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كون البحث فيما يخدم مجال القضاء ولم يسبق نشره.( 1	

اتصاف البحث بالجدة واألصالة.( 2	

التزام الباحث المنهجية العلمية لكتابة البحوث وتحقيق المخطوطات.( (	

قيمتــه ( 4	 يفيــد  مــا  الباحــث  فيذكــر  لمخطــوط؛  تحقيقــًا  البحــث  كان  إذا 
تحقيقــه. يســبق  لــم  وأنــه  العلميــة 

يرســل البحــث عبــر البريد اإللكتروني للمجلــة mag@qadha.org.sa بصيغتي ( (	
	Word( و)PDF(، نســخة فيها اســم الباحث وأخرى بدونه.

	) ) Traditional( ونوع الخط ،)أن يكون خط األصل )18( وخط الهامش )14
.)Arabic

عدم تجاوز عدد الصفحات )0( صفحة(.( (	

إرفــاق الباحــث ملخصــًا للبحــث باللغتيــن )العربيــة واإلنجليزيــة( بمــا ال يزيــد ( 8	
عــن مائتــي كلمــة، وســيرته الذاتيــة.

للمجلــة الحــق فــي نشــر البحــث علــى الموقــع اإللكترونــي للجمعيــة بعــد ( (	
إجازتــه للنشــر.

ال يحــق للباحــث نشــر البحــث قبــل مضــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــره ( 10	
فــي المجلــة.

ضوابط النشــر في مجــلة قضاء



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:

فتقدم لكم )اجلمعية العلمية القضائية السعودية( العدد التاسع والعرشين 
إذ  خمتلفة؛  مسائل  تناولت  حمكمة  أبحاثًا  احتوى  والذي  قضاء(،  )جملة  من 
قيِّمة،  ملخطوطة  علمي  حتقيق  يف  الشخصية  األحوال  أحكام  بعضها  تناول 
املرافعات  ونظام  اجلزائية،  باألنظمة  متصاًل  كان  ما  منها  آخر  شق  وتناول 
تناول أحدها مستجدات متصلة  القضائية، والنظام اإلداري، كام  واألنظمة 

باألمن السيرباين من الناحية التنظيمية.

تأصيليًا  إذ كان بعضها حتليليًا  مناهجها؛  تنوعت هذه األبحاث يف  وقد 
دراسة  اآلخر  البعض  وكان  فقهية،  مقارنة  دراسة  بعضها  وكان  تطبيقيًا، 

مقارنة بني الفقه والنظام، وكان بعضها مقارنًا بأنظمة قانونية أخرى.

آماًل أن تكون هذه األبحاث القيمة إضافة نوعية للمكتبة القضائية.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 السيُف القاطْع 
في حكِم الطالِق المتتابع

تأليف: محمد بن يحيى األخفش الصنعاني )ت1265هـ(

تحقيق ودراسة

د. أحمد بن يحيى بن أحمد الزهراني
أستاذ مساعد بقسم العلوم الشرعية بكلية الملك فهد األمنية
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المقدمة

أنفسنا  باهلل من رشور  إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ 
وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد 
أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، صىل 
الدين،  يوم  إىل  بإحسان  تبعهم  ومن  أمجعني،  وأصحابه  آله  وعىل  عليه  اهلل 

وسلم تسلياًم كثريًا، وبعد:

أوقاهتم  بذل  عىل  عكفوا  صادقني  علامء  األمة  هلذه  تعاىل  اهلل  هيأ  فقد 
وإرشادًا  وتعلياًم،  تعّلاًم  الدين،  هذا  خدمة  سبيل  يف  جهدهم  وكرسوا 
وتوضيحًا، فكانوا كالُسج يف طريق طلب العلم، يستضاء بنورهم، ويقتدى 
وبنّي  الدين،  اهلل  حفظ  فبهم  قرن،  بعد  وقرنًا  سالف،  عن  خالفًا  بعلمهم، 
املحفوظات  وقيدوا  ووثقوها،  العلوم  فألفوا  املشكل،  وأوضح  املجمل، 

ونقحوها، فجاء من بعدهم واعتنوا هبا ورشحوها.

إسامعيل  بن  حييى  بن  حممد  الشيخ  األفاضل  العلامء  هؤالء  مجلة  ومن 
عرش  الثالث  القرن  يف  عاش  الذي  1265هـ(،  )ت:  الصنعاين  األخفش 
1250هـ(  )ت:  الشوكاين  عيل  بن  حممد  القايض  يد  عىل  وتتلمذ  اهلجري 

رمحهم اهلل مجيعًا.

قدياًم  الفقه  مسائل  أهم  من  ُتعد  مسألة  يف  يده  بخط  رسالة  ألف  حيث 
وحديثًا، ومن أكثرها خالفًا، أال وهي مسألة طالق الثالث يف جملس واحد 

فأسامها بـ »السيف القاطع يف حكم الطالق املتتابع«.
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فقهي مهم،  أمهية يف موضوع  هلا من  ملا  الرسالة؛  أحقق هذه  أن  فرأيت 
حُيتاج إليه كثريًا يف املحاكم الرشعية، فباهلل نستعني وعليه نوكل.

أمهية املوضوع:

يمكن تلخيص أمهية املوضوع يف النقاط اآلتية:

مسألة  مؤلفها  فيها  أفرد  حيث  باهبا،  يف  نفيسة  تعد  الرسالة  هذه  إِنَّ   .1
فقهية دقيقة، وهي مسألة الطالق املتتابع.

2. إِنَّ الرسالة متيزت بجمع كل ما ذكر من أدلة ومناقشات حول املسألة 
من أقوال املفسين والفقهاء واملحدثني.

منها  القوي  األقوال ومناقشتها وتوضيح  الرسالة بجمع  قام مؤلف   .3
والضعيف.

عىل  الواردة  االحتامالت  من  مجعه  يمكن  ما  كل  بجمع  املؤلف  قام   .4
األدلة ومناقشتها والرد عليها.

أسباب اختيار املوضوع:

وتتلخص أسباب اختياري لتحقيق هذه الرسالة ودراستها فيام يأيت:

بصورة  وإخراجه  املخطوط  اإلسالمي  الرتاث  خدمة  يف  اإلسهام   .1
حديثة، حتى تتم االستفادة منه.

يف  خالفًا  الفقهية  املسائل  أقوى  من  تعد  املتتابع  الطالق  مسألة  أن   .2
القديم واحلديث، وحتتاج ملزيد بحث.
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اليمن وما  البارزين يف  املتأخرين  العلامء  الرسالة من  3. أن مؤلف هذه 
حوله.

ومما  األخرى،  األسباب  من  وغريها  األسباب،  هذه  إىل  نظرت  فعندما 
سبق بيانه يف أمهية املوضوع، دفعني ذلك الختيار حتقيق هذه الرسالة القيمة 

يف موضوعها.

السابقة للمخطوط: الدراسات 

اإلمام  بجامعة  سلطان  األمري  مكتبة  يف  والبحث  والتقيص  البحث  بعد 
حممد بن سعود اإلسالمية، وفهرس مكتبة امللك فهد الوطنية، ومركز امللك 
فيصل، ويف مكتبة امللك عبد العزيز بجامعة أم القرى، ويف مكتبات اجلامعات 
ني بالفقه املقارن املخطوط تبني يل  بالسعودية وخارجها، وكالم بعض املهتمِّ

ْق بعد. أن هذه الرسالة مل حتقَّ

خطة البحث:

ينقسم البحث إىل مقدمة، وقسمني، وخامتة:

املقدمة:

والدراسات  اختياره،  وأسباب  املوضوع،  أمهية  ذكر  عىل  وتشتمل 
السابقة، وخطة البحث.

القسم األول: الدراسة:

وتشتمل عىل: التعريف باملؤلف وكتابه، وفيه مبحثان:
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املبحث األول: ترمجة املؤلف:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته وشيوخه.

املطلب الثاين: مؤلفاته ومذهبه وعقيدته ومكانته العلمية ووفاته.

املبحث الثاين: دراسة عنوان الرسالة:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: حتقيق اسم الرسالة وتوثيق نسبتها للمؤلف.

املطلب الثاين: منهج املؤلف يف الرسالة.

التحقيق: الثاين:  القسم 

ويشتمل عىل اآليت:

أوالً: متهيد يف وصف الرسالة »السيف القاطع يف حكم الطالق املتتابع«، 
من بداية الرسالة إىل هنايتها، وبلغ عدد اللوحات سبع لوحات.

ثانيًا: بيان منهج التحقيق.

ثالثًا: النص املحقق.

اخلامتة:

وتشتمل عىل أهم النتائج والتوصيات.

ويليها فهرس املصادر واملراجع.
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القسم األول

الدراسة: التعريف بالمؤلف وكتابه

وفيه مبحثان:

املبحث األول: ترمجة املؤلف:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته وشيوخه.

املطلب الثاين: مؤلفاته ومذهبه وعقيدته ومكانته العلمية ووفاته.

املبحث الثاين: دراسة عنوان الرسالة:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: حتقيق اسم الرسالة وتوثيق نسبتها للمؤلف.

املطلب الثاين: منهج املؤلف يف الرسالة.
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المبحث األول
ترجمة المؤلف)1(

المطلب األول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته وشيوخه.

اسمه ولقبه ونسبه ونسبته:

هو حممد بن حييى بن إسامعيل األخفش، يكنى باحلسني الصنعاين.

حممد  إىل  نسبهم  ينتهي  اليمن،  يف  املعروفة  البيوت  من  األخفش  وبيت 
جربيل  بن  احلسن  بن  صالح  بن  حممد  بن  احلسن  بن  باألخفش  امللقب 
املحسن  بن  حييى  الّداعي  اإلمام  بن  أمحد  بن  سليامن  بن  حممد  بن  حييى  بن 

احلسني)2(.

مولده:

ولد يف مدينة صنعاء باليمن يف سنة )1210( من اهلجرة وإليها نسبته.

الشجني  احلسن  بن  ملحمد  واألمصار«  األقاليم  عالمة  زمان  جيد  يف  »التقصار  ينظر:   )1(
للحسن  الدهر«  أعيان  األشياخ  ذكر  يف  الزهر  و»حدائق   )430( ص  احلمريي، 
للحسن  عرش«  الثالث  القرن  علامء  برتاجم  الدرر  و»عقود   )248( ص  الضمدي، 
 ،254/2( الشمريي،  لعبدالويل  اليمن«  أعالم  و»موسوعة   ،)94( ص  الضمدي، 
الثالث عرش« ملحمد بن زباره  255(، و»نيل الوطر من تراجم رجال اليمن يف القرن 

.)339/2(
ينظر: »البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع« للشوكاين )321/2(.  )2(
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نشأته ووظائفه:

واشتغل  باليمن،  مدينة صنعاء  هللا همحر يف  األخفش  بن حييى  نشأ حممد 
بالعلم منذ صغره، وأخذ عن عدد من علامء صنعاء، فالزمهم وأخذ عنهم 
»ُثال«  مدينة  يف  القضاء  توىل  ثم  اآللة،  علوم  يف  برع  حتى  العلوم،  من  عدد 
ذلك  يف  اليمن  حاكم  طريق  من  »احُلَديدة«  مدينة  ويف  َعْمران)1(،  بالد  من 
سريته،  ومحدت  1267هـ(،  )ت:  أمحد  املتوكل  بن  اهلل  عبد  املهدي  الوقت 
ولكنه مل يطب له املقام فيها، فرتك القضاء وعاد إىل »صنعاء« ليتوىل التدريس 
فيها، ومل يزل عىل هذا احلال املريض يف التعليم والتحقيق ومراجعة املسائل 

والكتب، حتى توفاه اهلل.

شيوخه:

زيد  بن  أمحد  عن  فأخذ  اليمن،  علامء  من  عدد  عىل  هللا همحر  تتلمذ 
احَلْيمّي  اهلل  عبد  بن  عيل  القايض  عن  أخذ  كام  1271هـ()2(،  )ت:  الِكْبيّس 
مدينة ُثالء هي إحدى املدن اليمنية التارخيية، يرجع تارخيها إىل فرتة مملكة محري، وهي   )1(
الرتاث  قائمة  يف  اليمن  يف  املؤقتة  العاملي  الرتاث  مواقع  ضمن  مدن  مخس  من  واحدة 
العاملي لليونسكو، وتقع عىل بعد 50 كيلومرتًا شامل غرب العاصمة صنعاء، وهي تتبع 

إداريًا حمافظة عمران.
https://sites.google.com/( األنرتنت:  صفحة  عىل  ثال  ملدينة  الرسمي  املوقع  ينظر: 

).site/thulaoldsity

1271هـ(   - )1209هـ  الكبيس  الطالبي  احلسني  نارص  بن  اهلل  عبد  بن  زيد  بن  أمحد   )2(
كان من أكرب تالمذة البدر العالمة الشوكاين، وكان عاملا باحلديث واألصول من أهل 
صنعاء مولدًا ووفاة، له »رشح عىل سنن أيب داود« يقع يف جملدين. ينظر: »حلية البرش 
رضا،  عمر  املؤلفني«  و»معجم  ص)190(،  للبيطار،  عرش«  الثالث  القرن  تاريخ  يف 

.)227/1(
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)ت:  وكاين  الشَّ عيل  بن  حممد  القايض  عن  أيضًا  وأخذ  1256هـ()1(،  )ت: 
أبزر شيوخه)2(، فالزمه وأخذ  به، وكان  كامل  اتصال  له  1250هـ(، وكان 
عنه يف بعض كتب األمهات يف احلديث، كام أخذ عنه يف مؤلفاته »الّدراري 
ار املتدفِّق عىل حدائق األزهار«  يل اجلرَّ البهية« ويف »السَّ امُلضية رشح الدرر 

وغريه من كتب الفقه.

وقد أثبت ذلك يف هناية هذه الرسالة التي نحن بصدد حتقيقها حني ذكر 
شيخي  -أيضًا-  »ومنهم  فقال:  املتتابع  الطالق  مسألة  يف  الراجح  القول 

وعمديت، شيخ اإلسالم: حممد بن عيل الشوكاين -حفظه اهلل-«.

علامء  من  مجاعة  عىل  قرأ  1256هـ(،   - )1200هـ  الصنعاين  ْيمي  احلَْ اهلل  عبد  بن  عىل   )1(
بن  والقايض حممد  القادر،  بن عبد  وإبراهيم  الوزان،  بن حسني  أمحد  كالفقيه  صنعاء، 
تراجم  من  الوطر  »نيل  ينظر:  وغريها.  هتامة  يف  القضاء  ويل  وغريهم،  الشوكاين  عىل 

رجال اليمن يف القرن الثالث عرش« ملحمد زبارة )180/2- 181(.
علامء  كبار  من  جمتهد  فقيه  الصنعاين،  ثم  الشوكاين  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  عيل  بن  حممد   )2(
الثالث عرش، ولد هبجرة شوكان »من بالد خوالن،  القرن  أبرز علامء  اليمن، يعد من 
)1250هـ(،  هبا  حاكام  ومات  )1229هـ(  سنة  قضاءها  وويل  بصنعاء،  ونشأ  باليمن« 
القدير«،  »فتح  األوطار«،  »نيل  منها  املؤلفات،  عرشات  له  التقليد،  حتريم  يرى  كان 
القرن  بعد  من  بمحاسن  الطالع  »البدر  يف  لنفسه  ترمجته  ينظر:  الفحول«.  »إرشاد 

السابع« )214/2(، و»األعالم« للزركيل )298/6(.
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العلمية  ومكانته  وعقيدته  ومذهبه  مؤلفاته  الثاني:  المطلب 
ووفاته.

العلمية: مؤلفاته وآثاره 

برتكيا،  ملت  مكتبة  يف  موجود  واملجموع  جمموع،  ضمن  رسالة  له 
والرسالة بعنوان »السيف القاطع يف حكم الطالق املتتابع«، وقد وافق الفراغ 
من تسويدها يف الليلة املسفر عنها يوم 28 شهر شعبان سنة 1244هـ، وبعد 
شيئًا  له  ترجم  من  يذكر  ومل  له،  الرسالة  بتلك  إال  نظفر  مل  والتقيص  البحث 

من مؤلفاته.

مذهبه وعقيدته:

الصنعاين يف جمتمع  احلسني  األخفش  إسامعيل  بن  بن حييى  عاش حممد 
انترش فيه مذهب الشافعية ومذهب الزيدية)1(، وهذان املذهبان مها السائدان 
يف بلده يف ذلك الوقت؛ غري أنه نحا منحى شيوخه يف نبذ التقليد والتمسك 
الرسالة  فيام يتضح يل من خالل هذه  بالسنة ومنهج أهل احلديث، فعقيدته 
1250هـ(؛  الشوكاين )ت:  كعقيدة شيخه  السنة واجلامعة،  أهل  هي عقيدة 

بأنه  دائاًم  ويوصف  اليمن،  يف  املنترشة  اإلسالمية  املذاهب  أحد  الزيدي  املذهب  يعد   )1(
يف  السنة  ألهل  خمالفون  وهم  الفروع،  يف  السنة  أهل  فرق  إىل  الشيعية  املذاهب  أقرب 
إىل  املذهب  ونسبة  والصفات،  األسامء  باب  يف  للمعتزلة  أقرب  فهم  االعتقاد،  مسائل 
اإلمام زيد بن اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني بن اإلمام عيل بن أيب طالب هنع هللا يضر 

)ت: 122هـ(؛ باعتباره العلم املميز هلم.
اإلسالمي  للشباب  العاملية  الندوة  واملذاهب«  األديان  يف  امليسة  »املوسوعة  ينظر: 

.)298/6(
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كونه مالزمًا له وله اتصال كامل به، وكذلك ما يتضح للقارئ يف هذه الرسالة 
مـلسو هيلع هللا ىلص  الرسول  املنقولة عن  الصحيحة  باآلثار واألخبار  التزامه  من 
بام  واألخذ  لفهمهم  وامتداحه  الصالح،  السلف  ملنهج  واّتباعه  وأصحابه، 
يراه  بام  وجيتهد  التقليد  ينبذ  جمتهد  فقيه  فهو  الفقهي  مذهبه  أما  عنهم،  صح 

موافقًا للدليل، ولعل ما ذكره يف مقدمة هذه الرسالة يدل عىل ذلك.

مكانته العلمية وثناء العلامء عليه:

يف  املعروفني  والقضاة  العلامء  من  األخفش  حييى  بن  حممد  الشيخ  يعد 
زمانه، وقد توىل القضاء فرتة من الزمن إال أنه تركه؛ رغبة يف مالزمة شيخه 

القايض الشوكاين )ت: 1250هـ(، واالشتغال بالعلم والتدريس.

أحد  1286هـ()1(-وهو  )ت:  ْجني  الشِّ حسن  بن  حممد  له  ترجم  وقد 
أقرانه ممن تتلمذوا عىل يد الشوكاين، فقال: »أدرك يف علوم العربية اآلالت 
مع فهم صادق، وتعقل تام، وعناية كاملة، وصار من أعيان الطلبة النبالء، 
وعرف  اإلدراك،  أحسن  فيه  أدرك  حتى  بالعلم،  واشتغال  نجابة،  كامل  مع 

علم اآلالت معرفة تامة واشتغل به، وهو اآلن قاض يف)ُثالء(«)2(.

الذماري، من علامء  ْجني احلمريي  الشِّ نارص  بن  بن أمحد  بن عىل  بن احلسن  هو حممد   )1(
القرن الثالث عرش يف اليمن، عاش بصنعاء، تتلمذ عىل يد العالمة الشوكاين وله عدة 
تويف  واألمصار«  األقاليم  عالمة  زمان  جيد  يف  التقصار  »كتاب  أشهرها  من  كتب 

هللا همحر سنة )1286هـ(. ينظر: »األعالم« للزركيل )93/6(.
»التقصار يف جيد زمان عالمة األقاليم واألمصار« ملحمد الشجني، ص)430(.  )2(
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َمدي )ت: 1289هـ()1( فقال: »العامل  وترجم له احلسن بن عاكش الضَّ
شيخنا  والزم  »صنعاء«،  علامء  من  عدة  عن  أخذ  املدقق،  الفاضل  املحقق، 
من  فنون  عدة  يف  عليه  القراءة  يف  وتشاركنا  زيد،  بن  أمحد  اإلسالم  شمس 
العلم، وجادت يده يف علوم اآللة، وله نفس طويل يف االستدالل، وحسن 
عبارة يف توضيح ما يرد عليه من اإلشكال، وله اتصال كامل بشيخنا البدر 

الشوكاين«)2(.

وفاته:

َمدي:  تويف هللا همحر يف منتصف القرن الثالث عرش، قال ابن عاكش الضَّ
أظنه يف عام مخسة وستني بعد املائتني واأللف.

الثالث عرش يف  القرن  َمدي، من علامء  الضَّ بن عاكش  عبداهلل  بن  أمحد  بن  احلسن  هو   )1(
جنوب اجلزيرة العربية، عاش يف صنعاء وزبيد وضمد وجازان، وله عدة مؤلفات يف 
الفقه والتفسري واحلديث والسري والرتاجم، كـ »الذهب املسبوك يف سرية سيد امللوك« 
)1289هـ(.  سنة  هللا همحر  تويف  عرش«  الثالث  القرن  رجال  تراجم  يف  الدرر  و»عقود 

ينظر: »األعالم« للزركيل )183/2(.
َمدي، ص )248( )2(  »حدائق الزهر يف ذكر األشياخ أعيان الدهر« للحسن الضَّ
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الثاني المبحث 
دراسة عنوان الرسالة

وفيه مطلبان:

املطلب األول: حتقيق اسم الرسالة وتوثيق نسبتها للمؤلف.

املطلب الثاين: منهج املؤلف يف الرسالة.

المطلب األول: تحقيق اسم الرسالة وتوثيق نسبتها للمؤلف.

حتقيق اسم الرسالة:

هذه الرسالة عنوهنا مؤلفها بـ»السيف القاطع يف حكم الطالق املتتابع«، 
ة أمور منها: ويدل عىل صحة هذه التسمية عدَّ

ة الرسالة »السيف القاطع يف حكم الطالق  ورود هذا العنوان عىل طرَّ  -
املتتابع« دون أي تغيري أو تعديل فيه.

اتفاق هذا العنوان مع املحتوى، فإن مقصد املؤلف هللا همحر من هذا   -
حكم  مسألة  يف  واخلالف  النزاع  يقطع  الذي  الفصل  القول  تبيني  العنوان 
الطالق إذا تلفظ به الزوج متواليًا، بأن طلق أكثر من طلقه يف جملس واحد، 
بيَّنه املصنف يف أول كتابه، حيث قال: »فإنه ملا وقع  وجاء هذا متفقًا مع ما 
يناشدين اهلل يف حتريم ما أحل،  فّر  الفتوى لبعض من سأل، وإنقاذ من  مني 
وشكا عيل أنه أوقع عىل زوجته ثالث تطليقات متوالية، مل يتخللها رجوع، 

وأنه منع من رجوعها إليه حتى تنكح زوجًا غريه....«.
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مل يتبني يل من خالل قراءة هذه الرسالة ما يدل عىل وجه اسم هلا غري   -
هذا االسم، »السيف القاطع يف حكم الطالق املتتابع«.

