن  حممد  البخاري،  صحيح 

الطبعة  القاهرة،  السلفية،  املطبعة  الباقي،  عبد  فؤاد  وحممد  اخلطيب  الدين 
األوىل، 1403هـ.

حممد . 41 حتقيق:  261هـ(،  )ت:  النيسابوري  احلجاج  بن  مسلم  مسلم،  صحيح 
فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، بدون طبعة وبدون تاريخ.

ابن قيم اجلوزية )ت: 751هـ(، حتقيق: . 42 الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية، 
سيد عمران، دار احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل، 1423هـ/ 2002م.

)ت: . 43 شاس  بن  نجم  بن  اهلل  عبد  املدينة،  عامل  مذهب  يف  الثمينة  اجلواهر  عقد 
دار  منصور،  احلفيظ  وعبد  األجفان،  أبو  حممد  الدكتور  حتقيق:  616هـ(، 

الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 1415هـ/ 1995م.
دار . 44 861هـ(،  )ت:  اهلامم  بابن  املعروف  الواحد  عبد  بن  حممد  القدير،  فتح 

صادر، بريوت، الطبعة األوىل، 1315هـ.
الفروع، أبو عبد اهلل حممد بن مفلح )ت: 763هـ(، حتقيق: د. عبد اهلل الرتكي، . 45

مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 1424هـ/ 2003م.
مؤسسة . 46 871هـ(،  )ت:  الفريوزآبادي  يعقوب  بن  حممد  املحيط،  القاموس 

الرسالة، بريوت، الطبعة السابعة، 1424هـ/ 2003م.



333
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

القضاء بشهادة النساء منفردات

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

بن . 47 حممد  الدين  عالء  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد  تكملة  األخيار  عيون  قرة 
طعمة  املجيد  عبد  حتقيق:  1306هـ(،  )ت:  عابدين  بابن  املعروف  أمني  حممد 

حلبي، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل، 1420هـ/2000م.
جملة . 48 يف  ومنشور  حمكم  بحث  املحامدي،  اهلل  عبد  د.  الواحد،  بالشاهد  القضاء 

قضاء، العدد الثالث والعرشون، 1442هـ.
القوانني الفقهية، حممد بن أمحد بن جزي )ت: 741هـ(، دار الكتب العلمية، . 49

بريوت، الطبعة األوىل، 1418هـ/ 1998م.
الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، أبو عمر يوسف بن عبد الرب )ت: 463هـ(، . 50

احلديثة،  الرياض  مكتبة  املوريتاين،  ماديك  ولد  أحيد  حممد  حممد  :د.  حتقيق 
الرياض، الطبعة األوىل، 1398هـ/ 1987م.

1051هـ(، . 51 )ت:  البهويت  يونس  بن  منصور  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف 
وزارة العدل يف اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 1429هـ/ 2008م.

)ت: . 52 احلسيني  حممد  بن  بكر  أبو  االختصار،  غاية  حل  يف  األخيار  كفاية 
الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  عويضة،  حممد  كامل  حتقيق:  829هـ(، 

األوىل، 1415هـ/ 1995م.
الغنيمي )ت: 1298هـ(، حتقيق: . 53 الغني  الشيخ عبد  الكتاب،  اللباب يف رشح 

حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتاب العريب، بريوت، بدون طبعة وبدون 
تاريخ.

الرتاث . 54 إحياء  دار  711هـ(،  )ت:  منظور  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان 
العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، 1419هـ/ 1999م.

املكتب . 55 884هـ(،  )ت:  مفلح  بن  حممد  بن  إبراهيم  املقنع،  رشح  يف  املبدع 
اإلسالمي، بريوت، بدون طبعة، 1400هـ/ 1980م.
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املبسوط، شمس الدين الرسخيس )ت: 483هـ(، دار املعرفة، بريوت، الطبعة . 56
الثانية، بدون تاريخ النرش.

النووي )ت: 676هـ(، حتقيق: حممد . 57 املهذب، حييى بن رشف  املجموع رشح 
1415هـ/  طبعة،  بدون  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  املطيعي،  نجيب 

1995م.
حتقيق: . 58 652هـ(،  )ت:  تيمية  بن  السالم  عبد  الربكات  أبو  الفقه،  يف  املحرر 

األوىل،  الطبعة  بريوت،  حزم،  ابن  دار  اجلامز،  وأمحد  الطويل  عبد العزيز 
1429هـ/ 2008م.

املحىل، أبو حممد عيل بن حزم )ت: 456هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، . 59
لبنان، الطبعة األوىل، 1418هـ/ 1997م.

املدونة الكربى، مالك بن أنس )ت: 179هـ(، دار صادر، بريوت، بدون طبعة . 60
وبدون تاريخ.

املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أمحد بن حممد الفيومي )ت: 770هـ(، . 61
مكتبة لبنان، بريوت، بدون طبعة، 1990م.

املصنف، عبد الرزاق الصنعاين )ت: 211(، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، . 62
املكتب اإلسالمي، دمشق، الطبعة الثانية، 1403هـ/ 1983م.

بن أيب شيبة )ت: 235هـ(، . 63 اهلل بن حممد  املصنف يف األحاديث واآلثار، عبد 
1402هـ/  األوىل،  الطبعة  اهلند،  السلفية،  الدار  الندوي،  أمحد  خمتار  حتقيق: 

1981م.
حتقيق: . 64 709هـ(،  )ت:  البعيل  الفتح  أيب  بن  حممد  املقنع،  ألفاظ  عىل  املطلع 

األوىل،  الطبعة  جدة،  السوادي،  مكتبة  اخلطيب،  وياسني  األرناؤوط  حممود 
1423هـ/ 2003م.
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النجار . 65 بابن  الشهري  الفتوحي  أمحد  بن  حممد  املنتهى،  رشح  النهى  أويل  معونة 
)ت: 972هـ(، حتقيق: د. عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش، دار خرض، بريوت، 

الطبعة األوىل، 1416هـ/ 1996م.
د. . 66 حتقيق:  620هـ(،  )ت:  املقديس  قدامة  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  املغني، 

الثالثة،  عبد اهلل الرتكي وعبد الفتاح احللو، دار عامل الكتب، الرياض، الطبعة 
1417هـ/ 1997م.

مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، حممد الرشبيني اخلطيب )ت: 977هـ(، . 67
دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل، 1418هـ/ 1997م.

العريب، . 68 الرتاث  إحياء  دار  395هـ(،  )ت:  فارس  بن  أمحد  اللغة،  مقاييس 
بريوت، الطبعة األوىل، 1422هـ/ 2001م.

املغريب . 69 الرمحن  عبد  بن  حممد  بن  حممد  خليل،  خمترص  لرشح  اجلليل  مواهب 
خاصة،  طبعة  الرياض،  الكتب،  عامل  دار  954هـ(،  )ت:  باحلطاب  املعروف 

1423هـ/ 2003م.
املوطأ، مالك بن أنس )ت: 179هـ(، حتقيق خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، . 70

بريوت، الطبعة الثانية، 1420هـ/ 1999م.
ابن . 71 املبارك بن حممد اجلزري  السعادات  أبو  النهاية يف غريب احلديث واألثر، 

األثري )ت: 606هـ(، دار ابن اجلوزي، الدمام، الطبعة األوىل، 1421هـ.
هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، أبو العباس أمحد بن محزة الرميل )ت: 1004هـ(، . 72

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، 1424هـ/ 2003م.
النوادر والزيادات عىل ما يف املدونة من غريها من األمهات، أبو حممد عبد اهلل . 73

بن أيب زيد القريواين )ت: 386هـ(، حتقيق: حممد األمني بوخبزة، دار الغرب 
اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 1999م.
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1250هـ(، . 74 )ت:  الشوكاين  عيل  بن  حممد  األخبار،  منتقى  رشح  األوطار  نيل 
الطبعة األوىل،  الدمام،  ابن اجلوزي،  دار  حتقيق: حممد صبحي حسن حالق، 

1427هـ.
البيان، . 75 دار  مكتبة  الزحييل،  حممد  د.  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  اإلثبات  وسائل 

دمشق، الطبعة الرشعية، 1428هـ/ 2007م.
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المقدمة

إن احلمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا 
له،  هادي  فال  يضلل  له، ومن  فال مضل  اهلل  من هيده  أعاملنا،  ومن سيئات 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله.

نُتم 
َ
َوأ إِلَّ  َتُموُتنَّ  َوَل  ُتَقاتِهِۦ  َحقَّ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ۡسلُِموَن102﴾)1(. مُّ
ِي َخلََقُكم ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ وََخلََق  َها ٱنلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكُم ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ  َ ٱلَّ ِمۡنَها َزۡوَجَها َوَبثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗل َكثرِٗيا َونَِساٗٓءۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
َ َكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا1﴾)2(. رَۡحاَمۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
َوٱۡل

لَُكۡم  يُۡصلِۡح  َسِديٗدا70  قَۡوٗل  َوقُولُواْ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

فَۡوًزا  فَاَز  َفَقۡد  ۥ  َورَُسوَلُ  َ ٱللَّ يُِطِع  َوَمن  ُذنُوَبُكۡمۗ  لَُكۡم  َوَيۡغفِۡر  ۡعَمٰلَُكۡم 
َ
أ

َعِظيًما71﴾)3(.
أما بعد؛

وتعزيز  وبنائها،  األرسة  كيان  بحفظ  جاءت  اإلسالمية  الرشيعة  فإن 
وهنت  والتقوى،  الرب  عىل  فيها  التعاون  عىل  وحثت  ودوامها،  استقرارها 
والعدوان  واملنكر  الظلم  وعن  وانحالهلا،  املجتمع  نواة  أوارص  تفكك  عن 

سورة آل عمران اآلية 102.  )1(
سورة النساء اآلية 1.  )2(

سورة األحزاب اآليتان 71-70.  )3(
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تآلفها  يف  ُتسهم  التي  والوسائل  الطرق  كل  لذلك  ورشعت  أطرافها،  بني 
وترابطها، وحذرت من كل ما يؤدي إىل انتشار العنف واألذى بني أفرادها.

وقد قرر الفقهاء يف مواضع كثرية أن الصلح بني األزواج ووسائله من 
أهم ما جيب عىل جهات القضاء والتحكيم واحلسبة السعي لتحقيقه، وإجياد 
زمان  كل  يف  املرعية  اإلسالمية  واألصول  الرشعية  القواعد  وفق  نه  ُيمكِّ ما 

ومكان.

قانون حمكمة األرسة يف  ما صدر مؤخرًا من  واملقصد  اهلدف  ومن هذا 
لسنة   )12( رقم  مؤخرًا  األرسة  حمكمة  قانون  صدور  فبعد  الكويت،  دولة 
خالل  من  لنا  ظهر  2018م؛  لسنة   )11( رقم  بالقانون  واملعدل  2015م، 
بتاريخ  صدر  والذي  القانون  هلذا  وضعه  عند  القانون  واضع  أن  به  العمل 
2015/3/22م،  بتاريخ  الرسمية  اجلريدة  يف  ُنرش  ثم  2015/3/11م، 
هلذا  وضعه  -من  وهدف  قصد  قد  2016/3/22م  يف  بأحكامه  وُعمل 
القانون- املحافظة عىل األرسة ومتاسكها، وحفظها بكل وسيلة متاحة، فهي 
البناء االجتامعي، هلذا كان ال بد  الدعامة األوىل واللبنة األساسية يف رصح 
ما  كل  من  بنياهنا  وحتمي  كياهنا،  حتفظ  التي  والرعاية  بالعناية  إحاطتها  من 

هيددها أو يعصف هبا.

عىل  هبا  جاء  التي  اإلضافة  فيه،  واجلديد  القانون،  هذا  يف  البارز  أن  إال 
1984م،  لسنة   )51( رقم  الكويتي  الشخصية  األحوال  قانون  يف  كان  ما 
وحساسية  النزاع،  من  النوع  هذا  خصوصية  يالئم  خاص  مقر  إنشاء  هو 
مركز  وإنشاء  وإصالحها،  حلها  يتوىل  التي  واألمور  يتناوهلا،  التي  القضايا 
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والتوجيه  بالنصح  األرسية  املنازعات  تسوية  يتوىل  األرسة  بمحكمة  ملحق 
بام  فيها  والنفسية واالجتامعية، وحسم اخلالف  الرشعية  القواعد  املبني عىل 
هو متاح ومباح ومرشوع، مما حيقق الغاية احلسنة واهلدف السامي من إجياد 

هذا القانون.

اهلدف من املوضوع وسبب االختيار:

يف  كان  ما  وهي  هبا،  جاء  التي  واإلضافة  القانون  هذا  يف  اجلديد  أن  بام 
إىل  اإلشارة  سبق  مما  والعارشة،  والتاسعة  والثامنة  والرابعة  األوىل  مواده 
احلكمة واهلدف من إضافتها، مل يسبق دراستها دراسة فقهية مقارنة وبحثها 
حتليلية  فقهية  دراسة  إىل  بحاجة  وهي  والتحليل،  التأصيل  طريقة  عىل  بحثًا 
واإلصالح  القضائي  العمل  وتثري  اإلسالمي،  الفقه  يف  أحكامها  توضح 
فأحببت  األرسة،  وفقه  اإلسالمية  الرشيعة  أصول  مع  يتفق  بام  األرسي 

املشاركة يف هذا البحث لدراسة هذه املواد من هذا القانون.

البحث: مشكالت 

1. هذه املسائل التي قمت بدراستها مل يسبق أن بحثت ودرست، وهي 
مع  لربطها  فقهية  دراسة  إىل  حتتاج  والتي  املعارصة  القانونية  املسائل  من 

أصوهلا الرشعية.

يف  وقلة  شّحًا  هناك  أن  ومعلوم  اجتامعي،  جانب  فيها  املسائل  هذه   .2
يف  الكتابة  فكانت  االجتامعية،  الفقهية  اجلوانب  يف  والبحوث  املؤلفات 
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الفقهية، مما  النواحي االجتامعية والفقهية إضافة جديدة للمكتبة  اجلمع بني 
يكون معه صعوبة يف الكتابة والبحث يف ذلك لشح املصادر.

منهجي يف البحث:

سلكت يف هذا البحث املنهج االستقرائي والتحلييل واالستنباطي، فبعد 
أن ذكرت نصوص القانون املراد دراسته استقصيت األدلة يف املسائل، وأقوال 
الفقهاء، ثم نظرت فيام استنبطه أهل العلم من هذه األدلة وما دلت عليه، ثم 
حللت ذلك، ومن ثم أصلت املسائل وقعدهتا بأدلتها وأقوال الفقهاء فيها، 
اآليات،  وعزوت  األصيلة،  املصادر  من  نقلت  ملا  التوثيق  منهج  التزام  مع 

وخرجت األحاديث واآلثار وفق املنهج املتبع بمثل ذلك.

السابقة: الدراسات 

والدراسة،  بالبحث  املوضوع  هذا  تناولت  سابقة  دراسات  عىل  أقف  مل 
نظرًا جلدة املوضوع، إال ما ذكره الدكتور خالد رشيد اجلمييل يف كتابه »أحكام 
االجتامعي  الفقه  يف  التعاونية  اإلنسان  وحقوق  التضامنية  األمة  مسؤولية 
اإلسالمي« يف مبحث »مسؤولية األمة التضامنية يف اإلصالح االجتامعي«، 
ذكر  مع  وعظي،  بأسلوب  األرسي  الشقاق  موضوع  من  جانبًا  تناول  فقد 

بعض األدلة دون التعرض ألقوال الفقهاء أو قانون األحوال الشخصية.

األرسة  حمكمة  لقانون  دراسة  بأنه  الدراسة  هذه  عن  يمتاز  هذا  وبحثي 
التي جاءت يف هذا  الفقه اإلسالمي  اجلديد، وبيان املسؤولية االجتامعية يف 

القانون، مع مقارنة القانون بالفقه اإلسالمي.
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خطة البحث:

وقد قسمت البحث إىل:

مقدمة، وأربعة مباحث، وخامتة.

فاملقدمة:

البحث  ومشكالت  االختيار،  وسبب  منه  واهلدف  املوضوع  أمهية  يف 
ومنهجه والدراسات السابقة، وخطة البحث.

ثم املبحث األول:

العنف  ومكافحة  األرسية  النزاعات  لتسوية  مركز  إنشاء  حكم  يف 
األرسي، وإلزام األطراف املتنازعة بعرض أمرهم عليه. وفيه مطلبان:

املطلب األول: يف حكم إنشاء مركز لتسوية النزاعات األرسية ومكافحة 
العنف األرسي.

أمرهم  بعرض  األرسي  النزاع  أطراف  إلزام  حكم  يف  الثاين:  واملطلب 
عىل املركز قبل التقايض.

ثم املبحث الثاين:

يف حكم الصلح بني الزوجني والقضايا التي جيوز فيها. وفيه مطلبان:

املطلب األول: يف حكم الصلح بني الزوجني عند النزاع والشقاق بينهام.

املطلب الثاين: يف القضايا الزوجية التي جيوز فيها الصلح.
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ثم املبحث الثالث:

يف الرشوط املعتربة فيمن يتوىل اإلصالح بني الزوجني، وصفة الصلح. 
وفيه مطلبان:

تسوية  مركز  هبم  يستعني  فيمن  املعتربة  الرشوط  يف  األول:  املطلب 
النزاعات األرسية لإلصالح بني الزوجني.

املطلب الثاين: يف صفة الصلح بني الزوجني وخطواته.

ثم املبحث الرابع:

وآداب  األرسي  النزاع  بتسوية  املختص  قرار  عىل  املرتتب  األثر  يف 
املختصني بالصلح عند حل النزاع والشقاق. وفيه مطلبان:

املطلب األول: يف أثر القرار الصادر من املختص بتسوية النزاع األرسي.

املطلب الثاين: يف آداب املختصني بالصلح عند حل النزاع والشقاق.

ثم اخلامتة:

وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات.

ثم فهرس املصادر واملراجع.
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المبحث األول
حكم إنشاء مركز لتسوية النزاعات األسرية ومكافحة 

العنف األسري، وإلزام األطراف المتنازعة بعرض 
أمرهم عليه

وفيه مطلبان)1(:

األسرية  النزاعات  لتسوية  مركز  إنشاء  حكم  األول:  المطلب 
ومكافحة العنف األسري:

املعدل  2015م  لسنة   )12( رقم  الكويتي  األرسة  حمكمة  قانون  نص 
بالقانون رقم )11( لسنة 2018م عىل إنشاء مركز لتسوية النزاعات األرسية، 
جاء فيه: مادة )8(: »ينشأ بكل حمافظة مركز يلحق بمحكمة األرسة، يتوىل 
تسوية املنازعات األرسية ومحاية أفراد األرسة من العنف واإليذاء الذي يقع 

من أحدهم عىل أفرادها اآلخرين.

وجيوز له تقديم النصح والتأهيل الالزم يف مسائل الزواج والطالق إذا 
رغب أطراف العالقة الزوجية ذلك.

جاء يف املادة رقم )1( و)2( و)3( و)4( يف القانون املذكور إنشاء حمكمة خمتصة تسمى   )1(
حمكمة األرسة وهلا اختصاص مكاين وموضوعي، وهذا االختصاص التنظيمي للقضاء 

ُبحث يف أبحاث كثرية، لذلك أعرضت عن احلديث عنه جتنبًا للتكرار.
اإلسالمية،  الرشيعة  ضوء  يف  السعودية  العربية  اململكة  يف  القضائي  التنظيم  ينظر: 

للدكتور سعود آل دريب ص)438(.
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مهامه  وحتديد  املركز  هذا  بتنظيم  العدل  وزير  من  قرار  ويصدر 
واإلجراءات التي تتبع أمامه، ويكون اللجوء إىل املركز بدون رسوم«.

املنازعات  تسوية  بمهمة  يقوم  للمحكمة  تابع  مركز  إنشاء  حكم  فام 
النصح  وتقديم  العنف  من  األرسة  أفراد  ومحاية  بينهم  والصلح  األرسية 

والتوجيه والتأهيل والصلح؟

هذه املسألة فيها جانبان:

اجلانب األول:

العديل  العمل  تنظيم  يف  النازلة  ملسائل  ا  من  وهو  التنظيمي،  الشق  يف 
الفقهاء  من  رصح  من  عىل  أقف  ومل  القضائي،  للعمل  املساندة  واألعامل 
العامة،  الواليات  شأن  يف  الفقهاء  ذكره  فيام  الناظر  ولكن  ذلك،  حكم  يف 
ووالية  القضاء  والية  يف  واخلاصة  العامة  أمر  يصلح  بام  الرعية  وسياسة 
املظامل ووالية احلسبة، واالستعانة برأي أهل املشورة واحلكمة والعلم، جيد 
والنصح  واحلق  العدل  فيه  يتحقق  وسيلة  أي  اختاذ  جواز  عىل  متفقون  أهنم 
للناس، مما ال  فيه خري ومصلحة وصالح  يكون  ما  والعامة، وكل  للخاصة 
فيه  يكون  وال  الرشيعة،  ومقاصد  الرشعية  والنصوص  األدلة  مع  يتعارض 
وأنزل  أرسل رسله  اهلل سبحانه  »فإن  القيم:  ابن  قال  السلطات،  تداخل يف 
كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به األرض والسموات، 
فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم رشع اهلل ودينه، 
وأعالمه  وأماراته  العدل  طرق  خيص  أن  وأعدل  وأحكم،  أعلم  تعاىل  واهلل 
إمارة فال جيعله منها،  ينفي ما هو أظهر منها وأقوى داللة وأبني  بيشء، ثم 
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وال حيكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بنيَّ سبحانه بام رشعه من 
الطرق أن مقصوده إقامة العدل بني عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق 

استخرج هبا العدل والقسط فهي من الدين، وليست خمالفة له«)1(.

وأما اجلانب الثاين:

أمر  وهذا  األزواج،  بني  الصلح  مرشوعية  وهو  املوضوعي،  الشق  ففي 
اتفق الفقهاء عىل مرشوعيته)2(.

مرشوعة،  فيه-  املذكورة  الغاية  -هلذه  املركز  هذا  إقامة  فإن  ذلك  وعىل 
واألدلة عىل مرشوعيته ما ييل:

األدلة من الكتاب عىل اجلانب األول:

بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُروَن 
ۡ
تَأ لِلنَّاِس  ۡخرَِجۡت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ َخرۡيَ  تعاىل: ﴿ُكنُتۡم  قوله   .1

.)3(﴾ِ َوَتۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ

الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ص)27-26(.  )1(
و)114- و)101-97(،  ص)94-89(،  للاموردي  السلطانية،  األحكام  وينظر: 

رشد  البن  املجتهد،  بداية   ،)173-172/1( للاموردي  القايض،  أدب   ،)116
و)363-357/35(،    ،)69-61/28( اإلسالم  شيخ  فتاوى  جمموع   ،)596/2(
االختصاص  ص)225-224(،  القيم  البن  الرشعية،  السياسة  يف  احلكمية  الطرق 
لنارص  القضائي،  االختصاص  ص)92-87(،  الزحييل  وهبة  للدكتور  القضائي، 
الغامدي ص)42(، النظام العام للدولة املسلمة، للدكتور عبد اهلل العتيبي ص)598(.
ينظر: املغني )5/7(. وسيأيت بحث املسألة تفصياًل وذكر مصادرها يف املبحث الثاين.  )2(

سورة آل عمران اآلية 110.  )3(
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ِإَوَذا  ۡهلَِها 
َ
أ إَِلٰٓ  َمَٰنِٰت 

َ
ٱۡل واْ  تَُؤدُّ ن 

َ
أ ُمرُُكۡم 

ۡ
يَأ  َ ٱللَّ تعاىل:﴿إِنَّ  قوله   .2

ن َتُۡكُمواْ بِٱۡلَعۡدِل﴾)1(.
َ
َحَكۡمُتم َبنۡيَ ٱنلَّاِس أ

-ومن  األمانات  أصحاب  أمر  تعاىل  اهلل  أن  اآليات:  من  الداللة  وجه 
ذلك الواليات بكل أحواهلا- باحلكم بني الناس بالعدل والقيام عىل أدائها 
باحلق، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر طريق لتحقيق ذلك، واإلصالح 

بني الناس والصلح بينهم من وسائل ذلك.

قال ابن كثري: »خيرب تعاىل بأنه يأمر بأداء األمانات إىل أهلها... وهذا يعم 
عباده...  عىل  لجو زع  اهلل  حقوق  من  اإلنسان  عىل  الواجبة  األمانات  مجيع 

ومن حقوق العباد بعضهم عىل بعض... فأمر اهلل لجو زع بأدائها«)2(.

واألدلة من السنة عىل اجلانب األول:

قال:  مـلسو هيلع هللا ىلص:  النبي  أن  هنع هللا يضر  الداري  متيم  عن  جاء  ما   .1
))الدين النصيحة((، قلنا: ملن؟ قال: ))هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني 

وعامتهم(()3(.

سورة النساء اآلية 58.  )1(
تفسري ابن كثري )298/2(، بترصف يسري.  )2(

أخرجه مسلم يف الصحيح، كتاب اإليامن، باب بيان أن الدين النصيحة، )ح 55(.  )3(
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2. وعن أيب الدرداء هنع هللا يضر قال: قال رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص: ))أال 
أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟((، قالوا: بىل يا رسول 

اهلل، قال: ))إصالح ذات البني(()1(.
ذات  وإصالح  النصيحة  لنا  رشع  ملا  احلكيم  الشارع  أن  الشاهد:  وجه 

البني فإن الوسيلة التي حيصل هبا هذا العمل املرشوع، مرشوعة مثله)2(.
واألدلة من الكتاب عىل اجلانب الثاين:

ۡو 
َ
أ بَِصَدقٍَة  َمَر 

َ
أ َمۡن  إِلَّ  َۡوىُٰهۡم  ّمِن نَّ َكثرِيٖ  ِف  َخرۡيَ  1. قوله تعاىل: ﴿لَّ 

ۡو إِۡصَلِٰۢح َبنۡيَ ٱنلَّاِس﴾)3(.
َ
َمۡعُروٍف أ

فََل  إِۡعَراٗضا  ۡو 
َ
أ نُُشوًزا  َبۡعلَِها  ِمۢن  َخافَۡت  ةٌ 

َ
ٱۡمَرأ ﴿ِإَوِن  تعاىل:  قوله   .2

ۡلُح َخرۡيٞ﴾)4(. ن يُۡصلَِحا بَۡيَنُهَما ُصۡلٗحاۚ َوٱلصُّ
َ
ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ

وجه الداللة: مرشوعية الصلح بني الناس، وإن اإلصالح بينهم من اخلري 
الذي جاءت به الرشيعة عمومًا، ومن أخص ذلك الصلح بني األزواج، قال 
عىل  األمة  »وأمجعت  األزواج-:  بني  الصلح  يف  اآلية  هذه  -بعد  قدامة  ابن 

جواز الصلح يف هذه األنواع التي ذكرناها«)5(.
 .)4919 البني، )ح  ذات  باب يف إصالح  األدب،  كتاب  السنن،  داود يف  أبو  أخرجه   )1(
ورواه الرتمذي يف السنن، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب وفيه أحاديث، 

)ح 2509(، وصححه.
الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ص)27-26(.  )2(

سورة النساء اآلية 114.  )3(
سورة النساء 128.  )4(

هناية   ،)15/3( للكشناوي  املدارك،  أسهل   ،)30/5( للزيلعي  احلقائق،  تبيني  ينظر:   )5(
املحتاج )371/4(، املغني )5/7(. وقد نقل اإلمجاع عىل ذلك.
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واألدلة من السنة عىل اجلانب الثاين:

مـلسو هيلع هللا ىلص:  هنع هللا يضر قال: قال رسول اهلل  1. ما جاء عن أيب هريرة 
))الصلح جائز بني املسلمني(()1(.

لعامة  النصيحة  باحلث عىل  السنة جاءت  أن  تدل عىل  وهذه األحاديث 
الناس، ومن ذلك السعي يف إصالح ذات بينهم، وقطع النزاع والشجار فيام 
وما  املركز  وهذا  لذلك،  طريق  الصلح  أن  عىل  السنة  رصحت  وقد  بينهم، 

يشاهبه إنام هو من وسائل الصلح، والوسائل هلا أحكام املقاصد.

وأما األدلة من النظر عىل ذلك:

بينهم  النزاعات  وفض  األزواج  بني  للصلح  املركز  إقامة  مرشوعية  فإن 
متفق مع مقاصد الرشيعة، فالرشيعة جاءت بالعدل واحلق وإصالح الناس 
األصل  هذا  عىل  وقعت-  -إذا  املنازعات  يف  بينهم  والفصل  واملجتمع، 
طريقة  فهي  احلقوق  هبا  وتؤدى  العدل  هبا  حيصل  طريقة  فأي  والقاعدة، 
فبأي  الرشع،  يف  مقدرة  طريقة  له  تأت  مل  األزواج  بني  والصلح  مرشوعة، 
والقضاء  املحاكم  اختصاص  وكذلك  مرشوع،  فهو  الصلح  حيصل  طريقة 

أخرجه أبو داود يف السنن، كتاب األقضية باب يف الصلح، )ح 394(، والرتمذي يف   )1(
اهلل يف  ما ذكر عن رسول  باب  مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  أبواب األحكام عن رسول  السنن 
الصلح بني الناس، )ح 1352(، وابن ماجة يف السنن، كتاب األحكام، باب الصلح، 

)ح 2353(. واحلديث صححه الرتمذي.
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فليس لذلك تقدير يف الرشع، وإنام مرجع ذلك االجتهاد واملصلحة وحتقيق 
قاعدة العدل مع مراعاة األحوال واألزمان واألمكنة)1(.

الناس  بني  احلكم  يف  كله  »هذا  القضاء:  والية  ذكر  بعد  القيم  ابن  قال 
املسمى  فهو  الدعوى  عىل  يتوقف  ال  فيام  بينهم  احلكم  وأما  الدعاوي،  يف 
باحلسبة، وقد جرت العادة بإفراد هذا النوع بوالية خاصة كام أفردت والية 
أصحاب  فيدخل  الرس...  ووالية  االستيفاء  ووالية  املال  ووالية  املظامل 
واْ﴾...  ن تَُؤدُّ

َ
أ ُمرُُكۡم 

ۡ
يَأ  َ هذه الواليات مجيعهم حتت قوله تعاىل: ﴿إِنَّ ٱللَّ

هو  الدعوى  عىل  يتوقف  ال  الذي  النوع  يف  الناس  بني  احلكم  أن  واملقصود 
عن  والنهي  باملعروف  األمر  هو  وأصله  وقاعدته  احلسبة،  بوالية  املعروف 
األمة...  هذه  به  ووصف  كتبه،  به  وأنزل  رسله،  به  اهلل  بعث  الذي  املنكر 
وهذا واجب عىل كل مسلم قادر، وهو فرض كفاية، ويصري فرض عني عىل 
القادر الذي مل يقم به غريه من ذوي الوالية والسلطان... ومجيع الواليات 
اإلسالمية مقصودها األمر باملعروف والنهي عن املنكر... ومدار الواليات 
عرف  إذا  قال:  ثم  اإلنشاء)2(.  يف  والعدل  اإلخبار  يف  الصدق  عىل  كلها 
من  يتلقى  بالوالية  املتويل  يستفيده  وما  وخصوصها،  الواليات  فعموم  هذا 

األلفاظ واألحوال والعرف وليس لذلك حد يف الرشع«)3(.
ينظر: األحكام السلطانية، للاموردي ص)104-105(، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم   )1(
)572/28-573(، )355/35-356(، الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية، البن 
ص)92(  الزحييل  وهبة  للدكتور  القضائي،  االختصاص  ص)225-224(،  القيم 

وص)111(، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، البن عاشور ص)221-218(.
شيخ  فتاوى  جمموع  وينظر:  ص)225-224(.  الرشعية  السياسة  يف  احلكمية  الطرق   )2(

اإلسالم )68/28(.
املصدر السابق ص)226(.  )3(
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وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »املقصود من القضاء وصول احلقوق إىل 
أهلها وقطع املخاصمة، فوصول احلقوق هو املصلحة، وقطع املخاصمة إزالة 
ووصول  املفسدة،  هذه  وإزالة  املصلحة  تلك  جلب  هو  فاملقصود  املفسدة، 
السامء واألرض، وقطع اخلصومة هو  به  تقوم  الذي  العدل  احلقوق هو من 
من باب دفع الظلم والرضر... ومن هنا يتبني أن احلكم بالصلح أحسن من 
بصالح  ذلك  وامتاز  اخلصومة  دفع  يف  يشرتكان  ألهنام  املر؛  بالفصل  احلكم 

ذات البني مع ترك أحدمها حلقه«)1(.

األثر االجتامعي يف إقامة مركز تسوية النزاعات األرسية:

والتضامن،  التكافل  مبدأ  اإلنسانية  احلضارة  إليه  توصلت  ما  أول  »إن 
هذا املبدأ امتاز به اإلنسان عن احليوان، إذ املجتمعات احليوانية ال تتضامن 

وال تتكافل إال بحدود غريزة إطعام أفراخها ال أفراخ غريها.

حتى  األفراد،  فيه  يتضامن  اإلسالمية  بالرشيعة  اإلنساين  املجتمع  بينام 
يسأل كل فرد عام صنع غريه من رش مستطري، هلذا يسأل أمام اهلل تعاىل من 
اإلفساد  هشيم  نشوب  من  خشية  باإلرشاد  يقوم  ال  من  يقاوم،  وال  يساوم 
يف  أطناهبا  رضبت  التي  االجتامعية  الفوىض  وما  األبرياء،  حيرتق  حتى 
الرمحة  قبس  وإليك  املقاومة،  وعدم  املساومة  سببها  إال  العاملية  املجتمعات 
عن  البخاري  أخرج  التضامنية.  املسؤولية  حكم  منه  استنبطنا  الذي  املهداة 
عىل  القائم  ))مثل  قال:  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  هنع هللا يضر  بشري  بن  النعامن 
بعضهم  فأصاب  سفينة،  عىل  استهموا  قوم  كمثل  فيها  والواقع  اهلل  حدود 

جمموع الفتاوى )356-355/35(.  )1(
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مروا  املاء  من  استقوا  إذا  أسفلها  يف  الذين  فكان  أسفلها،  وبعضهم  أعالها 
فإن  فوقنا؛  نؤذ من  أنا خرقنا يف نصيبنا خرقًا ومل  لو  فقالوا:  عىل من فوقهم 
ونجوا  نجوا  أيدهيم  عىل  أخذوا  وإن  مجيعًا،  هلكوا  أرادوا  وما  يرتكوهم 

مجيعًا((«)1()2(.
مهاًم  دورًا  أوجد  أنه  اجلديد  األرسة  حمكمة  قانون  به  متيز  مما  كان  لذلك 
وجماالً  ومتسعًا  وقتًا  وأعطى  ذلك،  ونظَّم  االجتامعية،  باملسؤولية  للقيام 
واسعًا للصلح بني الزوجني عند وقوع اخلصومة والتنازع، أو عند حصول 
مما  كيان األرسة واستقرارها،  يزعزع  ما  أو عند حدوث  بينهام،  تفاهم  سوء 

يؤدي إىل الطالق والفرقة.
العلم  أهل  عىل  ِكفائيًا  فرضًا  الزوجني  بني  اإلصالح  واجب  كان  وملا 
بذلك،  واملختصني  األرسي،  اإلصالح  بمهام  للقيام  املؤهلني  والفضل)3(، 
املسؤولية  منطلق  ومن  الشأن،  هذا  يف  وصالحية  تامة،  دراية  هلم  ممن 
االجتامعية عليهم يف إعانة السلطة القضائية للحد من ُفشو الطالق وكثرته، 
كان  واملجتمع،  واألرسة  األفراد  عىل  سيئة  آثار  من  ذلك  عىل  يرتتب  وما 
إنشاء مركز خمتص حلل النزاعات األرسية أمرًا حتميًا، وطريقًا حسنًا للقيام 

هبذه املسؤولية.

)ح  فيه؟  واالستهام  القسمة  يف  يقرع  هل  باب  الرشكة،  كتاب  البخاري،  صحيح   )1(
.)2493

االجتامعي  الفقه  يف  التعاونية  اإلنسان  وحقوق  التضامنية  األمة  مسؤولية  أحكام   )2(
اإلسالمي، للدكتور خالد اجلمييل ص)13(.

فتاوى  الرشعية ص)224-225(، وينظر: جمموع  السياسة  الطرق احلكمية يف  ينظر:   )3(
شيخ اإلسالم )68/28(.
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القضائية بقضايا يمكن  السلطة  أيضًا، عدم إشغال  إنشائه  ومن مقاصد 
إصالحها دون الوصول إىل أروقة املحاكم، والتي تتسبب بفجوة كبرية بني 
الزوجني، وتثري الضغائن، وتزيد الشحناء، وتلقي العداوة بني الزوجني، مما 
يعيق اإلصالح بينهام، ويشق معه إجياد احللول املناسبة هلام، فقد ارتأى املنظم 
مركز  لدى  باحلضور  الدعوى  أطراف  إلزام  األرسة  حمكمة  قانون  وواضع 
تسوية املنازعات األرسية قبل رفع دعوى الطالق والتطليق، لبذل ما أمكن 
من اجلهود حلل النزاع وديًا، والعمل عىل إصالح اخللل وسوء التفاهم بينهام، 
لسنة   )12( رقم  القانون  يف  والتاسعة  الثامنة  املادتان  عليه  نصت  ما  وهذا 
2015م يف شأن حمكمة األرسة واملعدل بالقانون رقم )11( لسنة 2018م، 
حمافظة  بكل  »ينشأ  نصه:  ما  تعديلها-  -بعد  منه  الثامنة  املادة  يف  جاء  فقد 
أفراد  املنازعات األرسية ومحاية  يتوىل تسوية  مركز يلحق بمحكمة األرسة، 
اآلخرين.  أفرادها  عىل  أحدهم  من  يقع  الذي  واإليذاء  العنف  من  األرسة 
إذا  والطالق  الزواج  مسائل  يف  الالزم  والتأهيل  النصح  تقديم  له  وجيوز 
بتنظيم  العدل  قرار من وزير  الزوجية ذلك. ويصدر  العالقة  رغب أطراف 
اللجوء إىل  أمامه. ويكون  ُتتَّبع  التي  املركز وحتديد مهامه واإلجراءات  هذا 

املركز بدون رسوم«.

أمرهم  بعرض  األسري  النزاع  أطراف  إلزام  حكم  الثاني:  المطلب 
على المركز قبل التقاضي:

املعدل  2015م  لسنة   )12( رقم  الكويتي  األرسة  حمكمة  قانون  نص 
بالقانون رقم )11( لسنة 2018م يف مادته رقم )9(، عىل جواز تقديم طلب 
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حمكمة  إىل  اللجوء  قبل  األرسية  املنازعات  تسوية  مركز  إىل  النزاع  لتسوية 
األرسة، إال أنه يف حال رفع دعوى الطالق والتطليق الذي جيوز فيه الصلح 
فإن القانون ينص عىل إلزام املدعي تقديم طلب ملركز تسوية املنازعات للنظر 
املادة رقم )9(: »يف غري  وديًا، جاء يف نص  النزاع  والسعي حلل  الطلب  يف 
دعاوى األحوال الشخصية التي ال جيوز فيها الصلح، والدعاوي املستعجلة 
إىل  اللجوء  قبل  الشأن  لصاحب  جيوز  الوقتية  واألوامر  التنفيذ  ومنازعات 
حمكمة األرسة أن يقدم طلبًا لتسوية النزاع إىل مركز تسوية املنازعات األرسية 
الصلح  فيها  التي جيوز  والتطليق  الطالق  لدعاوى  بالنسبة  أنه  إال  املختص، 
جيب  الذي  الطلب  يف  البت  قبل  األرسة  حمكمة  أمام  ابتداًء  رفعها  يقبل  ال 
ويتوىل  املختص.  األرسية  املنازعات  تسوية  مركز  إىل  تقديمه  املدعي  عىل 
املركز بعد ذلك سامع أقوال طريف النزاع وتبصريهم بجوانبه املختلفة وآثاره 
وعواقب التامدي فيه، ويبدي هلم النصح واإلرشاد يف حماولة لتسوية النزاع 
وديًا حفاظًا عىل كيان األرسة. وخيطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق 
ينوب  بمن  أو  بأشخاصهم  الشأن  منه، ويكون حضور ذوي  الغرض  حيقق 

عنهم بموجب وكالة رسمية.

وجيوز للمراكز عند إجراء التسوية االستعانة برأي أي من علامء الدين 
أو من االختصاصيني االجتامعيني أو النفسيني أو املحامني املقيدين بجدول 
العدل بوضع  الكلية. ويصدر قرار من وزير  خاص يعد لذلك يف املحكمة 
وذلك  اجلدول،  يف  قيدهم  وإجراءات  االختصاصيني  هؤالء  اختيار  قواعد 

بالتنسيق مع اجلهات املختصة«.
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وهذا النص القانوين اشتمل عىل مسألتني:

املسألة األوىل:

جواز تقديم طلب لتسوية النزاع إىل مركز تسوية املنازعات األرسية يف 
عموم املنازعات األرسية قبل اللجوء إىل حمكمة األرسة.

الثانية: واملسألة 

إلزام أطراف النزاع األرسي بعرض أمرهم عىل مركز تسوية املنازعات 
األرسية يف شأن دعوى الطالق والتطليق التي جيوز فيها الصلح قبل رفعها 

أمام حمكمة األرسة.

فام حكم ذلك؟

أما املسألة األوىل وهي: جواز تقديم طلب لتسوية النزاع إىل مركز تسوية 
املنازعات األرسية قبل اللجوء إىل حمكمة األرسة.

توضيح املسألة وحكمها:

السابقة  املسألة  فهي  منهام  األوىل  فأما  مسألتان،  املسألة  هذه  تتجاذب 
للقضاء هيدف  إقامة مركز معاون  السابق وهي مسألة مرشوعية  املطلب  يف 
للقايض، وقد  البني قبل رفعها  النزاعات األرسية وإصالح ذات  إىل تسوية 
عرفنا مرشوعية ذلك بال خالف بني الفقهاء، فإذا كان إقامة املركز مرشوعًا 

فتقديم طلب للمركز ألجل فض النزاع الواقع بني األزواج أيضًا مرشوع.
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عند  األزواج  بني  الصلح  مرشوعية  مسألة  فهي  األخرى  املسألة  وأما 
يف  اإلشارة  سبق  وقد  التايل،  املبحث  يف  بحثها  وسيأيت  والشقاق،  النزاع 
املبحث السابق أن الفقهاء متفقون عىل مرشوعية الصلح، فإذا كان الصلح 

بني األزواج مرشوعًا فتقديم طلب ألجله مرشوع.

فواقع املسألة هو تقديم طلب ملركز تسوية النزاعات األرسية ألجل حل 
والوسائل  الطرق  إىل  النزاع  أطراف  وتوجيه  الزوجني،  بني  الواقع  النزاع 
املعينة عىل رأب الصدع بينهم، وهو يف حقيقته وسيلة ملقصد الصلح بينهم، 
املوصلة  فالوسيلة  مرشوعًا  املقصد  كان  فإذا  املقاصد،  أحكام  هلا  والوسائل 

إليه مرشوعة أيضًا)1(.

األرسية،  النزاعات  لتسوية  طلب  تقديم  جواز  ذلك  من  لنا  فيحصل 
ألجل  والدعوى  الشكوى  سامع  جواز  مرشوعية  عىل  دلَّ  وقد  ومرشوعيته، 

حل النزاع األرسي غري ما ذكرت سابقًا، ما ييل:

َوتَۡشَتِكٓ  َزۡوِجَها  ِف  تَُجِٰدلَُك  ٱلَِّت  قَۡوَل   ُ ٱللَّ َسِمَع  1. قوله تعاىل: ﴿قَۡد 
فاملجادلة هي  بَِصرٌي1﴾)2(،  َسِميُعۢ   َ ٱللَّ إِنَّ  َتَاُوَرُكَماۚٓ  يَۡسَمُع   ُ َوٱللَّ  ِ ٱللَّ إَِل 
املحاورة بالتي هي أحسن)3(، وسامع الشكوى للوصول إىل احلل املناسب، 
واملساعدة عىل القضاء عىل ما يعكر صفو احلياة بني الزوجني، وختفيف حدة 

ينظر: موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو )775/8(.  )1(
)2( سورة املجادلة اآلية 1.

املنري  املصباح  ص)89(،  األصبهاين  للراغب  القرآن،  غريب  يف  املفردات  ينظر:   )3(
ص)36(.
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فوجه  اهلدم،  من  كياهنا  وصيانة  األرسة  بقاء  عىل  للمحافظة  بينهام؛  النزاع 
الشاهد من اآلية: أهنا تدل عىل جواز سامع الشكوى ألجل الصلح.

إين  يشء،  كل  سمعه  وسع  الذي  »تبارك  قالت:  اهنع هللا يضر  عائشة  وعن 
إىل  تشتكي زوجها  بعضه، وهي  ثعلبة وخيفى عيل  بنت  ألسمع كالم خولة 
شبايب  أكل  اهلل!  رسول  يا  تقول:  وهي  مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول 
إين  اللهم  مني،  ظاهر  ولدي  وانقطع  سني  كرب  إذا  حتى  بطني،  له  ونثرت 
قَۡوَل   ُ ٱللَّ َسِمَع  اآلية: ﴿قَۡد  نزل جربيل هبذه  برحت حتى  فام  إليك!  أشكو 
»احلمد  قالت:  رواية  ويف   .»﴾ِ ٱللَّ إَِل  َوتَۡشَتِكٓ  َزۡوِجَها  ِف  تَُجِٰدلَُك  ٱلَِّت 
اهلل  إىل رسول  املجادلة تشكو  لقد جاءت  الذي وسع سمعه األصوات،  هلل 
لجو زع:  فأنزل اهلل  البيت ما أسمع ما تقول،  ناحية  مـلسو هيلع هللا ىلص، وأنا يف 

ُ قَۡوَل ٱلَِّت تَُجِٰدلَُك ِف َزۡوِجَها﴾«)1(. ﴿قَۡد َسِمَع ٱللَّ

وحتاورك  ختاصمك  تَُجِٰدلَُك﴾:  ٱلَِّت  ﴿قَۡوَل  »ومعنى  البغوي:  قال 
وتراجعك يف زوجها«)2(. وُذكر أن ذلك يف قراءة عبد اهلل بن مسعود: ﴿قَْد 

َسِمَع الُل قَْوَل الَِّت ُتَاوُِرَك ِف َزوِْجَها﴾«)3(.
َسِميَعۢا  ٱللَُّ  ﴿َوكََن  تعاىل:  اهلل  قول  باب  التوحيد،  كتاب  يف  تعليقًا  البخاري  رواه   )1(
)ح  الظهار،  باب  الطالق،  كتاب  السنن،  يف  النسائي  عند  موصول  وهو  بَِصرٗيا134﴾، 
2063(، وأمحد يف  الظهار، )ح  باب  الطالق،  كتاب  السنن،  ماجة يف  وابن   ،)3460
املسند )228/40(، )ح 24195(. وإسناده صحيح، صححه األلباين يف صحيح ابن 

ماجة، )ح 2063(.
تفسري البغوي )51-50/8(.  )2(

للقرطبي  القرآن،  ألحكام  اجلامع  وينظر:   .)227/23( تفسريه  يف  جرير  ابن  أخرجه   )3(
.)273/17(
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2. عن أم سلمة اهنع هللا يضر قالت: قال رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص: ))إنكم 
له  فأقيض  بعض،  من  بحجته  أحلن  يكون  أن  بعضكم  ولعل   ، إيلَّ ختتصمون 
عىل نحٍو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فال يأخذه؛ فإنام 

أقطع له به قطعة من النار(()1(.
ووجه الشاهد من احلديث: مرشوعية سامع الدعوى إلظهار احلق. قال 
الطاهر بن عاشور: »ومقصد الرشيعة من نظام هيئة القضاء كلها عىل اجلملة 
أن يشتمل عىل ما فيه إعانة عىل إظهار احلقوق وقمع الباطل الظاهر واخلفي، 
وذلك مأخوذ من حديث: ))إنكم ختتصمون إيل..(( ففي هذا احلديث داللة 

عىل أن طرق إظهار احلق خمتلفة«)2(.
3. عن عيل بن أيب طالب هنع هللا يضر: أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص بعثه إىل اليمن 
قاضيًا، فقال له: ))فإذا جلس بني يديك اخلصامن فال تقضنيَّ حتى تسمع من 

اآلخر كام سمعت من األول؛ فإنه أحرى أن يتبني لك القضاء(()3(.
مرشوعية  من  السابق:  كاحلديث  أيضًا  احلديث  هذا  من  الشاهد  ووجه 
طريقة  بأي  لصاحبه  وإيصاله  احلق  وإظهار  والشكوى،  الدعوى  سامع 

مستطاعة. ووسيلة 

متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب املظامل، باب إثم من خاصم يف باطل وهو يعلمه،   )1(
)ح 2458( صحيح مسلم، كتاب األقضية، باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة، )ح 

.)1713
مقاصد الرشيعة اإلسالمية، للطاهر بن عاشور ص)220(.  )2(

رواه أبو داود يف السنن، كتاب األقضية، باب كيف القضاء، )ح 3582(، والرتمذي   )3(
يف السنن، كتاب أبواب األحكام عن رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص، باب القايض ال يقيض 

بني اخلصمني حتى يسمع كالمهام، )ح 1331(. وحسنه الرتمذي.
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قال الطاهر بن عاشور: »فيجب عىل احلاكم أن يستقيص وجوه احلجج 
دون  احلقوق  بعض  حفظ  إىل  بالوصول  ولو  يستطيع  ما  بقدر  احلق  املبيَّنة 
الفقهاء يضيفون  البعض خري من ضياع الكل... ومل يزل  بعض؛ فإن حفظ 
إىل أحكام املرافعات ضوابط ورشوطًا كثرية ما كان السلف يراعوهنا... وقد 
ظهر أن مقصد الرشيعة من القايض إبالغه احلقوق إىل طالبيها، وذلك يعتمد 

أمورًا: أصالة الرأي، والعلم، والسالمة من نفوذ غريه عليه، والعدالة«)1(.

4. وأما الدليل من النظر: فإن مسألتنا هذه أشبه بمسألة بعث احلََكمني 
عند الشقاق الزوجي رغم وجود قاٍض يف البلد، إال أن مسألتنا ختتلف عنها 
من جهة أن بعث احلََكمني أنام يكون من قبل احلاكم، وأما مسألتنا هنا فهي 
برغبة طريف النزاع أو أحدمها لإلصالح بينهام وتسوية النزاع، فإذا كان بعث 
مرشوعة  هذه  فمسألتنا  الزوجني  رضا  دون  مرشوعًا  الشقاق  عند  احلََكمني 
مرشوعية  عىل  الفقهاء  اتفق  وقد  أحدمها،  أو  برضامها  ألهنا  أوىل  باب  من 

بعث احلََكمني عند الشقاق)2(.

مقاصد الرشيعة اإلسالمية، للطاهر بن عاشور ص)221(.  )1(
معني   ،)190/2( للجصاص  القرآن،  أحكام   ،)938/3( القضاة  روضة  ينظر:   )2(
مغني   ،)124/5( األم   ،)113/4( املنتقى   ،)310/1( الرفيع  عبد  البن  احلكام، 
بعث  مرشوعية  عىل  اإلمجاع  ونقل   .)264-263/10( املغني   ،)261/3( املحتاج 
 ،)122/2( املجتهد  بداية  يف  رشد  وابن   ،)758/2( القبس  يف  العريب  ابن  احلََكمني 

وابن هبرية يف اإلفصاح )143/2(.
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أمرهم  بعرض  األرسي  النزاع  أطراف  إلزام  وهي:  الثانية  املسألة  وأما 
التي  والتطليق  الطالق  املنازعات األرسية يف شأن دعوى  عىل مركز تسوية 

جيوز فيها الصلح قبل رفعها أمام حمكمة األرسة.

فيتقدم أطراف النزاع بعرض أمرهم عىل مركز تسوية املنازعات األرسية، 
لفض النزاع الواقع قبل رفع دعوى الطالق والتطليق التي جيوز فيها الصلح 
الطلب  البت يف  بعد  إال  ُتسَمع  الدعوى وال  ُترَفع  فال  أمام حمكمة األرسة، 
املقدم للمركز، ويقوم املركز ببحث موضوع النزاع وسامع األقوال والسعي 
حلله، واالستعانة باملختصني يف ذلك، فإن مل حُيَل؛ أحاله إىل جهات التقايض 

يف حمكمة األرسة الستكامل رفع الدعوى وسامعها أمام القايض املختص.

األرسية؛  املنازعات  مركز  عىل  هذا  أمرهم  بعرض  إلزامهم  حكم  فام 
ألجل تفادي إشغال القضاء بأمر يمكن حله صلحًا؟

قبل معرفة حكمه، ال بد من تكييف املسألة ثم بيان حكمها:

القضائي واألعامل  داخلة يف مسألة االختصاص  أهنا  نجد  املسألة  فهذه 
املعاونة للقضاء التابعة له تنظياًم وترتيبًا، مما يستعان هبذه األعامل ألجل احلد 
من إشغال القضاء بمسائل يمكن حلها صلحًا، وكذلك حفاظًا عىل الرتابط 
بعث  بمسألة  أشبه  وهي  بينهم،  واملحبة  واملودة  التوافق  وإبقاء  األرسي، 
اإللزام  البلد، عىل وجه  الزوجي مع وجود قاض يف  الشقاق  احلََكمني عند 
الزوجي  الشقاق  عند  احلََكمني  بعث  مسألة  عن  تفرتق  مسألتنا  أن  إال  هلام، 
من جهة أن مسألتنا تكون قبل رفع األمر للقايض، وأما بعث احلََكمني فإنام 

يكون من قبل القايض بعد رفع األمر إليه.
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احلََكمني  بعث  حكم  يف  يقال  ما  املسألة  هذه  يف  يقال  أن  ممكن  لذلك 
عند  احلََكمني  بعث  مرشوعية  عىل  متفقون  فالفقهاء  الزوجي،  الشقاق  عند 

الشقاق الزوجي)1(. واستدلوا عىل ذلك بام ييل:

ۡهلِهِۦ 
َ
أ ّمِۡن  َحَكٗما  فَٱۡبَعُثواْ  بَۡينِِهَما  ِشَقاَق  ِخۡفُتۡم  ﴿ِإَوۡن  تعاىل:  قوله   .1

َ َكَن َعلِيًما  إِنَّ ٱللَّ ُ بَۡيَنُهَماۗٓ  إِۡصَلٰٗحا يَُوّفِِق ٱللَّ إِن يُرِيَدآ  ۡهلَِهآ 
َ
أ ّمِۡن  وََحَكٗما 

َخبرِٗيا35﴾)2(.
اهلل  رسول  قال  قال:  هنع هللا يضر  عباس  بن  اهلل  عبد  عن  جاء  ما   .2

مـلسو هيلع هللا ىلص: ))ال رضر وال رضار(()3(.

منهم  مجاعة  اختار  فقد  احلََكمني،  بعث  مرشوعية  عىل  اتفاقهم  ومع 
املعتمد)4(. واستدلوا  املالكية والشافعية يف  بالوجوب قال  وجوبه، وبالقول 

بام ييل:
معني   ،)190/2( للجصاص  القرآن،  أحكام   ،)938/3( القضاة  روضة  ينظر:   )1(
مغني   ،)124/5( األم   ،)113/4( املنتقى   ،)310/1( الرفيع  عبد  البن  احلكام، 
بعث  مرشوعية  عىل  اإلمجاع  ونقل   .)264-263/10( املغني   ،)261/3( املحتاج 
 ،)122/2( املجتهد  بداية  يف  رشد  وابن   ،)758/2( القبس  يف  العريب  ابن  احلََكمني 

وابن هبرية يف اإلفصاح )143/2(.
سورة النساء اآلية 35.  )2(

أخرجه ابن ماجة يف السنن، كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره، )ح   )3(
والبيهقي   ،)56/2( السنن  يف  والدارقطني   )2865 )ح  املسند،  يف  وأمحد   ،)2341
يف  واأللباين  ص)132(،  األربعني  يف  النووي  وحسنه   .)70/6( الكربى  السنن  يف 

صحيح ابن ماجة، )ح 2341(.
الطالبني  روضة   ،)16/4( اجلليل  مواهب   ،)306/3( القليويب  حاشية  ينظر:   )4(
بعض  واختار   .)392/6( املحتاج  هناية   ،)261/3( املحتاج  مغني   ،)371/7(
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ّمِۡن  َحَكٗما  فَٱۡبَعُثواْ  بَۡينِِهَما  ِشَقاَق  ِخۡفُتۡم  ﴿ِإَوۡن  تعاىل:  قوله  بعموم   .1
َ َكَن  إِنَّ ٱللَّ بَۡيَنُهَماۗٓ   ُ يَُوّفِِق ٱللَّ إِۡصَلٰٗحا  يُرِيَدآ  إِن  ۡهلَِهآ 

َ
أ ّمِۡن  ۡهلِهِۦ وََحَكٗما 

َ
أ

َعلِيًما َخبرِٗيا35﴾)1(. واألمر فيها يدل عىل الوجوب.
الشقاق  الزوجني عىل ما مها فيه من  النظر: قالوا: ال حيل ترك  2. ومن 

املؤدي إىل اإلثم وفساد الدين.

من  وهو  الظلم،  رفع  من  الشقاق  عند  احلََكمني  بعث  أن  قالوا:  وأيضًا 
الواجب عىل ويل األمر)2(.

ج مسألتنا هنا عىل قول من يقول بوجوب بعث احلََكمني،  وممكن أن خترَّ
بعرض  األرسي  والنزاع  الشقاق  أطراف  فإلزام  ذلك،  يف  ظاهرة  وهي 
يمكن حله  بأمر  القضاء  إشغال  تفادي  رفعه؛ ألجل  قبل  املركز  أمرهم عىل 
الظلم  رفع  مصلحة  فيه  حيصل  وأيضًا  البني،  ذات  بإصالح  وذلك  صلحًا، 
بالرتايض وهي من مقاصد مرشوعية ببعث احلََكمني، قال ابن عرفة: »وهو 
تعنّي  عند  وجوبه  يعرض  وقد  إليه،  مندوب  ذاته  حيث  من  الصلح-  -أي 

مصلحٍة«)3(.

ومما ُيستدل به أيضًا عىل وجوب إلزام أطراف النزاع بذلك، ما ييل:

الرشيعة  يف  التحكيم  ينظر:  ذلك.  عىل  دليل  هلم  ُيذكر  ومل  مستحب،  أنه  الشافعية 
اإلسالمية، لعبد اهلل اخلنني ص)182-181(.

سورة النساء اآلية 35.  )1(

ينظر: املصادر السابقة.  )2(
ينظر: مواهب اجلليل )80/5(، حاشية العدوي عىل اخلريش )2/6(.  )3(
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حتى  اخلصوم  »ردوا  قال:  هنع هللا يضر  اخلطاب  بن  عمر  عن  جاء  ما   .1
يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن«)1(.

النار  الراشد سياسة رشعية يف إطفاء  الوارد عن اخلليفة  ففي هذا األمر 
بني الناس، ورفع املنازعات املوبقات عنهم)2(.

2. قرر الفقهاء قاعدة عظيمة يف أن املصالح األخروية وأسباهبا ال تعرف 
بالرضورة  معروفة  وأسباهبا  الدنيوية  املصالح  وأن  الرشع،  طريق  من  إال 
والعادة والتجربة، وقد تقرر رشعًا وعادة وجتربة أن إصالح ذات البني بني 
األزواج، وحل كثري من قضايا الطالق والفراق، ودفع الشحناء والبغضاء 
للشكوى  واإلصغاء  النزاع،  ألطراف  االستامع  خالل  من  حاصل  بينهم؛ 
الصلح.  يف  السعي  قبل  احلكم  يف  العجلة  وعدم  العالج،  سبل  عن  بحثًا 
ودافعة  للمصالح  جالبة  أهنا  شك  ال  الفقهاء-  عند  املقررة  -القاعدة  وهذه 

للمفاسد، والرشع مبني عىل جلب املصالح ودفع املفاسد)3(.

3. إن من القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإصالح دين الناس 
ودنياهم، إجياد والية حتكم بني الناس لكن ليس عىل سبيل القضاء وطرقه، 
وإنام عىل سبيل االحتساب، وهو ما ُيعرف بوالية احلسبة، وقد جرت العادة 
تسمى  خاصة،  بوالية  ذلك  إفراد  اإلسالمية  الدولة  يف  الواليات  نظام  يف 

يف  شبة  بن  وعمر  )ح15304(،   ،)304-303/8( املصنف  يف  الرزاق  عبد  أخرجه   )1(
تارخيه )408/1(، )ح 1308( والبيهقي يف السنن الكربى )66/6(.

ينظر: تبني احلقائق )30/5(، إعالم املوقعني )152-151/1(.  )2(
احلكمية،  الطرق   ،)39  ،14-13/1( السالم  عبد  بن  للعز  الكربى،  القواعد  ينظر:   )3(

البن القيم ص)65(، املوافقات، للشاطبي )78-44/2(.
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األرسي  العنف  قضايا  يف  البني  ذات  إصالح  أعامهلا  ومن  احلسبة،  بوالية 
النزاع، وقاعدته وأصله كام قال  واخلالف األرسية، وسامع شكوى أطراف 
ابن القيم: »هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر... وهذا واجب عىل كل 
مسلم قادر وهو فرض كفاية، ويصري فرض عني عىل القادر الذي مل يقم به 
غريه من ذوي السلطان«)1(. ومداره كام قال أيضًا هللا همحر: »عىل الصدق يف 

اإلخبار والعدل يف اإلنشاء«)2(.

الطرق احلكمية ص)237(.  )1(
الطرق احلكمية ص)238(.وينظر: قواعد األحكام، للعز بن عبد السالم )165/1-  )2(

.)200-197 ،169
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الثاني المبحث 
حكم الصلح بين الزوجين والقضايا التي يجوز فيها

وفيه مطلبان:

الكويتي  قانون حمكمة األرسة  بأنه قد نصَّ  ُأنبه  املطلب األول  قبل ذكر 
رقم )12( لسنة 2015م املعدل بالقانون رقم )11( لسنة 2018م عىل أن 
الزوجني  بني  الواقع  النزاع  فض  هو  األرسية  املنازعات  تسوية  مركز  عمل 
األحوال  دعاوى  غري  »يف   :)9( رقم  مادته  يف  جاء  فقد  بينهم،  والصلح 
ومنازعات  املستعجلة  والدعوى  الصلح،  فيها  جيوز  ال  التي  الشخصية 
التنفيذ واألوامر الوقتية جيوز لصحاب الشأن قبل اللجوء إىل حمكمة األرسة 
املختص،  األرسية  املنازعات  تسوية  مركز  إىل  النزاع  لتسوية  طلبًا  يقدم  أن 
بجوانبه  وتبصريهم  النزاع  طريف  أقوال  سامع  ذلك  بعد  املركز  ويتوىل   ....
املختلفة وآثاره وعواقب التامدي فيه، ويبدي هلم النصح واإلرشاد يف حماولة 

لتسوية النزاع وديًا حفاظًا عىل كيان األرسة«.

أخرى  وقضايا  الصلح،  فيها  جيوز  ال  قضايا  هناك  أن  هذا  من  ويستفاد 
األوىل  املسألة  مسألتني،  املبحث  هذا  يف  سأتناول  لذلك  الصلح،  فيها  جيوز 
مرشوعية الصلح بني الزوجني عند النزاع والشقاق، واملسألة الثانية القضايا 

الزوجية التي جيوز فيها الصلح والتي ال جيوز فيها الصلح.
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والشقاق  النزاع  عند  الزوجين  بين  الصلح  حكم  األول:  المطلب 
بينهما:

هذه املسألة التي سنتناوهلا يف هذا املطلب، وهذا العمل الذي هيدف له 
املركز ويسعى له -وهو الصلح بني األزواج- من حماسن الرشيعة اإلسالمية 
العظيمة، فهو طريق إلصالح ذات بني  التي قررهتا األدلة، ومن مقاصدها 
مرشوعية  عىل  الفقهاء  اتفق  وقد  ومتآلفة،  جمتمعة  واستمرارها  األرسة، 
الصلح بني الزوجني عند النزاع والشقاق بينهام، وجاءت األدلة يف الكتاب 

والسنة مقررة ذلك كام ييل:
ۡو 

َ
أ بَِصَدقٍَة  َمَر 

َ
أ َمۡن  إِلَّ  َۡوىُٰهۡم  ّمِن نَّ َكثرِيٖ  ِف  َخرۡيَ  1. قوله تعاىل: ﴿لَّ 

ۡو إِۡصَلِٰۢح َبنۡيَ ٱنلَّاِس﴾)1(.
َ
َمۡعُروٍف أ

فََل  إِۡعَراٗضا  ۡو 
َ
أ نُُشوًزا  َبۡعلَِها  ِمۢن  َخافَۡت  ةٌ 

َ
ٱۡمَرأ ﴿ِإَوِن  تعاىل:  قوله   .2

ۡلُح َخرۡيٞ﴾)2(. ن يُۡصلَِحا بَۡيَنُهَما ُصۡلٗحاۚ َوٱلصُّ
َ
ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ

اآلية  يف  العموم  وجه  عىل  الناس  بني  الصلح  مرشوعية  الداللة:  وجه 
اآلية  يف  اخلصوص  وجه  عىل  الزوجني  بني  الصلح  ومرشوعية  األوىل، 

األخرى.
مـلسو هيلع هللا ىلص:  هنع هللا يضر قال: قال رسول اهلل  3. ما جاء عن أيب هريرة 

))الصلح جائز بني املسلمني(()3(.

سورة النساء اآلية 114.  )1(

سورة النساء اآلية 128.  )2(
أخرجه أبو داود يف السنن، كتاب األقضية، باب يف الصلح، )ح 394(. والرتمذي يف   )3(
مـلسو هيلع هللا ىلص، باب ما ذكر عن رسول اهلل يف  السنن، أبواب األحكام عن رسول اهلل 
الناس، )ح 1352( وابن ماجة يف السنن، كتاب األحكام، باب الصلح،  الصلح بني 

)ح 2353(. واحلديث صححه الرتمذي.
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قدامة  ابن  قال  الزوجني،  بني  الصلح  مرشوعية  عىل  األمة  وأمجعت 
خيف  إذا  الزوجني  بني  الصلح  ومنه  أنواعه  وذكر  الصلح  عرف  أن  -بعد 
الشقاق بينهام- قال: »وأمجعت األمة عىل جواز الصلح يف هذه األنواع التي 

ذكرناها«)1(.

ال  والتي  الصلح  فيها  يجوز  التي  الزوجية  القضايا  الثاني:  المطلب 
يجوز فيها:

إن ما جاء يف النص القانوين أعاله يف مادته رقم )9(، أفاد بأن القضايا 
الدالة  األدلة  قررته  ما  وهذا  الصلح،  فيها  جيري  أهنا  فيها  األصل  الزوجية 
عىل عموم مرشوعية الصلح)2(، واألدلة الدالة عىل مرشوعية بعث احَلَكمني 
أنواع  أن  هذا)4(  ويف  علامؤنا:  »قال  القرطبي:  قال  والنزاع)3(،  الشقاق  عند 
أو  أن تصرب هي،  الزوج عىل  يعطي  بأن  النازلة  مباحة يف هذه  كلها  الصلح 
تعطي هي عىل أن يؤثر الزوج... أو أن يقع الصلح عىل الصرب واألثرة من 

غري عطاء، فهذا كله مباح«)5(.

قال ابن قدامة: »وإذا خافت املرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها، لرغبته 
عنها، إما ملرض هبا، أو كرٍب، أو َدَمامة، فال بأس أن تضع عنه بعض حقوقها 

للكشناوي  املدارك،  أسهل   ،)30/5( للزيلعي  احلقائق،  تبيني   ،)5/7( املغني  ينظر:   )1(
)15/3(، هناية املحتاج )382/4(. وقد نقل ابن قدامة اإلمجاع عىل ذلك.

ينظر: املطلب السابق.  )2(

ينظر: املبحث السابق.  )3(
يقصد اآلية 128 من سورة النساء يف بعث احَلَكمني.  )4(

اجلامع ألحكام القرآن )405/5(. ينظر: املطلب السابق.  )5(
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نُُشوًزا﴾ َبۡعلَِها  ِمۢن  َخافَۡت  ةٌ 
َ
ٱۡمَرأ ﴿ِإَوِن  تعاىل:  اهلل  لقوله  بذلك،  تسرتضيه 

اآلية...، ومتى صاحلته عىل ترك يشء من قسمها أو نفقتها، أو عىل ذلك كله 
جاز، فإن رجعت فلها ذلك«)1(.

إال أنه نصَّ أيضًا بأن هناك قضايا ال جيوز فيها الصلح، فام هي القضايا 
التي ال جيوز فيها الصلح؟

التي  القضايا  هي  فيها،  جيري  وال  الصلح  فيها  جيوز  ال  التي  القضايا 
حتريم  أو  حرام  لتحليل  أو  اخلصمني،  أحد  لظلم  طريقًا  الصلح  فيها  يكون 
حالل، قال ابن القيم: »واحلقوق نوعان: حق اهلل، وحق اآلدمي، فحق اهلل 
ال مدخل للصلح فيه كاحلدود، وأما حقوق اآلدميني فهي التي تقبل الصلح 
واإلسقاط واملعاوضة عليها... والصلح العادل هو الذي أمر اهلل به ورسوله 
حُيل  الذي  والصلح  بعينه....  الظلم  هو  اجلائر  والصلح  مـلسو هيلع هللا ىلص، 
أو إحالل  الذي يتضمن حتريم بضع حالل  احلرام، وحُيرم احلالل كالصلح 
 ، بضع حرام أو إرقاق حرٍّ أو نقل نسب... أو إسقاط واجب، أو تعطيل حدٍّ

أو ظلم ثالث وما أشبه ذلك، فكل هذا صلح جائر مردود«)2(.
الذي  الصلح  هو  جيوز:  ال  الذي  الصلح  أن  -من  القيم  ابن  ذكره  وما 
للحالل-  حتريم  أو  للحرام  حتليل  فيه  أو  األطراف،  ألحد  ظلم  فيه  يكون 

أصٌل ال خالف فيه بني العلامء)3(.
املغني )263-262/10(.  )1(

إعالم املوقعني )153-152/1(.  )2(
ينظر: تبيني احلقائق )30/5-31(، أسهل املدارك )16/3(، هناية املحتاج )382/4-  )3(

إعالم   ،)406/5( للقرطبي  القرآن،  أحكام  و)12/7(،   )6/7( املغني   ،)383
املوقعني )152/1-153(، نيل األوطار، للشوكاين )305/5(.
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للزوج  الزوجة  كمصاحلة  احلالل  حيرم  الذي  »والصلح  الشوكاين:  قال 
يبيت عند رضهتا، والذي حيلل  أو ال  يتزوج عليها  أو ال  يطلقها  أن ال  عىل 
احلرام كأن يصاحله عىل وطء أمة ال حيل له وطؤها أو أكل ما ال حيل له أكله 

أو نحو ذلك«)1(.
واألدلة عىل ذلك:

بَۡيَنُهَماۖ  ۡصلُِحواْ 
َ
فَأ ٱۡقَتَتلُواْ  ٱلُۡمۡؤِمننَِي  1. قوله تعاىل: ﴿ِإَون َطآئَِفَتاِن ِمَن 

ِۚ فَإِن  ۡمرِ ٱللَّ
َ
َء إَِلٰٓ أ ٰ تَِفٓ ۡخَرٰى فََقٰتِلُواْ ٱلَِّت َتۡبِغ َحتَّ

ُ
فَإِۢن َبَغۡت إِۡحَدىُٰهَما َعَ ٱۡل

َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنَي9﴾)2(،  ْۖ إِنَّ ٱللَّ ۡقِسُطٓوا
َ
ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَما بِٱۡلَعۡدِل َوأ

َ
فَآَءۡت فَأ

طريقه  كان  لو  البغي  وهنى  العدل،  بالصلح  تعاىل  اهلل  أمر  اآلية  هذه  ففي 
باإلصالح  اهلل سبحانه  أمر  »وقد  القيم:  ابن  قال  اجلائر؛ ألنه ظلم،  الصلح 
أمر  فحينئذ  األخرى  عىل  إحدامها  بغت  فإن  أوال،  املقتتلتني  الطائفتني  بني 
ففي اإلصالح مع ظلمها هضم حلق  فإهنا ظاملة،  بالصلح؛  الباغية ال  بقتال 

املظلومة«)3(. الطائفة 
مـلسو هيلع هللا ىلص:  هنع هللا يضر قال: قال رسول اهلل  2. ما جاء عن أيب هريرة 

))الصلح جائز بني املسلمني، إال صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرم حالالً(()4(.

نيل األوطار )305/5(.  )1(
سورة احلجرات اآلية 9.  )2(

إعالم املوقعني )153/1(.  )3(
أخرجه أبو داود يف السنن، كتاب األقضية، باب يف الصلح، )ح 394(. والرتمذي يف   )4(
مـلسو هيلع هللا ىلص، باب ما ذكر عن رسول اهلل يف  السنن، أبواب األحكام عن رسول اهلل 
الناس، )ح 1352( وابن ماجة يف السنن، كتاب األحكام، باب الصلح،  الصلح بني 
صححه  8784(.واحلديث  )ح   ،)389/14( املسند  يف  أمحد  واإلمام   ،)2353 )ح 

الرتمذي وغريه. ينظر: نيل األوطار )304/5(.
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واحلديث واضح الداللة يف مرشوعية الصلح إال ما استثني، وهو الصلح 
املحرم الذي يؤدي إىل حتريم حالل أو حتليل حرام، قال الشوكاين: »ظاهر 

هذه العبارة -أي احلديث- العموم، فيشمل كل صلح إال ما استثني«)1(.

نيل األوطار )305/5(.  )1(
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الثالث المبحث 
في الشروط المعتبرة فيمن يتولى اإلصالح بين 

الزوجين، وصفة الصلح.

وفيه مطلبان:

المطلب األول: الشروط المعتبرة فيمن يستعين بهم مركز تسوية 
النزاعات األسرية لإلصالح بين الزوجين:

لقد سبق أن ذكرنا بأنه قد أقر قانون حمكمة األرسة الكويتي رقم )12( 
لسنة 2015م املعدل بالقانون رقم )11( لسنة 2018م يف مادته رقم )9(، 
وقوع  عند  األرسية  املنازعات  وتسوية  الزوجني،  بني  الصلح  إجراءات 
النزاع والشقاق، وحل هذه النزاعات بطرٍق ودية تكفل املحافظة عىل كيان 
املنازعات  فض  مركز  استعانة  جواز  ذلك  شأن  يف  أيضًا  جاء  ومما  األرسة، 
والنفسيني  االجتامعيني  وباخلرباء  الرشعيني،  واملختصني  بالعلامء  األرسية 
سامع  ذلك  بعد  املركز  »ويتوىل  ييل:  ما  عىل  نصت  فقد  ذلك،  يف  واملؤهلني 
أقوال طريف النزاع وتبصريهم بجوانبه املختلفة وآثاره وعواقب التامدي فيه، 
ويبدي هلم النصح واإلرشاد يف حماولة لتسوية النزاع وديًا حفاظًا عىل كيان 
منه،  الغرض  حيقق  طريق  بأي  للحضور  الشأن  أصحاب  وخيطر  األرسة. 
ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة 
علامء  من  أيٍّ  برأي  االستعانة  التسوية  إجراء  عند  للمراكز  وجيوز  رسمية. 
املقيدين  املحامني  أو  النفسيني  أو  االجتامعيني  االختصاصيني  من  أو  الدين 
بجدول خاص يعد لذلك يف املحكمة الكلية. ويصدر قرار من وزير العدل 
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اجلدول،  يف  قيدهم  وإجراءات  االختصاصيني  هؤالء  اختيار  قواعد  بوضع 
وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة«.

الرشعيني  باخلرباء  االستعانة  مسألة:  القانوين  النص  هذا  أفاد  فقد 
هي  فام  الختيارهم،  ورشوطًا  قواعد  ووضع  والنفسيني،  واالجتامعيني 

الرشوط املعتربة هلم، وما حكمها رشعًا؟

املسألة وحكمها: تكييف 

ج هذه املسألة عىل ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: الرشوط املعتربة يف  خُترَّ
احلََكمني املبعوثني عند الشقاق.

فاملقصد من االستعانة بالعلامء الرشعيني واخلرباء االجتامعيني والنفسيني 
-الذي نص عليه القانون املذكور-، هو حلُّ املنازعات األرسية وفضها؛ بام 
عىل  واملحافظة  بينهم،  لإلصالح  والسعي  النزاع،  أطراف  بني  العدل  حيقق 
كيان األرسة، وتقديم النصح والتوجيه واإلرشاد هلم بام حيقق ذلك، من ِقبل 

َمن هو عامل باألحكام، عارف بأحواهلام وبام يصلحهام.

عند  احلََكمني  بعث  مرشوعية  يف  وعينه  املقصد  ذات  هو  املقصد  وهذا 
الشقاق الزوجي، والذي نص عليه قوله تعاىل: ﴿ِإَوۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما 
 ُ ٱللَّ يَُوّفِِق  إِۡصَلٰٗحا  يُرِيَدآ  إِن  ۡهلَِهآ 

َ
أ ّمِۡن  وََحَكٗما  ۡهلِهِۦ 

َ
أ ّمِۡن  َحَكٗما  فَٱۡبَعُثواْ 

َ َكَن َعلِيًما َخبرِٗيا35﴾)1()2(. بَۡيَنُهَماۗٓ إِنَّ ٱللَّ
سورة النساء اآلية 35.  )1(

ينظر: أحكام القرآن، للقرطبي )175/5(، علم املقاصد الرشعية، للدكتور نور الدين   )2(
اخلادمي ص)185(.
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وهي:  ذلك،  يف  الرشوط  أهم  إىل  يشري  أنه  املذكور  القانون  من  وُيفهم 
رشط اإلسالم، ورشط العدالة، ورشط االختصاص -سواًء بالعلم الرشعي 

أو بعلم االجتامع أو بعلم النفس- واخلربة يف ذلك.
قائاًم عىل  قانون حمكمة األرسة  إنام محلنا عليه كون  املستفاد  الفهم  وهذا 
أحكام الرشيعة اإلسالمية يف األحوال الشخصية، فال بد من رشط اإلسالم، 
التابعة هلا من  وكذلك رشط العدالة إنام اعترب ألن عمل املحكمة واجلهات 
ومن  القضاة  يف  العدالة  اعتبار  عىل  قائم  والقضاء  للقضاء،  التابعة  األعامل 

يعاوهنم، وهي رشوط ذكرها الفقهاء يف احلََكمني املبعوثني.
فام حكم اشرتاط هذه  القانون،  فقد نص عليه  وأما رشط االختصاص 

الرشوط الثالثة عند الفقهاء؟)1(
الرشط األول: رشط اإلسالم:

املبعوثني)2(،  احلََكمني  يف  اإلسالم  اشرتاط  إىل  الفقهاء  عامة  ذهب 
وكذلك هنا من باب أوىل اشرتاط ذلك؛ ألنه أشبه باحلََكم من وجه ، وأشبه 
ال  واملحتسب  واحلكم  آخر،  وجه  من  واملرشد  واملوجه  الناصح  باملحتسب 

بد من رشط اإلسالم فيهام؛ فكان رشطًا كذلك هنا)3(.

الفقهية  القوانني  كتابه  يف  جزي  ابن  ذكره  بام  الثالثة  الرشوط  هذه  بذكر  اكتفيت   )1(
ص)353(، فقد نص اشرتاط ذلك يف احلََكمني حيث قال: »وجيب أن يكونا مسلمني 
الزوجة«.  أهل  من  وحكم  الزوج  أهل  من  حكم  يكون  أن  واألكمل  فقيهني،  عدلني 

انتهى كالمه. فإذا كان ذلك يف احلََكمني فمن باب أوىل فيام نحن بصدده.
الفقهية،  القوانني   ،)113/4( للباجي  املنتقى،   ،)781/2( الصغري  الرشوط  ينظر:   )2(
البن جزي ص)350(، روضة الطالبني )371/7(، هناية املحتاج )392/6(، املغني 

.)265/10(
ينظر: الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية، البن القيم )225-224(.  )3(
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واألدلة عىل ذلك:
والعدالة رشط يف  احلاكم يف اإلصالح،  الوظيفة وكالة عن  أن هذه   .1
فيشرتط يف  العدالة،  ينوب عنه، واإلسالم رشط من رشوط  أو من  احلاكم 

املتويل لذلك اإلسالم)1(.
يقوم  ذلك  فمتويل  احلسبة،  أعامل  من  العمل  هذا  أن  أيضًا:  ويقال   .2

بالنصح والتوجيه، ومن رشط املحتسب اإلسالم)2(.
الرشط الثاين: العدالة:

وهذا الرشط اختلف فيه الفقهاء يف احلََكمني املبعوثني عىل قولني:
احلنفية  من  الفقهاء  مجاهري  قال  وبه  رشط.  العدالة  أن  األول:  القول 

واملالكية والشافعية واحلنابلة)3(.
واستدلوا عىل ذلك بدليل من النظر:

فقالوا: إن احلََكم إما أن يكون نائبًا عن القايض يف احلُكم بني الزوجني 
نائبًا  النظر يف شأهنام، وسواء كان وكياًل أو  عند اخلصومة، أو وكياًل عنه يف 

عنه؛ فإنه يشرتط فيه ما يشرتط يف القايض)4(.

املغني   ،)392/6( املحتاج  هناية   ،)175/5( القرآن  ألحكام  اجلامع  ينظر:   )1(
)265/10(، التحكيم يف الرشيعة اإلسالمية، لعبد اهلل اخلنني )202(.

ينظر: الطرق احلكمية، البن القيم )225(. واختار الشيخ عبد اهلل اخلنني: أنه يف حال   )2(
كان الزوجان كالمها كافرين فال يشرتط يف احلََكمني املبعوثني اإلسالم. ينظر: التحكيم 

يف الرشيعة اإلسالمية، للخنني )203-202(.
ينظر: الرشوط الصغري )781/2(، القوانني الفقهية )353(، هناية املحتاج )392/6(،   )3(

املغني )265/10(، أحكام القرآن، البن العريب )542/1(.
ينظر: هناية املحتاج )392/6(، املغني )265/10(.  )4(
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ليسا  احلََكمني ولو كانا  فينفذ حكم  أن ذلك ليس برشط،  الثاين:  القول 
ملا ذهب  بمخالفته  فقد رصح  املالكية،  من  العريب  ابن  اختيار  بعدلني. وهو 

إليه مجاهري الفقهاء فقال: والصحيح نفوذه)1(.

واستدل عىل ذلك بدليل من النظر:

فقال: إن اعتربنا عمل احلََكم وكالة فإن الوكالة ال يشرتط فيها العدالة، 
وإن اعتربنا عمله قضاء فقد ريض اخلصامن بحكمه عليهام)2(.

له  الوكيل  فإن  القايض،  عن  نيابة  عمله  كان  إن  بأنه  يناقش:  أن  وممكن 
العدالة،  متوليه  يف  ُيشرتط  القايض  وترصف  الترصف،  يف  األصيل  حكم 

فاشرُتطت العدالة فيه كام يف القايض.

وإن كان بعثهام من ِقَبل الزوجني، فإن هذا العمل ال بد فيه من اشرتاط 
األمانة، ومن صفات األمني العدالة)3(.

الوظيفة  أن هذه  السابق:  الرشط  قلناه يف  ما  الرشط  أيضًا يف هذا  ويقال 
احلسبة،  عمل  من  تكون  أن  وإما  حكمه،  فتأخذ  بالتحكيم  تلحق  أن  إما 
واملحتسب يشرتط فيه العدالة، إال إذا مل يوجد من يقوم باالحتساب إال من 

أحكام القرآن، البن العريب )544-543/1(.  )1(
املصدر السابق.  )2(

املغني   ،)538/1( القرآن  ألحكام  اجلامع   ،)392/6( املحتاج  هناية  ينظر:   )3(
.)265/10(
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هو ليس من أهل العدالة، فينتقل إىل من هو أقل منه؛ حلديث: ))إن اهلل يؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر(()1(.

فالذي يرتجح هو القول األول)2(.

إن  أما  املبعوثني،  احلََكمني  يف  ذلك  اشرتاط  يف  هو  إنام  اخلالف  وهذا 
احلسبة،  بأعامل  أشبه  هو  وإنام  ليس حتكياًم،  حقيقته  يف  املركز  إن عمل  قلنا: 
فاملحتسب يشرتط فيه الديانة واألمانة، ومها حقيقة العدالة، لكن إن مل يوجد 

من أهل العدالة من يقوم بذلك، فإنه ينتقل إىل من هم أقل)3(.

قال ابن القيم: »وهلذا جيب عىل كل ويل أمر أن يستعني يف واليته بأهل 
اهلل  فإن  وفجور،  كذب  فيه  كان  وإن  فاألمثل،  واألمثل  والعدل،  الصدق 

يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر«)4(.

والنفسيني-  واالجتامعيني  -للرشعيني  االختصاص  رشط  الثالث:  الرشط 
واخلربة يف ذلك:

بالقانون  املعدل  قانون رقم )12( لسنة 2015م  هذا الرشط نص عليه 
رقم )11( لسنة 2018م يف مادته رقم )9( كام ذكرنا ذلك يف أعاله، وهذا 
من  فقيهني  يكونا  بأن  املبعوثني  احلََكمني  مسألة  يف  الفقهاء  عنه  عرب  الرشط 
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، باب ))إن اهلل يؤيد الدين بالرجل   )1(
اإلنسان  قتل  حتريم  باب  اإليامن،  كتاب  صحيحه،  يف  ومسلم  )ح3062(،  الفاجر((، 

نفسه، )ح111(. ينظر: الطرق احلكمية، البن القيم )226-225(.
ينظر: التحكيم يف الرشيعة اإلسالمية، للخنني ص)205-204(.  )2(

ينظر: الطرق احلكمية، البن القيم ص)225-224(.  )3(
الطرق احلكمية ص)226(.  )4(
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وإنام  االجتهاد)1(،  مرتبة  بلغا  يكونا  بأن  املراد  وليس  واحلكمة،  البرص  أهل 
يف  عنه  وُيعرب  والتفريق،  باجلمع  اخلاصة  باألحكام  والعلم  املعرفة  لدهيام 

املصطلح احلديث باالختصاص واخلربة.

وهذا الرشط موضع خالف بني الفقهاء يف اشرتاطه يف احلََكمني املبعوثني 
عىل ثالثة أقوال:

القول األول:

من  الفقهاء  مجاهري  قال  وبه  فيه.  حيكامن  بام  فقيهني  يكونا  أن  ُيشرتط 
احلنفية، واملالكية يف األشهر، والشافعية يف املذهب، واحلنابلة يف املذهب)2(.

يف  واحلق  الصواب  إىل  يتوصالن  ال  احلََكمني  بأن  ذلك:  عىل  واستدلوا 
والعقل؛  الفقه  ذلك  وطريق  والرأي،  والبرص  بالعلم  إال  التفريق  أو  اجلمع 

فاشرتط الفقه والعلم فيهام)3(.

القول الثاين:

ال يشرتط أن يكون احلََكامن فقيهني، لكنه من األفضل واألكمل اتصافهام 
بذلك. وبه قال بعض املالكية والشافعية يف وجه واحلنابلة يف وجه)4(.

للنووي  الطالبني،  روضة   ،)175/5( للقرطبي  القرآن،  ألحكام  اجلامع  ينظر:   )1(
.)372/7(

املحتاج  هناية  ص)353(،  الفقهية  القوانني   ،)781/2( الصغري  الرشوط  ينظر:   )2(
)392/6(، املغني )265/10(، اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي )175/5(.

ينظر: املنتقى )114/4(، اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي )175/5(، هناية املحتاج   )3(
)392/6(، املغني )265/10(.

ينظر: املنتقى )113/4(، روضة الطالبني )372/7(، اإلنصاف )479-478/21(.  )4(
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واستدلوا عىل ذلك: بأنه مل يأِت ذكر اشرتاطه يف النصوص)1(.

اجلمع  عملهام  وجعل  باحلََكمني،  وصفهام  تعاىل  اهلل  بأن  وُيناقش: 
العلم والفقه،  والتفريق، وال بد يف هذا األمر من رأي ونظر، وطريق ذلك 

ن)2(. فالنصوص دلت عليه داللة تضمُّ

الثالث: القول 

قال  وبه  وكيالن.  مها  قلنا  إذا  يشرتط  وال  حاكامن،  مها  قلنا  إذا  يشرتط 
الشافعية يف قول واحلنابلة يف وجه)3(.

كانا  إن  األول  القول  أصحاب  به  استدل  بام  ذلك:  عىل  واستدلوا 
توكيل  فيصح  الفقه  فيها  يشرتط  ال  فالوكالة  وكلني  كانا  إن  وأما  حاكمني، 

عامة الناس)4(.

ويناقش: بأن العربة يف املقاصد واملعاين ال يف األلفاظ واملباين، واهلل تعاىل 
ساممها )َحَكمني( ولفظ احلََكم يف الرشيعة له داللة ومعاين تقتيض أن يكون 

له علم وبصرية، وللوكيل داللة ومعاين ختتلف عن احلكم)5(.

ينظر: اإلنصاف )479/21(.  )1(
للقرطبي  القرآن،  ألحكام  اجلامع   ،)539/1( العريب  البن  القرآن،  أحكام  ينظر:   )2(

)175/5(، املغني )265/10(.
ينظر: املجموع )141/18-144(، الكايف )403/4(، اإلنصاف )479/21(.  )3(

ينظر: املصادر السابقة.  )4(
ينظر: أحكام القرآن، البن العريب )539/1-540(، اإلنصاف )479/21(.  )5(
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والرأي  للنظر  به، وحلاجتهم  استدلوا  ما  لقوة  القول األول  لنا  فيرتجح 
واحلكمة والفقه، خاصة يف هذا الزمان فاألمر متعني يف اعتبار االختصاص 
يف الرشع، والعلوم األخرى التي يستعان بأهلها يف معاجلة املشاكل األرسية 
وحلها، فال بد من إجياد األعضاء املختصني بالفقه والرأي، ومن أهل البرص 
أما  املرداوي:  قال  الرشط  هلذا  حاجتهم  ولشدة  واخلربة،  واحلكمة  والعقل 
اشرتاط ذلك -كوهنام عاملني باجلمع والتفريق- فينبغي أن يكون بال خالف 

يف املذهب)1(.

اختيار االختصاصيني يف مركز تسوية املنازعات األرسية:

2015م  لسنة   )12( رقم  الكويتي  األرسة  حمكمة  قانون  أوضح  لقد 
وزير  بأن   )9( رقم  مادته  يف  2018م  لسنة   )11( رقم  بالقانون  املعدل 
العدل هو املختص بوضع قواعد اختيار االختصاصيني، الذين يستعني هبم 
مركز تسوية املنازعات األرسية وإجراءات قيدهم، فقد جاء يف نص املادة: 
»وجيوز للمراكز عند إجراء التسوية االستعانة برأي أيٍّ من علامء الدين أو 
بجدول  املقيدين  املحامني  أو  النفسيني  أو  االجتامعيني  االختصاصيني  من 
العدل بوضع  الكلية. ويصدر قرار من وزير  خاص يعد لذلك يف املحكمة 
وذلك  اجلدول،  يف  قيدهم  وإجراءات  االختصاصيني  هؤالء  اختيار  قواعد 

بالتنسيق مع اجلهات املختصة«.

عىل  احلث  يف  العظيمة  رشيعتنا  قررته  ما  مع  يتعارض  ال  األمر  وهذا 
القيام باإلصالح بني الناس عند وقوع اخلصومات، والسعي للصلح بينهم 

اإلنصاف )479/21(.  )1(
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العقود  أو  األموال  بينهم، سواء يف  املنازعات، وإصالح ذات  عند حدوث 
ّمِن  أو اجلنايات، خاصة قبل رفعها للقضاء، قال تعاىل: ﴿لَّ َخرۡيَ ِف َكثرِيٖ 

ۡو إِۡصَلِٰۢح َبنۡيَ ٱنلَّاِس﴾)1(.
َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوىُٰهۡم إِلَّ َمۡن أ نَّ

حتى  اخلصوم  »ردوا  قال:  أنه  هنع هللا يضر  اخلطاب  بن  عمر  عن  وجاء 
يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن بني الناس«)2(.

وهذا السعي الرشيف والعمل املنيف ال يشرتط فيمن يقوم به ما ذكرنا 
من  أو  املبعوثني  احلََكمني  يف  الفقهاء  يذكرها  والتي  السابقة،  الرشوط  من 
إنسان  أي  الصلح، ومن  بأي طريق حصل  وإنام  ويلحق هبام،  مقامهام  يقوم 
يف  حتى  واملتنازعني،  املتخاصمني  بني  اإلصالح  بذلك  وحصل  فيه،  سعى 

الشقاق بني الزوجني، فإن ذلك مرشوع وجائز)3(.

اعُترب اشرتاط الرشوط يف احلََكمني ومن يلحق هبم من املصلحني  وإنام 
ووضع  اختيارهم،  عند  منها  والتحقق  الفقهاء،  ذكرها  التي  واملحتسبني 
األمر  وهذا  واحلاكم،  للقضاء  األمر  رفع  عند  يكون  إنام  لذلك،  القواعد 
يقوم  أو من  القضاة  أو  الوزراء  ينوب عنه من  أو من  يتطلب من ويل األمر 
مقامهم، اختيار من يكون مرضيًا يف عمله وفق الرشوط التي ذكرناها، وبام 

سورة النساء اآلية 114.  )1(
أيب شيبة يف  وابن   ،)15304 املصنف )303/8-304(، )ح  الرزاق يف  عبد  أخرجه   )2(

املصنف )213/7(، )ح 23349(، والبيهقي يف السنن الكربى )66/6(.
سبق احلديث عن فضل ذلك يف املبحث األول. وينظر أيضًا: إعالم املوقعني )150/1-  )3(

152(، الطرق احلكمية ص)225-224(.
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الرتباط  وأصوهلا،  الرشيعة  قواعد  عىل  القائمة  الرشعية  السياسة  مع  يتفق 
هذا العمل يف هذه احلال بالقضاء وإحلاقه به.

من  أو  القايض  أو  احلاكم  يقوم  أن  جواز  إىل  الفقهاء  عامة  ذهب  لذلك 
ينوب عنهم، باختيار احلََكمني املبعوثني)1(، املذكورين يف قوله تعاىل: ﴿ِإَوۡن 
ۡهلَِهآ إِن يُرِيَدآ 

َ
ۡهلِهِۦ وََحَكٗما ّمِۡن أ

َ
ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما فَٱۡبَعُثواْ َحَكٗما ّمِۡن أ

َ َكَن َعلِيًما َخبرِٗيا35﴾)2(. وعن جاء عن  ُ بَۡيَنُهَماۗٓ إِنَّ ٱللَّ إِۡصَلٰٗحا يَُوّفِِق ٱللَّ
هنع هللا يضر  أيب طالب  بن  إىل عيل  هللا همحر: جاء رجل وامرأته  السلامين  عبيدة 
للَحَكمني:  هنع هللا يضر  فقال عيل  فيهام،  لينظرا  ببعث َحَكمني  فأمر  تنازعا،  قد 
»أتدريان مالكام؟ لكام إن رأيتام أن تفرقا فرقتام، وإن رأيتام أن جتمعا مجعتام«. 
فقالت املرأة: رضيت بكتاب اهلل يل وعيل. وقال الرجل: أما الفرقة فال أرىض 
هبا، فقال له عيل هنع هللا يضر: »كذبت واهلل ال تربح حتى ترىض بمثل ما رضيت 

به«)3(.

املنتقى   ،)938/3( القضاة  روضة   ،)190/2( للجصاص  القرآن،  أحكام  ينظر:   )1(
)51/2(، أحكام القرآن، البن العريب )539/1(، اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي 

)175/5(، هناية املحتاج )392/6(، املغني )263/10(.
وإنام وقع اخلالف يف مسألة: من جيب عليه بعث احلََكمني.

ينظر: التحكيم يف الرشيعة اإلسالمية، للشيخ عبد اهلل اخلنني ص)183(.
سورة النساء اآلية 35.  )2(

املصنف  يف  الرزاق  وعبد   ،)4661 )ح   ،)421/4( الكربى  السنن  يف  النسائي  رواه   )3(
السنن  يف  والبيهقي   ،)275/2( السنن  يف  والدارقطني  )ح11883(،   ،)512/6(

الكربى )305/7(. وصحح إسناده القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن )177/5(.
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قال ابن هبرية هللا همحر: »واتفقوا عىل أنه إذا وقع الشقاق بني الزوجني، 
من  حكاًم  احلاكم  يبعث  فإنه  العصيان  إىل  ذلك  خيرجهام  أن  عليهام  وخيف 
احلاكم،  هو  يبعثهم  الذي  أن  عىل  نصَّ  فقد  أهلها«)1(.  من  وحكام  أهله 
العلامء  من  »اجلمهور  القرطبي:  قال  األوىل،  هو  باحلكام  ذلك  فاختصاص 
العريب -متحدثًا عن  ابن  قال  باآلية احلكام واألمراء«)2(.  املخاطب  أن  عىل 
جتربته يف ذلك يف تفسري هذه اآلية-: »وهي من اآليات األصول يف الرشيعة، 
ومل نجد هلا يف بالدنا أثرًا، بل ليتهم يرسلون إىل األمينة، فال بكتاب اهلل تعاىل 
بعث  إىل  أجابني  فام  ذلك  إىل  ندبت  وقد  اجتزوا،  باألقيسة  وال  ائتمروا، 
احلََكمني عند الشقاق إال قاض واحد، فلام والين اهلل األمر أجريت السنة كام 
ينبغي، وأرسلت احلََكمني، وقمت يف مسائل الرشيعة كام علمني اهلل سبحانه 
من احلكمة واألدب ألهل بلدنا ملا غمرهم من اجلهالة«)3(. وقال أيضًا بعد 

ذلك: »وأم من قال إنه -أي املخاطب باآلية- السلطان فهو احلق«)4(.

فإذا كان ذلك يف شأن احلََكمني، ففي اختيار االختصاصيني يف ذلك من 
قبل  أعامل حمكمة األرسة  ونتائجه، والرتباطه يف  أوىل؛ ألمهية عملهم  باب 

رفع اخلصومة إىل القضاء.

اإلفصاح، البن هبرية )143/2(.  )1(
أحكام القرآن )175/5(.  )2(

أحكام القرآن، البن العريب )537/1(.  )3(

أحكام القرآن، البن العريب )539/1(.  )4(
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المطلب الثاني: صفة الصلح بين الزوجين وخطواته:

اتبعها  متى  وأحوال،  وصفة  وخطوات،  طرق  له  الزوجني  بني  الصلح 
املعنيون بذلك حصل هلم املقصد من الصلح، وحتقق هلم اهلدف من السعي 
إلصالح ذات البني، وحفظ الروابط األرسية، وإشاعة األُلفة واملحبة واملودة 

بني أفراد األرسة، وصيانتها من الشحناء والعداوة والبغضاء.

القانون املذكور يف مادته رقم )9(،  وجاء ذكر هذه اخلطوات إمجاالً يف 
فقد نصَّ عىل: »ويتوىل املركز بعد ذلك سامع أقوال طريف النزاع، وتبصريهم 
بجوانبه املختلفة وآثاره وعواقب التامدي فيه، ويبدي هلم النصح واإلرشاد 
أصحاب  وخيطر  األرسة.  كيان  عىل  حفاظًا  وديًا  النزاع  لتسوية  حماولة  يف 
الشأن للحضور بأي طريق حيقق الغرض منه، ويكون حضور ذوي الشأن 
بأشخاصهم، أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية. وجيوز للمراكز عند 
االختصاصيني  من  أو  الدين،  علامء  من  أيٍّ  برأي  االستعانة  التسوية  إجراء 
يعد لذلك يف  املقيدين بجدول خاص  املحامني  أو  النفسيني  أو  االجتامعيني 
اختيار هؤالء  العدل بوضع قواعد  قرار من وزير  الكلية. ويصدر  املحكمة 
اجلهات  مع  بالتنسيق  اجلدول، وذلك  قيدهم يف  وإجراءات  االختصاصيني 

املختصة«.

ففي هذا النص إشارة إىل أن الصلح عىل أربع خطوات عىل النحو التايل:

1. إخطار أطراف النزاع.

2. احلضور الشخيص ألطراف النزاع أو من ينوب عنهم.
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3. سامع أطراف النزاع يف جلسة خاصة.

عليه،  املرتتبة  والعواقب  واآلثار  باجلوانب  النزاع  أطراف  تبصري   .4
ونصحهم وتوجيههم وإرشادهم.

حدثت  ووقائع  والسنة،  الكتاب  مرشوعيتها  عىل  دل  اخلطوات  وهذه 
الرشعية  واألساليب  اخلطوات،  هلذه  األمثل  التطبيق  فيها  النبوية  السرية  يف 
الزوجني،  بني  والشقاق  النزاع  وقوع  عند  واإلصالح  التوجيه  يف  احلسنة 

والتي أخذ منها الفقهاء األدلة عىل األحكام املتعلقة بذلك.

األدلة عىل ذلك:

ُ قَۡوَل ٱلَِّت تَُجِٰدلَُك ِف َزۡوِجَها َوتَۡشَتِكٓ  أوال: قوله تعاىل: ﴿قَۡد َسِمَع ٱللَّ
اآلية  هذه  يف  بَِصرٌي1﴾)1(،  َسِميُعۢ   َ ٱللَّ إِنَّ  َتَاُوَرُكَماۚٓ  يَۡسَمُع   ُ َوٱللَّ  ِ ٱللَّ إَِل 
وإجياد  الشكوى،  لتقديم  احلاكم  عند  الزوجني  حضور  مرشوعية  عىل  دليل 
وطلب  الزوجني،  لشكوى  احلاكم  وسامع  بينهام،  وقعت  التي  للواقعة  احلل 

حضورمها ألجل ذلك.

للوصول  الشكوى  وسامع  أحسن،  هي  بالتي  املحاورة  هي  فاملجادلة 
بني  احلياة  صفو  يعكر  ما  عىل  القضاء  عىل  واملساعدة  املناسب،  احلل  إىل 
وصيانة  األرسة  بقاء  عىل  للمحافظة  بينهام؛  النزاع  حدة  وختفيف  الزوجني، 

كياهنا من اهلدم.

سورة املجادلة اآلية 1.  )1(
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أو  الزوجني  حضور  أمهية  عىل  يدل  واقعي  دليل  اآلية  نزول  وسبب 
تعاىل قد سمعها  فإذا كان اهلل  أمام احلاكم، وسامع احلاكم لشكواه،  أحدمها 
يف  هنع هللا يضر  اخلطاب  بن  عمر  مرَّ  فقد  بذلك،  االقتداء  علينا  الواجب  فمن 
خالفته عىل املرأة املجادلة التي نزلت بسببها اآلية، والناس حوله وهو عىل 
عمريًا،  تدعى  كنت  قد  عمر  »يا  وقالت:  ووعظته  طوياًل،  فاستوقفته  محار، 
من  فإنه  عمر،  يا  اهلل  فاتق  املؤمنني،  أمري  لك:  قيل  ثم  عمر،  لك:  قيل  ثم 
أيقن باملوت خاف الفوت، ومن أيقن باحلساب خاف العذاب«، وهو واقف 
يسمع كالمها، فقيل له: يا أمري املؤمنني، أتقف هلذه العجوز هذا الوقوف؟ 
فقال: »واهلل لو حبستني من أول النهار إىل آخره ال زلت إال للصالة املكتوبة، 
أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة سمع اهلل قوهلا من فوق سبع 

سموات، أيسمع رب العاملني قوهلا وال يسمعه عمر؟«)1(.

وقالت عائشة اهنع هللا يضر: »تبارك الذي وسع سمعه كل يشء، إين ألسمع 
رسول  إىل  زوجها  تشتكي  وهي  بعضه،  عيلَّ  وخيفى  ثعلبة  بنت  خولة  كالم 
له  ونثرت  شبايب  أكل  اهلل!  رسول  يا  تقول:  وهي  مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل 
بطني، حتى إذا كرب سني وانقطع ولدي، ظاهر مني، اللهم إين أشكو إليك! 
ُ قَۡوَل ٱلَِّت تَُجِٰدلَُك  فام برحت حتى نزل جربيل هبذه اآلية: ﴿قَۡد َسِمَع ٱللَّ

.»﴾ِ ِف َزۡوِجَها َوتَۡشَتِكٓ إَِل ٱللَّ

-60/8( كثري  ابن  وتفسري   ،)269/17( للقرطبي  القرآن،  ألحكام  اجلامع  ينظر:   )1(
.)61

تفسريه  يف  حاتم  أيب  وابن  ص)54(،  اجلهمية  عىل  الرد  يف  الدارمي  رواه  األثر  وهذا 
)3342/10(، )ح 18841(.
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ويف رواية قالت اهنع هللا يضر: »احلمد هلل الذي وسع سمعه األصوات، لقد 
جاءت املجادلة تشكو إىل رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص، وأنا يف ناحية البيت ما 
ِف  تَُجِٰدلَُك  ٱلَِّت  قَۡوَل   ُ َسِمَع ٱللَّ ﴿قَۡد  لجو زع:  أسمع ما تقول، فأنزل اهلل 
َزۡوِجَها﴾«)1(. ووجه الشاهد: أهنا حرضت، ثم شكت أمر زوجها إىل النبي 
مـلسو هيلع هللا ىلص، واهلل تعاىل سمع شكواها، والنبي مـلسو هيلع هللا ىلص سمعها، فلم 
جيبها حتى أجابه اهلل تعاىل يف شأهنا، ويف ذلك دليل عىل اخلطوات املذكورة 
أحدمها،  أو  منهام  الشكوى  وسامع  النزاع،  ألطراف  الشخيص  احلضور  من 

وحماورته.

وحتاورك  ختاصمك  تَُجِٰدلَُك﴾:  ٱلَِّت  ﴿قَۡوَل  »ومعنى  البغوي:  قال 
وتراجعك يف زوجها«)2(. وُذكر أن ذلك يف قراءة عبد اهلل بن مسعود: ﴿قَْد 

َسِمَع الُل قَْوَل الَِّت ُتَاوُِرَك ِف َزوِْجَها﴾«)3(.
وقد جاء يف رواية هلذه احلادثة ما يوضح صفة الصلح بخطواته األربع 
حتى  الشاكية،  مع  بذلك  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  قام  وكيف  جليًا،  توضيحًا 
انتهى األمر إىل إصالح بيت األرسة، فعن يوسف بن عبد اهلل بن سالم عن 

َسِميَعۢا  ٱللَُّ  ﴿َوكََن  تعاىل:  اهلل  قول  باب  التوحيد،  كتاب  يف  تعليقًا  البخاري  رواه   )1(
)ح  الظهار،  باب  الطالق،  كتاب  السنن،  يف  النسائي  عند  موصول  وهو  بَِصرٗيا134﴾، 
2063(، وأمحد يف  الظهار، )ح  باب  الطالق،  كتاب  السنن،  ماجة يف  وابن   ،)3460
املسند )228/40(، )ح 24195(، وإسناده صحيح، صححه األلباين يف صحيح ابن 

ماجة، )ح 2063(.
تفسري البغوي )51-50/8(.  )2(

للقرطبي  القرآن،  ألحكام  اجلامع  وينظر:   .)227/23( تفسريه  يف  جرير  ابن  أخرجه   )3(
.)273/17(
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أنزل  الصامت  بن  أوس  ويف  واهلل  »يفَّ  قالت:  اهنع هللا يضر  ثعلبة  بنت  خويلة 
ساء  قد  كبريًا  شيخًا  وكان  عنده  »كنت  قالت:  املجادلة«،  سورة  صدر  اهلل 
عيل  أنت  فقال:  فغضب  بيشء  فراجعته  يومًا  عيل  »فدخل  قالت:  خلقه«، 
عيلَّ  دخل  ثم  ساعة،  قومه  نادي  يف  فجلس  خرج  »ثم  قالت:  أمي«،  كظهر 
بيده،  خويلة  نفس  والذي  كال،  »قلت:  قالت:  نفيس«،  عن  يريدين  هو  فإذا 
بحكمه«،  فينا  ورسوله  اهلل  حيكم  حتى  قلت،  ما  قلت  وقد  إيل  ختلص  ال 
الضعيف،  الشيخ  املرأة  به  تغلب  بام  فغلبته  منه،  فامتنعت  »فواثبني  قالت: 
ثيابًا،  منها  فاستعرت  جارايت  بعض  إىل  خرجت  »ثم  قالت:  عني«،  فألقيته 
يديه،  بني  فجلست  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل  جئت  حتى  خرجت  ثم 
خلقه«،  سوء  من  ألقى  ما  إليه  أشكو  وجعلت  منه،  لقيت  ما  له  فذكرت 
قالت: »فجعل رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص يقول: ))يا خويلة، ابن عمك شيخ 
كبري، فاتقي اهلل فيه((«. قالت: »فواهلل ما برحت حتى نزل يفَّ قرآن، فتغشى 
رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص ما كان يتغشاه، ثم رسى عنه فقال يل: ))يا خويلة، 
ُ قَۡوَل ٱلَِّت  قد أنزل اهلل فيك ويف صاحبك قرآنًا((، ثم قرأ عيل: ﴿قَۡد َسِمَع ٱللَّ
َسِميُعۢ   َ إِنَّ ٱللَّ َتَاُوَرُكَماۚٓ  يَۡسَمُع   ُ َوٱللَّ  ِ إَِل ٱللَّ َوتَۡشَتِكٓ  َزۡوِجَها  ِف  تَُجِٰدلَُك 
ِلٌم 4﴾«، قالت: »فقال يل 

َ
بَِصرٌي1﴾ إىل قوله تعاىل: ﴿َولِۡلَكٰفِرِيَن َعَذاٌب أ

رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص: ))مريه فليعتق رقبة((«. قالت: »فقلت: يا رسول 
»فقلت:  قالت:  متتابعني((«.  شهرين  ))فليصم  قال:  يعتق.  ما  عنده  ما  اهلل 
))فليطعم ستني مسكينا وسقًا من  إنه لشيخ كبري ماله من صيام، قال:  واهلل 
متر((«. قالت: »فقلت: يا رسول اهلل ما ذاك عنده«، قالت: »فقال رسول اهلل 
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مـلسو هيلع هللا ىلص: ))فإنا سنعينه بفرق من متر((«. »قالت: فقلت يا رسول اهلل: 
به  فتصدقي  فاذهبي  وأحسنت،  أصبت  ))قد  قال:  آخر.  بفرق  سأعينه  وأنا 

عنه، ثم استويص بابن عمك خريًا((«. قالت: »ففعلت«)1(.

وجه الشاهد: أنه استمع لشكواها بحضورها، ثم نصحها، وحل النزاع 
الواقع بينها وبني زوجها، وأوصاها بزوجها خريًا.

بذكر  الظهار  أحكام  آيات  »افتتحت  هللا همحر:  عاشور  بن  الطاهر  قال 
سبب نزوهلا؛ تنوهيًا باملرأة التي وجهت شكواها إىل اهلل تعاىل، بأهنا مل تقرص 
وابتداره  زوجها  بعنجهية  ترض  ومل  بنيها،  وحق  حقها  يف  العدل  طلب  يف 
إىل ما ينثر عقد عائلته دون تبرص وال روية، وتعلياًم لنساء األمة اإلسالمية، 

ورجاهلا واجب الذود عن مصاحلها«)2(.

أن  يوضح  ما  رمضان-  هنار  يف  اجلامع  شأن  -يف  أخرى  قصة  يف  وجاء 
يسمع  املرأة، فكذلك  ُيسمع من  أنه  كام  الطرفني،  يكون من  الشكوى  سامع 
من الرجل، فاحلوار جلميع أطراف الشكوى، حتى يصل احلََكم بينهام للرأي 
هنع هللا يضر  الصواب واملناسب حلل األمر الواقع بينهام، فعن سلمة بن صخر 
قال: »كنت امرأ قد أوتيت من مجاع النساء ما مل يؤت غريي، فلام دخل رمضان 
ليلتي شيئًا  تظهرت من امرأيت حتى ينسلخ رمضان، فرقًا من أن أصيب يف 
فأتتابع يف ذلك إىل أن يدركني النهار، وأنا ال أقدر أن أنزع، فبينام هي ختدمني 

رواه أبو داود يف السنن، كتاب الطالق، باب يف الظهار، )ح 2214(، وأمحد يف املسند   )1(
)300/45(، )ح 27319(.

تفسري التحرير والتنوير، البن عاشور )7/15(.  )2(
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فلام أصبحت غدوت عىل  فوثبت عليها،  منها يشء  إذ تكشف يل  الليل  من 
قومي فأخربهتم خربي، وقلت: انطلقوا معي إىل النبي مـلسو هيلع هللا ىلص فأخربه 
فينا رسول  أو يقول  فينا،  ينزل  بأمري، فقالوا: ال واهلل ال نفعل نتخوف أن 
اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا 
فقال  فأخربته خربي،  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أتيت  قال: فخرجت حتى  لك، 
يل: ))أنت بذاك((. فقلت: أنا بذاك، فقال: ))أنت بذاك((. فقلت: أنا بذاك. 
قال: ))أنت بذاك((. قلت: نعم، ها أنا ذا، فأمض يفَّ حكم اهلل لجو زع فإين 
وقلت:  بيدي،  رقبتي  صفحة  فرضبت  قال:  رقبة((.  ))اعتق  قال:  له.  صابر 
شهرين  ))فصم  قال:  غريها.  أملك  أصبحت  ما  باحلق  بعثك  والذي  ال 
متتابعني((. قلت: يا رسول اهلل وهل أصابني ما أصابني إال يف الصيام؟ قال: 
لنا  ما  وحشًا  هذه  ليلتنا  بتنا  لقد  باحلق  بعثك  والذي  فقلت:  ))فتصدق((. 

إليك،  فليدفعها  له  ُزريق فقل  بني  ))اذهب إىل صاحب صدقة  عشاء. قال: 
فأطعم عنك منها وسقًا من متر ستني مسكينًا، ثم استعن بسائره عليك وعىل 
وسوء  الضيق  عندكم  وجدت  فقلت:  قومي،  إىل  فرجعت  قال:  عيالك((. 
يل  أمر  قد  والربكة،  السعة  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عند  ووجدت  الرأي 

بصدقتكم فادفعوها إيل، فدفعوها إيل«)1(.

الرأي، ووجدت  الضيق وسوء  الشاهد: قوله: »وجدت عندكم  ووجه 
املفرتض  النتيجة  هي  فهذه  والربكة«.  السعة  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عند 

والرتمذي يف   ،)2213 الظهار، )ح  باب يف  الطالق،  كتاب  السنن،  داود يف  أبو  رواه   )1(
السنن، كتاب الطالق واللعان، باب ما جاء يف كفارة الظهار، )ح 1200(، وابن ماجة 

يف السنن، كتاب الطالق، باب الظهار، )ح 2062(. بسند صحيح.
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وقوعها عند القيام بواجب الصلح بني املتنازعني، وحل املشكالت األرسية، 
وهكذا ينبغي أن يصل عمل احلكم بني الزوجني والساعي بينهام بالصلح.

واخلطوات  األمور  أهم  من  يعد  وسامعهم،  النزاع،  أطراف  فحضور 
حلل النزاعات األرسية، وهو ما نص عليه القانون املذكور يف مادته التاسعة 
اخلطوة،  هذه  عىل  إقدامه  عند  املرحلة  هذه  يف  فاملدعي  سابقًا،  املذكورة 
استامٍع وإصغاء  أمره، حيتاج إىل ُحسن  إليه  الشكوى مما وصل  إىل  واللجوء 
له من قبل الساعي للصلح بينه وبني الطرف اآلخر -أعني االختصايص يف 
مركز تسوية النزاعات األرسية الذي حدده هذا القانون-، واإلنصات اجليد 
ملا يقول، ومساعدته عىل بثِّ حزنه وشكواه، بطريقة خيفف عنه ما يعانيه من 
أحواٍل نفسية، كان هلا األثر البالغ يف اللجوء إىل القضاء، ومن ثم تتهيأ نفسه 
لسامع النصيحة والتوجيه واحلوار النافع، بغية الوصول بعد ذلك إىل ما فيه 

صالح األرسة وبقاؤها، وتسوية النزاع الواقع بني أطرافها.

ۡو إِۡعَراٗضا فََل 
َ
ةٌ َخافَۡت ِمۢن َبۡعلَِها نُُشوًزا أ

َ
ثانيًا: قوله تعاىل: ﴿ِإَوِن ٱۡمَرأ

نُفُس 
َ
ۡحِضَِت ٱۡل

ُ
َوأ ۡلُح َخرۡيۗٞ  ن يُۡصلَِحا بَۡيَنُهَما ُصۡلٗحاۚ َوٱلصُّ

َ
ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ

َ َكَن بَِما َتۡعَملُوَن َخبرِٗيا128﴾)1(. ۚ ِإَون ُتِۡسُنواْ َوَتتَُّقواْ فَإِنَّ ٱللَّ حَّ ٱلشُّ
من  الرابعة  اخلطوة  مرشوعية  عىل  تدل  أهنا  اآلية:  من  الشاهد  وجه 
فيام  وتبصريهم  وتوجيههم،  النزاع  أطراف  نصح  وهي  الصلح،  خطوات 
قائام عىل  كيان األرسة  وبقاء  بينهم،  الصلح  إىل  للوصول  مقبلون عليه،  هم 

سورة النساء اآلية 128.  )1(
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التقوى واإلحسان، فأي صلح يقع بني الزوجني فهو صلح جائز، ما  رابط 
مل خيلف الكتاب والسنة.

»يقول  كثري:  ابن  قال  األصل،  هذا  اآلية  هذه  من  الفقهاء  استنبط  وقد 
تعاىل خمربًا ومرشعًا عن حال الزوجني: تارة يف حال نفور الرجل عن املرأة، 
إذا  ما  األوىل:  فاحلالة  هلا.  فراقه  حال  يف  وتارة  معها،  اتفاقه  حال  يف  وتارة 
خافت املرأة من زوجها أن ينفر عنها، أو يعرض عنها، فلها أن تسقط حقها 
أو بعضه، من نفقة أو كسوة، أو مبيت، أو غري ذلك من احلقوق عليه، وله 
أن يقبل ذلك منها فال جناح عليها يف بذهلا ذلك له، وال عليه يف قبوله منها؛ 
ن يُۡصلَِحا بَۡيَنُهَما ُصۡلٗحا﴾، ثم قال: 

َ
وهلذا قال تعاىل: ﴿فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ أ

 ﴾ حَّ ٱلشُّ نُفُس 
َ
ٱۡل ۡحِضَِت 

ُ
﴿َوأ وقوله:  الفراق.  من  أي:  َخرۡيٞ﴾  ۡلُح  ﴿َوٱلصُّ

أي: الصلح عند املَشاّحة خري من الفراق؛ وهلذا ملا كربت سودة بنت زمعة 
عزم رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص عىل فراقها، فصاحلته عىل أن يمسكها، وترتك 

يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها عىل ذلك«)1(.

أهنا  اهنع هللا يضر:  عائشة  عن  عروة  عن  اآلية  هذه  نزول  سبب  يف  وجاء 
بعضنا  يفضل  ال  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  كان  أختي،  ابن  »يا  له:  قالت 
علينا،  يطوف  إال وهو  يوم  قلَّ  القسم من مكثه عندنا، وكان  عىل بعض يف 
فيبيت  يومها  هو  التي  إىل  يبلغ  حتى  مسيس،  غري  من  امرأة  كل  من  فيدنو 
يفارقها  أن  -وَفِرَقت  أسنَّت  حني  زمعة  بنت  سودة  قالت  ولقد  عندها، 
رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص-: يا رسول اهلل، يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول 

تفسري ابن كثري )378/2(.  )1(
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أشباهها:  تعاىل ويف  اهلل  أنزل  نقول يف ذلك  قالت:  منها.  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
ۡو إِۡعَراٗضا﴾«)1(.

َ
ةٌ َخافَۡت ِمۢن َبۡعلَِها نُُشوًزا أ

َ
﴿ِإَوِن ٱۡمَرأ

ۡو 
َ
أ نُُشوًزا  َبۡعلَِها  ِمۢن  َخافَۡت  ةٌ 

َ
ٱۡمَرأ ﴿ِإَوِن  اهنع هللا يضر:  عائشة  وعن 

أن  يريد  منها،  بمستكثر  ليس  املرأة،  عنده  تكون  »الرجل  قالت:  إِۡعَراٗضا﴾ 
يفارقها، فتقول: أجعلك من شأين يف حل«؛ فنزلت هذه اآلية)2(.

قال ابن كثري: »وقال ابن أيب حاتم عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجل 
ةٌ 

َ
ٱۡمَرأ ﴿ِإَوِن  لجو زع:  اهلل  قول  عن  فسأله  هنع هللا يضر  طالب  أيب  بن  عيل  إىل 

ن يُۡصلَِحا﴾، قال 
َ
أ ۡو إِۡعَراٗضا فََل ُجَناَح َعلَۡيِهَمآ 

َ
َخافَۡت ِمۢن َبۡعلَِها نُُشوًزا أ

أو  دمامتها،  من  عنها  عيناه  فتنبو  املرأة،  عنده  الرجل  يكون  هنع هللا يضر:  عيل 
له من مهرها  أو قذذها، فتكره فراقه، فإن وضعت  كربها، أو سوء خلقها، 

شيئًا حل له، وإن جعلت له من أيامها فال حرج.

والشعبي،  بن جرب،  السلامين، وجماهد  ابن عباس، وعبيدة  وكذا فرسها 
عتبة،  بن  واحلكم  ومكحول،  العويف،  وعطية  وعطاء،  جبري،  بن  وسعيد 

رواه أبو داود يف السنن، كتاب النكاح، باب يف القسم بني النساء، )ح 2135(.  )1(
الصلح،  كتاب  يف   )2694( برقم  البخاري  عند  الصحيحني،  يف  احلديث  وأصل 
برقم  مسلم  وعند  َخرۡيٞ﴾.  ۡلُح  َوٱلصُّ ُصۡلٗحاۚ  بَۡيَنُهَما  يُۡصلَِحا  ن 

َ
﴿أ تعاىل:  اهلل  قول  باب 

)3021(، كتاب التفسري.
رواه البخاري يف صحيحه، كتاب املظامل، باب إذا حلله من ظلمه فال رجوع فيه، )ح   )2(

.)2450
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واحلسن، وقتادة، وغري واحد من السلف واألئمة، وال أعلم يف ذلك خالفًا 
يف أن املراد هبذه اآلية هذا. واهلل أعلم«)1(.

حقها  بعض  ترك  عىل  صلحهام  أن  اآلية  من  »والظاهر  أيضًا:  قال  ثم 
النبي  أمسك  كام  بالكلية،  املفارقة  من  خري  ذلك،  الزوج  وقبول  للزوج، 
اهنع هللا يضر، ومل  مـلسو هيلع هللا ىلص سودة بنت زمعة عىل أن تركت يومها لعائشة 
يفارقها، بل تركها من مجلة نسائه، وفعله ذلك لتتأسى به أمته يف مرشوعية 
الوفاق  كان  وملا  مالسلاو ةالصلا هيلع،  حقه  يف  أفضل  فهو  وجوازه،  ذلك 
إليه  بغيض  الطالق  بل  َخرۡيٞ﴾،  ۡلُح  ﴿َوٱلصُّ قال:  الفراق  من  اهلل  إىل  أحب 

ىلاعتو هناحبس«)2(.

مباحة  كلها  الصلح  أنواع  أن  هذا:  ويف  علامؤنا:  »قال  القرطبي:  قال 
أن  تعطي هي عىل  أو  أن تصرب هي،  الزوج عىل  يعطي  بأن  النازلة؛  يف هذه 
يؤثر الزوج، أو عىل أن يؤثر ويتمسك بالعصمة، أو يقع الصلح عىل الصرب 

واألثرة من غري عطاء؛ فهذا كله مباح«)3(.

قال ابن قدامة: »وإذا خافت املرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها، لرغبته 
عنها، إما ملرض هبا، أو كرٍب، أو َدَمامة، فال بأس أن تضع عنه بعض حقوقها 
نُُشوًزا﴾ َبۡعلَِها  ِمۢن  َخافَۡت  ةٌ 

َ
ٱۡمَرأ ﴿ِإَوِن  تعاىل:  اهلل  لقوله  بذلك،  تسرتضيه 

تفسري ابن كثري )380/2(. باختصار.  )1(
تفسري ابن كثري )382/2(.  )2(

اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي )405/5(.  )3(
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ذلك  عىل  أو  نفقتها،  أو  قسمها  من  يشء  ترك  عىل  صاحلته  ومتى  اآلية...، 
كله، جاز، فإن رجعت فلها ذلك«)1(.

مطلق،  عام  لفظ  َخرۡيٞ﴾  ۡلُح  ﴿َوٱلصُّ تعاىل:  »قوله  أيضًا:  القرطبي  وقال 
يقتيض أن الصلح احلقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به اخلالف خري 
الرجل  بني  الصلح  عليه  يقع  ما  مجيع  املعنى  هذا  يف  ويدخل  اإلطالق.  عىل 
فإن  الفرقة؛  من  خري  أي  ﴿َخرۡيٞ﴾  ذلك.  غري  أو  وطء  أو  مال  يف  وامرأته 
التامدي عىل اخلالف والشحناء واملباغضة هي قواعد الرش، وقال مالسلا هيلع 

يف البغضة: ))إهنا احلالقة((. يعني حالقة الدين ال حالقة الشعر«)2(.

وقال الدكتور خالد رشيد اجلمييل -مستنبطًا من هذه اآلية مبدأ فقهيًا-: 
الفقه  مبادئ  الوهاج أسمى مبدأ من  القرآين  القبس  استنبطنا من هذا  »وقد 
ۡلُح َخرۡيٞ﴾ الصلح يف البقاء، الصلح يف  االجتامعي اإلسالمي أال وهو ﴿َوٱلصُّ
التنازل، رغم شح النفوس التي َتُعبُّ وال ترتوي من كنز الفلوس، فإذا كرس 
بالتنازل  النفس  املرأة رغبة  بإعطاء ما جيب، وإذا كرست  الزوج رغبة نفسه 

عام حيب، فهذه هي األرسة الفضىل املشيدة عىل املبادئ املثىل«)3(.

صفة  مرشوعية  عىل  دليل  اآلية  أن  لنا  يتبني  األقوال  هذه  عرض  وبعد 
الصلح وخطواته التي ذكرنا.

املغني )263-262/10(.  )1(
اجلامع ألحكام القران، للقرطبي )406/5(.  )2(

اإلسالمي.  االجتامعي  الفقه  يف  اإلنسان  وحقوق  التضامنية  األمة  مسؤولية  أحكام   )3(
ص)169(.
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ۡهلِهِۦ 
َ
ثالثًا: قوله تعاىل: ﴿ِإَوۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما فَٱۡبَعُثواْ َحَكٗما ّمِۡن أ

َ َكَن َعلِيًما  إِنَّ ٱللَّ ُ بَۡيَنُهَماۗٓ  إِۡصَلٰٗحا يَُوّفِِق ٱللَّ إِن يُرِيَدآ  ۡهلَِهآ 
َ
أ ّمِۡن  وََحَكٗما 

َخبرِٗيا35﴾)1(.
والنشوز  النفور  كان  إذا  وهو  األول،  احلال  تعاىل  »ذكر  كثري:  ابن  قال 
فقال  الزوجني،  من  النفور  كان  إذا  وهو  الثاين  احلال  ذكر  ثم  الزوجة،  من 
ّمِۡن  وََحَكٗما  ۡهلِهِۦ 

َ
أ ّمِۡن  َحَكٗما  فَٱۡبَعُثواْ  بَۡينِِهَما  ِشَقاَق  ِخۡفُتۡم  ﴿ِإَوۡن  تعاىل: 

ۡهلَِهآ﴾)2(. قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بني الزوجني، أسكنهام احلاكم إىل 
َ
أ

الظامل منهام من الظلم، فإن تفاقم أمرمها  جنب ثقة، ينظر يف أمرمها، ويمنع 
وطالت خصومتهام، بعث احلاكم ثقة من أهل املرأة، وثقة من قوم الرجل، 
التفريق أو  يريانه من  فيه املصلحة مما  ليجتمعا وينظرا يف أمرمها، ويفعال ما 
ف الشارع إىل التوفيق؛ وهلذا قال: ﴿ِإَون يُرِيَدآ إِۡصَلٰٗحا يَُوّفِِق  التوفيق، وتشوُّ
العريب يف تفسري هذه اآلية: »وهي من اآليات  ابن  بَۡيَنُهَمآ﴾«)3(. وقال   ُ ٱللَّ

األصول يف الرشيعة«)4(.

نظر  شقاق،  بينهام  وقع  إذا  الزوجني  أن  ذلك  »ومجلة  قدامة:  ابن  قال 
ما  )يعني  حكمه  مىض  وقد  نشوز،  فهو  املرأة،  من  أنه  له  بان  فإن  احلاكم، 
جانب  إىل  أسكنهام  الرجل،  من  أنه  بان  وإن  السابق(،  الدليل  يف  عنه  نقلته 
بان من كل واحد  إن  يمنعه من اإلرضار هبا، والتعدي عليها، وكذلك  ثقة 

سورة النساء اآلية 35.  )1(

سورة النساء اآلية 35.  )2(
تفسري ابن كثري )259/2(.  )3(

أحكام القرآن، البن العريب )537/1(.  )4(
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منهام تعّد، أو ادعى كل واحد منهام أن اآلخر ظلمه، أسكنهام إىل جانب من 
بينهام،  الرش  ومتادى  ذلك،  يتهيَّأ  مل  فإن  اإلنصاف،  ويلزمهام  عليهام  يرشف 
أهلها،  من  وحكاًم  أهله  من  حكاًم  بعث  والعصيان،  عليهام  الشقاق  وخيف 
تعاىل:  لقوله  تفريق،  أو  فيه، من مجع  املصلحة  يريان  ما  بينهام، وفعال  فنظرا 

﴿ِإَوۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما فَٱۡبَعُثواْ﴾ اآلية«)1(.

فيام  الفقهاء،  قاله  ما  مع  متفقًا  اجلديد  األرسة  حمكمة  قانون  جاء  وقد 
يستفاد من هذه األدلة من صفة الصلح بني الزوجني، واخلطوات التي نصَّ 
ذلك  أكان  سواء  واحلسنة،  املرشوعة  الطرق  وفق  ذلك  يف  والسعي  عليها، 

بسعي من خمتص واحد أو أكثر)2(.

املغني )264-263/10(.  )1(
ينظر: الطرق احلكمية، البن القيم ص)239-238(.  )2(
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المبحث الرابع
في األثر المترتب على قرار المختص بتسوية النزاع 
األسري، وآداب المختصين بالصلح عند حل النزاع 

والشقاق

وفيه مطلبان:

النزاع  بتسوية  المختص  من  الصادر  القرار  أثر  في:  األول  المطلب 
األسري:

املعدل  الكويتي رقم )12( لسنة 2015م  قانون حمكمة األرسة  جاء يف 
بالقانون رقم )11( لسنة 2018م يف مادته العارشة ما يوضح حدود القرار 
من  عنه  ينوب  من  أو  األرسية،  النزاعات  مركز  رئيس  من  يصدر  الذي 
املختصني بحل النزاعات، ومدى أثر ذلك، فجاء يف نصها: »جيب أن تنتهي 
التسوية طبقًا للامدة السابقة خالل مخسة عرش يومًا من تاريخ تقديم الطلب، 
ويتعني عدم جتاوز هذه املدة إال باتفاق الطرفني وبحد أقىص ال يتجاوز ستني 
يومًا، فإذا تم الصلح يف هذا األجل ومل يكن فيه ما خيالف أصول الرشيعة أو 
النظام العام أو اآلداب العامة؛ يتوىل رئيس مركز تسوية املنازعات األرسية 
أو من ينوب عنه يف ذلك من العاملني باملركز، إثباَته يف حمرض يوقعه أطراف 
فيها،  تم  التي  اجللسة  بمحرض  بالصلح  مفوض  بوكيل  أو  شخصيًا  النزاع 
به  وينتهي  التنفيذية  بالصيغة  ليذيله  املختصة  الدائرة  لرئيس  األمر  ويرفع 
النزاع يف حدود ما تم الصلح فيه. وإذا مل تسفر اجلهود عن تسوية النزاع وديًا 
حيرر  فيه،  السري  استكامل  عىل  الطالب  وأرصَّ  بعضها،  أو  عنارصه  مجيع  يف 
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رئيس املركز أو من ينوب عنه يف ذلك من العاملني باملركز حمرضًا بام تم يوقع 
من أطراف النزاع، ثم يرسله إىل إدارة كتاب حمكمة األرسة املختصة يف موعد 
تقارير اخلرباء  به  الشأن، وترفق  تاريخ طلب أصحاب  أيام من  غايته سبعة 
إن وجدت، وذلك متهيدًا للسري يف اإلجراءات القضائية وفقًا للقانون. وال 
األرسة  حمكمة  به  تلتزم  عام  املركز  جيرهيا  التي  الودية  التسوية  مساعي  تغني 
عند نظر دعاوي التفريق للرضر من اتباع القواعد املنصوص عليها يف املواد 

من )127( إىل )132( من قانون األحوال الشخصية«.