أثبت ناسخ هذه الرسالة حممد بن حسني العمري، يف )اللوح السابع   -
ب( بأنه نقلها بخطه عن املؤلف هبذا العنوان.

توثيق نسبة الرسالة إىل املؤلف:

من  يشء  بذكر  املؤلف  حياة  تناولت  التي  الرتمجة  مصادر  تسعفنا  مل 
مصنفاته، إال أن هناك بعض القرائن التي يستأنس هبا لتوثيق نسبة الكتاب 

إىل مؤلفه حممد بن حييى األخفش، منها:

البدر  العالمة  »لسيدي  العنوان  ذكر  بعد  الرسالة  ة  ُطرَّ عىل  ورد  ما   -
حممد بن حييى بن إسامعيل األخفش ىلاعت هللا همحر«.

ه:  ما جاء يف قيد اخلتام، منقوالً من النسخة التي بخط املصنف ما نصُّ  -
»وافق الفراغ من تسويدها يف الليلة املسفر عنها يوم الثالثاء28 شهر شعبان 
بن  حممد  ذنبه  من  الوجل  ربه  عفو  الراجي  احلقري  بقلم  والكل   1244 سنة 

حييى األخفش عفا اهلل عنه«.

عدم ادعاء أحد نسبة هذه الرسالة إىل غري املؤلف.  -

ة نسبة الرسالة إىل مصنفها حممد بن حييى األخفش  وما تقدم يؤكد صحَّ
هللا همحر.
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المطلب الثاني: منهج المؤلف في الرسالة.

لقد سار املؤلف حممد األخفش هللا همحر يف هذه الرسالة عىل النحو التايل:

اهلل  محد  ثم  اإلخالص،  سورة  ثم  بالبسملة،  رسالته  املؤلف  استهل   -
وأثنى عليه، وصىل عىل نبيه مـلسو هيلع هللا ىلص، ثم ذكر سبب تأليفه هلذا الرسالة 
وحال من يستفتيه والفتوى املنترشة يف ذلك الوقت، ال سيام أنه كان قاضيًا 
ومفتيًا وأحد أشهر طالب اإلمام الشوكاين، فليس له بد من إجابتهم وتوضيح 
األمر هلم، وقد اتضح من مقدمته أنه ال يرى وقوع الثالث تطليقات بثالث.

يف  رضورات  ثالث  فيها  ذكر  بمقدمة  لرسالته  مهد  ذلك  بعد   -
االستدالل، كتمهيد ملا سيذكره من أدلة وردود لتقريرها يف ذهن القارئ.

العلامء عامة يف مسألة من طلق  بعد ذلك بسد مذاهب  املؤلف  قام   -
زوجته ثالث طلقات متوالية، وذكر ستة أقوال دون ذكر أدلتها، فنقل عن 
وأضاف  والظاهرية،  األربعة،  املذاهب  وأصحاب  والتابعني،  الصحابة، 

أقول بعض علامء الزيدية؛ كونه املذهب املنترش يف اليمن يف حينه.

بوقوع  وهوالقول  واحد،  قول  عىل  رسالته  يف  هللا همحر  املؤلف  ركز   -
طالق الثالث بثالث؛ كونه مذهب اجلمهور، وهو أشهر األقوال يف املسألة، 
بالرد  قام  ثم  القول،  هذا  أصحاب  هبا  استدل  التي  األدلة  كافة  بذكر  فقام 
أحيانًا  ينقل  وقد  النبوية،  السنة  ثم  الكريم  القرآن  بأدلة  بدءًا  مجيعها،  عليها 

بعض الردود عن شيخه الشوكاين دون أن يشري إىل ذلك.
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متيز منهج املؤلف يف ردوده بلغته األصولية اجللية يف كثري من عباراته   -
أيضًا  ومتيز  وحديثيًا،  ولغويًا  أصوليًا  الردود  بتنوع  متيز  كام  وترجيحاته، 
باستقصاء كافة األدلة الواردة يف حمل النزاع وذكر تأويالت السلف -الذين 
النزاع، وبتوضيح  الناس بمعاين الكتاب والسنة- يف األدلة حمل  هم أعرف 
حيث  من  القول  هذا  أصحاب  هبا  استدل  التي  األدلة  عىل  املحدثني  حكم 

الصحة والضعف.

ثم ختم رسالته بذكر أصح ما جاء يف مسألة الطالق املتتابع من أدلة،   -
ورجح القول بأن طالق الثالث إنام يقع طلقة واحدة، ورسد أبرز القائلني 

هبذا القول من الصحابة والتابعني والعلامء من املتقدمني واملتأخرين.
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القسم الثاني

التحقيق

ويشتمل عىل اآليت:

أوالً: متهيد يف وصف خمطوط: »السيف القاطع يف حكم الطالق املتتابع«.

ثانيًا: بيان منهج التحقيق.

ثالثًا: النص املحقق.
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أواًل: تمهيد
في وصف مخطوط:

)السيف القاطع في حكم الطالق المتتابع(

وصف النسخة اخلطية:

مؤسسة  يف  حمفوظة  وحيدة  خطية  نسخة  عىل  إال  للمخطوط  نقف  مل 
اإلمام زيد بن عيل الثقافية بصنعاء، »فهرس املخطوطات الرقمية يف القرص 
منها  مصورة  نسخة  وهناك   ،»)2029( رقمه  جمموع  ضمن   ،)415( رقم 
ة رسائل،  »إلكرتونية« حمفوظة يف مكتبة ملت برتكيا، ضمن جمموع يضم عدَّ
هذه الرسالة ترتيبها الثاين فيه، وتوجد يف سبع لوحات، بكل لوحة وجهان 
لوجٍه  وجٍه  من  ختتلف  ومسطرهتا  واحد،  وجه  هبا  واألخرية  األوىل  عدا  ما 
آخر ما بني )24( إىل )30( سطر، وبكل سطر ما بني )14( إىل )21( كلمة 
من  انتهى  التي  املؤلف  نسخة  من  نسخت  وقد  مقروء،  تعليق  بخط  كتبت 
النسخة  متيزت  وقد  1244هـ،  سنة  شعبان   28 الثالثاء  يوم  يف  تسويدها 

بوضوحها يف الغالب عدا بعض املواضع، وكذلك سهولة قراءهتا.

)اللوح  يف  وذكر  العمري  حسني  بن  حممد  بخطه  نسخها  النسخة  وهذه 
السابع الوجه ب( تقريظًا، بأن هذه الرسالة وصلته مناولة عن شيخه محود 
عن  أخذها  الذي  الكوكباين  حممد  شيخه  من  مناولة  أخذها  الذي  حممد  بن 

مصنفها حممد حييى األخفش.
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وذكر أيضًا يف هناية هذه الرسالة يف هامش )اللوح السابع الوجه أ( أن 
مصنفها أسامها أوالً »بالقول النافع بسعة بأن توايل الثالث ال متنع الرجعة« 
ثم سمها بعد ذلك »بالسيف القاطع يف حكم الطالق املتتابع« وهو ما أثبته 

الناسخ يف عنوان هذه الرسالة يف اللوح األول.

كام وجد يف )اللوح السابع الوجه ب( نظم فيه تقريظ هلذه الرسالة من 
مخسة عرش بيتًا كتبه عيل بن حممد بن إسامعيل البهكيل، أثنى فيها عىل الرسالة 

ومصنفها.
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اللوحة األولى من نسخة األصل
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اللوحة األخيرة من نسخة األصل
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ثانيًا: منهج التحقيق

اختذت منهجًا رست عليه يف التحقيق عىل النحو التايل:

املؤلف،  عليه  وضعها  صورة  أقرب  عىل  الكتاب  نص  أخرجت  أوالً: 
وذلك باتباع ما ييل:

1. املحافظة عىل نص هذه النسخة ما مل يتبني أن هناك خطأ واضحًا ال 
الكالم،  سياق  مع  يتناسب  بام  تصويبها  يف  فاجتهدت  معه،  العبارة  تستقيم 
مع اإلشارة إىل ذلك يف احلاشية، وأثبُت ما ورد يف النسخة، وإذا مل يتضح يل 

أرشت يف احلاشية بعبارة )كذا يف األصل(.

الصلب  الكلامت من األصل يف  أو  احلروف  يسقط من  قد  ما  أثبُت   .2
يعزز  ما  إىل  وأرشت  احلاشية،  يف  ذلك  ووجهت   ،]  [ هكذا  معكوفتني  بني 

ذلك من املصادر واملراجع.

3. رسمت الكتاب بالرسم اإلمالئي احلديث دون اإلشارة لذلك.

4. أعجمت ما أمهله املؤلف من الكلامت، دون اإلشارة إىل ذلك.

5. ضبطت بالشكل ما حيتاج إىل ضبط من األلفاظ.

6. تنظيم النص بتقسيمه إىل فقرات، ووضع عالمات الرتقيم، مما يسهل 
وضوح املعنى للقارئ.

للداللة عىل هناية كل وجه من كل   )  / ( مائاًل هكذا  7. وضعت خط 
لوحة، مع اعتامد الرتقيم املوجود يف صلب املخطوط، رامزًا للوجه األيمن 



31
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تحقيق: السيُف القاطْع في حكِم الطالِق المتتابع

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

باحلرف )أ(، وللوجه األيس باحلرف )ب(، كل ذلك بني معكوفتني، فيكون 
الرتقيم هبذه الطَّريقة: ]رقم اللوحة/أ[، ]رقم اللوحة/ب[.

ثانيًا: ربطت الكتاب بمصادره التي استفاد منها استفادة مبارشة.

ثالثًا: وّثقت اآلراء التي يذكرها املؤلف من مصادرها املعتربة.

مواطنها  من  وخرجتها  مزهرين  قوسني  بني  اآليات  حرصت  رابعًا: 
هبذه  معكوفتني  بني  اآلية  ورقم  السورة  اسم  إىل  اإلشارة  مع  املصحف  يف 

الطريقة ]اسم السورة: رقم اآلية[.

املعتربة،  مصادرها  من  املؤلف  ينقلها  التي  الروايات  عزوت  خامسًا: 
ووّثقتها بقدر االستطاعة.

أهل  حكم  وذكرت  الكتاب،  يف  الواردة  األحاديث  خّرجت  سادسًا: 
احلديث عليها، ونظرت يف كالم أهل العلم، وُأثبت ما يظهر يل -ما مل تكن 
اكتفيُت  أحدمها  أو  الصحيحني  يف  كانت  فإن  أحدمها-  أو  الصحيحني  يف 

حينئذ بالعزو إليهام أو ألحدمها.

سابعًا: وّثقت اآلثار الواردة يف الكتاب.

ثامنًا: رشحت املفردات اللغوية الغريبة.

التي  الغريبة،  الفقهية، واألصولية، واحلديثية  املفردات  تاسعًا: رشحت 
وردت.
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قصرية  ترمجة  بإيراد  وذلك  املشهورين،  غري  لألعالم  ترمجت  عارشًا: 
تتضمن اسم العلم، وكنيته، ومذهبه، وبعض كتبه، ووفاته.

احلادي عرش: وضعت الفهارس العامة: »فهرس املوضوعات - فهرس 
املصادر واملراجع«، عىل ضوء ما سبق يف اخلطة.
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النص المحقق

بمس هللا نمحرلا ميحرلا

يَُكن  َولَۡم   3 يُوَلۡ َولَۡم  يَِلۡ  لَۡم  َمُد2  ٱلصَّ  ُ ٱللَّ َحٌد1 
َ
أ  ُ ٱللَّ ُهَو  ﴿قُۡل 

األلسن  حترصه  ال  محدًا  وأمحده   ،]4  -  1 ]اإلخالص:  َحُد4ۢ﴾ 
َ
أ ُكُفواً  ۥ  ُ لَّ

واألقالم عّدًا، وال يقوم به البحر وإن جئنا بمثله مددًا، فهو الغني الذي ما 
اختذ صاحبة وال ولدًا، وأصيل وأسلم عىل رسوله الذي فاق اخللق اإلنساين 
دونه  بذلوا  الذين  وأصحابه  آل  خري  هم  الذين  آله  وعىل  وزهدًا،  عفافًا 

األنفس واألموال.

أما بعد:
فإنه ملا وقع مني الفتوى لبعض من سأل، وإنقاذ من فّر يناشدين اهلل يف 
متوالية،  تطليقات  ثالث  زوجته  عىل  أوقع  أنه  عيل  وشكا  أحل،  ما  حتريم 
وملا  غريه،  زوجًا  تنكح  حتى  إليه  رجوعها  من  منع  وأنه  رجوع،  يتخللها  مل 
َتۡعلَُموَن43﴾  َل  ُكنُتۡم  إِن  ٱذّلِۡكرِ  ۡهَل 

َ
أ لُٓواْ  ﴿فَۡسَٔ لجو زع:  لقوله  رأيته ممتثاًل 

]النحل: 43[، ورأيت حرصه عىل رجوع أهله، وَمضّبة الغرية)1( من أن يطأ 
فراشه غريه، أمرته باإلرجاع.

وملا ]أبيت[)2( رأيت أناسًا يتوجعون رسًا وال يظهرون، وينقمون خيفة 
وال يعلنون، وهيمون بالنطق وال يطيقون، وأراهم حيسبون ذلك جهاًل مني، 
العرب«  »لسان  ينظر:  واحلقد.  الغضب  هو  بُّ  فالضَّ الغرية،  غضب  أي  الغرية  مضبة   )1(

البن املنظور )539/1(.
وتقدير الكالم: وملا أبيُت إال القول برجوع املطلق ثالثًا يف جملس واحد لزوجه... إىل   )2(

آخر كالم املؤلف.
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أو مجودًا عىل مذهب زائف، ورأي ألهل احلق خمالف، وأن احلامل عليه حمبة 
اخلالف للسالف، وأقول: حاشا وكال، فام محل عىل ذلك إال أدلة واضحة، 

وحجج لتقويم األقوال نافعة صاحلة.

وحينئذ عزمت عىل زبر ما سنح وتيس، مع قلة البضاعة، وقصور الباع 
عن هذه الصناعة، ولكني سأرقم ما تيس من ذلك احلاصل؛ ليطلع عليه من 
وقف، فإذا تأمله قبل االعتقاد، ورزقه اهلل نصيبًا من االنتقاد، فإن كنت غري 
مصيب بنّي الصواب، لريدين عنه من رد، أو إن رآين مصيبًا فعسى يزيده ما 

حررته هدى.

وأقول وباهلل الثقة والتوفيق:

بد  ال  أطراف،  ثالثة  عىل  تشتمل  مقدمة  من  بد  ال  أنه  املطلع  أهيا  اعلم 
منها، فإهنا كادت لوضوح أدلتها تلحق باملعلومات الرضورية:

ما  بغري  خلقه  من  أحدًا  يتعبد  مل  -تعاىل-  اهلل  أن  اعلم  األول:  الطرف 
العامل  وإيضاح  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص،  رسوله  سنة  من  ثبت  وما  كتابه،  يف  أنزله 
للعامي نقاًل عنهام، وإظهارًا ملا استخرجه منهام، وال كلفنا بالعمل بغري آيات 
بلغنا  أو  من خلفه،  يديه وال  بني  من  الباطل  يأتيه  الذي ال  العزيز،  الكتاب 
بنقل الثقات؛ أنه قاله النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عىل وجه التكليف، أو فعله مع 
دليل الوجوب، أو قرر عليه كذلك، بل وال كلفنا بقول شخصني، وإن بلغا 
بأعىل ترشيف، وإنام  بقول أهل حملة، وإن رشفت  الفضل أيَّ مبلغ، وال  يف 
كلفنا بقول جمتهدي األمة؛ الشتامله عىل مستند مردود إليهام، وإال مل حيصل 
َوٱلرَُّسوِل﴾   ِ ٱللَّ إَِل  وهُ  فَُردُّ ءٖ  َشۡ ِف  تََنٰزَۡعُتۡم  ﴿فَإِن  -تعاىل:  قوله  امتثال 
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]النساء: 59[، وللقطع بأن احلق ال خيرج عن مجيعهم، كام قرر يف موضعه، 
وهذا عىل فرض وجوده، وإن كان اآلن حماالً، أو كاملحال.

يمكن  -ال  ذكرهتا  -التي  واألحاديث  اآليات  هذه  أن  الثاين:  الطرف 
العمل هبا إال مع وضوح داللتها، وصحة متوهنا وأسانيدها، بعدالة رواهتا 
أو  ]1/ب[  مقيدًا،  أو  خمصصًا،  أو  ناسخًا  يظن  عام  والبحث  وثقتهم، 
الظنيات  بني  الرتجيح  وجوه  معرفة  مع  مساويًا؛  أو  راجحًا،  أو  معارضًا، 

فحسب، وغري ذلك مما يعرفه احلذاق.

الطرف الثالث: أن تعلم أّنا مل نكلف إال بام يبلغنا من األدلة، وأما ما مل 
يبلغ، فلم نكلف به، بل ال جيوز لنا العمل به، وإن جاءت قرائن قوية تدل 
العدالة،  معلوم  القدر  جليل  عامل  عن  إلينا  ينقل  كأن  دلياًل؛  هناك  أن  عىل 
استند  الذي  الدليل  نجد  ومل  بكذا.  كذا  يقول يف مسألة:  أنه  األعم،  باملعنى 
إليه، مل جيب علينا العمل بقوله وإن ظننا أنه مل يقله إال عن دليل؛ ألنه إذا كان 
هناك دليل، فاملكلف به ذلك العامل الذي اطلع عليه، وأما من مل يبلغه، فلم 

يكلف به، وإال كان من تكليف الغافل، وهو باطل بأدلته)1(.

إذا متهد هذا، فاعلم أن مسألة من طلق زوجته ثالثًا متوالية، قد تشعبت 
فيها؛ فمنهم من  العلامء  قوانينها، واختلفت مذاهب  أفانينها)2(، وتعارضت 
يمكنه  فال  العامي  ا  أمَّ العامل  حق  يف  ُيقال  أن  يمكن  هللا همحر  املؤلف  من  الكالم  هذا   )1(
معرفة الدليل وال الرتجيح، ولو ُكلِّف ذلك لكان تكليفًا برضب من االجتهاد، وهو ال 

يستطيعه.
األفانني أجناس اليشء وطرقه، ومنه اْلَفنَُن، وهو الغصن، ومجعه َأْفنَاٌن. ينظر: »مقاييس   )2(

اللغة« البن فارس، باب الفاء )435/4(.
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من  ومنهم  مطلقًا)2(،  الوقوع  بعدم  قال  من  ومنهم  مطلقًا)1(،  بالوقوع  قال: 
املدخولة،  يف  ثالثًا  تقع  قال:  من  ومنهم  مطلقًا)3(،  فقط  واحدة  تقع  قال: 
وواحدة يف غري املدخولة)4(، ومنهم من فرق بني إرسال الثالث بلفظ واحد 
املطلق،  نية  إىل  يرجع  قال:  من  ومنهم  متعددة)5(،  بألفاظ  أرسلها  من  وبني 
غرو  وال  -تعاىل-،  اهلل  شاء  إن  وستعرفه  ُركانة)7(،  حلديث  ويستحلف)6(؛ 

وهو رأي احلنابلة، ومعظم الظاهرية. ينظر: »املغني« البن قدامة )243/8(، و»كشاف   )1(
القناع« للبهويت )261/5(، و»املحىل« البن حزم )407/9(.

وهذا القول حكي عن ابن علية، وهشام بن احلكم، وأيب عبيد، وبعض أهل الظاهر؛   )2(
البن  و»املحىل«   ،)366/7( قدامة  البن  »املغني«  ينظر:  يقع.  فال  بدعي  طالق  ألنه 

حزم )394/9(، و»نيل األوطار« للشوكاين )274/6(.
هذا القول منقول عن ابن عباس، وبه قال إسحاق، وطاوس، وعكرمة، وعطاء، وهو   )3(
ينظر:  القيم.  وابن  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  واختاره  الظاهر،  أهل  بعض  عند  قول 
»املغني« البن قدامة )230/7(، و»جمموع الفتاوى« البن تيمية )80/32(، و»إعالم 

املوقعني« البن القيم )31/3(.
عنه،  أجنبية  وصارت  باألوىل  بانت  ألهنا  حزم؛  وابن  والشافعية،  احلنفية،  رأي  وهو   )4(
املحتاج«  و»هناية   ،)455/2( عابدين«  ابن  »حاشية  ينظر:  باطل.  األجنبية  وطالق 

للرميل )451/6(، و»املحىل« البن حزم )405/9(.
وهذا رأي املالكية. ينظر: »بداية املجتهد« البن رشد )100/3(، و»مواهب اجلليل«   )5(

للحطاب )58/4(.
روي ذلك عن اإلمام مالك، وأيب الزناد، وربيعة. نقله عنهم ابن املنذر يف »األوسط«   )6(

.)160/9(
عن ركانة: »أنه طلق امرأته ُسهيمة البتة، فأخرب النبي مـلسو هيلع هللا ىلص بذلك، فقال: واهلل   )7(
))واهلل ما أردت إال واحدة؟((،  ما أردت إال واحدة، فقال رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص: 
وطلقها  مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  إليه  فرّدها  واحدة،  إال  أردت  ما  واهلل  ركانة:  قال 
األم  يف  الشافعي  رواه  عثامن«.  زمن  يف  والثالثة  اخلطاب،  بن  عمر  زمان  يف  الثانية 
 )306/6(، ومن طريقه أبو داود )2206(، والدارقطني )3979(، ونقل الدارقطني=
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إىل  استمر  ثم  والتابعني،  الصحابة  بني  قديم  فيها  اخلالف  فإن  املتأخر،  عىل 
وقتنا هذا، والتأمل واإلنصاف نافع يف حتصيل الظن، واحلق أحق أن يتبع.

وها أنا أرسد لك ما عرفته من أدلة القائلني بالوقوع، وأبني لك ما الذي 
أوجب طرحها.

تَاِنۖ فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف  َلُٰق َمرَّ فأقول: استدلوا أوالً بقوله -تعاىل-: ﴿ٱلطَّ
ۡو تَۡسِيُحۢ بِإِۡحَسٰٖن﴾ ]البقرة: 229[، قالوا: وهذا الذي أرسل ثالثًا مل يقترص 

َ
أ

عليها  ما رتب  فيلزمه  بالثالثة،  أتى  بل  اإلمساك،  منه  يتأتى  اثنتني حتى  عىل 
َزوۡجاً  تَنِكَح   ٰ َحتَّ َبۡعُد  ِمۢن  ۥ  َلُ َتِلُّ  فََل  َطلََّقَها  قوله -تعاىل-: ﴿فَإِن  من 
]البقرة: 230[، وهذا كتاب اهلل، داللته واضحة، ومراده بني، ال  َغۡيَهُۥ﴾ 

يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.