االختصاصيني  مهمة  بأن  يفيد  وقرره  القانون  عليه  نصَّ  الذي  وهذا 
النزاعات األرسية- عظيمة وجليلة، ويقع عىل عاتقهم  -املستعان هبم حلل 
عمل مهم، بل هو أهم الغايات التي يرمي إليها القانون، واملتفقة مع مقاصد 
النزاعات األرسية وديًا  البني، وهو حل  الرشيعة السمحاء يف إصالح ذات 

وسلميًا دون اللجوء إىل القضاء.

يف  االختصايص  عمل  نتيجة  أثر  العارشة  مادته  يف  القانون  أوضح  وقد 
املركز، وهذا األثر ينتهي مداه إىل أحد أمرين:

- إما أن ينتهي إىل اتفاق طريف النزاع عىل الصلح.

- أو ينتهي إىل عدم اتفاقهام عىل الصلح، وعند ذلك إذا أرصَّ املدعي عىل 
استكامل السري يف الدعوى، فإنه يرفع أمره إىل حمكمة األرسة لينظر القايض 

فيها.
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تسوية  مركز  يف  االختصايص  عمل  إليه  ينتهي  الذي  األول  األمر  فأما 
النزاع عىل الصلح، فإن االختصايص  املنازعات األرسية، وهو اتفاق طريف 
النزاع  بإرادة طريف  الصلح  كان  فإن  املتفق عليه،  الصلح  ينظر يف  عند ذلك 
واختيارمها، وليس فيه ما خيالف أصول الرشيعة اإلسالمية أو النظام العام 
اتفقوا  التي  اجللسة  حمرض  يف  بإثباته  ذلك  عند  يقوم  فإنه  العامة،  اآلداب  أو 
فيها، ثم يوثق ذلك االتفاق بتوقيع طريف النزاع عىل حمرض الصلح، ثم يرفع 
املختص  القايض  فيقوم  املختصة،  القضائية  الدائرة  رئيس  إىل  املحرض  هذا 
بتذييل هذا الصلح بالصيغة التنفيذية ليكون عند ذلك نافذًا، وبذلك ينتهي 

النزاع يف حدود ما جاء يف حمرض الصلح املتفق عليه.

الزمًا  يكون  ال  النزاع  طريف  بني  االختصايص  وثقه  الذي  الصلح  فعقد 
التي  التنفيذية  بالصيغة  له  القايض  وتذييل  للقضاء،  رفعه  بعد  إال  نافذًا  وال 
تأخذ قوة احلكم البات، وبذلك يكون عقد الصلح حجة عىل أطراف النزاع.

الصلح،  عىل  يتفقا  مل  أهنام  رأى  إذا  االختصايص  فإن  الثاين  األمر  وأما 
من  علمه  بام  تقريره  يرفع  فإنه  الدعوى،  يف  االستمرار  عىل  أحدمها  وأرص 
وفقًا  املتبعة  القضائية  اإلجراءات  يف  للسري  األرسة  حمكمة  هيئة  إىل  حاهلام 

للقانون.

تكييف عمل االختصايص وأثره عند الفقهاء:

بعد عرض وبيان عمل االختصايص يف حل النزاعات األرسية كام نص 
إىل  ينتهي  ومداه  االختصايص  عمل  أثر  أن  لنا  يتبني  املذكور،  القانون  عليه 
كونه موثقًا وشاهدًا للصلح إن وقع، وشاهدًا عىل حاهلام إذا مل يقع الصلح، 
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الشاهد  وعمل  القايض،  من  املبعوث  الرسول  عمل  هو  حقيقته  يف  وهذا 
عىل العقود، وبذلك يتبني لنا حقيقة توصيف االختصايص، وهو أنه شاهد 
ورسول من قبل وزارة العدل أو اهليئة القضائية يف حمكمة األرسة عىل الصلح 

بني الزوجني عند الشقاق قبل رفع األمر للقضاء.

التحكيم  يف  املبعوثني  احلََكمني  توصيف  الفقهاء  من  مجاعة  اختار  وقد 
بني  ليصلحا  احلاكم  يرسلهام  فقالوا: مها شاهدان ورسوالن  الوصف،  هبذا 
وهذا  ذلك،  من  علام  بام  والقايض  احلاكم  وخيربا  حاهلام،  وليعرفا  الزوجني، 

هو عني عمل االختصايص يف مركز تسوية النزاعات األرسية.

تيمية)2(،  ابن  اإلسالم  وشيخ  الظاهري)1(،  حزم  ابن  قال  القول  وهبذا 
قحطان  الدكتور  املعارصين  ومن  احلنابلة)4(،  وبعض  املالكية)3(،  وبعض 

الدوري)5(، والشيخ عبد اهلل اخلنني)6(.

املحىل: )87/10(.  )1(
االختيارات الفقهية ص)250(، واإلنصاف )481/21(.  )2(

العريب  البن  القرآن،  أحكام   ،)176/5( للقرطبي  القرآن،  ألحكام  اجلامع  ينظر:   )3(
)540/1(، رشح الزرقاين )62/4(.

للخنني  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  التحكيم   ،)482-481/21( اإلنصاف  ينظر:   )4(
ص)200(.

عقد التحكيم يف الرشيعة اإلسالمية، للدكتور قحطان الدوري ص)635(.  )5(
التحكيم يف الرشيعة اإلسالمية، للشيخ عبد اهلل اخلنني ص)201-198(.  )6(
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واألدلة عىل ذلك:

ۡهلِهِۦ 
َ
أ ّمِۡن  َحَكٗما  فَٱۡبَعُثواْ  بَۡينِِهَما  ِشَقاَق  ِخۡفُتۡم  ﴿ِإَوۡن  تعاىل:  قوله   .1

َ َكَن َعلِيًما  إِنَّ ٱللَّ ُ بَۡيَنُهَماۗٓ  إِۡصَلٰٗحا يَُوّفِِق ٱللَّ إِن يُرِيَدآ  ۡهلَِهآ 
َ
أ ّمِۡن  وََحَكٗما 

َخبرِٗيا35﴾)1(. 
وجه الشاهد: أن اهلل تعاىل أمر ببعث من يقوم باإلصالح بني الزوجني، 
فإن أراد الزوجان الصلح بنية صادقة يرس اهلل هلام ذلك، فكان الساعي بينهام 

شاهدًا عىل ذلك وموثقًا له)2(.

-يف  قال  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  هنع هللا يضر  هريرة  أيب  عن  جاء  ما   .2
حديث العسيف الذي زنى بامرأة الرجل الذي كان عنده- قال: ))واْغُد يا 

أنيس إىل امرأة هذا، فإن اعرتفت فارمجهام(()3(.

مـلسو هيلع هللا ىلص أرسل رجاًل واحدًا للنظر يف أمر  وجه الشاهد: أن النبي 
احلدود، فإذا كان يف احلدود بعث من ينوب عنه ويشهد عىل ذلك، ففي غريه 

من باب أوىل جيوز)4(.

قال القرطبي: »وجيزئ إرسال الواحد؛ ألن اهلل سبحانه حكم يف الزنى 
بأربعة شهود، ثم قد أرسل النبي مـلسو هيلع هللا ىلص إىل املرأة الزانية ُأنيسًا وحده 

سورة النساء اآلية 35.  )1(
ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي )176/5(.  )2(

 ،)2315 )ح  احلدود،  يف  الوكالة  باب  الوكالة،  كتاب  الصحيح،  يف  البخاري  رواه   )3(
ومسلم يف الصحيح، كتاب احلدود، باب من اعرتف عىل نفسه بالزنى، )ح 1698(.

ينظر: فتح الباري )197/13(.  )4(
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وقال له: إن اعرتفت فارمجها. وكذلك قال عبد امللك يف املدونة: قلت: وإذا 
م الزوجان واحدًا ألجزأ، وهو باجلواز أوىل إذا  جاز إرسال الواحد فلو حكَّ

رضيا بذلك«)1(.

التنفيذ  أمر  ورد  الصلح،  يف  وموثقًا  شاهدًا  االختصايص  جعل  إن   .3
يف  ونافذًا  والزمًا  مقبوالً  جيعله  وحكمه،  وأمره  القايض  اعتامد  إىل  ولزومه 

الدوائر القضائية واإلجرائية يف عمل الناس اليوم.

وفيه فائدة، وهي مراجعة القايض رئيس الدائرة القضائية لعقد الصلح 
الزوجني، مما يكون يف ذلك أكثر دقة وضبطًا  أبرمه االختصايص بني  الذي 

بعد مراجعته)2(.

المطلب الثاني: آداب المختصين بالصلح عند حل النزاع والشقاق:

يتوىل  من  هبا  يتحىل  أن  ينبغي  آداب،  األرسي  النزاع  بحل  للمختصني 
القضاء،  ومعاونة  باالحتساب  املرتبطة  الوظائف  من  فهي  األعامل،  هذه 

وهذه اآلداب هي:

صلحت  ومتى  وأصلها،  وأوهلا  اآلداب،  أعظم  وهو  اإلخالص:   .1
يُرِيَدآ  ﴿إِن  سبحانه:  قال  حسن،  وأثر  بركة،  للعمل  كان  وصدقت  النوايا 

البن  القرآن،  أحكام  وينظر:   .)178-177/5( للقرطبي  القرآن،  ألحكام  اجلامع   )1(
العريب )543/1(.

جملة  السوسوه،  حممد  املجيد  عبد  للدكتور  اإلسالمي،  الفقه  يف  التحكيم  أثر  ينظر:   )2(
الرشيعة والقانون بجامعة اإلمارات، العدد الثاين والعرشون، ص)133(.
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َ َكَن َعلِيًما َخبرِٗيا35﴾)1(. قال ابن العريب:  ُ بَۡيَنُهَماۗٓ إِنَّ ٱللَّ إِۡصَلٰٗحا يَُوّفِِق ٱللَّ
إذا أمرمها اهلل سبحانه بتوفيقه فقد صلح أمرمها وأمر الزوجني، فكل ما كان 
فإذا َصُلحت صلحت احلال كلها،  النية،  بعد ذلك فهو خري، واألصل هي 

واستقامت األفعال وُقبلت)2(.

للمتنازعني،  النفسية  األحوال  ومراعاة  واإلصغاء:  االستامع  ُحسن   .2
مع بذل النصيحة هلم بلطف ورفق: وبذلك كان تعامل النبي مـلسو هيلع هللا ىلص 
مع هذه األحوال، وهو القدوة واألسوة، لذلك كان جواب الرجل -الذي 
فقلت:  قومي،  إىل  »فرجعت  قال:  أن  رمضان-  هنار  يف  زوجته  عىل  وقع 
وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص 

.)3(» . فدفعوها إيلَّ السعة والربكة، قد أمر يل بصدقتكم فادفعوها إيلَّ

اِمع للشكوى عليه أن  ومن هذا يؤخذ أن احلََكم بني أطراف النزاع والسَّ
منهام،  يرى  ما  عىل  والصرب  االستامع،  وُحسن  الصدر،  وسعة  باحللم  يتحىل 
للطرفني،  النفسية  األحوال  ومراعاة  عليه،  املعروضة  للحالة  بحثه  حال 
ومقاهلا،  فعلها  يف  عليها  تأثر  املتغرية  النفسية  األحوال  فإن  الزوجة؛  خاصة 
بنفسها  الرضر  إحلاق  أو  الزوج،  من  الفراق  طلب  إىل  ذلك  يدفعها  وربام 

سورة النساء اآلية 35.  )1(
أحكام القرآن )542/1(.  )2(

والرتمذي يف   ،)2213 الظهار، )ح  باب يف  الطالق،  كتاب  السنن،  داود يف  أبو  رواه   )3(
السنن، كتاب الطالق واللعان، باب ما جاء يف كفارة الظهار، )ح 1200(، وابن ماجة 

يف السنن، كتاب الطالق، باب الظهار، )ح 2062(. بسند صحيح.
ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي )175/5(.
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وتعامله  هلن  سامعه  يف  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  ذلك  تفهم  ولقد  بزوجها،  أو 
معهن، فعن أنس هنع هللا يضر قال: كان النبي مـلسو هيلع هللا ىلص عنَد بعض نسائه، 
النبيُّ  التي  فرضبت  طعاٌم،  فيها  بَصْحفٍة  املؤمنني  أمهات  إحدى  فأرسلت 
فجمع  فانَفَلَقْت،  ْحفُة،  الصَّ فسقطت  اخلادم،  يَد  بيتها  يف  مـلسو هيلع هللا ىلص 
كان  الذي  الطعام  فيها  جيمع  جعل  ثم  ْحَفِة،  الصَّ فَِلَق  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي 
يف الصحفة ويقول: ))غارت أمُّكم((. ثم حبس اخلادَم حتى ُأيِت بَصْحَفٍة من 
التي ُكرست َصْحَفُتها،  ْحَفَة الصحيحة إىل  بيتها، فدفع الصَّ التي هو يف  عند 

ْت)1(. وأمَسَك املكسورة يف بيت التي كرَسَ

يصدر  بام  الغرياء  مؤاخذة  عدم  إىل  إشارة  »فيه  حجر:  ابن  احلافظ  قال 
أثارته  الذي  الغضب  بشدة  حمجوبًا  عقلها  يكون  احلالة  تلك  يف  ألهنا  منها؛ 
اهنع هللا يضر مرفوعًا:  به عن عائشة  بأس  بسند ال  يعىل  أبو  الغرية، وقد أخرج 

))إن الغرياء ال تبرص أسفل الوادي من أعاله((. قالته يف قصة«)2(.

وقال أيضًا: »ويف احلديث ُحسن خلقه مـلسو هيلع هللا ىلص وإنصافه وحلمه. 
من  منها  وقع  ملا  بالكالم  ولو  الكارسة  يؤدب  مل  إنام  وكأنه  العريب:  ابن  قال 
بيتها،  يف  هو  التي  أذى  بذلك  أرادت  أهدت  التي  أن  من  ُفهم  ملا  التعدي 

واملظاهرة عليها، فاقترص عىل تغريمها للقصعة«)3(.

صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الغرية، )ح 5225(.  )1(
فتح الباري )236/9(.  )2(

فتح الباري )151-150/5(.  )3(
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حزبني  كن  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  نساء  »أن  اهنع هللا يضر:  عائشة  وعن 
نساء  وسائر  سلمة  أم  اآلخر  واحلزب  وسودة،  وحفصة  عائشة  فيه  فحزب 
اهلل  رسول  حب  علموا  قد  املسلمون  وكان  مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول 
مـلسو هيلع هللا ىلص عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن هيدهيا إىل رسول 
يف  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  كان  إذا  حتى  رها  أخَّ مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
بيت عائشة بعث صاحب اهلدية إىل رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص يف بيت عائشة، 
فكلَّم حزب أم سلمة فقلن هلا: كلمي رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص يكلم الناس 
فيقول: من أراد أن هيدي رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص هدية فليهدها إليه حيث 
فسألنها  شيئًا،  هلا  يقل  فلم  قلن،  بام  سلمة  أم  فكلمته  نسائه.  بيوت  من  كان 
إليها  دار  حني  فكلمته  قالت:  فكلميه،  هلا:  فقلن  شيئًا،  يل  قال  ما  فقالت: 
أيضًا، فلم يقل هلا شيئًا، فسألنها فقالت: ما قال يل شيئًا، فقلن هلا: كلميه حتى 
يكلمك، فدار إليها فكلمته، فقال هلا: ))ال تؤذيني يف عائشة، فإن الوحي مل 
يأتني وأنا يف ثوب امرأة إال عائشة((. قالت: فقالت أتوب إىل اهلل من أذاك 
مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  بنت  فاطمة  دعون  إهنن  ثم  اهلل،  رسول  يا 
فأرسلت إىل رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص تقول: إن نساءك ينشدنك اهلل العدل 
يف بنت أيب بكر. فكلمته فقال: ))يا بنية، أال حتبني ما أحب؟((. قالت: بىل. 
فأرسلن  ترجع،  أن  فأبت  إليه.  ارجعي  فقلن:  فأخربهتن،  إليهن  فرجعت 
زينب بنت جحش، فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك اهلل العدل يف 
بنت ابن أيب قحافة. فرفعت صوهتا حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، 
حتى إن رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص لينظر إىل عائشة هل تكلم، قال فتكلمت 
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إىل  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  فنظر  قالت  أسكتتها،  حتى  زينب  عىل  ترد  عائشة 
عائشة وقال: ))إهنا بنت أيب بكر((«)1(.

ثم  ذلك)2(.  يف  والتوسل  التشكي  جواز  »وفيه  حجر:  ابن  احلافظ  قال 
قال  لزينب،  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  عذر  وفيه  الداودي:  قال  هللا همحر:  قال 
النبي  خماطبتها  من  أخذه  كأنه  قلت:  أخذه.  أين  من  أدري  وال  التني:  ابن 
مـلسو هيلع هللا ىلص لطلب العدل مع علمها بأنه أعدل الناس، لكن غلبت عليها 

الغرية فلم يؤاخذها النبي مـلسو هيلع هللا ىلص بإطالق ذلك«)3(.
بني  اإلصالح  يتوىل  من  عليه  يكون  أن  جيب  ما  األدلة  هذه  من  ويؤخذ 
األرسي  النزاع  أطراف  مؤاخذة  عدم  يف  بينهام،  النزاع  وفض  الزوجني 
ولذلك  النفسية،  الزوجني  حلال  مراعاة  وحماورهتم؛  شكواهم  سامع  عند 
حلل  واجلدال  احلوار  يف  املناسب  الوقت  اختيار  الشكوى  سامع  عند  ينبغي 
اخلالفات األرسية، بحيث يكون مجيع األطراف مهيئني لذلك، حتى يعرف 
حقيقة الشكوى هل هي خالف؟ أو أنه سوء تفاهم؟ فال بد من مساعدهتم 
وقد  النتائج،  أفضل  إىل  للوصول  مبارش،  بأسلوب  نفوسهم  يف  عام  للتعبري 
مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  هنى  لذلك  األحوال،  هذه  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  راعى 
عن الطالق حال احليض، مراعاة هلذه األحوال، وهذا النهي حمل اتفاق بني 

العلامء)4(.

 ،)2581 )ح  صاحبه،  إىل  أهدى  من  باب  وفضلها،  اهلبة  كتاب  البخاري،  صحيح   )1(
صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب يف فضل عائشة، )ح 2442(.

فتح الباري )246/5(.  )2(

فتح الباري )246/5(.  )3(
للنووي  مسلم،  صحيح  رشح   ،)58  ،54/15( الرب  عبد  البن  التمهيد،  ينظر:   )4(

)60/10(، الرشح الكبري، أليب الفرج ابن قدامة )173-172/22(.
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للزوج،  راجعة  أهنا  ذلك  من  احلكمة  العلم  أهل  من  مجاعة  وذكر 
فرتة  أثناء  وتغريها  حاهلا  جلانب  مراعاة  للزوجة  راجعة  أهنا  قال  وبعضهم 
احليض، واضطراهبا النفيس يف تلك احلال التي تعرض هلا، فلربام ال تكن يف 
حال تسمح هلا يف حسن احلوار واجلدال مع الزوج، مما جيعل بعض األزواج 
يتعجل احلكم عليها يف هذه احلالة العارضة، فيظن أهنا ال تصلح الستمرار 
يندم بعد ذلك)1(، وهذا  فيبادر إىل الطالق فيوقعه ثم  الزوجية معها،  احلياة 
ملحظ نفيس يف مثل هذه احلاالت، دل عليه حديث ابن عمر ملا طلق زوجته 

وهي حائض فنهاه النبي مـلسو هيلع هللا ىلص عن ذلك وأمره بردها)2(.

ومن أجل مراعاة هذه األحوال النفسية وأثرها عىل اخلالفات األرسية، 
العقل  ذاهب  أو  الغضبان  وهو  عليه،  املغلق  طالق  وقوع  نفى  الشارع  فإن 
أن  اهنع هللا يضر  عائشة  حلديث  ذلك،  يف  يؤاخذه  فلم  واالختيار،  والتفكري 
ابن  قال  إغالق(()3(.  يف  عتاق  وال  طالق  ))ال  قال:  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي 
القيم: »فعند رسول اهلل السعة والرمحة، وعند غريه الشدة والنقمة، فام جاءه 
مكروب إال وجد عنده تفريج كربته، وال هلفان إال وجد عنده إغاثة هلفته، 
عن  إال  حمبني  شمل  شتت  وال  واختيار،  وطر  عن  إال  زوجني  بني  فرق  فام 

ينظر: الرشح املمتع، البن عثيمني )46/13(.  )1(
َفَطّلُِقوُهنَّ  ٱلّنَِسآَء  َطلَّۡقُتُم  إَِذا  ٱنلَِّبُّ  َها  يُّ

َ
أ باب ﴿َيٰٓ الطالق،  البخاري، كتاب  صحيح   )2(

﴾ ]سورة الطالق: اآلية 1[، )ح 5251(. تِِهنَّ لِعِدَّ
رواه أمحد يف املسند، )ح 26360(، وأبو داود يف سننه، كتاب الطالق، باب يف الطالق   )3(
عىل غلط، )ح 2193(، وابن ماجة يف سننه، كتاب الطالق، باب طالق املكره والنايس، 
 ،)198/2( املستدرك  يف  واحلاكم   ،)4444 )ح  مسنده  يف  يعىل  وأبو   ،)2046 )ح 

وصححه وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجة )ح 2046(.
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بام  بينهم  يفرق  ومل  اللسان  بغلط  املحبني  ديار  وإيثار، ومل خيرب  منهام  إرادة 
جرى عليه من غري قصد اإلنسان، بل رفع املؤاخذة بالكالم الذي مل يقصده 
طريق  عىل  والسبق  اإلكراه  أو  والنسيان،  اخلطأ  بحكم  لسانه  عىل  جرى  بل 
االتفاق. فقال فيام رواه عنه أهل السنن«)1(. ثم ذكر حديث عائشة اهنع هللا يضر 

السابق.

يتصور  ال  حتى  وفهمه،  قصده  اإلنسان  عىل  يغلق  الذي  هو  فاإلغالق 
ما ترتب عىل الطالق، بل من شدة الغضب ومن شدة اإلكراه ترخص عنده 
الزوجة فال يبايل هبا أن يطلقها ليتخلص من هذا اإلكراه والظلم مما يرضه، أو 
شدة غضبه الذي ظهرت أسبابه ودالئله ووسائله حتى انغلق عليه قصده، 
املرأة،  هذه  من  التخلص  إال  هيمه  ال  حتى  بجملتها،  الدنيا  عليه  وانغلقت 
ابن  قال  أشبه ذلك، وهلذا  ما  أو  نزاع شديد  وبينها من  بينه  ما جرى  بسبب 
يف  املطلق  من  غرض  عن  أي  وطر«)2(،  عن  الطالق  »إنام  امهنع هللا يضر:  عباس 
وقوعه، وهذا من كامل فقهه هنع هللا يضر، إذ األلفاظ أنام يرتتب عليها موجباهتا 

لقصد الالفظ هبا)3(.

إغاثة اللهفان يف حكم طالق الغضبان ص)4-3(.  )1(
والسكران  والكره  اإلغالق  يف  الطالق  باب  الطالق،  كتاب  يف  تعليقًا  البخاري  ذكره   )2(

واملجنون.
إعالم املوقعني عن رب العاملني )71/3(. بترصف.  )3(

برشح  التيسري   ،)279/6( األوطار  نيل   ،)242/3( للخطايب  السنن،  معامل  وينظر: 
اجلامع الصغري )501/2(.
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قال ابن القيم ىلاعت هللا همحر: »قال شيخنا: ويدخل يف ذلك طالق املكره 
واملجنون، ومن زال عقله بسكر أو غضب، وكل من ال قصد له وال معرفة 

له بام قال«)1(.

ثم قرر ابن القيم ىلاعت هللا همحر القاعدة يف ذلك فقال: »إن قاعدة الرشيعة 
وإلغاًء،  وإعامالً  واعتبارًا  إهدارًا  القول  يف  تأثري  هلا  النفسية  العوارض  أن 
وهذا كعارض النسيان واخلطأ واإلكراه والسكر واجلنون واخلوف واحلزن 
والغفلة والذهول، وهلذا حيتمل من الواحد من هؤالء من القول ما ال حيتمل 
ووجود  واإلرادة  القصد  جترد  لعدم  غريه؛  به  يعذر  ال  بام  ويعذر  غريه،  من 

احلامل عىل القول.

يف  أم  ذلك  قلت  رضا  يف  الناذر:  أحدهم  يسأل  الصحابة  كان  وهلذا 
غضب؟ فإن كان يف غضب أمره بكفارة يمني ألهنم استدلوا بالغضب عىل 
َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ تعاىل:  قال  وقد  التقرب،  ال  كاحللف  واملنع  احلض  مقصوده  أن 

َتُقولُوَن﴾  َما  َتۡعلَُمواْ   ٰ َحتَّ ُسَكَٰرٰى  نُتۡم 
َ
َوأ لَٰوةَ  ٱلصَّ َتۡقَرُبواْ  َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ

السكران وذكره وصالته، كام  قراءة  اعتبار  مانعًا من  السكر  فجعل عارض 
جعله النبي مـلسو هيلع هللا ىلص مانعًا من صحة إقراره ملا أمر باستنكاه من أقر بني 
يديه بالزنا. وجعله مانعًا من تكفري من قال له وألصحابه: هل أنتم إال عبيد 

أليب؟

زاد املعاد يف هدي خري العباد )215/5(.  )1(
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وأهله،  نفسه  عىل  الداعي  إجابة  من  مانعًا  الغضب  سبحانه  اهلل  وجعل 
اخلطأ  وجعل  الكفر،  بكلمة  املتكلم  كفر  من  مانعًا  اإلكراه  سبحانه  وجعل 

والنسيان مانعًا من املؤاخذة بالقول والفعل.

وعارض الغضب قد يكون أقوى من كثري من هذه العوارض، فإذا كان 
الواحد من هؤالء ال يرتتب عىل كالمه مقتضاه لعدم القصد فالغضبان الذي 

مل يقصد ذلك إن مل يكن أوىل بالعذر منهم مل يكن دوهنم«)1(.

للمتنازعني،  وبياهنا  احلقوق  وتوضيح  العدل،  وإقامة  اإلنصاف   .3
حقوق  النزاع  ألطراف  يوضح  أن  املختص  فعىل  وتعقل:  سياسة  بحسن 
كل طرف عىل اآلخر، مع تعزيز القناعة التامة يف نفوسهم بام قسم اهلل تعاىل 
فتاة إىل رسول  اهنع هللا يضر قالت: »جاءت  لكل واحد منهام، جاء عن عائشة 
يب  يرفع  أخيه؛  ابن  زوجني  أيب  إن  اهلل  رسول  يا  فقالت:  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
ولكن  أيب،  صنع  ما  أجزت  قد  فإين  فقالت:  إليها،  األمر  فجعل  خسيسته. 

أردت أن تعلم النساء أن ليس لآلباء من األمر يشء«)2(.

عىل  سفيان  أيب  امرأة  عتبة  بنت  هند  »دخلت  قالت:  اهنع هللا يضر  وعنها 
مـلسو هيلع هللا ىلص، فقالت: يا رسول اهلل إن أبا سفيان رجل شحيح  رسول اهلل 
بغري  ماله  من  أخذت  ما  إال  ابني،  ويكفي  يكفيني  ما  النفقة  من  يعطيني  ال 

إغاثة اللهفان يف حكم طالق الغضبان ص)44-43(.  )1(
)ح  كارهة،  وهي  أبوها  يزوجها  البكر  باب  النكاح،  كتاب  السنن،  يف  النسائي  رواه   )2(
)ح  كارهة،  وهي  ابنته  زوج  من  باب  النكاح،  كتاب  السنن،  يف  ماجة  وابن   ،)3269

1874(، وأمحد يف املسند )492/41( )25043(. واحلديث إسناده صحيح.
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علمه، فهل عيل يف ذلك من جناح؟ فقال رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص: ))خذي 
من ماله باملعروف ما يكفيك ويكفي ابنك((«)1(.

النزاعات األرسية أن جيتهد يف وعظهم  وينبغي أيضًا للمختص يف حل 
وتذكريهم بالتقوى والصالح يف إكامل مسرية النكاح، وأن يذكرهم بام كان 
بينهم من الفضل واملعروف كام قال تعاىل: ﴿َوَل تَنَسُواْ ٱۡلَفۡضَل بَۡيَنُكۡم﴾)2(.

سلوك  من  وحيذرهم  واحلقوق،  واملحاسن  الفضائل  هذه  يراعوا  وأن 
الطمأنينة  من  خالية  بيوتًا  جعلها  أو  بيوهتم،  هدم  يف  الشيطان  طريق 
وأغضبت  بيتها،  فهدمت  عليها  حيرم  ما  طلبت  امرأة  من  فكم  والسعادة، 
هنع هللا يضر قال: قال  رهبا، وَحَرمت نفسها من اخلري، ففي احلديث عن ثوبان 
رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص: ))أيام امرأة سألت زوجها طالقًا يف غري ما بأس، 

فحرام عليها رائحة اجلنة(()3(.

إبليس  ))إن  مـلسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:  هنع هللا يضر  جابر  وعن 
فتنة،  أعظمهم  منزلة  منه  فأدناهم  رساياه،  يبعث  ثم  املاء،  عىل  عرشه  يضع 

رواه البخاري يف صحيحه، كتاب النفقات، باب وعىل الوارث مثل ذلك، )ح 5370(،   )1(
ومسلم يف صحيحه، كتاب األقضية، باب قضية هند، )ح 1714(.

وينظر: الطرق احلكمية، البن القيم ص)242-239(.
سورة البقرة اآلية 237.  )2(

يف  والرتمذي  اخللع،  يف  باب  الطالق،  كتاب   ،)2226 )ح  السنن،  يف  داود  أبو  رواه   )3(
املختلعات. وابن ماجة  باب ما جاء يف  الطالق واللعان،  السنن، )ح 1187(، كتاب 
يف  أمحد  واإلمام  للمرأة،  اخللع  كراهية  باب  الطالق،  كتاب   ،)2055 )ح  السنن،  يف 
حديث  وهو   .)22440 )ح  و)112/37(،   )22379 )ح   ،)62/37( )املسند( 

صحيح، صححه الرتمذي وغريه.
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ثم  قال:  شيئًا.  صنعت  ما  فيقول:  وكذا.  كذا  فعلت  فيقول:  أحدهم  جييء 
جييء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبني امرأته. قال: فيدنيه منه، 
مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  هنع هللا يضر  هريرة  أيب  وعن  أنت(()1(.  نِعم  ويقول: 
قال: ))ال حيل المرأة تسأل طالق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنام هلا ما قدر 

هلا(()2(.

ويذكرهم بأن املشاكل الزوجية ال خترج يف جمملها عن كوهنا مشاكل بني 
متحابني، وليرضب هلم األمثلة عىل ذلك من السنة النبوية وسرية الصحابة، 
عمر  قال  لطيفًا،  رفيقًا  لينًا  هينًا  الزوجية  بيت  يف  يكون  بأن  الرجل  ويذكر 
هنع هللا يضر: »ينبغي للرجل أن يكون يف أهله مثل الصبي؛ فإذا الُتمس ما عنده 
ُوجد رجاًل«. قال الثوري: »وبلغنا عن زيد بن ثابت أنه كان من أفكه الناس 

يف أهله، وأزمتهم إذا جلس مع القوم«)3(.

رواه مسلم يف صحيحه، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، باب حتريش الشيطان، )ح   )1(
.)2813

النكاح، )ح  التي ال حتل يف  باب الرشوط  النكاح،  البخاري يف صحيحه، كتاب  رواه   )2(
أو  املرأة وعمتها  النكاح، باب حتريم اجلمع بني  5152(، ومسلم يف صحيحه، كتاب 

خالتها يف النكاح، )ح 1408(.
برقم )1038(،  املجالسة )430/3(  الدينوري يف  رواه  رقم )45918(،  العامل  كنز   )3(
يف  عساكر  وابن   ،)292/6( الشعب  يف  والبيهقي   ،)3188( برقم   )294/7(
خنني  آل  اهلل  لعبد  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  التحكيم  ينظر:   .)411/8( دمشق  تاريخ 

ص)241(.



413
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

المسائل الفقهية المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية
في قانون محكمة األسرة الكويتي

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

الخاتمة

ويف ختام هذا البحث فإن أهم النتائج والتوصيات املستفادة منه ما ييل:

املسامهة  يف  واسع  بشكل  أسهم  قد  اجلديد  األرسة  حمكمة  قانون  أن   .1
الرشيعة  قواعد  وفق  األرسي  العنف  من  والتقليل  األرسية  النزاعات  بحل 

العامة.

ربطها  إىل  بحاجة  اجلديد  األرسة  حمكمة  قانون  ونصوص  مواد  أن   .2
بالعمل  الفائدة  تعم  حتى  ودراستها؛  بحثها  خالل  من  الرشعية  بالنصوص 

هبذا القانون وربط العالقات األرسية بالفقه اإلسالمي.

3. أن الفقه اإلسالمي ثري وغني وواسع يف نصوصه وقواعده ومباحثه 
إال  وآداب  أحكام  فيها  التي  األبواب  من  بابًا  يرتك  فلم  الفقه،  تناوهلا  التي 

وقد تناوله بالقدر الذي يسعه ويكفيه.

فقد  اإلسالمي،  الفقه  يف  كبري  ارتباط  هلا  االجتامعية  املسؤولية  أن   .4
فيها  وبينوا  االجتامعية،  باملسؤولية  تتعلق  كثرية  مسائل  الفقهاء  تناول 

األحكام واآلداب وخاصة يف جانب العالقات األرسية.

قانون  املسؤولية االجتامعية يف  أبرز  قانون حمكمة األرسة اجلديد  أن   .5
األحوال الشخصية وفقه األرسة بشكل خيدم حلَّ وفض النزاعات األرسية 

واخلالفات الزوجية بام يتفق مع ما ذكره الفقهاء.
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6. أنصح الباحثني يف الفقه اإلسالمي إىل دراسة نصوص قانون حمكمة 
ما  تعديل  أو  فيه  الرشعية لإلضافة  والدراسات  الفقهي  املنهج  األرسة وفق 

خيالف إن وجد حتى تكتمل املنظومة القانونية الرشعية.

تتوفر  أن  ينبغي  املنازعات األرسية  أن االختصايص يف مركز تسوية   .7
فيه الرشوط التي أشار إليها القانون، وله آداب خاصة ينبغي األخذ هبا.

مرعاهتا  ينبغي  وطرق،  وخطواته  صفة  له  الزوجني  بني  الصلح  أن   .8
عند الصلح.
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المقدمة
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، ثم أما بعد، 

احلديثة  التقنية  النعم  هذه  أظهر  ومن  جليلة،  بنِعم  علينا  اهلل  أنعم  فقد 
وُهم  تعامالهتم  الناس  عىل  لت  سهَّ التي  اإللكرتونية  ات  املنصَّ يف  املتمّثلة 
دولتنا  يف  املطلوبة  اخلدمات  إىل  الوصول  عليهم  ت  ويرسَّ بيوتاهتم،  يف 
اخلدمات  هذه  إىل  الوزارات  أسبق  ومن  السعودية،  العربية  اململكة  املباركة 

اإللكرتونية: وزارة العدل.
ويف اآلِونة األخرية انتقلت كثري من األعامل اإلهنائية املتعلِّقة باألرسة من 
املحاكم إىل كتابات العدل، ومن هذه األعامل توثيقات احلاالت االجتامعية، 
وكلُّ  ونحوها،  واحلضانة،  واخلُلع،  والرجعة،  الطالق،  إثبات  يف  واملتمثلة 
هذه األعامل -تسهياًل عىل املستفيد- يتم رفعها عن طريق منصات إلكرتونية 
الذي خيصُّ  د  املوحَّ النفاذ  رقم  الداخلية، عن طريق  بوزارة  مبارشة  مرتبطة 

كل مواطن أو مقيم.
ر التقني امللموس، وملا كان ملوضوع الطالق -وهو  ويف ِخَضمِّ هذا التطوِّ
واملجتمع،  الفرد  عىل  آثاره  جهة  من  خاصة  أمهيٌة  النكاح«)1(-  ملك  »إزالة 
ة ناِجز  رِغبُت يف املشاركة يف بيان األحكام الفقهية املتعلقة بالطالق عرب منصِّ
الوقوف  يستدعي  فيها  ظاهر  أثٌر  للتقنية  كان  التي  ة  املنصَّ هذه  اإللكرتونية، 
أسميته:  وقد  نفيَا،  أو  إثباتًا  الطالق  عىل  وأثرها  حكمها،  وجتلية  عليها، 

ة ناِجز - دراسة فقهية«. »توثيق الطالق عرب منصَّ

التعريفات )ص: 141(.  )1(
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وجعلته يف متهيد، ومبحثني، وخامتة:

التمهيد:

يف طريقة توثيق الطالق، وفيه مطلبان:

املطلب األول: كيفية توثيق الطالق يف املحاكم قبل منصة ناجز.

الطالق  توثيق  وحاالت  ناِجز  ة  منصَّ عرب  الطالق  توثيق  الثاين:  املطلب 
بناء عىل هذه الطريقة.

املبحث األول:

ة ناِجز، وفيه ثالثة مطالب: يف كتابة الطالق أصالة عرب منصَّ

املطلب األوىل: إذا كتب الطالق ونوى بكتابته الطالق.

املطلب الثاين: إذا كتب الطالق ومل ينو بكتابته الطالق.

ناِجز عىل  ة  الثالث: ختريج مسألة كتابة الطالق أصالة عرب منصَّ املطلب 
ما سبق.

الثاين: املبحث 

ة ناِجز، وفيه ثالثة مطالب: يف كتابة الطالق وكالة عرب منصَّ

املطلب األول: توكيل الزوج موظف مكتب اخلدمات أو غريه يف تطليق 
امرأته ورفع الطلب.

رفع  يف  غريه  أو  اخلدمات  مكتب  موظف  الزوج  توكيل  الثاين:  املطلب 
الطلب فقط.
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ناِجز عىل  ة  منصَّ الطالق وكالة عرب  كتابة  الثالث: ختريج مسألة  املطلب 
ما سبق.

اخلامتة:

حتوي أهم النتائج والتوصيات.

فهرس املصادر واملراجع.

البحث: منهج 

اللف والنرش، وأتتبَّع  املنهج االستقرائي، متبعًا طريقة  سأعتمد فيه عىل 
الغالب،  يف  الشاذ  عن  وأخرج  املعتربة،  املذاهب  كتب  يف  الفقهية  األقوال 
وأوثِّق من املصادر واملراجع األصلية املعتمدة عند كل مذهب، ُمبيِّنًا الدليل 
عىل كل قول؛ فإن كان من القرآن أتبعُته باسم السورة ورقم اآلية، وإن كان 
وإن  إليهام،  بالعزو  اكتفيُت  أحِدمها،  أو  الصحيحني  يف  كان  فإن  السنة،  من 
كان يف غريمها عزوُته ملن أخرجه مع احلكم عليه، وأناقش األدلة بام ورد يف 
املستجدة  املسائل  ج  وأخرِّ ذلك،  يف  أجتهُد  أو  مناقشات  من  املذاهب  كتب 

ح حسب ما يظهر يل من أسباب. حسب أصول التخريج املعروفة، ثم أرجِّ
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التمهيد

ويف مطلبان:

المطلب األول: كيفية توثيق الطالق في المحاكم قبل منصة ناجز:

مرت عملية توثيق الطالق بثالث مراحل قبل النظام اإللكرتوين املعتمد 
مؤخرًا يف املحاكم السعودية، وهي عىل النحو اآليت:

إىل  املبارش  حضوره  بعد  املستفيد  قبل  من  اليدوي  النموذج  تعبئة  أوالً: 
املحكمة وحيتوي هذا النموذج عىل اآليت:

1. اسم املحكمة التي تقدم بالطلب هلا مع التصدير باسم رئيسها.

2. خيري بعدها بني خيارين:

وحيدد  زوجتي/.........«،  تطليق  يف  رغبة  »لدي  نصه:  األول:   -
الطلقة هل األوىل أو غريها.

الطلقة هل  الثاين: نصه: »طلقت زوجتي/................«، وحيدد   -
هي األوىل أو غريها.

3. معلومات مقدم الطلب.

املختصني  القضاة  أحد  إىل  وحتال  املحكمة،  رئيس  إىل  الطلب  يقدم  ثم 
البيانات من قبل كتاب الضبط يدويًا بحضور وشهود  للنظر فيها، ثم تعبئة 

القايض، وإخراج صك إثبات طالق يدوي.
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ثانيًا: برنامج النظام الشامل وهو ال خيتلف عن الطريقة السابقة، إال أن 
الصك سيخرج مطبوعًا عرب هذا النظام ومؤرشفًا بشكل إلكرتوين.

ثالثًا: نظام اإلهناءات وهو يشبه حلد كبري النظام املعتمد مؤخرًا، وسأبينه 
غري  املستفيد  أن  بالنكاح؛  التلفظ  خيص  فيام  عنه  ويفرتق  الثاين  املطلب  يف 
إدراج لفظ  الطلب بدون  الطالق، وعليه فيمكن رفع  جمرب عىل إضافة لفظ 
مكتب  قبل  من  أو  هو،  قبله  من  املعلومات  هذه  يدخل  قد  إنه  ثم  النكاح، 
اإلجراء،  هلذا  خمصصني  موظفني  عدة  أو  موظف  قبل  من  أو  اخلدمات، 
وجتري عىل هذا النظام من األحكام يف ما خيص كتابة املستفيد أو غريه للفظ 

الطالق ما جيري عىل النظام اجلديد.

توثيق  وحاالت  ناِجز  ة  منصَّ عبر  الطالق  توثيق  الثاني:  المطلب 
الطالق بناء على هذه الطريقة:

ناِجز اإللكرتونية  ة  د إىل منصَّ املوحَّ النفاذ  املستفيد عن طريق  1. يدخل 
ل يف وزارة الداخلية، أو يدخل مبارشة عىل توثيق الطالق. برقمه املسجَّ

ل واملربوط بسجله املدين؛  ق عىل جواله املسجَّ 2. يأيت للمستفيد رقم حتقُّ
َثمَّ الدخول لتوثيق احلاالت االجتامعية، ثم  ناِجز، ومن  ة  للدخول إىل منصَّ

ق إىل ما بعد انتهاء العملية. اختيار توثيق طالق، وُيتيح النظام تأخري التحقُّ

املدين  ِجل  السِّ من  به  اخلاصة  املعلومات  مجيع  لكتابة  املستفيد  م  يتقدَّ  .3
اخلاصة  واملعلومات  به،  اخلاصة  املعلومات  من  وغريها  امليالد  وتاريخ 

بالزوجة أيضًا، مع بيانات عقد الزوجية الذي جيمع بينهام.
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طالق  حال  التالية:  النواحي  من  بالطالق  اخلاصة  البيانات  ُيدِخل   .4
)قبل الدخول، بعد الدخول(، تاريخ الطالق، كتابة لفظ الطالق الذي طلَّق 

به، عدد الطالق.

صدور  بعد  إال  يتم  ال  الطالق  بأنَّ  ِعلم  عىل  أنه  املستفيد  ُيِقرُّ  ثم   .5
إليه الحقًا  الرجوع  يمكن  دة  أو حفظه كُمسوَّ الطلب،  تقديم  ويتمُّ  الوثيقة، 

وإكامل البيانات ثم إرساله.

صني. 6. حُيال الطلب إىل التدقيق من ِقبل موظفني متخصَّ

ه إىل جلنة املصاحلة؛  7. إذا كان بعد الدخول أو اخلَلوة، فإن الطلب يتوجَّ
ر  ملحاولة اإلصالح بني الطرفني يف قضايا الزيارة والنفقة واحلضانة، فإذا تعذَّ

التالية. الُصلح ُأحيل للمرحلة 

ر الُصلح أو كان الطالق قبل  8. ينتقل الطلب لكاتب العدل يف حال تعذَّ
بالطلب،  ة  املختصَّ الرشعية  اجلوانب  من  د  بالتأكَّ ويقوم  واخلَلوة،  الدخول 
أو  الطلب  يقبل  ثم  باملستفيد،  االتصال  طلب  فقط  احلاجة  عند  له  وحَيق 

يرفض حسب معطيات كل طلب.

هاتف  لرقم  ُترسل  إلكرتونية  وثيقة  إصدار  يتم  الطلب  قبول  بعد   .9
الزوج والزوجة املسجل بوزارة الداخلية)1(.

من  إليها  يرفع  ما  حسب  بأول  أواًل  النظام  لتغيري  مشكورة  تسعى  العدل  وزارة   )1(
البحث  هذا  من  االنتهاء  تاريخ  مع  متفق  التوصيف  وهذا  وتوصيات،  مالحظات 

1442/8/25هـ.
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ة ناِجز اخلاصة بوزارة  ومما سبق يتضح أن رفع الطلب بالطالق عرب منصَّ
العدل ال خيلو من ثالث حاالت:

احلالة األوىل:
ظ بالطالق، أو كتبه كتابة سابقة ويرغب يف توثيق  أن يكون الزوج قد تلفَّ

الطالق فحسب، فيكمل معلوماته ويوثِّق الطالق، سواًء بنفسه أو بغريه.
الثانية: احلالة 

دة عن  أن يعِزم الزوج عىل الطالق ومل يتلفظ به بعُد، ومل يكتبه كتابة جمرَّ
النظام، فإذا وصل إىل فقرة لفظ  بنفسه يف  بياناته  ناِجز، ولكنه يكمل  ة  منصَّ

الطالق يقوم الزوج بكتابة لفظ الطالق، ثم يرفع الطلب.
الثالثة: احلالة 

أن يدفع الزوج املعاملة إىل طرف ثالث إلهناء كافة اإلجراءات املتعلقة 
برفع معاملة الطالق، ويأتيه رمز التحقق اخلاص به فيدفعه مبارشة إىل هذا 

الطرف إلكامل الطلب.
أما احلالة األوىل فهي رصحية يف الطالق، عىل خالف يف موضوع الكتابة 
والتوثيق  ظاهر،  حكمها  بحتة،  توثيقية  عملية  وهي  سيأيت،  كام  السابقة 
وسيلة نظامية حلفظ احلقوق، وضبط األحوال الشخصية اخلاصة باملواطنني 

واملقيمني يف الدولة.
وأما احلالة الثانية والثالثة فهي بحاجة إىل تكييف؛ لكوهنا من املستجدات 
ج عليه من  ها إىل أصوهلا وما تتخرَّ عىل ما اعتاده الناس، وتكييُفها يكون بردِّ
دونام  والبحث  الدراسة  حملُّ  فهي  وعليه  الباب،  هذا  يف  الفقهاء  تقريرات 

سواها.
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المبحث األول
ة ناِجز كتابة الطالق أصالة عبر منصَّ

مسألة كتابة الطالق مسألة سابقة، وقد تناوهلا العلامء هللا مهمحر وأول من 
هللا همحر، فقد ُسئل عن  التابعني إبراهيم النخعي )ت: 96هـ(  ق هلا من  تطرَّ
الرجل يكتب الطالق وال يلفظ به فقال هو جائز)1(، وورد عنه: »إذا كتب 
هللا همحر  103هـ(  )ت:  ْعبِيِّ  الشَّ عن  وورد  عليه«)2(،  وجب  بيده،  الطالق 
بَِطاَلِقَها،  إَِلْيَها  َكَتَب  »إَِذا  َقاَل:  هللا همحر  110هـ(  )ت:  البرصي  واحلسن 
َمْعَمٌر:  َقاَل  ْغَها«،  ُيَبلِّ مَلْ  َما  بَِطاَلٍق  َفَلْيَس  َغَها  ُيَبلِّ َأْن  َقْبَل  حَمَاُه  ُثمَّ  بِِه،  َيْلِفْظ  َومَلْ 
عكرمة  عن  وورد   ،)3(» ْعبِيِّ الشَّ َقْوِل  ِمْثَل  َيُقوُل  احْلََسَن  َسِمَع  َمْن  يِن  »َوَأْخرَبَ
ُجُل َأْن َيْكُتَب إِىَل اْمَرَأتِِه بَِطاَلِقَها  موىل ابن عباس )ت: 105هـ(: »إَِذا َأَراَد الرَّ
ي«)4(،  َفاْعَتدِّ َحْيَضتِِك  ِمْن  َطُهْرِت  ُثمَّ  َهَذا  ِكَتايِب  َجاَءِك  إَِذا  إَِلْيَها:  َفْلَيْكُتْب 
وورد عن عطاء بن أيب رباح )ت: 114هـ( هللا همحر سئل عن رجل أنه كتب 
طالق امرأته، ثم ندم فأمسك الكتاب، قال: »إن أمسك فليس بيشء، وإن 
أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، كتاب الطالق، باب الرجل يكتب إىل امرأته بطالقها،   )1(

حديث رقم )11434(.
أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، كتاب الطالق، باب الرجل يكتب إىل امرأته بطالقها،   )2(
الرجل  يف  باب  الطالق،  كتاب  املصنف،  يف  شيبة  أيب  وابن   ،)11436( رقم  حديث 

يكتب طالق امرأته، حديث رقم )17998(.
أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، كتاب الطالق، باب الرجل يكتب إىل امرأته بطالقها،   )3(
الرجل  يف  باب  الطالق،  كتاب  املصنف،  يف  شيبة  أيب  وابن   ،)11437( رقم  حديث 

يكتب طالق امرأته، حديث رقم )17999(.
أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، كتاب الطالق، باب الرجل يكتب إىل امرأته بطالقها،   )4(

حديث رقم )11439(.
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هللا همحر قال: »إَِذا  أمضاه فهو طالق«)1(، وورد عن الزهري )ت: 123هـ( 
اْسُتْحِلَف«)2(،  َجَحَدَها  َفإِْن  َعَلْيَها،  الطَّاَلُق  َوَقَع  َفَقْد  بَِطاَلِقَها  إَِلْيَها  َكَتَب 
فهؤالء التابعون يف هناية القرن األول مطلع القرن الثاين ُحكيت عنهم هذه 
املسائل، فكانت دلياًل عىل ِقدم مسألة كتابة الطالق، وأهنا يف صدر اهتاممات 

العلامء هللا مهمحر.

تفصيالت  الطالق  كتابة  مسألة  أخَذت  الفقهية  املذاهب  ر  تطوَّ ومع 
أوسع، وسأبيِّنها بطريقة اللف والنرش، وفق التايل:

الً: أوَّ

توقُّع  به  ظ  التلفُّ مع  الطالق  كتابة  أن  عىل  تتَّفق  األربعة  املذاهب  تكاد 
د عن الكتابة وقع به الطالق،  الطالق لوقوعه باللفظ)3(؛ »ألن اللفظ لو جترَّ
أراد  إنام  أنه  ادَّعى  إذا  أنه  إال  به«)4(،  يقع  أن  فَأوىل  الكتابة  إىل  انضمَّ  فإذا 
القراءة أو احلكاية ُقبِل منه عند بعضهم، ال سيِّام من يشرتط النية يف الكتابة، 

وسيأيت)5(.

أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب الطالق، باب يف الرجل يكتب طالق امرأته،   )1(
حديث رقم )17998(.

أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، كتاب الطالق، باب الرجل يكتب إىل امرأته بطالقها،   )2(
حديث رقم )11433(.

ينظر: بدائع الصنائع )100/3(، منح اجلليل )91/4(، العزيز )537/8(، املجموع   )3(
)119/17(، اإلنصاف )235/22(، منتهى اإلرادات )244/4(.

ينظر: احلاوي )401/10(.  )4(
ينظر: هناية املطلب )73/14(، اإلنصاف )235/22(، منتهى اإلرادات )244/4(.  )5(
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ثانيًا:

ظ به، فللمذاهب تفصيالت سُأوردها قبل ِذكر  إذا َكتب الطالق ومل يتلفَّ
اخلالف، وهي عىل النحو اآليت:

احلنفية:

قسموا الكتابة يف الطالق إىل قسمني)1(:

القسم األول: الكتابة املستبينة:

األحجار  أو  اجللود  عىل  كالكتابة  املقروءة  الواضحة  هبا  ويقصدون 
واألوراق ونحوها، وهي عندهم عىل نوعني)2(:

1. اخلطاب املرسوم:

من  بقوله:  يبدؤها  رسالة  اإلرسال  يقبل  فيام  يكتب  أن  عندهم:  ومعناه 
فالن بن فالن إىل فالنة بنت فالن زوجتي، فإذا وصَلك هذا اخلطاب فأنت 

طالق، ونحو ذلك.

ينظر: التجريد )4878/10(، املبسوط )143/6(، بدائع الصنائع )109/3(، البناية   )1(
)540/13(، حاشية ابن عابدين )246/3(.

يا  بعد  أما  يكتب  أن  مثل:  والرسالة  اخلطاب  »طريق   :)109/3( الصنائع  بدائع  يف   )2(
 :)540/13( البناية  ويف  طالق«،  فأنت  إليك  كتايب  وصل  إذا  أو  طالق  فأنت  فالنة، 
»أي: معنون بالعنوان، والعنوان أن يكتب يف صدره من فالن إىل فالن«، ويف حاشية 
ما يكتب  رًا، وُمعنونًا مثل  أن يكون مصدَّ باملرسومة  ابن عابدين )246/3(: »ونعني 
مستبينة  وجهني  عىل  وهو  وُمعنونًا،  رًا  مصدَّ يكون  ال  أن  املرسومة  وغري  الغائب،  إىل 
يمكن  وجه  عىل  واألرض  واحلائط  الصحيفة  عىل  يكتب  ما  فاملستبينة  مستبينة،  وغري 
فهمه وقراءته، وغري املستبينة ما يكتب عىل اهلواء واملاء ويشء ال يمكن فهمه وقراءته«.
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وامرأته  فيه،  بالنية  اعتبار  فال  وعليه  رصيح،  بأنه  حكموا  القسم  وهذا 
جمرى  جارية  املرسومة  الكتابة  »ألن  اخلطاب؛  يف  جاء  ما  عىل  تطُلق 

اخلطاب«)1(، فأخَذت حكم املخاَطبة باللسان.

2. الكتابة املستبينة يف غري خطاب مرسوم:

طالق،  فالنة  أو  طالق،  فالنة  زوجتي  ونحوها  ورقة  عىل  يكتب  كمن 
واخلطابات،  الرسائل  به  ر  ُتصدَّ بام  رها  ُيصدِّ وال  ونحوها،  طالق،  أنت  أو 
د الكتابة هنا  وحكموا عليها بأنه كناية مفتقرة إىل نية، فال يقع الطالق بمجرَّ

حتى يصاِحب الكتابَة نيٌة.

القسم الثاين: الكتابة غري املستبينة:

للقارئ  مستبينة  واضحة  هي  وال  الباقية،  غري  الكتابة  عندهم  وتعني 
وإن  يقع  هنا عندهم ال  فالطالق  أو عىل وسادة،  اهلواء  كالكتابة يف  الحقًا، 
وافقه نية؛ »ألن مثل هذه الكتابة كصوت ال يتبنيَّ منه حروف«)2(؛ »وألن ما 

ال تستبني به احلروف ال يسمى كتابة، فكان ُملحقًا بالعدم«)3(.

املالكية:

الكتابة بالطالق عندهم إما أن يشهد عليها فيقع الطالق هبا، وإما أن ال 
ُيشهد عليها، فلها ثالثة أحوال:

بدائع الصنائع )109/3(.  )1(
املبسوط )143/6(.  )2(

بدائع الصنائع )109/3(، وينظر: حاشية ابن عابدين )246/3(.  )3(
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األوىل: أن تكون مصحوبة بنية الطالق:

الكتاب عنده أو أخرجه من يده،  فهذه يقع معها الطالق، سواء َحبس 
وصل إىل الزوجة أم مل يصل.

الثانية: أن يكون كتبه بنية االستخارة واملراجعة:

فلها ثالثة أحوال أيضًا:

أ. أن يبقى حمبوسًا عنده فال يقع هبا طالق.

ب. أن خُيرجه من عنده ويصل الكتاب، فيقع هبا الطالق.

ج. أن خُيرجه من عنده ثم يرّده قبل وصوله إليها، ففيها خالف يف وقوع 
الطالق معها، واملشهور عدم لزومه، ومنشأ اخلالف هل كان إخراجه قرينة 

يف التزام الطالق، ويعامل معاملة اإلشهاد أم ال؟

الثالثة: إذا مل تكن له نية:

ومحله  العزم،  عىل  ومحله  الطالق،  بوقوع  بعضهم  فجزم  اختالف،  ففيه 
بعضهم عىل اخلالف السابق)1(.

اخلالف  مسائل  نكت  عىل  اإلرشاف   ،)358/2( املدونة  اختصار  يف  التهذيب  ينظر:   )1(
رشح  املنتقى   ،)700/10( املدونة  ملسائل  اجلامع  ص)851(،  املعونة   ،)745/2(
 ،)211/6( والتحصيل  البيان   ،)2663/6( للخمي  التبرصة   ،)15/4( املوطا 
للخريش  خليل  خمترص  رشح   ،)333/5( واإلكليل  التاج   ،)134/3( املخترص  حتبري 

)49/4(، منح اجلليل )91/4(.
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الشافعية:

عىل  القسم  هذا  يف  اختلفوا  ثم  واحدًا،  قساًم  بالطالق  الكتابة  جعلوا 
قولني:

فاألول وهو الصحيح عندهم:

يقع الطالق إذا نوى مع الكتابة الطالق، وال يقع بمجرد الكتابة بدون 
الغائب فقط؟  القول هل تقع من احلارض والغائب أم من  نية)1(، وعىل هذا 
عىل وجهني عندهم: فمن اعترب أنَّ الكتابة لساٌن للغائب دون احلارض أوقعها 
الكتابَة  اعترب  ومن  النُطق،  قادر عىل  ألنه  احلارض؛  من  يعتربها  ومل  ه،  حقِّ يف 

ى بينهام يف احلكم، فأوقعه منهام معًا)2(. لسانًا للحارض والغائب معًا سوَّ

القول الثاين:

أنه ال يقع أي طالق بالكتابة وإن نوى الطالق، وهو لغو)3(.

ويف وجه عندهم: أن الكتابة بالطالق تقع وإن مل ينِو وليس بمشهور)4(.

 ،)53/10( املذهب  بحر   ،)74/14( املطلب  هناية   ،)398/10( احلاوي  ينظر:   )1(
العزيز )537/8(، املجموع )119/17(.

ينظر: هناية املطلب )74/14(، بحر املذهب )53/10(، املجموع )118/17(.  )2(
 ،)53/10( املذهب  بحر   ،)74/14( املطلب  هناية   ،)397/10( احلاوي  ينظر:   )3(

العزيز )537/8(، املجموع )119/17(.
املجموع   ،)53/10( املذهب  بحر   ،)537/8( العزيز   ،)396/10( احلاوي  ينظر:   )4(

.)119/17(
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احلنابلة:

الطالق بالكتابة عندهم عىل قسمني:

القسم األول: الكتابة املستبينة الواضحة:

ففي وقوع الطالق هبا روايتان:

األوىل: يقع ولو كان بغري نية، وهو الصحيح عندهم )املذهب()1(.

والثانية: يقع الطالق بالكتابة إذا نوى)2(.

القسم الثاين: إن كتبه بيشء ال َيبني:

يف اهلواء أو عىل وسادة، ففي وقوعه عندهم روايتان أيضًا)3(.

الطالق وإن  يقع هبا  لغو ال  بالطالق  الكتابة  أن  ج عندهم  ويف قول خمرَّ
نوى، وليس بمشهور)4(.

وإن نوى َغمَّ أهله فعندهم روايتان يف هذه النية حتديدًا)5(.

ينظر: املغني )412/8(، الفروع وتصحيح الفروع )34/9(، اإلنصاف )233/22(،   )1(
منتهى اإلرادات )244/4(، كشاف القناع )248/5(.

ينظر: املغني )412/8(، الفروع وتصحيح الفروع )35/9(، اإلنصاف )230/22(.  )2(
ينظر: املغني )412/8(، الفروع وتصحيح الفروع )37/9(، اإلنصاف )234/22(،   )3(

كشاف القناع )249/5(.
ينظر: الفروع وتصحيح الفروع )36/9(، اإلنصاف )231/22(.  )4(

ينظر: املغني )412/8(، الفروع )37/9(، اإلنصاف )232/22(.  )5(
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ثالثًا:

هناك  فإن  الطالق،  كتابة  مسألة  يف  املذاهب  عند  تفصيل  من  سبق  مما 
ة ناِجز عليها: مسألتني مهمتني لتخريج مسألة الطالق عرب الكتابة يف منصَّ

املسألة األوىل: إذا كتب الطالق ونوى بكتابته الطالق.

املسألة الثانية: إذا كتب الطالق ومل ينِو بكتابته الطالق.

المطلب األول: إذا كتب الطالق ونوى بكتابته الطالق:

هذه املسألة اختلف فيها العلامء عىل قولني:

القول األول: أن الطالق يقع مع الكتابة إذا نواه:

الشافعية)3(،  عند  والصحيح  واملالكية)2(،  احلنفية)1(،  مذهب  وهو 
واملذهب عند احلنابلة)4(.

ويف وجه عند الشافعية يقع من الغائب دون احلارض)5(.

ينظر: التجريد )4878/10( املبسوط )143/6(، بدائع الصنائع )109/3(.  )1(
ينظر: املعونة ص)851(، املنتقى رشح املوطا )15/4(، البيان والتحصيل )211/6(،   )2(

منح اجلليل )91/4(.
تكملة   ،)537/8( العزيز   ،)74/14( املطلب  هناية   ،)398/10( احلاوي  ينظر:   )3(

املجموع )119/17(.
ينظر: املغني )412/8( اإلنصاف )233/22(، منتهى اإلرادات )244/4(، كشاف   )4(

القناع )248/5(.
ينظر: هناية املطلب )74/14(، بحر املذهب )53/10(، تكملة املجموع )118/17(.  )5(
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القول الثاين: أن الطالق بالكتابة لغو ال عربة هبا وإن نوى:

وهو قول عند الشافعية)1(، ووجه عند احلنابلة)2(.

األدلة:

أدلة أصحاب القول األول القائلني بأن الطالق يقع إذا صاحبته النية:

ة منها: أوالً: استدلُّوا عىل أن الكتابة معتربة يف الطالق بأدلَّ

الدليل األول: أنَّ الكتابة تقوم مقام النطق، ومما يدل عىل ذلك أن النبي 
مقام  ذلك  فقام  وغريه)3(،  وقيرص  كرسى  إىل  بدعوته  كتب  مـلسو هيلع هللا ىلص 

النطق)4(.

عليه  يدلُّ  ما  عىل  تدلُّ  بة  مرتَّ منظومة  حروف  الكتابة  أنَّ  الثاين:  الدليل 
اعتبار  يف  حكمه  فَأخَذت  النُطق،  يعربِّ  كام  القلب  يف  عامَّ  وُتعربِّ  النطق، 

الطالق)5(.

ينظر: احلاوي )397/10( هناية املطلب )74/14( بحر املذهب )53/10(، العزيز   )1(
.)537/8(

ينظر: الفروع )36/9(، اإلنصاف )231/22(.  )2(
كتاب النبي لكرسى أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي   )3(
كتاب  باب  والسري،  اجلهاد  كتاب  ومسلم،   ،)7( برقم  مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  إىل 
النبي مـلسو هيلع هللا ىلص إىل هرقل برقم )1773(، وكتابه لكرسى وقيرص والنجايش وكل 
إىل  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  كتب  باب  والسري،  اجلهاد  كتاب  مسلم،  صحيح  يف  جبار 

ملوك الكفار يدعوهم إىل اهلل لجو زع، برقم )1774(.
ينظر: التجريد )4878/10(، املبسوط )143/6(، البناية )540/13(.  )4(

ينظر: املبسوط )143/6(، املعونة ص)851(.  )5(
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الدليل الثالث: القياس، وهو من أوجه:

للقايض  القايض  كتاب  عىل  بالطالق،  الكتابة  قياس  األول:  الوجه 
الديون  تثبت  فكام  باجلميع،  األحكام  تعلق  بجامع  واحلقوق،  بالديون 

واحلقوق بالكتابة؛ فكذلك يثبت الطالق هبا)1(.

جارحة  عىل  الطالق  عن  التبيني  يف  اليد  جارحة  قياس  الثاين:  الوجه 
معترَبًا  الطالق  كان  فلام  املراد،  عن  ُتعربِّ  جارحة  كليهام  أن  بجامع  اللسان، 

بجارحة اللسان؛ كان ال بدَّ أن يكون معترَبًا بجارحة اليد)2(.

الثالث: قياس اعتبار الطالق بالكتابة عىل اعتبار احلنث بالكتابة  الوجه 
ومل  كتب  أنه  مع  هنا  احلالِف  حينث  فكام  إليه،  فكتب  ُيكلِّمه  أال  حلف  ملن 

ينطِق؛ فكذلك تطُلق زوجة من كتب بالطالق ولو مل ينطِق)3(.

ثانيًا: واستدلوا عىل تعلقه بالنية بأدلة منها:

هبا  يريد  وقد  الطالق،  هبا  ُيريد  فقد  حمتملة،  الكتابة  أن  األول:  الدليل 
غرَيه كتجويد خّطه، وامتحان قلمه، أو احلكاية عن غريه، أو مشاورة نفسه، 

فلام احتملت ذلك كلَّه كان ال بدَّ من نية)4(.

ينظر: التجريد )4879/10( املبسوط )143/6(.  )1(
ينظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف )746/2(.  )2(
ينظر: اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف )746/2(.  )3(

احلاوي   ،)700/10( املدونة  ملسائل  اجلامع   ،)109/3( الصنائع  بدائع  ينظر:   )4(
.)401/10(
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الدليل الثاين: أن اهلل تعاىل قد أرسل رسوله نذيرًا ألمته وُمبلِّغًا لرسالته، 
ن اهللُ رسوَله منها؛ ليكون مع تكليف  ولو كانت الكتابة كالكالم الرصيح ملكَّ
نًا من آالته، وكاماًل لصفاته، ومعانًا عليه من سائر جهاته... ويف  اإلنذار ممكَّ

فحوى هذا دليل عىل خروج الكتابة من رصيح الكالم)1(.

الدليل الثالث: أن الكتابة لو قامت مقام رصيح الكالم لرتتَّب عىل ذلك 
أحكام منها:

1. أنَّ من َكَتب القرآن وهو يف الصالة أجزأه عن القراءة.

2. أنَّ املرتدَّ إذا كتب الشهادتني أجزأه عن أن يتكلم هبا.

3. أنَّ عقد النكاح بالكتابة يصح بدون النطق.

فلام مل تكن هذه األحكام ونحوها دل عىل أنَّ الكتابة ال تقوم مقام الكالم 
الرصيح، وعليه فال تقوم يف الطالق مقام الرصيح، وتنّزل إىل مرتبة الكناية 

فتشرتط هلا النية)2(.

الكتابة ليست كالنُطق؛ فهي حمتملة وهو غرُي حمتمل،  الرابع: أن  الدليل 
أن  بدَّ  فكان وال  الفعل،  للمخاَطب؛ بخالف  إفهامًا  فيها  كالفعل؛ ألن  وال 
تأخذ حكاًم تتفق فيه مع الكالم من جهة، ومع الفعل من جهة، فكانت النيَّة 

رشطًا مع الكتابة)3(.

ينظر: احلاوي )396/10(.  )1(

ينظر: احلاوي )398/10(.  )2(

ينظر: احلاوي )398/10(.  )3(



442
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

توثيق الطالق عبر منصة ناجز 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

دون  نيَّة  صاحبته  إذا  الغائب  من  يقع  الطالق  بأن  قال  من  واستدل 
احلارض: أنَّ الكتابة ُعرف الغائبني ال ُعرف احلارضين، وأنَّ الغائب ملا عجز 
الكتابة، بخالف احلارض؛  ت منه  النُطق ُعومل معاملة األخرس، فصحَّ عن 

فإنه مل يعَجز عن النُطق، وهو قادٌر عليه)1(.

ونوقش من وجهني:

األول: أن الكتابة أحد البيانني، فُقبلت من احلارض كالغائب عىل السواء، 
فهي مثل بقية الكنايات)2(.

سائر  عليه  يطَّلع  لئال  احلارض؛  إىل  يكتب  قد  أيضًا  احلارض  أن  الثاين: 
احلارضين، أو الستحيائه عن املخاطبة وغريها)3(.

أدلة أصحاب القول الثاين القائلني بأن كتابة الطالق لغو وإن صاحبتها نية:

يثبت هبا الطالق، فالكتابة  الكتابة فعل، واألفعال ال  الدليل األول: أن 
ال يثبت هبا الطالق كذلك)4(.

ونوقش: بأن الفعل ال يدلُّ عىل الطالق؛ بخالف الكتابة؛ فإهنا ُتعربِّ عنه 
وتدلُّ عليه)5(.

ينظر: احلاوي )399/10(، هناية املطلب )74/14(.  )1(
ينظر: هناية املطلب )74/14(.  )2(

ينظر: العزيز )538/8(.  )3(
ينظر: احلاوي )397/10(.  )4(

ينظر: التجريد )4879/10(.  )5(
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للكتابة،  حمتاج  غري  النُطق  عىل  قادٌر  الناطق  الكاتب  أن  الثاين:  الدليل 
الُقدرة  مع  للفرع  وجود  وال  البيان،  أصل  فإنه  بالنُطق؛  غرضه  عن  فليعربِّ 

عىل األصل)1(.

كناية  أنَّ  كام  عنه،  وُمعربِّ  اللسان  ترمجان  اليد  كتابة  أن  الثالث:  الدليل 
بنيَّة  إال  الرصيح  مقام  الكناية  تُقم  مل  فلامَّ  عنه،  وُمعربِّ  القلب  ترمجان  الكالم 

القلب مل تقم الكتابة مع الكالم إال بنُطق اللسان)2(.

الدليل الرابع: القياس وهو من أوجه:

يقع  مل  فلامَّ  فِعل،  كليهام  أنَّ  بجامع  اإلشارة  عىل  الكتابة  قياس  األول: 
بالكتابة  الطالق  يقع  مل  النُطق،  عىل  لُقدرته  الناطق  من  باإلشارة  الطالق 

أيضًا)3(.

مفهومة،  غري  الصحيح  إشارة  فإن  الفارق؛  مع  قياس  هذا  أن  ونوقش: 
وال ُعرف يدل عىل معناها؛ فلم تقع بخالف الكتابة)4(.

أحدمها  أنَّ  بجامع  بالنكاح،  الكتابة  عىل  بالطالق  الكتابة  قياس  الثاين: 
إبرام للنكاح واآلخر َحلٌّ له، فلام ال تصح الكتابة بالنكاح، مل تصح كذلك 

بالطالق)5(.

ينظر: هناية املطلب )74/14(.  )1(
ينظر: احلاوي )398/10(، بحر املذهب )53/10(.  )2(

ينظر: املجموع )118/17(.  )3(
ينظر: التجريد )4880/10(.  )4(

ينظر: احلاوي )398/10(.  )5(
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هذا  يصح  فال  احلنفية،  عند  بالكتابة  يصح  النكاح  عقد  بأن  ونوقش: 
القياس عىل رأهيم)1(.

يثبت  ال  فكام  اجلميع،  يف  اإلقرار  بجامع  اإلقرار  عىل  القياس  الثالث: 
اإلقرار باخلط فال يثبت الطالق أيضًا به فهو داخل يف عموم اإلقرار)2(.

المطلب الثاني: إذا كتب الطالق ولم ينو بكتابته الطالق:

اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال:
دة عن نيَّة أو بنية غري الطالق: القول األول: إذا كتب الطالق كتابة جمرَّ

النية،  عىل  تدل  قرائن  هناك  وعندهم  يقع،  فال  ونحوه  القلم  كتجربة 
فتعامل معاملة الرصيح، وهو قول احلنفية)3(، واملالكية)4(.

من  يقول  أن  مثل  مرسوم  خطاب  يف  الطالق  كتب  إذا  عندهم  فاحلنفية 
فالن بن فالن إىل فالنة فإنك طالق أو نحو ذلك، فإنه يقع وإن مل ينو، وال 

ُيقبل منه قضاًء إن ادَّعى نيَّة غري نيَّة الطالق.
إال  يقع،  فإنه  ووصلت  أرسلها  أو  الكتابة  عىل  أشهد  إذا  املالكية  وعند 
ه قبل أن يصل، هل تطُلق أم ال؟ املشهور عندهم  أهنم اختلفوا إذا أرسله وردَّ

عدم وقوعه)5(.
ينظر: التجريد )4879/10(.  )1(

ينظر: الفروع وتصحيح الفروع )36/9(.  )2(
ينظر: التجريد )4878/10( املبسوط )143/6(، بدائع الصنائع )109/3(، حاشية   )3(

ابن عابدين )246/3(.
ينظر: املعونة ص)851(، املنتقى رشح املوطا )15/4(، البيان والتحصيل )211/6(،   )4(

رشح خمترص خليل للخريش )49/4(، منح اجلليل )91/4(.
ينظر: التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب )378/4(.  )5(
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القول الثاين: إذا مل ينو الطالق:
فهو لغو ال عربة به، وهو مذهب الشافعية)1(، ورواية عند احلنابلة)2(.

د الكتابة، نواه أو مل ينو شيئًا: القول الثالث: يقع الطالق بمجرَّ
وهو مذهب احلنابلة)3(، وقول بعض املالكية)4(، ووجٌه عند الشافعية)5(، 
إال أنه إذا ادعى أنه نوى غري نية الطالق كتجربة القلم وامتحان اخلط فيقبل 
هام  فيام بينه وبني اهلل وأما يف القضاء فللشافعية، واحلنابلة فيه وجهان، أصحُّ

القبول.
األدلة:

السؤال عن  أثر يف عدم  هلا  القرائن  بأن  القائلني  األول  القول  أدلة أصحاب 
النية:

الدليل األول للحنفية:
أن الكتابة ملا احتملت جتربة اخلط أو امتحان القلم أو نحو ذلك، حكم 
فصار  االحتامل،  هذا  عن  خيرج  املستبني  املرسوم  واخلطاب  كناية،  أهنا  عىل 
إليها  أرسل  أو  طالق،  أنت  هلا:  فقال  احلرضة  عند  بالطالق  خاطبها  كأنه 

رسوال بالطالق عند الغيبة)6(.
ينظر: احلاوي )398/10(، هناية املطلب )74/14(، العزيز )537/8(.  )1(

ينظر: الفروع )36/9(، اإلنصاف )231/22(.  )2(
ينظر: املغني )412/8(، الفروع )34/9(، اإلنصاف )233/22(، منتهى اإلرادات   )3(

)244/4(، كشاف القناع )248/5(.
ينظر: البيان والتحصيل )371/5(، التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب )378/4(.  )4(

ينظر: احلاوي )396/10(، العزيز )537/8(.  )5(
ينظر: التجريد )4879/10(، املبسوط )143/6(، بدائع الصنائع )109/3(.  )6(
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الثاين للاملكية: الدليل 

الطالق؛  يقع  مل  يشهد  ومل  وحبس  واالستخارة  االستشارة  نوى  لو  أنه 
ألن احلبس دليل عىل عدم النية، أما إن كتب وأشهد أو أرسل الكتاب؛ فإن 
اإلشهاد وإرسال الكتاب عندهم دليل عىل أنه عزم عىل الطالق وإال ألبقاه 

يف حبسه، فاعتربوا ذلك قرينة قوية أنه جممع وعازم عىل الطالق)1(.

أدلة أصحاب القول الثاين بأّن كل كتابة بالطالق لغو:

طالقًا،  الطالق  كتابة  يف  جيعلون  ال  فهم  السابقة،  املسألة  يف  سبقت  قد 
الشافعية هنا  أن  الكتابة، إال  ُتهم واحدة يف أصل مسألة  فأدلَّ ينو،  أو مل  نوى 
يتفقون عىل عدم وقوعه ألنه بال نية، واألمر املتفق عليه عندهم إال يف وجه 

أن الطالق كناية يعامل معامالت الكنايات)2(.

أدلة أصحاب القول الثالث القائلني بوقوع الطالق وإن مل ينو:

أوالً: استدلوا بعموم األدلة التي ذكرها أصحاب القول األول يف املسألة 
السابقة واخلاصة باعتامد الكتابة ابتداًء كأصل حيصل به الطالق)3(.

مل  إذا  الطالق  هلا  فيتوجه  الطالق،  يف  رصحية  الكتابة  بأن  استدلوا  ثانيًا: 
ينو شيئًا بأدلة منه:

البيان   ،)15/4( املوطا  رشح  املنتقى   ،)700/10( املدونة  ملسائل  اجلامع  ينظر:   )1(
والتحصيل )212/6(.

الفروع  وتصحيح  الفروع   ،)74/14( املطلب  هناية   ،)397/10( احلاوي  ينظر:   )2(
.)36/9(

ينظر: بحر املذهب )53/10(، كشاف القناع )249/5(.  )3(
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ًا،  الدليل األول: أن الصحابة مهنع هللا يضر قد مجعوا القرآن يف املصحف خطَّ
وأقاموه مقام تلّفظهم به نطقًا، حتى صار ما تضّمنه إمجاعًا ال جيوز خالفه، 

فكذا كلُّ كتابة تقوم مقام النطق وال فرق)1(.

الدليل الثاين: القياس عىل الكالم، فكام أن فيه ما هو رصيح يف الطالق 
وما هو كناية، فكذلك الكتابة، فكتابة الرصيح يقع به الطالق بدون نية)2(.

احلارض  إلفهام  فهي  اللفظ،  جمرد  من  أعمُّ  الكتابة  أن  الثالث:  الدليل 
باحلكم من  الكتابة أوىل  النطق إلفهام احلارض فقط، فكانت  بينام  والغائب، 

النطق)3(.

الدليل الرابع: دليل الُعرف والعادة؛ فإن العادة عند الناس أن يستخدموا 
والعادة  الكتابة،  يف  النية  بطلب  تفريق  دون  النطق،  يستخدمون  كام  الكتابة 

حمّكمة؛ فاقتىض أن جتري جمرى الكالم)4(.

وإن نوى َغمَّ أهله فعند احلنابلة روايتان يف هذه النية حتديدًا.

أهله  غمُّ  فيقع  بالطالق،  يكون  األهل  َغمَّ  ألن  الطالق؛  يقع  فاألوىل: 
ويقع الطالق.

ينظر: احلاوي )396/10(، بحر املذهب )53/10(.  )1(
ينظر: احلاوي )396/10(، الرشح الكبري )233/22(.  )2(

ينظر: احلاوي )396/10(، بحر املذهب )53/10(.  )3(

ينظر: احلاوي )396/10(، بحر املذهب )53/10(.  )4(
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والثانية: ال يقع الطالق؛ ألنه أراد َغمَّ أهله بتوهم وقوع الطالق، وليس 
بوقوعه)1(.

على  ناِجز  ة  منصَّ عبر  الطالق  كتابة  تخريج مسألة  الثالث:  المطلب 
ما سبق:

ة ناِجز  بناًء عىل ما سبق، وخترجيًا عليه فهل كتابة رصيح الطالق يف منصَّ
اإللكرتونية يعترب طالقًا وإن مل يتلفظ أم ال؟

الطالق يقع بكتابة رصيح الطالق إن نوى بالكتابة الطالق، ويعترب تاريخ 
ة هو تاريخ الطالق الذي يرتتَّب عليه بقية األحكام،  كتابته للطالق يف املنصَّ
هذا عند مجهور العلامء من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، إال عىل 
قول عند الشافعية الذي جيعل كتابة الطالق يف حكم اللغو، وأن الطالق ال 

يقع هبا.

واملالكية  احلنفية  رأي  عىل  ذلك  ختريج  فيمكن  الطالق  ينو  مل  إذا  وإما 
ونقيم  العدل،  وزارة  يف  املسؤولة  اجلهة  إىل  الطلب  أرسل  ما  متى  يقع  بأنه 
مقام  ة  املنصَّ عرب  املرسل  والطلب  احلنفية  عند  املرأة  مقام  املسؤولة  اجلهة 
اّدعى  وإن  الطالق  إرادته  عىل  قوية  قرينة  وهذه  عندهم،  املرسوم  اخلطاب 
ي  غرَيه، وعند املالكية مقام كتابة الطالق وإرساله للمرأة وعدم حبسه للرتوِّ
يف  احلنابلة  رأي  عىل  حتى  أيضًا،  للطالق  موِقع  عندهم  وهو  واالستشارة، 
وجه  وهو  األحوال،  من  حال  بأي  النية  اشرتاطهم  لعدم  يقع  فإنه  املذهب 

عند الشافعية أيضًا.
ينظر: املغني )412/8(، الفروع )37/9(، اإلنصاف )232/22(.  )1(
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بالطالق  إذا كتب  فالتخريج عىل رأي اجلمهور أن الطالق واقع  وعليه 
ة وإن مل ينو. عرب املنصَّ

دة ثم  ة ناِجز حلفظ الطلب كُمسوَّ بقي أن نقول أن هناك إمكانية يف منصَّ
الطالق ثم حفظه ومل يرسله للجهة املختصة يف  إذا كتب  إمتامه الحقًا، فهل 

وزارة العدل يعترب ُمطلِّقًا؟

ُمطلِّقًا، فهو يف  ينو عىل قول احلنفية يعترب  إذا نوى الطالق وقع، وإن مل 
مقام اخلطاب املرسوم، وحُيسب تاريخ الطالق من وقت الكتابة.

ثم  بالطالق  كتب  من  مقام  يف  ألنه  ُمطلِّقًا؛  يعترب  ال  املالكية  قول  وعىل 
إمتامه،  تاريخ  بعد ذلك وقع من  الطلب  متَّم  فإن  ليستشري ويستخري،  حبسه 

ال من تاريخ كتابته.

والصحيح عند الشافعية ال يقع الطالق؛ ألنه مل ينو.

مقام  بالطالق  الكتابة  جيعلون  ألهنم  يقع؛  املذهب  يف  احلنابلة  وعند 
رصيح القول، وحُيسب الطالق من تاريخ كتابته للفظ الطالق.

الرتجيح:

الذي يرتجح عند الباحث أن كاتب الطالق إذا نوى مع كتابته الطالق 
والتي  النية،  عىل  الدالة  بالقرائن  أو  بترصحيه  إما  نيته  وتعرف  الطالق  يقع 
املالكية ظاهرة  كتابًا مرسومًا، واعتربها  لو كتب  فيام  احلنفية ظاهرة  اعتربها 
فيام لو أرسل بالكتاب إليها، فهذه القرائن ونحوها دالة عىل وجود العزم عىل 
د يف هذه القرائن كارتباط هذه الكتابة بخالف بني الزوجني  الطالق، وُيشدَّ
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ظاهر، أو طلب الزوجة للطالق فكتب هلا الزوج مبارشة بذلك، أو غريها 
من القرائن، وأما إن كتب بالطالق ومل ينو ومل حيتف به قرائن دالة عىل النية، 

فالذي يرتجح للباحث عدم وقوع الطالق، واهلل أعلم وأحكم.

ومن أسباب الرتجيح اآليت:

1. إن كتابة الطالق إما أن تكون رصحية أو كناية:

الطالق؛ الجتامع الرصيح  أقوى يف وقوع  فإذا كانت رصحية كان ذلك 
مع النية.

عىل  شاهدة  عليها  الدالة  القرائن  أو  النية  وجود  فإن  كناية  كانت  وإن 
العزم عىل الطالق، وحينها تقوم الكتابة مقام اللفظ ال حمالة، وتنتفي أي نية 

أخرى مثل جتربة القلم، أو امتحان اخلط أو غريه.

كونه  يمنع  ومل  أيضًا،  فعل  النطق  فإن  فعل،  الكتابة  بكون  عربة  ال   .2
فعاًل وقوع الطالق، والكتابة ُيعربَّ هبا عام يف القلب كالنطق متامًا، وهو أحد 

البيانني.

الكتابة ال يكون إال حال  إىل  االنتقال  أن  يدل عىل  دليل  ليس هناك   .3
العجز عن النطق، أو أن تكون مع النطق غري منفكة عنه، والكتابة تثبت هبا 

احلقوق مع قدرته عىل النطق وإن مل ينطق فيثبت هبا الطالق أيضًا.

إىل  وحتتاج  النطق،  من  درجة  أقلُّ  ولكنها  اللسانني،  أحد  الكتابة   .4
فإن  النطق،  حيتملها  ال  احتامالت  وحتتمل  الزوج،  بخطِّ  وأهنا  هلا،  إثبات 
واحتامل  الكتابة،  يف  مقبول  احتامل  األهل  وغم  والقَلم  اخلطِّ  جتربة  احتامل 
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ظ  يتلفَّ فيمن  العقالء  عند  مقبول  غري  احتامل  النطق  يف  مثاًل  الصوت  جتربة 
بالطالق، وهذا دليل ظاهر عىل الفرق بينهام.

وعليه فيرتجح للباحث -واهلل أعلم- أن الطالق بكتابة رصيح الطالق 
ة ناِجز يقع إذا نوى الطالق. عىل منصَّ

أما إذا مل ينو فال خيلو من حالني:

األول: إذا أرسل الطلب للجهة املختصة بوزارة العدل فإنه يقع الطالق؛ 
ألن كتابة بيانات الزوجة ومعلومات عقد النكاح ولفظ الطالق وتارخيه، ثم 
غري  إرادة  معها  ُتقبل  فال  الطالق،  إرادة  عىل  متتالية  قرائن  للطلب  إرساله 
الطالق حينئذ، حتى لو عاد الطلب إلكامل املالحظات؛ فإن عودته ال تؤثر 

عىل العزم الذي سبق اإلرسال.

ويمكن أن ُيستثنى من ذلك من كتب الطالق وقت ابتداء العمل بنظام 
نظرًا  فيها  للنظر  القايض  إىل  الطالق  معاملة  رفع  أراد  أنه  عى  ادَّ إذا  التوثيق 
اجلهة  عىل  عرض  دون  الطالق  لتوثيق  ستنتقل  أهنا  يعلم  يكن  ومل  رشعيًا، 
القضائية كام هو احلال سابقًا، أو من ادَّعى أنه أراد رفع معاملة الطالق جلهة 
الطالق،  يريد حقيقة  يكن  بينه وبني زوجته، ومل  الُصلح  يتم  املصاحلة حتى 
بإمكانية رفع معاملة مستقلة جلهة الصلح قبل الرشوع يف  وليس عىل دراية 

ة ناِجز. طلب توثيق الطالق عرب منصَّ

ة،  الثاين: إذا مل يرسل الطلب، وهذا حيصل فيام لو كتب ثم خرج من املنصَّ
التحقق  رمز  بموجب  عليه  يصادق  مل  أو  الطلب،  إرسال  متامًا عن  وتراجع 
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دة يف النظام  املرَسل إليه، أو يقع إذا أكمل بيانات الطلب ولكنه حفظه كُمسوَّ
دة وعدم  ة ناِجز تتيح حفظ الطلب كُمسوَّ ومل يرسله للجهة املسؤولة، ومنصَّ
إرساله، فلو حصل يشء من ذلك، ومل يقرتن بكتابة الطالق نية، فإن الطالق 

ال يقع حينئذ، واهلل أعلم.
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الثاني المبحث 
ة ناِجز كتابة الطالق وكالًة عبر منصَّ

يالمس  أصبح  والذي  األخرية،  اآلونة  يف  امللحوظ  التقني  التطور  مع 
االحتياجات اليومية يلجأ كثري من الناس إىل املكاتب اخلََدمية لتسيري بعض 
التعامل معها بشكل صحيح،  بالتقنية، والتي ال جييدون  املتعلقة  معامالهتم 
وموضوع الطالق ليس بمنأى عن هذه االحتياجات، والتي يتطلب توثيقها 
طريقها،  عن  الطلبات  ورفع  عليها  الدخول  وكيفية  بالتقنية  كافية  معرفة 
ومع ما يف موضوع الطالق من خصوصية زائدة، إال أنه وللمصلحة العامة 
املتفق  بالقضايا  الرشعي  احلاكم  إشغال  ولعدم  والزوجة  بالزوج  املتعلقة 
عىل  وتيسريًا  التقني،  للتطور  مواكبًة  تقنيًا  تعالج  أن  لزامًا  كان  سلفًا  عليها 
مما  عديدة،  أشهرًا  طالقها  وثيقة  تنتظر  كانت  والتي  خصوصًا،  الزوجة 

ُيعطِّلها عن بعض مصاحلها املتعلقة هبذه الوثيقة.

ورضيبُة هذا التطور التقني عدم إتقان البعض من أفراد املجتمع لكيفية 
باملكاتب  مما جيعله حمتاجًا لالستعانة  وبساطتها،  إليها مع سهولتها  الدخول 
املكاتب  عرب  التوثيق  هذا  خيلو  وال  الطالق،  توثيق  طلب  لرفع  اخلََدمية 

اخلدمية من حاالت:

األوىل:

د للمكتب كلَّ املعلومات  ظ به الزوج، وحدَّ توثيق طالق سابق، قد تلفَّ
الطلب  رفع  املكتب  مهمة  أصبحت  احلالة  هذه  ويف  الطالق،  هبذا  املتعلقة 
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فالزوج  بالتحديد،  احلالة  هبذه  متعلق  فقهي  إشكال  هناك  وليس  فحسب، 
لفظ  يف  ل  تدخُّ دون  فحسب،  املكتملة  املعاملة  رفع  يف  املكتب  ل  وكَّ هنا 

الطالق وال تارخيه ابتداًء.

الثانية:

اخلدمات  مكتب  ملوظف  د  وحدِّ بعُد،  الزوج  به  يتلفظ  مل  طالق  توثيق 
ظ هبا وأمره  كل املعلومات الالزمة، حتى جاءت حلظة التلفظ بالطالق فتلفَّ
وهذه  الطلب،  ورفع  اللحظة  نفس  يف  كتابة  الزوج  لها  سجَّ أو  بتسجيلها 
كسابقتها وال فرق، وموضوع كتابة الزوج للطالق ُبحثت يف املطلب األول.

الثالثة:

كل  وتوفري  آخر،  شخص  أو  للمكَتب  الطلب  رفع  موضوع  تفويض 
املعلومات الالزمة له دون تلفظ سابق، وال كتابة، وال حضور لدى مكتب 
ورفع  اخلدمات  مكتب  موظَّف  ِقَبل  من  الطالق  لفظ  كتابة  ثم  اخلدمات، 

الطلب، وهذه احلالة ال ختلو:

الطالق  يف  عامًا  توكياًل  املكتب  صاحب  ل  وكَّ الزوج  يكون  أن  إما   -
ورفعه.

- وإما أن يكون وكله يف رفع الطلب فقط دون تطليق امرأته.

احلالة  هذه  ولدراسة  فقهي،  نظر  إىل  نحتاج  بعينها  احلالة  هذه  ويف 
م هذا املطلب إىل مسألتني: بالتحديد ُقسِّ
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امرأته  تطليق  اخلدمات يف  الزوج موظف مكتب  توكيل  األوىل:  املسألة 
ورفع الطلب.

الطلب  رفع  يف  اخلدمات  مكتب  موظف  الزوج  توكيل  الثانية:  املسألة 
فقط.

المطلب األول: توكيل الزوج موظف مكتب الخدمات أو غيره في 
تطليق امرأته ورفع الطلب:

مسألة التوكيل يف الطالق مسألة قديمة، وهناك من محل حديث فاطمة 
ل  بنت قيس اهنع هللا يضر عىل التوكيل يف الطالق، وأن زوجها أبا عمرو إنام وكَّ
معنا،  وسيأيت  التوكيل)1(،  هذا  أقرَّ  مـلسو هيلع هللا ىلص  والنبي  امرأته  طالق  يف 
وورد أن الشعبي )ت: 103هـ(، سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل 
فطلَّقها ثالثًا؟ قال: قال عمر هنع هللا يضر: »واحدة وال رجعة له عليها«. وقال 
فهي كام جرت عىل  بيد غريه  بيده عقدة فجعلها  كانت  »من  هنع هللا يضر:  عيل 

لسانه«)2(، وكام ترى فقد محال هذا األمر عىل التوكيل وقباله.

واتفق علامء املذاهب األربعة)3( عىل أن التوكيل يف الطالق جائز، ونقل 
احلنفية  من  الكاساين  اإلمام  اإلمجاع  نقل  وممن  ذلك،  عىل  اإلمجاع  بعضهم 

ينظر: احلاوي الكبري )424/10(.  )1(
أخرجه عبد الرزاق يف املصنف، كتاب الطالق، باب يملِّك امرأته غريها، حديث رقم   )2(

.)11945(
الصنائع  بدائع   ،)125/19( املبسوط   ،)73/5( الطحاوي  خمترص  رشح  ينظر:   )3(
اجلليل  مواهب   ،)381/6( احلاجب  ابن  خمترص  رشح  يف  التوضيح   ،)122/3(
رشح   ،)202/5( املغني   ،)33/7( املطلب  هناية   ،)424/10( احلاوي   ،)91/4(

الزركيش )149/4(، كشاف القناع )464/3(.
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امرأيت؛  طلق  ألجنبي:  قوله  أن  عىل  »وأمجعوا  قال:  حيث  587هـ(  )ت: 
توكيل«)1(.

»واألصل  قال:  حيث  463هـ(  )ت:  املالكية  من  الرب  عبد  ابن  واإلمام 
املجتمع عليه أن الطالق بيد الزوج، أو بيد من ُجعل إليه«)2(.

قال:  حيث  478هـ(  )ت:  الشافعية  من  اجلويني  املعايل  أبو  واإلمام 
ق للنيابة إليه، كعبادات  »تصح الوكالة بإمجاع العلامء، وال تصح فيام ال تطرَّ
ويف  احلج،  عىل  األجري  هبام  أتى  إذا  الطواف،  وركعتي  احلج،  إال  األبدان، 
نفعه  معظم  ويقع  النيابة،  إليه  تتطرق  ما  كل  يف  ويصح  خالف،  الصوم 
والنكاح،  والرجعة،  والعتاق،  والطالق،  والفسوخ،  كالعقود،  ل،  للموكِّ
والعواري،  املستحقة،  والقبوض  واحلوالة،  والرهن،  والسلم،  والصلح، 

وقبول اهلبات«)3(.

واإلمام املرداوي من احلنابلة )ت: 885هـ( حيث قال: »جيوز التوكيل 
)ت:  احلنبيل  رزين  ابن  عن  اإلمجاع  ونقل  نزاع«،  بال  والطالق،  العتق،  يف 

656هـ()4(.

بدائع الصنائع )122/3(.  )1(
االستذكار )184/6(.  )2(
هناية املطلب )33/7(.  )3(

اإلنصاف )443/13(.  )4(
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ومن مستندات اإلمجاع ما ييل:

1. حديث أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو 
فسخطته،  بشعري،  وكيله  إليها  فأرسل  غائب،  وهو  البتَّة،  طلَّقها  حفص  بن 
فقال: واهلل ما لك علينا من يشء، فجاءت رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص، فذكرت 

ذلك له، فقال: ))ليس لك عليه نفقة(()1(.

وجه الداللة: أن وكيل الزوج طلَّقها فأمضاه رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص)2(.

قلت: ومل أجد يف احلديث بتتّبع رواياته ما يدّل عىل التوكيل، وإنام فيه أنه 
ُيبلِّغها  طلَّقها غائبًا عنها وبعث بطالقها، ولعل هذا من باب إرسال رسول 

الطالق، وليس من باب التوكيل، واهلل أعلم.

2. القياس وهو من وجهني:

تغليظ  مع  فيه  الوكالة  تصح  فكام  النكاح،  عقد  عىل  القياس  األول: 
حكمه، فمن باب أوىل أن تصح يف الطالق)3(.

تصح  فكام  اجلميع،  يف  امللك  إزالة  بجامع  الِعتق،  عىل  القياس  الثاين: 
الوكالة يف العتق؛ فإهنا تصح يف الطالق وال فرق)4(.

رقم  حديث  هلا،  نفقة  ال  ثالثًا  املطلقة  باب  الطالق،  كتاب  مسلم  اإلمام  أخرجه   )1(
.)1480(

احلاوي الكبري )424/10(.  )2(
ينظر: احلاوي الكبري )424/10(.  )3(

ينظر: كشاف القناع )238/5(.  )4(
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فه يف يشء لنفسه مما جتوز الوكالة فيه صح توكيله  3. أن »من صح ترصُّ
الوكالة  فصحت  النيابة  ويقبل  فيه  ترصفه  يصح  والطالق  فيه«)1(،  له  وتوكُّ

فيه.

ومع حكاية اإلمجاع يف جواز التوكيل يف الطالق إال أنَّ ابن حزم خالف 
يف ذلك، ورأى عدم جواز التوكيل يف الطالق، ومن أدلته اآليت:

الدليل األول: قوله تعاىل: ﴿َوَل تَۡكِسُب ُكُّ َنۡفٍس إِلَّ َعلَۡيَهاۚ َوَل تَزُِر 
ۡخَرٰى﴾ ]األنعام: 164[.

ُ
َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

غرِيها  عمل  يصح  وال  عملها،  إال  هلا  ليس  نفس  كلَّ  أنَّ  الداللة:  وجه 
هلا إال حيث دلَّ الكتاب والسنة، ومل يدلُّ أحد منهام عىل جواز تطليق أحٍد 

زوجَة اآلخر، فال يصح حينئذ)2(.

ويمكن أن ُيناقش: بأنه ال داللة فيه عىل املقصود؛ فإنَّ اآلية تتحدث عن 
يف  والوكالة  غريها،  عمل  ال  بعملها  حماسبة  النفس  وأنَّ  واألمحال،  األوزار 
لغرِيه،  بإذنه وِعلمه وإجازته، وهو حماَسب عىل وكالتِه  للغري  الطالق عمل 

له، وال حيِمل أحُدمها ِوزر اآلخر. وغريه حماَسب عىل حفظ حقوق من وكَّ

ومل  األزواج،  هبا  خاطب  كتابه  يف  الطالق  ذكر  ملا  اهلل  أن  الثاين:  الدليل 
خياطِب غرَيهم، فال جيوز وال يصح أن يقوم غرَيهم مقامهم هنا)3(.

كشاف القناع )238/5(.  )1(
ينظر: املحىل باآلثار )453/9(.  )2(
ينظر: املحىل باآلثار )453/9(.  )3(
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ألهنم  القرآن  يف  بالطالق  لألزواج  اهلل  خطاب  بأنه  ُيناَقش:  أن  ويمكن 
األمر  وهلذا  غريهم،  توكيل  جواز  عدم  هذا  يعني  وال  أصالة،  به  املكلَّفون 
الورثة،  وخوطب  التجارة،  بأحكام  عمومًا  الناس  خوطب  فقد  نظائر 

وخوطب األولياء، مع صحة قيام غريهم مقامهم عن طريق الوكالة.

والراجح الذي عليه اجلمهور:

أن التوكيل يف الطالق جائز، وهو داخل يف عموم جواز الوكالة، ويقبل 
اإلنابة فيه، مع حاجة الناس املاسة قدياًم وحديثًا هلذا التوكيل، وال نص يمنع 
النيابة،  يقبل  ما  الوكالة يف كل  فهو جار عىل األصل يف جواز  التوكيل  هذا 

واهلل أعلم.

وعليه فلو وكل الزوج موظَف مكتب اخلدمات يف تطليق زوجته ورفع 
ظ بالطالق ثم  ة ناِجز، فإن ذلك جائز، وللوكيل التلفُّ الطلب عن طريق منصَّ
كتابة نص اللفظ وتارخيه، أو كتابة الطالق دون تلفُّظ عىل ما سبق يف املسألة 
للفظ  كتابته  بعد  أو  ظ،  تلفَّ قد  كان  إن  ظه  تلفُّ حني  الطالق  ويقع  السابقة، 

الطالق مبارشة، واهلل أعلم.

المطلب الثاني: توكيل الزوج موظَف مكتب الخدمات أو غيره في 
رفع الطلب فقط:

يف مثل هذه اخلدمات اإللكرتونية ُيلقي املستفيد أرقامه ومعلوماته بشكل 
خمالف للصواب -يف كثري من األحيان- إىل مكاتب اخلدمات إلهناء اخلدمة 
املطلوب رفعها للجهة املختصة، ومع االتفاق عىل خطأ هذه الطريقة، إال أن 
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سلوك هذه الطريقة مع موضوع الطالق بالتحديد أعظم خطًأ، وأشدُّ خطرًا، 
طلب  الزوج  سلم  لو  ما  فقهي،  برأي  اخلروج  إىل  حتتاج  التي  املسائل  ومن 
رفع  ألجل  بل  بالطالق،  التوكيل  لفكرة  مستحرض  غري  للمكتب  الطالق 
فيترصف  قبل،  من  بالطالق  فيه  يتلفظ  مل  الذي  الوقت  يف  فحسب،  الطلب 
موظف مكتب اخلدمات بكتابة اللفظ دون رجوع للزوج، وال وكالة خاصة 
أنه مل يكتب  يتبَّني  بالتطليق، وعند تواصل املوثق -كاتب العدل- باملستفيد 
شيئًا ومل يطلِّق بعد، ثم حيكي ما حصل عند مكتب اخلدمات)1(، فامذا يرتتب 

ف من أحكام؟ عىل هذا الترصُّ

الً: أوَّ

ف يف غري حملِّه، فإنه ليس أصياًل وال وكياًل  ف مكتب اخلدمات ترصُّ ترصُّ
رفع  عىل  وكالة  هي  له  امُلعطاة  الوكالة  وحقيقة  الزوجة،  طالق  خيص  فيام 
إىل  ينرصف  للمكتب  ومعلوماته  لرقمه  الزوج  وتسليُم  فحسب،  الطلب 
عىل  وكلته  هل  املستفيد  سؤال  عند  ولذا  غري،  ال  الطلب  رفع  يف  التوكيل 
تطليق زوجتك؟ فإنه وعىل البدهية يفيد بعدم التوكيل، ففي مثل هذه احلالة 
من  أدقَّ  مسائل  عىل  هللا مهمحر  الفقهاء  نص  وقد  به،  عربة  وال  لغو  الطالق 
ل الزوج آخَر يف طالق زوجته طلقة واحدة، فطلق  هذه املسألة مثل ما لو وكَّ
له يف خصوص الطالق  ثالثًا أن الطالق ال يقع إال واحدة فقط، ومع أنه وكَّ

رت  تكرَّ وقد  الطالق،  ومنها  اإلهناءات  يف  بالنظر  املكلفني  من  عدل  كاتب  الباحث   )1(
عيلَّ وعىل زمالئي أكثر من مرة، وبشكل الفت ال سيَّام مع ابتداء العمل بنظام التوثيق 

اجلديد.
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له يف  ى فيه الوكيل حدود وكالته)1(، فكيف لو وكَّ إال أهنم مل ُيوقعوا ما تعدَّ
ُفه بغري  ى إىل الطالق؟ فهو هنا ُفضويل)2(، وترصُّ أمر خارج عن الطالق فتعدَّ

إجازة الزوج الالحقة أو وكالته السابقة لغو ال عربة هبا.

ثانيًا:

الطالق؟  به  ويقع  يصح  فهل  إيقاعه،  بعد  الطالق  هذا  الزوج  أجاز  لو 
هذا ما يمسى بإجازة طالق الُفضويل مبنية عىل مسألة إجازة بيع الُفضويل، 

وهذا األخري اختلف فيه العلامء عىل قولني:

القول األول:

يصح بيع الُفضويل إذا أجازه املالك، أما إذا مل جيزه فال يصح، وهو قول 
احلنفية)3(، واملالكية)4(، والقول القديم للشافعي)5(، ورواية عند احلنابلة)6(.

القناع  كشاف   ،)425/10( الكبري  احلاوي   ،)125/19( للرسخيس  املبسوط  ينظر:   )1(
.)238/5(

ويف  يعنيه«،  ال  بام  املشتغل  بالضم:  »الفضويل،   :)1043 )ص:  املحيط  القاموس  يف   )2(
وال  أصياًل  وال  ولًيا  يكن  مل  من  هو  »الفضويل:   :)167 )ص:  للجرجاين  التعريفات 

وكياًل يف العقد«.
الصنائع  بدائع   ،)2590/5( التجريد   ،)86/3( الطحاوي  خمترص  رشح  ينظر:   )3(

)148/5(، تبيني احلقائق )102/4(.
ابن  التوضيح يف رشح خمترص  املجتهد )189/3(،  بداية  املعونة ص)1038(،  ينظر:   )4(

احلاجب )325/4(، مواهب اجلليل )43/4(.
ينظر: هناية املطلب )407/5(، العزيز رشح الوجيز )31/4(، املجموع )258/9(.  )5(

اإلنصاف   ،)16/4( املبدع   ،)630/3( الزركيش  رشح   ،)296/4( املغني  ينظر:   )6(
)283/4(، رشح منتهى اإلرادات )9/2(.
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القول الثاين:

ال يصح البيع ولو أجازه املالك، وهو قول الشافعية)1(، واحلنابلة)2(.

األدلة:

أدلة أصحاب القول األول القائلني أهنا تصح اإلجازة:

ۡيَع  َحلَّ ٱللَُّ ٱۡلَ
َ
الدليل األول: عموم آيات حل البيع)3(، كقوله تعاىل: ﴿َوأ

َم ٱلّرَِبٰواْ﴾ ]البقرة: 275[. وََحرَّ
الدليل الثاين: عموم آيات اإلحسان للناس والتعاون عىل الرب والتقوى، 
]البقرة: 195[،  ٱلُۡمۡحِسننَِي﴾  ُيِبُّ   َ ٱللَّ إِنَّ   ْۚ ۡحِسُنٓوا

َ
ومنها قوله تعاىل: ﴿َوأ

ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوِٰن﴾  ِ َوٱلَّۡقَوٰىۖ َوَل َتَعاَونُواْ َعَ ٱۡلِ وقوله تعاىل: ﴿َوَتَعاَونُواْ َعَ ٱلِۡبّ
يف  معه  أخيه  وتعاون  سلعته  ترصيف  إىل  حاجة  يف  واملالك   ،]2 ]املائدة: 
ملا كان يف ذلك وجه رضر عليه مل تكن جائزة إجازة كاملة  أنه  إنفاذها، إال 

إال بإذنه)4(.

ونوقش: بأن هذا ليس من اإلحسان، بل من العدوان الذي هنى اهلل عنه، 
ى عىل مال غريه دون إذن)5(. فقد تعدَّ

الوجيز  رشح  العزيز   ،)407/5( املطلب  هناية   ،)734/5( الكبري  احلاوي  ينظر:   )1(
)31/4(، املجموع رشح املهذب )258/9(.

اإلنصاف   ،)16/4( املبدع   )630/3( الزركيش  رشح   ،)296/4( املغني  ينظر:   )2(
)283/4(، رشح منتهى اإلرادات )9/2(.

ينظر: رشح خمترص الطحاوي )88/3(، بدائع الصنائع )148/5(.  )3(
ينظر: بدائع الصنائع )149/5(.  )4(

ينظر: املجموع )263/9(.  )5(
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وإجازة  أصالة ووكالة  البيع  تشمل  عامة  اآليات  أن هذه  الداللة:  وجه 
البيع)1(. بعد 

وفيه:  الغار  أصحاب  يف  هنع هللا يضر  عمر  ابن  حديث  الثالث:  الدليل 
َرُجٍل  َغرْيَ  َأْجَرُهْم،  َفَأْعَطْيُتُهْم  ُأَجَراَء  اْسَتْأَجْرُت  إِينِّ  اللَُّهمَّ  الثَّالُِث:  ))َوَقاَل 

َأْجَرُه َحتَّى َكُثَرْت ِمنُْه األَْمَواُل، َفَجاَءيِن  ْرُت  َفَثمَّ َلُه َوَذَهَب  ِذي  َتَرَك الَّ َواِحٍد 
َبْعَد ِحنٍي َفَقاَل: َيا َعْبَد اهللِ َأدِّ إِىَلَّ َأْجِري، َفُقْلُت َلُه: ُكلُّ َما َتَرى ِمْن َأْجِرَك ِمَن 
: الَ  ِقيِق. َفَقاَل: َيا َعْبَد اهللِ: الَ َتْسَتْهِزْئ يِب. َفُقْلُت إِينِّ اإِلبِِل َواْلَبَقِر َواْلَغنَِم َوالرَّ
ْك ِمنُْه َشْيئًا، اللَُّهمَّ َفإِْن ُكنُْت َفَعْلُت  ُه َفاْسَتاَقُه َفَلْم َيرْتُ َأْسَتْهِزُئ بَِك، َفَأَخَذُه ُكلَّ
َفَخَرُجوا  ْخَرُة  الصَّ َفاْنَفَرَجِت  فِيِه،  َنْحُن  َما  َعنَّا  َفاْفُرْج  َوْجِهَك  اْبتَِغاَء  َذلَِك 

َيْمُشوَن(()2(.

بدون  فيه  وعمل  العامل  مال  يف  استثمر  الرجل  هذا  أن  الداللة:  وجه 
ه العامل عىل فعله، فكان إذنًا منه، وهو هنا يف معرض املدح)3(. إذنه، وأقرَّ

ُيسلِّمه  مل  فإنه  لنا  رشع  أنه  سلَّم  ولو  قبَلنا،  من  رشع  هذا  بأن  ونوقش: 
ابتداًء، فلم يملكه وبقي يف ملك املستأَجر، فهو ترصف يف ملكه ال ملك هذا 

العامل)4(.

ينظر: بدائع الصنائع )148/5(.  )1(
أخرجه البخاري، كتاب اإلجارة، باب من استأجر أجريًا فرتك أجره فعمل فيه املستأجر   )2(

فزاد، حديث رقم )2316(.
ينظر: املجموع رشح املهذب )262/9(.  )3(
ينظر: املجموع رشح املهذب )262/9(.  )4(



464
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

توثيق الطالق عبر منصة ناجز 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

النَّبِيَّ  َأنَّ  قال:  هنع هللا يضر  البارقي  عروة  حديث  الرابع:  الدليل 
َفَباَع   ، َلُه بِِه َشاَتنْيِ ى  َلُه بِِه َشاًة، َفاْشرَتَ ي  مـلسو هيلع هللا ىلص: »َأْعَطاُه ِدينَارًا َيْشرَتِ
َلِو  َوَكاَن  َبْيِعِه،  يِف  َكِة  بِاْلرَبَ َلُه  َفَدَعا  َوَشاٍة،  بِِدينَاٍر  َوَجاَءُه  بِِدينَاٍر،  ا  إِْحَدامُهَ

اَب َلَربَِح فِيِه«)1(. َ ى الرتُّ اْشرَتَ

ه  وجه الداللة: أن عروة البارقي هنع هللا يضر باع الشاة األخرى بدينار، وأقرَّ
النبي مـلسو هيلع هللا ىلص عىل ذلك، فدلَّ عىل إجازته البيع، وصحته)2(.

ليس  ُفه  البيع والترّصف، وترصُّ بأن عروة هنا وكيل مطلق يف  ونوقش: 
ف ُفضويل)3(. ترصُّ

واملنقول  نقل،  بغري  إثباته  يمكن  ال  مطلقًا  وكياًل  كونه  أن  وأجيب: 
التوكيل بالرشاء ال غريه)4(.

الدليل اخلامس: القياس، وهو من أوجه:

إجازة  برشط  يصح  فإنه  الثلث؛  من  بأكثر  الوصية  عىل  القياس  األول: 
بقية الورثة)5(.

أخرجه البخاري، كتاب املناقب، حديث رقم )3642(.  )1(
نكــت مســائل اخلــالف  املبســوط للرسخــيس )154/13(، اإلرشاف عــىل  ينظــر:   )2(

.)296/4( املغنــي   ،)259/9( املهــذب  رشح  املجمــوع   ،)561/2(
ينظر: املبدع )16/4(.  )3(

ينظر: املبسوط للرسخيس )154/13(.  )4(
اخلـالف  مسـائل  نكـت  عـىل  اإلرشاف   ،)89/3( الطحـاوي  خمتـرص  رشح  ينظـر:   )5(

.)16/4( املبـدع   ،)262/9( املجمـوع   ،)561/2(
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القبول  كان  العقود، ولذا  أوسع من حكم  الوصايا  بأن حكم  ونوقش: 
فيها ُمرتاخ ال عىل الَفور مثل العقود، ثم إهنا حتتمل الغرر واجلهالة والَعَدم 

البيع)1(. بخالف 
ق باللقطة فإنَّ صاحبها باخِليار  الثاين: القياس عىل امُللتِقط؛ فإنه إذا تصدَّ

بني اإلمضاء أو أن يضمنها له)2(.
باالتفاق  جيوز  فإنه  أيام؛  ثالثة  خيار  برشط  البيع  عىل  القياس  الثالث: 
موقوفًا  ويبقى  جيوز  اُلفضويل  بيع  فكذلك  اإلجازة،  عىل  موقوف  بيع  وهو 

عىل اإلجازة)3(.
مل  إذا  الفسخ، ولذلك  واملنتظر هو  منعقد،  به  البيع جمزوم  بأن  ونوقش: 

ُيفسخ تم البيع، وال يشرتط إلمضائه عقد جديد)4(.
أدلة القول الثاين القائلني بعدم صحته بعد اإلجازة:

الدليل األول: حديث َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َقاَل: َأَتْيُت َرُسوَل اهللِ مـلسو هيلع هللا ىلص 
وِق ُثمَّ  ُجُل َيْسَأُلنِي ِمَن اْلَبْيِع َما َلْيَس ِعنِْدي، َأْبَتاُع َلُه ِمَن السُّ َفُقْلُت: َيْأتِينِي الرَّ

َأبِيُعُه؟ َقاَل: ))الَ َتبِْع َما َلْيَس ِعنَْدَك(()5(.

املغنــي   ،)262/9( املهــذب  رشح  املجمــوع   ،)737/5( الكبــري  احلــاوي  ينظــر:   )1(
.)296 /4 (

ينظــر: رشح خمتــرص الطحــاوي )89/3(، اإلرشاف عــىل نكــت مســائل اخلــالف   )2(
.)561 /2 (

ينظر: رشح خمترص الطحاوي )89/3(، املجموع )262/9(.  )3(
ينظر: املجموع )262/9(.  )4(

أخرجه أبو داود يف السنن، أبواب اإلجارة، باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث   )5(
عندك،  ليس  ما  بيع  كراهية  يف  جاء  ما  باب  البيوع،  أبواب  والرتمذي   ،)3503( رقم 
العلم«  أهل  أكثر  حديث رقم )1235(، وقال عقبه: »والعمل عىل هذا احلديث عند 

وصححه اإلمام األلباين يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي )232/3(.
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البائع،  عند  ليس  ما  بيع  مـلسو هيلع هللا ىلص هنى عن  النبي  أن  الداللة:  وجه 
وهذا الُفضويل باع ما ليس عنده، والنهي هنا للتحريم)1(.

ونوقش: بأن املقصود بيع ما ليس حارضًا عنده، أما ما كان حارضًا وهو 
ملك غرِيه فيجوز بيعه ويقف عىل إجازة املالك، بداللة أنَّ الوكيل يبيع ما ال 

يملكه وبيُعه صحيح)2(.

الدليل الثاين: حديث أيب هريرة قال: »هَنَى َرُسوُل اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص َعْن 
َبْيِع احْلََصاِة، َوَعْن َبْيِع اْلَغَرِر«)3(.

د بني جوازين، إجازة الفضويل وإجازة  وجه الداللة: أن هذا البيع ُمرتدِّ
املالك فكان داخاًل يف عموم الغرر)4(.

النبي  أن  جده  عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  حديث  الثالث:  الدليل 
مـلسو هيلع هللا ىلص قال: ))اَل َطاَلَق إِالَّ فِياَم مَتِْلُك، َواَل ِعْتَق إِالَّ فِياَم مَتِْلُك، َواَل َبْيَع 

إِالَّ فِياَم مَتِْلُك(()5(.

ينظر: احلاوي الكبري )735/5(، املغني )296/4(.  )1(
ينظر: رشح خمترص الطحاوي )90/3(.  )2(

حديث  غرر،  فيه  الذي  والبيع  احلصاة  بيع  بطالن  باب  البيوع،  كتاب  مسلم،  أخرجه   )3(
رقم )1513(.

ينظر: احلاوي الكبري )735/5(.  )4(
النكاح، حديث رقم  الطالق قبل  الطالق، باب يف  السنن، كتاب  أبو داود يف  أخرجه   )5(
نكاح،  قبل  طالق  ال  جاء  فيام  باب  واللعان،  الطالق  أبواب  والرتمذي،   ،)2190(
حديث رقم )1181( وقال عقبه: »حديث عبد اهلل بن عمرو حديث حسن صحيح، 
وهو أحسن يشء روي يف هذا الباب«، وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود )393/6(.



467
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

توثيق الطالق عبر منصة ناجز 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

وجــه الداللــة: أن هــذا الُفضــويل ال يملــك املبيــع؛ فــال يصــح بيعــه ولــو 
أجــازه)1(.

الدليل الرابع: أن الُفضويل باع ما ال يقدر عىل تسليمه، فلم يصح كبيع 
اآلبِق والسمك يف املاء والطري يف اهلواء)2(.

الدليل اخلامس: القياس عىل بيع امُلكَره، بجامع عدم وجود الرضا، فلام 
مل يصح بيع امُلكَره، مل يصح بيع الُفضويل هنا)3(.

نوقش: أنه باإلجازة الالحقة يتحقق الرضا، ويزول املانع)4(.
تنبيه:

ألن  الفضويل  طالق  هي  املسألة  أن  مع  الفضويل  بيع  مسألة  هنا  بحثت 
األحكام  بقية  عليه  قاست  ثم  الفضويل،  بيع  مسألة  بحثت  الفقهية  املذاهب 
كالطالق وغريه، والطالق بالتحديد نص أرباب املذاهب عىل قياسه بالبيع:

فعند احلنفية يقول الرسخيس: »وكذلك كل ما له جميز حال وقوعه من 
بدائع  ويف  اخلالف«)5(،  هذا  عىل  فهو  والطالق  والنكاح  والفسخ  العقود 
فات الُفضويل التي هلا جميز حالة العقد منعقدة  الصنائع: »وأصل هذا أن ترصُّ

موقوفة عىل إجازة املجيز من البيع، واإلجارة، والنكاح، والطالق«)6(.

ينظر: املجموع )263/9(.  )1(
ينظر: املجموع رشح املهذب )263/9(، املغني )296/4(.  )2(

ينظر: احلاوي الكبري )736/5(.  )3(
ينظر: املبسوط للرسخيس )154/13(.  )4(

املبسوط للرسخيس )153/13(.  )5(
بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )148/5(.  )6(
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احلطاب:  وقال  كبيعه«.  الُفضويل  »وطالق  خليل:  يقول  املالكية  وعند 
ة من يوم إجازة الزوج«)1(. »قال البِساطي: وتكون الِعدَّ

وعند الشافعية يقول إمام احلرمني: »ثم وقف العقود يطَّرد يف كل عقد 
والطالق«)2(،  والعتق،  واهلبات،  واإلجارات،  كالبياعات،  االستنابة،  يقبل 

وعند النووي مثله)3(.

أن  هللا همحر،  الدين  تقي  الشيخ  »واختار  املرداوي:  يقول  احلنابلة  وعند 
طالق الفضويل كبيعه«)4(.

ة ناِجز  المطلب الثالث: تخريج مسألة كتابة الطالق وكالة عبر منصَّ
على ما سبق:

مكتب  موظف  ف  ترصُّ أن  عليه  ج  يتخرَّ الذي  فإنَّ  سبق  ما  عىل  بناء 
ل برفع الطلب بالطالق إن صدر عن وكالة من  اخلدمات أو الشخص املوكَّ
أما  سبق،  كام  اإلمجاع  عليه  نقل  وقد  صحيح،  ترصف  فهو  بالتطليق  الزوج 
ف موظف مكتب اخلدمات دون وكالة من الزوج يف تطليق زوجته  إذا ترصَّ
فهو ترصف متوقِّف عىل إجازة الزوج عند احلنفية واملالكية، وقول الشافعي 
ف ولو بعد صدور  القديم، ورواية عند احلنابلة، فإذا أجاز الزوج هذه الترصُّ
وثيقته وريض به حصل الطالق من وقت إجازته، ال من وقت رفع الطلب.

مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل )43/4(.  )1(
هناية املطلب يف دراية املذهب )409/5(.  )2(

املجموع رشح املهذب )260/9(.  )3(
اإلنصاف )159/22(.  )4(
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فإنَّ  احلنابلة،  عند  واملذهب  الشافعية،  عند  املعتمد  القول  عىل  وأما 
ظ  ف موظَّف مكتب اخلدمات لغو ال عربة به وإن أجازه الزوج دون تلفُّ ترصُّ

بالطالق. مستقلٍّ 

الرتجيح:

الذي يرتجح للباحث -واهلل أعلم- أن بيع الفضويل وطالقه يصح إذا 
أجازه املالك.

ومن أسباب الرتجيح اآليت:

1. هو قول ال يرض بالبائع وال بالزوج؛ فإن هلام أن جُييزا هذا الترصف بعد 
املبيع ملكًا والزوجة زوجًة، وذلك برضامها  فيبقى  يمتنعا  أن  ذلك، كام هلام 
السابق، وال غرر يف ذلك  الرضا  الالحق معاملة  الرضا  إكراه، ويعامل  فال 

ما دام أن هلام أن يمضيا أو يرتكا.

2. يف البيع خاصة حتقيق ملصلحة تنفيق سلعة املالك، وتعاوٌن بينه وبني 
أهل السوق وغريهم.

3. رضا البائع والزوج حصل من وقت إجازته، فاألحكام املرتتبة عىل 
ف  الذي ترصَّ بالوقت  الكامل والطالق مرتبطة بوقت اإلجازة، ال  التمّلك 

فيه الُفضويل.

اخلدمات  مكتب  موظَّف  ِقَبل  من  الطالق  كتابة  فإنَّ  سبق  ما  عىل  وبناًء 
هو طالٌق َصدر من ُفضويل فإذا أجازه الزوج وقع، وإن مل جيزه فهو لغو ال 
من  الزوج، ال  إجازة  من وقت  يقع  الطالق  أنَّ  التنبُّه عىل  وينبغي  به،  عربة 
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وقت طالق الُفضويل، فال بدَّ من التعديل يف توثيق الطالق عىل هذه النقطة 
وال  العدل،  وزارة  يف  املسؤولة  اجلهة  ِقَبل  من  أو  الزوج  ِقَبل  من  بالتحديد 
خيفى ما يرتتَّب عليه وقت الطالق من أحكام، فينبغي الدقَّة يف حتديده، حتى 
ل فإنَّ العربة يف ترتُّب األحكام عىل وقت اإلجازة، ال وقت كتابة  وإن مل ُيعدِّ

موظف مكتب اخلدمات للفظ الطالق، واهلل أعلم.

تنبيه:

كل  عىل  الزوج  اطَّلع  إذا  اإلجازة  حكم  تأخذ  الطلب  عىل  املصادقة 
يعترب  الطالق  وقت  أنَّ  عىل  التأكيد  مع  املصادقة،  رقم  وأدَخل  املعلومات، 
من وقت املصادقة، ال من وقت إدخال املعلومات، أما إذا دفع رمز املصادقة 
للوكيل دون معرفة بحقيقة هذا الرمز، وال ما حتته من معلومات، فال يعترب 

إجازة منه عىل الطلب، واهلل أعلم.
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الخاتمة

الً وآِخرًا، والصالة والسالم الدائمني عىل رسول اهلل، وبعُد  احلمد هلل أوَّ
وهي  النتائج  بعض  إىل  فيه  وخلصُت  البحث،  هذا  بتامم  عيلَّ  اهلل  منَّ  فقد 

كاآليت:

مة من وزارة  ة ناِجز هي خدمة إلكرتونية مقدَّ 1. توثيق الطالق عرب منصَّ
العدل لتيسري وصول الزوج والزوجة إىل وثيقة الطالق بكل ُيرس وسهولة، 
أو  هبام  املتعلقة  احلكومية  اإلجراءات  بعض  إليها  الوصول  عىل  واملرتتِّب 

بأحدمها.

كتابة  من  وغرضه  ذلك،  قبل  كتبه  أو  بالطالق  الزوج  تلفظ  إذا   .2
نية  هي  هنا  فالنية  مىض،  قد  ألمر  فحسب  التوثيق  هو  ة  املنصَّ عرب  الطالق 

توثيق للطالق فحسب، والطالق قد تمَّ قبل ذلك.

ظ بالطالق بعُد،  3. إذا كان الزوج راغبًا يف طالق زوجته إال أنه مل يتلفَّ
ة لتوثيقه، وأراد رفع طلب التوثيق أصالة،  ومل يكتبه قبل الدخول عىل املنصَّ

فقد خُلصت الدراسة إىل أن احلكم خيتلف بحسب احلاالت التالية:

الطالق،  نية  استحضار  مع  ة  املنصَّ عرب  الطالق  لفظ  الزوج  كتب  إذا   -
فالراجح وقوع الطالق يف هذه احلالة من وقت كتابته للفظ، سواًء تم رفع 

الطلب أو مل يتم، ُقبل الطلب من اجلهة املختصة أو مل ُيقبل.

الطالق،  نية  استحضار  مع عدم  ة  املنصَّ الطالق عرب  الزوج  كتب  إذا   -
فإن كان قد أكمل معلومات الطالق وكتب اللفظ ثم أرسل الطلب للجهة 
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ويعامل  الطالق،  عىل  العزم  عىل  عالمة  ذلك  فإن  العدل  بوزارة  املختصة 
معاملة من نوى، وعليه فالراجح أنَّ الطالق يقع من تاريخ رفع الطلب، فإن 
أو مل يصادق  الطلب  ألغى  أو  دة،  الطلب وإنام حِفظه كُمسوَّ مل يكن قد رفع 
عليه مصادقة هنائية ما أدى إىل إلغاءه، فإن الراجح أن الطالق ال يقع حينئذ.

ظ بالطالق بعُد،  4. إذا كان الزوج راغبًا يف طالق زوجته إال أنه مل يتلفَّ
عرب  التوثيق  طلب  رفع  وأراد  لتوثيقه،  ة  املنصَّ عىل  الدخول  قبل  يكتبه  ومل 
توكيل مكتب خدمات، أو شخص آخر، فقد خُلصت الدراسة إىل أن احلكم 

خيتلف بحسب احلاالت التالية:

ل موظََّف مكتب اخلدمات أو شخصًا آخر لتطليق زوجته ورَفع  - إذا وكَّ
الطلب، فإن الطالق يقع فور كتابته للطالق، عىل ما مىض من أحكام الكتابة 

فيمن طلَّق وهو أصيل.

ل موظََّف مكتب اخلدمات أو شخصًا آخر لرفع الطلب فحسب  - إذا وكَّ
لغو  وهو  للطالق،  الوكيل  بكتابة  يقع  ال  الطالق  فإن  زوجته،  تطليق  دون 
إجازة  يقع من وقت  الطالق  فإن  الوكيل؛  ف هذا  الزوج ترصُّ أجاز  إذا  إال 
الطالق  تاريخ  يغريِّ  أن  وعليه  للطالق،  الوكيل  كتابة  وقت  من  ال  الزوج، 

داخل الوثيقة إىل تاريخ اإلجازة.

واملصادقة عىل الطلب إن كانت عن ِعلٍم بام حتت رمز املصادقة واطِّالٍع 
حكم  يأخذ  فال  وإال  الزوج،  من  اإلجازة  ُحكم  يف  فهو  املعلومات  عىل 

اإلجازة.
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وأما التوصيات)1( التي ُيويص هبا الباحث فهي كاآليت:

1. ميثاق النكاح ميثاق غليظ، فال ينبغي التهاون يف حل ُعقدة النكاح، 
قَّة، والتلفظ به بلفظ رصيح  ي الدِّ أو التهاون يف مرحلة توثيقه، بل ينبغي حترِّ
د من الوقت املناسب إليقاعه عىل السنة، ومن َثم  يف وقت صحيح بعد التأكُّ

ة ناِجز وإدخال معلوماته عىل وجه الصحة. توثيقه حسب منصَّ

الطالق خاصة،  توثيق  الدخول خلدمة  وقبل  املختصة  للجهة  ينبغي   .2
ثم أخذ اإلقرار عىل  بالطالق وكتابته،  التلفظ  البيان بشكل خمترص ألحكام 

ة وتوثيق طلبه. قراءة هذا البيان، ومن َثمَّ يستطيع الدخول إىل املنصَّ

ة توثيق الطالق، ختيري امُلطلِّق عند كتابة  3. مما ينبغي التنبُّه له داخل منصَّ
ظ بالطالق، واخليار الثاين  لفظ الطالق بني خيارين: اخليار األول: ملن قد تلفَّ
ظ بعُد بالطالق، ويبني يف اخليار الثاين ماذا ينبغي عليه أن يعمل،  ملن مل يتلفَّ

أو يرتك التلفظ ملرحلة أخرى من مراحل التوثيق.

ُيفيض  الطالق، وقد  توثيق  الُصلح مرحلة مهمة من مراحل  4. مرحلة 
الُصلح إىل عدم الطالق، فينبغي مراعاة هذه النقطة حتديدًا ومعاجلتها تقنيًا، 

ن املصلحون من تدارك الطالق قبل وقوعه. بحيث يتمكَّ

التوثيق  بنظام  العمل  اعتامد  بعد  أي  1442/8/25هـ  بتاريخ  التوصيات  هذه  كتبت   )1(
الربيد  عرب  الوزارة  يف  للمختصني  مالحظات  بمذكرة  رفعت  وقد  تقريبًا،  بشهرين 
بام  التغيري  تم  قد  أنه  الحقًا  وبلغني  التوصيات  هذه  وضمنتها  التاريخ  بنفس  الرسمي 

يتوافق مع هذه التوصيات وهلل احلمد.
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بأنَّني  5. هناك إقرار يف آخر فقرة من فقرات توثيق الطالق نصه: »ُأِقرُّ 
عىل ِعلم أن الطالق ال يتم إال بعد صدور الوثيقة«، والطالق يتم ويقع بعد 
إذا  تغيريه  وينبغي  ُموهم،  اإلقرار  وهذا  سبق،  ما  عىل  كتابته  أو  به،  التلفظ 
كان القصد أنه ال يتم االنتفاع بوثيقة الطالق إال بعد االنتهاء من إجراءاهتا 

بشكل هنائي.

يوفِّقنا  وأن  والقارئ،  الكاتب  ينفع  أن  أسأل  واهلل  إيراده،  تيرس  ما  هذا 
لسلوك طريق احلق واالنتفاع بالعلم، والعمل به.

وصىل اهلل وسلَّم عىل نبيِّنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.
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السعادة حمافظة مرص، الطبعة األوىل، 1332هـ.
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المقدمة

إىل  شاء  من  وهدى  تقويم،  أحسن  يف  اإلنسان  خلق  الذي  هلل  احلمد 
الرصاط املستقيم، وأمره بالصالة والصيام وحج بيته احلرام، ليفوز بالنعيم 
إليه  أن  علم  ملا  وماله،  -نفسه  اخلري  سبيل  يف  وقف  من  عىل  وجاد  املقيم، 
الرب  له  رشيك  ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن  وأشهد  اجلسيم،  بالفضل  مآله- 
العظيم،  باخللق  املوصوف  ورسوله  عبده  حممدًا  أن  وأشهد  الكريم،  اجلواد 
أخيه  من  واملرء  احلميم،  من  احلميم  يفر  يوم  للشفاعة  الزكية  نفسه  الواقف 
وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ذلك تقدير 

العليم. العزيز 

النبوة  عهد  منذ  اإلسالم؛  يف  قصوى  أمهية  هلا  األوقاف  فإن  وبعُد؛ 
العمل  عىل  الصحابة  مجوع  توالت  وقد  والفعل،  بالقول  املفضلة  والقرون 
التابعون ومن  القويم سار  املنهج  الكريمة -الوقف- وعىل هذا  السنة  هبذه 

بعدهم عرب العصور اإلسالمية املتعاقبة)1(.

وزادت  ونام  الراشد،  العهد  منذ  كبريًا  توسعًا  الوقف  توسع  وقد 
اإلسالمي  العامل  نمو  مع  وتنوعت  األغراض،  وتوسعت  املوقوفة  األموال 
واستقراره... ومل يقترص األمر يف الوقف عىل جمرد التطبيق يف أشكاله العامة 

ُينظر: أثر الوقف اإلسالمي يف احلياة العلمية باملدينة املنورة، إعداد الباحثة: سحر بنت   )1(
عبد الرمحن مفتي الصديقي، ص)13(.
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أخرى  أنواع  واستحداث  ابتكار  إىل  ومقاصده  أغراضه  يف  تعداه  بل  فقط، 
كالوقف الذري)1(.