واجلواب:

أما قولكم: هذا كتاب اهلل، فال شك وال ريب أن كتاب اهلل هو احلكم 
األمني، وبأي حديث بعده يؤمنون؟ وماذا بعد احلق إال الضالل؟ خال أن 
قولكم: داللته واضحة. ممنوع، بل اآلية جمملة، وقد سبق يف املقدمة ما سبق، 
وبيان إمجاهلا: أن لفظ املرتني حيتمل أن يراد به الطلقتان املصحوبتان بالرجعة، 
وأن يراد به الطلقتان املجردتان عنها، واحتامل هذا اللفظ هلذين املعنيني يف 
عن  الحق  اللغة  أهل  واستعامل  السليم،  الذوق  به  يشهد  الوضوح،  غاية 

= أن أبا داود قال: هذا حديث صحيح، وأخرجه أيضًا الرتمذي )1177( وصححه 
ابن حبان )4432( واحلاكم )3817(. قال الرتمذي: »ال يعرف إال من هذا الوجه، 

وسألت حممدًا عنه، يعني البخاري فقال: فيه اضطراب« انتهى.
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ملن طلق  يقال  أن  أنه يصح  اثنان يف  سابق، وخالف عن سالف، ال خيتلف 
زوجته ثم راجعها، ثم طلقها وراجعها: فالن طلق زوجته مرتني، وأنه جيوز 
ادعينا  لو  أنا  عىل  الرجعة،  عن  جمردة  طلقتني  زوجته  طلق  من  عىل  إطالقه 
يقال:  أن  االستعامل  يف  الشائع  فإن  ذلك؛  يبعد  مل  األول،  املعنى  يف  ظهوره 
فالن طلق زوجته مرتني، ملن كان قد طلق وراجع، ثم طلق وراجع، وأما من 
أرسل طلقتني، فالشائع يف املحاورات أن يقال: فالن طلق طلقتني، ويشهد 
الطلقتني  لفظ  العدول عن  وقع  ]2/أ[  أنه  املفسين)1(:  من  كثري  قاله  ما  له 
وإرشادًا  دفعة،  اإلرسال  قبح  عىل  تنبيها  املرتني؛  لفظ  إىل  القرآين  النظم  يف 
منع  يكفينا  بل  املقام،  هذا  يف  ذلك  ندعي  ال  ولكنا  والتفريق،  االقتصار  إىل 
الظهور إذا تقرر اإلمجال؛ فاملجمل تتوقف داللته عىل جميء البيان، أو تعلم 
قرينة معينة؛ ألن املراد باملرتني الطلقتان املجردة، فام أظنه جيد الباحث قرينة 
يف الرشيعة تعني هذا املعنى، فإن قيل: ما سيأيت من األخبار واآلثار املسوقة 
لالستدالل عىل وقوع الثالث قرينة وأي قرينة، قيل فيها ما ستعرف، وما ال 

يصلح دلياًل ال يصلح مبينًا.

وهو  القليل؛  عىل  يصدق  الذي  املطلق  قبيل  من  ههنا  اآلية  قيل:  فإن 
إذا ورد مطلقًا  الرجعة، واملطلق  الطالق املجرد، والكثري؛ وهو الطالق مع 

قال الشوكاين: »وإنام قال سبحانه: مرتان ومل يقل طلقتان إشارة إىل أن ينبغي أن يكون   )1(
»فتح  املفسين«.  من  مجاعة  قال  كذا  واحدة،  دفعة  طلقتان  ال  مرة،  بعد  مرة  الطالق 
للبسييل  الكبري«  »التقييد   ،)443/6( الرازي«  »تفسري  ينظر:   .)273/1( القدير« 
النيسابوري«  »تفسري   )132/4( للنعامين  الكتاب«  علوم  يف  »اللباب   ،)313 )ص: 

.)630/1(
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وجب محله عىل أقل ما يصدق عليه، وهو املمكن املطابق، فيجب محله هنا 
عىل الطالق املجرد، وهذا ال حيتاج إىل قرينة، وما ذكرتم من محله عىل الطالق 

مع الرجعة هو املفتقر إىل القرينة)1(.

موجودة،  فالقرينة  سلمنا؛  نعيده،  فال  اإلمجال،  قررنا  قد  أنا  فاجلواب: 
عىل  مرتب   ]229 بَِمۡعُروٍف﴾]البقرة:  ﴿فَإِۡمَساُكۢ  -تعاىل-:  قوله  أن  وهي 
عن  جمردة  الطلقتان  كان  فلو  للتعقيب،  املقتضية  الفاء  ثبوت  مع  الطلقتني، 
عقيب  اإلمساك  يصح  بأنه:  قائل  ال  أو  عقيبهام،  اإلمساك  يصح  مل  الرجعة، 
الطلقتني؛ رضورة عدم  املرتني عىل  الطالق بال رجعة، فال حميص عن محل 

جواز اإلمساك لألجنبية للوطء ونحوه.

دليل  فهو  نفسها،  الرجعة  إال  اآلية  يف  باإلمساك  املراد  وهل  قيل:  فإن 
عنها  املعرب  الرجعة  إىل  اإلرشاد  يصح  ال  ألنه  قلنا؛  بام  منادية  وقرينة  لنا 
باإلمساك؛ إال ملن قد صارت مطلقة خارجة عنه عند النكاح، فثبت أن ليس 

املراد باملرتني إال الطلقتني املجردة عن الرجعة، وهو الذي نريد.

فاجلواب عنه من وجهني:

هو  ما  عىل  اليشء  وترك  الكف،  هو:  اللغة  يف  اإلمساك  أن  أحدمها: 
للعدول  ههنا  ملجئ  وال  الالزم،  هو  حقيقته  عىل  اللفظ  ومحل  عليه)2(، 
َلُٰق  عنها، بل معنى اآلية عليه واضح، وذلك بأن يقال: قال -تعاىل-: ﴿ٱلطَّ

ينظر: »العدة يف أصول الفقه« أليب يعىل )640/2(.  )1(
تعريفات  يف  الفقهاء  و»أنيس   ،)112 )ص:  للعسكري  اللغوية«  »الفروق  ينظر:   )2(

األلفاظ املتداولة بني الفقهاء« )ص: 47(.
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الزوجة وتركها  إمساك عن  إما  املرتني  يعني وبعد  ]البقرة: 229[  تَاِن﴾  َمرَّ
عىل ما هي عليه من البقاء يف عقدة النكاح، أو تسيح بإحسان، ومتى جاء يف 
لغة العرب تسمية الرجعة إمساكًا؟ بل االستعامل بخالفه، كام جاء يف لسان 
الشارع يف حديث ابن عمر: »فطلق عند ذلك، أو أمسك«)1(، وكام ورد يف 
َأْمَسْكُتَها«)3( يعني  إِْن  َيا َرُسوَل اهلل  قصة عويمر العجالين)2(: »َكَذْبُت َعَلْيَها 
ْيُتها يف عقدة نكاحي؛ ألنه كان يعتقد أهنا ال تبني باللعان؛ وهلذا طلقها من  بقَّ
بعد، وهذا واضح يف أهنم كانوا يريدون باإلمساك التبقية ال إنشاء الرجعة.

الوجه الثاين: أنه ال شك وال ريب يف أنه قد جعل التسيح يف اآلية الكريمة 
مقاباًل لإلمساك، ومعادالً له، وخمريًا بينه وبينه، والتسيح هو الطالق، فلو 
ال  ألنه  مكاهنا؛  الطالق  إىل  اإلرشاد  صح  ملا  الرجعة،  باإلمساك  املراد  كان 
فيلزم  الرجعة،  إىل  مفتقرة  مطلقة  صارت  قد  من  طالق  إىل  لإلرشاد  معنى 
الفائدة،  عن   ]229 بِإِۡحَسٰٖن﴾]البقرة:  تَۡسِيُحۢ  ۡو 

َ
﴿أ لجو زع:  قوله  خلو 

ويكون تطوياًل وهذا الالزم باطل، يصان عنه الكتاب وأورد عليه منع كون 
التسيح يف اآلية هو الطالق، وإنام املراد به ترك الرجعة، قالوا: واملعنى عىل 

سيأيت بتاممه وسيخرج يف موضعه.  )1(
الذي رمى زوجته، ونزلت  اأَلْنَصاِرّي، صحايب، وهو  أبيض العجالين  ْبن  هو عويمر   )2(
يف  و»االستيعاب   ،)2016/4( نعيم  أليب  الصحابة«  »معرفة  ينظر:  اللعان.  آية  فيهام 

معرفة األصحاب« البن عبد الرب )1226/3(، ترمجة )2004(.
أخرجه البخاري يف كتاب الطالق، باب من أجاز طالق الثالث )5259( وغريه من   )3(
الساعدي،  سعد  بن  سهل  حديث  من   ،)1492( الطالق  كتاب  يف  ومسلم  املواضع، 

مرفوعًا.
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هذا؛ يعني: أنه -تعاىل- خري من طلق طلقتني بني اإلمساك بإنشاء الرجعة، 
والتسيح برتكها وإمهاهلا حتى تنقيض عدهتا.

ورد هذا اإليراد بوجهني أيضًا أوالً:
فإن التسيح هنا قد وصف باإلحسان، فال بد وأن يكون أمرًا وجوديًا 
قاباًل لقيام هذا العرض املعنوي به، وترك الرجعة عدم حمض، ال يصح قيام 
العوارض به، وأيضًا فإن الكفَّ من قسم املتواطئ ]2/ب[ التي ال تتفاوت 
أفراده يف الشدة والرخاء واحلسن والقبح -يعني لذاته- فيؤدي ما ذكرتم إىل 

تعطيل الوصف باإلحسان عن الفائدة، وهو باطل)1(.
هم  -الذين  السلف  وبتأويل  املطهرة،  بالسنة  ثبت  قد  فإنه  ثانيًا:  وأما 
الطالق،  هو  التسيح  أن  التنزيل-  ومواقع  العزيز  الكتاب  بمعاين  أعرف 
فمن ذلك ما رواه عبد الرزاق بسنده إىل أيب رزين األسدي قال: قال رجل: 
يا رسول اهلل، الطالق مرتان فأين الثالثة؟ فقال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: ))التسيح 
منهم  مجاعة،  أخرجه  احلديث  وهذا  قلنا  فيام  نص  وهو  الثالثة(()2(  بإحسان 
أبو داود يف الناسخ)3( ورواه ابن املنذر)4( وأخرجه أيضًا البيهقي)5( وغريهم 
يف  »اإلحكام  ينظر:  واملشكك،  واملتواطئ  املشرتك  بني  الفرق  معرفة  يف  الفائدة  ملزيد   )1(

أصول األحكام« لآلمدي )17/1(، و»املستصفى« للغزايل ص )26(.
اق يف »املصنف« )11091(، وسعيد بن منصور يف »السنن« )1456(،  أخرجه عبد الرزَّ  )2(
وابن أيب شيبة يف »املصنف« )19216( وأبو داود يف »املراسيل« )220( من طريق أيب 

رزين بمثله، ومسعود بن مالك أبو رزين تابعي، فاحلديث مرسل.
مل أقف عىل »الناسخ واملنسوخ« أليب داود، وخرجت له من »املراسيل« كام تقدم.  )3(

أخرجه ابن املنذر يف »األوسط« )7589(، ويف »اإلرشاف« )1122(.  )4(
كام  مرسل  وهو  بمثله،  رزين  أيب  طريق  من   )340/7( »الكربى«  يف  البيهقي  أخرجه   )5(

م. تقدَّ
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وروي أيضًا نحوه من حديث ابن عباس)1( وروي عن جماهد أنه قال: »قال 
اهلل للثالثة: فإمساك بمعروف أو تسيح بإحسان«)2( وروي أيضًا عن يزيد)3( 
بن أيب حبيب)4( أنه قال: »التسيح يف كتاب اهلل الطالق«)5( إذا تقرر ما جعل 
من  ذكرنا  وما  والتعسفات  التكلفات  عن  املجردة  الطلقتني  بمعنى  املرتني 
يكون  ألنه  يرشح؛  أن  من  أظهر  الرجعة  مع  جعلها  أن  فلتعلم  الردودات، 
معنى اآلية أن اهلل تعاىل خرّي من طلق زوجته وراجعها ثم طلقها وراجعها 
بني اإلمساك وهو تركها عىل ما هي عليه من البقاء يف عقدة نكاحه باملعروف 
الثالث  الطالق  إيقاع  وهو  التسيح  وبني  املعارشة،  حسن  من  الناس  بني 
ۥ  عليها؛ فلهذا قال تعاىل: ﴿فَإِن َطلََّقَها﴾ يعني اختار التسيح ﴿فََل َتِلُّ َلُ
ذكرنا  ما  تضمن  وقد   ]230 ]البقرة:  َغۡيَهُۥ﴾  َزوۡجاً  تَنِكَح   ٰ َحتَّ َبۡعُد  ِمۢن 

وجوب محل اآلية عىل الطالق مع الرجعة ]...[)6(.
اللفظ  هلذا  واألقرب  خمتلف،  بلفظ   )128/4( البيان«  »جامع  يف  الطربي  أخرجه   )1(
»السنن  يف  والبيهقي   ،)3889( مالك  بن  أنس  عن  »سننه«  يف  الدارقطني  أخرجه  ما 
الكربى« عن أنس )14991(، وقال: »والصواب عن إسامعيل بن سميع عن أيب رزين 

عن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص مرساًل، كذلك رواه مجاعة من الثقات عن إسامعيل«.
أخرجه الطربي يف »جامع البيان« )131/4( وقال: والذي قاله جماهد يف ذلك عندنا   )2(

أوىل بالصواب.
ُرسمت يف )األصل(: »ُبريد« والصواب كام أثبته من مصادر التخريج  )3(

أبيه سويد، عامل أهل مرص، ثقة من  أبو رجاء، واسم  هو يزيد بن أيب حبيب املرصي،   )4(
العلامء احلكامء األتقياء )ت: 128هـ(. ينظر: »سري أعالم النبالء« )31/6(.

أيب  بن  يزيد  عن  هليعة،  ابن  طريق  من   )2244( »التفسري«  يف  حاتم  أيب  ابن  أخرجه   )5(
بمثله. حبيب 

قمت  بعدها  وبام  قبلها  بام  ارتباطها  لعدم  ونظرًا  وديعة«  »وليس  عبارة  املتن  يف  ورد   )6(
بحذفها كون الكالم يستقيم بدوهنا.
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أن  فقالوا روي يف الصحيحني من حديث أيب سلمة:  أيضًا  ثم استدلوا 
فاطمة بنت قيس)1( أخربته أن زوجها طلقها ثالثًا ثم انطلق إىل اليمن فانطلق 
خالد بن الوليد يف نفر فأتوا رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فقالوا إن أبا حفص)2( 
طلق امرأته ثالثًا فهل هلا نفقة فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم: 

))ليس هلا نفقة وعليها العدة(()3(.

اهلل  رسول  فأتيت  قالت:  حديثها  من  مسلم  صحيح  ويف  قالوا: 
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فقال: ))كم طلقك؟(( فقلت: ثالثًا. فقال: ))صدق ليس 
رسول  »يا  قالت:  أيضًا  مسلم  عند  أخرى  رواية  ويف  قالوا:  نفقة(()4(،  لك 
اهلل إن زوجي طلقني ثالثًا وأنا أخاف أن يقتحم عيل«)5(، ويف لفظه عنها أن 
النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قال يف املطلقة ثالثًا: ))ليس هلا سكنى وال نفقة(()6(.

فاطمة بنت قيس صحابية مشهورة، إحدى املهاجرات، وأخت الضحاك. حدث عنها:   )1(
الرمحن بن احلارث بن هشام،  الرمحن، وأبو بكر بن عبد  الشعبي، وأبو سلمة بن عبد 
وآخرون. عاشت إىل زمان معاوية. ينظر: »معرفة الصحابة« أليب نعيم )3416/6(، 

و»سري أعالم النبالء« للذهبي )319/2(.
أبو عمرو بن حفص بن املغرية القريش املخزومي وقيل أبو حفص بن املغرية، صحايب   )2(
يف  ترمجته  عمر،  خالفة  يف  وقيل  مـلسو هيلع هللا ىلص،  النبي  حياة  أواخر  يف  باليمن  مات 

»معرفة الصحابة« أليب نعيم )902/2(.
ليس يف الصحيحني كام ذكر املصنف، بل أخرجه مسلم )1480( من حديث أيب سلمة   )3(

بمثله.
أخرجه مسلم )1480( من حديث أيب بكر بن أيب اجلهم بمثله.  )4(

أخرجه مسلم )1482( من طريق عروة عن فاطمة بنت قيس، بمثله.  )5(
أخرجه مسلم )1480( من حديث الشعبي عن فاطمة، بمثله.  )6(
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واجلواب: أن االستدالل بام ذكرتم عىل ما نحن فيه غلط أو مغالطة ألن 
هذه فاطمة بنت قيس التي ذكرتم إن كانت هي فاطمة بنت قيس املعروفة يف 
صغار الصحابة أعني فاطمة بنت قيس بن خالد، أخت الضحاك بن قيس)1( 
أبو  زوجها  أن  قصتها  يف  فاملشهور  واجلامل  بالعقل  املشهورة  العراق،  أمري 
أمري  أصحاب  يف  اليمن  إىل  خرج  املخزومي  املغرية  بن  حفص  بن  عمرو 
النبي  بعثه  ملا  عنه؛  اهلل  وريض  وجهه  اهلل  كرم  طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني 
بن  له عليها، وأمر احلارث  بقيت  بتطليقة  إليها  أرسل  ثم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
هشام)2( وغريه من بني عمه بأن يعطوا نفقتها، فلام سلموا إليها ما أمرهم به 
لك  ))ليس  فقال:  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  النبي  إىل  وشكت  ذلك  استقلت 

سكنى وال نفقة(()3(.

وهذا ظاهر مشهور ال جيهله من له أنسة بعلم الرواية وأحوال الصحابة؛ 
فإن من  عنها،  ذكرتم  ما  ينايف  ثابت يف صحيح مسلم وغريه، وهذا ال  فإنه 
ثالثًا  قد طلقها  أنه  عليه  يصدق  عليها،  له  بقيت  بتطليقة  إليها زوجها  بعث 

وإنام متسكتم باملجمل فأوردنا بيانه.

أخو  الفهري،  عمرو  بن  وائلة  بن  ثعلبة  بن  وهب  بن  خالد  بن  قيس  بن  الضحاك  هو   )1(
فاطمة بنت قيس، يكنى أبا سعيد، قتل بمرج راهط بعد وفاة يزيد بن معاوية، سنة أربع 
 ،)1537/7( نعيم  أليب  الصحابة«  »معرفة  ينظر:  الصحابة.  يف  معدود  وهو  وستني، 

و»االستيعاب يف معرفة األصحاب« البن عبد الرب )744/2( ترمجة )1253(.
املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم بن يقظة بن مرة بن كعب  احلارث بن هشام بن   )2(
بن لؤي بن غالب يكنى أبا عبد الرمحن من الصحابة، تويف بالشام يف طاعون عمواس. 

ينظر: »معرفة الصحابة« أليب نعيم )762/2(.
مىض خترجيه.  )3(
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قالوا: روى الدارقطني من حديث احلسن)1( عن ابن عمر أنه طلق امرأته 
تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتني ُأْخرَيني عن الُقرأين فبلغ 
اهلل  أمرك  هكذا  ما  عمر  ابن  ))يا  فقال:  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  ذلك 
تعاىل إنك أخطأت الّسنّة، والّسنّة أن تستقبل الّطهر فتطّلق لكّل قرٍء(( قال: 
فأمرين رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص فراجعتها، ثّم قال: ))إذا هي طهرت فطّلق 
عند ذلك أو أمِسك(( فقلت: يا رسول اهلل لو طّلقتها ثالثًا، أكان حيل يل أن 

أراجعها؟ قال: ))ال كانت تبني منك وتكون معصيًة(()2(.

قالوا وهذا نص يف حمل النزاع، عىل أنه لو طلق ثالثًا لبانت منه.

عطاء  رواية  من  ألهنا  ثابتة؛  غري  الزيادة  هذه  أن  ]3/أ[  واجلواب: 
اخلراساين)3( عن احلسن، وعطاء اخلراساين ممن ال حيتج بحديثه فإنه قد نسبه 
به؛  االحتجاج  بطل  بأنه  حبان  ابن  وجزم  الكذب)4(،  إىل  مسيب  بن  سعيد 

أوسط  من  سعيد،  أبو  موالهم  األنصاري  البرصي،  يسار  احلسن:  أبى  بن  احلسن  هو   )1(
التابعني، اإلمام، كان كبري الشأن، رفيع الذكر، رأسًا يف العلم والعمل )ت: 110هـ(. 

ينظر: »سري أعالم النبالء« )563/4(.
أخرجه الدارقطني يف »السنن« )3974( من طريق احلسن عن ابن عمر، بمثله، وأصله   )2(
ابن  نافع عن  البخاري )5251(، ومسلم )1471( من طريق  يف الصحيحني أخرجه 

عمر، بنحوه.
هو عطاء بن أبى مسلم اخلرساين، من أهل سمرقند ويقال من أهل بلخ موىل املهلب   )3(
عباس  وابن  عمر  ابن  عن  روى  دمشق  ودخل  الشام  سكن  األزدي  صفرة  أيب  بن 
مرساًل، وحاله كام سيذكر املصنف )ت: 135هـ( بأرحيا، »تاريخ دمشق« البن عساكر 

)416/40(، و»تاريخ اإلسالم« )701/3(.
ينظر: »الضعفاء واملرتوكون« البن اجلوزي )104/1(.  )4(
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بن  حممد  قال  حتى  نسّيًا)2(،  كان  شعبة:  وقال  حفظه)1(،  وسوء  ومهه  لكثرة 
يتابع  إسامعيل: ليس يف من روى عنه مالك من يستحق الرتك غريه)3(، ومل 
ثابتًا،  الثقات، وإن كان أصل احلديث  فيها  الزيادة بل خالف  عطاء يف هذه 
فهذه الزيادة وهي قوله: »أرأيت يا رسول اهلل لو طلقتها ثالثًا«... إلخ هي 
بني  التفريق  يف  حاهلا  هذا  التي  الزيادة  هبذه  التمسك  حيل  فهل  احلجة،  حمل 

الزوجني، وعدم اجلمع بينهام إال بعد زوج آخر.

عىل أن شعيب بن رزيق)4( الراوي عن عطاء شامي ضعيف)5(، ومع هذا 
فلو أهنا ثبتت هذه الزيادة مل يكن فيها حجة ملا نحن فيه فإنه قد ثبت يف صدر 
امرأته ثالثًا مفّرقة يف ثالث حيض  أراد أن يطلق  ابن عمر كان  احلديث أن 
الُقرأين، فقوله:  بتطليقتني ُأخريتني عند  يتبعها  به قوله، وأراد أن  ينادي  كام 
أرأيت لو طلقتها ثالثًا، يعني عىل الوجه الذي عزمت؛ وهو أن يوقع يف كل 
قرء طلقة، وهذا ظاهر يدل عليه السياق داللة واضحة، وهو أيضًا دليل لنا 
االستدالل  يف  تقعيد  وهذا  عندهم،  حقيقيًا  أمرًا  كان  التفريق  مراد  أن  عىل 

وإال فقد عرفت بطالن هذه الزيادة وعدم احلاجة إىل ما ذكرنا هنا.