تطور  ورضورة  التنمية  يف  األوقاف  بأمهية  الرشيدة  القيادة  من  وإيامنًا 
أنظمتها تبعًا لتطور أنواعها واستخدامها ومواردها ومصارفها فقد تناوَلْتها 
وتعليامت  ملكية  أوامر  وإصدار  متعاقبة  أنظمة  يف  االحتياج-  -بحسب 
وتعاميم بشأهنا منذ تويل امللك املؤسس عبد العزيز آل سعود مقاليد احلكم، 
سنة  املحرم  اهلل  شهر  من  والعرشين  السادس  يف  ملكي  أمر  أول  بإصداره 
هللا همحر إلدارة األوقاف الداخلية بمكة سنة 1343هـ،  1345هـ، وإنشاءه 
مرورًا بإصداره املرسوم امللكي يف 1354هـ بعد تسلمه املدينة املنورة وجدة 

واخلاص بربط إدارات األوقاف وفروعها بمدير عام مقره مكة املكرمة.

سلامن  امللك  الرشيفني  احلرمني  خادم  يف  ممثلة  احلالية  للقيادة  وكان 
قبل  حتى  بالغًا  واهتاممًا  األمر،  هذا  يف  مباركة  جهودًا  ورعاه-  اهلل  -حفظه 
َن صاحب السمو امللكي األمري سلامن أمري  توليه ملك البالد، فقد بارك وَثمَّ
»الوقف  حول  واملتخصصني  واألكاديميني  العلامء  ندوة  -وقتئٍذ-  الرياض 

ُينظر: الوقف اإلسالمي: تطوره، إدارته، تنميته، د. منذر قحف، ص)28(.  )1(
عىل  كالوقف  عادة،  االنقطاع  حتتمل  بر  جهة  عىل  كان  »ما  الذري:  بالوقف  ويقصد 
النفس والذرية واألقرباء ونحو ذلك مما حُيىص«. منهج اليقني يف بيان أن الوقف األهيل 

من الدين، حسنني خملوف ص)28(.
األشخاص  من  لغريه  أو  نفسه  للواقف  أواًل  فيه  الريع  استحقاق  جعل  »ما  هو:  أو 
الوصايا  أحكام  أم من غريهم«.  أقاربه  من  كانوا  بالوصف، سواء  أو  بالذات  املعينني 

واألوقاف، بدران أبو العينني ص)273(.
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بفندق  للمؤمترات،  فيصل  امللك  بقاعة  وجماالته«،  اإلسالمية  الرشيعة  يف 
بالرياض)1(. اإلنرتكونتننتال 

ومن هذا كله يظهر عناية القيادة ممثلة يف ويل األمر -أيده اهلل- منذ بواكري 
ووجود  املستجدات  بحسب  التنظيمي  بالتدخل  ذلك  وتطور  اململكة  نشأة 

الرضورة واالحتياج للتدخل تنظيمّيًا.

وقد دعت احلاجة للكتابة عن األوقاف ملا تشهده البالد من تطور وتطلع 
لرؤية مستقبلية شاملة تسعى إىل التقدم يف مجيع املجاالت وتنميتها باململكة 
العربية السعودية، عىل يد صاحب السمو امللكي ويل العهد األمري حممد بن 
مستهدفات  حتقيق  وغايتها  متدرجة،  وبخطة  ورعاه-،  اهلل  -حفظه  سلامن 
االقتصادية،  املجاالت  من  العديد  صعيد  عىل  بحلول2030  اململكة  رؤية 

ومن أهم هذه املجاالت األوقاف.

املدة من  والدعوة واإلرشاد يف  الشؤون اإلسالمية واألوقاف  بمشاركة وزارة  وذلك   )1(
12-1423/1/14هـ، وبحضور صاحب املعايل وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
بن  العزيز  بن عبد  الشيخ/صالح  األعىل،  األوقاف  رئيس جملس  والدعوة واإلرشاد، 
نامء  يف  أساسية  لبنة  وكونه  الوقف،  أمهية  عن  االفتتاح  يف  تكلم  وقد  الشيخ،  آل  حممد 
سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلامن  األمري  سمو  رعاية  بأن  ح  ورصَّ اإلسالمية،  احلضارة 
الوزارة  ومنفعة هلذه  فيه مصلحة  ما  بكل  الكريم  اهتامم سموه  تظهر  الندوة  لفعاليات 
موضوع  حول  مقدمة  بحًثا   )16( الندوة  هذه  يف  ونوقش  بخاصة،  ولألوقاف  بعامة، 

الندوة.
وملزيد بيان ُينظر: »مؤمتر األوقاف األول يف اململكة العربية السعودية«، بجامعة أم القرى، 
1422هـ، ويشتمل املحور الثالث فيه عىل: جهود الدولة السعودية يف األوقاف ورعايتها، 
بن  اهلل  لعبد  واملجتمع،  واألوقاف  والثالثة.  والثانية  األوىل  السعودية  الدولة  ويتضمن: 

نارص السدحان.
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باململكة  األوقاف  واقع  عن  احلديث  العلمي:  الطرح  هذا  من  واملراد 
الرعاية  ظل  يف  هلا  حلول  ووضع  إشكاالهتا  واستظهار  احلايل،  الوضع  يف 
ا وثقافّيًا واجتامعّيًا. الكاملة والتنظيمية التي تشهدها البالد حضارّيًا وتنمويُّ

أمهية املوضوع، وأسباب اختياره:
تظهر أمهية املوضوع جلية واضحة من خالل نقاط رئيسة:

1. سد الفجوة البحثية يف موضوع األوقاف؛ حيث إنه يعدُّ بحثًا استقرائيًا 
حتليلّيًا، يعني بفهم واقع األوقاف يف اململكة وإشكالياته وحتدياته، وهو ما مل 

يبحث من قبل.
جتاه  اختاذها  تم  التي  احلكومية  املبادرات  أهم  عىل  الضوء  تسليط   .2

القطاع الوقفي وأثرها يف تعزيز تنمية إدارة األوقاف باململكة.
فيها:  التدخل  من  بد  ال  والتي  الوقف  يف  الشائكة  للقضايا  التطرق   .3
إغالقه،  أو  خرابه  أو  الوقف  اهندام  عىل  املرتتبة  اآلثار  األوقاف،  كحوكمة 
أو اندثاره، أو تغيريه أو تغيري نشاطه، أو استبداله، واالعتداء عليه والوقف 
من  املشكالت  هلذه  وملا  القضايا  تلك  إلخ  احتكار...  عقد  أو  بمدة  املرتبط 

تبعات اقتصادية واجتامعية وإدارية.

اخلطط  ووضع  اإلشكاالت،  وأبرز  أهم  إىل  املنظم  أنظار  لفت   .4
بام  األنظمة  سن  يف  اململكة  يف  احلثيثة  اجلهود  يواكب  بام  حللها  الطموحة 
بن  األمري حممد  العهد  امللكي ويل  السمو  رؤية سيدي صاحب  مع  يتواكب 
سلامن -حفظه اهلل ورعاه- 2030، وتطلعاته املستقبلية بنظام حيل إشكاالت 

نظم األوقاف السابقة.
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التنويه هنا أن اململكة اهتمت بقطاع األوقاف اهتاممًا كبريًا جّدًا  وجيدر 
من أجل تنميته وتعزيز املنظومة القانونية احلاكمة هلذا القطاع، ويسعى هذا 
اإلشكاليات  واستخراج  واحلالية،  السابقة  الزمنية  الفرتة  تقييم  إىل  البحث 
والتنبيه عليها، ثم االنطالق ملرحلة إكامل البناء وهو التحدي اجلديد للمملكة 
نحو التطلع لغٍد مرشق عن طريق تنظيم جيمع بني األصالة والعلمية وجدية 

الطرح، بام يتواكب مع الرؤية املستقبلية للمكة بحلول 2030.

التساؤالت التي يثريها البحث، وجيتهد الباحث يف اجلواب عنها:

هيدف البحث إىل اإلجابة عن التساؤالت التالية:

1. ما هي املشكالت التي تواجه قطاع األوقاف يف اململكة؟

2. كيفية تفادى هذه املشكالت من خالل رؤية بحثية وعلمية؟

3. كيف يمكن معاجلة التحديات اجلديدة جتاه قطاع األوقاف؟ وما أهم 
تنظياًم من خالل بعض  الوقفي، وتطويره  القطاع  نمو  تدعم  التي  املمكنات 

املعاجلات واحللول؛ ليفي بأعظم األثر اقتصادّيًا واجتامعّيًا؟

حدود ومنهجية البحث:

نطاقه،  حيدد  عام  موضوعي  وأفق  وزمانية،  مكانية  حدود  للبحث 
كالتايل: وتفصيلها 

العربية  اململكة  أوقاف  البحث  هذا  يف  هبا  فاملعنيُّ  املكانية  احلدود  أما 
السعودية التي حتت سلطاهنا وتقع ضمن حدود أراضيها اجلغرافية.
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رؤية  صدور  وبعد  قبل  بالفرتة  البحث  فريتبط  الزمنية  احلدود  وأما 
اململكة 2030؛ حيث يدرس املايض واحلارض واملستقبل.

قطاع  واقع  دراسة  عىل  البحث  اقترص  فقد  املوضوعية  احلدود  وأما 
األوقاف يف اململكة واسترشاف املستقبل وفق متغريات ومستجدات الواقع، 
الدولة واملجتمع ويتوافق مع ريادهتا وتقدمها وطموحها يف  يلبي حاجة  بام 

العامل العريب واإلسالمي والغريب أيضًا.

حتليلية  تتبعية  استقرائية  فستكون  والدراسة  البحث  منهجية  وأما 
ملشكالت قطاع األوقاف يف اململكة، وإجياد حلول هلا.

السابقة: الدراسات 

العامل  يف  األوقاف  قطاع  أمهية  إىل  املقدمة  هذه  من  سبق  ما  يف  أملحُت 
العريب واإلسالمي من نواح عدة، وتنبه القيادة ممثلة يف والة األمور -وفقهم 
اهلل خلري البالد والعباد- أو من ينوب عنهم ألمهية التدخل بالتنظيم واإلدارة 

لألوقاف بام يالءم وضع البالد وظروفها وأعرافها.

وقد تطرق قبيل بعض الباحثني لدراسة أنظمة األوقاف وتارخيها وكيفية 
حلرص  واجتهادي-  علمي  حسب  -عىل  أحد  يتطرق  مل  ولكن  إدارهتا، 
اإلشكاالت كاملة، وحماولة طرح حلول جدية وجادة مستقبلية تفي بحاجة 

هذا القطاع وتنظيمه بام يتوافق مع رؤية اململكة 2030.

وسأقرص الدراسات السابقة يف موضوع بحثي وهو: الدراسة االستقرائية 
للواقع: العملية 
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وقد تبلورت أهم اجلهود السابقة يف هذا الصدد يف نوعني رئيسني:

األول: البحوث والدراسات العلمية.

الثاين: املؤمترات والندوات.

أوالً: البحوث والدراسات العلمية:

عىل  تأصيلية  رشعية  دراسة  القضائية  اإلجراءات  ومبادئ  »الوقف   .1
ضوء نظام املرافعات الرشعية باململكة العربية السعودية«: إعداد: د. واصل 
والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  املذن،  سلامن  بن  داود  بن 

واإلرشاد - اململكة العربية السعودية، يونيو 2012م.

وقد عالج فيه الباحث بالتطبيق العميل للوقف بعض اجلوانب القضائية 
والتي ختص اإلجراءات القضائية، وال شك أهنا تعالج املشكلة من الناحية 

العملية وامليدانية، وعالقة الوقف بالقضاء.

الواقع  اإلسالمي،  العامل  يف  الرشيفني  احلرمني  عىل  »األوقاف   .2
بمجلة  منشور  بحث  بشري،  رشيف  حممد  للباحث:  واحللول«:  واملشكالت 

القدس العاملية للدراسات اإلسالمية، فرباير 2017م.

ويناقش البحث مسألة واقع األوقاف يف احلرمني الرشيفني، والتعرض 
تطوير  جهة  من  لبعضها  علمية  حلول  تقديم  وحماولة  وحتليلها،  ملشكالهتا، 

أساليب اإلدارة، واالستثامر األمثل هلذه األوقاف.
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3- »األوقاف يف اململكة العربية السعودية تعزيز االستدامة واالستثامر«: 
إعداد الباحث: عبد الواحد بن حممد األنصاري، مركز البحوث والتواصل 

املعريف 2018م.

ويعرض هذا الكتاب لتحليل واقع األوقاف يف اململكة العربية السعودية 
تواجه  التي  املشكالت  أغوار  وسرب  والتمويلية،  اإلدارية  الناحيتني  من 
التجارب اإلقليمية واإلسالمية  الصدد، وعرض عدد من  األوقاف يف هذا 

التي قطعت شوطًا يف العمل املؤسيس الوقفي.

1439هـ،  السدحان،  نارص  بن  اهلل  عبد  واملجتمع«:  »األوقاف   .4
مؤسسة »ساعي« لتطوير األوقاف، الرياض، 1439هـ.

وقد استعرض فيه مشكالت أوقاف احلرمني الرشيفني خارج األرايض 
جهوَد  وأوضح  اإلسالمي،  العامل  يف  واندثرت  ضاعت  والتي  السعودية، 
باجلانب  العناية  ناحية  من  األوقاف  رعاية  يف  السعودية  العربية  اململكة 
والعناية  ومحايتها،  الرشيفني  احلرمني  أوقاف  ورعاية  واإلرشايف،  الترشيعي 

باجلانب العلمي ونرش الثقافة الوقفية، والعناية باملكتبات الوقفية.

5. »املشكالت التي تعرتض تنمية األوقاف يف اململكة العربية السعودية«: 
اإلسالمية،  البحوث  بمجلة  منشور  بحث  العقال،  حممد  عقيل  للباحث: 

أغسطس 2020م.

تنمية  تواجه  التي  املشكالت  أهم  البحث  هذا  يف  الباحث  تناول  وقد 
مشكلة  وهي:  نظره-  وجهة  -من  السعودية  العربية  اململكة  يف  األوقاف 
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انعدام  وسببها:  األوقاف،  ألعيان  الشامل  االستثامري  التخطيط  غياب 
قاعدة البيانات الدقيقة عن أعيان األوقاف، أو تلف أو فقد وثائق األوقاف، 
وكذلك تعدد املوانع الرشعية املقيدة الستثامر أموال الوقف، وعجز األعيان 

املوقوفة عن حتقيق الرتاكم الرأساميل الالزم لعمليات االستثامر.

يف  األوقاف  قطاع  إلدارة  احلكومية  املؤسسة  تطور  وأبعاد  »أطوار   .6
اململكة العربية السعودية وتأثرياهتا عىل إزالة املعوقات القانونية أمام تنميته«: 
اإلسالمية،  البحوث  بمجلة  منشور  بحث  العقال،  حممد  عقيل  للباحث: 

أغسطس 2020م.

إلدارة  املؤسيس  للهيكل  التطور  البحث  هذا  يف  الباحث  تناول  وقد 
للوقف  احلكومة  إلدارة  اإلدارية  الوظائف  وتطور  اململكة،  يف  األوقاف 
اخلريي، وتأثري اإلدارة احلكومية لألوقاف عىل إزالة املعوقات القانونية أمام 

تنمية واستثامر أموال الوقف.

ثانيًا: املؤمترات والندوات:

من  ومتضافرة  وكبرية  كثرية  األوقاف  قطاع  حول  حثيثة  اجلهود  كانت 
القيادة السياسية والدينية لتحقيق أهداف الوقف املرجوة، وسأمجل هنا أهم 

وأبرز تلك اجلهود بام يناسب طبيعة ومقام البحث:
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أ. أبرز وأهم املؤمترات:

أقيمت  التي  األربعة  األوقاف  مؤمترات  املؤمترات  وأهم  أبرز  من  لعل 
بتعاون مشرتك بني جامعة أم القرى، ووزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 

والدعوة واإلرشاد.

1. مؤمتر األوقاف األول سنة 1422هـ)1(.

2. مؤمتر األوقاف الثاين 1427هـ.

3. مؤمتر األوقاف الثالث 1431هـ.

4. مؤمتر األوقاف الرابع سنة 1434هـ.

ب. أبرز وأهم الندوات:

1. ندوة بعنوان: »الوقف يف الرشيعة اإلسالمية وجماالته«، والتي أقيمت 
بالرياض 1423هـ، برعاية األمري سلامن بن عبد العزيز.

وقد تضمن املؤمتر املبارك األبحاث التالية:  )1(
- أوقاف عني زبيدة يف عهد امللك عبد العزيز، إعداد الباحث: عادل بن حممد غبايش.

عبد  الرمحن  عبد  الباحث:  إعداد  الرشيفني«  احلرمني  أوقاف  بعنوان:  عمل  ورقة   -
القادر فقيه.

- الوقف وأثره يف نرش العلم يف األحساء من القرن احلادي عرش إىل هناية القرن الرابع 
عرش اهلجري، إعداد الباحث: عبد احلميد مبارك آل الشيخ مبارك.

- الوقف وأثره يف نرش الدعوة وجهود اململكة العربية السعودية يف هذا املجال، إعداد 
الباحث: عبد الرحيم بن حممد املغذوي.

- أحباس املغاربة يف احلرمني الرشيفني، إعداد الباحث: حسن الوراكيل.
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2. ندوة الوقف والقضاء، والتي أقيمت بالرياض 12 صفر 1426هـ)1(.

ورغم هذه اجلهود الضخمة والعمل اجلاد خالل السنوات املاضية منذ 
أنه ال زالت هناك عقبات ومعوقات تؤثر  تأسيس اململكة إىل وقتنا هذا إال 
االستفادة  يف  سلبًا  وتؤثر  تنميته،  وتعوق  الضخم  القطاع  هذا  مسار  عىل 
السابقة  للجهود  استكامالً  البحث  كان وضع هذا  ولذا  منه،  واملثىل  الكاملة 
احلديثة  املستجدات  وفق  جديد،  وطرح  علمي،  بتجرد  اإلشكاالت  بتناول 
الواقع، ووفق اسرتاتيجية تسترشف ملستقبل طموح، وتساهم يف  وتغريات 
تطوير منظومة العمل يف هذا القطاع يف شتى جوانبه؛ بغية االستفادة املثىل يف 

التطوير ليعود بالنفع عىل الفرد واملؤسسات واملجتمع كله.

خطة البحث:

وتشتمل عىل مقدمة ومتهيدًا، وثالثة مباحث، وخامتة، وتفصيلها كالتايل:

والتمهيد: املقدمة 

حول تعريف بموضوع البحث، وأمهية املوضوع وأسباب اختياره.

وثالثة مباحث كالتايل:

لقطاع  التنظيمي  والتطور  وأمهيتها،  األوقاف،  تعريف  األول:  املبحث 
األوقاف باململكة العربية السعودية.

نظمتها وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، وبحضور معايل وزير   )1(
العدل السابق الدكتور/ عبد اهلل بن حممد آل الشيخ، ومعايل وزير الشؤون اإلسالمية 
من  وعدد  الشيخ،  آل  العزيز  عبد  بن  الشيخ/صالح  األعىل  األوقاف  جملس  رئيس 

رؤساء املحاكم والقضاة، بقاعة امللك فيصل للمؤمترات بالرياض.
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وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول: تعريف الوقف لغًة واصطالحًا.

املطلب الثاين: أمهية األوقاف.
العربية  باململكة  األوقاف  لقطاع  التنظيمي  التطور  الثالث:  املطلب 

السعودية.
املبحث الثاين: أهم وأبرز املشكالت والفجوات املتعلقة بقطاع األوقاف 

إدارة وتنظياًم يف اململكة، وحتول دون استثامره االستثامر األمثل:
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: مشكالت تتعلق بالوقف.
املطلب الثاين: مشكالت تتعلق بالواقف أو ناظر الوقف.

املطلب الثالث: مشكالت تنظيمية أو ترشيعية.
املبحث الثالث: املستقبل واملأمول لألوقاف باململكة العربية السعودية:

وفيه متهيد ومطلبان:
التمهيد: حول أهم املبادرات احلكومية جتاه تطوير قطاع األوقاف.

رسيعة  األجل،  قريبة  الترشيعية  أو  التنظيمية  احللول  األول:  املطلب 
التنفيذ.

املطلب الثاين: احللول التنظيمية أو الترشيعية متوسطة األجل، مستقبلية 
هتدف لتوعية املواطن والواقف أو القيم عىل الوقف.

اخلامتة:
التوصيات والنتائج. وتشمل 

قائمة املصادر واملراجع.
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المبحث األول
تعريف األوقاف، وأهميتها، والتطور التنظيمي لقطاع 

األوقاف بالمملكة

وحيتوي عىل ثالثة مطالب:

المطلب األول: تعريف الوقف لغًة واصطالحًا:

أوالً: تعريف األوقاف لغًة:

األوقاف: مجع وقف، كوقت وأوقات، والوقف يف اللُّغة: احلبس، وهو 
مصدر من قولك: وَقْفُت األرَض عىل املساكني وقفًا: حبسُتها، ووقفت الدار 
وقفًا: أي حبستها يف سبيل اهلل، ومنها املنع، يقال: وقفت الرجل عن اليشء 
ووقوفًا:  وقفًا  تقف  الدابة  وقفت  يقال:  السكون،  ومنها  عنه،  منعته  وقفًا: 
النووي:  اإلمام  قال  باملصدر)1(،  تسمية  وقف  للموقوف  وقيل  سكنت، 
دقة املعروفة،  »الوقف، والتحبيس، والتسبيل، بمعنى واحد، وهي هذه الصَّ

وهذه ألفاظ رصحية فيها«)2(.

ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، املؤلف: أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري   )1(
الفارايب )140/4(، املغرب يف ترتيب املعرب، املؤلف: أبو الفتح نارص الدين بن عبد 
بن  الفضل، حممد  أبو  املؤلف:  العرب  لسان  املطرزي، ص)492(،  بن  بن عيل  السيد 

مكرم بن عىل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي )359/9(.
النووي  رشف  بن  حييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  املؤلف:  واللغات،  األسامء  هتذيب   )2(

.)194/4(
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ثانيًا: تعريف األوقاف اصطالحًا:

ذلك  وسبب  االصطالح،  يف  الوقف  مفهوم  حتديد  يف  الفقهاء  اختلف 
يرجع إىل اختالفهم يف لزوم الوقف، وعدم لزومه)1(، وكذلك اختالفهم يف 

اجلهة املالكة للعني بعد وقفها)2(.

بقي  أنه  إال  الوقف،  تعريف  يف  الفقهاء  اختلف  فقد  سبق  ما  عىل  وبناًء 
الوقف حبس  الوقف، وهو أن  بينهم قدر مشرتك مل خيتلفوا فيه، هو حقيقة 
لألسباب  تبعًا  ذلك  بعد  قيودهم  اختلفت  ثم  باملنفعة،  والتصدق  األصل 

التي ذكرت آنفًا، وسوف نعرض لبعض هذه التعريفات.

خمترص  ينظر:  ذلك.  يف  الفقهاء  مجهور  وخالفهم  لزومه،  عدم  األحناف  يرى  حيث   )1(
القدوري، يف الفقه احلنفي، ص)127(، املبسوط، املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب سهل 
إمام  املؤلف:  املذهب،  دراية  يف  املطلب  هناية   ،)27/12( الرسخيس،  األئمة  شمس 

احلرمني، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني، )340/8(.
وقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال:  )2(

القول األول: أن العني تنتقل مللك اهلل تعاىل، وهو ما ذهب إليه الصاحبان من احلنفية، 
وهو مذهب الشافعية.

القول الثاين: العني تبقى يف ملك الواقف، وهو قول أيب حنيفة واملالكية.
القول الثالث: العني املوقوفة تنتقل إىل ملك املوقوف عليه، وهو مذهب احلنابلة.

ينظر: التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي، املؤلف: أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي، 
رشف  بن  حييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  املفتني،  وعمدة  الطالبني  روضة   ،)516/4(
املرغيناين،  بكر  أيب  بن  عيل  املبتدي،  بداية  رشح  يف  اهلداية   ،)347/5( النووي، 
)15/3(، اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف، املؤلف: القايض أبو حممد عبد الوهاب 
بن  أمحد  املبجل  اإلمام  فقه  الكايف يف  املالكي، )672/2(،  البغدادي  بن نرص  بن عيل 
حنبل، املؤلف: أبو حممد، عبد اهلل بن قدامة املقديس، )455/2(، اإلنصاف يف معرفة 
أبو  الدين  عالء  املؤلف:  الكبري(،  والرشح  املقنع  مع  )املطبوع  اخلالف  من  الراجح 

احلسن عيل بن سليامن بن أمحد امَلْرداوي، )404/16(.
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أوالً: األحناف:

الوقف عند اإلمام أبو حنيفة: »حبس العني عىل ملك الواقف، والتصدق 
باملنفعة عىل الفقراء أو عىل وجه من وجوه اخلري بمنزلة العواري«)1(.

وعرفه الصاحبان بأنه: »حبس العني عىل حكم ملك اهلل تعاىل، والتصدق 
باملنفعة«)2(.

العامة،  امللكية  إىل  اخلاصة  امللكية  من  العني  خروج  يف  خالفاه  قد  فهام 
بعداء،  أم  أقرباء  كانوا  سواء  عليها؛  املوقوف  اخلريية  اجلهات  هبا  واملراد 

نْي. نْي أم خاصَّ عامَّ

املالكية: ثانيًا: 

قال ابن عرفة هو: »إعطاء منفعة يشء مدة وجوده الزمًا بقاؤه يف ملك 
معطيه، ولو تقديرًا«)3(.

املعروف  حممد،  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  املؤلف:  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر   )1(
بابن نجيم املرصي )املتوىف: 970هـ(، ويف آخره: تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسني 
البن  اخلالق  منحة  وباحلاشية:  1138هـ(،  بعد  )ت  القادري  احلنفي  الطوري  عيل  بن 
عابدين، )312/5(، الفتاوى اهلندية، املؤلف: جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 

.)350/2(
اهلداية يف رشح بداية املبتدي )15/3(، فتح القدير، املؤلف: كامل الدين حممد بن عبد   )2(

الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم )املتوىف: 861هـ(، )203/6(.
املخترص الفقهي البن عرفة، )429/8(، مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس   )3(
الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب، املعروف باحلطاب 

عيني املالكي )18/6(. الرُّ
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الشافعية: ثالثًا: 

بقاء  مع  به  االنتفاع  يمكن  مال  »حبس  بقوله:  الرشبيني  اخلطيب  عرفه 
عينه بقطع الترصف يف رقبته عىل مرصف مباح موجود«)1(.

احلنابلة: رابعًا: 

عرفه ابن النجار فقال: »حتبيس مالك مطلق الترصف ماله املنتفع به مع 
بقاء عينه بقطع ترصفه وغريه يف رقبته يرصف ريعه إىل جهة برٍّ تقربًا إىل اهلل 

تعاىل«)2(.

واخلالف يف هذه التعريفات عند الفقهاء راجع إىل نظرهتم حلقيقة الوقف 
من حيث اللزوم وعَدُمه، وبقاؤه يف ملك الواقف وخروجه منه، كام أرشت 

إىل ذلك.

ويمكن تعريف الوقف من خالل ما سبق بأنه: حبس املال املباح املنتفع 
اهلل،  إىل  التقرب  بقصد  باملنفعة،  ق  والتَّصدُّ الواقف،  ملك  عىل  العني  أو  به 
التقيد  مع  لغريهم،  أو  لألقارب  التأبيد،  أو  التأقيت  جهة  عىل  كان  سواء 

برشط الواقف امُلَحبِِّس.

أمحد  بن  حممد  الدين،  شمس  املؤلف:  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني   )1(
اخلطيب الرشبيني الشافعي )املتوىف: 977هـ(، )522/3(.

بابن  الشهري  احلنبيل  الفتوحي  أمحد  بن  حممد  الدين  تقي  املؤلف:  اإلرادات،  منتهى   )2(
النجار )972هـ(، )330/3(.
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المطلب الثاني: أهمية األوقاف:

ويعترب  واألعامل،  املال  قطاع  يف  الثالث  القطاع  من  جزء  هي  األوقاف 
أكرب سند للقطاع اخلريي، لكونه يتسم بالتنامي مع مرور الزمن، وجيمع بني 
خالل  من  االقتصادية  التنمية  حتقيق  يف  ويسهم  معًا)1(،  واالستثامر  االدخار 
املعارصة،  املشكالت  ملعاجلة  املمكنة  احللول  وحتقيق  وظيفية  فرص  خلق 
وفق  املسلمني  حيتاجها  التي  االحتياجات  يف  الوقف  مصارف  وتوظيف 

متطلبات الزمان واملكان)2(.
خصائصها،  من  فهو  اخلريي،  العمل  هبذا  األمة  هذه  اهلل  اختص  وقد 

وفرائدها، ثم تعاقب الناس بعدها عىل ذلك تبعًا هلا.
يقول القرايف عن الوقف: »وهو من أحسن أبواب الُقَرب...«)3(.

منه  فأقاموا  وأمهيته؛  الوقف  ملكانة  احلايل  العرص  يف  الدول  تنبهت  وقد 
رصوحًا كبرية، وطوروه حتى بات يلبي حاجاهتم هناك بشكل كبري يف كل 
الوقف،  خريات  يف  تنعم  وهي  إال  الدول  من  دولة  من  وما  احلياة،  مناحي 
وتنفق من عائداهتا عىل شعوهبا، فإن املجتمعات تعاين اليوم من أزمات مالية 
وسيطرة  الربا،  نظام  وسيادة  العاملية  االحتكارات  لوجود  وذلك  شديدة، 
واالقتصادية،  واالجتامعية  السياسية  مناحيها  بجميع  احلياة  عىل  املال  رأس 

ُينظر: اجلامع ألحكام الوقف واهلبات والوصايا، أ. د. خالد املشيقح، )116/1(.  )1(
ُينظر: أمهية الوقف، وأثر توجيه مصارفه، بحث حمكم، من إعداد الشيخ/ عبد اهلل بن   )2(

سليامن املخلف، ص)71(.
املالكي  الرمحن  عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أبو  املؤلف:  الذخرية،   )3(

الشهري بالقرايف )املتوىف: 684هـ(، )322/6(.
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من هنا جاءت حاجة الناس اليوم أشد ما تكون من أي وقت مىض إىل إحياء 
الوقف.

وهنا يأيت الدور التوعوي ألهل العلم ولإلعالم اهلادف يف تعريف الناس 
بمكانة الوقف وأمهيته، وأن يشجعوهم أن يسهموا فيه ما استطاعوا إىل ذلك 
سبياًل، وعىل الفقهاء املعارصين أن يوجدوا حلوالً ملسائل الوقف املستجدة، 
وإجياد  املجتمعية،  احلياة  وتيسري  لتطوير  أوقاف جديدة  إقامة  للتشجيع عىل 
الديني  الروحي  الدافع  بجانب  اجلديدة،  األوقاف  إلقامة  وحوافز  دوافع 

الذي هو أبرز هذه الدوافع وأرقاها.

بالمملكــة  التنظيمــي لقطــاع األوقــاف  التطــور  الثالــث:  المطلــب 
الســعودية: العربيــة 

يف  وتنميتها  األوقاف  عىل  احلفاظ  يف  وجهودها  اململكة  عناية  تقترص  مل 
واملالية  والتنظيمية،  اإلدارية  بالنواحي  اهتمت  بل  فقط،  املرشوعة  أوجهها 
هلا، واستحدثت من أجل ذلك العديد من النظم منذ عهد امللك عبد العزيز 

هللا همحر حتى عهد خادم احلرمني الرشيفني.

وقد أنشأت إدارة ألوقاف مكة، وكذلك يف املدينة إبان احلكم العثامين، 
وعني الشيخ حممد سعيد أبو اخلري مديرًا ألوقاف مكة.

شملت  1345هـ  سنة  للمملكة  األساسية  التعليامت  صدرت  وعندما 
واملساجد،  واألوقاف  الرشيفني،  واحلرمني  القضاء  فيها:  الرشعية  األمور 
إدارات  يربط  1354/12/27هـ،  يف  كريم  ملكي  مرسوم  صدر  أن  إىل 
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األوقاف  مدير  ويتبعه  املكرمة،  مكة  مقره  عام،  بمدير  وفروعها  األوقاف، 
يف كل من جدة واملدينة، وتىل ذلك تنظيامت كثرية، كلها ترمي إىل اإلصالح 
من وضع األوقاف يف البالد حتى تتم الفائدة املنشودة، وقد حافظت الدولة 

عىل الوقف واحلكر، وأنشأت أوقافًا لدعم عدة جهات)1(.

ثم تتابع االهتامم من والة األمر يف تطوير األوقاف، فصدر قرار جملس 
الرشوط  حتديد  املتضمن  1350/2/6هـ،  بتاريخ   )61( برقم  الشورى 

للراغبني يف وقف ممتلكاهتم من األجانب.

وجاء املرسوم امللكي بتاريخ 1354/5/9هـ الذي يعالج بصورة حازمة 
األوقاف التي طالت مدة نظرها من قبل املحاكم، ومراجعة املستندات التي 
برقم )238(،  الشورى  قرار جملس  ثم صدر  املدعون يف دعواهم،  يملكها 
وبعد  الوقف،  بدل  رشاء  ضوابط  حيدد  والذي  1355/8/15هـ،  بتاريخ 
اخلاص  1381/10/9هـ  بتاريخ   ،)430( برقم  آخر  مرسوم  صدر  ذلك 
بإنشاء وزارة احلج واألوقاف ليجسد اهتامم الدولة يف رعاية حجاج بيت اهلل، 
واألوقاف، ثم صدر املرسوم امللكي برقم )35(، بتاريخ 1386/7/18هـ 
تنظيم  عىل  النظام  هذا  اشتمل  وقد  األعىل،  األوقاف  جملس  بنظام  اخلاص 
الطيب  األثر  النظام  هلذا  وكان  اململكة،  مناطق  الفرعية يف  األوقاف  جمالس 

يف متابعة األمور املتعلقة باألوقاف، والقيام عىل شؤوهنا.

حممد  فرحان  بن  سعود  د.  اإلسالمي،  التاريخ  يف  العلمي  الوقف  تطبيقات  ينظر:   )1(
العنربي، ص)28(.



501
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

األوقاف بالمملكة العربية السعودية

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

وزارة  إىل  وضمت  احلج،  عن  األوقاف  انفصلت  1414هـ  عام  ويف 
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، وقد أوكلت الوزارة مهمة 

اإلرشاف عىل األوقاف، ومتابعتها إىل: وكالة الوزارة لشؤون األوقاف)1(.
ويف عام 1427هـ صدر املرسوم امللكي رقم )م/17(، املبني عىل قرار 
جملس الوزراء رقم )53( بتاريخ 1427/3/12هـ بإصدار نظام اهليئة العامة 
للوالية عىل أموال القارصين متضمنة يف بعض مواده عقد االختصاص هلا 
بالنظارة عىل مجيع األوقاف األهلية التي ال ناظر هلا، واألوقاف املشرتكة فيام 

خيص الوقف األهيل واإلرشاف عىل النظار املعينني إذا دعت احلاجة.
نظام  بإصدار  )م/1(  رقم  امللكي  املرسوم  صدر  1435هـ  عام  ويف 
تسجيل  بإجراءات  متعلقة  مواد  ثاميَن  متضمنًا  وجاء  الرشعية،  املرافعات 
من  بأعيانه  متعلقة  استحكام  صكوك  وإصدار  وتوثيقه  وإثباته  الوقف 
واستبداهلا،  أعيانه  بيع  يف  املختصة  املحكمة  واستئذان  الرشعية،  املحكمة 

ونقلها.
 )73( رقم  السعودي  الوزراء  جملس  قرار  صدر  1437هـ  عام  ويف 
وتاريخ  )م/11(  امللكي  باملرسوم  واملتوج  1435/7/6هـ،  بتاريخ 
هلا  خاص  نظام  ووضع  لألوقاف  العامة  اهليئة  بإنشاء  1437/2/26هـ 
االعتبارية  الشخصية  ومنحها  الدولة،  ميزانية  من  هلا  سنوية  ميزانية  واعتامد 

املستقلة مالّيًا وإدارّيًا، واملرتبطة برئيس جملس الوزراء مبارشة)2(.
الوقف وأثره يف نرش الدعوة، وجهود اململكة العربية السعودية يف هذا املجال، د. عبد   )1(

الرحيم بن حممد املغذوي، ص)70، 71(.
العربية  اململكة  يف  األوقاف  قطاع  إلدارة  احلكومية  املؤسسة  تطور  وأبعاد  أطوار   )2(
حممد  عقيل  إعداد:  تنميته،  أمام  القانونية  املعوقات  إزالة  عىل  وتأثرياهتا  السعودية 

العقال، ص)12(.
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وجهودها  باألوقاف،  السعودية  العربية  اململكة  اهتامم  سبق  مما  ويتبني 
ريادة  وتقنينها عىل نحو كبري، وال عجب فهي صاحبة  تنظيمها،  الكبرية يف 

عىل الدوام، وهي قبلة املسلمني عىل مر العصور واألزمان.

ومنذ إقرار نظام اهليئة العامة لألوقاف أطلقت اهليئة العديد من املبادرات 
التي تساهم يف تنظيم قطاع األوقاف وتنميته بام حيقق رشوط الواقفني ويعزز 
استدامته، ويساهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للهيئة املتمثلة يف تطوير 
األنظمة، وحوكمة قطاع األوقاف، وتنميته قطاع األوقاف وتطوير مصارفه 

وتعزيز التميز املؤسيس، فمن ذلك:

1. إطالق العديد من املنصات اإللكرتونية: ومنها منصة وقفي ومنصة 
اخلدمات  من  عدد  إطالق  وكذلك  اجلامعي،  التمويل  ومنصة  االستثامر 
اإللكرتونية لقطاع األوقاف التي تساهم يف تعزيز الكفاءة وتوجيه مصارف 

األوقاف إىل برامج عالية األثر، مثل: منصتي »استدامة«، و»متكني«)1(.

قدم  والذي  الوقفية:  والبحوث  للدراسات  الوطني  املركز  تأسيس   .2
عىل سبيل  ومنها  األوقاف،  قطاع  ختدم  التي  النوعية  الدراسات  من  العديد 
املثال: دراسة حول النامذج االسرتشادية للصكوك الوقفية، العوامل املؤثرة 

عىل إثبات األوقاف وبقية اإلهناءات وغريها)2(.

يتسق مع  بام  الوقفية:  بنمذجة صيغ اسرتشادية للصكوك  اهليئة  قيام   .3
حتقيق  تعني  والتي  الدولية  املامرسات  وأفضل  اإلسالمية،  الرشيعة  مبادئ 

ينظر: التقرير السنوي للهيئة العامة لألوقاف لعام 1441-1442هـ ص)48(.  )1(
ينظر: التقرير السنوي للهيئة العامة لألوقاف لعام 2018م، ص)41(.  )2(
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عىل رغبات الواقفني، وذلك لدعم القطاع الوقفي وتعزيز الرقابة والشفافية 
والتي تعترب أهم األهداف االسرتاتيجية)1(.

4. التعاون مع هيئة السوق املالية يف إنشاء الصناديق الوقفية االستثامرية: 
الواقف  رشط  وفق  الصندوق  من  املستفيدة  للجهات  ريعها  يرصف  والتي 
وآلية  العامة  األحكام  وأهم  املوافقة،  متطلبات  يوضح  قانوين  إطار  وفق 

عمل مجعية الواقفني ومآل األصول الوقفية بعد إهناء الصندوق)2(.
العامة  للهيئة  االستثامري  الذراع  لتكون  أوقاف:  رشكة  تأسيس   .5
املدارة  لألوقاف  االستثامر  آليات  تطوير  يف  املسامهة  أجل  من  لألوقاف 
واألموال،  االستثامرات،  إدارة  ضامن  يف  يساهم  وجه  عىل  اهليئة  قبل  من 
وتنويع  املالية  واالستدامة  النمو  وحتقيق  أكرب؛  وكفاءة  بفعالية  واألصول 

مصادر الدخل.
مسودة  إعداد  ذلك  ومن  التنظيمية:  املرشوعات  من  العديد  تطوير   .6
النظارة،  أعامل  تنظيم  الئحة  ومرشوع  األوقاف  حوكمة  مبادئ  مرشوع 
اإلرشاف  وآلية  الناظر  عىل  الواجبة  االلتزامات  لتوضيح  هتدف  والتي 

والرقابية التي تدعم مقاصد الوقف)3(.

ينظر: التقرير السنوي للهيئة العامة لألوقاف لعام 1441-1442هـ، ص)59(.  )1(
التفصيل  من  ملزيد  االستثامرية،  الوقفية  الصناديق  إنشاء  عىل  املوافقة  تعليامت  ينظر:   )2(

يراجع هذا الرابط:
https://bit.ly/3xhAIRB> >.

حتى  2021/3/29م  بتاريخ  استطالع  منصة  يف  األوقاف  حوكمة  مبادئ  ُعرضت   )3(
استطالع  منصة  عىل  النظار  أعامل  تنظيم  الئحة  مرشوع  وُعرض  2021/5/6م، 

بتاريخ 2021/3/29م حتى 2021/4/23م.

https://bit.ly/3xhAIRB
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الثاني المبحث 
أهم وأبرز الفجوات التنظيمية المتعلقة بإدارة وتنظيم 

األوقاف في المملكة

وفيه متهيد وثالثة مطالب:

التمهيد:

لقد زادت أمهية األوقاف يف العرص احلايل بشكل كبري، وازداد توسعها 
ضبطها  يف  كبري  جهد  بذل  إىل  األمر  فاحتاج  أشكاهلا،  وتنوع  وانتشارها، 
تنظيمّيًا وترشيعّيًا، ووضع االسرتاتيجيات اهلادفة، الحتواء توسعها وضبط 

مواردها ومصارفها، واالستفادة مما عطل منها.

يف  اإلسالمي  العامل  دول  بني  رائدة  السعودية  العربية  اململكة  وتعترب 
لألوقاف  املستمر  التطوير  إىل  اململكة  وتسعى  اإلسالمية،  األوقاف  جمال 
اململكة  أدائها لدورها...، فلم تدخر  بينها وبني  وإزالة أي مشكالت حتول 
والة  من  -بتوجيه  فدعمت  وسعًا،  وال  جهدًا  ذلك  يف  السعودية  العربية 
مادّيًا ومعنوّيًا، وأنشأوا  أمرها حفظهم اهلل ورعاهم- هذا اجلانب احليوي: 
العلمية واملصالح اخلاصة والعامة والتي تنمي باألوقاف وتنظيمها  الدوائر 
وتنميتها... إلخ، كام باركوا كل جهد أو عمل هيدف إىل إبراز قيمة الوقف، 

ويسعى لتطوير وتنظيم أفضل لقطاع األوقاف)1(.

ُينظر: الوقف وأثره يف تنمية موارد اجلامعات، سليامن بن عبد اهلل أبا اخليل، ص)9(.  )1(
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القطاع  التي تعوق عمل هذا  الكثري من املشكالت  أنه ما زال هناك  إال 
باخلري وأقىص درجات  الدولة واملجتمع  بالشكل األمثل، والذي يعود عىل 

اإلفادة.

حيث  تنميتها؛  أمام  عائقًا  تعترب  األوقاف  تعرتض  التي  املشكالت  فإن 
إهنا تؤثر عىل تشغيلها وأدائها بصفة عامة لألهداف املنوطة هبا)1(.

ويمكن تقسيم هذه املشكالت إىل أقسام رئيسة، وحتت كل إشكال عدة 
صور، كالتايل:

1. مشكالت تتعلق بالوقف نفسه.

2. مشكالت تدور حول الواقف أو ناظر الوقف أو القيم عليه، وضعف 
القائمني عليه وقلة علمهم باألوقاف وكيفية إدارهتا.

3. مشكالت تنظيمية وترشيعية)2(.

ومن خالل التقسيم السابق نستطيع رد اإلشكاالت كلها إىل اعتبارين:

شق يتعلق بالوقف نفسه، والقائمني عليه، ويقع عبء هذا عىل اجلانب 
الفردي: مؤسس الوقف أو ناظره.

جملة  السعودية،  العربية  اململكة  يف  األوقاف  تنمية  تعرتض  التي  املشكالت  ُينظر:   )1(
البحوث اإلسالمية، للباحث: عقيل بن حممد عيل العقال، املنشور 1441/12/16هـ، 

ص)34(.
ُينظر: الوقف اإلسالمي: تطوره إدارته تنميته، منذر قحف، ص)128-127(.  )2(
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وشق يتعلق باستغالله واإلرشاف عليه ووضع تنظيم له والتقايض فيه، 
واستثامره لصالح املجتمع، ويقع عبءًاً هذا عىل الدولة، واجلهات اإلدارية 

املنظمة هلذا القطاع.

المطلب األول: مشكالت تتعلق بالوقف:

أنواع  واستحداث  وتطور  ونوعه،  الوقف  حول  تدور  مشكالت  وهي 
جديدة منه، وتغريه أو هتدمه أو اندثاره، أو استغالله واالنتفاع به، ووثائق 

الوقف نفسه.

أن  املعلوم  ومن   ، رشعيٌّ وقٌف  باململكة  املوجود  الوقف  ُجلَّ  إنَّ  حيث 
الرجوع  وعدم  الوقف،  كلزوم  رشعية:  رشوٌط  فيها  يشرتط  األنواع  هذه 
فيه، والتقيد برشط الواقف من تأبيد الوقف وتوقيته، وحظر استبدال أعيان 
ووفقًا  ذلك-  يف  العلم  أهل  عند  خالف  -عىل  الرضورة  عند  إال  الوقف 

لرشوط معينة)1(.

فقد نص بعض الفقهاء عىل أنه: »ال يباع موقوف«)2(، وهذا قد يؤدي إىل 
بقاء دور األوقاف خاوية عىل عروشها ال ينتفع هبا أحد، وبقاء األرض ميتة 

ُينظر: املصدر السابق، ص)46(.  )1(
الوقف  مشاكل  بحث  نفسه:  بالوقف  املرتبطة  الرشعية  اإلشكاالت  هذه  يف  ويراجع 
يف  املختارة  البحوث  ضمن  مقدم  بحث  القاسمي،  أمحد  عتيق  الشيخ  أعده  وحلوله، 
والوقف  ص)153-150(،  باهلند:  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العارشة  الفقهية  الندوة 

وتنميته وخطورة اندثاره عن العمل اخلريي، لألستاذ الدكتور/الناجي ملني.
ُينظر: االختيار لتعليل املختار، املؤلف: عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل البلدحي،   )2(
)43/3(، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، للشريازي، )11/2(، مسائل اإلمام أمحد 
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ال مُتِدُّ أحدًا بغذاء، وتعميمه يؤدي إىل فساد كبري يف وسائل االستغالل، فوق 
بميض  وانقطاعها  الرب،  وجهات  والفقراء  باملستحقني  اإلرضار  من  فيه  ما 

الزمان وتوايل األحداث)1(.

تنشيط  يف  كبري  تأثري  وتوسعه  وتطوره  املؤسسة  مفهوم  لظهور  كان  كام 
األوقاف واألعامل االستثامرية التي تقصد وجوه الرب بشكل عام؛ ألنه يرس 
سبل استثامر األموال الوقفية من جهة، غري أنه يف ذات الوقت كان إشكاالً 

من إشكاالت األوقاف من ناحية املصارف والتداول... إلخ)2(.

التكنولوجيا  عامل  يف  والتجديد  االبتكار  وتطور  احلياة  تطورت  وكلام 
الطلب  وزاد  فيها،  املتعاملون  وازداد  هلا  االحتياج  زاد  كلام  فيها  واالستثامر 
عليها، حتى إهنم ليسموهنا منتجات استثامرية أو مالية أو مرصفية، وشيوع 
وكثرة وتنوع هذه املنتجات أدى إىل اختاذ قرار االستثامر املايل لنظار أو متويل 
بالدخول  ة عىل حد سواء فيها؛ لكوهنم ال يرغبون  ريَّ األوقاف اخلريية والذُّ
ومطارحة  احلقيقية،  اإلنتاج  عنارص  ومقارعة  األسواق،  مناطحة  ميادين  يف 
تلك املنتجات والسلع واخلدمات، أو ال يملكون اخلربة واملعرفة واألدوات 
الالزمة لذلك، وهذه االبتكارات يف عامل االستثامر وأوعيته تستدعي بدورها 
ظهور صور جديدة من األوقاف اخلريية والذرية، ما كان هلا أن تقوم لوال 

وجود تلك األشكال االستثامرية اجلديدة)3(.
رواية ابنه أيب الفضل صالح، )املتوىف: 266هـ(، )261/1(.
ُينظر: النوازل الوقفية، نارص بن عبد اهلل امليامن، ص)155(.  )1(

ُينظر: الوقف اإلسالمي تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، ص)127(.  )2(
ُينظر: املصدر السابق، ص)129(.  )3(
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كام أن اختالف أنواع الوقف بني ذري وخريي ومشرتك، تعدد صور كل 
نوع من أنواعه بني وقف عىل املساجد واملشايف أو حلقات القرآن أو تزويج 
الفقراء... إلخ، وكذلك تنوعه لوقف عقاري أو منقول أو دراهم ودنانري؛ 
عدم  وبالتايل  جّدًا،  عرسًا  أمرًا  وأنواعها  ونطاقها  األوقاف  حرص  جيعل  مما 

القدرة عىل االستفادة منها بالكيفية املثىل.

ولصعوبة حرص هذه األوقاف وأنواعها وصورها، يكون من املستحيل 
يمكن  وبصورة  بدقة  األوقاف  تلك  حجم  حتديد  الدارسون-  يقول  -كام 
يعد  هلا  التابع  أو  اململكة  يف  األوقاف  حجم  أن  ويؤكدون  عليها،  االعتامد 
تبلغ  األوقاف  قيمة  أن  املختصون  ُر  وُيَقدِّ اإلسالمي...،  العامل  يف  األضخم 
العائد  أن  السوقية، ولكنهم يرون  للقيمة  أكثر من 500 مليار دوالر، وفقًا 
منها قليل جّدًا مقارنة باألسعار السوقية احلالية؛ ألن ثمة أوقاف ألشخاص 
أحياء أو أموات بقيمة عرشات املليارات ليس هناك برنامج ُيعنى بمواردها 

وال تفعيل استثامرها)1(.

ومن أهم صور هذه إشكالية الوقف نفسه:

ضابط  وجود  وعدم  انتظامها،  وعدم  وتفرقها،  األوقاف  صور  تنوع  أ. 
مكاين أو نوعي واحد جيمعها، كام ال يوجد -حتى يومنا هذا- حرٌص كامٌل 
باألوقاف داخل وخارج اململكة)2(، وال بأنواعها، وال ما يعمل منها وال ما 
األوقاف يف اململكة العربية السعودية: تعزيز االستدامة واالستثامر، بحث من إعداد:   )1(

عبد الواحد بن حممد األنصاري، ص)53-52(.
يشري الكثري من الباحثني لألوقاف التي خارج اململكة، والتي أوقفت عليها من ذلك   )2(
-عىل سبيل املثال- ما ذكروه أن جمموع املؤسسات الوقفية التابعة للحرمني الرشيفني 
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تعطل أو أوقف عمله، أو هتدم منه... إلخ، وال يوجد قاعدة بيانات بذلك 
القديمة قد تلفت أو  كله، كام أن كثريًا من صكوك الوقف أو وثائق متلكها 
إلخ  عليها...  القيم  أو  الواقف  موت  أو  قدمها  بفعل  أثرها  عفى  أو  ُفِقَدْت 
يف  واحليوي  املهم  القطع  هذا  يف  كبرية  عقبة  يمثل  ما  وهو  األسباب،  تلك 

اململكة، وحيد من تطويره واالنتفاع به.

ب. رصف الوقف عىل جهات مل تعد حتقق غرض الواقف.

قدياًم عىل مصارف  عائدها  أو حتكري  التي جرى حتكريها  األوقاف  ت. 
غري جمزية أو أن عوائدها غري مناسبة يف الوقت احلايل، وال ينتفع هبا اآلن يف 
ظل التطور احلايل لدول العامل كسقيا احلجيج من بئر معينة أو بأجر معني... 

أو غري ذلك.

ث. اآلثار السلبية للوقف الذري من تقييد يد الدولة يف الترصف فيها، 
وعدم انتفاعها بيشء منه)1(.

املالية  الذمة  ج. عدم وجود الشخصية االعتبارية للوقف، وعدم فصل 
له عن الواقف)2(.

واالجتامعية،  الدينية  االحتياجات  عىل  األوقاف  مصارف  تركز  ح. 
التنمية  عىل  الوقف  تأثري  من  حيد  مما  أخرى  عامة  لقطاعات  شموهلا  وعدم 

السعودية،  العربية  اململكة  يف  األوقاف  ُينظر:  وقًفا.   158 تناهز  فقط  اجلزائر  دولة  يف 
تعزيز االستدامة واالستثامر، ص)52(.

ُينظر: مؤمتر األوقاف األول باململكة العربية السعودية، املحور السادس من حماوره.  )1(
ينظر: الوقف اإلسالمي تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، ص)164-163(.  )2(
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أولوياته  ترتيب  يف  النسبي  االضطراب  وكذلك  واالقتصادية،  االجتامعية 
من حيث املجاالت التي يموهلا)1(.

خ. االعتداء عىل الوقف سواء كان من القيم عليه أو من الغري.

منها  اهلدف  وضوح  وعدم  وضوحها،  وعدم  الوقف،  صيغ  ضعف  د. 
وكيفية رصف مواردها.

ذ. عدم مواءمة اإلجيارات احلالية البخس لألرايض والعقارات للعرص 
للعقارات  واإلجيارات  األحوال  تغري  رغم  أجرها  زيادة  لعدم  احلايل، 

واألرايض)2(.

ر. ويرتتب عىل الصورة السابقة صورة أخرى تتمثل يف: عجز األعيان 
املوقوفة عن حتقيق الرتاكم الرأساميل الالزم لعمليات االستثامر)3(.

وُيعد هذا العجز ناجتًا عن سببني مبارشين:

1. تقليدية صيغ االستثامر املعمول هبا، وضآلة عائداهتا.

2. ارتفاع تكلفة االستثامر يف املجاالت التكنولوجية األكثر إنتاجية)4(.

إدارة حتديات املعارصة لنظام األوقاف يف اململكة العربية السعودية ص)15-14(.  )1(
ينظر: العوامل التي أدت إىل تدهور الوقف عرب التاريخ، د. عبد القهار العاين، ضمن   )2(

بحوث مؤمتر األوقاف األول باململكة ص)237-219(.
ُينظر: املشكالت التي تعرتض تنمية األوقاف يف اململكة العربية السعودية، ص)41-  )3(

.)55
املشكالت التي تعرتض تنمية األوقاف يف اململكة العربية السعودية، ص)52(.  )4(
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المطلب الثاني: مشكالت تتعلق بالواقف أو ناظر الوقف أو القيم 
عليه:

وغرضه،  الوقف  نوع  حتديد  عليه  يتوقف  -الواقف-  الوقف  منشئ 
باألهلية  متمتعًا  دام  ما  حياته،  طيلة  ونوعه  الوقف  فرض  تغيري  له  أن  كام 
التي ختوله حق التربع والترصف، ولكن ال جيوز له حتويل الوقف من مؤبد 

ملؤقت، وله عكس ذلك)1(.

أو  بناء  من  فيه،  يشء  إحداث  لغريهم  أو  عليهم  للموقوف  جيوز  وال 
غرس إال بإذن ناظر الوقف إذا رأى فيه مصلحة، وال حيل للمتويل اإلذن إال 
فيام يزيد الوقف به خريًا، وكذلك من وظيفة الناظر: حتصيل الغلة، وقسمتها 

عىل مستحقيها، وتنزيل الطلبة منازهلم)2(.

حمصورة  غري  املتويل  وظائف  كون  يف  الوقف  متويل  دور  أمهية  وتربز 
التولية املطلقة، فله أن يعمل كل ما يراه مصلحة للوقف، وذكر بعض  عند 
للوقف والغبطة،  النظر  يتحرى يف ترصفاته  فقالوا:  الفقهاء يف ذلك ضابطًا 

ألن الوالية مقيدة به)3(.

ال  لذلك  متولٍّ   َ ُعنيِّ إذا  بالواقف  املتعلقة  اإلشكاليات  تظهر  هنا  ومن 
مصارفه  يف  رصفه  يف  احليلة  قليل  أو  أموره،  تدبري  أو  الوقف  رعاية  حيسن 

ومعرفة مقاصده، أو حتقيق أهداف الوقف التي أنشأ من أجلها.
الوقف اإلسالمي تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، ص)164(.  )1(

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  عن  الصادرة  الكويتية،  الفقهية  املوسوعة   )2(
بالكويت، )384/2(.

املصدر السابق، )102/36(.  )3(



512
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

األوقاف بالمملكة العربية السعودية

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

يف  التجارب  بقلة  اجلملة-  -يف  لألوقاف  األهلية  اإلدارة  تتميز  حيث 
معظم دول اجلزيرة العربية عدا أوقاف احلرمني الرشيفني؛ لضخامة أوقافها، 
ُتعد  األهلية  اإلدارة  أنامط  معظم  أن  كام  عليها،  للوقف  الزمنية  املدة  وطول 

فردية، وليست مؤسسية؛ نظرًا النفراد الناظر بالتولية عىل الوقف)1(.

ودورها  األوقاف،  بأمهية  الوعي  من  منخفضًا  مستوى  يعكس  وهذا 
مؤسسات  دور  حيال  السلبية  العامة  والنظرة  واالقتصادي،  االجتامعي 

الدولة يف إدارة األعيان املوقوفة وإنفاق عائداهتا)2(.

وهذه أبرز صور تلك املشكلة:

األوقاف  منها  وأخص  لذلك،  األوقاف  عىل  القائمني  تأهيل  عدم  أ. 
اخلاصة.

ب. سوء اإلدارة، والتضخم يف املؤسسات اإلدارية يف دوائر الوقف)3(.

ناظره-  أو  نفسه  الواقف  كان  -سواء  الوقف:  متويل  علم  عدم  ت. 
بأهداف الوقف، وتطور أهدافه بتطور املجتمع واحتياجاته)4(.

ث. إساءة استعامل االستبدال للوقف، ويف غري مصلحة الوقف)5(.
العمر بحث ضمن  العربية، إعداد: فؤاد  البناء املؤسيس للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة   )1(
العامة  واألمانة  العربية  الوحدة  دراسات  بمركز  الفكرية  الندوة  ومناقشات  بحوث 

لألوقاف بالكويت، أكتوبر 2000م، ص)590(.
إدارة حتديات املعارصة لنظام األوقاف يف اململكة العربية السعودية، ص)14(.  )2(

ينظر: العوامل التي أدت إىل تدهور الوقف عرب التاريخ، ص)237-219(.  )3(
الوقف اإلسالمي تطوره، ص)133-129(.  )4(

ينظر: العوامل التي أدت إىل تدهور الوقف عرب التاريخ، ص)237-219(.  )5(
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بمعنى:  األوقاف.  ألعامل  الشامل  االستثامري  التخطيط  غياب  ج. 
الربامج  أو  اخلطة  لتلك  تبعًا  ومواردها  األوقاف  أعيان  واستثامر  التخطيط 
التي هتدف لرفع إنتاجيتها وزيادة غليتها خالل مدة زمنية معينة، واستخدام 

أعيان وموارد الوقف أفضل استخدام ممكن)1(.

التي  الضعف  عوامل  أبرز  أن  إىل  امليدانية  الدراسات  توصلت  ولقد 
تصيب املؤسسات الوقفية هي ضعف القيادة اإلدارية فيها، حيث إن معظم 

أصحاب األوقاف غري راضني عن السياسة االستثامرية لدهيم)2(.

المطلب الثالث: مشكالت تنظيمية أو تشريعية:

يقول الشيخ بدر الراجحي: أرى أن لدينا قصورًا كبريًا، سواء يف التوعية 
نادر  لدينا إال يشء  يوجد  باحرتافية، فال  األوقاف وإدارهتا  التنظيم هلذه  أو 
جّدًا  قديمة  أنظمة  جتدها  األنظمة  حمور  عىل  كذلك  ركزت  وإذا  وقليل، 
وضعت يف زمن كان للسعودية فيه يشٌء ال يذكر يف األوقاف... واألنظمة 

املوجودة ال تتوافق مع املوجود)3(.

السعودية،  العربية  اململكة  يف  األوقاف  تنمية  تعرتض  التي  املشكالت  ذلك:  يف  ُينظر   )1(
ص)55-41(.

ُينظر: األوقاف يف اململكة العربية السعودية، تعزيز االستدامة واالستثامر، ص)54(.  )2(
جزء من حوار أجرته جملة البيان مع الشيخ بدر الراجحي رئيس جلنة األوقاف يف الغرفة   )3(

التجارية الصناعية بالرياض بتاريخ 2013/5/8م، ونرشته عرب الشبكة العنكبوتية:
https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2843

https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2843
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كام أن بعض الترشيعات القانونية احلديثة أثرت عىل األوقاف اإلسالمية، 
وأخرجتها عن مسارها الرشعي، منها القانون املرصي كمثال)1(.

وقد كان لبعض البالد العربية واإلسالمية أو اجلهات السبق يف حماوالت 
ناجحة حلرص األوقاف وعمل قواعد بيانات خاصة هبا)2(.

ويمكن حرص هذه املشكالت التنظيمية يف عدة أنواع:

أوالً: األنظمة الترشيعية:

الداعمة  الترشيعات  لتعزيز منظومة  املبذولة  الكبرية  بالرغم من اجلهود 
أوجه  من  بعٌض  يشوبه  السعودي  املجتمع  يف  الوقف  فإن  الوقفي،  للقطاع 
القصور وخاصة من ناحية عدم اكتامل البنيان القانوين له، حيث تفتقر إدارة 

الوقف إىل معرفة مواطن القصور يف األوقاف.

منها  مشاكل،  من  السعودية  العربية  اململكة  يف  الوقفية  اإلدارة  وتعاين 
عدم وجود نموذج ترشيعي حديث ينظم إدارة األوقاف يف اململكة ويشجع 

عىل االستثامر فيها.
العربية  اململكة  يف  األوقاف  قطاع  إلدارة  احلكومية  املؤسسة  تطور  وأبعاد  أطوار   )1(
السعودية وتأثرياهتا عىل إزالة املعوقات القانونية؛ أثر الترشيعات القانونية احلديثة عىل 
األوقاف اإلسالمية وإخراجها عن مسارها الرشعي )احلالة املرصية كمثال(، لألستاذ 

الدكتور/ إسامعيل عبد الرحيم شلبي، ص)102(.
وقد قامت بعض الدول العربية وذلك من خالل اتفاق املساعدة الفنية )قرض ومنحة(   )2(
ممتلكات  حرص  أجل  من  للتنمية  اإلسالمي  البنك  من  املايل  التمويل  عىل  باحلصول 
األوقاف من أجل النهوض هبذا القطاع ومحايته من الضياع. نظرة حول تاريخ األوقاف 
يف اجلزائر، محداين هجرية، ص)28(؛ وُينظر تفصيل ذلك يف: املشكالت التي تعرتض 

تنمية األوقاف يف اململكة العربية السعودية، ص)43(.
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املوقوف  املال  استعامل  إىل  يؤدي  لألوقاف  املنظم  الترشيع  غياب  وإن 
يف أغراض ومصالح خاصة، وال شك أن هذا من أهم األسباب املؤدية إىل 
األوقاف  لذهاب  يؤدي  قد  بل  منه.  واالستفادة  الوقف  يف  التطبيق  مشاكل 
املسؤولني  قبل  من  الرقابة  وضعف  للتساهل  نتيجة  اململكة  يف  وضياعها 
من  لكثري  املالية  االستدامة  حتقق  لعدم  سبٌب  بدوره  وهذا  األوقاف)1(،  عن 

األوقاف.

أو  ضوابط  وجود  عدم  القانوين  اجلانب  من  العوائق  ضمن  من  أن  كام 
وجود  عدم  وكذلك  األوقاف.  يف  واالستثامر  والرشاء  للبيع  ضابطة  قواعد 
تنظيم لصور الوقف، وال للنامذج احلديثة له. فعدم وجود ترشيع قانوين يعطي 
القانونية لكل رأس مال يستثمر يف إنامء الوقف وإخراجه من  الصالحيات 
الركود والضياع يؤدي إىل تعطيل العملية االستثامرية بام حيصل من تعقيدات 
ألذونات البيع والرشاء الستثامر األوقاف، وهي إحدى املشاكل التي تعوق 
مواكبة  عن  وقصورها  الوقفية  األنظمة  قدم  مع  سيام  وال  األوقاف،  عمل 
العرص، والغموض والتداخل الذي يكتنف بعض موادها، واالنطباع العام 

بعدم حتقيقها مقاصد الوقف)2(.

ولقد استخلصت العديد من الدراسات امليدانية أن الترشيعات واألنظمة 
اململكة، فهي يف مقدمة  ينتمي إىل قطاع األوقاف يف  باتت هاجسًا لكل من 
مشكالت قطاع األوقاف يف اململكة، وهي يف طليعة التحديات التي تواجه 
ُينظر: أثر الترشيعات القانونية احلديثة عىل األوقاف اإلسالمية وإخراجها عن مسارها   )1(

الرشعي، ص)99-98(.
ُينظر: العوامل التي أدت إىل تدهور الوقف عرب التاريخ، ص)226(.  )2(
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للحصول  الفرص  كثريًا من  يمنحها  اململكة؛ ألن ذلك  الوقفية يف  املؤسسة 
عىل عوائد أكثر، وتنفيذ أكرب عدد من الربامج اخلريية االجتامعية)1(.

األوقاف  قطاع  تنظم  التي  والترشيعات  األنظمة  قصور  أن  شك  وال 
األوقاف،  أداء  البعيدة عىل حتسني  اآلثار  ذات  القانونية  املعوقات  من  يعترب 
وتطوير موارده؛ حيث إهنا تؤثر عىل تشغيلها وأدائها بصفة عامة لألهداف 

املنوطة هبا.
القضائية: ثانيًا: املشكالت 

اخلاصة  املشاكل  استبيانًا حول  الرياض أجرت  بغرفة  األوقاف  إن جلنة 
باألوقاف...، وكان من النتائج اإلحصائية التي َخُلصْت إليها الدراسُة: أن 
68.2% يرون أن اجتهاد بعض املحاكم ال خيدم الدور االستثامري والتنموي 

لألوقاف، وذلك لوجود بعض املستجدات يف األوقاف مل ُتنظم بعُد.
عدم  نظمها  وتطوير  األوقاف  تنظيم  واجهت  التي  املشكالت  من  وإن 
األوقاف)2(.  ومنازعات  قضايا  يف  بالنظر  متخصصة  قضائية  دوائر  وجود 
الوقفي أن موضوع األوقاف  القطاع  التي تواجه  التحديات  ولعل من أكرب 
جيعل  ما  وهو  حكومية،  جهة  من  أكثر  عليها  تتنازع  التي  املوضوعات  من 
عملية التطوير الترشيعي هلذا القطاع حتتاج إىل مزيد من الدور التكاميل بني 

اجلهات)3(.

ُينظر: األوقاف يف اململكة العربية السعودية، تعزيز االستدامة واالستثامر، ص)54(.  )1(
ُينظر: البناء املؤسيس للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية، ص)600(.  )2(

الشبكة  عرب  ونرشته  البيان  جملة  معه  أجرته  حوار  يف  الراجحي  بدر  الشيخ  يقول   )3(
العنكبوتية: األوقاف تتنازع عليها عدة جهات، فأنت إذا أردت أن تنشئ وقًفا تذهب= 
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التصاريح  إصدار  عملية  اجلانب  هذا  من  العوائق  ضمن  من  أن  كام 
للرشكات الوقفية بمزاولة النشاط، مع أن وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة 
الوقفية،  بالرشكات  اخلاصة  التصاريح  بإصدار  تقوم  اإلسالمية  الشؤون 

لكن هذا يعترب حالًّ مؤقتًا.

ولعل أبرز صور املشكالت القضائية تتلخص يف:

1. ضعف نسبة التنبؤ باألحكام القضائية.

2. عدم وجود دوائر قضائية متخصصة يف النظر يف أمور األوقاف.

ثالثًا: املشكالت املالية واإلدارية:

قطاع  يف  االستثامر  عىل  املشجعة  غري  البنكية  التعامالت  هذا:  ويشمل 
الواقفني عن خوض  األوقاف، والرضيبة املحاسبية، والتي حتجم كثريًا من 

جتربة وقفية، وتعطل عمل قطاع األوقاف بالشكل األمثل.

=إىل القضاء، والقضاء مستقل عن وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف وعن أي جهة 
العدل حتتاج  العدل للرشاء، ووزارة  ثانية، وإذا أردت أن تشرتي وقًفا تذهب لوزارة 
فاألنظمة  القضاء،  عند  منها  جزء  كبرية...،  إشكالية  وهذه  القضاء...  من  إذن  ألخذ 
املوجودة يف القضاء حتتاج لتطوير، أعطيك مثااًل عىل ذلك: »عندي وقف وأريد نقله 
ملكان آخر جيب أن أذهب إىل القضاء حتى أحصل عىل إذن، وهذا حيتاج ملرحلة طويلة 
ا، وخالل ذلك من املمكن أن تضيع عيلَّ الفرصة االستثامرية!«. القضاة يرون أن  جدًّ
هذا ليس من مصلحة الوقف، لكن هذا هو النظام؛ ألن النظام حينام وضع قبل أربعني 
أو  ُنظَّاًرا  وضعت  لو  وحتى  القايض،  عليها  الناظر  وكان  قليلة،  األوقاف  كانت  سنة 

ت عدالتهم يرجعون للقضاة حتى اليوم. اختلفوا أو تغريَّ
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االقتصاديون  أحدث  حتى  الزمن،  بتغري  التنمية  عجلة  تغريت  فلقد 
وسائل حديثة لالستثامر، ويعد إصدار السندات املالية إحدى هذه الوسائل 
من  األشكال  هذه  ارتباط  أن  غري  النشاطات،  خمتلف  يف  األموال  الستثامر 
إىل  أدى  مسبقًا  املحددة  الفائدة  نظام  املبني عىل  الربح  ذات  املالية  السندات 
عزوف بعض األفراد، واهليئات الرشعية عنها، مما دعا إىل إجياد بديل رشعي 
عىل  ويكون  مسبقًا،  الفائدة  لنسبة  حمددًا  يكون  ال  بحيث  السندات،  هلذه 

أساس املشاركة يف اإليراد املتوقع من املرشوع املمول.

من  نوع  وهي  املقارضة«)1(،  »صكوك  يف  متمثاًل  البديل  هذا  كان  وقد 
بدراسة  األوقاف  إدارة  تقوم  أن  وصورته:  الغري،  بتمويل  الوقف  استثامر 
تقوم عرب  ثم  املتوقع،  والربح  املتوقعة،  الكلف  فيه  تبني  للمرشوع  اقتصادية 
املتوقعة  للتكلفة  مساوية  اإلمجالية  قيمتها  سندات  بإصدار  متخصصة  هيئة 
للبدء، وتعرض عىل حاميل السندات اقتسام عائد اإلجيار بنسبة حتددها هي 
عىل ضوء الدراسة االقتصادية، عىل أن خيصص جزء من العائد الذي متلكه 

برأس  ملكية  بإصدار صكوك  املضاربة  مال  رأس  تقوم عىل جتزئة  استثامرية  أداة  هي:   )1(
مال املضاربة عىل أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسامء أصحاهبا، باعتبارهم 
للدكتور  اإلسالمي،  الفقه  يف  الوقف  ينظر:  املال.  رأس  يف  شائعة  حصًصا  يملكون 
خري  وليد  للدكتور  تطبيقية،  حالة  مع  املقارضة  سندات  ص)137(،  األمني،  حسن 
اهلل، ص)155(، من كتاب إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف، البنك اإلسالمي للتنمية، 
الرابعة، )132/7(،  الفقه اإلسالمي بجدة رقم )5(، الدورة  1415هـ، وقرار جممع 

1408هـ ينظر كتاب الفقه اإلسالمي وأدلته للمؤلف وهبة الزحييل، )132/7(.
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تعود  حتى  شيئًا  حامليها  من  رشائها  أي  السندات،  إلطفاء  األوقاف  إدارة 
امللكية الكاملة للبناء بعد فرتة من الزمن إىل إدارة األوقاف)1(.

البنوك مع الوقف أو الواقفني؛ حيث إن  ومن هنا برزت مشكلة تعامل 
وتداول  إنشاء  يف  املتعنت  البنوك  بتعامل  اخلاصة  اإلشكاليات  بعض  هناك 

صكوك األوقاف.

السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  فأقرت  الدولة،  لذلك  انتبهت  وقد 
عىل  تعديالت  من  لألوقاف  العامة  اهليئة  به  أوصت  ما  -وقتئٍذ-  »ساما« 
أبرزها؛  كان  والتي  باألوقاف،  املتعلقة  البنكية  احلسابات  قواعد  متطلبات 
العامة  اهليئة  تصدرها  التي  املفعول  سارية  وقف  تسجيل  بشهادة  االكتفاء 
يف  بالوقف،  خاص  بنكي  حساب  بفتح  الرغبة  عند  إلكرتونّيًا؛  لألوقاف 
أو  احلساب  فتح  عىل  اهليئة  موافقة  سابقًا  احلساب  لفتح  يتطلب  كان  حني 
قواعد  عىل  التحديث  ويتضمن  احلساب)2(،  بتشغيل  املسؤول  تفويض  عند 
واخلاص،  العام  الوقف  تعريف  إلغاء  الوقفية:  للجهات  البنكية  احلسابات 
يف  بنكية  حسابات  فتح  عىل  لألوقاف  العامة  اهليئة  موافقة  اشرتاط  وإلغاء 
اهليئة  من  املفعول  سارية  وقف  تسجيل  شهادة  عىل  الوقف  حصول  حال 
مجعة  عثامن  الدكتور  إدارهتا،  وأساليب  التعليم  عىل  األوقاف  أموال  استثامر  ُينظر:   )1(
العمالت  متويل  يف  املتناقصة  املشاركة  أسلوب  كذلك:  وُينظر  ص)10(،  ضمريية، 

الوقفية كام جيريه البنك اإلسالمي للتنمية، ص)55-53(.
العامة  البنكية بتوصية من اهليئة  النقد تقر تعديالت ختص حسابات األوقاف  مؤسسة   )2(
ملزيد من  2020م،  فرباير   16 املوافق  1441هـ  اآلخرة  22 مجادى  بتاريخ  لألوقاف، 

التفصيل حول القرار يراجع هذا الرابط:
https://www.awqaf.gov.sa/en/node/12726.

https://www.awqaf.gov.sa/en/node/12726
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أعامل  إدارة  ألغراض  اخلارجية  باحلواالت  والسامح  لألوقاف،  العامة 
إضافًة  العامة لألوقاف،  اهليئة  موافقة رسمية من  بعد احلصول عىل  الوقف 
إىل معاملة احلسابات البنكية اخلاصة بالرشكات واملؤسسات الوقفية معاملة 
احلسابات البنكية اخلاصة بالرشكات واملؤسسات التجارية، مع إضافة عدد 
املفعول،  سارية  الوقف  تسجيل  شهادة  من  بصورة  املتمثلة  املتطلبات  من 

وصور هلويات النظَّار الواردة أسامؤهم يف شهادة التسجيل)1(.

األوقاف،  ازدهار  أمام  عائقًا  الرضائب  فتمثل  املحاسبية:  الرضيبية  أما 
فهي حتجمها وحتدُّ من قدراهتا، وبناء عىل ذلك فإن أية جهود تسعى إلحياء 
وتقديم  بالرضائب،  املتعلقة  القوانني  وتعديل  صياغة  إعادة  تستلزم  الوقف 
تسهيالت رضيبية عىل األصول الوقفية وأنشطتها اخلريية، لتكون حمفزة عىل 
العامة لألوقاف مع عدد  النظام الوقفي بصورة عامة، وتعكف اهليئة  إحياء 
من اجلهات ذات العالقة عىل دراسة إعفاء قطاع األوقاف من رسول العاملة 

واألريض البيضاء والرضائب)2(.

وقد يصل األمر يف بعض األحيان للبيع جربًا الستيفاء الرضائب، وهو 
ما يعني تعطل الوقف أو إهناءه، وانعدام ثقة الواقفني، كام أن هذا الترصف 
يواجهه عدة إشكاليات أخرى، منها: عدم قابليته للترصف فيه إال لألوجه 

االستثنائية املقررة رشعًا ونظامًا.

املصدر السابق.  )1(
الوقف اإلسالمي: تطوره إدارته تنميته ص)128-127(.  )2(
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وخريًا فعل املنظم املغريب حني قرر إعفاء األوقاف العامة فيام خيص مجيع 
أو أي  أو رسم  املرتبطة هبا من كل رضيبة  الدخول  ترصفاهتا وأعامهلا وكذا 
اقتطاع رضيبي آخر يكون له طابع وطني أو حميل، كام جعل العبء الرضيبي 
للعني املكرتاة من التزام املكرتي، وال شك أن يف ذلك ضامنة قوية لالستثامر 
ن هذا القطاع من الدخول يف األنشطة االستثامرية، ووضعه  الوقفي، مما يمكِّ

يف صورة أفضل من منافسيه وبميزة نسبية أفضل)1(.

يف  والتوعوي  اإلرشايف  الدور  وغياب  الرقايب،  الدور  ضعف  رابعًا: 
كيفية إدارة الوقف واإلرشاف عليه، وحوكمته، واالستفادة منه لصالح 

املجتمع كله:

زيادة  كيفية  األوقاف  قطاع  تواجه  التي  والتحديات  املشكالت  من 
الرقابة اإلدارية واملالية ألموال الوقف وإيراداته ومصارفه)2(.

حتديًا  السعودية-  العربية  اململكة  -ومنها  العربية  الدول  واجهت  ولقد 
عىل  االقتصار  إىل  الدول  هذه  معظم  اجته  حيث  املؤسيس،  اإلطار  يف  كبريًا 
أن يكون الوقف إدارة أو إقطاعًا مسؤوالً عنه أحد القياديني، ولكن ضمن 

اهليكل التنظيمي يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية)3(.

د.  املغربية،  األوقاف  مدونة  ضوء  يف  الوقفية  لالستثامرات  القانونية  الضامنات  ُينظر:   )1(
جميدة الزياين، ص)85-84(.

البناء املؤسيس للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية، ص)605-604(.  )2(
املصدر السابق، ص)601(.  )3(
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يف  تظهر  األوقاف  إدارة  يف  الدولة  لتدخل  الواضحة  اإلجيابية  والنتائج 
وهذا  مستوياهتا،  اختالف  عىل  والرقابة  العابثني،  عبث  من  عليها  املحافظة 
يؤدي للقول برضورة وضع لوائح داخلية وترشيعات إدارية تربز دور الدولة 
الرقايب ودورها املهم يف تطوير األوقاف، ومتابعة نظار الوقف والتأكد من 
وإساءة  جتاهها،  مسؤولياهتم  عن  وختليهم  هلا  إمهاهلا  وعدم  إدارهتم  حسن 
الدورية  املحاسبة  خالل  من  الوقف  عىل  الدولة  ورقابة  فيها،  الترصف 
واملراجعة املستمرة يمكن اعتبارها من أساسيات دعم الوقف وتدعيم الثقة 

فيه من قبل األهايل)1(.

التنبيه  فيجب  األوقاف،  عىل  اإلدارية  الرقابة  رضورة  عن  نوهت  وكام 
من  وإدارّيًا  مالّيًا  ومراجعتها  ونظمها،  األوقاف  قطاع  حوكمة  أمهية  عىل 
تطبيق  يف  وبعدها  قرهبا  مقدار  ومراقبة  الدولة،  من  مبارش  إرشاف  قبل 
مبادئ احلوكمة الرشيدة يف إدارة الوقف والتنمية واالستثامر لألوقاف التي 
يف  األنظمة  مسامهة  حجم  ملعرفة  هبا  وااللتزام  إرشافها،  وحتت  يدها  حتت 
من  الدولة  تسنه  ما  بحسب  ثابتة  معايري  وفق  وحوكمتها  األوقاف  تطوير 
االقتصادي  الرخاء  وحتقيق  األوقاف  من  املثىل  واالستفادة  ولوائح،  أنظمة 

واملجتمعي.

املصدر السابق، ص)611(.  )1(
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ولعل أبرز صور املشكالت تتلخص يف:

تكون  األوقاف  لقطاع  مبادئ ومعايري حوكمة واضحة  1. عدم وجود 
القطاع  هذا  أثر  تعظيم  يف  وتساهم  ومتغرياته  الواقع  مستجدات  مع  متسقة 

واالستثامر فيه

التنمية  تعزيز  يف  الرشيدة  احلوكمة  ممارسات  بأمهية  الوعي  ضعف   .2
الوقفي. املستدامة للقطاع 
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الثالث المبحث 
المستقبل والمأمول لألوقاف بالمملكة العربية 

السعودية

وفيه متهيد ومطلبان:

التمهيد: حول أهم المبادرات الحكومية تجاه تطوير قطاع األوقاف:

االجتامعية،  التنمية  بعجلة  يدفع  املختلفة  بأنواعه  الوقف  أن  ريب  ال 
العربية  اململكة  اهتامم  ظهر  وقد  والصناعية.  والزراعية،  واالقتصادية، 

السعودية بالوقف واستثامره يف كثري من األمور:

اململكة  يف  املبادرات  هذه  وأعظم  املباركة،  اجلهود  هذه  أول  ومن 
عىل  هللا همحر  سعود  آل  الفيصل  الرمحن  عبد  بن  العزيز  عبد  امللك  وقفيَّات 
ومكتبة  املنورة،  باملدينة  العزيز  عبد  امللك  مكتبة  وكذا  الرشيفني،  احلرمني 
مكة املكرمة، ومكتبة عبد اهلل بن العباس بمحافظة الطائف، ومكتبة الشيخ 
حممد بن صالح املقبل بمحافظة املذنب، واملكتبة الصاحلية بمحافظة عنيزة، 
وتضم هذه املكتبات من نفائس الكتب، واملخطوطات، كمراجع للباحثني، 

العلم)1(. وطلبة 

عبد  د.  املؤلف:  ص)65-63(،  السعودية،  العربية  اململكة  يف  األوقاف  مؤمتر  ينظر:   )1(
الرحيم بن حممد املغذوي النارش: جامعة ام القرى لسنة 1422هـ، بحث مقدم ملؤمتر 
اململكة  وجهود  الدعوة  نرش  يف  وأثره  الوقف  بعنوان:  اململكة،  يف  األول  األوقاف 

العربية السعودية يف هذا املجال.
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بالوقف  االعتناء  عىل  ذلك  بعد  الدولة  ملوك  من  األئمة  تتابع  وقد 
وتثمريه، نسجًا عىل سرية أسالفهم، فكان لذلك أعظم األثر.

بالعديد  السعودية  العربية  اململكة  قامت  احلديث  التاريخ  امتداد  وعىل 
من املبادرات لتحسني سري عمل قطاع األوقاف، وتعزيز عمله، واالستثامر 

فيه:

تعزيز  يف  أسهمت  والتي  اململكة،  هبا  قامت  التي  املبادرات  أهم  ومن 
االستثامر يف األوقاف ونامئها:

عام  اخلريية  فيصل  امللك  مؤسسة  ومنها  اخلريية  املؤسسات  إنشاء   -
1396هـ)1(.

ومن أهم أهدافها:  )1(
1. الرتكيز عىل الربامج، واملشاريع التي تساهم يف رفع مستوى املسلمني.

لرفع  املسلمني  تؤهل  مستديمة  العلمي  للبحث  مراكز  ومشاريع،  برامج  إجياد   .2
مستواهم الديني والثقايف واالقتصادي، واالجتامعي.

الفائدة اخلريية عىل أكرب رقعة جغرافية، وعىل عدة مشاريع خريية يف أوجه  3. تعميم 
واملراكز  واجلامعات،  العلمية  واملعاهد  واملدارس،  املساجد  بناء  مثل  املختلفة،  الرب 

العلمية، ومراكز البحث العلمي.
شتى  يف  والدارسني  للباحثني،  واملنح  املعلومات،  وتقديم  الفنية،  اخلربات  توفري   .4

العلوم والدراسات.
ُينظر: تفعيل دور الوقف يف متويل جامعات اململكة العربية السعودية، نوف بنت خلف 

بن حممد بن عبد اهلل احلرضمي، ص)59، 60(.



526
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

األوقاف بالمملكة العربية السعودية

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

عام  اخلريية  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلطان  األمري  مؤسسة  إنشاء   -
1415هـ)1(.

التنمية  لدعم  1421هـ،  عام  يف  اخلريية  خالد  امللك  مؤسسة  إنشاء   -
االجتامعية املستدامة يف القطاع الثالث يف اململكة)2(.

القطاع  بدعم  املاضية  السنوات  خالل  املؤسسات  هذه  سامهت  وقد 
عىل  النفع  بعظيم  عادت  التي  واملشاريع  املبادرات  من  بالعديد  الوقفي 
احلياة  عجلة  ودفع  يف  وساعدت  اململكة  يف  واالقتصادية  االجتامعية  احلياة 

االجتامعية نحو االزدهار أكثر فأكثر.

التي  املحورية  األهداف  من  العديد   2030 اململكة  رؤية  رسمت  وقد 
وتعزز من  الربحي،  للقطاع غري  االقتصادي  البعد  قيمة مضافة عىل  تشكل 
أثر  لتعزيز  امللية  االستدامة  صور  أهم  من  ُتعد  األوقاف  إن  حيث  تنميته، 
لألوقاف  العامة  اهليئة  وضعت  ولقد  هنوضه،  يف  واملسامهة  الثالث  القطاع 

ومن أهم أهداف املؤسسة:  )1(
1. املسامهة يف التنمية االجتامعية يف اململكة العربية السعودية.

2. دعم املرشوعات اإلنسانية يف اململكة ويف العديد من الدول العربية.
3. توفري الرعاية الصحية والتأهيل الشامل من خالل التعاون مع املستشفيات واملراكز 

الطبية.
4. تسخري التقنية يف مرشوعات خدمية وتنموية

هتدف املؤسسة إىل دعم األفراد واملنظامت الربحية وغري الربحية بالسياسات واحللول   )2(
القطاع  يف  واالستثامر  التنمية  لتعزيز  واملعارف  باخلربات  ومتكينهم  املعوقات،  لتجاوز 

الثالث.
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القطاع  تعزيز  نحو  احلوكمة  املبادرات  توجيه  ليتم  اخلاصة هبا  االسرتاتيجية 
الوقفي وتنميته إىل ثالث مراحل رئيسية، وهي:

بالتطوير  العالقة  ذات  املبادرات  وتشمل  والتشغيل:  البناء  مرحلة 
ملنظومة الترشيعات واملعايري والسياسات لتعزيز دور القطاع وآثاره.

مبادئ  بتعزيز  العالقة  ذات  املبادرات  والنمو: وتشمل  احلوكمة  مرحلة 
الرقابة  الدور  تعزيز  الكفاءة واألهلية من خالل  الرشيدة، وتعزيز  احلوكمة 

الداخلية واخلارجية لألوقاف.

مرحلة التميز واالستدامة: وتشمل املبادرات ذات العالقة بتطوير البيئة 
اخلاصة باألوقاف باستثامر منتجات وقفية جاذبة.

ولقد شهدت اململكة يف السنوات األخرية العديد من املبادرات احلكومية 
النوعية املتميزة التي توضح األمهية االقتصادية لألوقاف وأثرها ومن ذلك:

مبادرة منصة وقفي)1(:

لعام  اململكة  رؤى  أهداف  وحتقيق  الوقفي  بالقطاع  النهوض  يف  رغبًة 
منصة  تقدمت  الربحي،  غري  للقطاع  املالية  االستدامة  وحتقيق   2030
والقطاع  األوقاف  دعم  يف  املجتمعية  املشاركة  لتفعيل  بمبادرة  »وقفي« 
متكن  وهي  املنصة،  عرب  آمنة  إلكرتونية  دفع  خيارات  وتوفري  الربحي،  غري 
بشكل  ومتويلها  املرشوعات  دعم  يف  اجلزئي  أو  الكامل  اإلسهام  من  املانح 

ملزيد من التفصيل حول منصة وقفي يراجع هذا الرابط:  )1(
 https://bit.ly/3uV4Pxi

https://bit.ly/3uV4Pxi
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رقمي. وإن أهم ما دعت إليه هذه املبادرة تعزيز املشاركة املجتمعية بتقديم 
والتكافل  التنمية  األوقاف يف  مبتكرة، وتعزيز دور  منتجات وقفية وتنموية 
االجتامعي. يام يساهم يف حتقيق االستدامة املالية للقطاع غري الربحي، وتلبية 

التنموية. االحتياجات 

مبادرة برنامج استدامة ومتكني)1(:

املتمثلة يف رفع مسامهة  يف سبيل حتقيق أهداف رؤية السعودية 2030، 
القطاع غري الربحي وحتقيق االستدامة امللية له انطلقت هذه املبادرة يف شكل 
هي:  رئيسة  مسارات  ثالث  الربنامج  ويتضمن  ومتكني«،  »استدامة  برنامج 

مسار االستدامة، ومسار التمكني، ومسار التكامل.

للمجتمع،  التنموية  لتلبية االحتياجات  أوالً: مسار االستدامة: ويسعى 
اثني  جللب  مستدامة  مالية  موارد  حتقيق  يف  تساهم  وقفية  منتجات  وابتكار 
عرش مليار ريال للقطاع غري الربحي، وطرِح عدٍد من املبادرات واملنتجات؛ 
والصناديق  اجلمعيات،  دعم  صندوق  احلرص  ال  املثال  سبيل  عىل  ومنها 
واجلامعي  التمويل  ومنصة  واملحافظ،  والصناديق  الوقفية،  االستثامرية 

وغريه.

غري  اجلهات  قدرات  وتطوير  بناء  عىل  ويعمل  التمكني:  مسار  ثانيًا: 
الربحية ومتكينها من خالل: متكني اجلهات غري الربحية، واقرتاح ترشيعات 
الوعي  ونرش  الربحي،  غري  القطاع  يف  العاملني  وتأهيل  وحمفزة،  ممكنة 

ملزيد من التفصيل حول برنامج استدامة ومتكني يراجع هذا الرابط:  )1(
https://bit.ly/3typLdl

https://bit.ly/3typLdl
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وحتفيز  ومتكني  التنمية،  يف  واألوقاف  الربحي  غري  القطاع  بدور  املجتمعي 
أوقاف اجلامعات.

خمتلف  مع  والتكامل  الرشاكات  لتعزيز  وهيدف  التكامل:  مسار  ثالثًا: 
واملؤسسات  اجلمعيات  املبذولة  اجلهود  لتوجيه  العالقة؛  ذات  اجلهات 
األهلية واجلهات احلكومية واألوقاف األهلية واملسؤولية االجتامعية املقدمة 
التنموية،  املستهدفات  لتحقيق  من  اجلامعات  وأوقاف  األعامل  رجال  من 
االجتامعية،  املسؤولية  األهلية،  واملؤسسات  اجلمعيات  اجلهات:  هذه  ومن 

اجلهات احلكومية، األوقاف األهلية، رجال األعامل، أوقاف اجلامعات.

ويغطي برنامج »استدامة ومتكني« عددًا من املجاالت التنموية؛ ومنها: 
واملساجد،  والصحة،  والتعليم،  املالية،  واالستدامة  الرمحن،  ضيوف  خدمة 

والفئات اهلشة، والبطالة.

وبعد هذا التمهيد، حيسن التطرق للحلول لتلك املشكالت السابقة.

المطلب األول: الحلول التنظيمية قريبة األجل، سريعة التنفيذ:

ألمهية  أتعرض  أن  عيلَّ  لزامًا  أجد  بأنواعها  احللول  طرح  يف  البدء  قبل 
تضافر اجلهود املشرتكة من األفراد واجلهات احلكومية واملؤسسات الوقفية، 
يواءم  وبام  العامل،  احلاصل يف  التطور  اجلميع ملجاراة  املسؤولية عىل  وتوزيع 

اململكة. تطور 
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وهذه أبرز احللول قريبة األجل نحو االستثامر األمثل لقطاع األوقاف:

الدورات،  طريق  عن  بالوقف  الرشعي  الوعي  نرش  عىل  العمل   .1
األهلية  واجلهات  واهليئات  لألوقاف  العامة  اهليئة  دور  وتفعيل  واإلعالم، 

املختصة بالوقف يف هذا اجلانب.

احلكومية  اإلدارة  لتطوير  اإلجيابية  بالتأثريات  املصارحة  رضورة   .2
املواطن  مسامهة  ورضورة  األوقاف)1(،  تنمية  عوائق  إزالة  عىل  السعودية 

واملقيم يف ذلك.

التخوف  يزيل  بام  ونرشها،  والرصحية  الواضحة  التعاميم  إصدار   .3
مطمئنة  تكون  الواقفني،  بعض  لدى  القانونية  اإلجراءات  من  احلاصل 

للواقفني واجلهات الوقفية وحتفزها وتلزمها باإلفصاح املايل.

4. احلاجة حلوكمة القطاع وحتديدًا سن معايري واضحة وحمددة لإلرشاف 
واإلدارية  املالية  التقارير  متطلبات  من  األدنى  احلد  حتديد  األوقاف،  عىل 
النظار، وضامن  ومتكني اهليئة من اإلرشاف الفعيل عىل اإلدارة ملتابعة نشاط 

حتقيقهم الغبطة لصالح الوقف والتزامهم برشوط الواقفني.

بيوت  عنها  تغيب  حيث  األوقاف،  يف  التخصصية  ضعف  معاجلة   .5
اخلربة ذات التخصصات املختلفة.

العربية  اململكة  يف  األوقاف  قطاع  إلدارة  احلكومية  املؤسسة  تطور  وأبعاد  أطوار   )1(
السعودية وتأثرياهتا عىل إزالة املعوقات القانونية أمام تنميته، ص)112(.
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6. معاجلة ضعف الصيغ الوقفية، والسعي إىل إجياد صيغ وقفية ختدم يف 
كل جمال من جماالت األوقاف، وذلك من خالل إجياد حلقات نقاش جتمع 
األوقاف  مديري  دور  وتقنني  اخلربة،  بيوت  مع  املجال  يف  العاملني  القضاة 
أو  متخصصة  دبلوم  شهادة  إبراز  بعد  إال  العمل  من  متكينهم  بعدم  وذلك 

رخصة متكنه من معرفة هذا العمل بتنوعه الرشعي واإلداري واملايل.

7. معاجلة تلف أو فقد وثائق األوقاف بإثبات حيازة امللكية باإلجراءات 
القانونية والقضائية املعروفة بجهد مشرتك بني اهليئة العامة لألوقاف ووزارة 
العدل، ثم يأيت بعد ذلك دور الدولة يف إرسال مندوبني عنها حلرص األوقاف 
غري املذكورة أو املسجلة عىل أرض الواقع، وتسليمها ليد الدولة للعمل عىل 

واستثامرها. تنميتها 

بأحكام  العلامء  كبار  هيئة  أعضاء  بمشاركة  رشعية  دراسة  تقديم   .8
احلاصل  التطور  يواكب  بام  وتغيريه  واستثامره،  واستغالله  الوقف  ونوازل 

يف اململكة.

ورشاء  بيعًا  وتداوهلا  الوقفية  بالصكوك  للتعامل  عادل  ميزان  وضع   .9
وهبة من البنوك مما حيفز عىل االستثامر فيها، واملسامهة يف نجاحها.

لألرايض  البخس  لإلجيارات  وتنظيمي  رشعي  حل  وضع   .10
والعقارات مع تغري األحوال واإلجيارات للعقارات واألرايض، واالحتياج 

لتعديل هذه العقود وفق املتطلبات اجلديدة والرؤية املستقبلية.
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11. أمهية وضع أسس علمية إلنشاء األوقاف واستغالهلا -مؤقتة- بام 
من  أولوياته  وترتيب  املجتمع،  يف  واملتجددة  التنموية  لالحتياجات  يتوافق 
القطاع  هذا  ينظم  نظامي  مرشوع  صدور  حلني  يموهلا  التي  املجاالت  حيث 

املهم واحليوي يف الدولة.

األوقاف يف  اهليئة مهمة تسجيل مجيع  إىل  أسندت  الدولة  أن  12. رغم 
اململكة بعد توثيقها)1(، إال أن الرضورة ال تزال ملحة إلنشاء قاعدة البيانات 
الدقيقة عن أعيان األوقاف، وإعطاء فرتة سامح ملالكي أو مديري األوقاف 
وضع  ليتم  ونتاجه،  ومصارفه  وحجمه  ونوعه  الوقف  عن  رسميًا  باإلبالغ 

ذلك ضمن خطة طموحة حلرص أوقاف اململكة)2(.

ووزارة  لألوقاف  العامة  اهليئة  بني  التعاون  وسبل  أوجه  تعزيز   .13
العدل فيام يتعلق بالدور الرقايب واإلجراءات االئتامنية ذات العالقة بالقطاع 
ليبقى  الرقابية؛  اجلوانب  عن  لألوقاف  اإلدارية  اجلوانب  وفصل  الوقفي، 
دور وهليئة دورًا رقابّيًا عىل األوقاف، دون التدخل يف شأن اإلدارة لألوقاف.

14. عقد دورات تثقيفية وتوعوية للقضاة املختصني باألوقاف، وجعل 
هذه الدورات بمثابة دورات ترقية هلم لتحفيزهم عىل استثامرها واالستفادة 

منها، وسامع مشكالهتم واإلصغاء هلا، وحماولة وضع حلول جذرية هلا.

الفقرة األوىل من املادة اخلامسة من نظام اهليئة العامة لألوقاف الصادر بمرسوم ملكي   )1(
رقم )م/11(، بتاريخ 1437/2/26هـ، نصت عىل أن »تتوىل اهليئة املهامت اآلتية: 1. 

تسجيل مجيع األوقاف يف اململكة بعد توثيقها... إلخ«.
السعودية،  العربية  اململكة  يف  األوقاف  تنمية  تعرتض  التي  املشكالت  ذلك:  يف  ُينظر   )2(

ص)45(.
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15. وضع حلول ترشيعية وتنظيمية مؤقتة حلني إصدار قانون أو نظام 
حرية رأسامل االستثامر الوقفي وأمنه، وإعفاءه من الرضائب.

يف  الفعالة  املسامهة  عىل  لتشجعيه  للواقف  مطمئنة  ضامنات  إعطاء   .16
وذلك  الوقفي،  االستثامري  املناخ  لتحسني  تؤدي  والتي  التنموي،  الدور 
من  إخراجه  أو  الوقف  عىل  احلجز  جواز  بعدم  ضامنة  بإعطاء  ماله  بحفظ 
امتياز  وضع  كذلك  ترصفاته،  يف  يده  غل  أو  عليه  أوقف  من  أو  واقفه  يد 
للوقف بتسهيل استخالصه حلقوقه أو ديونه لدى الغري، ورسعة الفصل يف 
أو من  الواقف  الدولة عىل ترصفات  رقابة من  اخلصومة معه)1(، مع وجود 

ينوب عنه يف إدارة الوقف.

17. وضع ضامنات للواقف لتأمني االستثامر الوقفي من املخاطر)2(.

كافة  لتغطية  ريعها  أو  األوقاف  إيرادات  يف  العادل  التوزيع   .18
وإن  الدولة،  تضعها  التي  واألولويات  الرضوريات  بحسب  االحتياجات 
برشوط  بالتقيد  وذلك  واحد)3(،  آن  يف  االحتياجات  كل  تغطي  ال  كانت 
العربية  اململكة  يف  واللوائح  األنظمة  أو  الرشيعة  ختالف  مل  ما  الواقفني 

السعودية.

د.  املغربية،  األوقاف  مدونة  ضوء  يف  الوقفية  لالستثامرات  القانونية  الضامنات  ُينظر:   )1(
جميدة الزياين، ص)87-81(.

ُينظر: املصدر السابق ص)77(.  )2(
البناء املؤسيس للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية، ص)604-602(.  )3(
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األوقاف  قطاع  بني  املشرتك  والتعاون  الصالت  وتعزيز  توطيد   .19
وتلبية  املجتمع،  بمتطلبات  لإليفاء  الدولة؛  يف  املدين  املجتمع  ومؤسسات 

احتياجاته، وحل مشكالته)1(.

وقفه  صك  أو  وثيقة  فقدت  أو  واقفه  املعلوم  غري  الوقف  حتصني   .20
ضد استيالء الغري عليه، أو وضع يده عليه أو االنتفاع به.

إدارة  الواقف يف  اقتصادي يساعد  21. رضورة تعيني مساعد حكومي 
الوقف  بتنمية واستثامر  الواقف  لتفادي قصور معرفة  أو ريعه؛  الوقف  مال 

بالطريقة املثىل، مع االلتزام برشوط الواقف وحتقيق أهداف الوقف.

مستقبلية  األجل،  متوسطة  التنظيمية  الحلول  الثاني:  المطلب 
تهدف لتوعية المواطن والواقف أو القيم على الوقف:

وخصوصًا  الوقفي  القطاع  ينظم  ترشيع  إعداد  عىل  العمل  رضورة   .1
واضح  ترشيع  وجود  أن  فيه  شك  ال  ومما  وتنوعها،  األوقاف  تطور  ظل  يف 
اطمئنان  زيادة  يف  يساهم  سوف  ومتغرياته  الواقع  ملستجدات  مواكب 
الواقفني واجلهات الوقفية، ويساعد يف توضيح األدوار واملسؤوليات املناطة 
بذوي االختصاص وأصحاب املصلحة يف األوقاف، ويشارك يف إعداد هذا 

الترشيع املختصون من رجال األوقاف، والفقهاء، والقضاة، والقانونيني.

من  وإعفاؤه  وأمنه،  الوقفي  االستثامر  لنظام  جديد  ترشيع  وضع   .2
الرضائب.

املصدر السابق: ص)606(.  )1(



535
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

األوقاف بالمملكة العربية السعودية

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

3. وضع املعايري اخلاصة بحوكمة األوقاف ووضع األدلة االسرتشادية 
األوقاف  إدارة  تدعم  التي  الرشيدة  احلوكمة  ممارسات  لتوضيح  الالزمة 

واالستثامر فيها عىل الوجه األمثل.

4. رضورة تفعيل املبادرات التي نصت عليها اهليئة العامة لألوقاف يف 
االسرتاتيجية اخلاصة هبا من أجل تعزيز التنمية واالستدامة للقطاع الوقفي.
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الخاتمة

ويف ختام هذا البحث أشكر اهلل وأثني عليه عىل توفيقه وتيسريه، وأذكر 
عددًا من النتائج والتوصيات التي توصلت إليها:

أواًل: النتائج:

- أن هناك جهودًا كبرية من والة األمر، واهتاممًا عظياًم بقطاع األوقاف 
وتنظيمه منذ بداية نشأة الدولة السعودية الثانية إىل يومنا هذا.

وطموحات  آمال  حيقق  ال  مما  السابقة  األنظمة  يف  قصور  وجود   -
اململكة حاليًا. وتطلعات 

- أن قطاع األوقاف قطاع ضخم يساعد مع القطاعني العام واخلاص يف 
االقتصاد ويؤثر فيه بشكل كبري.

- ال بد من تضافر اجلهود لألفراد -الواقفني ونظار الوقف- واجلهات 
احلكومية ذات العالقة لتطوير هذا القطاع املهم واحليوي.

- ال بدَّ من تطوير نظام اإلدارة لقطاع األوقاف من إدارة فردية إىل نظام 
إدارة مؤسسية ليحقق اهلدف املنشود من إنشاءه.

ثانيًا: التوصيات:

- أن احلاجة ماسة لترشيع جديد ينظم قطاع األوقاف وإدارته، وتأهيله 
أكثر  لغٍد  اململكة حاليًا وتطلعها  يتوافق مع واقع  بام  به  املنوط  بدوره  للقيام 

إرشاقًا.
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عىل  املحافظة  يف  تساهم  األوقاف  بحوكمة  خاصة  مبادئ  وضع   -
األوقاف وتنميتها واستدامتها من خالل تطبيق ممارسات احلوكمة الرشيدة.

الشخصية  األحوال  كمحاكم  باألوقاف؛  متخصصة  حماكم  إنشاء   -
واملحاكم اجلزائية.

- تفعيل نظام يسمح بنقل وبيع واستبدال األوقاف إذا تعطلت منافعها، 
وُيراعى يف ذلك املصلحة العامة.

الندوات  طريق  عن  الوقفي  العمل  يف  متخصصون  قضاة  تأهيل   -
والدورات املتخصصة للمسامهة يف حتسني جودة األحكام القضائية.

نقطة  بمثابة  نظام وقفي جديد يكون  العمل جاّدًا من أجل  أن يكون   -
نطاقها  ولكن  قدياًم،  اململكة  عىل  ُوِقَفت  التي  األوقاف  حرص  نحو  انطالق 

خارج حدود اململكة، ومن َثمَّ االستفادة منها بعد ذلك.

ويف اخلتام: نحمد اهلل تعاىل عىل ما منَّ به، ونسأله التوفيق والسداد.
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قائمة المصادر والمراجع

أوالً: الكتب والبحوث:
أثر الترشيعات القانونية احلديثة عىل األوقاف اإلسالمية وإخراجها عن مسارها . 1

ٌم  حُمَكَّ الرحيم شلبي، بحث  الدكتور إسامعيل عبد  املؤلف: لألستاذ  الرشعي، 
منشور ضمن أعامل املؤمتر الدويل الرابع لألوقاف، 2013م. 

سحر . 2 الباحثة:  إعداد  املنورة،  باملدينة  العلمية  احلياة  يف  اإلسالمي  الوقف  أثر 
املدينة  ودراسات  بحوث  مركز  النارش:  الصديقي،  مفتي  الرمحن  عبد  بنت 

املنورة، الطبعة األوىل، 1424هـ-2003م.
أحكام الوصايا واألوقاف، بدران أبو العينني، اإلسكندرية، 1982م.. 3
املوصيل . 4 مودود  بن  حممود  بن  اهلل  عبد  املؤلف:  املختار،  لتعليل  االختيار 

تعليقات:  عليها  683هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  الفضل  أبو  الدين  جمد  البلدحي، 
النرش:  تاريخ  القاهرة،  احللبي،  مطبعة  النارش:  دقيقة،  أبو  حممود  الشيخ 

1356هـ-1937م.
النارش: . 5 األمني،  اهلل  عبد  حسن  د.  املؤلف:  األوقاف،  ممتلكات  وتثمري  إدارة 

املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب البنك اإلسالمي للتنمية، الطبعة األوىل، 
لسنة 1415هـ 1994م.

التعليم وأساليب إدارهتا، املؤلف: د. عثامن مجعة . 6 استثامر أموال األوقاف عىل 
الوقف  أثر  ملؤمتر  مقدمة  عمل  ورقة  أصل  الشارقة،  جامعة  النارش:  ضمريية، 

اإلسالمي يف النهضة التعليمية املنعقد بجامعة الشارقة.
خليل . 7 حممد  أمحد  املؤلف:  السعودية،  العربية  اململكة  يف  األوقاف  مؤمتر 

اإلسالمبويل، النارش: جامعة أم القرى، لسنة 1422هـ. 
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ابن . 8 بكر  أيب  بن  موسى  بن  إبراهيم  املؤلف:  األوقاف،  أحكام  يف  اإلسعاف 
الشيخ عيل الطرابليس، احلنفي )املتوىف: 922هـ(، النارش: مطبعة هندية بشارع 

املهدى باألزبكية بمرص املحمية، الطبعة الثانية، 1320هـ -1902م.
اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف، املؤلف: القايض أبو حممد عبد الوهاب بن . 9

عيل بن نرص البغدادي املالكي )422هـ(، املحقق: احلبيب بن طاهر، النارش: 
دار ابن حزم، الطبعة األوىل، 1420هـ -1999م.

اململكة . 10 يف  األوقاف  قطاع  إلدارة  احلكومية  املؤسسة  تطور  وأبعاد  أطوار 
بحث  تنميته،  أمام  القانونية  املعوقات  إزالة  عىل  وتأثرياهتا  السعودية  العربية 
بتاريخ  اإلسالمية،  البحوث  بمجلة  منشور  العقال،  حممد  عقيل  إعداد:  حمكم 

1441/12/6هـ، أغسطس 2020م. 
فوزي عبد . 11 املحقق: رفعت  204هـ(،  )املتوىف:  الشافعي  اإلمام  املؤلف:  األم، 

املطلب، النارش: دار الوفاء، املنصورة، الطبعة األوىل، 2001م.
الكبري(، . 12 والرشح  املقنع  مع  )املطبوع  اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف 

)املتوىف:  امَلْرداوي  أمحد  بن  سليامن  بن  عيل  احلسن  أبو  الدين  عالء  املؤلف: 
عبد  الدكتور  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  حتقيق:  885هـ(، 
الفتاح حممد احللو، النارش: هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن، القاهرة 

- مجهورية مرص العربية، الطبعة األوىل، 1415هـ -1995م.
حممد، . 13 بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  املؤلف:  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 

البحر  تكملة  آخره:  ويف  970هـ(،  )املتوىف:  املرصي  نجيم  بابن  املعروف 
الرائق ملحمد بن حسني بن عيل الطوري احلنفي القادري )ت بعد 1138هـ(، 
اإلسالمي،  الكتاب  دار  النارش:  عابدين،  البن  اخلالق  منحة  وباحلاشية: 

الطبعةالثانية.
البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح الكبري، املؤلف: ابن . 14

امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي )املتوىف: 
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كامل،  بن  ويارس  سليامن  بن  اهلل  وعبد  الغيط  أبو  مصطفى  املحقق:  804هـ(، 
األوىل،  الطبعة  السعودية،  الرياض،  والتوزيع،  للنرش  اهلجرة  دار  النارش: 

1425هـ-2004م.
البناء املؤسيس للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية، إعداد: فؤاد العمر، بحث . 15

العربية  الوحدة  دراسات  بمركز  الفكرية  الندوة  ومناقشات  بحوث  ضمن 
واألمانة العامة لألوقاف بالكويت، أكتوبر 2000م.

428هـ(، . 16 )املتوىف:  القدوري  احلسني  أبو  حممد  بن  أمحد  املؤلف:  التجريد، 
املحقق: مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية. أ. د حممد أمحد رساج، أ. د عيل 
مجعة حممد، النارش: دار السالم، القاهرة، الطبعة الثانية، 1427هـ -2006م.

فرحان . 17 بن  د. سعود  املؤلف:  التاريخ اإلسالمي،  العلمي يف  الوقف  تطبيقات 
حممد العنربي، النارش: جامعة طيبة، سنة 1432هـ-2011م.

تعزيز االستدامة واالستثامر، بحث من إعداد: عبد الواحد بن حممد األنصاري، . 18
منشور بمجلة مكاشفات، يونيو 2018م.

تفعيل دور الوقف يف متويل جامعات اململكة العربية السعودية، املؤلفة: نوف . 19
بنت خلف بن حممد احلرضمي، النارش: جامعة أم القرى، لسنة 1425هـ.

رشف . 20 بن  حييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  املؤلف:  واللغات،  األسامء  هتذيب 
ومقابلة  عليه  والتعليق  وتصحيحه  بنرشه  عنيت  676هـ(،  )املتوىف:  النووي 
الكتب  دار  النارش:  املنريية،  الطباعة  إدارة  بمساعدة  العلامء  رشكة  أصوله: 

العلمية، بريوت، لبنان.
بن . 21 احلسني  حممد  أبو  السنة،  حميي  املؤلف:  الشافعي،  اإلمام  فقه  يف  التهذيب 

املوجود،  عبد  عادل  املحقق:  516هـ(،  )املتوىف:  الشافعي  البغوي  مسعود 
1418هـ  األوىل،  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  معوض،  حممد  عيل 

-1997م.
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اجلعفي، . 22 البخاري  اهلل  عبد  أبو  إسامعيل  بن  حممد  للبخاري،  الصحيح  اجلامع 
األوىل،  الطبعة  النجاة،  طوق  دار  النارش:  نارص،  بن  زهري  حممد  املحقق: 

1422هـ.
الرمحن . 23 عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  العباس شهاب  أبو  املؤلف:  الذخرية، 

سعيد  حجي،  حممد  املحقق:  684هـ(،  )املتوىف:  بالقرايف  الشهري  املالكي 
أعراب، حممد بو خبزة، النارش: دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 

1994م.
روضة الطالبني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )املتوىف: 676هـ(، . 24

النارش: املكتب اإلسالمي، عامن، الطبعة الثالثة، 1412هـ-1991م.
القزويني . 25 يزيد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  ماجة،  ابن  املؤلف:  ماجه،  ابن  سنن 

كامل  د  حممَّ مرشد،  عادل  األرنؤوط،  شعيب  املحقق:  273هـ(،  )املتوىف: 
الطبعة األوىل،  العاملية،  الرسالة  دار  النارش:  اهلل،  الّلطيف حرز  َعبد  بليل،  قره 

1430هـ -2009م.
محاد . 26 بن  إسامعيل  نرص  أبو  املؤلف:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

اجلوهري الفارايب )املتوىف: 393هـ(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، النارش: 
دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الرابعة، 1407هـ-1987 م.

املغربية، . 27 األوقاف  مدونة  ضوء  يف  الوقفية  لالستثامرات  القانونية  الضامنات 
إدارة  لألوقاف،  العامة  األمانة  نرشته  حمكم  بحث  الزياين،  جميدة  د.  املؤلفة: 

الدراسات والعالقات اخلارجية، بدولة الكويت، 1437هـ-2015م. 
القهار . 28 عبد  د.  املؤلف:  التاريخ،  عرب  الوقف  تدهور  إىل  أدت  التي  العوامل 

العاين، ضمن بحوث مؤمتر األوقاف األول باململكة.
دار . 29 النارش:  البلخي،  الدين  نظام  برئاسة  علامء  جلنة  املؤلف:  اهلندية،  الفتاوى 

الفكر، الطبعة الثانية، 1310هـ.
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فتح القدير، املؤلف: كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن . 30
اهلامم )املتوىف: 861هـ(، النارش: دار الفكر.

الطبعة . 31 الفكر،  دار  النارش:  الزحييل  وهبة  للدكتور  وأدلته،  اإلسالمي  الفقه 
الرابعة.

الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، املؤلف: عبد اهلل بن قدامة املقديس . 32
أبو حممد، النارش: املكتب اإلسالمي، بريوت.

ابن . 33 الدين  مجال  الفضل،  أبو  عىل،  بن  مكرم  بن  حممد  املؤلف:  العرب،  لسان 
النارش: دار صادر،  الرويفعي اإلفريقي )املتوىف: 711هـ(،  منظور األنصاري 

بريوت، الطبعة الثالثة، 1414هـ.
املبسوط، املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )املتوىف: . 34

483هـ(، النارش: دار املعرفة، بريوت، 1414هـ -1993م.
الورغمي . 35 عرفة  ابن  حممد  بن  حممد  املؤلف:  عرفة،  البن  الفقهي  املخترص 

التونيس املالكي، أبو عبد اهلل )املتوىف: 803هـ(، املحقق: د. حافظ عبد الرمحن 
األوىل،  الطبعة  اخلريية،  لألعامل  احلبتور  أمحد  خلف  مؤسسة  النارش:  خري، 

1435هـ-2014م.
خمترص القدوري يف الفقه احلنفي، املؤلف: أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن . 36

محدان أبو احلسني القدوري )املتوىف: 428هـ(، املحقق: كامل حممد عويضة، 
النارش: دار الكتب العلمية،الطبعة األوىل، 1418هـ -1997م.

مسائل اإلمام أمحد، رواية ابنه أيب الفضل صالح، )املتوىف: 266هـ(، املؤلف: . 37
)املتوىف:  الشيباين  أسد  بن  هالل  بن  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  اهلل  عبد  أبو 

241هـ(، النارش: الدار العلمية، اهلند.
املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص، . 38

املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 261هـ(، 
املحقق: حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
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مقدم . 39 بحث  القاسمي،  أمحد  عتيق  الشيخ  املؤلف:  وحلوله،  الوقف  مشاكل 
اإلسالمي  الفقه  ملجمع  العارشة  الفقهية  الندوة  يف  املختارة  البحوث  ضمن 

باهلند، الطبعة األوىل، 1422هـ -2001م.
بحث . 40 السعودية،  العربية  اململكة  يف  األوقاف  تنمية  تعرتض  التي  املشكالت 

العقال،  عيل  حممد  بن  عقيل  للباحث:  اإلسالمية،  البحوث  بمجلة  منشور 
املنشور 1441/12/16هـ -2020م. 

املغرب يف ترتيب املعرب، املؤلف: أبو الفتح نارص الدين بن عبد السيد بن عيل . 41
بن املطرز، املحقق: حممود فاخوري وعبد احلميد خمتار، النارش: مكتبة أسامة 

بن زيد، حلب، الطبعة األوىل، 1979م.
حممد . 42 الدين،  شمس  املؤلف:  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني 

الكتب  دار  النارش  977هـ(،  )املتوىف:  الشافعي  الرشبيني  اخلطيب  أمحد  بن 
العلمية، الطبعة األوىل، 1415هـ -1994م.

قدامة . 43 بن  حممد  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  املؤلف:  املغني، 
)املتوىف:  املقديس  قدامة  بابن  الشهري  احلنبيل،  الدمشقي  ثم  املقديس  اجلامعييل 
عبد  والدكتور  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  املحقق:  620هـ(، 
الثالثة،  الطبعة  السعودية،  الرياض،  الكتب،  عامل  النارش:  احللو،  حممد  الفتاح 

1417هـ -1997م.
الشهري . 44 احلنبيل  الفتوحي  أمحد  بن  حممد  الدين  تقي  املؤلف:  اإلرادات،  منتهى 
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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، صىل اهلل عليه 
وسلم، وعىل آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد:

فتسعى كثري من الدول لتحسني أوضاعها االقتصادية، من خالل تطوير 
منظومة اخلدمات التي تقدمها ألفراد املجتمع، ونظرًا للدور املنوط بالدولة 
السياسية  الناحية  من  خاصة  الدولة،  مشاغل  ولكثرة  األمر،  هبذا  للقيام 
خالل  من  الرشكات  بقطاع  لالستعانة  الدول  بعض  توجهت  واألمنية، 
هذه  ضمن  ومن  وتشغيلها،  اخلدمات  تطوير  بمنظومة  بالقيام  االستثامر، 

الرشكات: الرشكات األجنبية من خالل عقود االستثامر األجنبي.

وإذا كان االستثامر أحد أبرز الروابط القانونية التي ترتبط هبا الدولة مع 
الدولة واألطراف األخرى، ومن  العالقة بني  فإن هذه  كثري من األطراف، 
والنزاعات،  العوارض  بعض  عليها  يطرأ  قد  األجنبي(،  )املستثمر  ضمنهم 
وأن  خاصة  الدويل؟  التحكيم  طريق  عن  املنازعات  هذا  حل  يمكن  فهل 
الرسيعة  الطرق  من  وهي  املنازعات،  لفض  البديلة  الوسائل  من  التحكيم 
والقاطعة للنزاعات، فبدالً من طرح النزاع أمام القضاء الرسمي، الذي قد 
التحكيم،  املنازعات عن طريق  حُتَل  يتم  املنازعات،  فيه مراحل فض  تطول 
لذا اخرتت أن يكون موضوع البحث هو )التحكيم يف منازعات االستثامر 

األجنبي(.
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أوالً: األمهية العلمية للبحث:

تكمن أمهية البحث فيام ييل:

البحث، حيث قلَّ بحث املوضوع  الذي حييط بموضوع  الفراغ  1. سد 
بشكل مستقل، مع ما حيتاجه هذا املوضوع من اهتامم، سواء كان ذلك عن 

طريق املنظمني أو فقهاء القانون.

2. يتعلق البحث بكثري من األحكام التي حيتاج هلا من أراد حل النزاع 
مع  األجنبي،  باالستثامر  املتعلقة  النزاعات  وخاصة  التحكيم،  طريق  عن 

توضيح اإلجراءات النظامية والسليمة حلل نزاعاهتم عن طريق التحكيم.

التحكيم،  ومراكز  واملنظمني  الباحثني  من  للمهتمني  تصور  إضافة   .3
التحكيم يف  بيان إجراءات  املوضوع، من حيث  املعنيني هبذا  األفراد  وحتى 

منازعات االستثامر األجنبي.

والرشكات  التحكيم  كمراكز  بالبحث  ختتص  التي  اجلهات  خدمة   .4
ذات االستثامر األجنبي.

ثانيًا: أهداف البحث:

1. بيان أمهية التحكيم يف حل منازعات االستثامر األجنبي.

2. بيان إجراءات التحكيم اخلاصة يف منازعات االستثامر األجنبي.

3. إبراز ما توصلت له مراكز التحكيم املحلية والدولية من قواعد حلل 
منازعات االستثامر األجنبي عن طريق التحكيم.
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جاذبًا  يكون  قد  األجنبي  االستثامر  منازعات  يف  التحكيم  أن  بيان   .4
للرشكات األجنبية لالستثامر يف الدولة املضيفة.

ثالثًا: مشكلة البحث:

أن  خاصة  األجنبي،  االستثامر  منازعات  يف  التحكيم  جواز  مدى   .1
طريف النزاع مها: املستثمر األجنبي والدولة.

األجنبي  املستثمر  وبني  بينها  النزاع  حُتَل  يتم  بأن  الدولة  تسمح  هل   .2
لدى مراكز حتكيم دولية؟

رابعًا: الدراسات السابقة:

1. دور التحكيم يف تسوية منازعات االستثامر األجنبي يف اململكة العربية 
السعودية، حييى عبد اهلل الصمعان، تم ُأِعد هذا البحث عام 1417هـ، قبل 
التحكيم عام 1433هـ، وقبل صدور نظام االستثامر األجنبي  صدور نظام 
القديم الصادر 1403هـ، وهناك  التحكيم  1421هـ، وقد اعتمد عىل نظام 
اختالفات جذرية بني النظام القديم واجلديد خاصة يف موضوع هذا البحث.

2. دور التحكيم يف فض املنازعات عقود االستثامر، خالد كامل عكاشة، 
للدولة  حيق  هل  وهي:  البحث،  مشكلة  يف  البحث  هذا  عن  بحثي  وخيتلف 

االتفاق مع الطرف اآلخر بفض املنازعات بطريق التحكيم أم ال؟

ربعي،  سامل  بشري  االستثامر،  عقود  منازعات  فض  يف  التحكيم  دور   .3
السعودي،  النظام  ركز عىل  وبحثي  األردين،  القانون  البحث عىل  ركز  وقد 
وخاصة أن مشكلة البحث يف منع التحكيم يف املنازعات التي تكون الدولة 
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الوزراء وما تاله من تطورات يف  باستثناء من رئيس جملس  طرف فيها، إال 
هذا اجلانب.

خامسًا: نطاق البحث:

التحكيم  عن  باحلديث  املوضوعية  احلدود  يف  البحث  نطاق  يتمثل 
وآثاره،  التحكيم،  اتفاق  ذلك  ويشتمل  األجنبي،  االستثامر  منازعات  يف 
إجراءات  وانتهاء  وسري  التحكيم،  وهيئة  هبا،  اخلاصة  التحكيم  وإجراءات 

التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي.

القوانني واألنظمة والقواعد اخلاصة بالبحث، فهي:  بالنسبة حلدود  أما 
التحكيم  وقانون  املرصي،  التحكيم  وقانون  السعودي،  التحكيم  نظام 
لعام  الدويل  التجاري  للتحكيم  النموذجي  األونسيرتال  وقانون  اإلمارايت، 
1985م، واالتفاقية اخلاصة بتسوية املنازعات الناشئة عن االستثامرات بني 
وقواعد  1965م،  سنة  واشنطن(  )اتفاقية  األخرى  الدول  ورعايا  الدول 
املركز السعودي للتحكيم التجاري، وقواعد املركز الدويل لتسوية منازعات 

االستثامر.

خامسًا: منهج البحث:

التحلييل واالستقرائي،  املنهج  البحث عىل  املتبع يف  املنهج  سوف يكون 
مع اتباع أسلوب املقارنة. ويراعي الباحث اخلطوات املنهجية اآلتية:

1. بيان املفردات اللغوية الغريبة.
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2. نسبة األقوال واآلراء إىل أصحاهبا مع عزوها ملصادرها األصلية، أو 
ذكر املرجع.

3. التعليق عىل ما حيتاج إىل تعليق من مسائل وآراء.

4. االعتامد عىل الطبعات املعتمدة واملوثوقة للمصادر األصلية ما أمكن، 
فإن مل توجد فعىل املشهور املتداول.

5. االهتامم بتعريف املصطلحات الواردة يف البحث.

سادسًا: خطة البحث:

يتكون البحث من متهيد ومبحثني وخامتة عىل النحو التايل:

البحث: التعريف بمصطلحات  التمهيد: 

ويتكون من مطلبني:

املطلب األول: ماهية التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي.

املطلب الثاين: متييز التحكيم عام يشاهبه.

املبحث األول: اتفاق التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي:

ويتكون من ثالثة مطالب:

املطلب األول: صور اتفاق التحكيم.

املطلب الثاين: رشوط تفاق التحكيم.

املطلب الثالث: آثار التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي.
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املبحث الثاين: إجراءات التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي:

ويتكون من أربعة مطالب:

املطلب األول: بدء إجراءات التحكيم.

املطلب الثاين: هيئة التحكيم.

املطلب الثالث: سري إجراءات التحكيم.

املطلب الرابع: انتهاء إجراءات التحكيم.

اخلامتة.

فهرس املصادر.
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التمهيد

المطلب األول: ماهية التحكيم في منازعات االستثمار األجنبي:

ويتكون من فرعني:

الفرع األول: التعريف بالتحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي:

التعريف بالتحكيم: أوالً: 

وهو  واحد،  أصل  وامليم  والكاف  احلاء  حكم،  مصدر  لغة:  التحكيم 
مه يف األمر حتكياًم:  الظلم)1(. وحكَّ املنع من  املنع، وأول ذلك احلكم، وهو 

أمره أن حيكم فاحتكم)2(.

فهناك  الفقه اإلسالمي،  التعريف االصطالحي يف  التحكيم اصطالحًا: 
عدة تعريفات منها:

- تعريف احلنفية: فهو تولية اخلصمني حاكاًم حيكم بينهام)3(.

- تعريف املالكية: تولية اخلصمني حاكاًم يرتضيانه ليحكم بينهام)4(.

معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا، املحقق: عبد السالم حممد هارون، دار   )1(
الفكر 1399هـ، )91/2(.

القاموس املحيط، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، ص)1415(.  )2(
البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، دار املعرفة، بريوت،   )3(

ص)24/7(.
التاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن يوسف العبدري، )9/11(.  )4(
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م خصامن رجاًل من الرعية ليقيض بينهام فيام  - تعريف الشافعية: أن حُيكِّ
تنازعاه)1(.

يرتضيانه  للقضاء  صاحلًا  حكاًم  شخصني  تولية  احلنابلة:  تعريف   -
بينهام)2(. للحكم 

تعريفها  يف  القول  ويمكن  واملقصد،  املعنى  متقاربة  التعريفات  وهذه 
بأنه: اتفاق اخلصمني عىل التحاكم إىل شخص ثالث ليحكم بينهام.

نظام  أنه  منها:  تعريفات  عدة  فهناك  القانون  يف  التحكيم  تعريف  أما 
العادي وُيعهد هبا  القضاء  فيه خصومة معينة عن اختصاص  للقضاء ُتقىض 

إىل أشخاص خُيتارون للفصل فيها)3(.

وقيل: نظام لتسوية املنازعات عن طريق أفراد عاديني خيتارهم اخلصوم 
مبارشة أو عن طريق أشخاص خيتاروهنم)4(.

ومن خالل التعريفات السابقة يظهر لنا التقارب يف املعنى، والذي يدور 
حيل  قد  أو  حل  الذي  النزاع  ليحل  ثالث  شخص  عىل  طرفني  اتفاق  حول 

بينهام.

العلمية،  الكتب  دار  املاوردي،  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  الشافعي،  فقه  يف  احلاوي   )1(
1414هـ، )325/16(.

الفكر،  دار  قدامة،  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الشيباين،  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  املغني   )2(
بريوت، 1405هـ، )484/11(.

تعريف الفقيه الفرنيس روبرت نقال عن التحكيم كآلية لفض املنازعات، سمري جاويد،   )3(
دار القضاء أبوظبي، ص)10(.

األسس العامة للتحكيم التجاري الدويل، أبو زيد رضوان، 1981م، ص)19(.  )4(
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ثانيًا: تعريف االستثامر األجنبي:
وهو  واحد،  أصل  والراء  وامليم  والثاء  الثمر،  من  مشتق  لغة:  االستثامر 
يشء يتولد عن يشء متجمعًا، ثم حيمل عليه غريه استعاره)1(. واستثمر املال 
أي ثمره، واالستثامر استخدام األموال يف اإلنتاج إما مبارشة برشاء اآلالت 

واملواد األولية، وإما بطريق غري مبارش كرشاء األسهم والسندات)2(.
متقاربان،  أصالن  والباء  والنون  واجليم  جنب،  مصدر  لغة:  واألجنبي 
أحدمها الناحية، واآلخر البعد)3(. وهو البعيد يف القرابة أو يف الغربة، ويقال: 
األجنب، ويقال: هو أجنبي عن هذا األمر ال تعلق له به وال معرفة ومن ال 

الدولة)4(. يتمتع بجنسية 
واالستثامر اصطالحًا: هناك عدة تعريفات منها ما ييل:

أوالً: تعريف االستثامر عند أهل االقتصاد:
فه أهل االقتصاد بأنه: ذلك اجلزء من الناتج املحيل لدولة ما، والذي  عرَّ
مل يستخدم يف االستهالك اجلاري يف سنة معينة، وإنام اسُتخدم يف اإلضافة إىل 
رصيد املجتمع، يف األصول الرأساملية؛ لزيادة قدرة الدولة عىل إنتاج السلع 

واخلدمات وزيادة اإلشباع يف املستقبل)5(.
مقاييس اللغة البن فارس، ص)142(.  )1(

الرابعة، 2004م،  الطبعة  العربية،  العربية مجهورية مرص  اللغة  الوسيط، جممع  املعجم   )2(
مكتبة الرشوق الدولية، ص)100(.

مقاييس اللغة البن فارس، ص)176(.  )3(
املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، ص)138(.  )4(

املجلة  إسامعيل،  املؤرشات، والء جمدي  أهم   - املحددات   - املفهوم  االستثامر:  مناخ   )5(
يوليو   )3( العدد  التجارة،  كلية   - شمس  عني  جامعة  والتجارة،  لالقتصاد  العلمية 

2013م، ص)335-333(.
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لذا يقوم االستثامر عىل: املوارد املتاحة املتمثلة يف األموال، املستثمر وهو 
يوظف  التي  االستثامرات  وهي  األصول  االعتباري،  أو  الطبيعي  الشخص 
استثامراته  من  املستثمر  يتوقعها  التي  النتائج  وأخريًا  أمواله،  املستثمر  فيها 

والتي حتمل قدرًا من املخاطر)1(.

ثانيًا: تعريف االستثامر عند أهل القانون:

املعنوية من بلد إىل آخر،  العينية واحلقوق  النقدية أو  »حتركات األموال 
سواء رافقه العمل أو دونه، كإقامة مرشوع اقتصادي أو املسامهة يف رأسامل 
مرشوع قائم هبدف حتقيق ربح يفوق ما يتوقع عليه من البلد املصدر هلا«)2(.

وتوسيع  جديدة،  نشاطات  استحداث  إطار  يف  تندرج  أصول  »اقتناء 
قدرات اإلنتاج أو إعادة التأهيل«)3(.

أو  طبيعي  شخص  كل  بأنه:  القانون  أهل  فه  عرَّ اصطالحًا:  واألجنبي 
معنوي ال حيمل جنسية الدولة التي يقيم فيها أو يامرس عىل إقليمها نشاطه، 

أي كل شخص ال حيمل جنسية دولة ما يعد أجنبي)4(.

املرجع السابق نفسه.  )1(
دور التحكيم يف فض منازعات عقود االستثامر، خالد كامل عكاشة، دار الثقافة عامن،   )2(

2014م، ص)87(.
قانون االستثامر اجلزائري رقم )16-9(، تاريخ 29شوال 1437هـ، املادة )2(.  )3(

الرياض  الرشد،  مكتبة  سالمة،  الكريم  عبد  أمحد  السعودي،  اخلاص  الدويل  القانون   )4(
2014م، ص)397(.
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األموال  رؤوس  انتقال  »هو  اصطالحًا:  األجنبي  االستثامر  تعريف  أما 
وبام  األجنبي  للمستثمر  الربح  حتقيق  بغية  املضيفة  الدولة  إىل  اخلارج  من 

يكفل زيادة اإلنتاج والتنمية يف الدولة املضيفة«)1(.

املال  رأس  »توظيف  بأنه:  السعودي  األجنبي  االستثامر  نظام  فه  وعرَّ
األجنبي يف نشاط مرخص له بموجب هذا النظام«)2(.