ينظر: »املجروحني« البن حبان )112/13- 113(.  )1(
ينظر: »سري أعالم النبالء« للذهبي )141/6(.  )2(

ينظر: »العلل الكبري« للرتمذي )ص: 271(.  )3(
شعيب بن رزيق الشامي، أبو شيبة املقديس، من كبار التابعني، وحاله خمتلف فيه فضعفه   )4(

مجاعة كام سيذكر املصنف، ووثقه الدارقطني. ينظر: »تاريخ اإلسالم« )649/4(.
ترمجة   )346/4( حاتم  أيب  البن  والتعديل«  »اجلرح  ينظر:  دحيم.  عن  تضعيفه  نقل   )5(

)1510(، ووثقه الدارقطني. ينظر: »تاريخ اإلسالم« )649/4(.
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»أخرب  قال:  النسائي  ]عند[)2(  لبيد)1(  بن  حممود  حديث  وهكذا  قالوا 
مجيعًا،  تطليقات  ثالث  امرأته  طلق  رجل  عن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
قام  حتى  أظهركم؟((  بني  وأنا  اهلل  بكتاب  ))أيلعب  قال:  ثم  غضبان  فقام 

رجل فقال: يا رسول اهلل أال أقتله؟«)3(.

واجلواب: أن هذا الدليل ال مساس له بمحل النزاع، وأي لفظ أو حرف 
الثالث  عليه  أمىض  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  عىل  يدل  احلديث  هذا  يف 

وحكم بأن زوجة هذا الرجل ال حتل له حتى تنكح زوجًا غريه؟

فإن غاية ما فيه أن النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص غضب ممن فعله وقال ما قال، 
والوقوع وعدمه وراء هذا.

بني  أخو  ملا العن  قال  بن سعد  أمحد من حديث سهل  قالوا ويف مسند 
عجالن)4( امرأته قال: »يا رسول اهلل ظلمتها إن أمسكتها هي الطالق وهي 

النبي  أدرك  األشهيل،  األويس  األنصاري  رافع  بن  عقبة  بن  لبيد  بن  حممود  هو   )1(
 ،)2524/5( نعيم  أليب  الصحابة«  »معرفة  ينظر:  حياته،  يف  وولد  مـلسو هيلع هللا ىلص، 

و»معجم الصحابة« للبغوي )427/5(.
وردت يف )األصل(: »عن« والصواب ما أثبته؛ ألن حممود بن لبيد الراوي األعىل.  )2(

أخرجه النسائي يف »السنن« )3401( من حديث حممود بن لبيد، بمثله، وصححه ابن   )3(
القيم يف »زاد املعاد« )221/5(.

عويمر العجالين، وقد مضت ترمجته.  )4(
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الطالق وهي الطالق«)1(. وهو عند أكثر اجلامعة بلفظ »كذبت عليها يا رسول 
اهلل إن أمسكتها فطلقها ثالثًا قبل أن يأمره رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص«)2(.

فأراد  نكاحه  عقدة  يف  بقاءها  يعتقد  كان  عويمرًا  أن  االستدالل  ووجه 
اهلل  رسول  من  ومسمع  بمرأى  ]3/ب[  ثالثًا  فطلقها  طالقها  يبت  أن 
يفيد  ال  الثالث  إرسال  كان  فلو  الكربى،  للبينونة  طلبًا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص؛ 
وقت  عن  البيان  تأخري  ألن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص؛  اهلل  رسول  لعرفه  ذلك، 

احلاجة ال جيوز.

وفعاًل  معصية،  الثالث  مجع  كون  فيقال:  باملعارضة؛  أوالً  عنه  وجياب 
وغضب  السابق،  حممود  حديث  إال  فيه  يكن  مل  ولو  بأدلته،  ثبت  قد  حُمَّرمًا 
عىل  والتقرير  اهلل،  بكتاب  لعبًا  وتسميته  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول 
قبح املعصية أشد قبحًا من تأخري البيان، فام كان جوابكم عن هذا فهو جوابنا 

عن ذاك.

وجياب ثانيًا: باملحل، وهو أن يقال هذه املرأة قد بانت باللعان، فالطالق 
الواقع عليها واقع عىل غري زوجه، ومتى كان جيب بيان األحكام الواقعة يف 
غري موقعها، فإن ما هذا حاله ال يسأل عنه، وال تلحظ أحكامه، وال يلتفت 

إليها.

وإسناده  بمثله،  سعد،  بن  سهل  حديث  من   ،)22831( »املسند«  يف  أمحد  أخرجه   )1(
عقب  أمحد«  »مسند  عىل  تعليقه  يف  األرنؤوط  شعيب  الشيخ  أشار  كام  بطرقه،  صحيح 

احلديث املذكور.
مىض خترجيه.  )2(
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البيان عن وقت احلاجة ال جيوز مسّلم، ولكن  تأخري  إن قولكم  وثالثًا: 
الوقت وقت حاجة ممنوع؛ ألنه ال دليل أن عويمرًا قد قصد هبذا  كون هذا 
الطالق البينونة الكربى، وأي حرف يف هذا احلديث يدل عىل ذلك؟ فغاية ما 
فيه أنه قال: ظلمتها إن أمسكتها. وعدم اإلمساك يصدق بالطلقة الواحدة، 

كام يصدق هبا مع غريها، وهو ظاهر.

طلق  أنه  ركانة  عن  -أيضًا-  الدارقطني  ورواه  الشافعي  أخرج  قالوا: 
امرأته سهيمة)1( البتة، فأخرب النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بذلك فقال: رسول اهلل 
واهلل  ركانة:  فقال  واحدة؟((  إال  أردت  ما  ))واهلل  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: 
ما أردت إال واحدة. فردها إليه رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص، وطلقها الثانية يف 

زمن عمر والثالثة يف زمن عثامن)2(.

أهل  من  واحد  غري  وأخرجه  داود  أبو  صححه  حديث  وهذا  قالوا: 
وقوع  عىل  به  االستدالل  ووجه  والرتمذي،  حبان  وابن  كاحلاكم  احلديث 
الثالث املتوالية أنه استحلفه النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عىل ما أراده، وهذا يدل 
عىل أن للمطلق كذلك نيته، ولوال أنه ال يردها عليه لو رجع عن اليمني، مل 

يكن الستحالف النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لركانة فائدة.

وأفاد  وفاهتا،  سنة  عىل  أقف  مل  الصحابة،  من  معدودة  املزنية،  عمري  بنت  سهيمة  هي   )1(
احلديث املذكور بأهنا كانت حية يف زمان عثامن، ينظر: »معرفة الصحابة« )3360/6(، 

و»االستيعاب« البن عبد الرب )3391(.
»السنن« )3979(  الدارقطني يف  »األم« )147/5( ومن طريقه  الشافعي يف  أخرجه   )2(
الدارقطني تصحيح أيب داود له، وقال احلاكم  من طريق نافع بن عجري، بمثله، ونقل 

)2808(: قد صح احلديث هبذه الرواية، وسكت عنه الذهبي.
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واجلواب عنه من وجوه:

أحدها: عدم صالحية احلديث سندًا ومتنًا:

إنه  قيل  بل  ضعيف،  وهو  سعيد)1(  بن  الزبري  رواته  من  فإن  السند:  أما 
مرتوك)2(، واجلرح مقدم عىل التوثيق، كام بني يف موضعه.

وأما متنًا: فألنه مضطرب املتن، كام جزم به البخاري)3(.

وثانيها: أنه أخص من الدعوى، فإن املفروض وقوع الثالث مطلقًا من 
غري نظر إىل نية املطلق.

وثالثها: أنه ال يدل عىل ما نحن فيه؛ إذ املذكور فيه أنه طلقها البتة، وحمل 
النزاع من طلق زوجته ثالثًا متوالية)4(.

وأثبت  سندًا،  منه  أصح  حديث  وهو  سيأيت؛  بام  معاَرض  أنه  ورابعها: 
متنًا -كام ستعرفه إن شاء اهلل تعاىل-.

من  اهلاشمي،  القريش  احلارث  بن  نوفل  بن  سعيد  بن  سليامن  بن  سعيد  بن  الزبري  هو   )1(
حجر  البن  التهذيب«  »تقريب  ينظر:  150هـ(  بعد:  )ت  احلديث  لني  التابعني،  أتباع 

.)1995(
املصنف، وقال  برتكه كام وصف  قال  أجد من  التوثيق والضعف، ومل  بني  فيه  ُاخُتلف   )2(
ابن القيساين يف »معرفة التذكرة يف األحاديث املوضوعة« )ص232( الزبري بن سعيد 

منكر الرواية وقال حييى بن معني ليس بيشء.
أورد الرتمذي قول البخاري عقيب احلديث )1177(.  )3(

أنت  يقول:  أن  املتوالية  وأما  بالثالث،  طالق  أنت  يقول:  أن  هو  البتة  بطالق  املقصود   )4(
طالق طالق طالق.
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وخامسها: أن لو سلمنا داللته عىل الثالث من حيث املعنى، مل يكن فيه 
حجة عىل ما نحن فيه البتة؛ ألنه إنام يدل عىل ذلك لو قام دليل عىل أنه لو رجع 
ومنعها  زوجته،  طالق  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  لبت  اليمني  عن  ركانة 
بالكلية،  مفقود  الدليل  وهذا  غريه،  زوجًا  تنكح  حتى  الرجوع  من  ]4/أ[ 
بل دعواه قريب من دعوى الغيب بام يف نفس رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، 
وال أظنه يطيق مؤمن عىل القطع بأن ركانة لو نكل عن اليمني حلرمها عليه، 
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  النبي  نفس  يف  يكون  أن  إلمكان  احتامل  حمل  املحل  بل 
حكم يرتتب عىل الرجوع غري هذا احلكم؛ ألنه معلم الرشائع ومبتدعها)1(، 
وباجلملة فها هنا جانبان، جانب احللف، وجانب النكول، تعنيَّ هبذا احلديث 
أحد اجلانبني؛ وهو أن من حلف ما أراد بالطالق الذي هذا حاله إال واحدة، 
ردت عليه زوجته، واجلانب اآلخر مسكوت عنه، مل يذكر بنفي وال إثبات، 
فإن قيل: هذه الداللة من قبيل املفهوم فتلك دعوى دوهنا مفاوز؛ ألنا نقول: 
به،  معمول  غري  وبعضها  به،  معمول  بعضها  مشهورة)2(،  حمصورة  املفاهيم 
فنطالب أوالً بتعيني هذا املفهوم، وما اسمه؟ ومن أي املفاهيم هو؟ فإذا ثبت 
أبعد- ،  -وهو  ثبت  فإذا  به،  األخذ  عىل  بالدليل  طالبنا  يثبت-  أظنه  -وما 
عارضنا بفائدة للتحليف سوى ختصيص الرجعة بمن حلف، فيبطل العمل 

من  شيئًا  يبتدع  مل  مـلسو هيلع هللا ىلص  فالنبي  العبارة؛  هذه  يف  هللا همحر  املؤلف  أخطأ  قد   )1(
الرشائع، فهو ال ينطق عن اهلوى، وكل ما جاء به وحٌي يوحى.

يف  املحيط  »البحر  ينظر:  خمالفة.  ومفهوم  موافقة  مفهوم  قسمني  إىل  ينقسم  املفهوم   )2(
النجار  الفقه« لبدر الدين الزركيش )121/5(، و»رشح الكوكب املنري« البن  أصول 

.)482/3(
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به؛ لبطالن رشطه، إذ من رشط مفهوم املخالفة أن ال يظهر للفظ فائدة سوى 
التخصيص)1(.

قالوا: روى عبد الرزاق، عن حييى بن العالء)2(، عن عبيد اهلل بن الوليد 
طلق  قال:  الصامت)4(  بن  عبادة  بن  اهلل  عبيد  بن  إبراهيم  عن  الوصايف)3(، 
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص،  اهلل  إىل رسول  فانطلق)6(  تطليقة،  ألف  له  امرأة  جدي)5( 

ينظر: »العدة« أليب يعىل )579/2(، »اإلحكام« لآلمدي )71/3(.  )1(
كان  األصل  مدين  الرازي،  عمرو،  أبو  ويقال  سلمة  أبو  البجيل،  العالء  بن  حييى  هو   )2(
ينزل بفورزاذ من الري، ُرمي بالوضع )ت: 160هـ(. ينظر: »ديوان الضعفاء« للذهبي 

)ص: 437( ترمجة رقم )4670(، و»تقريب التهذيب« البن حجر )7618(.
ورد االسم األول يف )األصل(: »عبد اهلل« والصواب ما أثبته، ملوافقته ملصادر ترمجته،   )3(
، وهو ضعيف، )ت: قبل عام  وهو عبيد اهلل بن الوليد الوصايف، أبو إسامعيل، الُكويِفّ
150هـ(. ينظر: »الضعفاء واملرتوكني« للدارقطني برقم )328(، و»تقريب التهذيب« 

البن حجر )4350(.
له  ترجم  حاله،  ُيعرف  ال  جمهول  راوي  الصامت،  بن  عبادة  بن  اهلل  عبيد  بن  إبراهيم   )4(
جمهول،  آخر:  موضع  يف  وقال  ضعيف  الدارقطني:  »قال  وقال:  اللسان  يف  حجر  ابن 
وكذا قاله بن حزم«. »لسان امليزان« )316/1(. وقال ابن حزم: »جمهول ال يعرف«. 

»املحىل« )393/9(.
الصامت،  بن  عبادة  عن  داود  عن  اهلل  عبيد  بن  إبراهيم  طريق  من  أخرجه  من  هناك   )5(
األوطار«  »نيل  يف  والشوكاين   ،)19/11( األفكار«  »نخب  يف  العيني  عند  جاء  كام 
)275/6(. والصحيح أنه عن إبراهيم عن أبيه عبيد اهلل عن جده عبادة بن الصامت، 
بن  عبادة  بن  اهلل  عبيد  بن  إبراهيم  وابن عساكر عن  الطرباين  »أخرجه  السيوطي:  قال 
الصامت عن أبيه عن جده«. مجع اجلوامع )512/4(. ولذا ذكر إبراهيم أن الذي طّلق 

هو جده وهو عبادة بن الصامت. ورواه الدارقطني يف سننه هبذا اإلسناد )36/5(.
نقله هبذا اللفظ الشوكاين يف »نيل األوطار« )275/6(، ومل أقف عليه عند غريه هبذا   )6(
وعند   ،)11339( أيب«  »فانطلق  الرزاق  عبد  فعند  خمتلفة،  بألفاظ  جاء  وقد  اللفظ، 

الدارقطني »فانطلق بنوه« )3943(، وكذا عند ابن حزم )392/9(.
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فذكر له ذلك، فقال النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: ))ما اتقى اهلل جدك، أما ثالث 
فله، وأما تسعامئة وسبع وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء اهلل عذبه هبا، وإن 

شاء غفر له(()1(.

))إن أباك مل يتق اهلل فيجعل له خمرجًا، بانت منه بثالث عىل  ويف رواية: 
غري السنة، وتسعامئة وسبع وتسعون إثم يف عنقه(()2(.

ضعيف،  العالء:  بن  حييى  فإن  باطل؛  احلديث  هذا  إن  واجلواب: 
وعبيد اهلل بن الوليد: هالك، وإبراهيم بن عبيد اهلل: جمهول)3(، عىل أن والد 
نقله  تيس  ما  فهذا  بجده؟)4(  فكيف  اإلسالم،  يدرك  مل  الصامت  بن  عبادة 
من املرفوع، مما يمكن أن يكون شبه دليل عىل هذه املسألة، وأظنه ال يوجد 

غريمها يف الرشيعة، وفوق كل ذي علم عليم.

أخرجه عبد الرزاق يف »املصنف« )11339(، وقال اهليثمي: رواه كله الطرباين، وفيه   )1(
عبيد اهلل بن الوليد الوصايف العجىل، وهو ضعيف. »جممع الزوائد« )338/4(.

أخرجه الدارقطني يف »سننه« )3943( وقال: »رواته جمهولون وضعفاء«، وابن حزم   )2(
يف »املحىل« )392/9(، وكالمها بلفظ »إن أباكم«. وينظر كالم املصنف عىل رجاله فيام 

سيأيت.
م الرتمجة لثالثتهم. تقدَّ  )3(

فيام ذكره املصنف نظٌر، فاملقصود باجلد هنا جد إبراهيم، أي عبادة بن الصامت، وليس   )4(
جد عبادة. وقد نقل املؤلف هذا النقد من شيخه الشوكاين وإن مل يرش إليه. ينظر: »نيل 

األوطار« )275/6(.
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قالوا: انعقد اإلمجاع عىل املسألة يف أيام عمر، ومل ينقل خالف عن أحد 
اتباعها، وحيرم  قاطعة، جيب  واإلمجاع حجة  الوقت،  ذلك  الصحابة يف  من 

خالفها، وال جيوز إحداث قول قط بعد انعقاد اإلمجاع)1(.
واجلواب: إن هذه دعوى بينها وبني الصحة بعد املرشقني، فإن اإلمجاع 
أفراد  ينقل عن كل فرد من  الذي يكون حجة قاطعة -كام ذكرتم- هو: أن 
متواترًا،  نقاًل  املتوالية،  الثالث  بوقوع  يقول  أنه  الوقت  ذلك  يف  املجتهدين 
حتى يفيد القطع، وهذا حييله العقل قبل النقل؛ النتشار املجتهدين يف ذلك 
ال  حتى  املتباعدة،  والبلدان  املتباينة،  األقطار  يف  وتفرقهم  وكثرهتم  الوقت، 
منهم  فرد  ينقل عن كل  فكيف  ببعض  بعضهم  يسمع  أو  يتعارفوا،  أن  يكاد 
ما قال فيها تواترًا؟)2( عىل أنا نعفوكم عن التواتر؛ لقيام احلجة بالظن، فأين 
النقل عن مجيعهم؟ ولو آحادًا، بل أين النقل عن النصف ]4/ب[ أو الربع، 
عىل أنا نفرض املحال، ونقول: لو صح النقل عن مجيعهم، ملا كان فيه حجة؛ 
ألن أدلة حجية اإلمجاع من قوله -تعاىل-: ﴿َوَيتَّبِۡع َغۡيَ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمننَِي﴾ 
ضاللة«)3(  عىل  أمتي  جتتمع  »لن  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص:  وقوله   ]115 ]النساء: 

قال ابن العريب: »وانعقاد اإلمجاع من األمة بأن من طلق طلقتني أو ثالثًا أن ذلك الزم   )1(
)ص:  املنذر»اإلمجاع«  ابن  أيضًا  اإلمجاع  نقل  وقد   .)259/1( القرآن«  »أحكام  له«. 
الرب »االستذكار« )4/6(. ونقل عن غريهم، والصحيح عدم وقوع  64(، وابن عبد 

اإلمجاع. ينظر: موسوعة اإلمجاع )486/3(.
هذا الكالم للمصنف فيه نظر؛ فإن إمجاع الصحابة يف زمن عمر متصور، بل هو حجة،   )2(
وقد ُنقل عنهم كثري من مسائل اإلمجاع يقول ابن تيمية هللا همحر: »فإهنم متفقون عىل أن 

إمجاع الصحابة حجة، ومتنازعون يف إمجاع من بعدهم«. »منهاج السنة« )601/2(.
أخرجه أمحد يف »املسند« )27224(، والطرباين يف »املعجم الكبري« )2171(، واحلاكم   )3(

يف »املستدرك« )399( وأشار احلاكم إىل صحته.
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وغري ذلك إنام تتنزل عىل كل األمة، واملوجود يف عرص عمر ليس كل األمة، 
َبع من البعثة إىل آخر الزمن، ولكنا نسقط اعتبار  بل األمة اسٌم ملن ُوِجد واتَّ
من سيؤخر رضورة عدم)1( انعقاد اإلمجاع إىل يوم القيامة)2(، وأما من سبق 
فال وجه إلسقاطه وطرح قوله، بل الواجب اعتبار أهل العرص ومن قبلهم، 
إذا اشتبهت علينا  قالوا:  وأنتم ال تدعون االتفاق بني من سبق، فال إمجاع، 
سقيمها،  من  صحيحها  لنا  يتضح  ومل  األمارات،  علينا  وتعارضت  األدلة، 
وال متيز لنا سابقها من الحقها، وال قدرنا عىل العمل بأهيا، رجعنا إىل قول 
أعرف  وهم  اهتدينا،  اقتدينا  وبأهيم  األسوة،  وهبم  القدوة،  فهم  السلف؛ 
بمواقع التنزيل، وقد ثبت لنا القول بذلك عن مجهورهم، ولو مل يكن منهم 
بن  اهلل  عبد  األمة  وحرب  هنع هللا يضر،  اخلطاب  بن  عمر  األمني  املحّدث  إال 
ارتىض هلا،  ما  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  النبي  ارتىض  الذي  أم عبد،  العباس، وابن 

فيكفينا اقتفاء آثارهم، واتباع طريقتهم، وال نتحول عن ذلك.

وتعارضت  األدلة  عليكم  اشتبهت  إذا  أهنا  من  ذكرتم  ما  إن  واجلواب: 
ريب  وال  شك  فال  السلف،  أقوال  إىل  رجعتم  إلخ،  األمارات...  عندكم 
هداة  هم  املطهرين،  والعرتة  الراشدين،  الصحابة  من  األقوام  أولئك  بأن 

ومل  بدت،  هكذا  أو  ربه«؛  »عبد  عبارة:  صغري  بخط  اللفظة  هذه  فوق  الناسخ  أثبت    )1(
تتسق مع العبارة، ولذلك مل نثبتها.

هذا الكالم للمصنف غري مسلم، فإن اإلمجاع حجة، وليس املقصود أن حيصل إمجاع   )2(
كل األمة من زمن الصحابة إىل قيام الساعة، بل اتفاق املجتهدين يف عرص من العصور، 
وإنام اخلالف يف بعض صور اإلمجاع، وقد رد عىل مثل هذا القول كثري من علامء السنة. 
للجويني  الفقه«  أصول  يف  »التلخيص   ،)23 )ص:  للدبويس  األدلة«  »تقويم  ينظر: 

)7/3(، »البحر املحيط« للزركيش )496/6(.
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الدين، وحفظة رشيعة سيد املرسلني، وهبم القدوة ]ومن الناس بعدهم[)1(، 
لنا  واتضح  األمارات،  عندنا  تعارضت  وال  األدلة،  علينا  تشتبه  مل  أهنا  خال 
صحيحها من سقيمها، وتبني لنا كيفية العمل هبا، ومما ظهر لنا أن ال يصح 
االستدالل ملذهبكم بيشء مما سبق، وال يمكن االعتامد عىل يشء من ذلك يف 
مثل هذا األمر الذي تعم به البلوى، وثمرته التفرقة بني أليَفني قد أبغض اهلل 
التفرقة بينهام بام رشعه قطعًا، وأباحه عقاًل وسمعًا، هذا وقد حان الرشوع يف 
بيان احلامل لنا عىل القول بأن التطليقات الثالث إذا أرسلها الزوج يف وقت 
واحد إذا فات ومل يتخللها رجعة بلفظ واحد أو ألفاظ -ال تقع إال واحدة.