دولة  يف  األجنبي  املال  لرأس  املبارش  االستثامر  تنظيم  قانون  فه  وعرَّ
طبقًا  فيه  مرخص  نشاط  يف  األجنبي  املال  رأس  »توظيف  بأنه:  الكويت 

ألحكام هذا القانون«)3(.

أما بالنسبة ألطراف عقد االستثامر األجنبي فهام كل من: الدولة أو أحد 
أخرى  لدولة  التابع  األجنبي  واملستثمر  جهة،  من  هلا  التابعة  العامة  اهليئات 

من جهة ثانية.

1. الدولة كطرف يف احلق: تربم الدولة يف سبيل حتقيق تنميتها االقتصادية 
العديد من العقود مع املستثمرين األجانب، بحسب حاجتها لتنفيذ خططها 
االقتصادية، وقد تقوم الدولة بإبرام هذه العقود إما بطريقة مبارشة بواسطة 
بطريقة  أو  الوزراء(،  أحد  الوزراء،  رئيس  الدولة،  )رئيس  يمثلها  من  قيام 

حمندا  أكيل  جامعة  جودي،  أركام  اجلزائر،  يف  األجنبية  لالستثامرات  كضامن  التحكيم   )1(
أوحلاج اجلزائر، رسالة ماجستري 2018م، ص)6(.

وتاريخ   )1( رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  السعودي  األجنبي  االستثامر  نظام   )2(
1421/1/5هـ، املادة )1(.

قانون رقم )8( لسنة 2001م يف شأن تنظيم االستثامر املبارش لرأس املال األجنبي يف   )3(
دولة الكويت، )2001/8(، املادة )1(.
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التابعة  غري مبارشة، تتمثل يف قيام أحد املؤسسات العامة أو اهليئات العامة 
بإبرامها)1(. هلا 

الذي  الطبيعي  الشخص  هو  العقد:  يف  كطرف  األجنبي  املستثمر   .2
مجيع  يتمتع  ال  الذي  االعتباري  الشخص  أو  السعودية،  باجلنسية  يتمتع  ال 

الرشكاء فيه باجلنسية السعودية)2(.

مع  املتعاقد  األجنبي(  اخلارجي  )الطرف  اآلخر  الطرف  حتديد  يثري  ال 
املتعاقد مع  الطرف  إن  إذ  العقود،  الدولة صعوبات حتديده كطرف يف هذه 
شخصًا  يكون  وقد  أخرى،  لدولة  تابعًا  شخصًا  يكون  أن  يشرتط  الدولة 
سواء  اجلنسية،  متعدد  أو  اجلنسية  أحادي  يكون  قد  كام  اعتباريًا،  أو  طبيعيًا 

كان األجنبي عابرًا أو مقياًم أو متوطنًا يف إقليم الدولة)3(.

وقد نصت االتفاقية اخلاصة بتسوية املنازعات الناشئة عن االستثامرات 
االستثامر  عقد  يف  النزاع  أطراف  عىل  األخرى  الدول  ورعايا  الدول  بني 
خالفات  أية  إىل  للمركز  القانوين  االختصاص  »يمتد  أنه:  عىل  األجنبي 
قانونية تنشأ مبارشة عن استثامر بني دولة متعاقدة )أو أي إقليم فرعي أو أي 
املركز( وبني  إىل  املتعاقدة  الدولة  أن عينته  املتعاقد سبق  للعضو  تابعة  وكالة 
عىل  كتابة  النزاع  طرفا  يوافق  أن  وبرشط  متعاقدة،  أخرى  دولة  من  مواطن 

دكتوراه،  رسالة  األسعد،  حممد  بشار  اخلاصة،  الدولية  العالقات  يف  االستثامر  عقود   )1(
جامعة عني شمس، القاهرة، 2004م، ص)15(.

نظام االستثامر األجنبي السعودي، املادة )1(.  )2(
الطبيعة القانونية لعقود االستثامر، أمحد املصطفى صالح، جملة العدل السودانية، العدد   )3(

)44( لعام 2015م، ص)245(.
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الطرفني  من  ألي  حيق  ال  موافقتهام  الطرفني  إعطاء  وعند  للمركز،  تقديمها 
أن يسحب هذه املوافقة دون قبول من الطرف اآلخر«)1(.

أما بالنسبة لتعريف التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي هناك عدة 
تعريفات، منها ما ييل:

1. توفري طريق التحكيم من أجل تسوية املنازعات املتعلقة باالستثامرات 
األخرى  املتعاقدة  الدول  ورعايا  ناحية،  من  املتعاقدة  الدول  بني  تقوم  التي 

من ناحية ثانية، طبقًا ألحكام االتفاقية احلالية)2(.

2. وقيل بأنه: ضامنة إجرائية حلسم منازعات االستثامر وطريق استثنائي 
يلجأ إليه أطراف عقد االستثامر بناًء عىل اتفاقهام املتخذ إما رشطًا يرد ضمن 
بعد  أو  قبل  تربم  حتكيم  مشارطة  أو  النزاع  نشوء  قبل  االستثامر  عقد  بنود 
نشوء النزاع وذلك هبدف حل نزاعهم بعيدًا عن املامطلة بحكم ملزم وهنائي 

يقطع دابر اخلصومة)3(.

الفرع الثاين: خصائص التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي:

يتميز التحكيم بعدة خصائص وميزات، أمهها ما ييل:

االتفاقية اخلاصة بتسوية املنازعات الناشئة عن االستثامرات بني الدول ورعايا الدول   )1(
األخرى املنعقدة يف مدينة واشنطن يف 18 مارس سنة 1965م، املادة )25(.

اتفاقية واشنطن 1965م، املركز الدويل لفض منازعات االستثامر، املادة )1(.  )2(
التحكيم يف منازعات االستثامر يف اململكة العربية السعودية رؤية فقهية نظامية، حممد   )3(
العدد  القاهرة،  جامعة  اإلسالمية،  والدراسات  البحوث  مركز  جملة  الرحاحلة،  سعد 

)37(، 2013م، ص)566(.
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أوالً: الرسعة:

التقايض  نظام  ألن  نظرًا  التحكيم؛  قضايا  أغلب  يف  موجودة  امليزة  هذه 
من  القضية  فتمر  القضايا،  وترتاكم  نتيجته  تطول  الدولة  حماكم  خالل  من 
العزوف  يف  جوهريًا  الوقت  عامل  يعد  حيث  واالستئناف.  البداية  مراحل 
رسيعة  عدالة  من  األسلوب  هذا  يقدمه  ملا  التحكيم؛  واختيار  القضاء  عن 
درجتني  عىل  فيه  النزاعات  أغلب  يف  ُيفَصل  الذي  العادي  بالقضاء  مقارنة 
باإلضافة إىل ما يعقب ذلك من الطعن، أو التامس إعادة النظر يف األحكام 
املستأنفة، كام أن املحكمني يكونون عادة متفرغني للفصل يف اخلصومة أكثر 

من القضاة)1(.

ثانيًا: الرسية:

عىل  أحد  يطلع  ال  بحيث  للمتنازعني  رسية  من  التحكيم  حيققه  ما  إن 
املدافعني  واملحامني  القضية،  يف  للنظر  املختارين  املحكمني  سوى  نزاعهم 
أن  يمكن  فال  املهنة،  رس  عىل  باملحافظة  ملتزمون  وهؤالء  الطرفني  عن 
إجراءات  رسية  بحكم  يتطلب  ما  هذا  وتفاصيلها،  القضية  موضوع  يذيعوا 
الدولة حيث  داخل  العادي  القضاء  أمام  ما حيصل  التحكيم، وهذا خالف 
تكون اإلجراءات علنية، ويتعذر إخفاء نوع املعاملة وحجم النزاع أو مقدار 

التحكيم التجاري يف اململكة، حسني احلسني، جامعة دار العلوم الرياض، ص)73(،   )1(
الوسيط يف قانون التحكيم السعودي، فيصل الفاضل، دار الكتاب اجلامعي، الرياض، 

1438هـ، ص)40(.
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األموال التي يتعلق هبا، وكثريًا ما يكون يف كشف هذه األمور رضر عىل أحد 
الطرفني أو عليهام معًا)1(.

ثالثًا: احلرية:

القانون  حتديد  يف  القايض  حرية  من  أوسع  بحرية  النزاع  أطراف  يتمتع 
بالضامنات  إال  تقّيد  النزاع وعىل اإلجراءات، فال  يطبق عىل موضوع  الذي 
التحكيم،  فيها  جيري  التي  الدولة  يف  اآلمرة  والقواعد  للتقايض،  األساسية 
موضوع  عىل  املطبقة  القواعد  باختيار  احلرية  فلهم  لألطراف  بالنسبة  أما 
يراعي  حيث  املحكمني،  اختيار  حرية  وكذلك  التحكيم،  وإجراءات 
النزاع، سواء  املطلوبة يف موضوع  التخصص  املحكمني درجة  األطراف يف 
جمال  يف  أو  املقاوالت  أو  البنوك  جمال  أو  اجلوي  النقل  أو  التأمني  جمال  يف 

االستثامر األجنبي)2(.

المطلب الثاني: تمييز التحكيم عما يشابهه، ويتكون من فرعين:

الوسائل البديلة لفض املنازعات خارج نطاق القضاء متقاربة اخلصائص 
هذا  خالل  ومن  والودية،  والرسية  بالرسعة  أغلبها  وتتصف  وامليزات، 

املطلب أميز بني التحكيم وما يشابه.

عامن،  الثقافة،  دار  اخلالدي،  إيناس  املنازعات،  حلل  البديلة  والوسائل  التحكيم   )1(
2016م، ص)38(.

التحكيم التجاري يف اململكة، حسني احلسني، ص)74(.  )2(
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الفرع األول: التحكيم والوساطة:

النزاع بعيدًا عن ساحات  يتفق الوساطة والتحكيم يف أن هدفهام حسم 
النزاع،  حل  أجل  من  حمايد  ثالث  طرف  تدخل  عرب  يكونان  وأهنام  القضاء، 
ويسمى املحكم يف التحكيم، والوسيط يف الوساطة، وأن املحكم أو الوسيط 
كليهام من اختيار أطراف النزاع، وهو الذي يسعى لدهيم ويتعرف عىل وجهة 
حيفظ  بام  اخلالف،  ينهي  حل  إىل  للوصول  وهييئ  أقواهلم،  ويسمع  نظرهم، 

استمرار عالقاهتم مستقباًل)1(.

أما أوجه االختالف بني الوساطة والتحكيم من حيث الشكل والنتيجة، 
دون  وذلك  النظر  وجهات  بتقريب  التسوية،  حماولة  عىل  يقترص  فالوسيط 
يصيغه  إليه  التوصل  تم  ما  بتطبيق  النهائي  والقرار  املتخاصمني،  إلزام 
وفقًا  التحكيمي  عمله  يبارش  فإنه  للمحكم،  بالنسبة  أما  أنفسهم،  األطراف 
فيتوىل  التحكيم،  بخصوص  عليها  املتفق  املحاكمة  لسري  املنظمة  للقواعد 
النظر يف القضية، ويفصل يف النزاع بإصدار حكم يفرض عىل أطراف النزاع، 
وبذلك يكون للمحكم سلطات أوسع وأشمل من سلطات الوسيط، الذي 
الطرفني وإجبارمها عىل أي  يعد شخصًا حمايدًا وال يملك أي سلطة إللزام 
النزاع،  يف  والواقعي  القانوين  مركزه  تقييم  من  كالمها  يتمكن  حتى  يشء، 
عىل  تقترص  الوسيط  ووظيفة  النتيجة،  يصنعون  الذين  هم  هنا  فاألطراف 

التفاوض والتواصل بني الطرفني حلل النزاع بينهم)2(.
نظام الوساطة كبديل عن القضاء يف تسوية املنازعات وديًا، أمحد عبد الكريم سالمة،   )1(

ص)22-21(.
التحكيم التجاري يف اململكة العربية السعودية، حسني احلسني، ص)70(.  )2(
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الفرع الثاين: التحكيم والصلح:

الصلح كالتحكيم يفرتض نزاعًا بني األطراف، إال أهنام خيتلفان يف وسيلة 
حل النزاع، فبالصلح ينتهي النزاع، وحيل بإرادة الطرفني من بداية السلوك 
بني  باتفاق  ويبدأ  النزاع،  إهناء  إىل  خطوة  فإنه  التحكيم  أما  هنايته،  حتى 
الطرفني، ولكن ال سيطرة هلام عليه بعد بدء إجراءاته، وحتى صدور حكم 
التحكيم، فالصلح يكمن يف تنازل كل من الطرفني عن بعض ادعاءاته، أما 
ما يدعيه وفيه  الطرفني بكل  له أن حيكم ألحد  املحكم يمكن  فإن  التحكيم 
يكون  وبذلك  النزاع،  أطراف  من  تنازالت  عليه  يرتتب  وال  للنزاع،  حسم 
األمر  التحكيم حيوز حجية  إن حكم  إذ  الصلح،  من  أكثر صعوبة  التحكيم 
املقيض فال جتوز مهامجته، أما الصلح فهو أقل خطورة بالنسبة للمتخاصمني، 
وذلك ملعرفتهم املسبقة بام سيتنازلون عنه من حقوقهم، فهو نظام توفيقي قد 

ال يمكن لألطراف فيه الوصول إىل حل ُمرٍض هلم وُمنٍه للنزاع)1(.

امليامن  فريان،  آل  العزيز  عبد  اململكة،  يف  تنفيذه  وطرق  واألجنبي  الوطني  التحكيم   )1(
الفاضل،  فيصل  السعودي،  التحكيم  قانون  يف  الوسيط  ص)60(،  1428هـ،  للنرش، 

ص)35(، وجيب التنبيه إىل أن من أنواع التحكيم أيًضا التحكيم بالصلح.
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المبحث األول
اتفاق التحكيم في منازعات االستثمار األجنبي

فبدون  وعامده،  أساسه  وهو  وقالبه  التحكيم  قلب  هو  التحكيم:  اتفاق 
االتفاق عليه تكون الوالية لألصل العام، وهو القضاء، فالطبيعة االستثنائية 

للتحكيم مصدرها االتفاق عليه.

بني  »اتفاق  بأنه:  التحكيم  اتفاق  السعودي  التحكيم  نظام  ف  عرَّ وقد 
املحددة  املنازعات  أو بعض  التحكيم مجيع  إىل  أكثر عىل أن حييال  أو  طرفني 
كانت  تعاقدية  حمددة،  نظامية  عالقة  شأن  يف  بينهام  تنشأ  قد  أو  نشأت  التي 
أو غري تعاقدية، وسواء كان اتفاق التحكيم يف صورة رشط حتكيم وارد يف 

عقد، أو يف صورة مشارطة حتكيم مستقلة«)1(.

وبمثل ذلك عرفه قانون التحكيم األردين)2( وكذلك اإلمارايت)3(.

منازعات  يف  التحكيم  اتفاق  صور  إىل  أتطرق  املبحث  هذا  خالل  ومن 
االستثامر األجنبي ورشوطه وآثاره عىل النحو التايل:

نظام التحكيم السعودي، رقم )م/34(، تاريخ 1433/5/24هـ، املادة )1(.  )1(
قانون التحكيم األردين، رقم )16(، لسنة 2018م، املادة )9(.  )2(
قانون التحكيم اإلمارايت، رقم )6(، لسنة 2018م، املادة )1(.  )3(
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المطلب األول: صور اتفاق التحكيم:

األجنبي  واملستثمر  طرف،  من  الدولة  بني  يتم  الذي  التحكيم  اتفاق 
التحكيم،  التحكيم، ومشارطة  له ثالث صور، هي: رشط  من طرف آخر، 

ورشط التحكيم باإلحالة.

الفرع األول: رشط التحكيم:

أن  عىل  طرفني  بني  اتفاق  وهو  التحكيم:  التفاق  األوىل  الصورة  وهي 
بواسطة  فيه  ُيفصل  معينة،  قانونية  عالقة  بشأن  نزاع  من  بينهام  ينشأ  قد  ما 
التحكيم، وَيِرد الرشط عادة يف نفس العقد األصيل، مصدر الرابطة القانونية، 
سواًء كان عقدًا مدنيًا أو جتاريًا أو إداريًا، فيتفق طرفا العقد عىل أن ما ينشأ 

من نزاع يف تفسري العقد، أو حول تنفيذه، يفصل فيه بواسطة التحكيم)1(.

رصحية،  بصورة  التحكيم  رشط  عىل  السعودي  التحكيم  نظام  نص 
العقد،  يف  حتكيم  رشط  صورة  يف  يرد  بأنه  التحكيم  اتفاق  عن  تكلم  حني 
التايل: »وسواء كان اتفاق التحكيم يف صورة  حيث جرى نصها عىل النحو 
رشط حتكيم وارد يف عقد، أو يف صورة مشارطة حتكيم مستقلة«)2(. فرشط 
التحكيم هو إحدى صور االتفاق عىل التحكيم، الذي من خالله ُتنَزع والية 
ولكن  التعاقد،  وقت  بالفعل  القائمة  غري  املحتملة  املنازعات  عن  القضاء 

اإلسكندرية،  املعارف،  منشأة  وايل،  فتحي  والتطبيق،  النظرية  يف  التحكيم  قانون   )1(
2007م، ص)91(.

نظام التحكيم السعودي، املادة )1(.  )2(
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يمكن أن حتصل يف املستقبل وُتسنَد إىل التحكيم)1(. وقد نص نظام التحكيم 
التحكيم سابقًا عىل  اتفاق  يكون  أن  بأنه: »جيوز  ذلك  جواز  السعودي عىل 
قيام النزاع، سواء أكان مستقاًل بذاته أم ورد يف عقد معني«)2(. وكذلك نص 
قانون التحكيم املرصي عىل ذلك بأنه: »جيوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقًا 
أو  أو ورد يف عقد معني بشأن كل  بذاته  قام مستقاًل  النزاع، سواء  قيام  عىل 

بعض املنازعات التي قد تنشأ بني الطرفني«)3(.

ما  كل  إحالة  حلدوث  السابق  األطراف  باتفاق  ُيعنَى:  التحكيم  فرشط 
قضاء  دون  التحكيم  بواسطة  فيه  لُيفصل  منازعات،  من  العقد  عن  ينشأ 
عند  بأنه  مواده  أو  بنوده  أحد  يف  األجنبي  االستثامر  عقد  يف  فُينَص  الدولة، 
النزاع حُتل هذه اخلصومة عن طريق التحكيم، ورشط التحكيم رغم وروده 
أصبح  وقد  العقد،  هذا  عن  مستقل  أنه  إال  األجنبي،  االستثامر  عقد  ضمن 
هذا املبدأ هبذا املعنى من املبادئ املستقرة يف التحكيم التجاري الدويل، سواًء 
الذي  العقد األصيل  االتفاق يف شكل رشط حتكيم ضمن رشوط  كان هذا 
يثور النزاع بشأنه، أو كان شكل اتفاق مستقل عن العقد األصيل)4(. وقد أقر 
املنظم السعودي استقاللية رشط التحكيم بأنه: »يعد رشط التحكيم الوارد 
يرتتب عىل  األخرى، وال  العقد  مستقاًل عن رشوط  اتفاقًا  العقود،  أحد  يف 
الرياض،  احلمييض،  مطبعة  الزيد،  نارص  اململكة،  يف  التحكيم  نظام  رشح  يف  الوجيز   )1(

2016م، ص)102(.
نظام التحكيم السعودي، املادة )9(.  )2(

قانون التحكيم املرصي، رقم )27(، لسنة 1994م، املادة )10(.  )3(
مبادئ التحكيم، الشهايب الرشقاوي وحييى الرشيف، دار اإلجادة، الرياض، 1441هـ،   )4(

ص)128(.
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التحكيم أو فسخه أو إهنائه بطالن رشط  العقد الذي يتضمن رشط  بطالن 
إذا كان هذا الرشط صحيحًا يف ذاته«)1(. ومقتىض  الذي يتضمنه،  التحكيم 
ذلك أن رشط التحكيم يعد مستقاًل بذاته عن العقد الذي يتضمنه حتى لو 
كان العقد باطاًل، أي أنه ال ارتباط بني كل من صحة العقد ورشط التحكيم 
يف  صحيحًا  دام  ما  العقد  ببطالن  التحكيم  هيئة  أمام  حيتج  فال  به،  املدرج 

ذاته، مستوفيًا لرشوطه التي نص عليها النظام.

عن  التحكيم  اتفاق  استقاللية  عىل  اإلمارايت  التحكيم  قانون  نص  وقد 
العقد األصيل)2(.

املعرتف هبا علميًا،  املبادئ  من  التحكيم أصبح  استقالل رشط  مبدأ  إن 
التجارة الدويل  التي أصدرهتا جلنة األمم املتحدة لقانون  القواعد  فقد أقرته 
عام 1976م)3(. كام نص عليه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدويل 
بأنه: »ُينظر إىل رشط التحكيم الذي يشكل جزءًا يف عقد، كام لو كان اتفاقًا 
التحكيم  هيئة  من  يصدر  قرار  وأي  األخرى،  العقد  رشوط  عن  مستقاًل 

ببطالن العقد ال يرتتب عليه بحكم القانون بطالن رشط التحكيم«)4(.

وعادة ما يرد الرشط بصيغة مقتضبة، كالقول بأن أي خالف حول العقد 
تفسريه  بام يضمن  الرشط  الطرفان من كلامت  يزيد  وقد  التحكيم،  إىل  حيال 

نظام التحكيم السعودي، املادة )21(.  )1(
قانون التحكيم اإلمارايت، املادة )6(.  )2(

الوسيط يف قانون التحكيم السعودي، فيصل الفاضل، ص)63(.  )3(
املادة  املتحدة،  األمم  جلنة  عن  الصادر  الدويل  التجاري  للتحكيم  النموذجي  القانون   )4(

.)16(
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بصورة أوضح لصالح التحكيم، كالقول بأن أي خالف أو نزاع حول هذا 
حول  النزاع  ذلك  يف  بام  كان،  شكل  بأي  مرتبط  أو  كان  نوع  أي  من  العقد 
باللجوء  تسويته  تتم  عنه،  ناشئة  مطالبة  وأي  انقضائه  أو  تنفيذه  أو  تفسريه 
أحكامًا  له  فيضيفون  التحكيم،  رشط  يف  الطرفان  يتوسع  وقد  للتحكيم، 
النزاع،  عىل  التطبيق  الواجب  والقانون  التحكيم،  ولغة  مكان  مثل  أخرى، 

وعدد املحكمني، وصفاهتم، ومؤهالهتم)1(.

التحكيم  لرشط  نموذجية  صيغة  التحكيم  مراكز  بعض  يف  ويوجد 
منازعة  »أي  التجاري:  للتحكيم  السعودي  املركز  يف  التحكيم  قواعد  منها: 
أو بطالنه،  إهنائه  أو  به  أو اإلخالل  به،  تتعلق  أو  تنشأ  أو مطالبة  أو خالف 
التجاري  للتحكيم  السعودي  املركز  ويديرها  التحكيم،  طريق  عن  تسوى 

وفق قواعد التحكيم لديه«)2(.

للوساطة  الكويت  غرفة  الئحة  يف  الوارد  النموذجي  الرشط  وكذلك 
والتحكيم الدويل، والتي تقرر أنه يف حالة الرغبة يف اللجوء إىل التحكيم لدى 
الغرفة، يقرتح أن تضمن الصيغة التالية يف اتفاق التحكيم: »مجيع اخلالفات 
التي تنشأ عن هذا العقد أو التي هلا عالقة به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه 
بغرفة  التحكيم  إجراءات  والئحة  لنظام  وفقًا  هنائيًا  يتم حسمها  بطالنه،  أو 

الكويت للوساطة والتحكيم الدويل«)3(.

التحكيم يف القوانني العربية، محزة حداد، دار الثقافة، 2014م، ص)106(.  )1(
قواعد التحكيم للمركز السعودي للتحكيم التجاري، 2018م، ص)73(.  )2(

الدويل، 2008م،  الكويت للوساطة والتحكيم  بغرفة  التحكيم  نظام الئحة إجراءات   )3(
املادة )5(.
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هذه  وتتلخص  اإلهرامات،  هضبة  قضية  عىل  التحكيم  لرشط  وتطبيقًا 
السياحة  وزير  بني  1974/9/23م  بتاريخ  بروتوكول  إبرام  يف  القضية 
والفنادق  للسياحة  العامة  واهليئة  املرصية،  احلكومة  عن  ممثاًل  املرصية 
الباسفيك  جنوب  ورشكة  الباسفيك،  جنوب  ممتلكات  ورشكة  )إجيوث(، 
سياحيني،  مركزين  إنشاء  هبدف  وذلك  كونج،  هبونج  األوسط  الرشق 
بمحافظة  احلكمة  برأس  واآلخر  باجليزة،  اإلهرامات  مقر  جياور  أحدمها 

مطروح بمرص.

ويفرض هذا العقد التزامات عىل عاتق الطرفني، أمهها بالنسبة للطرف 
أو حيازة األرايض  نقل ملكية  يلزم من  ما  باختاذ  األول )احلكومة املرصية( 
بإقامة  الباسفيك  )إجيوث( ورشكة جنوب  والتزام  املرشوع،  لتنفيذ  الالزمة 
األوىل،  الرشكة  ختص  أسهمها  من   %40 مرصية  رشكة  وتأسيس  املرشوع، 
والباقي للثانية، التي تلتزم بضامن العمليات اهلندسية، والدراسات املعامرية، 
بضامن  املرشوع  هلذا  الرشكة  واحتكار  والتسويق،  التشييد  عمليات  ومتويل 
اإلجراءات  وتسهيل  جماورة،  صناعية  مرشوعات  بإقامة  الترصيح  عدم 
اإلدارية، والتزام وزارة السياحة بمد املرافق األساسية إىل مقر املرشوع، ويف 
ورشكة  )إجيوث(  هيئة  وقعته  أصيل  اتفاق  أبرم  1973/12/12م،  تاريخ 
1974/9/23م،  يف  املربم  الربوتوكول  إىل  فيه  أشري  الباسفيك  جنوب 
وللقوانني املرصية )1-2( لسنة 1973م، وقانون االستثامر رقم )43( لسنة 

1974م.
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وقد أرفق هبذا االتفاق ملحقان ورد هبام عدة التزامات، أمهها: االلتزام 
السلطات  جانب  من  إقرارها  عىل  متوقفة  )إجيوث(  رشكة  عىل  يقع  الذي 
الدولية  التجارة  بغرفة  حتكيم  رشط  أيضًا  فيها  وورد  املختصة،  احلكومية 
وزير  توقيع  مع  الطرفني،  توقيع  ورد  العقد  هناية  ويف   ،)1( ICC بباريس 
وتم  ومصدق«.  ومؤكد  عليه  »وافقت  بعبارة:  مسبوقًا  املرصي  السياحة 
االتفاق عىل مدة املرشوع 50 عام، ثم تم متديد املدة إىل 99 عامًا، ويف عام 
1979م وإزاء املعارضة الشعبية الكبرية للمرشوع التي وصلت إىل حد فتح 
املنطقة  اعتبار  إىل  الثقافة واإلعالم  وزارة  عليه اضطرت  بناًء  برملاين،  حتقيق 
العامة  اهليئة  قيام  ترتب عليه  الذي  أثرية، األمر  باإلهرامات منطقة  املحيطة 
تبعه  ثم  1978/5/28م،  بتاريخ  املرشوع  موافقتها عىل  لالستثامر بسحب 
القرار اجلمهوري  بإلغاء  1978م  لعام  قرار رئيس اجلمهورية رقم )286( 
العامة للسياحة والفنادق يف  اهليئة  رقم )475( لعام 1975م اخلاص بحق 

استغالل هضبة اإلهرامات، مما ترتب عليه إلغاء املرشوع ككل.

التجارة  غرفة  لدى  التحكيم  برشط  الباسفيك  جنوب  رشكة  فتمسكت 
املربم يف 1974/12/12م، وطالبت  العقد  للبند )17( من  الدولية، وفقًا 
 13 إىل  تصل  مبالغ  بدفع  الدولية  التحكيم  هيئة  هلا  فحكمت  بالتعويض، 

مليون دوالر)2(.

.)International Chamber of Commerce( اختصار السم الغرفة  )1(
قضية هضبة اإلهرامات، نقاًل من كتاب نظام التحكيم السعودي اجلديد، حممود عمر   )2(

حممود خوارزم، العلمية، جدة، 2013م، ص)70-68(.
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الفرع الثاين: مشارطة التحكيم:

عند  األطراف  يوقعه  مستقل،  حتكيمي  اتفاق  هو  التحكيم:  مشارطة 
نشوء النزاع حول العقد األصيل أو تفسريه، ويكون االتفاق مكتوبًا وموقعًا 

من األطراف أو وكالئهم.

وجيوز أن يكون اتفاق التحكيم الحقًا لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت 
د االتفاق  يف شأنه دعوى أمام املحكمة املختصة، ويف هذه احلالة جيب أن حُيدِّ
املسائل التي يشملها التحكيم، وإال كان االتفاق باطاًل)1(، وقد نص قانون 

التحكيم املرصي عىل ذلك)2(.

الرابطة حمل  أو  املوضوعي  العقد  املشارطة عىل حتديد  أن حتتوي  وجيب 
وطريقة  منهم،  كل  وعنوان  وأطرافه،  النزاع،  نوع  حتديد  وكذلك  النزاع، 
التحكيم،  ولغة  التحكيم،  املحكمني، ومكان  التحكيم، وعدد  هيئة  تشكيل 
الواجب  والقانون  التحكيم،  إجراءات  عىل  التطبيق  الواجب  والقانون 
عريضة  من  تقرتب  التحكيم  فمشارطة  النزاع)3(.  موضوع  عىل  التطبيق 
اخلالف  نقاط  معامل  واتضاح  النزاع،  نشأة  بعد  تتم  أهنا  إىل  بالنظر  الدعوى 
النزاع،  واٍف عن موضوع  بيان  أن حتتوي عىل  األطراف، ولذلك جيب  بني 
ادعاءات اخلصوم وطلباهتم اإلضافية، وأية مشارطة حتكيم ختلو  كام حتدده 
من  األطراف  حترم  وال  األثر،  عديمة  باطلة  تكون  النزاع  ملوضوع  بيان  من 

التحكيم التجاري يف اململكة العربية السعودية، حسني احلسني، ص)84(.  )1(
قانون التحكيم املرصي قانون رقم )27(، لسنة1994م، املادة )10(.  )2(

التحكيم كآلية لفض املنازعات، سمري جاويد، ص)47(.  )3(
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نظام  عليه  نص  ما  وهذا  نزاعهم)1(.  يف  للفصل  الدولة  قضاء  إىل  اللجوء 
التحكيم السعودي بأنه: »جيوز أن يكون اتفاق التحكيم الحقًا لقيام النزاع، 
وإن كانت قد أقيمت يف شأنه دعوى أمام املحكمة املختصة، ويف هذه احلالة 
االتفاق  كان  وإال  التحكيم،  يشملها  التي  املسائل  االتفاق  حيدد  أن  جيب 

باطاًل«)2(.

ويستلزم حتديد موضوع النزاع يف مشارطة التحكيم، خاصة أنه يف رشط 
التحكيم مل يقع النزاع، ألجل ذلك مل يلزم حتديد موضوع النزاع. فمشارطة 
العقد األصيل؛ ألهنا تربم  التحكيم تأيت دومًا يف حمرر أو مستند مستقل عن 
يولد  الذي  العقد  إبرام  عند  وليس  النزاع،  نشوء  مرحلة  يف  األطراف  بني 

النزاع. بشأنه 

الفرع الثالث: رشط التحكيم باإلحالة:

التحكيم،  التفاق  املعارصة  الصور  من  باإلحالة  التحكيم  رشط  ُيعد 
أطراف  بني  املربم  األصيل  العقد  أن  يف:  تكمن  الرشط  هذا  من  والغاية 
باإلحالة  أو  باإلشارة  اكتفى  بل  للتحكيم،  رصحيًا  رشطًا  يتضمن  مل  النزاع 
اتفاقية  أو  أو اإلحالة إىل وثيقة نموذجية  النزاع،  إىل عقد سابق بني أطراف 
دولية، وذلك لتحمل النقص أو لسد الثغرات التي تعرتي عقدهم، بحيث 
يكون ذلك العقد النمطي املحال إليه، يتضمن بني بنوده بندًا يقيض بتسوية 
احلالة  هذه  ويف  التحكيم،  بواسطة  النزاع  أطراف  بني  تنشأ  التي  املنازعات 

نظام التحكيم السعودي اجلديد، حممود عمر حممود، ص)50(.  )1(
نظام التحكيم السعودي، املادة )9(.  )2(
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ملزمًا  بذلك  العقد األصيل، ويصبح  الرشط عىل  أو  السند  أثر هذا  ينعكس 
ألطراف النزاع بحيث تتم تسوية املنازعات الناشئة عن العقد باإلحالة عن 
بأنه: »تعد  السعودي عىل ذلك  التحكيم  نظام  التحكيم)1(. وقد نص  طريق 
للتحكيم،  يشتمل عىل رشط  إىل مستند  فيه  اإلحالة  أو  ما،  اإلشارة يف عقد 
بمثابة اتفاق حتكيم ُيعد يف حكم اتفاق التحكيم املكتوب كل إحالة يف العقد 
إىل أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن رشط 
حتكيم إذا كانت اإلحالة واضحة يف اعتبار هذا الرشط جزءًا من العقد«)2(، 
وبمثل ذلك نص قانون التحكيم اإلمارايت عىل رشط التحكيم باإلحالة)3(.

غري  العامة  باإلحالة  ُيعتد  وال  واضحة،  اإلحالة  تكون  أن  وجيب 
الواضحة، وكام جيب أن يكون اتفاق التحكيم املحال إليه سابقًا يف وجوده 
إليه  املحال  التحكيم  اتفاق  يكون  وأن  اإلحالة،  تضمن  الذي  االتفاق  عىل 
باعتباره رشطًا نموذجيًا معروفًا)4(. وقد  للطرفني  نافذًا، وأن يكون معلومًا 
رشط  عىل  الدويل  التجاري  للتحكيم  النموذجي  األونسيرتال  قانون  نص 
عىل  يشتمل  مستند  إىل  ما  عقد  يف  اإلشارة  »وتعترب  بأنه:  باإلحالة  التحكيم 

اإلرساء  جامعة  ربعي،  سامل  بشري  االستثامر،  عقود  منازعات  فض  يف  التحكيم  دور   )1(
اخلاصة، األردن، رسالة ماجستري، 2017م، ص)19(.

نظام التحكيم السعودي، املادة )9(.  )2(
انظر: قانون التحكيم اإلمارايت، املادة )5(.  )3(

الرشيف،  وحييى  الرشقاوي  الشهايب  السعودي،  التحكيم  لنظام  وفقًا  التحكيم  مبادئ   )4(
ص)61(.
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وأن  مكتوبًا،  العقد  يكون  أن  رشيطة  حتكيم،  اتفاق  بمثابة  التحكيم  رشط 
تكون اإلشارة قد وردت بحيث جتعل ذلك الرشط جزء من العقد«)1(.

واحلكومة  املكسيكية،   )Cemex( جمموعة  بني  نزاع  قضية  توجد 
احلكومة  دفعت  لألوىل،  تابعة  رشكة  بتأميم  األخرية  قيام  إثر  الفنزويلية، 
الفنزويلية بعدم اختصاص مركز اإلكسيد)2( بنظر الدعوى، استنادًا إىل أهنا 
مل توافق رصاحة أو ضمنًا سواًء االتفاقيات املربمة بني فنزويال واملكسيك، 
التحكيم  إىل  اللجوء  عىل  املكسيكي  واملستثمر  الفنزويلية  احلكومة  بني  أو 
بخصوص الدعاوى الناشئة عن تأميم االستثامرات األجنبية، رفضت هيئة 
املادة  نص  عىل  الدعوى  بنظر  اختصاصها  وأسست  الدفع،  هذا  التحكيم 
إىل  باللجوء  يسمح  الذي  الفنزوييل،  االستثامر  تشجيع  قانون  من   )22(
التحكيم يف مجيع اخلالفات التي تنشب بني احلكومة واملستثمرين األجانب، 
اعتبار  عىل  فنزويال  موافقة  عىل  لتدليل  بذاته  كاف  النص  ذلك  أن  مقررة 
ملركز  للنزاع  رصحية  وإحالة  باالستثامر،  تتعلق  منازعة  املنازعة  هذه  مثل 
اإلكسيد، وعىل هذا يعترب املركز خمتص بالنظر هبذا النزاع. هذه القضية ُتعدُّ 
املنازعة  الفنزوييل  القانون  أحال  حيث  باإلحالة،  التحكيم  لرشط  نموذجًا 

قانون األونسيرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل، لعام 1985م، املادة )7(.  )1(
تابع للبنك الدويل،   )ICSID( »املنازعات االستثامرية »إكسيد هو املركز الدويل لتسوية   )2(

تأسس عام 1966م.
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بني احلكومة واملستثمر األجنبي ملركز إكسيد واشنطن، وفقًا لقانون تشجيع 
الفنزوييل)1(. االستثامر 

المطلب الثاني: شروط اتفاق التحكيم:

اتفاق التحكيم شأنه شأن أي اتفاق، لكي يكون له وجود قانوين فال بد 
من  ذلك  وغري  وسبب  وحمل  رضا  من  للعقد  العامة  الرشوط  فيه  تتوفر  أن 
املنازعات  بالتحكيم كوسيلة حلل  الطرفني  يتوفر رضا  أن  فيجب  الرشوط، 
التي سوف تنشأ أو نشأت بينهام، وأن َيِرد هذا الرضا عىل حمل يقبل التسوية 
إىل  للجوء  الطرفني  دفع  الذي  السبب  يكون  وأن  التحكيم،  طريق  عن 

التحكيم مرشوعًا)2(. وسوف أوضح الرشوط من خالل الفروع التالية:

الفرع األول: الرضا:

الرضا يكون بتحريك اإلرادة إىل يشء معني وتعلقها به، فالرضا َيفرتض 
إذن وجود اإلرادة، والشخص معدوم اإلرادة ال يمكن أن يصدر منه رضا، 
كاملجنون والطفل غري املميز، ومن فقد الوعي لسبب ما كالسكر أو املرض. 
فاإلرادة عمل نفيس ينعقد به العزم عىل يشء معني فيكون التعبري عنه بالكالم 

أو الكتابة أو اإلشارة)3(.

الدولية  املجلة  بدر،  إكرام  املادة )25(من معاهدة واشنطن، حييى  مفهوم االستثامر يف   )1(
للقانون،2014م، ص)6(.

الرشيف،  وحييى  الرشقاوي  الشهايب  السعودي،  التحكيم  لنظام  وفقًا  التحكيم  مبادئ   )2(
ص)64(.

التحكيم كآلية لفض املنازعات، سمري جاويد، ص)48(.  )3(
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فاإلرادة إما أن تكون إجيابًا أو قبوالً، فاإلجياب يكون بالكالم والكتابة 
التاجر  فعرض  رصاحة،  اإلجياب  منه  يفهم  موقف  اختاذ  وكذلك  واإلشارة 
لبضاعته عىل اجلمهور مع بيان أثامهنا يعترب إجيابًا رصحيًا من التاجر بأن يبيع 
رشط  فيه  عقد  عىل  األطراف  أحد  وتوقيع  بينه،  الذي  بالثمن  البضائع  هذه 

حتكيم فهو إجياب رصيح عن طريق الكتابة)1(.

وقد يكون القبول رصحيًا، كالتاجر الذي يقبل طلبًا من عميل له، فريسل 
أحد  توقيع  وكذلك  منه،  رصحيًا  قبوالً  اإلرسال  هذا  ويكون  يطلبه  ما  إليه 
رصحيًا  قبوالً  اآلخر  الطرف  توقيع  بعد  حتكيم  مشارطة  عقد  عىل  األطراف 

عن طريق الكتابة هلذا العقد)2(.

يتوفر الرضا باإلجياب والقبول بظهور إرادتني متطابقتني بشكل رصيح 
اآلخر  الطرف  وقبول  اإلجياب  بصدور  التحكيم  ينعقد  لذا  فيه،  لبس  ال 
التعبري  ويكون  للجهالة،  ناٍف  بشكل  باآلخر  أحدمها  وتعلق  إليه،  باللجوء 
فال  السكوت  أما  والقبول،  باإلجياب  بالتلفظ  رصيح،  بشكل  اإلرادة  عن 
اإلرادتان  تكون  أن  ويشرتط  القبول،  عن  للتعبري  وسيلة  اعتباره  يمكن 

خاليتني من عيوب اإلرادة من غلط أو تدليس أو إكراه أو غبن)3(.
وجود  من  بد  ال  بل  يفرتض،  ال  التحكيم  عىل  باالتفاق  الرضا  وهذا 
قضاء  والية  وهو  العام،  األصل  عىل  خروج  التحكيم  ألن  عليه،  الدليل 

التحكيم كآلية لفض املنازعات، سمري جاويد، ص)48(.  )1(
1998م،  الثانية،  الطبعة  احللبي،  منشورات  السنهوري،  الرزاق  عبد  العقد،  نظرية   )2(

ص)156-148/1(.
التحكيم التجاري يف اململكة العربية السعودية، حسني احلسني، ص)93(.  )3(
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التعبري  صور  ومن  افرتاضه.  وعدم  رصاحة  عنه  التعبري  فيجب  الدولة، 
التحكيم  نظام  إن  بل  الكتابة،  هي:  التحكيم  التفاق  الرصحية  اإلرادة  عن 
يكون  أن  »جيب  بقوله:  التحكيم  اتفاق  كتابة  وجوب  عىل  نص  السعودي 
اتفاق التحكيم مكتوبًا، وإال كان باطاًل«)1(، فنص النظام عىل بطالن اتفاق 
التحكيم الشفوي أو غري املكتوب؛ ألن الكتابة من أقوى األدلة عىل الرضا، 
األجنبي  االستثامر  منازعات  يف  التحكيم  أراد  ملن  بد  فال  التحكيم،  وإرادة 
يف  للتحكيم  مستقل  عقد  كتابة  أو  االستثامر،  عقد  يف  التحكيم  رشط  كتابة 
الكتابة،  مفهوم  من  تكون  صور  وهناك  األجنبي.  االستثامر  عقد  منازعات 
اإللكرتونية،  االتصال  وسائل  أو  الربقيات،  أو  املوثقة،  املراسالت  وهي: 
عىل  السعودي  التحكيم  نظام  نص  وقد  ذلك،  ونحو  اإللكرتوين  كالربيد 
طريف  من  صادر  حمرر  تضمنه  إذا  مكتوبًا  التحكيم  اتفاق  »يكون  بأنه:  ذلك 
التحكيم، أو إذا تضمنه ما تباداله من مراسالت موثقة أو برقيات، أو غريها 
أو  ما،  املكتوبة وتعد اإلشارة يف عقد  أو  اإللكرتونية،  االتصال  من وسائل 
اإلحالة فيه إىل مستند يشتمل عىل رشط للتحكيم، بمثابة اتفاق حتكيم«)2(. 
وكذلك ذهبت اتفاقية نيويورك للتحكيم، عىل اعتبار اتفاق التحكيم منتجًا 
الرسائل  ضمن  أو  األصيل،  العقد  يف  مكتوبًا  التحكيم  بند  ظهر  إذا  آلثاره 
والربقيات املتبادلة بني األطراف، أو ظهر عىل شكل اتفاق مستقل موقع من 

أطراف النزاع)3(.

نظام التحكيم السعودي، املادة )9(.  )1(

نظام التحكيم السعودي، املادة )9(.  )2(
1958م(،  )نيويورك،  وتنفيذها،  األجنبية  التحكيم  بقرارات  االعرتاف  اتفاقية  انظر:   )3(

املادة )2(.
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االتفاق  قبول  عىل  للتحكيم  النموذجي  األونسيرتال  القانون  ونص 
اإللكرتوين بأنه: »يستوىف اشرتاط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا بواسطة 
يكون  بحيث  متاحة،  فيه  الواردة  املعلومات  كانت  إذا  إلكرتوين،  خطاب 
الرجوع إليها الحقًا، ويقصد بتعبري اخلطاب اإللكرتوين أي: خطاب يوجهه 
املعلومات  بيانات:  رسالة  بتعبري  ويقصد  بيانات،  رسالة  بواسطة  الطرف 
مغنطيسية،  أو  إلكرتونية،  بوسائل  املخزنة  أو  املتلقاة  أو  املرسلة  أو  املنشأة 
التبادل  احلرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  تشمل  متشاهبة،  بوسائل  أو  برصية،  أو 
والنسخ  والتلكس،  والربق،  اإللكرتوين،  والربيد  للبيانات،  اإللكرتوين 
ملا سبق، سواًء  التحكيم وفقًا  إرادة األطراف عىل  توافقت  الربقي«)1(. وإذا 
إال  ذلك  عن  الرجوع  جيوز  فال  مشارطة،  أو  رشط  صورة  يف  االتفاق  كان 
بإرادته  التحكيم  عىل  االتفاق  عن  العدول  منهم  ألي  حيق  وال  باتفاقهم، 

املنفردة، إذ يظل رشط التحكيم يف هذه احلالة قائاًم)2(.
قدمه  ملا  وفقًا  الثابت  إن  حيث  »ومن  أنه:  املظامل  ديوان  قرر  ذلك  ويف 
املنازعات  هيئة  أمام  قدمت  ودفوع،  مذكرات  صور  من  وكالة  املدعى 
التجارية بجدة أثناء نظرها يف النزاع احلاصل حول موضوع الضامن اخلاص 
بانتهاء  يتمسك  وكالة  عليه  املدعى  كان  الذي  الوقت  يف  أنه  بينهام،  بالعقد 
العقد بام فيه رشط حتكيم، وكان املدعي وكالة يتمسك بحقه يف تنفيذ رشط 
قانون األونسيرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لعام 1958م، مع التعديالت   )1(
التجاري  للقانون  املتحدة  األمم  جلنة  عن  الصادر  2006م،  عام  يف  اعتمدت  التي 

الدويل، املادة )7(.
الرشيف،  وحييى  الرشقاوي  الشهايب  السعودي،  التحكيم  لنظام  وفقًا  التحكيم  مبادئ   )2(

ص)66(.
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مل  العقد  طريف  إرادة  بأن  الدائرة  هذه  منه  تستخلص  الذي  األمر  التحكيم، 
إعامله  عىل  االتفاق  تم  الرشط  أن  وذلك  التحكيم،  رشط  إلغاء  عىل  تتفقا 
بموافقة  إال  منه  التحلل  يمكن  وال  بالعقد،  املتعلقة  النزاعات  بصدد  بينهام 

الطرفني عىل إلغائه«)1(.
التجاري  التحكيم  سياق  يف  كان  سواًء  التحكيم  اتفاق  أن  الثابت  ومن 
الدويل، أو يف أي جانب آخر، يتطلب املوافقة باتباع الطريقة التقليدية، والتي 
تتضمن الرضا الرصيح املبارش من جانب طريف العالقة، وهذا يتم من خالل 
إبرام ما يسمى بعقد التحكيم، من أجل حل نزاعهام عن طريق التحكيم، بيد 
أن األمر خيتلف متامًا يف سياق التحكيم الدويل املتعلق بمنازعات االستثامرات 
األجنبية، حيث يف هذه احلالة األخرية ال يشرتط النموذج التقليدي لالتفاق 
عىل التحكيم، وإنام ظهر نموذج آخر يمكن اتباعه يف ذلك، وهو حتقق الرضا 
باللجوء إىل التحكيم من غري االتفاق، وقد أطلق عليه العديد من املسميات 
ويصف  الدويل،  اإللزامي  التحكيم  أو  االتفاقي،  غري  التحكيم  منها، 
البعض هذا التحكيم بالرضا اآليل، وسمى أيضًا بالتحكيم األحادي العابر 
للحدود، أو األحادي اجلانب، ووصف أيضًا بالتحكيم دون اتفاق مبارش، 
مبارش  عقد  إىل  فيه  االختصاص  يستند  ال  الذي  التحكيم  من  النوع  وهذا 
حلامية  الدول  بني  املعقودة  الدولية  االتفاقيات  إىل  يستند  بل  الطرفني،  بني 
وتشجيع االستثامرات، أو القوانني الداخلية لالستثامر األجنبي، والتي حتيل 

كلها إىل التحكيم)2(.
التي  التجارية  واملبادئ  األحكام  جمموعة  1409هـ،  لعام  )52/ت/4(  رقم  القرار   )1(

قررهتا هيئة التدقيق بديوان املظامل لألعوام 1408-1423هـ.
التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي، هفال صديق، ص)190(.  )2(
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الفرع الثاين: املحل:
املحل هو ما كان التعاقد بخصوصه وواقعًا عليه، واملحل هبذا املفهوم يف 
عقد التحكيم هو فض النزاع بني املتخاصمني من قبل شخص أو أشخاص 
معينني، خُيتارون من قبل املتعاقدين، دون اللجوء إىل القضاء املختص أصاًل 
بالفصل يف هذا النزاع، ويستوجب ذلك تنازل أطراف اخلصومة املؤقت يف 
وعرض  بينهم،  احلاصل  النزاع  حلل  العادي  القضاء  إىل  اللجوء  يف  حقهم 
هذا النزاع عىل شخص أو أشخاص معينني مرتتب عىل عقد التحكيم املربم 
التفاق  يكون  أن  التحكيم:  صحة  رشوط  ومن  اخلصومة)1(.  أطراف  بني 
أن  إال  رشعًا،  للتعاقد  قاباًل  املحل  يكون  أن  وجيب  مرشوع،  حمل  التحكيم 
موضوع  كان  فإذا  األطراف،  بني  الدائر  النزاع  بموضوع  مقيدة  املرشوعية 
األطراف  إجبار  يمكن  فال  فيها،  التحكيم  جيوز  ال  التي  املسائل  من  النزاع 
عىل تنفيذ التحكيم، فمرشوعية حمل التحكيم مرتبطة بطبيعة النزاع، وبغض 
ممكنًا  أو  موجودًا  املحل  يكون  أن  جيب  فإنه  االلتزام  حمل  صورة  عن  النظر 
وجيب أن يكون معينًا أو قاباًل للتعيني، كام جيب أن يكون قاباًل للتعامل فيه، 
وبصفة عامة جيب أن يكون حمل التحكيم مرشوعًا أي غري خمالف للنظام أو 
للتحكيم  القابلة  املسائل  من  املحل  يكون  أن  جيب  وبالتايل  العامة،  اآلداب 

وإال كان االتفاق باطاًل)2(.

طابع  له  احلق  هذا  كان  سواًء  ماليًا  حقًا  التحكيم  حمل  يكون  أن  وجيب 
النزاع حول عالقة قانونية ذات  مدين أو جتاري أو إداري، فاملهم أن يكون 

الوسيط يف التحكيم السعودي، فيصل الفاضل، ص)56(.  )1(
التحكيم التجاري يف اململكة العربية السعودية، حسني احلسني، ص)113(.  )2(
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بحق  أو  شخيص  بحق  متعلقًا  النزاع  يكون  أن  يستوي  كام  اقتصادي،  طابع 
عيني، وأيًا كان حمل احلق العيني عقارًا أو منقوالً، وال هيم مصدر احلق سواًء 

عقدًا أو عماًل غري مرشوع أو غري ذلك من مصادر االلتزام)1(.

طابع  ذا  بكونه  النزاع  حمل  عىل  املرصي  التحكيم  قانون  نص  وقد 
اقتصادي بـ: »كون التحكيم جتاريًا يف حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول 
ويشمل  عقدية،  غري  أو  كانت  عقدية  اقتصادي،  طابع  ذات  قانونية  عالقة 
ذلك عىل سبيل املثال توريد السلع أو اخلدمات والوكاالت التجارية وعقود 
والسياحية  الصناعية  الرتاخيص  ومنح  الفنية  أو  اهلندسية  واخلربة  التشييد 

وغريها«)2(.

النزاعات  ضمن  ومن  اقتصادي  طابع  ذا  األجنبي  االستثامر  عقد  ويعد 
األجنبي  االستثامر  نظام  نص  وقد  التحكيم،  فيها  يفصل  أن  يصح  التي 
النزاع يف االستثامر األجنبي للتحكيم مع »عدم  السعودي عىل جواز إحالة 

اإلخالل باالتفاقيات التي تكون اململكة العربية السعودية طرفًا فيها:

فيام  تنشأ بني احلكومة واملستثمر األجنبي  التي  تتم تسوية اخلالفات   .1
اإلمكان،  قدر  يًا  ُودِّ النظام  هذا  بموجب  هلا  املرخص  باستثامراته  عالقة  له 

فإذا تعذر ذلك حيل اخلالف حسب األنظمة.

ورشكائه  األجنبي  املستثمر  بني  تنشأ  التي  اخلالفات  تسوية  تتم   .2
يًا قدر  السعوديني فيام له عالقة باستثامراته املرخصة بموجب هذا النظام ُودِّ

قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، فتحي وايل، ص)121(.  )1(
قانون التحكيم املرصي، املادة )2(.  )2(
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فإذا تعذر ذلك حيل اخلالف حسب األنظمة«)1(. ويقصد بتسوية  اإلمكان، 
اخلالفات وديًا هي الوسائل البديلة لفض املنازعات من التحكيم والوساطة 

والصلح. والتوفيق 

عدم  »مع  أنه:  عىل  اإلمارايت  املبارش  األجنبي  االستثامر  قانون  ونص 
قد  التي  واملنازعات  اخلالفات  تسوية  جيوز  التقايض،  يف  باحلق  اإلخالل 
لفض  البديلة  الوسائل  بكافة  املبارش  األجنبي  االستثامر  مرشوع  عن  تنشأ 

املنازعات«)2(.

الكويتي عىل جواز االتفاق  املبارش  قانون هيئة تشجيع االستثامر  ونص 
هي  وحدها  الكويتية  املحاكم  »تكون  بأنه:  التحكيم  إىل  النزاع  إحالة  عىل 
املختصة بنظر أي نزاع ينشأ بني مرشوعات االستثامر والغري أيًا كان، وجيوز 

االتفاق عىل االلتجاء يف هذا النزاع إىل التحكيم«)3(.

االستثامر  نزاع  إحالة  جواز  عىل  اجلزائري  االستثامر  ترقية  قانون  ونص 
والدولة  األجنبي  املستثمر  بني  خالف  كل  »خيضع  بأنه:  للتحكيم  األجنبي 
اجلزائرية يف حقه، للجهات القضائية اجلزائرية املختصة إقليميًا، إال يف حالة 
تتعلق  اجلزائرية  الدولة  أبرمتها  األطراف  متعددة  أو  ثنائية  اتفاقيات  وجود 

نظام االستثامر األجنبي السعودي، املادة )13(.  )1(
لسنة  رقم )19(،  احتادي،  بقانون  اإلمارايت، مرسوم  املبارش  األجنبي  االستثامر  قانون   )2(

2018م، املادة )12(.
قانون هيئة تشجيع االستثامر املبارش الكويتي، قانون رقم )116(، لسنة2013م، املادة   )3(

.)26(
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تسوية  بند  عىل  بنص  املستثمر  مع  اتفاق  حالة  يف  أو  والتحكيم،  باملصاحلة 
يسمح للطرفني باالتفاق عىل حتكيم خاص«)1(.

الفرع الثالث: السبب:

رضا  توافر  عن  -فضاًل  جيب  التحكيم  اتفاق  رشوط  تكتمل  لكي 
الطرفني الصحيح وصالحية املحل للتحكيم- أن يكون السبب الذي يدفع 
العامة،  القواعد  الشأن  إليه سببًا حقيقيًا ومرشوعًا وتطبق يف هذا  األطراف 
إذا  السبب كذلك  التحكيم، ويكون  اتفاق  يقوم  السبب ومهيًا فال  فإذا كان 
فإن  حتكيم،  اتفاق  تضمن  عقد  صورية  ثبتت  فإذا  صوري  عقد  إىل  استند 
التحكيم يكون صوريًا، ومن ثم يكون ألي من الطرفني اللجوء إىل القضاء 

إلثبات تلك الصورية.

كذلك جيب أن يكون السبب مرشوعًا، فإذا كان غري مرشوع فال وجود 
التفاق التحكيم، ويكون السبب غري مرشوع إذا انطوى عىل إحدى حاالت 
أحكام  تطبيق  من  التهرب  بقصد  التحكيم  إىل  اللجوء  كان  لو  كام  الغش، 

القانون اآلمرة فيام لو طرح النزاع أمام القضاء.

ويفرتض حسب القواعد العامة توافر السبب املرشوع ما مل يقم الدليل 
سببًا  له  أن  يفرتض  العقد  يف  سبب  له  يذكر  مل  التزام  فكل  ذلك،  غري  عىل 

مرشوعًا ما مل يقم الدليل عىل غريه)2(.

قانون ترقية االستثامر اجلزائري، املادة )24(.  )1(
مبادئ التحكيم، الشهايب الرشقاوي، ص)94(.  )2(
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الفرع الرابع: األهلية:

التحكيم،  اتفاق  يربم  أن  واالعتباري  الطبيعي  الشخص  من  لكل  حيق 
اتفاق  طريف  لدى  الالزمة  األهلية  فتوافر  حقوقه،  يف  للترصف  أهاًل  دام  ما 
التحكيم يعد ركنًا من أركان صحة هذا االتفاق، واألهلية املطلوبة لذلك هي 
أهلية الترصف يف احلق حمل التحكيم، وليست أهلية االلتجاء إىل القضاء)1(.

اتفاق  املطلوبة يف  أن األهلية  الدولية  األنظمة واالتفاقيات  ولقد نصت 
ألن  توافرها،  التحكيم  اتفاق  لصحة  ويتعني  الترصف  أهلية  هي  التحكيم 
بااللتزام بحكم  التزامات متبادلة بني األطراف  التحكيم ينطوي عىل  اتفاق 
املحكمني)2(، ومثال هذا ما نص عليه نظام التحكيم بأنه: »ال يصح االتفاق 
عىل التحكيم إال ممن يملك الترصف يف حقوقه سواء أكان شخصًا طبيعيًا -أو 
الترصف يف حقوقه  اعتباريًا«)3(. وُيقصد بمن يملك  من يمثله- أم شخصًا 
عىل  اإلمارايت  التحكيم  قانون  نص  وقد  الكاملة،  باألهلية  يتصف  من  هو 
بأنه: »ال ينعقد االتفاق عىل التحكيم إال من الشخص الطبيعي الذي  ذلك 
يتمتع بأهلية الترصف يف احلقوق، أو من ممثل الشخص االعتباري املفوض 
يف إبرام االتفاق عىل التحكيم وإال كان االتفاق باطاًل«)4(. فاملعدوم األهلية 
التحكيم  اتفاق  ويكون  التحكيم،  اتفاق  إبرام  له  حيق  ال  األهلية  والناقص 

باطاًل ليس له أي أثر قانوين.
مبادئ التحكيم، الشهايب الرشقاوي، ص)67(.  )1(

التحكيم كآلية لفض املنازعات، سمري جاويد، ص)48(.  )2(
نظام التحكيم السعودي املادة )10(.  )3(
قانون التحكيم اإلمارايت، املادة )4(.  )4(
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عن  إال  تصح  ال  آلثاره  املنتجة  واإلرادة  التمييز،  هو  األهلية  مناط  إن 
وحتمل  احلقوق  الكتساب  صالحيته  بمعنى  األهلية  كامل  أي  كامل،  متييز 
كامل  يكون  أن  الرشد  سن  بلغ  الذي  الشخص  يف  فاألصل  االلتزامات، 
فيها  بام  والرشاء،  كالبيع  القانونية،  الترصفات  كل  جُيري  أن  فله  األهلية، 

االتفاق عىل التحكيم، برشط سالمة قواه العقلية، وعدم احلجر عليه.

ونظرًا الستثنائية وخطورة اتفاق التحكيم يف سلب اختصاص القضاء، 
جيب أن يتمتع من يتفق عليه بكامل األهلية، بمعنى أنه بلغ سن الرشد وفقًا 
أي  إجراء  عن  عليه  حمجور  وغري  العقلية،  قواه  بكامل  يتمتع  وأن  للنظام، 

ترصف من الترصفات القانونية)1(.

ويعترب اإلنسان ناقص األهلية متى ما كانت ترصفاته موقوفة عىل إجازة 
شخص آخر ملثل هذه الترصفات كالويل والويص والقيم، وذلك بعد احلصول 
عىل إذن املحكمة املختصة يف بعض األحيان، وتشمل حالة نقصان األهلية 
الصغري املميز، وهو من بلغ سن التمييز ومل يبلغ سن األهلية، وبناء عليه فإن 
الصبي املميز يف النظام السعودي هو من كان عمره بني سن السابعة عرشة 
والثامنة عرشة، ومل يكن سفيهًا أو معتوهًا أو جمنونًا أو ذا غفلة، ويشمل ذلك 
والسفيه  املميز  الصبي  جيرهيا  التي  الترصفات  يف  فاألصل  واألنثى،  الذكر 
واملعتوه تعترب جائزة إذا كانت نافعة، وال يشرتط األذن من الويل أو الويص، 
لو  حتى  هبا  االعتداد  جيوز  فال  حمضًا  رضرًا  ضارة  الترصفات  كانت  ذا  أما 
والرضر  النفع  بني  دائرة  الترصفات  كانت  إذا  أما  الويص،  أو  الويل  هبا  أذن 

الوجيز يف رشح نظام التحكيم، نارص الزيد، ص)120(.  )1(
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فإن إجازهتا موقوفة عىل إذن الويل أو الويص، ولكن هناك بعض الترصفات 
ملزم الويص أو الويل أو القيم بأخذ رأي املحكمة املختصة قبل إجازهتا أو 
رفضها، ومن هذه الترصفات االتفاق عىل التحكيم، كام جيب عىل املحكمة 

املختصة أن حتكم ببطالنه من تلقاء نفسها)1(.

أما بالنسبة ألهلية الشخص االعتباري قد نص نظام التحكيم السعودي 
أنه: »ال يصح االتفاق عىل التحكيم إال ممن يملك الترصف يف حقوقه  عىل 
سواًء أكان شخصًا طبيعيًا -أو من يمثله- أم شخصًا اعتباريًا«)2(. فكام أجاز 
فإن  وعليه  االعتباري.  للشخص  أجازه  الطبيعي  للشخص  التحكيم  اتفاق 
يضمهم  األشخاص  من  مجاعة  سوى  ليس  اخلاص  االعتباري  الشخص 
تكوين يرمي إىل هدف معني، أو جمموعة من األموال ترصد لتحقيق غرض 
عن  ومتميزًا  مستقاًل  شخصًا  فتكون  الشخصية،  القانون  عليها  يطبق  معني 
األشخاص الذين يسامهون يف نشاطها أو يفيدون منها، كالدولة واجلمعية، 

والرشكة، واملؤسسة)3(.

الترصفات  مجيع  يامرس  أن  حياته  أثناء  احلق  له  االعتباري  والشخص 
وطلب  التقايض  يف  احلق  له  كام  ويتملك،  ويشرتي  يبيع  أن  فله  القانونية، 
الصلح أو االتفاق عىل التحكيم، وكل ذلك مرشوط بام يسمح له به النظام 

من جهة، وما يسمح به عقد تأسيسه من جهة ثانية)4(.
التحكيم يف اململكة العربية السعودية، حممد البجاد، ص)90(.  )1(

نظام التحكيم السعودي، املادة )10(.  )2(
القانون التجاري السعودي، حممد حسن اجلرب، الطبعة الرابعة، 1417هـ، ص)203(.  )3(

التحكيم يف اململكة العربية السعودية، حممد البجاد، ص)94(.  )4(
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اهليئات  يتبعها من  ما  أو  الدولة  أن أطراف عقد االستثامر األجنبي  وبام 
أوالً  أتطرق  سوف  أخرى،  جهة  من  األجنبي  واملستثمر  جهة،  من  العامة 
الشخصية االعتبارية اخلاصة  ثانيًا ألهلية  أتطرق  ثم  العامة،  اهليئات  ألهلية 

األجنبية.

أوالً: أهلية الشخصية االعتبارية العامة:

املجتمع،  بتحقيق مصالح هتم  تقوم  العامة هيئات  الشخصية االعتبارية 
عن طريق مرافق معينة الغرض منها حتقيق تلك املصالح، ويمنحها القانون 
أدى  وقد  واملديريات.  العامة  واملؤسسات  كالدولة  االعتبارية،  الشخصية 
إنشاء  طريق  عن  مرافقها  تدير  الدولة  أصبحت  أن  إىل  االقتصادي  التطور 
الرشكات، أو أن تدير مرافقها عن طريق الرشكات ذات رأس املال املختلط، 
حيث يتيح ذلك مشاركة الدولة يف إدارة بعض املرافق. وتتمتع شخصيات 
سلطة  وهلا  الطبيعي،  كالشخص  باالستقاللية،  االعتبارية  العام  القانون 
أو  إنشائها،  سند  يعينها  التي  احلدود  يف  وأهلية  القانونية  الترصفات  إبرام 

التي يقررها النظام وللشخص االعتباري نائب يعرب عن إرادته)1(.

اللجوء  جواز  يرى  البرتول  اكتشاف  بداية  منذ  السعودي  والنظام 
البرتول  عقود  أن  ذلك  يؤكد  ومما  اإلدارية،  املنازعات  لفض  التحكيم  إىل 
التي كانت اململكة تربمها مع رشكات البرتول كانت تنص عىل اللجوء إىل 

التحكيم يف حال نشوب نزاع بني الطرفني.

التحكيم التجاري، حسني احلسني، ص)177(.  )1(
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صدر  فقد  التحكيم،  من  السعودي  النظام  موقف  الحقًا  تغري  وقد 
الوزراء رقم )85( وتاريخ 1383/1/17هـ، والذي منع  قرار من جملس 
األطراف  مع  نزاع  أي  إحالة  من  األخرى  وأجهزهتا  السعودية  احلكومة 
استثنى  وقد  الوزراء،  جملس  رئيس  موافقة  بعد  إال  التحكيم  إىل  األخرى 
هذا القرار اتفاقيات االمتياز التي يكون فيها للمملكة مصالح حيوية فأجاز 
امللغي عام  السعودي  التحكيم  فيها، وقد صدر نظام  التحكيم  إدراج رشط 

1403هـ)1(.

أنه ال جيوز  بمعنى  املنازعات،  أنواع  من  نوع  أي  النظام  يستثن هذا  ومل 
للجهات احلكومية االتفاق عىل التحكيم إال بعد احلصول عىل موافقة رئيس 

جملس الوزراء.

ومل يتغري هذا احلكم مع صدور نظام التحكيم السعودي لعام 1433هـ 
والذي نصَّ عىل أنه: »ال جيوز للجهات احلكومية االتفاق عىل التحكيم إال 
بعد موافقة رئيس جملس الوزراء ما مل يرد نص نظامي خاص جييز ذلك«)2(. 
وقد ذهب البعض استنادًا إىل عبارة: »ما مل يرد نص نظامي خاص جييز ذلك« 
إىل أن بعض األنظمة السعودية قد أعطت اجلهة احلكومية احلق -استثناء- يف 
املوافقة املسبقة، ومن هذه األنظمة  التحكيم مبارشة دون أخذ  االتفاق عىل 
أنه: »جيوز االتفاق عىل  الذي ينص عىل  التعديني السعودي  نظام االستثامر 

املادة  1403/7/12هـ،  تاريخ  )م/46(،  رقم  )امللغى(،  السعودي  التحكيم  نظام   )1(
.)3(

نظام التحكيم السعودي، املادة )10(.  )2(
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تسوية أي نزاع أو خالف ينشأ بني مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم 
وفقًا ألحكام نظام التحكيم يف اململكة«)1(.

ويقول البعض اآلخر: أن هذه األنظمة التي فيها اللجوء للتحكيم ليس 
بنظام  التحكيم  عىل  االتفاق  يف  احلكومية  اجلهة  حق  قيدت  ألهنا  إذن؛  فيها 
موافقة  احلالة  هذه  يف  االتفاق  لصحة  اشرتط  الذي  السعودي،  التحكيم 

رئيس جملس الوزراء)2(.

املنافسات  نظام  نص  يف  ورد  ما  اخلصوص  هذا  يف  احلقيقي  واالستثناء 
موافقة  -بعد  احلكومية  »للجهة  بأنه:  السعودي  احلكومية  واملشرتيات 
الالئحة«)3(. وقد وضحت  ما توضحه  التحكيم وفق  االتفاق عىل  الوزير- 
الالئحة ما يأيت: »مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )2( من املادة )92( من النظام 

يشرتط لالتفاق عىل التحكيم ما ييل:

مليون(  )مائة  قيمتها  تتجاوز  التي  العقود  عىل  التحكيم  يقترص  أن   .1
ريال، وجيوز للوزير تعديل هذا احلد وفق ما يراه مناسبًا.

وتاريــخ  )م/47(،  رقــم  ملكــي  بمرســوم  الصــادر  التعدينــي،  االســتثامر  نظــام   )1(
.)58( املــادة  1425/8/20هـــ، 

حممد  اململكة  يف  التحكيم  ص)77-74(،  الرشقاوي،  الشهايب  التحكيم،  مبادئ   )2(
البجاد، ص)96-99(، التحكيم التجاري، حسني احلسني، ص)179-177(.

رقم  ملكي  بمرسوم  الصادر  السعودي،  احلكومية  واملشرتيات  املنافسات  نظام   )3(
)م/128(، وتاريخ 1440/11/13هـ، املادة )92(.
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قبول  جيوز  وال  املنازعة،  موضوع  عىل  اململكة  أنظمة  تطبيق  يتم  أن   .2
العقود  اململكة وتطبيق إجراءاهتا إال يف  التحكيم لدى هيئات دولية خارج 

مع األشخاص األجانب.

3. أن ينص عىل التحكيم ورشوطه يف وثائق العقد«)1(.
يف  كبريًا  تطورًا  املنافسات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من  النص  هذا  ُيعد 
عقود  وبخاصة  احلكومية،  العقود  يف  التحكيم  يف  خاصة  التحكيم،  عجلة 
كان  سواًء  احلكومي  العقد  تضمني  أجازت  حيث  األجنبي،  االستثامر 
يكون  أن  برشط  التحكيم،  رشط  أجنبي  أو  وطني  شخص  اآلخر  الطرف 
يف  التحكيم  نظام  عىل  التحكيم  يكون  وأن  فأكثر،  مليون  مائة  العقد  قيمة 
األجنبي،  االستثامر  عقد  أو  األجنبي  املستثمر  ذلك  من  واستثنى  اململكة، 

فيجوز االتفاق عىل هيئة حتكيمية دولية خارج اململكة.
وقد وضعت وزارة املالية بعد إصدار الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات 
عقود نموذجية للعقود احلكومية 2020م، ونص ضمنها عىل التحكيم بأنه: 
»أوالً: أي منازعة أو خالف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو 
عن اإلخالل به أو إهنائه أو بطالنه، تسوى عن طريق التحكيم املؤسيس يف 
املركز السعودي للتحكيم التجاري وفق قواعد التحكيم لدى املركز املذكور 

السارية التنفيذ يف تاريخ استالم طلب التحكيم«)2(.
بالقرار  املعدلة  السعودي،  احلكومية  واملشرتيات  املنافسات  لنظام  التنفيذية  الالئحة   )1(

الوزاري رقم )3479(، وتاريخ1441/8/11هـ، املادة )154(.
موقع وزارة املالية السعودي:  )2(

https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/Pages/
Regulations.aspx

https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/Pages/Regulations.aspx
https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/Pages/Regulations.aspx
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ثانيًا: أهلية األشخاص االعتبارية األجنبية:

واشنطن(  )اتفاقية  االستثامر  منازعات  لفض  الدويل  املركز  عرف  قد 
جنسية  حيمل  معنوي  شخص  »كل  بأنه:  األجنبي  االعتباري  الشخص 
النزاع، يف تاريخ  الدولة الطرف يف  املتعاقدة األخرى خالف  الدول  إحدى 
إعطاء األطراف موافقتهم عىل طرح النزاع عىل التوفيق أو التحكيم، وأيضًا 
كل شخص معنوي حيمل جنسية الدول املتعاقدة الطرف يف النزاع يف ذات 
بالنظر  األخرى(  املتعاقدة  الدولة  رعايا  )أحد  اعتباره  عىل  ويتفق  التاريخ، 
التفاق  بالنسبة  األجنبية«)1(،  املصالح  قبل  من  عليه  متارس  التي  الرقابة  إىل 
التحكيم التي تربمه األشخاص االعتبارية األجنبية فيكون صحيحًا ومنتجًا 
آلثاره إذا كان الشخص االعتباري األجنبي الذي أبرم االتفاق يملك إبرام 
مثل هذا الترصف وفقًا لقانون الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الرئيس 

الفعيل)2(.

األجنبي  املستثمر  رشوط  السعودي  املالية  السوق  هيئة  أصدرت  وقد 
املؤهل للدخول يف االستثامر يف سوق املال السعودي بأنه: »يشرتط لتأهيل 
املحددة  التأهيل  استيفاء مجيع رشوط  أجنبي مؤهل  الطلب كمستثمر  مقدم 

يف املادة )6( من هذه القواعد. وهي:

املركز الدويل لفض منازعات االستثامر )اتفاقية واشنطن(، املادة )25(.  )1(
السيد احلداد، بريوت،  الدويل، حفيظة  التجاري  التحكيم  العامة يف  النظرية  املوجز يف   )2(
الشهايب  التحكيم،  مبادئ  كتاب  عن  نقاًل  ص)428(،  2010م،  احللب  منشورات 

الرشقاوي، ص)74(.
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1. جيب أن يكون مقدم الطلب مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من 
املالية. رشكات  الوساطة واألوراق  البنوك. رشكات  الفئات اآلتية:  إحدى 
أي  االستثامر.  صناديق  هلا.  التابعة  واملؤسسات  احلكومية  اجلهات  التأمني. 

مؤسسة مالية أخرى ترى اهليئة أهليتها.

2. جيب أن تكون املؤسسات املالية املشار إليها يف الفقرات الفرعية من 
هذه املادة مرخصًا هلا من قبل هيئة تنظيمية، ومؤسسة يف دولة تطبق معايري 

تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايري التي تطبقها اهليئة أو مقبولة لدهيا.

الفرعية  الفقرات  يف  إليها  املشار  املالية  املؤسسات  تكون  أن  جيب   .3
)1/د( و)1/هـ( من الفقرة )أ( من هذه املادة مؤسسة يف دولة تطبق معايري 

تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايري التي تطبقها اهليئة أو مقبولة لديه«)1(.

المطلب الثالث: آثار اتفاق التحكيم في منازعات االستثمار األجنبي:

للجانبني  أو مشارطة، كأي عقد ملزم  التحكيم سواء كان رشطًا  اتفاق 
يرتب أثرين مهمني يف ذمة طرفيه أوهلام: يتمثل يف االلتزام بعرض النزاع عىل 
من  النزاع  أطراف  حرمان  يف  فيتمثل  الثاين:  أما  اإلجيايب(،  )األثر  التحكيم 
عدم عرض النزاع أمام القضاء أو أي وسيلة أخرى )األثر السلبي( وأوضح 

ذلك من خالل الفرعيني التاليني:

القواعد املنظمة االستثامر املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف األوراق املالية املدرجة،   )1(
وتاريخ   ،)2018-3-1( رقم  بالقرار  املالية،  السوق  هيئة  جملس  عن  الصادرة 

1439/4/22هـ، املادة )6-5(.
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الفرع األول: األثر اإلجيايب:

يتجهوا  أن  بينهم  نزاع  نشوء  حال  يف  ملزمون  التحكيم  اتفاق  أطراف 
إال  ذلك  عن  العدول  يمكنهم  وال  الوساطة،  أو  للقضاء  وليس  للتحكيم، 
ولكنه  فقط،  ألطرافه  ملزم  األثر  هذا  أن  العام  واألصل  اجلميع.  بموافقة 
يمكن أن يرسي عىل اخللف العام كالوارث واملوىص له بجزء غري معني من 
التحكيم  بالنسبة التفاق  الطرف األصيل  يأخذ حكم  العام  فاخللف  الرتكة. 
للخلف  بالنسبة  احلال  وكذلك  العقد،  هذا  آثاره  إليه  سلفه  أبرمه  الذي 
بالرغم  فهذا  بالذات،  معني  مال  السلف  من  إليه  انتقل  الذي  وهو  اخلاص 
التزام الغري باالتفاق عىل التحكيم يف حدود ما انتقل إليه من العقد األصيل، 

بام فيه االتفاق عىل التحكيم)1(.

اتفقوا  الذين  األطراف  إلزام  عىل  السعودي  التحكيم  نظام  نص  وقد 
بالتحكيم حتى وإذا كان  بينهم  الواقع  النزاع  التحكيم وجوب أن حيل  عىل 
أثناء  التحكيم  االتفاق عىل  تم  »إذا  املحكمة:  الدعوى يف  نظر  أثناء  االتفاق 
نظر الدعوى أمام املحكمة املختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إىل 
عن  املحكمة  يف  الدعوى  نظر  قبل  التحكيم  اتفاق  كان  وإذا  التحكيم«)2(. 
القضاء  عىل  النزاع  وعرض  التحكيم  مشارطة  أو  التحكيم  رشط  طريق 
الدفع  التحكيم، ويكون  اتفاق عىل  بوجود  الدفع  النزاع  فيحق ألحد طريف 
املحكمة  عىل  وجيب  الدعوى،  يف  دفاع  أو  طلب  أي  قبل  األوىل  اجللسة  يف 
الزيد،  غنيم  نارص  السعودية،  العربية  اململكة  يف  التحكيم  نظام  رشح  يف  الوجيز   )1(

ص)131(.
نظام التحكيم السعودي، املادة )12(.  )2(
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رصف النظر عن الدعوى، وقد نص نظام التحكيم السعودي عىل ذلك بأنه: 
»جيب عىل املحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد يف شأنه اتفاق حتكيم أن حتكم 
بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع املدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع 

يف الدعوى«)1(.

املحكمة  بأنه: »1. جيب عىل  اإلمارايت عىل ذلك  التحكيم  قانون  ونص 
التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق حتكيم، أن حتكم بعدم قبول الدعوى 
إذا دفع املدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع يف موضوع الدعوى، 
يستحيل  أو  باطل  التحكيم  عىل  االتفاق  أن  للمحكمة  يتبني  مل  ما  وذلك 

تنفيذه.

يف  البدء  دون  السابق  البند  يف  إليها  املشار  الدعوى  رفع  حيول  ال   .2
إجراءات التحكيم أو االستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم«)2(.

حمكمة  عليه  وصادقت  السعودية  املحاكم  يف  قضائي  حكم  صدر  وقد 
العقد  يف  حتكيم  رشط  وجود  بسبب  الدعوى  عن  النظر  برصف  االستئناف 
أمام  النزاع  بعرض  امللزم  األثر  فيه  وهذا  أحدمها)3(.  به  ودفع  بينهام  املربم 

التحكيم.

نظام التحكيم السعودي، املادة )11(.  )1(
قانون التحكيم اإلمارايت، املادة )8(.  )2(

انظر: جمموعة األحكام القضائية، الصادرة عن وزارة العدل السعودي، املجلد )13(،   )3(
ص)471(.
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الفرع الثاين: األثر السلبي:

أطرافه،  بني  النزاع  لتسوية  طريقًا  التحكيم  اختاذ  عىل  االتفاق  تم  إذا 
عن  االمتناع  وهو  أال  مهم  أثر  ذلك  عىل  ترتب  كتابة،  االتفاق  ذلك  وإبرام 
أي  قبل  عليه  املدعى  بذلك  متسك  وإذا  الدولة.  قضاء  القضاء،  إىل  اللجوء 
طلب أو دفاع يف املوضوع، ويف ذلك نص نظام التحكيم السعودي عىل أنه: 
»جيب عىل املحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد يف شأنه اتفاق حتكيم أن حتكم 
بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع املدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع يف 
الدعوى«)1(. وهذا األثر السالب الختصاص القضاء قرره بعض القوانني، 
نزاع  الدولة  قضاء  عىل  يعرض  »عندما  بأنه:  الفرنيس  التحكيم  قانون  مثل 
من  ويتضح  اختصاصه«)2(.  عدم  القضاء  يعلن  حتكيم،  اتفاقية  عن  ناشئ 
النص أن املحكمة جيب عليها إذا أحيل إليها نزاع بني أطرافها اتفاق حتكيم 
بسبب  النزاع  هبذا  النظر  قبول  بعدم  وترصح  النزاع  عن  النظر  ترصف  أن 

وجود اتفاق بإحالة النزاع إىل التحكيم.

لعام  الدويل  التجاري  للتحكيم  النموذجي  األونسيرتال  قانون  أما 
1985م فقد نص عىل أنه: »عىل املحكمة التي ترفع أمامها دعوى يف مسألة 
أحد  طلب  إذا  التحكيم،  إىل  الطرفني  حتيل  أن  حتكيم  اتفاق  بشأهنا  أبرم 

نظام التحكيم السعودي، املادة )11(.  )1(
املادة  2011/5/1م،  بتاريخ  2011م،  لسنة   ،)48( رقم  الفرنيس،  التحكيم  قانون   )2(

.)1448(
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الطرفني يف موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه األول يف موضوع النزاع، مال م 
يتضح هلا أن االتفاق باطل والٍغ أو عديم األثر أو ال يمكن تنفيذه«)1(.

بعدم  حتكم  أن  املحكمة  عىل  كان  القضاء،  إىل  األطراف  أحد  جلأ  فإذا 
جواز نظر الدعوى، برشط أن يتمسك به املدعى عليه قبل أي طلب أو دفع 
يف املوضوع كام نصت عليه أغلب القوانني ومنها نظام التحكيم السعودي، 
وتطبيقًا لذلك فقد نقضت حمكمة االستئناف اإلدارية حكاًم للدائرة التجارية 
الثالثة باملحكمة اإلدارية، والتي قضت فيها الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى 
يف  االستئناف  حمكمة  استندت  وقد  الطرفني.  بني  التحكيم  رشط  لوجود 
لوجود  الدعوى  نظر  جواز  بعدم  قضت  قد  الدائرة  »أن  عىل:  احلكم  نقض 
مل  وكالة  املدعي  أن  وذلك  املدعي،  طلب  خالف  وهذا  التحكيم،  رشط 
للدائرة  يكن  مل  طلبه  فلو  ذلك  عىل  وفضاًل  موضوعًا،  الدعوى  نظر  يطلب 
املدعى عليها قبل أي  الدعوى حتى تدفع بذلك  أن تقيض بعدم جواز نظر 
طلب أو دفاع...«)2(. وإذا اتفق األطراف عىل التحكيم أثناء نظر النزاع أمام 
أن  املحكمة  عىل  جيب  إذ  حينئذ؛  يرتتب  لالتفاق  املانع  األثر  فإن  املحكمة، 
أنه:  عىل  السعودي  التحكيم  نظام  نص  حيث  التحكيم)3(،  إىل  النزاع  حتيل 

القانون األونسيرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لعام 1985م، مع تعديالت   )1(
2006م، جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل، املادة )7(.

احلكم القضائي رقم )135( لعام 1435هـ، نقاًل عن الوجيز يف رشح نظام التحكيم،   )2(
نارص الزيد، ص)134(.

مبادئ التحكيم، الشهايب الرشقاوي، ص)117(.  )3(
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»إذا تم االتفاق عىل التحكيم أثناء نظر النزاع أمام املحكمة املختصة، وجب 
عليها أن تقرر إحالة النزاع إىل التحكيم«)1(.

نظام التحكيم السعودي، املادة )12(.  )1(
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الثاني المبحث 
إجراءات التحكيم في منازعات االستثمار األجنبي

بدء  حيث  من  عليها،  يسري  وقواعد  وإجراءات  بداية  له  نظام  التحكيم 
التحكيم،  إجراءات  وسري  التحكيم،  هيئة  واختيار  التحكيم،  إجراءات 
من  ذلك  أوضح  اإلجراءات.  من  ذلك  وغري  التحكيم،  إجراءات  وانتهاء 

خالل املطالب التالية:

المطلب األول: بدء إجراءات التحكيم:

للبدء بالفصل يف النزاع عن طريق التحكيم ال بد أن يكون هناك اتفاق 
حتكيم بني أطراف اخلصومة، سواء كان هذا االتفاق عىل شكل رشط حتكيم، 
مسبق عىل اللجوء إىل التحكيم عند نشوء أي نزاع، منصوص عليه يف عقد 
مشارطة  شكل  عىل  االتفاق  هذا  كان  أو  األطراف،  بني  األساسية  العالقة 
حتكيم متت صياغتها بني األطراف بعد حدوث النزاع، يتضمن اتفاقهم عىل 

اللجوء إىل التحكيم للفصل فيه)1(.

اللجوء  يف  الراغب  الطرف  بقيام  التحكيمية  الدعوى  إجراءات  وتبدأ 
اتفاق  املسامة يف  التحكيمية  املؤسسة  التحكيم إىل  بتقديم طلب  التحكيم  إىل 
النزاع  بشأن  للتحكيم  للخضوع  اآلخر  الطرف  خماطبة  يف  لتبدأ  التحكيم، 
يكن  مل  إذا  النزاع،  يف  اآلخر  الطرف  إىل  مبارشة  يوجه  أو  الطلب،  يف  املبني 
الطرفان قد اتفقا عىل تسمية مؤسسة معينة يتم التحكيم من خالهلا، خُيطِر فيه 

التحكيم يف اململكة العربية السعودية، حممد نارص البجاد، ص)226(.  )1(
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طالب التحكيم )املدعي - املحتكم( املطلوب التحكيم ضده )املدعى عليه 
- املحتكم ضده( برغبته يف حسم النزاع القائم بينهام عن طريق التحكيم)1(.

وقد نص نظام التحكيم السعودي عىل أن: »تبدأ إجراءات التحكيم من 
اليوم الذي يتسلم فيه أحد طريف التحكيم طلب التحكيم من الطرف اآلخر، 
التحكيم املرصي  قانون  التحكيم عىل غري ذلك«)2(. ونص  يتفق طرفا  مل  ما 
املدعى  فيه  يتسلم  الذي  اليوم  من  التحكيم  إجراءات  »تبدأ  بأنه:  ذلك  عىل 

عليه طلب التحكيم من املدعي ما مل يتفق الطرفان عىل موعد آخر«)3(.

وإذا تعدد أطراف التحكيم فتبدأ اإلجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه 
آخر طرف طلب التحكيم، وقد نصت الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم عىل 
أنه: »إذا تعددت أطراف التحكيم تبدأ اإلجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه 

آخر طرف طلب التحكيم«)4(.

الطرف  أو إىل  املحتكم سواء وجه إىل مؤسسة حتكيمية  ويتضمن طلب 
التحكيم  لنظام  التنفيذية  الالئحة  عليها  نصت  بيانات  عدة  مبارشة  اآلخر 
التحكيم  طلب  تضمني  التحكيم  طالب  »عىل  كالتايل:  وهي  السعودي 
البيانات  النظام-  من  والعرشين(  )السادسة  املادة  يف  عليه  -املنصوص 
وجنسيته،  منهام،  كل  ومهنة  وجد-  -إن  يمثله  من  واسم  اسمه،  أ.  اآلتية: 

مبادئ التحكيم، الشهايب الرشقاوي، ص)256(.  )1(
نظام التحكيم السعودي، املادة )26(.  )2(

قانون التحكيم املرصي رقم )27( لسنة 1994م، املادة )27(.  )3(
الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، املادة )11(.  )4(
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وموطنه، وعنوانه، ووسائل االتصال. ب. اسم طرف التحكيم اآلخر. ج. 
بيان موجز بالعالقة التعاقدية، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقائعه، 
طلبات  يشمل  خمترص  د.  التحكيم.  طلب  تقديم  إىل  أدت  التي  والظروف 
تسمية  النص عىل  املحكم يف حالة عدم  بتعيني  اقرتاح  هـ.  التحكيم.  طالب 
هيئة التحكيم وكان املحكم واحدًا، أو إشعار بتعيني املحكم املختار من قبل 

طالب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة أو أكثر«)1(.

وقد نص املركز الدويل لفض منازعات االستثامر عند طلب التحكيم عىل 
أن: »الدولة املتعاقدة أو أحد رعايا دولة متعاقدة الذي يرغب يف االلتجاء إىل 
العام،  السكرتري  إىل  الغرض  كتابيًا هلذا  يقدم طلبًا  أن  يتعني عليه  التحكيم، 
الذي يقوم بإرسال صورة منه إىل الطرف اآلخر، وجيب أن يشتمل الطلب 
عىل بيانات تتعلق بموضوع النزاع وهوية األطراف وموافقتهم عىل تقديمه 
والتحكيم  التوفيق  عىل  املنازعات  بطرح  املتعلقة  لالئحة  طبقًا  للتحكيم 
البيانات  ضوء  يف  قدر  إذا  إال  الطلب،  تسجيل  العام  السكرتري  عىل  ويتعني 
وجيب  املركز.  اختصاص  عن  جيل  بشكل  خيرج  النزاع  أن  بالطلب  الواردة 
عىل السكرتري العام أن خيطر األطراف عىل الفور بتسجيل الطلب أو رفض 

تسجيله«)2(.

منازعات  لفض  الدويل  للمركز  السعودية  العربية  اململكة  انضمت  وقد 
1979م،  سبتمرب   28 يف  التوقيع  تم  وقد  واشنطن(  )اتفاقية  االستثامر 

الالئحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، املادة )9(.  )1(
املركز الدويل لفض منازعات االستثامر )اتفاقية واشنطن(، املادة )36(.  )2(
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االتفاقية  إىل  اململكة  انضامم  ويمثل  1980م،  مايو   8 يف  عليه  وصادقت 
االستثامر  مناخ  تطوير  يف  ودورًا  األجنبي،  االستثامر  جتاه  سياستها  يف  حتوالً 
التي تثور حول االستثامرات  املنازعات  فيها، حيث أصبح باإلمكان تسوية 
طريق  عن  حكومية،  جهة  أطرافها  أحد  يكون  والتي  اململكة،  يف  األجنبية 

التحكيم حتت رعاية املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر)1(.

المطلب الثاني: هيئة التحكيم:

اتفاق األطراف عىل  النزاع من  التحكيم صالحيتها يف حل  تعتمد هيئة 
اختيار اهليئة وختويلها هبذه الصالحية، وال شك أن املرجع األول يف اختيار 

هيئة التحكيم هو إرادة أطراف النزاع)2(.

الفريق  الفرد أو  التحكيم بأهنا: »املحكم  التحكيم هيئة  ف نظام  وقد عرَّ
من املحكمني، الذي يفصل يف النزاع املحال إىل التحكيم«)3(.

فها قانون األونسيرتال للتحكيم التجاري الدويل: »هيئة التحكيم  وقد عرَّ
تعنى حمكاًم فردًا أو فريقًا من املحكمني«)4(.

اهلل  عبد  بن  حييى  اململكة،  يف  األجنبي  االستثامر  منازعات  تسوية  يف  التحكيم  دور   )1(
الصمعان، معهد الدراسات الدبلوماسية، وزارة اخلارجية السعودي، نوفمرب 1997م، 

الرياض، ص)392(.
الوسيط يف قانون التحكيم، فيصل الفاضل، ص)73(.  )2(

نظام التحكيم السعودي، املادة )1(.  )3(
قانون األونسيرتال التحكيم التجاري الدويل، املادة )2(.  )4(
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ورشوط  التحكيم،  هيئة  تشكيل  أوضح  التالية  الفروع  خالل  ومن 
املحكم، وصالحياته، وانتهاء مهمة املحكم عىل النحو التايل:

الفرع األول: تشكيل هيئة التحكيم:

طريف  إرادة  عىل  عددهم  وحتديد  التحكيم  هيئة  أعضاء  اختيار  يتوقف 
التحكيم. وقد نص نظام التحكيم السعودي عىل أنه: »تشكل هيئة التحكيم 
التحكيم  كان  وإال  فرديًا،  العدد  يكون  أن  عىل  أكثر،  أو  واحد  حمكم  من 

باطاًل«)1(.

وهذا ما نص عليه كذلك قانون التحكيم اإلمارايت)2(. ويتبني من ذلك 
أن لطريف التحكيم احلق يف حتديد تشكيل هيئة التحكيم من حمكم واحد أو 
ترتب  وإال  فرديًا،  املحكمني  عدد  يكون  أن  جيب  األحوال  مجيع  ويف  أكثر، 
تشكيل  يمكن  ذلك  وعىل  التحكيم،  بطالن  القاعدة  هذه  مراعاة  عدم  عىل 
برشط  ذلك،  عىل  التحكيم  طرفا  اتفق  متى  واحد  أكثر  من  التحكيم  هيئة 
أن يكون العدد وترًا أي فرديًا، جتنبًا ملا حيدث من مشاكل متمثلة يف انقسام 

املحكمني إىل فريقني متساويني فيستحيل صدور حكم باألغلبية)3(.

عىل  واشنطن(  )اتفاقية  االستثامر  منازعات  لفض  الدويل  املركز  ونص 
ذلك بأنه: »تشكل املحكمة التحكيمية بقدر اإلمكان عقب تسجيل الطلب 
املحكمني  من  عدد  أو  واحد  حمكم  من  املحكمة  وتتألف   .)9( للامدة  طبقًا 

نظام التحكيم السعودي، املادة )13(.  )1(
قانون التحكيم اإلمارايت، املادة )9(.  )2(

التحكيم التجاري، حسني احلسني، )208(.  )3(
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بشأن  األطراف  بني  االتفاق  األطراف. ويف حال عدم  طبقًا التفاق  يعينون 
كل  يعني  حمكمني،  ثالثة  املحكمة  تضم  تعيينهم،  وطريقة  املحكمني  عدد 
فإنه يعني  الثالث والذي هو رئيس املحكمة  أما املحكم  طرف حمكاًم واحدًا 

باالتفاق بني الطرفني«)1(.

املتفق  التحكيم خالل املدة املنصوص عليها أو  ويف حال مل تشكل هيئة 
عليها فقد نص املركز الدويل لالستثامر عىل أنه: »إذا مل تشكل املحكمة خالل 
التسعني يومًا لألخطار بتسجيل الطلب من السكرتري العام أو خالل أي مدة 
صاحب  اخلصم  طلب  عىل  بناء  الرئيس  يقوم  الطرفان،  عليها  يتفق  أخرى 
بتعيني  األطراف  مع  التشاور  وبعد  اإلمكان  وبقدر  التسجيل  يف  املصلحة 
اإلمارايت  التحكيم  قانون  أما  بعد«)2(.  يعينوا  مل  الذين  املحكمني  أو  املحكم 

فإن املدة املنصوص عليها هي )15( يومًا)3(.

أما احلالة الوحيدة التي يكون فيها العدد زوجيًا استثناء فهي إذا تشعبت 
آراء هيئة التحكيم ومل يكن ممكنًا حصول األغلبية كأن يكونوا ثالثة واختذ كل 
املختصة تعني حمكاًم مرجحًا،  املحكمة  فإن  رأيًا خيتلف عن اآلخرين،  منهم 
وعىل هذا نص نظام التحكيم السعودي بأنه: »إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم 
اختيار حمكم مرجح خالل  التحكيم  فلهيئة  األغلبية  يكن ممكنًا حصول  ومل 

املركز الدويل لفض منازعات االستثامر )اتفاقية واشنطن(، املادة )37(.  )1(

املركز الدويل لفض منازعات االستثامر )اتفاقية واشنطن(، املادة )38(.  )2(
قانون التحكيم اإلمارايت، املادة )11(.  )3(
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املحكمة  عينت  وإال  األغلبية  حصول  إمكان  بعدم  قرارها  من  يومًا   )15(
املختصة حمكاًم مرجحًا«)1(.

طريف  إرادة  عىل  عددهم  وحتديد  التحكيم  هيئة  أعضاء  اختيار  ويتوقف 
التحكيم يف حتديد عدد املحكمني، وقد نص نظام التحكيم عىل كيفية تشكيل 
مل  فإذا  املحكمني،  اختيار  عىل  االتفاق  التحكيم  »لطريف  بأنه:  التحكيم  هيئة 

يتفقا اتبع ما يأيت:

املحكمة  تولت  واحد  حمكم  من  لة  مشكَّ التحكيم  هيئة  كانت  إذا  أ. 
اختياره. املختصة 

لة من ثالثة حمكمني اختار كل طرف  ب. إذا كانت هيئة التحكيم مشكَّ
أحد  يعني  مل  فإذا  الثالث،  املحكم  اختيار  عىل  املحكامن  يتفق  ثم  عنه،  حمكاًم 
مه خالل مخسة عرش يومًا التالية لتسلمه طلبًا بذلك من الطرف  الطرفني حُمكَّ
خالل  الثالث  املحكم  اختيار  عىل  املعينان  املحكامن  يتفق  مل  إذا  أو  اآلخر، 
املختصة  املحكمة  تولت  آخرمها؛  تعيني  لتاريخ  التالية  يومًا  عرش  مخسة 
اختياره بناًء عىل طلب من هيمه التعجيل، وذلك خالل مخسة عرش يومًا من 
أو  املعينان،  املحكامن  اختاره  الذي  للمحكم  ويكون  الطلب،  تقديم  تاريخ 
الذي اختارته املحكمة املختصة رئاسة هيئة التحكيم، وترسي هذه األحكام 

نظام التحكيم السعودي، املادة )39(.  )1(
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يف حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثالثة حمكمني«)1(. وقد نصَّ عىل 
مثله قانون التحكيم القضائي بالكويت)2(.

التي تعرض  النزاعات  بالكويت عىل  القضائي  التحكيم  كام نص قانون 
وحمكمني  االستئناف  حمكمة  من  قضاة  ثالثة  من  املكونة  التحكيم  هيئة  عىل 
يتم اختيارهم من أطراف النزاع بأنه: »ختتص هيئة التحكيم باملسائل اآلتية:

كام  عليها،  عرضها  عىل  الشأن  ذوو  يتفق  التي  املنازعات  يف  الفصل   .1
العمل هبذا  بعد  تربم  التي  العقود  الناشئة عن  املنازعات  بالفصل يف  ختتص 
املنازعات بطريق التحكيم ما مل ينص يف العقد  القانون، وتتضمن حل هذه 

أو يف نظام خاص بالتحكيم عىل غري ذلك.

2. الفصل دون غريها يف املنازعات التي تقوم بني الوزارات أو اجلهات 
احلكومية، أو األشخاص االعتبارية العامة وبني الرشكات التي متلك الدولة 

رأس ماهلا بالكامل، أو فيام بني هذه الرشكات.

األشخاص  أو  األفراد  يقدمها  التي  التحكيم  طلبات  يف  الفصل   .3
األشخاص  أو  احلكومية  اجلهات  أو  الوزارات  ضد  اخلاصة  االعتبارية 
اجلهات  هذه  وتلتزم  بينهم  تقوم  التي  املنازعات،  يف  العامة  االعتبارية 
اهليئة  وتنظر  القضاء،  أمام  رفعها  سبق  قد  املنازعة  تكن  مل  ما  بالتحكيم، 

املنازعات التي تعرض عليها بغري رسوم«)3(.

نظام التحكيم السعودي، املادة )15(.  )1(
قانون التحكيم القضائي بالكويت، رقم )11(، لسنة 1995م، املادة )1(.  )2(

قانون التحكيم القضائي بالكويت، املادة )2(.  )3(
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من  التحكيم  هيئة  بأن  بالكويت  القضائي  التحكيم  قانون  نص  حيث 
اختصاصها نظر النزاعات التي تقع بني األشخاص االعتبارية اخلاصة ومن 
االعتبارية  واألشخاص  والوزارات  احلكومية  واجلهات  األجنبية  ضمنها 

العامة إذا أحيل النزاع للتحكيم.

الفرع الثاين: رشوط هيئة التحكيم:

»يشرتط  بأنه:  التحكيم  هيئة  السعودي عىل رشوط  التحكيم  نظام  نص 
يف املحكم ما يأيت:

1. أن يكون كامل األهلية.

2. أن يكون حسن السرية والسلوك.

3. أن يكون حاصاًل عىل األقل عىل شهادة جامعية يف العلوم الرشعية أو 
التحكيم مكونة من أكثر من حمكم فيكتفي توافر  النظامية، وإذا كانت هيئة 

هذا الرشط يف رئيسها«)1(.

اهليئة  وصحة  املحكم  حلكم  صحة  ورشوط  وجوبية  الرشوط  وهذه 
التحكيمية، وقد ذكر بعض الرشاح رشوطًا أخرى)2(.

 .1« بأنه:  التحكيم  هيئة  رشوط  عىل  اإلمارايت  التحكيم  قانون  ونص 
يشرتط يف املحكم باإلضافة إىل الرشوط التي يتفق عليها األطراف أن يكون 
شخصًا طبيعيًا غري قارص أو حمجور عليه أو حمروم من حقوقه املدنية بسبب 

نظام التحكيم السعودي، املادة )14(.  )1(
مبادئ التحكيم، الشهايب الرشقاوي، ص)163-153(.  )2(
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إشهار إفالسه ما مل يرد إليه اعتباره، أو بسبب احلكم عليه يف أي جناية أو يف 
جنحة خملة بالرشف أو األمانة ولو رد إليه اعتباره.

2. يشرتط يف املحكم أال يكون عضوًا يف جملس األمناء أو اجلهاز اإلداري 
ملؤسسة التحكيم املختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية يف الدولة.

3. ال يشرتط أن يكون املحكم من جنس حمدد أو من جنسية معينة إال 
إذا اتفق األطراف أو نص القانون عىل خالف ذلك.

بكل  كتابة  يرصح  أن  التحكيم،  مهمة  لتويل  برتشيحه  يبلغ  من  عىل   .4
تعيينه  منذ  وعليه  استقالله،  أو  حيدته  حول  شكوك  يثري  أن  شأنه  من  ما 
وخالل إجراءات التحكيم أن يبادر دون أي تأخري بإخطار األطراف وسائر 
املحكمني يف حال نشوء أي ظرف قد يثري الشك حول حيدته أو استقالله، 

وذلك ما مل يكن قد سبق له إحاطتهم علاًم بذلك الظرف«)1(.

ومثل ذلك ما نص عليه قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي)2(.

المطلب الثالث: سير إجراءات التحكيم:

الدعوى  مبارشة  إجراءات  تبدأ  التحكيم  هيئة  أعضاء  تعيني  اكتامل  بعد 
بياٍن مكتوٍب بدعواه إىل املدعى عليه، و إىل  من خالل قيام املدعي بإرسال 
كل واحد من املحكمني؛ تنفيذًا ملا نص عليه نظام التحكيم السعودي بأنه: 
هيئة  تعينه  الذي  أو  الطرفني،  بني  عليه  املتفق  امليعاد  خالل  املدعي  »يرسل 

قانون التحكيم اإلمارايت، املادة )10(.  )1(
قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي، رقم )38(، لسنة 1980م، املادة )147(.  )2(
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التحكيم إىل املدعى عليه وإىل كل واحد من املحكمني؛ بيانًا مكتوبًا بدعواه، 
لوقائع  ورشح  وعنوانه،  عليه،  املدعى  واسم  وعنوانه،  اسمه،  عىل  يشتمل 
الدعوى، وطلباته، وأسانيده، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفني ذكره يف 

هذا البيان«)1(.

وقد نص قانون التحكيم األردين عىل إجراءات التحكيم بأنه: »أ. يرسل 
املدعي خالل املوعد املتفق عليه بني الطرفني أو الذي تعينه هيئة التحكيم إىل 
املدعى عليه وإىل كل واحد من املحكمني الئحة مكتوبة بدعواه، تشتمل عىل 
اسمه وعنوانه واسم املدعى عليه وعنوانه، ورشح لوقائع الدعوى وحتديد 
للمسائل موضوع النزاع، وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفني ذكره 

يف هذه الالئحة.

ب. ويرسل املدعى عليه خالل املوعد املتفق عليه بني الطرفني أو الذي 
جوابية  الئحة  املحكمني  من  واحد  ولكل  املدعي  إىل  التحكيم  هيئة  تعينه 
مكتوبة بدفاعه، ردًا عىل ما جاء بالئحة الدعوى، وله أن يضمن هذه الالئحة 
أي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه 
إذا  اإلجراءات  من  الحقة  مرحلة  يف  ولو  ذلك  وله  باملقاصة،  الدفع  بقصد 

رأت هيئة التحكيم أن الظروف تربر ذلك.

ج. جيوز لكل من الطرفني أن يرفق بالئحة الدعوى أو بالالئحة اجلوابية، 
حسب مقتىض احلال صورًا عن الوثائق التي يستند إليها، وأن يشري إىل كل 
أو بعض الوثائق وأدلة اإلثبات التي سيقدمها، وال حيول ذلك دون حق هيئة 

نظام التحكيم السعودي، املادة )30(.  )1(
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التحكيم يف أي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم أصول املستندات 
أو الوثائق التي يستند إليها أي من الطرفني«)1(.

وتبدأ إجراءات بدء نظر الدعوى من قبل هيئة التحكيم بتحديد املصادر 
التي ستتبعها  التحكيم يف حتديد اإلجراءات  إليها هيئة  التي تستند  القانونية 
وكذلك  التحكيمـ  مكان  اهليئة  كتحديد  التحكيمية،  الدعوى  يف  للفصل 

الكيفية التي تتم من خالهلا اإلبالغات املتعلقة بخصومة التحكيم)2(.

وقد حدد نظام التحكيم السعودي املصادر القانونية التي حتدد إجراءات 
التحكيم بأنه: »1. لطريف التحكيم االتفاق عىل اإلجراءات التي تتبعها هيئة 
النافذة  للقواعد  اإلجراءات  هذه  إخضاع  يف  حقهام  ذلك  يف  بام  التحكيم، 
يف أي منظمة، أو هيئة، أو مركز حتكيم يف اململكة أو خارجها، برشط عدم 

خمالفتها ألحكام الرشيعة اإلسالمية.

2. إذا مل يوجد مثل هذا االتفاق كان هليئة التحكيم -مع مراعاة أحكام 
التي  التحكيم  إجراءات  النظام-أن ختتار  الرشيعة اإلسالمية، وأحكام هذا 

تراها مناسبة«)3(.

وقد نص املركز الدويل لفض منازعات االستثامر عىل القواعد القانونية 
املشاهبة ملا نص عليه نظام التحكيم السعودي)4(.

قانون التحكيم األردين، رقم )31(، لعام 2001م، املادة )29(.  )1(
التحكيم يف اململكة العربية السعودية، حممد نارص البجاد، ص)236(.  )2(

نظام التحكيم السعودي، املادة )25(.  )3(
املركز الدويل لفض منازعات االستثامر )اتفاقية واشنطن(، املادة )42(.  )4(
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األول  فروض،  ثالثة  بني  ميزت  االتفاقية  أن  النص  هذا  من  والواضح 
الثالث واألخري هو تطبيق  أما  قانون اإلرادة،  قانون اإلرادة، والثاين غياب 
القانون  بتطبيق  التحكيم  هيئات  التزام  ويعد  واإلنصاف،  العدل  قواعد 
أمرًا شائكًا،  التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي  التطبيق عىل  الواجب 
إخفاق  إىل  استنادًا  التحكيم  حكم  إبطال  إىل  احلاالت  من  كثري  يف  ويؤدي 

هيئات التحكيم يف تطبيق القانون الواجب التطبيق عىل التحكيم.

النظم  عليه  استقرت  ملا  -وفقًا  االستثامر  منازعات  يف  العامة  والقاعدة 
الدولية-  واالتفاقيات  اخلاص،  الدويل  القانون  وفق  املعارصة،  القانونية 
والدولة  املستثمر  بني  القانونية  العالقة  حيكم  الذي  القانون  حتديد  يتوىل  أنه 
املضيفة عىل أساس قانون اإلرادة، وبموجبه يكون للمتعاقدين حق ممارسة 

اختيار القانون الواجب التطبيق)1(.

وقد نص قانون التحكيم اإلمارايت عىل ذلك بأنه: »1. مع مراعاة املادة 
)10/2( من هذا القانون لألطراف االتفاق عىل اإلجراءات التي يتعني عىل 
هيئة التحكيم اتباعها للسري يف التحكيم، بام يف ذلك إخضاع هذه اإلجراءات 

للقواعد النافذة يف أية منظمة أو مؤسسة حتكيم يف الدولة أو خارجها.

التحكيم أن  اتباع إجراءات معينة، كان هليئة  اتفاق عىل  إذا مل يوجد   .2
القانون  مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام هذا  تراها  التي  حتدد اإلجراءات 

التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي، هفال صديق إسامعيل، ص)257-256(.  )1(
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وبام ال يتعارض مع املبادئ األساسية يف التقايض واالتفاقيات الدولية التي 
تكون الدولة طرفا فيها«)1(.

يتعني  الذي  املكان  هو  ألنه  بالغة؛  أمهية  ذا  التحكيم  مكان  تعيني  ويعد 
مسائل  بعض  يف  املختصة  املحكمة  حيدد  وألنه  فيه،  النهائي  احلكم  صدور 
فيكون  النزاع،  عىل  التطبيق  الواجب  اإلجرائي  القانون  وكذلك  التحكيم، 

هو قانون مكان التحكيم ما مل يتفق األطراف رصاحة عىل غريه.

وخيضع حتديد مكان التحكيم التفاق األطراف، فإذا مل يتفقوا عىل مكان 
معني أو كان اتفاقهم بشأنه معيبًا لكونه غامضًا أو متناقضًا، قامت بتحديده 

التحكيم)2(. هيئة 

التحكيم  طريف  »عىل  بأنه:  ذلك  عىل  السعودي  التحكيم  نظام  ونص 
االتفاق عىل مكان التحكيم يف اململكة أو خارجها، فإذا مل يوجد اتفاق عينت 
املكان  ومالئمة  الدعوى،  مراعاة ظروف  مع  التحكيم  مكان  التحكيم  هيئة 
لطرفيها، وال خيل ذلك بسلطة هيئة التحكيم يف أن جتتمع يف أي مكان تراه 
مناسبًا للمداولة بني أعضائها، ولسامع أقوال الشهود، أو اخلرباء، أو طريف 

النزاع، أو ملعاينة حمل النزاع، أو لفحص املستندات، أو االطالع عليها«)3(.

بالنسبة  رضوري  أمر  التحكيم  لغة  حتديد  فإن  التحكيم  للغة  بالنسبة 
ألطراف النزاع خاصة إذا كان التحكيم دوليًا، لذا فإنه من املفضل أن يتفق 

قانون التحكيم اإلمارايت، املادة )23(.  )1(
مبادئ التحكيم، الشهايب الرشقاوي، ص)250(.  )2(

نظام التحكيم السعودي، املادة )28(.  )3(
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عىل  ثقياًل  عبئًا  سيكون  التحكيم  وأن  خاصة  التحكيم،  لغة  عىل  األطراف 
أطراف النزاع إذا كان يبارش بلغة ال يفهمها أطراف النزاع مما يتعذر عليهم 
الرتمجة،  إىل  اللجوء  نتيجة  العديدة  النفقات  عن  فضاًل  دعواهم،  إثبات 
اللغة  حتدد  التي  هي  التحكيم  مؤسسات  فإن  املؤسيس  للتحكيم  وبالنسبة 
مشرتكة،  للغة  النزاع  طريف  معرفة  ذلك  يف  مراعية  التحكيم،  هبا  يتم  التي 

وإملام هيئة التحكيم بلغة العقد مصدر النزاع.

قىض  حيث  املعنى،  هذا  بباريس  الدولية  التجارة  غرفة  قانون  قرر  وقد 
ذلك  يف  مراعيًا  التحكيم  هبا  جيري  التي  اللغات  أو  اللغة  حيدد  املحكم  بأن 

الظروف وال سيام لغة العقد)1(.

وقد نص نظام التحكيم السعودي عىل أنه: »جيرى التحكيم باللغة العربية 
أخرى،  لغات  أو  لغة  عىل  التحكيم  طرفا  يتفق  أو  التحكيم  هيئة  تقرر  مل  ما 
املكتوبة،  واملذكرات  البيانات  لغة  عىل  القرار  أو  االتفاق  حكم  ويرسي 
واملرافعات الشفهية، وكذلك عىل كل قرار تتخذه هيئة التحكيم، أو رسالة 
توجهها، أو حكم تصدره، ما مل ينص اتفاق الطرفني أو قرار هيئة التحكيم 

عىل غري ذلك«)2(، وهو ما نص عليه قانون التحكيم األردين كذلك)3(.

أطراف  مهمته،  قبوله  بعد  املحكم  يدعو  أن  التحكيم  يف  العادة  وجرت 
اإلجراءات  بعض  عىل  لالتفاق  متهيدية،  جلسة  يف  أمامه  للمثول  النزاع 

التحكيم التجاري الدويل، إبراهيم الربيش، مكتبة الرشد، 1430هـ، ص)110(.  )1(
نظام التحكيم السعودي، املادة )29(.  )2(

قانون التحكيم األردين، املادة )28(.  )3(
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لالئحة  )املدعي(  املحتكم  تقديم  خاص  وبشكل  بالتحكيم،  اخلاصة 
)صحيفة( دعواه، وتقديم املحتكم ضده لالئحته اجلوابية، والبينات األولية 
عىل  جيب  والكويتي  اإلمارايت  القانون  ويف  منهم.  كل  الدعاءات  املعززة 
بإخطار  التحكيم،  قبوله  من  األكثر  عىل  يومًا  ثالثني  خالل  القيام  املحكم 
هلم  وحيدد  انعقادها،  ومكان  النزاع  يف  للنظر  جلسة  أول  بتاريخ  اخلصوم 
موعدًا لتقديم مستنداهتم ومذكراهتم وأوجه دفاعهم، أما يف نظام التحكيم 
أيام  مخس  خالل  للجلسة  النزاع  ألطراف  املحكم  إخطار  بد  فال  السعودي 

من قبوله مهمة التحكيم)1(.

وهليئة التحكيم أن تعقد جلساهتا يف أي ساعة أو يف أي يوم ولو كان ذلك 
النزاع االتفاق عىل حتديد أوقات  أيام العطالت الرسمية، غري أن لطريف  يف 
حقوق  احرتام  مبدأ  لألطراف  وحُيفظ  التحكيم،  هيئة  جلسات  لعقد  معينة 
الدفاع، وهذا ما ذهبت إليه القوانني املختلفة، منها قانون التحكيم املرصي 
نص عىل أن: »يعامل طرفا التحكيم عىل قدم املساواة وهتيأ لكل منهام فرصة 
متكافئة وكاملة لعرض دعواه«)2(. ونص نظام التحكيم السعودي عىل أنه: 
الكاملة  الفرصة  منهام  لكل  وهتيأ  املساواة،  قدم  عىل  التحكيم  طرفا  »يعامل 
واملتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه«)3(. فيحدد أطراف النزاع وسائل اإلبالغ 
ترسل  أو  اإلبالغات شخصيًا،  تسلم  أن  االتفاق عىل  فلهم  التي خيتاروهنا، 

الثالثة،  الطبعة  عامن،  الثقافة،  دار  حداد،  أمحد  محزة  العربية،  القوانني  يف  التحكيم   )1(
2014م، ص)330-329(.

قانون التحكيم املرصي املادة )26(.  )2(
نظام التحكيم السعودي، املادة )27(.  )3(
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الوسائل اإللكرتونية مثل  الربيد املسجل، أو من خالل  أو  العادي،  بالربيد 
التحكيم  نظام  نص  فقد  اتفاق  وجود  عدم  حال  ويف  اإللكرتوين)1(.  الربيد 
السعودي عىل التايل: »1. إذا مل يكن هناك اتفاق خاص بني طريف التحكيم 
من  -أو  شخصّيًا  إليه  املرسل  إىل  اإلبالغ  تسليم  فيتم  اإلبالغات  شأن  يف 
املنازعة،  حمل  العقد  يف  املحدد  الربيدي  عنوانه  إىل  إرساله  أو  عنه-  ينوب 
يتناوهلا  التي  للعالقة  املنظمة  الوثيقة  أو يف  التحكيم،  املحدد يف مشارطة  أو 

التحكيم.

2. إذا تعذر تسليم اإلبالغ إىل املرسل إليه وفقًا للفقرة )1(، يعد التسليم 
قد تم إذا كان اإلبالغ بكتاب مسجل إىل آخر مقر عمل، أو حمل إقامة معتاد، 

أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه«)2(.

التحكيم،  وهيئة  النزاع  أطراف  بني  واملستندات  املذكرات  وتتبادل 
بحيث ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفني إىل هيئة التحكيم من مذكرات 
كل  إىل  ترسل  وكذلك  اآلخر،  الطرف  إىل  أخرى  أوراق  أو  مستندات  أو 
اخلرباء  تقارير  من  التحكيم  هيئة  إىل  يقدم  ما  كل  من  صورة  الطرفني  من 
واملستندات وغريها من األدلة التي يمكن أن تعتمد عليها هيئة التحكيم يف 

إصدار حكمها)3(.

التحكيم، حممد البجاد، ص)241(.  )1(

نظام التحكيم السعودي، املادة )6(.  )2(
الوسيط يف قانون التحكيم السعودي، فيصل الفاضل، ص)122(.  )3(
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مما  صورة  »ترسل  بأنه:  ذلك  عىل  السعودي  التحكيم  نظام  نص  وقد 
أو أوراق  أو مستندات  التحكيم من مذكرات  الطرفني إىل هيئة  يقدمه أحد 
أخرى إىل الطرف اآلخر، وكذلك ترسل إىل كل من الطرفني صورة من كل 
ما يقدم إىل اهليئة املذكورة من تقارير اخلرباء واملستندات وغريها من األدلة 

التي يمكن أن تعتمد عليها هيئة التحكيم يف إصدار حكمها«)1(.

أثناء نظر الدعوى من أجل متكني  املرافعة  التحكيم جلسات  تعقد هيئة 
أطراف النزاع من رشح موضوع النزاع بالنسبة لكل منهم وعرض حججهم 
وأدلتهم وإبداء دفوعهم وطلباهتم، وهليئة التحكيم االكتفاء بتقديم أطراف 
الدعوى للمذكرات والوثائق املكتوبة، وإذا رأت هيئة التحكيم عقد جلسة، 
فيجب عليها أن تقوم بإبالغ اخلصوم بمواعيد جلسات املرافعة الشفهية أو 
موعد جلسة النطق باحلكم)2(، وقد نص نظام التحكيم السعودي عىل ذلك 
الطرفني  من  كل  لتمكني  مرافعة  جلسات  التحكيم  هيئة  تعقد   .1« بأنه: 
بتقديم  االكتفاء  وهلا  وأدلته  حججه  وعرض  الدعوى  موضوع  رشح  من 

املذكرات والوثائق املكتوبة، ما مل يتفق طرفا التحكيم عىل غري ذلك.

التحكيم  هيئة  لدى  الثابتة  عناوينهم  التحكيم عىل  إبالغ طريف  2. جيب 
هليئة  اجتامع  وأي  باحلكم،  النطق  مرافعة شفهية، وموعد  أي جلسة  بموعد 
لفحص  أو  أخرى،  ممتلكات  أو  النزاع،  حمل  معاينة  ألغراض  التحكيم 

مستندات، وذلك قبل االنعقاد بوقت كاف.

نظام التحكيم السعودي، املادة )31(.  )1(
التحكيم، حممد البجاد، ص)248(.  )2(
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يوقعه  حمرض  يف  اجللسة  يف  يدور  ما  خالصة  التحكيم  هيئة  تدون   .3
هيئة  وأعضاء  وكالئهم،  أو  الطرفني،  من  واحلارضون  اخلرباء  أو  الشهود 
التحكيم  يتفق طرفا  الطرفني، ما مل  التحكيم، وتسلم صورة منه إىل كل من 

عىل غري ذلك«)1(.

ومستندات  دفاع  من  لدهيم  ما  تقديم  من  اخلصوم  ينتهي  ما  وبعد 
ومالحظات، ُيقفل باب املرافعة، كام ُيقفل املرافعة عندما ترى هيئة التحكيم 
املرافعة،  قفل  نفسها  تلقاء  من  فتقرر  يقدمونه،  ما  لدهيم  يعد  مل  اخلصوم  أن 
وبعد ذلك جتتمع هيئة التحكيم اجتامع رسي إلصدار احلكم يف النزاع وقد 
التحكيم املشكلة  بأنه: »1. يصدر حكم هيئة  التحكيم عىل ذلك  نص نظام 

من أكثر من حمكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة رسية.

2. إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ومل يكن ممكنًا حصول األغلبية فلهيئة 
إمكان  بعدم  قرارها  من  يومًا   )15( خالل  مرجح  حمكم  اختيار  التحكيم 

حصول األغلبية وإال عينت املحكمة املختصة حمكاًم مرجحًا.

الذي  املحكم  من  اإلجرائية  املسائل  يف  القرارات  تصدر  أن  جيوز   .3
يرأس اهليئة إذا رصح طرفا التحكيم بذلك كتابة أو أذن له مجيع أعضاء هيئة 

التحكيم ما مل يتفق طرفا التحكيم عىل غري ذلك.

به  بالصلح وجب أن يصدر احلكم  التحكيم مفوضة  4. إن كانت هيئة 
باإلمجاع.

نظام التحكيم السعودي، املادة )33(.  )1(
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5. هليئة التحكيم أن تصدر أحكامًا وقتية أو يف جزء من الطلبات، وذلك 
قبل إصدار احلكم املنهي للخصومة كلها، ما مل يتفق طرفا التحكيم عىل غري 

ذلك«)1(.

كام نص نظام التحكيم عىل أنه: »عىل هيئة التحكيم إصدار احلكم املنهي 
يكن  مل  فإن  التحكيم،  طرفا  عليه  اتفق  الذي  امليعاد  خالل  كلها  للخصومة 
اثني عرش شهرًا من تاريخ بدء  اتفاق، وجب أن يصدر احلكم خالل  هناك 

التحكيم«)2(. إجراءات 

وقد نص املركز الدويل لفض منازعات االستثامر عىل إجراءات إصدار 
أعضائها،  أصوات  بأغلبية  مسألة  كل  يف  املحكمة  »تفصل  بأنه:  احلكم 
عليه.  املوافقني  املحكمة  أعضاء  قبل  من  عليه  ويوقع  كتابة،  احلكم  ويصدر 
أن  جيب  كام  الدعوى،  يف  املوجبة  الطلبات  كافة  عىل  احلكم  يرد  أن  وجيب 
اخلاص  رأيه  باحلكم  يلحق  أن  املحكمة  يف  عضو  لكل  وجيوز  مسببًا،  يكون 
بيان  مع  املحكمة،  أعضاء  أغلبية  رأي  يشاطر  ال  أو  فيه  يشاطر  كان  سواًء 
أية أحكام بدون موافقة أطراف  املركز  ينرش  إن وجد. وال  أسباب اخلالف 

النزاع«)3(.

وسامع  بالنزاع  املتعلقة  األدلة  مجيع  بدراسة  التحكيم  هيئة  تقوم  أن  بعد 
أصوات  بأغلبية  الصادر  النهائي  احلكم  إىل  التوصل  بغية  األطراف  أقوال 

نظام التحكيم السعودي، املادة )39(.  )1(

نظام التحكيم السعودي، املادة )40(.  )2(
املركز الدويل لفض منازعات االستثامر )اتفاقية واشنطن(، املادة )48(.  )3(
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مجيع  وبتوقيع  حتريري،  بشكل  احلكم  صدور  ينبغي  اهليئة،  أعضاء  مجيع 
أعضاء هيئة التحكيم الذين صوتوا لصاحله، إضافة ذلك ينبغي أن يتضمن 
العام إرسال صورة  السكرتري  بني عليها، ويتوىل  التي  احلكم عىل األسباب 
األطراف،  موافقة  دون  نرشة  جيوز  وال  الطرفني،  إىل  احلكم  من  رسمية 
فيه.  الرسمية  الصورة  ُترسل  الذي  التاريخ  يف  للتنفيذ  قاباًل  احلكم  ويكون 
الطعن  أنه ال جيوز  املركز هنائيًا، بمعنى  الصادر من  التحكيمي  وُيعد احلكم 
فيه، ُتلزم االتفاقية الدول األطراف باالنصياع للحكم التحكيمي، ويكون له 
مرتبة احلكم الصادر من حمكمة قضائية خمتصة داخل إقليم الدولة املتعاقدة 

التي يطلب منها االعرتاف باحلكم وتنفيذه)1(.

المطلب الرابع: انتهاء إجراءات التحكيم:

قد ينتهي إجراءات التحكيم بدون النهاية الطبيعية، وهي صدور حكم 
يف موضوع التحكيم، وذلك إذا توصل األطراف إىل تسوية للنزاع موضوع 
بإهناء  الصادر  القرار  يف  التسوية  هذه  إثبات  التحكيم  هيئة  وعىل  التحكيم، 
»إذا  بأنه:  ذلك  عىل  املرصي  التحكيم  قانون  نص  وقد  التحكيم،  إجراءات 
النزاع كان هلام أن  اتفق الطرفان خالل إجراءات التحكيم عىل تسوية تنهي 
هذه  يف  عليها  جيب  التي  التحكيم،  هيئة  أمام  التسوية  رشوط  إثبات  يطلبا 
ويكون  اإلجراءات،  وينهي  التسوية  يتضمن رشوط  قرارًا  تصدر  أن  احلالة 
هلذا القرار ما ألحكام املحكمني من قوة بالنسبة للتنفيذ«)2(. وقد نص نظام 

التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي، هفال صديق إسامعيل، ص)279-278(.  )1(
قانون التحكيم املرصي، املادة )41(.  )2(
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التحكيم السعودي عىل ذلك بأنه: »إذا اتفق طرفا التحكيم خالل إجراءات 
التسوية  رشوط  إثبات  يطلبا  أن  هلام  كان  النزاع،  تنهي  تسوية  عىل  التحكيم 
التي جيب عليها يف هذه احلالة أن تصدر حكاًم يتضمن  التحكيم،  أمام هيئة 
رشوط التسوية وينهي اإلجراءات، ويكون هلذا احلكم ما ألحكام املحكمني 

من قوة عند التنفيذ«)1(.

امليعاد املحدد لصدور حكم يف  كام تنتهي إجراءات التحكيم إذا انقىض 
التحكيم سواًء كان امليعاد متفق عليه أو حمدد قانونًا.

التحكيم االستمرار يف  إذا تعذر عىل هيئة  التحكيم  تنتهي إجراءات  كام 
نظره كام لو اتضح أن ثمة حكاًم قضائيًا هنائيًا قد صدر يف موضوع النزاع أو 
التحكيم  إجراءات  وتنهي  املستندات،  واقع  من  احلقيقة  إىل  الوصول  تعذر 
برتك طالب التحكيم لدعواه، وترك اخلصومة)2(. وقد نص قانون التحكيم 
املرصي عىل ذلك)3(. وهو ما نص عليه كذلك قانون التحكيم اإلمارايت)4(.

بانتهاء التحكيم دون حكم يف موضوع النزاع حيق لكال الطرفني اللجوء 
إىل القضاء بشأن هذا النزاع، إذ يظل احلق املوضوعي قائاًم وكذلك احلق يف 
الدعوى، كام يظل لكل من الطرفني اللجوء إىل التحكيم بشأن النزاع نفسه، 

نظام التحكيم السعودي، املادة )45(.  )1(
التحكيم التجاري الدويل، إبراهيم الربيش، ص)119(.  )2(

قانون التحكيم املرصي، املادة )48(.  )3(
قانون التحكيم اإلمارايت، املادة )45(.  )4(
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عىل أن يكون أمام هيئة حتكيم مغايرة للهيئة التي انتهت أمامها اإلجراءات، 
إذ تكون غري صاحلة لنظر ذات النزاع مرة أخرى)1(.

وكذلك يظل لكل من الطرفني احلق يف الدفع بوجود اتفاق التحكيم إذا 
أن توقف نظر  املحكمة  بداية، وحينئذ جيب عىل  للقضاء  الطرف اآلخر  جلأ 
الدعوى وحتيل النزاع إىل التحكيم هبيئة أخرى غري اهليئة التي انتهت أمامها 
اإلجراءات دون حكم، كل ذلك ما مل يكن إهناء اإلجراءات بسبب بطالن 

التحكيم)2(. اتفاق 

قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، فتحي وايل، ص)393(.  )1(
مبادئ التحكيم، الشهايب الرشقاوي، ص)319(.  )2(
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الخاتمة

وبعد.. فقد خرج البحث بعدد من أهم النتائج والتوصيات عىل النحو 
التايل:

أواًل: النتائج:

طريق  توفري  بأنه  األجنبي  االستثامر  منازعات  يف  التحكيم  ف  ُيعرَّ  .1
بني  تقوم  التي  باالستثامرات  املتعلقة  املنازعات  تسوية  أجل  من  التحكيم 
ثانية  ناحية  من  األخرى  املتعاقدة  الدول  رعايا  ناحية  من  املتعاقدة  الدول 

طبقًا ألحكام االتفاقية احلالية.

الوسائل  أهم  أحد  ُيعد  األجنبي  االستثامر  منازعات  يف  التحكيم   .2
عن  خمتلفة  فيها  النزاع  وأطراف  القضاء،  عن  بدالً  املنازعات  حلل  البديلة 

األطراف يف املنازعات األخرى.

إجراءاته  بسهولة  يتميز  األجنبي  االستثامر  منازعات  يف  التحكيم   .3
لالستثامر  للمستثمرين  جاذب  هو  وكذلك  النزاع،  فض  ورسعة  ورسيتها، 

لدى الدولة التي تسمح بالتحكيم.

التحكيم يف منازعات االستثامر األجنبي بني األطراف  4. االتفاق عىل 
بعد  التحكيم  مشارطة  أو  األصيل،  العقد  يف  التحكيم  رشط  بصورة  يكون 

وقوع النزاع، أو رشط التحكيم باإلحالة.

5. جيوز للجهة احلكومية يف اململكة االتفاق عىل التحكيم يف املنازعات 
التحكيم  يكون  أن  وجيوز  األجنبي،  املستثمر  أطرافه  أحد  حكومي  عقد  يف 
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مائة  من  أكثر  العقد  قيمة  تكون  أن  برشط  دويل،  حتكيم  مركز  أو  هيئة  لدى 
مليون ريال، وذلك بعد موافقة اجلهة املختصة )وزير املالية(.

أو  كلها  للخصومة  املنهي  احلكم  بصدور  التحكيم  إجراءات  تنتهي   .6
التحكيم  هيئة  من  قرار  بصدور  أو  التحكيم  إجراءات  بإهناء  أمر  بصدور 

بإهناء اإلجراءات.

ثانيًا: التوصيات:

1. تضمني نظام والئحة نظام االستثامر األجنبي مواد تنص عىل إحالة 
للدول  األجنبي  االستثامر  قوانني  وكذلك  أوسع،  بشكل  للتحكيم  النزاع 

األخرى.

2. إنشاء مراكز متخصصة بحل منازعات االستثامر األجنبي عن طريق 
عىل  املتخصص  املركز  هذا  ويقوم  هبا،  متخصصة  قواعد  ووضع  التحكيم، 
التحكيم عىل حل منازعات االستثامر  املحامني ومن يعمل يف جمال  تدريب 

األجنبي.

3. إنشاء دبلوم أكاديمي متخصص يف الوسائل البديلة لفض املنازعات، 
ومنها التحكيم يف املنازعات التجارية، ومنها منازعات االستثامر األجنبي.

مواكبًا  يستجد  ما  وتعديل  التحكيم،  وقوانني  أنظمة  يف  النظر  إعادة   .4
التطورات الدولية والعاملية.
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قائمة المصادر والمراجع
اتفاقية االعرتاف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها، )نيويورك، 1958م(.. 1
االتفاقية اخلاصة بتسوية املنازعات الناشئة عن االستثامرات بني الدول ورعايا . 2

الدول األخرى، املنعقدة يف مدينة واشنطن، يف 18 مارس سنة 1965م.
األسس العامة للتحكيم التجاري الدويل، أبو زيد رضوان، 1981م.. 3
البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، دار املعرفة، . 4

بريوت.
التاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن يوسف العبدري.. 5
التحكيم التجاري الدويل، إبراهيم الربيش، مكتبة الرشد، 1430هـ.. 6
التحكيم التجاري يف اململكة، حسني احلسني، جامعة دار العلوم الرياض.. 7
فريان، . 8 آل  العزيز  عبد  اململكة،  يف  تنفيذه  وطرق  واألجنبي  الوطني  التحكيم 

امليامن للنرش، 1428هـ.
التحكيم يف القوانني العربية، محزه أمحد حداد، دار الثقافة عامن، الطبعة الثالثة، . 9

2014م.
التحكيم يف اململكة العربية السعودية، حممد نارص البجاد.. 10
املعارف . 11 إسامعيل،  صديق  هفال  األجنبي،  االستثامر  منازعات  يف  التحكيم 

للنرش اإلسكندرية، 2017م.
التحكيم يف منازعات االستثامر يف اململكة العربية السعودية رؤية فقهية نظامية، . 12

جامعة  اإلسالمية،  والدراسات  البحوث  مركز  جملة  الرحاحلة،  سعد  حممد 
القاهرة، العدد )37(، 2013م.
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