أن لو وقفنا هاهنا وقلنا األصل جواز الرجعة إىل ما  فنقول: اعلم أوالً 
تَاِنۖ  َمرَّ َلُٰق  ﴿ٱلطَّ اهلللجو زع:  وقول  ونقاًل،  عقاًل  ذلك  ثبت  كام  له  هناية  ال 
عىل  زاد  ما  نسخ   ]229 ]البقرة:  بِإِۡحَسٰٖن﴾  تَۡسِيُحۢ  ۡو 

َ
أ بَِمۡعُروٍف  فَإِۡمَساُكۢ 

صور  بعض  يف  بالكلية  الرجعة  جواز  نسخ  ادعى  ومن  كافيًا،  لكان  مرتني 
الدليل، وحينئذ ال جيد اخلصم دلياًل قط بعد متهيد ما سبق،  الطالق، فعليه 
عىل أنا نتعدى هذا املقام فنقول: ثبت يف »السنن« عن عمرو بن شعيب)2(، 
آدم  البن  نذر  ))ال  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  قال:  جده،  عن  أبيه،  عن 
فيام ال يملك، وال عتق، ]5/أ[ وال طالق فيام ال يملك(()3( وهذا احلديث 

هكذا كتبت يف األصل، والذي يظهر أن املراد »للناس من بعدهم«.  )1(
هو عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن العاص، صدوق، )ت: 118هـ(   )2(

ينظر: »تقريب التهذيب« البن حجر )5050(.
أخرجه أبو داود )2190(، الرتمذي )1181(، والنسائي )3792( من طريق عمرو   )3(
من  العلم  أهل  أكثر  قول  »وهو  قال:  ثم  املصنف،  ذكر  كام  الرتمذي  وحسنه  بمثله، 

أصحاب النبي مـلسو هيلع هللا ىلص وغريهم«.
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حسنه الرتمذي)1(، وسأل البخاري: »أي يشء أصح يف الطالق قبل النكاح؟ 
فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده«)2(.

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قال:  ومن حديث املسور بن خمرمة)3(: أن رسول اهلل 
))ال طالق قبل نكاح، وال عتق قبل ملك(()4( رواه ابن ماجه، ومن حديث 

جابر يرفعه: ))ال طالق قبل نكاح(()5(، وقد ورد يف هذا املعنى أحاديث عن 
عدة من أصحاب النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، واآلثار ههنا واسعة ال حاجة إىل 
االستظهار هبا؛ فإن مسألة وقوع الطالق قبل النكاح تكاد أن تعلم من الدين 
املرأة  رضورة)6(، ووجه االستدالل هبذه األدلة: أن الطالق يوجب خروج 
بوجه رشعي  إال  نكاحه  إىل عقدة  ترجع  الزوج قطعًا، وال  نكاح  عن عقدة 
من عقد أو رجعة، فإذا أوقع الزوج الطلقة األوىل عىل زوجته، خرجت عن 
عقدة نكاحه بتلك الطلقة، فإذا طلقها طلقة أخرى قبل الرجعة، وقعت عىل 

ينظر: تعقيب الرتمذي عقب احلديث )1181(.  )1(
»العلل الكبري للرتمذي« )ص: 173(.  )2(

هو املسور بن خمرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري أبو عبد الرمحن   )3(
له وألبيه صحبة، )ت: 64هـ(، ينظر: »تقريب التهذيب« البن حجر )6672(.

صحيح  وإسناده   ،)7028( »األوسط«  يف  والطرباين   ،)2048( ماجه  ابن  أخرجه   )4(
بغريه.

 ،)8296( »األوسط«  يف  والطرباين   ،)17820( املصنف  يف  شيبة  أيب  ابن  أخرجه   )5(
رشط  عىل  احلاكم  وصححه  جابر  عن  طرق  من   )2819( »املستدرك«  يف  واحلاكم 

الشيخني، ووافقه الذهبي.
ربام قصد املؤلف الطالق املنجز عىل أجنبية، أما املعلق ففيه خالف قديم ومشهور وقد   )6(
الفتاوى« للسغدي )348/1(، »املحىل« البن  ينظر: »النتف يف  أقوال.  فيه ثالثة  ذكر 

حزم )467/9(.



58
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تحقيق: السيُف القاطْع في حكِم الطالِق المتتابع

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

الثانية  تقع  فال  الزوجة،  الطالق عىل غري  ثبت عدم وقوع  وقد  غري زوجة، 
فضاًل عن الثالثة.

يف  دامت  ما  بالكلية  النكاح  عقدة  عن  املرأة  خروج  نسلم  ال  قيل:  فإن 
]البقرة: 228[  َذٰلَِك﴾  ِف  بَِرّدِهِنَّ  َحقُّ 

َ
أ العدة؛ قال -تعاىل-: ﴿َوُبُعوَلُُهنَّ 

فسامه بعاًل؛ وبدليل التوارث، ولزوم النفقة، وحتريم العقد عىل حمرمة هلا)1(، 
هذه  يف  العدة  يف  الباقية  املرأة  عوملت  فإهنا  رابعة؛  كانت  إن  خامسة  وعىل 
األحكام معاملة غري املطلقة، فال مانع من أن جيري هذا احلكم ]أعني وقوع 

الطالق عليها[)2( جمرى هذه األحكام.
وإال  للحقيقة،  مساو  مشهور  وهو  فباملجاز)3(،  اآلية  عن  أما  فاجلواب: 
جاز الوطء)4(، وما ذكرتم من األحكام ثبتت بأدلتها، ولو مل تقتضها األدلة 
مل تثبت، فهذا املنع عند التحقيق مصادرة؛ ألن مرجعه إىل االستدالل بكون 
الطالق يقع عىل املعتدة، وهو عني النزاع، مع أنه أخص من الدعوى، فإنه 
ونقول  التعميم،  هو  عى  واملدَّ الدخول،  قبل  واملطلقة  املختلعة،  ال جيري يف 

ربام قصد املصنف: عىل من حيرم عليه اجلمع بينهن، كاألخت والعمة واخلالة.  )1(
)2(  أثبت الناسخ عبارة بخط صغري فوق هذه العبارة، مل تتضح اللفظة األوىل منها، لكنها 

تبدو هكذا: »أعني وقوع الطالق«.
أن قوله وبعولتهن جماز؛ إذ إن تسميته بعاًل باعتبار حاله السابقة.  )3(

القول بعدم  الوطء، وهذا ال يصح، واملؤلف يرى  له  بعاًل حقيقة جلاز  أنه لو كان  أي   )4(
وطء  جواز  يرون  الذين  للجمهور  خالفًا  الشافعية،  قول  وهو  الرجعية  وطء  جواز 
»املبسوط«  ينظر:  النية.  املالكية  واشرتط  مراجعة،  الوطء  هذا  واعتربوا  الرجعية 
للنووي  الطالبني«  »روضة   ،)370/2( الدسوقي«  »حاشية   ،)22/6( للسخيس 

)217/8(، »كشاف القناع« للبهويت )343/5(.



59
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تحقيق: السيُف القاطْع في حكِم الطالِق المتتابع

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

-أيضًا- ثبت من حديث ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني 
املطلب امرأته ثالثًا يف جملس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله النبي 
))يف  فقال:  قال:  ثالثًا،  طلقتها  قال:  طلقتها؟((  ))كيف  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: 
شئت((  إن  فارجتعها  واحدة،  تلك  ))فإنام  قال:  نعم.  قال:  واحد؟((  جملس 
قال: فراجعتها)1(. وهذا حديث صحيح، كام ذكر أبو يعىل)2(، ورواه اإلمام 
»السرية«،  صاحب  إسحاق)3(  بن  حممد  إسناده  يف  بأن  أعلوه  وقد  أمحد، 
مالك  أحاديث  إماٌم حافظ، عرف  بن إسحق  وهو إعالل عليل؛ ألن حممد 
وغريها، وإنام قيل: إنه يدلس. ويف هذا احلديث قد رصح بالتحديث فارتفع 
ومل  حدثني.  يقول:  أن  إىل  الوهم  تطرق  من  املانعة  العدالة  لثبوت  الشك؛ 
التأويل، وال حيتمل غري  يقبل  النزاع، ال  َر، وهذا نص يف حمل  ُقرِّ ث كام  حُيدِّ
نطلبه  إنام  ونحن  كيف  كافيًا؛  لكان  سواه،  بأيدينا  يكن  مل  فلو  املعنى،  هذا 
لبيان جممل الكتاب -كام تقدم-، ويأيت إن شاء اهلل -تعاىل-، ونقول -أيضًا-

رسول  عهد  عىل  الّطالق  »كان  قال:  عباس  ابن  عن  طاووس  عن  روي   :
الثالث  طالق  عمر،  خالفة  من  وسنتني  بكر،  وأيب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص،  اهلل 
واحدة، فقال عمر بن اخلطاب: إن الناس قد استعجلوا يف أمر كانت هلم فيه 

عباس  ابن  حديث  من   ،)14987( »الكربى«  يف  والبيهقي   ،)2387( أمحد  أخرجه    )1(
بمثله، وقال البيهقي: هذا اإلسناد ال تقوم به احلجة.

الباري«  »فتح  يف  حجر  ابن  له  ذكر  وقد   )2500( »مسنده«  يف  يعىل  أبو  أخرجه   )2(
حممد  طريق  من  وصححه  يعىل  وأبو  أمحد  »أخرجه  وقال:  تقويه.  شواهد   )363/9(

بن إسحاق..«.
هو حممد بن إسحاق بن يسار أبو بكر املطلبي، موالهم املدين نزيل العراق إمام املغازي   )3(
صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، )ت: 150هـ(، ينظر: »تقريب التهذيب« البن 

حجر )5725(.
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أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه«)1(، وهو يف الصحيح، فال تشتغل بالكالم 
هات  عّباس:  البن  قال  الصهباء)2(  أبا  أن  طاووس:  عن  رواية  ويف  عليه، 
من هناتك)3(، أمل يكن طالق الثالث عىل عهد رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
وأيب بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك، فلام كان يف عهد عمر، تتابع الناس يف 

الطالق؛ فأجازه عليهم)4(. وهذا -أيضًا- يف الصحيح.

أن  علمت  أما  عباس:  البن  الصهباء  أيب  كالم  من  داود  أيب  رواية  ويف 
يدخل هبا -جعلوها واحدة، عىل  أن  قبل  ثالثًا  امرأته  إذا طلق  كان  الرجل 
إمارة  من  وصدرًا  بكر،  ]5/ب[  وأيب  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  عهد 
عمر، قال ابن عباس: بىل، كان الرجل إذا طلق امرأته ثالثًا قبل إن يدخل هبا 
بكر، وصدرًا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، وأيب  اهلل  جعلوها واحدة عىل عهد رسول 
عليهم)1(.  أجيزوهن  قال:  فيها  تتابعوا  قد  الناس  رأى  فلام  عمر،  إمارة  من 
وهذه األحاديث -أيضًا- نص يف حمل النزاع، ال حتتمل التأويل، وال يمكن 

)1(  أخرجه مسلم )1472(.
اْبن عباس. وهو من  املدين، موىل  ّي، وُيقال:  الَبرْصِ البكري،  الصهباء  أبو  هو صهيب   )2(
أصحابه، مقبول احلديث، )وفاته قبل عام: 50هـ( ينظر: »تاريخ اإلسالم« )897/2(، 

و»تقريب التهذيب« )2956(.
 ،)21/5( مسلم«  بفوائد  املعلم  »إكامل  ينظر:  أراجيزك،  من  أو  كلامتك،  من  أي:    )3(

و»النهاية يف غريب احلديث واألثر« البن األثري )279/5(.
)4(  أخرجه مسلم )1472( من طريق طاوس بمثله.

)1(  أخرجه أبو داود )2199( من طريق طاوس، عن ابن عباس، وإسناده ضعيف، وأعله 
عن  »الرواة   :)124/3( داود«  أيب  سنن  »خمترص  يف  فقال  باجلهالة،  املنذري  احلافظ 

طاوس جماهيل«.
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التكلف والتعسف عىل اجلواب عنها  تردد يف داللتها وقد محل  دفعها، وال 
بثامنية أجوبة، نورد منها ما يرتاح بارد الفطنة إىل بيان فساده:

ابن عباس علم شيئًا، وعلم نسخه،  يكون  أن  يمكن  فمن ذلك قوهلم: 
فلذا كان يفتي بخالفه.

وإنام  يبلغنا،  مل  والناسخ  سلمنا،  جمردة،  دعوى  هذه  أن  الفساد:  بيان 
نكلف بام علمنا -كام ذكرنا يف الطرف الثالث من املقدمة-.

ومنها: أن ابن عباس خالفت روايته رأيه.
مجلة،  الثالث  وقوع  عدم  عباس  ابن  مذهب  بل  املنع،  الفساد:  بيان 
سلمنا، فالعمل بروايته عماًل بقول معّلم الرشائع، وبرأيه عماًل بقول الغري، 

وهو غري الزم.
عهد  عىل  واحدة  جتعل  الثالث  كانت  قوله:  معنى  كون  دعوى  ومنها: 
التأكيد،  جهة  عىل  اللفظ  يكررون  كانوا  أهنم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
وترك  عليهم،  أمضاه  منكرة،  أمورًا  عمر  رأى  فلام  واحدة،  واملقصود: 

بالظاهر. معاملتهم 

بيان الفساد: أن هذا مسلم، وال يرضنا فإن مرجعه إىل أن عمر اجتهد يف 
نزاع  الرشيعة، ال  أمر مستقر يف  الظاهر  بالظاهر واملعاملة يف  ترك معاملتهم 
القرون،  خري  من  هي  عمر  أيام  فإن  وأيضًا  يلزمنا،  ال  واجتهاده  ثبوته،  يف 
وقد قال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص: ))خري القرون قرين، ثم الذين يلوهنم(()1(، ويف 

مرفوعًا،  مسعود،  ابن  حديث  من   )2533( ومسلم   ،)2652( البخاري  أخرجه    )1(
ولفظه: ))َخرْيُ النَّاِس َقْريِن((.
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راوية: ))ثم الذين يلوهنم، ثم يفشو الكذب(()1(. فأين هذا من ذاك؟ وهذا 
ال  جمردة  دعوى  التوكيد  قصد  فدعوى  وإال  اجلدل،  تسليم  بعد  ]ُيرتك[)2( 

دليل عليها.

يأيت عمر بن اخلطاب بخالف ما كان األمر عليه يف  أن  ومنها: استبعاد 
أيام النبوة.

ويقربه[)3(  ]ويبعده  األدلة،  به  ُترد  ال  االستبعاد  جمرد  إن  الفساد:  بيان 
ظن الوقوع، واملسألة ظنية، ولالجتهاد فيها مسح، وقد رصح هنع هللا يضر بأن 

ذلك اجتهاد منه؛ حيث قال: فلو أمضيناه عليهم؟!

لوضوحه،  فسادها؛  لبيان  ُيرتاح  فال  بقيتها،  وأما  أجوبة،  أربعة  فهذه 
]وأشف ما[)4(ينبغي االنتصاب ]للجواب عنه[)5( يف هذه الروايات ما ذهب 
إليه ابن راهويه)6( من وقوع الثالث يف حق املدخولة، ووقوعها واحدة فقط 

يف غري املدخولة؛ مجعًا بني األدلة، ومحاًل للمطلق عىل املقيد.

)1(  أخرجه الرتمذي )2303(، والطحاوي يف »رشح معاين اآلثار« )6132(، من حديث 
ابن مسعود، مرفوعًا، وإسناده صحيح.

كتبت يف اهلامش بدون تنقيط، وقد تقرأ ُينزل واألقرب ما أثبته.  )2(
مل تكن واضحة يف املخطوط، واألقرب هلا ما تم رسمه؛ القتضاء السياق.  )3(

ينبغي  ما  أقرب  بمعنى  ما«  »وأشف  هلا  واألقرب  املخطوط،  يف  واضحة  تكن  مل   )4(
االنتصاب... إلخ.

استدركها الناسخ عىل احلاشية اليمنى، وفوقها أيضًا.  )5(
هو إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظيل أبو حممد ابن راهويه املروزي، ثقة حافظ جمتهد   )6(

قرين أمحد بن حنبل، )ت: 238هـ(، ينظر: »تقريب التهذيب« )332(.
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واجلواب عنه من وجوه:

أحدها: أن الروايات املطلقة ثابتة يف الصحيح، وهذه الرواية التي فيها 
زيادة: قبل أن يدخل هبا ليست يف الصحيح، وما يف الصحيحني مقدم عىل 

ما يف غريمها، واجلمع فرع التعارض بال مرجح.
من  هي  بل  لتخصيص،  وال  لتقييد،  تصلح  ال  الزيادة  هذه  أن  الثاين: 
التنصيص عىل بعض أفراد العام؛ ألن ابن عباس مل يذكرمها ابتداء للتخصيص، 
وإنام ذكرمها ملطابقة سؤال السائل؛ ألنه إنام سأل عن غري املدخولة، فأجاب 
عىل مقتىض سؤاله، كام أجاب عليه يف تلك الرواية بالتعميم بمقتىض سؤاله، 
وباجلملة فهو استدالل بمفهوم الصفة؛ ألن الظرف واحلال من الصفة، وقد 
ألن  بمفهومها؛  األخذ  يصح  فال  حامل،  الصفة  ذكر  عىل  محل  إذا  أنه  تقرر 
وجدنا  قد  فإذ  الفائدة  عن  ذكرها  خلو  هو  إنام  بمفهومها  األخذ  موجب 
فال  السائل،  سؤال  كمطابقة  مدخوهلا؛  عىل  احلكم  قرص  غري  فائدة  لذكرها 

نأخذ بمفهومها. ]6/أ[.
أعدل  هو  واحدة.  تكون  الثالث  بأن:  القول  أن  فاعلم  هذا،  تقرر  إذا 
األدلة  يف  القريب  التأويل  إلمكان  األدلة؛  بجميع  العمل  فيه  ألن  األقوال؛ 
املتقدمة، وردها إىل هذه األدلة بحمل الطالق عىل متخلل الرجعة، والعمل 
القول  وأما  الظاهر،  مقتىض  عىل  ومحلها  املتأخرة  األدلة  برصيح  -أيضًا- 
لغري  األدلة  جلميع  اإلهدار  ففيه  الرافضة،  عن  روي  كام  باملرة  وقوعه  بعدم 
إهدار  الكربى هبا  البينونة  الثالث، وحصول  بوقوع  القول  مقتىض، وهكذا 
والقول  موجب،  لغري  باملحتمل  وعماًل  املتأخرة،  الصحيحة  األدلة  هلذه 
العلم؛  أهل  من  جم  مجع  قول  هو  واحدة.  الثالث  وقوع  وهو:  العدل 
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عباس،  وابن  األشعري،  موسى  وأبو  هنع هللا يضر،  طالب  أيب  بن  عيل  منهم: 
وروي -أيضًا- عن ابن مسعود، وعبد الرمحن بن عوف، وابن الزبري، وهو 
القاسم)2(،  قول  -أيضًا-  وهو  زيد)1(،  بن  وجابر  وعطاء،  طاووس،  قول 
واهلادي)3(، والباقر)4(، والنارص)5(، وأمحد بن عيسى)6(، وعبد اهلل بن موسى 
بن عبد اهلل، ورواية عن زيد بن عيل، وقال به مجاعة من املتأخرين؛ كاملقبيل)7(، 
هو أبو الشعثاء جابر بن زيد األزدي البرصي مشهور بكنيته، أحد األعالم، وصاحب   )1(
»تذكرة  ينظر:  93هـ(،  )ت:  وطائفة،  دينار  وابن  وأيوب  قتادة  عنه  روى  عباس،  ابن 

احلفاظ« للذهبي )58/1(.
أيب  بن  عيل  بن  احلسن  بن  احلسن  بن  إبراهيم  بن  إسامعيل  بن  إبراهيم  بن  القاسم  هو   )2(
246هـ(.  )ت:  الكبار،  الزيدية  أئمة  أحد  وهو  شاعر،  فقيه  بالريس،  يلقب  طالب، 
للزركيل  الزيدية« للمحيل )2/1(، »األعالم«  أئمة  الوردية يف مناقب  ينظر: »احلدائق 

.)171/5(
بن  احلسن  بن  إبراهيم  بن  إسامعيل  بن  إبراهيم  بن  القاسم  بن  احلسني  بن  حييى  هو   )3(
291هـ(  )ت:  زيدي،  إمام  احلق،  إىل  باهلادي  ويلقب  طالب،  أيب  بن  عيل  بن  احلسن 

ينظر: »تاريخ اإلسالم« للذهبي )1064/6(.
أخرج  بالباقر،  يلقب  طالب،  أيب  بن  عيل  بن  احلسني  بن  عيل  بن  د  حممَّ جعفر  أبو  هو   )4(
الشيعة، )ت:  تبجلهم  الذين  االثني عرش  األئمة  أحد  وهو  ثقة،  تابعي  فقيه  الستة،  له 

114هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء، للذهبي )409/4(.
هو احلسن بن عز الدين بن احلسن بن عيل ابن املؤيد احلسني، النارص للدين، من أئمة   )5(

الزيدية باليمن، )ت: 929هـ(. ينظر: »األعالم« للزركيل )199/2(.
العلوّية  سّيد  طالب،  أيب  بن  عيل  بن  احلسني  بن  عيل  بن  زيد  بن  عيسى  بن  أمحد  هو   )6(
دهرًا  واختفى  وتنّقل  فهرب  مدًة،  الربيع  بن  الفضل  عند  الرشيد  حبسه  وشيخهم، 
اإلسالم«  »تاريخ  ينظر:  )247هـ(.  بالبرصة  مات  ه،  برَصُ وضُعف  كرب  حتى  طويال، 

للذهبي )61/18(.
اليمني،  املقبيل،  املهدي بن عيل بن عبد اهلل بن سليامن بن حممد بن عبد اهلل  صالح بن   )7(
من أعيان الفقهاء الزيدية، رحل بأهله إىل مكة ومات هبا )1108هـ(، ينظر: »األعالم« 

للزركيل )197/3(.
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عبد  بن  قرطبة، وحممد  أهل  من  بقي)1(  بن  القيم، وحممد  وابن  تيمية،  وابن 
عيل  بن  حممد  اإلسالم:  شيخ  وعمديت،  شيخي  -أيضًا-  ومنهم  السالم)2(، 
الشوكاين -حفظه اهلل-، وغريهم، ومما يؤيد كون ترتب الطالق عىل الرجعة 
كان أمرًا مستقرًا عندهم، متعارفًا فيام بينهم - ما رواه الرتمذي، من حديث 
تَاِن﴾ ]البقرة: 229[...  َلُٰق َمرَّ عائشة يف سبب نزول قوله -تعاىل-: ﴿ٱلطَّ
يطلق زوجته ويراجعها  الرجل يف صدر اإلسالم  أنه كان  اآلية)3(، ومعناه: 
ما شاء إىل ما ال هناية له وفيه، حتى قال رجل المرأته: واهلل ال أطلقك، وال 
آويك أبدًا. قالت: وكيف ذلك: قال أطلقك، فكلام مهت عدتك أن تنقيض، 
الطالق،  عليها  لريتب  هو  إنام  للرجعة  ذكره  أن  داللته:  ووجه  راجعتك. 
قد  الذي  اإليواء  لوقع  الرجعة،  ثبتت  لو  فالرجعة غري مقصودة؛ ألهنا  وإال 
عدتك  مهت  فكلام  لقال:  الطالق،  يتبع  الطالق  كان  ولو  نفيه،  عىل  أقسم 
للمجتهد  فتجدد عدة أخرى، ويف هذا احلديث  يعني:  تنقيض، طلقتك.  أن 
فليتأمل،  الظن،  حتصيل  هو  إنام  الوسع  إفراغ  من  املقصود  ألن  نافع؛  مأخذ 
انتساب  يظن  حملة  يف  كان  فمن  شيعتهم،  مذهب  العوام  مذهب  قيل:  فإن 

أهلها إىل مذهب معني، وجب عليه أن يفتي بذلك املذهب.

سمع  أندليس،  مالكي  وفقيه  قايض  القرطبي،  زرب  بن  بقي  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  هو   )1(
من قاسم بن أصبغ ومن يف طبقته، تويف عام )381هـ(. ينظر: »شجرة النور الزكية يف 

طبقات املالكية« ملحمد خملوف )149/1(.
الثقات األعالم،  أحد  القرطبي،  األندليس  اخُلَشني  ثعلبة  بن  السالم  بن عبد  هو حممد   )2(
تويف سنة )286هـ(.  وآخرون،  أصبغ،  بن  وقاسم  العزيز،  عبد  بن  أسلم  عنه:  حدث 

ينظر: »سري أعالم النبالء« للذهبي )459/13(.
الرتمذي )1192(، واحلاكم )3106( من حديث عائشة مرفوعًا، وصححه  أخرجه   )3(

احلاكم، ومل يوافقه الذهبي فحكم بضعفه يف »التلخيص« )3106(.
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له  املقلد  العامل  ذلك  مذهب  عن  السؤال  كان  فإن  التقسيم؛  واجلواب: 
السؤال  كان  وإن  النزاع،  غري  ولكنه  ذكرتم،  ما  يف  كالم  فال  املحلة،  أهل 
بَِمآ  بَۡيَنُهم  ﴿فَٱۡحُكم  -تعاىل-:  فقوله  املفروض،  هو  كام  اإلطالق،  عىل 
نَزَل 

َ
أ بَِمآ  َيُۡكم  َّۡم  ل ﴿َوَمن  -تعاىل-:  وقوله   ،]48 ]املائدة:   ﴾ ُ ٱللَّ نَزَل 

َ
أ

أنه جيب  األوىل عىل  45[، دلت  ]املائدة:  ٰلُِموَن45﴾  ٱلظَّ ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
فَأ  ُ ٱللَّ

أراه  بام  حيكم  أن  اخلصامن،  إليه  حتاكم  أو  العامي،  استفتاه  إذا  املجتهد  عىل 
اهلل، ودلت الثانية عىل أنه حيرم عىل املجتهد -أيضًا- أن حيكم أو يفتي بغري 
معتقده؛ ألنه مل يعتقد ذلك إال بعد غلبة الظن بأن ذلك احلكم هو الذي أراده 
املجتهد  عىل  جيب  أنه  ادعى  فمن  رسوله،  عىل  وأنزله  كتابه،  وتضمنه  اهلل، 
الواقع  يف  احلق  أنه  يعتقد  بام  الفتوى  أو  احلكم  عن  العدول  له-  جيوز  -َبْله 

ونفس األمر، ثم حيكم أو يفتي بام يظنه خالف احلق، فعليه الدليل.

ۡو 
َ
أ بَِمۡعُروٍف  فَإِۡمَساُكۢ  تَاِنۖ  َمرَّ َلُٰق  ﴿ٱلطَّ -تعاىل-:  اهلل  قال  نقول:  ثم 

تَۡسِيُحۢ بِإِۡحَسٰٖن﴾ ]البقرة: 229[ دلت اآلية عىل أنه جيوز للرجل أن يطلق 
يف  ويبقيها  عنها  يمسك  أن  بني  خيري  املرتني  وبعد  مرتني،  ويراجعها  زوجته 
عقدة نكاحه، وبني أن يطلق، وقد مر حتقيق ]6/ب[ االستدالل هبا عىل هذا 

املذهب، مستوىف يف صدر الكالم، فريجع إليه.

واملطلوب ممن  أوصيت،  بام  اخلطبة  أوصيت يف  وقد  نقله،  تيس  ما  هذا 
اطلع عىل هذا قبل االعتقاد حسن التأمل واإلنصاف، وأما من اطلع بعده، 
وذلك حيث ال ينفع الوصل، فإنام املطلوب منه إمساك بمعروف، أو تسيح 

بإحسان.
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وكرمه  وفضله،  اهلل  بمّن  ثم  اهلل:  حفظه  املؤلف  بخط  األم:  يف  قال 
وإحسانه، ولطفه وتوفيقه، قال يف األم: وافق الفراغ من تسويدها يف الليلة 
احلقري  بقلم  والكل   ،1244 سنة  شعبان  شهر   28 الثالثاء  يوم  عنها  املسفر 

الراجي عفو ربه الوجل من ذنبه: حممد بن حييى األخفش -عفا اهلل عنه-.
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الخاتمة

خرجت  والتحقيق،  الدراسة  بشقيه  مررت  الذي  البحث  هذا  هناية  يف 
بخالصة من النتائج والتوصيات، أذكرها عىل النحو التايل:

أواًل: النتائج:

ا،  1. كشفت الدراسة يف هذه الرسالة أن علم التحقيق علم صعب جدًّ
وبحاجة ملهارات خاصة، وتركيز كبري، ودربة يف قراءة املخطوطات، فكتابة 

ثالثة بحوث يف ظني أسهل للباحث من حتقيق خمطوط واحد.

اخلالفية  املسائل  أكرب  من  املتتابع  الطالق  مسألة  أن  للباحث  تبني   .2
وأكثرها إشكاالً قدياًم وحديثًا، فقد وصلت أقوال العلامء فيها إىل ستة أقوال.

عليها  يرتتب  فيها  الفتيا  كون  جّدًا؛  حساسة  مسألة  املسألة  هذه  أن   .3
تفريق بني الزوجني، وأشهر األقوال فيها متناقضة؛ فقول يرى عدم الوقوع، 

وقول يرى الوقوع ثالثًا والتفريق، وقول يرى الوقوع بواحدة.

4. أن قوة القول تكون بقوة أدلته ال بقائليه، وصحة الدليل هي الفيصل 
يف ذلك.

واحدة، وهو  الثالث طلقة  بوقوع  القول  مع  تتسق  األدلة  أن أصح   .5
وأئمة  والتابعني  الصحابة  من  كبري  مجع  قال  وبه  املسألة،  يف  األقوال  أعدل 

السلف واخللف.
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ثانيًا: التوصيات:

عليها  يرتتب  فقد  الطالق،  مسائل  يف  الفتيا  عدم  العلم  طلبة  عىل   .1
حتريم ما أحل اهلل، أو حتليل ما حرم اهلل، وهي مسائل حملها القضاء الرشعي.

من  مجع  فهناك  أكرب،  لعناية  بحاجة  املخطوط  اإلسالمي  الرتاث   .2
املخطوطات يف مكتبة ملت برتكيا، لو حققت ستثري املكتبة اإلسالمية.

3. القيام بورش عمل للقضاة واملحامني املتخصصني يف مسائل األرسة 
املتعلقة بالطالق؛ لتتضح  يف قضايا الطالق وتزويدهم بالرسائل والبحوث 

هلم الرؤيا يف هذه القضايا.

آله  اهلل، وعىل  عبد  بن  الكريم حممد  النبي  وأسلم عىل  اخلتام أصيل  ويف 
وصحبه أمجعني، ومن تعبهم بإحسان إىل يوم الدين، واحلمد هلل رب العاملني.
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ٌة ٌة تطبيقيَّ ٌة تأصيليَّ ٌة تحليليَّ دراسٌة استقرائيَّ

اني الغامدي د. عبد الحميد بن صالح بن عبد الكريم الَكرَّ
أستاذ الفقه المشارك بالجامعة السعودية اإللكترونية
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المقدمة

التَّحاكم إليه يف  س هلا  ة اإلسالم القضاء، وأسَّ احلمد هلل الذي رشع ألُمَّ
وسلَّم  اهلل  وصىلَّ  اإلخاء،  ويسوَد  العدَل  النَّاس  بني  ليُعمَّ  خاء؛  والرَّ ة  دَّ الشِّ
بني  باحلقِّ  وامليزان  العدل  وأقام  ة،  بالَسِويَّ احلُْكَم  بارش  الذي  رسوله  عىل 
ق بإنفاذه قطع  التَّظامل، ويتحقَّ ته أصول القضاء الذي يمنع  عيَّة، وبنيَّ ألُمَّ الرَّ

ا بعد: التَّخاصم، َأمَّ

ق به الوازع  فإِنَّ القضاء يف اإلسالم له منزلٌة عظيمٌة، ومكانٌة رفيعٌة، يتحقَّ
وبه حُتمى  املسلم؛  املجتمع  أفراد  بني  ينيَّ  الدِّ الوازع  ل  يكمِّ الذي  ؛  لطاينُّ السُّ
عهد  منذ  به  االهتامم  كان  لذا  األعراض؛  وُتصان  األموال،  وحُتفظ  ماء،  الدِّ
ة يف  النَّبويَّ مـلسو هيلع هللا ىلص، فقد كان يقوم به جنبًا إىل جنٍب مع وظيفته  النَّبيِّ 
سالة، ويريبِّ عليه أصحابه، من خالل وصفهم بتلك املَلَكة؛ كقوله  تبليغ الرِّ
يف حقِّ عيلٍّ هنع هللا يضر: ))َأْقَضاُهْم َعيِلُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب(()1(، أو طمأنتهم بدوران 
ما يقومون به بني األجر واألجرين؛ كقوله مـلسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َحَكَم احلَاِكُم 
َفاْجَتَهَد ُثمَّ َأَصاَب َفَلُه َأْجَراِن، َوإَِذا َحَكَم َفاْجَتَهَد ُثمَّ َأْخَطَأ َفَلُه َأْجٌر(()2(، أو 

حابة  الصَّ وفضائل  اإليامن  يف  الكتاب  افتتاح  يف   ،)55/1( سننه  يف  ماجه  ابن  أخرجه   )1(
حه األلباينُّ يف سلسلة األحاديث  والعلم، فضائل زيد بن ثابت، برقم: )154(، وصحَّ

حيحة )421/3(. الصَّ
نَّة،  والسُّ بالكتاب  االعتصام  كتاب:  يف   ،)108/9( صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   )2(
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، برقم: )7352(، ومسلم يف صحيحه  باب: أجر احلاكم 
)1342/3(، يف كتاب: األقضية، باب: بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب، أو أخطأ، 

برقم: )1716(.
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حينام  هنع هللا يضر  جبل  بن  معاذ  كسؤاله  الباب؛  هذا  يف  مَلَكاهِتم  عىل  يطمئنُّ 
َقاَل:  ِكَتاِب اهلل،  يِف  باَِم  َأْقيِض  َفَقاَل:  َتْقيِض؟((،  ))َكْيَف  اليمن فقال:  بعثه إىل 
َقاَل:  مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  َرُسوِل  َفبُِسنَِّة  َقاَل:  ِكَتاِب اهلل؟((،  يِف  َيُكْن  مَلْ  ))َفإِْن 

َرْأِيي،  َأْجَتِهُد  َقاَل:  مـلسو هيلع هللا ىلص((؟  اهلل  َرُسوِل  ُسنَِّة  يِف  َيُكْن  مَلْ  ))َفإِْن 

َق َرُسوَل َرُسوِل اهلل(()1(. ِذي َوفَّ َقاَل: ))احلَْمُد هللِ الَّ

ولة  الدَّ بناء  القضاء جزءًا مهاّمً يف  أن أصبح  أثر ذلك االهتامم  وكان من 
ماء،  الدِّ عىل  التَّسلُّط  وهي  غريه،  هبا  يقوم  ال  بوظائف  وخيتصُّ  اإلسالميَّة، 

واألموال، واألعراض، واحلكم فيها بالعصمة أو اإلباحة.

لطانيَّة،  السُّ واألحكام   ، اإلسالميِّ الفقه  كتب  يف  النَّظر  إمعان  وعند 
راسة والتَّدريس، والبحث والتَّأليف، نمى  عيَّة، من خالل الدِّ ياسة الرشَّ والسِّ
التَّخاصم«،  وقطع  التَّظامل،  »منع  يف:  وظائفه  ُص  تتلخَّ القضاء  َأنَّ  ذهني  إىل 
َأنَّني مل أجد  إِالَّ  قة  املتفرِّ العلامء إىل هاتني الوظيفتني يف عباراهتم  ومع إشارة 
بينها يف نسيٍج متَّحٍد؛ وهذا ما حدا يب  ألَّف  أو  من مجعها يف موضٍع واحٍد، 
النَّظر يف  ُثمَّ  ف عىل حقيقتهام، وحاالهتام،  إىل دراسة هاتني الوظيفتني؛ للتَّعرُّ
اشدة، وما َتىَل ذلك  ة، وعهد اخلالفة الرَّ النُّبوَّ ور التَّطبيقيَّة هلام، يف عرص  الصُّ

لة األوىل. ًة القرون املفضَّ من العصور، وخاصَّ

يف  جاء  ما  باب:  يف  األحكام،  أبواب:  يف   ،)608/3( جامعه  يف  مذي  الرتِّ أخرجه   )1(
القايض كيف يقيض، برقم: )1327(، وإسناده ضعيف، ُينظر: نصب الراية )63/4(، 

خالصة البدر املنري )424/2(.
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منهاجًا  يمثِّل  واحٍد،  موضٍع  يف  الوظيفتني  هاتني  مجع  َأنَّ  خيفى  وال 
الَقضاَء  »َأنَّ  َوَعْوا:  وقد  به وظائفهم من خالهلا،  ون  يؤدُّ للقضاة؛  ودستورًا 
أحدًا  َأَر  مل  جليلٌة،  قاعدٌة  وهي  التَّخاصم«؛  وقطع  التَّظامل،  منع  بني  يدوُر 
أشار  من  عىل  أقف  ومل  اللَّفظ،  هبذا  َنَظَمَها  أو  النَّحو،  هذا  عىل  َسَبَكَها  قد 
ٍة  مهمَّ لقاعدٍة  س  تؤسِّ ألَْن  تصلح  فهي  ولذا  النَّحو؛  هذا  عىل  جمموعة  إليها 
يف  الفصل  قواعد  حتتها  وتندرج  رات،  التَّصوُّ عليها  ُتبنى  القضاء؛  باب  يف 

املخاصامت، وقطع املنازعات.

يت بحثي هذا: »القضاء بني منع التَّظامل وقطع التَّخاصم، دراسة  وقد سمَّ
ويرىض،  حيبُّ  ملا  التَّوفيق  العو لج  اهلل  سائاًل  تطبيقيَّة«،  تأصيليَّة  استقرائيَّة 

والقبول يف األوىل واألخرى.

أمهيَّة البحث:

تظهر أمهيَّة البحث جمملًة يف النِّقاط اآلتية:

إرساء  يف  ويسهم  العباد،  حقوق  يضبط  وكونه  القضاء،  باب  أمهيَّة   .1
بينهم. العدل 

وقطع  التَّظامل،  منع  القضاء:  لوظيفتي  حيح  الصَّ ر  التَّصوُّ ضبط   .2
وتفعيل  مقاصدمها،  تطبيق  يف  واإلسهام  حقيقتهام،  إلدراك  التَّخاصم؛ 

وسائلهام.

كامل  لبيان  القضاء؛  لوظيفتي  التَّطبيقيَّة  ور  الصُّ بعض  عىل  الوقوف   .3
يعة، وصالحيَّتها لكلِّ زماٍن ومكان. الرشَّ
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البحث: مشكلة 

التَّظامل،  منع  القضاء:  وظيفتي  حقيقة  إيضاح  يف  البحث  مشكلة  تكمُن 
لوقائع  التَّطبيقيَّة  األمثلة  بعض  بذكر  بينهام،  الفرق  وبيان  التَّخاصم،  وقطع 

قضائيٍَّة لكلٍّ منهام، والتَّعليق عليهام.

تساؤالت البحث:

راسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية: تسعى الدِّ

1. ما حقيقة منع التَّظامل، وقطع التَّخاصم يف القضاء؟

أبرز  وما  القضاء،  يف  التَّخاصم  وقطع  التَّظامل،  منع  بني  الفرق  ما   .2
حاالهتام؟

ور التَّطبيقيَّة التي تندرج حتت ُكلِّ وظيفة منهام؟ 3. ما الصُّ

أهداف البحث:

راسة إىل ما ييل: هتدف الدِّ

1. بيان حقيقة وظيفتي القضاء: منع التَّظامل، وقطع التَّخاصم.

وبيان  التَّخاصم،  وقطع  التَّظامل،  منع  القضاء:  وظيفتي  بني  التَّفريق   .2
أبرز حاالهتام.

ور التَّطبيقيَّة املندرجة حتت وظيفتي القضاء. 3. الكشف عن بعض الصُّ
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ابقة: السَّ راسات  الدِّ
نات  اث تتناول أحكامه؛ كام َأنَّ مدوَّ ُكتَِب يف القضاء عدٌد من ُكتب الرتُّ
الفقهاء حافلٌة بتخصيص بعض الُكتب واألبواب بإفراد القضاء، وذكر أهمِّ 
مسائله، وهي ال ُتعدُّ دراساٍت سابقًة باملفهوم البحثّي املعارص؛ وبعد البحث 
وقطع  التَّظامل،  منع  الوظيفتني:  هاتني  أفرد  من  أجد  مل  واالستقراء  والتَّتبُّع 

ة. التَّخاصم، ببحٍث أو دراسة خاصَّ
وظيفتي  بني  التَّقابل  جانب  عىل  زًة  مركَّ راسة  الدِّ هذه  جاءت  ولذا 
القضاء: منع التَّظامل، وقطع التَّخاصم؛ لكشف حقيقتهام، وحاالهتام، وإبراز 
مول،  والشُّ باإلحاطة  متَّساًم  بحثي  جيعل  ممَّا  بوضوح؛  القضائيَّة  تطبيقاهتام 

ة. والعمق يف هذه اجلزئية املهمَّ
أسباب اختيار البحث:

اعية الختيار هذا املوضوع موجزًة يف اآليت: يمكن ذكر أهمِّ األسباب الدَّ
التَّخاصم  وقطع  التَّظامل،  منع  القضاء:  وظيفتي  دراسة  يف  رغبتي   .1
وتربز  وحاالهتام،  حقيقتهام،  به  لتنكشف  واحٍد؛  موضٍع  يف  بينهام  باملقابلة 

القضائيَّة بوضوح. تطبيقاهتام 
ٍص عدم وقويف  2. دفعني لدراسة هذا املوضوع يف بحٍث علميٍّ متخصِّ

. عىل من أفرده برسالٍة أو بحث مستقلٍّ
يف  واملسامهة  القضاء؛  باب  يف  العلمي  البحث  إثراء  عىل  حريص   .3
ته، وإمكان  ، وإبراز وظائفه؛ إلظهار حيويَّ التَّأصيل ملسائل القضاء اإلسالميِّ

وفائه بحاجات النَّاس ومتطلَّباهتم.
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اجلديد يف البحث:

وإبراز  التَّخاصم؛  التَّظامل، وقطع  منع  القضاء:  لوظيفتي  الفقهيُّ  التَّنظرُي 
قضائيٍَّة  لوقائع  التَّطبيقيَّة  األمثلة  بعض  بيان  مع  بينهام،  والفرق  حقيقتهام، 
لكلٍّ منهام، والتَّعليق عليهام؛ عىل نحٍو مل أجده يف كتب الفقهاء والتَّعريفات، 

عيَّة والقضاء. ياسة الرشَّ وكتب السِّ

حدود البحث:

للبحث حدوٌد زمانيٌَّة، وموضوعيٌَّة.

يف  التَّطبيقيَّة  القضائيَّة  الوقائع  يف  النَّظر  يف  فتتمثَّل  مانيَّة:  الزَّ احلدود  ا  َأمَّ
اشدين، وعرص التَّابعني وتابعي التَّابعني. ، وعهد اخللفاء الرَّ العهد النَّبويِّ

ا احلدود املوضوعيَّة: فتتمثَّل يف وظائف القضاء ومسائله، وما يتعلَّق  وَأمَّ
اجم(. ري والرتَّ عيَّة، والقضاء، وتارخيه )السِّ ياسة الرشَّ هبا يف كتب الفقه، والسِّ

البحث: منهج 

ها: سار هذا البحث وفق مناهج عديدة، أمهُّ

ا. : يف تتبُّع موادِّ البحث من مظاهنِّ املنهج االستقرائيُّ

: يف الكالم عن تلك املوادِّ وصورها حيثام وردت. واملنهج الوصفيُّ

نظرًا  تستدعي  التي  اجلزئيَّات  بعض  يف  ق  التَّعمُّ يف   : التَّحلييلُّ واملنهج 
يَّات، ومراعاة الِعَلل واملقاصد، ونحو ذلك. وفكرًا، وربط اجلزئيَّات بالكلِّ
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: يف ذكر عدد من النَّامذج التَّطبيقيَّة لوظائف القضاء )منع  املنهج التَّارخييُّ
التَّظامل، وقطع التَّخاصم(.

إجراءات البحث:

اعتمد البحث عىل اإلجراءات اآلتية:

لة. فُت بمصطلحات البحث، واأللفاظ ذات الصِّ 1. عرَّ

مضامينهام،  وحلَّلت  القضائيَّتني،  الوظيفتني  حقيقة  استقرأُت   .2
وأبرزت حاالهتام.

ة صور تطبيقيٍَّة يف وظيفتي القضاء: منع التَّظامل، وقطع  3. استقرأُت عدَّ
التَّخاصم، وحلَّلتها، وعلَّقُت عليها.

وحكمُت  األصليَّة،  مصادرها  من  التَّطبيقيَّة  ور  الصُّ أمثلة  وثَّقُت   .4
عليها ما أمكن.

، وذكرت عالقته بوظيفة القضاء التَّابع  5. علَّقُت عىل ُكلِّ مثاٍل تطبيقيٍّ
هلا.

من  العلم  أهل  أقوال  ذكر  عىل  التَّطبيقيِّ  املثال  حتليل  يف  حرصُت   .6
صة. املتخصِّ الكتب 

اسم  بذكر  وعزوهتا  العثامين،  سم  بالرَّ مرقومًة  القرآنية  اآليات  أثبتُّ   .7
السورة، ورقم اآلية.
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أمكن، وحكمُت  ما  املعتربة  الكتب  األحاديث واآلثار من  جُت  8. خرَّ
عليها قدر الطَّاقة بذكر أقوال أهل العلم.

البحث، ووثَّقتها  الواردة يف  الغريبة  باأللفاظ واملصطلحات  فُت  9. عرَّ
من مصادرها املعتمدة.

القضائيَّة دون  التَّطبيقات  الوارد ذكرهم يف  الُقضاة  بأعالم  فُت  10. عرَّ
غريهم من األعالم.

البحث،  إليها  ل  توصَّ التي  النَّتائج  أهمِّ  بذكر  راسة  الدِّ ختمت   .11
وأتبعتها بجملٍة مقرتحٍة من التَّوصيات.

خطَّة البحث:

مة، ومتهيد، وثالثة مباحث،  اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إىل: مقدِّ
وخامتة، وذلك عىل النَّحو اآليت:

مة: املقدِّ

وتساؤالته،  ومشكلته،  اختياره،  وأسباب  البحث،  أمهيَّة  عىل:  حتتوي 
ابقة، وجديده، وحدوده، ومنهجه، وإجراءاته. راسات السَّ وأهدافه، والدِّ

التَّمهيد: تعريف القضاء، ومرشوعيَّته، ووظائفه إمجاالً:

وفيه ثالثة مطالب:

ل: التَّعريف بالقضاء لغًة واصطالحًا. املطلب األوَّ

املطلب الثَّاين: مرشوعيَّة القضاء.
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املطلب الثَّالث: أمهيَّة القضاء، ووظائفه إمجاالً.
ل: حقيقة منع التَّظامل وقطع التَّخاصم يف القضاء وحاالهتام: املبحث األوَّ

وفيه ثالثة مطالب:
ل: حقيقة منع التَّظامل يف القضاء. املطلب األوَّ

املطلب الثَّاين: حقيقة قطع التَّخاصم يف القضاء.
املطلب الثَّالث: حاالت منع التَّظامل وقطع التَّخاصم يف القضاء.

املبحث الثَّاين: صوٌر تطبيقيٌَّة ملنع التَّظامل يف القضاء:
وفيه مطلبان:

ل: صوٌر تطبيقيٌَّة ملنع التَّظامل يف القضاء بني الوجهاء وغريهم. املطلب األوَّ
عيَّة. املطلب الثَّاين: صوٌر تطبيقيٌَّة ملنع التَّظامل يف القضاء بني الرَّ

املبحث الثَّالث: صوٌر تطبيقيٌَّة لقطع التَّخاصم يف القضاء:
وفيه مطلبان:

الوجهاء  بني  القضاء  يف  التَّخاصم  لقطع  تطبيقيٌَّة  صوٌر  ل:  األوَّ املطلب 
وغريهم.

عيَّة. املطلب الثَّاين: صوٌر تطبيقيٌَّة لقطع التَّخاصم يف القضاء بني الرَّ
اخلامتة:

وفيها أهمُّ النَّتائج، وأهمُّ التَّوصيات.
قائمة املراجع واملصادر.
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مهيد التَّ
ته، ووظائفه إجمااًل تعريف القضاء، ومشروعيَّ

عريف بالقضاء لغًة واصطالحًا: ل: التَّ المطلب األوَّ

القضاء لغًة:

مجع أقضية، وقىض يقيض قضاًء، أي: َحَكم، والقضاء لغًة: لفٌظ مشرتك 
ء وإمضائه، واملراد هنا: َأنَّ القضاء  ة معاٍن، فيكون بمعنى إحكام اليشَّ بني عدَّ

هو احلُْكم)1(.

القضاء اصطالحًا:

معنًى  إىل  ترجع  وكلُّها  كثرية،  بتعريفات  رشعًا  القضاء  الفقهاء  ف  عرَّ
بَأنَّه:  القضاء  ف  عرَّ حيث  خلدون؛  ابن  تعريف  أمجعها،  من  ولعلَّ  واحد، 
»منصب الفصل بني النَّاس يف اخلصومات، حسام للتَّداعي، وقطعًا للتَّنازع، 
نَّة«)2(، فقد شمل التَّعريف  اة من الكتاب والسُّ عيَّة امُلتلقَّ إِالَّ َأنَّه باألحكام الرشَّ

وظائف القضاء، وصوره، ووسائله يف اجلملة.

التَّمييز بني القضاء، وبني املصطلحات املقاربة:

نوَع  هناك  َأنَّ  ومع  احلسبة،  بالقضاء:  تشتبه  قد  التي  املصطلحات  من 
واليُة  فالقضاء  القضاء؛  عن  متميِّزة  اجلملة  يف  احلسبة  َأنَّ  إِالَّ  بينهام  اشرتاك 

)ص:  حـاح  الصِّ خمتـار   ،)705 )ص:  يَّـات  الكلِّ  ،)144/12( العـرب  لسـان  ُينظـر:   )1(
.)225

تاريخ ابن خلدون )275/1(.  )2(
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كلِّ  إىل  دعوة  احلسبة  بينام  املظلومني،  عن  ظلٍم  ورفُع   ، املتنازَعنْيِ بني  فصٍل 
بني  أكثر  االشتباه  حيصل  وإِنَّام  والية،  بنوع  منكٍر  كلِّ  عن  وهنٌي  معروف، 

الطني، وبني القضاء يف خصوماهتم)1(. احلسبة عىل السَّ

احلكم  تبيني  وهي  الفتوى،  بالقضاء:  تشتبه  قد  التي  املصطلحات  ومن 
عيِّ عن دليل ملن سأل عنه)2(. الرشَّ

تنزيٌل  منهام   ً كالَّ َأنَّ  بالفتوى  القضاء  اشتباه  وجوه  فأبرز  ذلك  وعىل 
للحكم عىل الواقعة)3(.

فيها،  إلزام  ال  الفتوى  َأنَّ  أبرزها:  وجوه)4(،  ة  عدِّ من  بينهام  والفرق 
بخالف القضاء)5(؛ لذلك حيتاج القايض إىل التَّثبُّت أكثر من املفتي)6(.

لطانيَّة )ص: 354-353(. ُينظر: األحكام السُّ  )1(
ُينظر: صفة الفتوى واملفتي واملستفتي )ص: 40(، رشح منتهى اإلرادات )456/3(.   )2(
ُينظر: نرش العرف،  سني.  ٍس، وُدربٍة عىل يد الفقهاء املتمرِّ والفتوى: علٌم حيتاج إىل مترُّ

جمموع رسائل ابن عابدين )130-129/2(.
ومها بذلك خيتلفان عن التَّقرير العلميِّ يف التَّدريس؛ إذ ال تنزيل فيه.  )3(

قواعد  ُينظر:  املفتي.  من  أجرًا  أعظم  القايض  َأنَّ  من  العلم  أهل  بعض  رآه  ما  منها:   )4(
األحكام )142/1(.

ُينظر: فيض القدير )538/4(، إعالم املوقِّعني )29/1(.  )5(
ُينظر: قواطع األدلة )354/2(.  )6(
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ة القضاء: اني: مشروعيَّ المطلب الثَّ

نَّة واإلمجاع: ثبتت مرشوعيَّة القضاء يف الكتاب والسُّ

َوَل   ۖ ُ نَزَل ٱللَّ
َ
أ بَۡيَنُهم بَِمآ  ا الكتاب: فمنه قول اهلل تعاىل: ﴿فَٱۡحُكم  فأمَّ

َك  إِلَۡ آ  نَزلَۡ
َ
أ آ  تعاىل: ﴿إِنَّ ﴾)1(، وقوله  ّقِ ٱۡلَ ِمَن  َجآَءَك  ا  َعمَّ ۡهَوآَءُهۡم 

َ
أ تَتَّبِۡع 

ّلِۡلَخآئِننَِي  تَُكن  َوَل   ۚ ُ َرىَٰك ٱللَّ
َ
أ بَِمآ  ٱلَّاِس  َبنۡيَ  ِلَۡحُكَم  بِٱۡلَّقِ  ٱۡلِكَتَٰب 

َخِصيٗما105﴾)2(.
عوة  فمن هاتني اآليتني يتَّضح َأنَّ النَّبيَّ مـلسو هيلع هللا ىلص كام كان مأمورًا بالدَّ

والتَّبليغ كان مأمورًا باحلكم بني النَّاس، والفصل يف خصوماهتم.

ومل خيتصَّ النَّبيُّ مـلسو هيلع هللا ىلص بذلك، بل كان القضاء بني النَّاس وظيفة 
تعاىل:  قوله  لذلك  يدلُّ  قبله،  مالسلاو ةالصلا مهيلع  سل  والرُّ األنبياء 
َوُكنَّا  ٱۡلَقۡوِم  َغَنُم  َنَفَشۡت فِيهِ  إِۡذ  ٱۡلَۡرِث  إِۡذ َيُۡكَماِن ِف  َوُسلَۡيَمَٰن  ﴿َوَداوُۥَد 
ۡرنَا  َوَسخَّ وَِعۡلٗماۚ  ُحۡكٗما  َءاتَۡيَنا  َوُكّ  ُسلَۡيَمَٰنۚ  ۡمَنَٰها  َفَفهَّ َشِٰهِديَن78  ِلُۡكِمِهۡم 

ۚ َوُكنَّا َفٰعِلنَِي79﴾)3(. ۡيَ َباَل يَُسّبِۡحَن َوٱلطَّ َمَع َداوُۥَد ٱۡلِ

جزء من اآلية )48(، من سورة املائدة.  )1(
اآلية )105(، من سورة النِّساء.  )2(

اآلية )78(، وجزء من اآلية )79(، من سورة األنبياء.  )3(
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اَم  ، َوإِنَّ نَّة: فمنها قول النَّبيِّ مـلسو هيلع هللا ىلص: ))إِنَُّكْم خَتَْتِصُموَن إِيَلَّ ا السُّ وَأمَّ
اَم  َفإِنِّ َبْعٍض،  ِمْن  تِِه-  َقاَل: حِلُجَّ َقْد  تِِه -َأْو  َأحْلَُن بُِحجَّ َبْعَضُكْم  َوَلَعلَّ   ، َبرَشٌ َأَنا 

َأْقيِض َبْينَُكْم َعىَل َنْحِو َما َأْسَمُع(()1(.

ته؛  أمَّ شملت  بل  مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  برسول  املرشوعيَّة  اهلل  خيتصَّ  ومل 
يدلُّ عىل ذلك قوله مـلسو هيلع هللا ىلص: ))إَِذا َحَكَم احلَاِكُم َفاْجَتَهَد ُثمَّ َأَصاَب َفَلُه 

َأْجَراِن، َوإَِذا َحَكَم َفاْجَتَهَد ُثمَّ َأْخَطَأ َفَلُه َأْجٌر(()2(.

وقد نقل غري واحد من العلامء اإلمجاع عىل مرشوعيَّة القضاء؛ قال املوفَّق 
نصب  مرشوعيَّة  عىل  املسلمون  »وأمجع  هللا همحر:  620هـ(  )ت:  قدامة  ابن 

القضاء، واحلكم بني النَّاس«)3(.

ة  األُمَّ بعض  به  قام  إذا  كفاية؛  فرض  القضاء  َأنَّ  عىل  الفقهاء  اتَّفق  كام 
ة مجيعًا)4(. سقط الوجوب عن الباقني، وإذا مل يقم به أحٌد منها َأثَِمْت األُمَّ

ة، سواٌء كان  عات البرشيَّ التَّجمُّ َأنَّ القضاء من رضورات ُكلِّ  وال خيفى 
جمتمعًا إسالميًا أم غري إسالمي؛ هلذا أمر اإلسالم بالقضاء؛ وذلك ملا تسبِّبه 

اخلُلطة من البغي الذي يوجب قضاًء؛ يمنع التَّظامل، أو يقطع التَّخاصم.

يف  واحلاكم   ،)26717( برقم:   ،)308-307/44( مسنده  يف  أمحد  اإلمام  أخرجه   )1(
ِط  َعىَل رَشْ َحِديٌث َصِحيٌح  »َهَذا  برقم: )7034(، وقال احلاكم:  املستدرك )95/4(، 

َجاُه«. ُمْسِلٍم، َومَلْ خُيَرِّ
مة البحث. سبق خترجيه يف مقدِّ  )2(

ركيش عىل خمترص اخلرقي  املغني )32/10(. وُينظر: فتح القدير )233/7(، رشح الزَّ  )3(
.)436/4(

ُينظر: املغني )32/10(.  )4(
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ة القضاء، ووظائفه إجمااًل: الث: أهميَّ المطلب الثَّ

احلقوق،  وحفظ  القسط،  وإقامة  العدل،  حتقيق  إىل  القضاء  هيدف 
وإقامة  الظلم،  ومنع  واألموال،  األنفس  عىل  واملحافظة  األمن،  واستتباب 
عىل  ومعاقبتهم  واملجرمني،  اجلناة  يد  عىل  واألخذ  واألحكام،  احلدود 

ماجنت أيدهيم.

كام َأنَّ القضاء ُوِجَد للحفاظ عىل حقوق اآلخرين، ومنع االعتداء عليها، 
ها إىل أصحاهبا إذا سلبت منهم عدوانًا وظلاًم،  وتأمني احلامية هلا، وضامن ردِّ

ّيًا أو معنوّيًا. أو تعويضهم عنها مادِّ

به  قامت  العدل  ألَنَّ  النَّاس؛  بني  العدل  إقامة  القضاء  أهداف  وأهمُّ 
دعائم  وأقوى  امللك،  وعامد  العمران،  أساس  وهو  واألرض،  اموات  السَّ
كان  وقد  ة،  األُمَّ م  وتقدُّ املجتمع،  ورقيِّ  النِّظام،  واستقرار  األمن،  استتباب 
من  اليوم  أصبحت  التي  والوظائف  األعامل  من  كثريًا  يشمل  قدياًم  القضاء 

ة وغريها من اجلهات)1(. اختصاصات اجلهات التَّنفيذيَّ

وال ريب َأنَّ منع التَّظامل هو قطب رحى القضاء، وعليه مداره، وقد نصَّ 
ام هو منع  َأنَّ املعنى الذي وجب من أجله نصب القضاة واحلكَّ العلامء عىل 
)ت:  الغزايلُّ  اإلمام  قال  بعض،  عىل  بعضهم  والعدوان  التَّظامل  من  النَّاس 
505هـ( هللا همحر عن القضاء: »واالنتصاف للمظلومني من أفضل القربات، 
وهو من فروض الكفايات، وهو أفضل من اجلهاد، وأهمُّ منه؛ ألَنَّ اجلهاد 

القناع  اف  كشَّ  ،)162/11( اإلنصاف   ،)510/4( املقنع  رشح  يف  املمتع  ُينظر:   )1(
.)289/6(
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اهليتميُّ  ابن حجر  العالَّمة  قال  املوجود«)1(،  يادة، والقضاء حلفظ  الزِّ لطلب 
الكفايات...،  فروض  أسنى  هو  »بل  معلِّقًا:  هللا همحر  974هـ(  )ت: 
وذلك لإلمجاع مع االضطرار إليه؛ ألَنَّ طباع البرش جمبولٌة عىل التَّظامل، وقلَّ 
يقوم  من  فوجب  منه؛  أهمُّ  هو  بام  مشغوٌل  واإلمام  نفسه،  من  ينصف  من 
النَّاس  بني  التَّظامل  ملنع  موضوعًة  مجلتها  يف  يعة  الرشَّ العلامء  جعل  بل  به«)2(. 

ة هلل تعاىل)3(. بعد حتقيق العبوديَّ

وعندما ندقِّق النَّظر يف وظائف القضاء إمجاالً، بعيدًا عن االختصاصات 
التَّظامل،  منع  مها:  رئيستني،  وظيفتني  يف  تتمثَّل  َأهنَّا  نجد  فإنَّنا  القضائيَّة)4(، 

التَّخاصم. وقطع 

عىل  البيِّنات  إقامة  من  ن  يتمكَّ أن  ا  إِمَّ ِعي  املدَّ َأنَّ  القسمة:  هذه  ووجه 
ه إليه. دعواه؛ وحينها تكون وظيفة القايض: منع التَّظامل؛ بإنصافه، وردِّ حقِّ

وظيفة  تكون  وحينها  دعواه؛  عىل  بيِّنٍة  إقامة  عن  ِعي  املدَّ يعجز  أن  ا  وإِمَّ
ِعي  املدَّ كان  ولو  عليه،  َعى  املدَّ عن  الطَّلب  وكفُّ  التَّخاصم،  قطع  القضاء: 

صاحَب حقٍّ يف الواقع ونفس األمر.
الوسيط يف املذهب )287/7(.  )1(

حتفة املحتاج )102/10(.  )2(
ُينظر يف هذا املعنى: إعالم املوقِّعني )338/3(.  )3(

دعاوى  يف  النَّظر  يف:  وظائفه  هبا  ق  تتحقَّ التي  القضائيَّة  االختصاصات  أهمُّ  تتمثَّل   )4(
ينيَّة؛ كإقامة اجلمعة، واألعياد،  األموال، وإقامة احلدود، واإلرشاف عىل الوظائف الدِّ
ة؛ ككفِّ األذى عن النَّاس، واالطمئنان عىل  ونصب إمامهام، والنَّظر يف املصالح العامَّ
. ُينظر:  ن من حتقيق العدل، وحتصيل االستقرار املجتمعيِّ حال شهوده وأمنائه؛ ليتمكَّ

اف القناع )289/6(. املمتع يف رشح املقنع )510/4(، اإلنصاف )162/11(، كشَّ
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قطع  منه  يلزم  إذ  التَّخاُصِم؛  قطِع  من  أعمُّ  التَّظامُلِ  منَع  َأنَّ  خيفى  وال 
يف  سيأيت  كام  غائن  الضَّ بعض  تبقى  قد  كانت  وإن  األوىل،  بطريق  التَّخاصم 

.)1( بيان احلاالت عند الكالم عن احلكم امُلرِّ

ل. يف املطلب الثَّاين: حقيقة قطع التَّخاصم يف القضاء، من: املبحث األوَّ  )1(
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ل المبحث األوَّ
خاصم في القضاء  ظالم وقطع التَّ حقيقة منع التَّ

وحاالتهما:

ر  الظُّلم حترياًم قاطعًا، وهنى عنه، وحذَّ م  َأنَّ اإلسالم حرَّ فيه  ممَّا ال شكَّ 
وقال  ّلِۡلعَِباد31ِ﴾)1(،  ُظۡلٗما  يُرِيُد   ُ ٱللَّ ﴿َوَما  تعاىل:  اهلل  قال  عاقبته؛  من 
ُظۡلٗما  يُرِيُد  ٱللَُّ  ﴿َوَما  وقال:  ّلِۡلَعبِيِد46﴾)2(،  ٰٖم  بَِظلَّ َربَُّك  ﴿َوَما  تعاىل: 
ليس  »أي:  هللا همحر:  774هـ(  ابن كثري )ت:  احلافظ  قال  ّلِۡلَعٰلَِمنَي108﴾)3(، 
يشء،  كلِّ  عىل  القادر  ألَنَّه  جيور؛  ال  الذي  العدل،  احلََكم  هو  بل  هلم،  بظامل 

العامل بكلِّ يشء، فال حيتاج مع ذلك إىل أن يظلم أحدًا من خلقه«)4(.

مًا؛ يدلُّ لذلك  م اهلل تعاىل الظُّلم عىل نفسه جعله بني النَّاس حمرَّ وكام حرَّ
اهلل  عن  روى  فيام  مـلسو هيلع هللا ىلص،  النَّبيِّ  عن  القديسِّ  احلديث  يف  ورد  ما 
َبْينَُكْم  ْلَم َعىَل َنْفيِس، َوَجَعْلُتُه  ْمُت الظُّ ))َيا ِعَباِدي إِينِّ َحرَّ َأنَّه قال:  ىلاعتو كرابت 

مًا، َفاَل َتَظامَلُوا(()5(. حُمَرَّ

جزء من اآلية )31(، من سورة غافر.  )1(
لت. جزء من اآلية )46(، من سورة فصِّ  )2(

جزء من اآلية )108(، من سورة آل عمران.  )3(
ُينظر: تفسري القرآن العظيم البن كثري )92/2(.  )4(

لة واآلداب، باب حتريم  أخرجه مسلم يف صحيحه )1994/4(، يف كتاب: الربِّ والصِّ  )5(
الظُّلم، برقم: )2577(.
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ظالم في القضاء: ل: حقيقة منع التَّ المطلب األوَّ

التَّظامل يف اللُّغة:

اجلور  والظُّلم:  بعضًا،  بعضهم  َظَلم  القوم:  َتَظامل  يقال:  الظُّلم،  من 
ء يف غري موضعه)1(. ، ووضع اليشَّ وجماوزة احلدِّ

ا يف االصطالح: َأمَّ

والتَّعريفات،  الفقهاء  التَّظامل يف كتب  منع  تعريف  كثريًا عن  بحثت  فقد 
املصطلح  هذا  تناول  من  أجد  فلم  والقضاء  عيَّة  الرشَّ ياسة  السِّ وكتب 

بالتَّعريف؛ ولعلَّ ذلك راجٌع إىل وضوحه عندهم.

َأنَّه ُيمكن تعريف منع التَّظامل يف القضاء  لُت يف معناه، فوجدت  وقد تأمَّ
تَُّب َعَلْيِه  َيرَتَ ِعْي ُظْلَم َخْصِمِه َلُه؛ َوُحْكُمُه باَِم  بَأنَّه: َنَظُر الَقاِضْ يِفْ َدْعَوى امُلدَّ

َردُّ احَلقِّ إَِلْيِه، َوإِْنَصافِِه ِمْن َخْصِمِه.

ُح التَّْعِرْيِف: رَشْ

ؤية بالعني. ويف  َنَظُر: النََّظُر ُيطلُق يف اللُّغة: بمعنى االنتظاِر، وبمعنى: الرُّ
قطعّيًا  املطلوب  إىل  به  ليهتدي  فيه؛  املنُظْوِر  حال  يف  الِفْكُر  هو:  االصطالح 

كان أو ظنِّّيًا)2(.

وهو جنس التَّعريف، يشمُل ُكلَّ َنَظٍر، سواٌء كان نظر قاٍض أم غريه.

ُينظر: لسان العرب )375/12(.  )1(
ُينظر: لسان العرب )215/5(، اللُّمع يف أصول الفقه )ص: 5(.  )2(
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ِرُج  خُيْ َقْيٌد  وهو  عنه.  ينوُب  الذي  األمر  وَويِلَّ  ى،  امُلسمَّ يشمل   : الَقاِضْ
َنَظر غري القايض، من العلامء واملفتني، وغريهم.

تتعلَّق  التي ال  األموِر  َنَظِر  القايض يف  َنَظَر  ِرُج  خُيْ َقْيٌد  ِعْي:  امُلدَّ َدْعَوى  يِفْ 
عاوى. بالدَّ

تِِه من عدِمِه؛ فام  ُظْلَم َخْصِمِه َلُه: َقْيٌد لبياِن الواقِع، بغضِّ النََّظِر عن صحَّ
عي ُظْلَم َخْصِمِه َلُه. ٍع إِالَّ ويدَّ من مدَّ

إثباُت   : الَعامِّ املنع والقضاء. ويف االصطالح  اللُّغة:  َوُحْكُمُه: احلُْكُم يف 
َأْمٍر ألَْمٍر، أو نفيه عنه)1(.

ِرُج َنَظَر القايض يف الَقَضاَيا التي ينُظُرها وال حيُكُم فيها؛ لعدم  وهو َقْيٌد خُيْ
دخوهِلا يف دائرِة اختصاِصِه، ونحو ذلك.

تَُّب َعَلْيِه َردُّ احَلقِّ إَِلْيِه: َقْيٌد خُيِْرُج ُحْكَمُه بام َيْقَطُع اخلصومَة، ممَّا ال  باَِم َيرَتَ
زمة. ن فيه من ردِّ احلقِّ إىل صاحبه؛ لعدم توفر البيِّنات الالَّ يتمكَّ

َوإِْنَصافِِه ِمْن َخْصِمِه: َقْيٌد لبياِن الواقِع، َأْي: ال لإِلْدَخال وال لإِلْخراِج؛ 
َفإنَّ منع التَّظامل فيه إنصاٌف من اخلصِم، بردِّ احلقِّ منُه إىل صاحبِه.

التَّظامل  منع  يف  وظيفته  يؤدِّي  ال  األحيان  من  كثري  يف  القضاء  كان  وملَّا 
وأسموه:  املظامل،  بالنَّظر يف  ديوانًا خيتصُّ  ام  احلُكَّ وضع  الوجوه،  أكمل  عىل 
عنه  عجز  ملا  موضوعة  األصل  يف  وهي  املظامل«،  »والية  أو  املظامل«،  »ديوان 
ام،  القضاة، وينظر قايض املظامل يف ُظالمات النَّاس من الوالة واجلَُباة واحلُكَّ

رة أصول الفقه عىل روضة النَّاظر )ص: 10(. ُينظر: لسان العرب )141/12(، مذكِّ  )1(
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قابة القضائيَّة عىل  أو من أبناء اخللفاء أو األمراء، أو القضاة؛ فهي بمثابة الرَّ
قابة يف  ة الرَّ رشعيَّة ما يصدر عن سلطات احلُْكم وأدواته؛ وعىل هذا فُيعدُّ قمَّ
ولة اإلسالميَّة؛ وذلك ملا امتاز به من جتسيٍد للعدل، وقمٍع للظُّلم، سواٌء  الدَّ

ام أم املحكومني)1(. أتى من احلكَّ

القايض  هبا  يقوم  ولة  الدَّ رجال  كبار  ضدَّ  املظامل  والية  ظلَّت  وقد 
سول  الرَّ عهد  يف  هناك  يكن  ومل  وخلفائه،  مـلسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ  زمن  يف 
الوالة  يف  الفساد  حصل  حتَّى  للمظامل،  مستقلَّة  والية  مـلسو هيلع هللا ىلص 

ٍة، وإن كانت جزءًا من القضاء)2(. والنَّاس؛ فأفردوها بوالية خاصَّ

خاصم في القضاء: اني: حقيقة قطع التَّ المطلب الثَّ

اخلصومة يف اللُّغة:

اجلدل، يقال: خاصمه خصامًا وخماصمة، فخصمه خيصمه خصاًم: غلبه 
القوم،  واختصم  واالختصام،  التَّخاصم  من  االسم  واخلصومة:  ة،  باحلجَّ

وا)3(. وختاصموا: إذا اختلفوا وتشاحُّ

لطانيَّة )ص: 130(. ُينظر: األحكام السُّ  )1(
معيَّة )283/1(، اإلدارة يف عرص  الالت السَّ ُينظر: أحكام القرآن )61/4(، ختريج الدِّ  )2(

سول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص )ص: 242(. الرَّ
ُينظر: لسان العرب )180/12(.  )3(
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ا يف االصطالح: َأمَّ

فقد بحثُت كثريًا عن معنى قطع التَّخاصم يف القضاء فلم أجد أحدًا من 
فه، مع ذكرهم له يف كالمهم؛ ولعلَّ ذلك راجٌع إىل وضوحه،  العلامء قد عرَّ

وعدم احلاجة إىل بيانه.

يف  التَّخاصم  قطع  ف  ُأعرِّ أن  يمكن  َأنَّه  أجد  النَّظر  ومزيد  ل  التَّأمُّ وعند 
ُدْوَن  َوُحْكُمُه  َلُه؛  َخْصِمِه  ُظْلَم  ِعْي  امُلدَّ َدْعَوى  يِفْ  الَقاِضْ  َنَظُر  بَأنَّه:  القضاء 
َأْو  الطََّرَفنْيِ  َأَحِد  لَِتنَاُزِل  َأْو  لُِصْلٍح،  إَِلْيِه،  َبْعِضِه  َأْو  ِه  ُكلِّ احَلقِّ  َردِّ  ِمْن  ِن  التََّمكُّ

. ِزَمِة إِلْثَباِت احَلقِّ كَِلْيِهاَم، َأْو لَِعَدِم َتَواُفِر الَبيِّنَاِت الالَّ

ُح التَّْعِرْيِف: رَشْ

سبق رشُح معَظِم مفرداِت التَّعريِف عنَد الَكالِم عن حقيقِة منِع التَّظامُلِ، 
وبقي يف التَّعريف هنا من القيود ما ييل:

ِه َأْو َبْعِضِه إَِلْيِه: َقْيٌد إلدخاِل قطِع التَّخاصِم،  ِن ِمْن َردِّ احَلقِّ ُكلِّ ُدْوَن التََّمكُّ
ُن من  ُن فيه القايض من ردِّ احلقِّ إىل صاحبِِه، وإن كان قد يتمكَّ الذي ال يتمكَّ
، وهذا الَقْيُد خُيِْرُج: منَع التَّظامُلِ، الذي  غائِن واألحقاِد بنَي اخلْصَمنْيِ إزالِة الضَّ

سبق رشُح تعريِفِه.

ْلُح يف اللُّغة: التَّْوفِْيق، وهو اسٌم للمصاحلة التي هي: امُلَسامَلَُة  لُِصْلٍح: الصُّ
خالَف امُلَخاَصَمِة، ويف االصطالح: َعْقٌد ُيْرَفُع بِِه النَِّزاُع َوُتْقَطُع بِِه اخْلُُصوَمُة 
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َقْيٌد لبياِن إحدى حاالت قطِع التَّخاُصِم،  اِضيِهاَم)1(، وهو  امْلَُتَصاحِلَنْيِ برَِتَ َبنْيَ 
وتطييب  الطَّرفني،  بني  ايض  الرتَّ حصوِل  مع  كاماًل،  احلقُّ  فيها  ُيردُّ  ال  التي 

اخلواطر.

قطِع  حاالت  من  حالٍة  لبياِن  َقْيٌد  كَِلْيِهاَم:  َأْو  الطََّرَفنْيِ  َأَحِد  لَِتنَاُزِل  َأْو 
أو  بعِضه،  أو  ِه  حقِّ عن  القايض  أمام  الطَّرفنِي  أحِد  تناُزُل  وهي:  التَّخاُصِم، 
الطَّرفنِي،  بنَي  ايض  الرتَّ حيُصُل  كان  وإن  كاماًل،  احلقُّ  فيه  ُيَردُّ  ال  ممَّا  تناُزهُلام؛ 

وتطييِب خاطِِرمِها.

: َقْيٌد لبيان حالٍة من حاالِت  ِزَمِة إِلْثَباِت احَلقِّ َأْو لَِعَدِم َتَواُفِر الَبيِّنَاِت الالَّ
ِعي  قطِع التَّخاُصِم يف القضاِء؛ ذلَك َأنَّ القايض حْيُكُم بعدِم ُثُبْوِت احلَقِّ للمدَّ
ِزَمِة؛ فيؤدِّي ذلَك إىل قطِع التَّخاُصِم  ِه بالَبيِّنَاِت الالَّ عنَد عْجِزِه عن إِْثَباِت حقِّ
ال  قد  ضا  الرِّ كاَن  وإِْن  عليه،  َعى  للُمدَّ ِعي  امُلدَّ َطَلِب  وكفِّ  الطَّرفنِي،  بنَي 
َيُردَّ احلقَّ إىل  ا، لكنَّ ذلَك احلُْكَم -وإِْن مل  الطَّرفنِي أو من أحِدمِهَ بنَي  حيُصُل 

صاحبِِه- قد َقَطَع التََّخاُصَم َبْينَُهاَم.

وقد بنيَّ شيخ اإلسالم ابن تيميَّة )ت: 728هـ( هذا املعنى بعبارٍة بليغٍة، 
ر، وكالمها  فقال ىلاعت هللا همحر: »وقطع اخلصومة هو من باب دفع الظُّلم والرضَّ
ها  مستحقِّ إىل  احلقوق  وصول  ففي  مفقود؛  ودفع  موجوٍد،  إبقاء  إىل  ينقسم 
حيفظ موجودها، وحيصل مقصودها، ويف اخلصومة يقطع موجودها، ويدفع 
املقصودين.  أحد  هي  التي  اخلصومة  زالت  لح  الصُّ حصل  فإذا  مفقودها. 

)ص:  التَّنبيه  ألفاظ  حترير   ،)134 )ص:  التَّعريفات   ،)383/1( حاح  الصِّ ُينظر:   )1(
.)201
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ا أن تكون وصلت معه، أو ريض صاحب احلقِّ برتكه، وهو  ا احلقوق فإِمَّ وَأمَّ
جائز«)1(.

تصل  مل  لو  حتَّى  املقصدين  أحد  اخلصومة  قطع  هللا همحر  جعل  فقد 
احلقوق، وُيلحظ من كالمه َأنَّ منع التَّظامل حيصل معه قطع التَّخاصم أيضًا، 

غائن، كام سيأيت يف بيان احلاالت. مع احتامل بقاء الضَّ

والفارق اجلوهريُّ بني منع التَّظامل وقطع التَّخاصم: َأنَّ منع التَّظامل حيصل 
غائن؛ ألَنَّه  معه ردُّ احلقوق، وقطع اخلصومة من لوازمه، وقد ال تنقطع الضَّ
يف  غينة  الضَّ وتبقى   ، احلقِّ ردُّ  معه  حيصل  الذي  امُلرِّ  احلكم  بطريق  يكون  قد 

َعى عليه. نفس املدَّ

لح أو تنازل أحد الطَّرفني عن بعض  ا قطع التَّخاصم: فقد يكون بالصُّ َأمَّ
وظيفة  وتكون  صاحبه،  إىل  بعضه  أو  كلُّه  احلقُّ  يصل  ال  وهنا  ُكلِّه،  أو  ه  حقِّ

القايض قطع التَّخاصم بني الطَّرفني، وكفُّ الطَّلب.

يف  الفجور  من  ر  حذَّ كام  التَّخاصم،  عن  هنى  قد  اإلسالم  َأنَّ  خيفى  وال 
اخلصومة، واخلصومة قد تؤدِّي إىل التَّقاطع، وربَّام يكون ذلك بني األرحام 
واألقارب، ومن هنا كان دور القضاء حاساًم يف رفع اخلصومة بني املسلمني، 
يعة، فوظيفة  ه؛ قطعًا هلذه املضارِّ التي هنت عنها الرشَّ وإيتاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّ
عليه،  ثبت  ممَّن  احلقِّ  واستيفاء  املتنازَعنْي،  بني  اخلصومات  فصل  القايض 

جمموع الفتاوى )355/35(.  )1(
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رشعت  إِنَّام  احُلُكْوَمات)2(  َأنَّ  عىل  العلامء  نصَّ  وقد  ه)1(.  مستحقِّ إىل  ودفعه 
لدرء اخلصومات، ورفع التَّظامل واملنازعات)3(.

خاصم في القضاء: ظالم وقطع التَّ الث: حاالت منع التَّ المطلب الثَّ

»منع  يف:  املتمثِّلني  القضاء،  وظيفتي  بني  قيق  الدَّ للفارق  ل  التَّأمُّ حني 
ِعي فقد حصل منع  َأنَّه إن وصل احلقُّ للمدَّ التَّظامل، وقطع التَّخاصم«، نجد 

ر سابقًا. التَّظامل، وإن مل يصل احلقُّ إليه فقد حصل قطع التَّخاصم، كام تقرَّ

فيهام  تدخل  التي  احلاالت  يف  تشرتكان  الوظيفتني  هاتني  فإِنَّ  وعليه: 
وظيفتا القضاء؛ ممَّا ال يستدعي إفراد ُكلٍّ منهام بحاالٍت مستقلَّة.

موضع  يف  الوظيفتني  حاالت  بذكر  سأكتفي  فإِنَّني  سبق  ما  ر  تقرَّ إذا 
واحد؛ لكوهنام يشرتكان فيها، وإِنَّام الفرق يف الوظيفة بوصول احلقِّ أو عدم 

وصوله.

جماالت  أو  اختصاصات  متثِّل  أن  يمكن  احلاالت  تلك  َأنَّ  خيفى  وال 
ق من خالهلا وظائفه. للوظيفتني يقوم هبا القايض، وحيقِّ

ويمكن إمجال احلاالت فيام ذكره شيخ اإلسالم ابن تيميَّة )ت: 728هـ( 
وقطع  التَّظامل  -منع  القضاء  وظيفتا  قها  حتقِّ حاالٍت  أربع  بنيَّ  حيث  هللا همحر 
القضاء  من  »املقصود  بقوله:  الوظيفتني  هاتني  عن  عربَّ  وقد  التَّخاصم-، 

ُينظر: املغني )116/10(.  )1(
ٌرة. ُينظر: النِّهاية يف  احُلُكْوَمات: مجع ُحُكْوَمٌة، وهي: اجلراحات التي ليس فيها ديٌة ُمَقدَّ  )2(

غريب احلديث واألثر )420/1(.
ُينظر: أنوار الربوق يف أنواء الفروق )17/1(.  )3(
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وصول احلقوق إىل أهلها، وقطع املخاصمة؛ فوصول احلقوق هو املصلحة، 
وقطع املخاصمة إزالة املفسدة«)1(.

فقد  للقضاء  العظيمتني  الوظيفتني  هاتني  عن  تنشأ  التي  احلاالت  ا  وَأمَّ
مها شيخ اإلسالم ابن تيميَّة هللا همحر إىل أربع حاالٍت)2(: قسَّ

كامل  فيه  تصل  ال  لح  الصُّ َأنَّ  ومعلوٌم  بصلح،  فصٌل  األوىل:  احلالة 
يقوم  ذلك  ومع  كليهام،  أو  الطَّرفني  أحد  تنازل  من  فيه  ُبدَّ  ال  بل  احلقوق، 

ضا، وُتسلُّ سخائم النُّفوس. الرِّ

، وقطع اخلصومة،  ، حيصل معه وصول احلقِّ احلالة الثَّانية: فصٌل بحكٍم ُمرٍّ
لكنَّه ال حيصل معه إصالح ذات البني؛ إذ يبقى يف نفس املحكوم عليه كثرٌي 

. من الغيض، واحلقُّ مرٌّ

، وبه حيصل مقصود  عي َأنَّه حقٌّ احلالة الثَّالثة: صلٌح عىل ترك بعض ما يدَّ
. لح، وقطع النِّزاع، وإن مل حيصل مقصود وصول احلقِّ الصُّ

ابعة: ال فصٌل وال صلٌح، وهذه حالٌة تتناىف مع وظيفة القضاء،  احلالة الرَّ
لح؛  الصُّ القضاء ال من احلكم، وال من  ن  يتمكَّ إذ قد ال  ا قد حتصل؛  َأهنَّ مع 

ألسباٍب تتعلَّق باملتخاصَمنْي أو بلدهيام.

رسد  هللا همحر  728هـ(  )ت:  تيميَّة  ابن  اإلسالم  شيخ  َأنَّ  نرى  وهكذا 
ل  التَّأمُّ وعند  التَّخاصم،  قطع  أو  التَّظامل  بمنع  يتعلَّق  ما  متييز  دون  احلاالت 

جمموع الفتاوى )355/35(.  )1(
ُينظر: جمموع الفتاوى )356/35(.  )2(
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التَّخاصم؛  بقطع  تتعلَّقان  والثَّالثة:  األوىل  احلالتني  َأنَّ  نجد  احلاالت  يف 
لح، وقطع التَّخاصم، وال حتصل  ففيهام يؤدِّي القضاء دوره يف حصول الصُّ
ق إِالَّ بوصول احلقوق  الوظيفة األخرى التي هي منع التَّظامل، وهي ال تتحقَّ
؛ فهي متنع التَّظامل،  إىل أصحاهبا، ومتثِّلها احلالة الثَّانية: وهي الفصل بحكٍم ُمرٍّ

ق صفاء النُّفوس ورضاها. وإن مل يتحقَّ

ابعة: فهي خارجٌة عامَّ ينبغي أن يقوم به القضاء؛ ولعلَّه إِنَّام  ا احلالة الرَّ وَأمَّ
ذكرها من باب متام القسمة العقليَّة، وإِالَّ فهي متعلِّقٌة بالعدم، فعدم الفصل، 
ق فصل  ا أن يوجد القضاء وال يتحقَّ لح حيصل بدون قضاء، وَأمَّ وعدم الصُّ
لح فهذا خروٌج عن وظائفه واختصاصاته، وإن كان مثل  اخلصومة وال الصُّ

هذه احلالة قد حتصل كام سبقت اإلشارة إليه.

فيها  يدخل  التي  املجاالت  باعتبار  القضاء  حاالت  بعض  أذكر  وهنا 
ويمكن  ىلاعت هللا همحر)1(،  450هـ(  )ت:  املاورديُّ  اإلمام  بيَّنها  ممَّا  القضاء، 

إرجاعها إىل قسمني:

ل: ما ينظر فيه اإلمام أو نائبه يف القضاء بدون شكوى. القسم األوَّ

القسم الثَّاين: ما ال ينظر فيه اإلمام أو نائبه يف القضاء إِالَّ بشكوى.

وأرشع اآلن يف ذكر بعض ما يندرج حتتها من حاالت باختصاٍر، وذلك 
عىل النَّحو اآليت:

لطانيَّة )ص: 138-134(. ُينظر: األحكام السُّ  )1(
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ل: ما ينظر فيه اإلمام أو نائبه يف القضاء بدون شكوى: القسم األوَّ
رية،  السِّ يف  بالَعْسِف  وأخذهم  عيَّة،  الرَّ عىل  اب  النوَّ ي  تعدِّ يف  النَّظر   -
فيكون  متظلِّم؛  ُظالمة  عىل  يقف  ال  الذي  املظامل  يف  النَّظر  لوازم  من  فهذا 
هم  هيم إن أنصفوا، ويكفُّ حًا عن أحواهلم، مستكشفًا ليقوِّ لسرية الوالة متصفِّ

إن عسفوا، ويستبدل هبم إن مل ُينصفوا.
اب فيام جيبونه من األموال، فريجع فيه إىل القوانني  - النَّظر يف جور النوَّ
ه، وإن أخذوه  العادلة؛ فينظر فيام استزادوه، فإن رفعوه إىل بيت املال أمر بردِّ

ألنفسهم اسرتجعه ألربابه.
ا لرغبة  ذين من األمالك املقبوضة عن أرباهبا، إِمَّ - النَّظر يف غصب املتنفِّ
ا لتعدٍّ عىل أهلها، فهذا إن علم به الوايل وجب عليه ردُّ املظامل إىل  فيها، وإِمَّ

أهلها قبل التَّظلُّم إليه ولو مل ترفع إليه شكوى.
ة؛ فإنَّه ينظر فيها ويتابعها، ويمضيها عىل رشط  - النَّظر يف األوقاف العامَّ
واقفيها، وإن مل ُترفع إليه شكوى؛ ألنه ليس يتعني اخلصم فيها، فكان احلكم 

أوسع منه يف الوقوف اخلاصة.
ة، كاملجاهرة  - النَّظر فيام عجز عنه النَّاظرون من احلسبة يف املصالح العامَّ
يف  والتَّحيُّف  منعه،  عن  عجز  طريق  يف  ي  والتَّعدِّ دفعه،  عن  ضعف  بمنكر 
ه، فيأخذهم بحقِّ اهلل تعاىل يف مجيعه، ويأمر بحملهم عىل  حقٍّ مل يقدر عىل ردِّ

موجبه.
واحلجِّ  واألعياد  كاجلَُمع  الظَّاهرة؛  العبادات  شعائر  مراعاة  يف  النَّظر   -
واجلهاد من تقصري فيها وإخالل برشوطها، فإِنَّ حقوق اهلل أوىل أن تستوىف، 

وفروضه أحقُّ أن تؤدَّى.
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القسم الثَّاين: ما ال ينظر فيه اإلمام أو نائبه يف القضاء إاِلَّ بشكوى:

رها عنهم، وإجحاف  - النَّظر يف تظلم النَّاس من نقص أرزاقهم أو تأخُّ
النَّظر هبم، فريجع إىل ديوانه يف فرض العطاء العادل فيجرهيم عليه، وينظر 
فيام نقصوه أو منعوه من قبل، فإن أخذه والة أمورهم اسرتجعه منهم، وإن 

مل يأخذوه قضاه من بيت املال.

فوا  وترصَّ ة،  القويَّ األيدي  ذوو  عليها  تغلَّب  التي  الغصوب  يف  النَّظر   -
ك بالقهر والغلبة، فهذا موقوٌف عىل تظلُّم أربابه. ف امُلالَّ فيه ترصُّ

ة فإن نظره فيها موقوف عىل تظلُّم أهلها عند  - النَّظر يف األوقاف اخلاصَّ
ما  فيها عىل  التَّشاجر  فيعمل عند  متعيِّنني،  فيها؛ لوقفها عىل خصوم  التَّنازع 

تثبت به احلقوق عند احلاكم.

إنفاذها،  عن  لضعفهم  أحكامها  من  القضاة  وقف  ما  تنفيذ  يف  النَّظر   -
وعظم  قدره،  لعلوِّ  أو  يده،  ة  وقوَّ زه  لتعزُّ عليه؛  املحكوم  عن  وعجزهم 
ه  خطره، فيكون ناظر املظامل أقوى يدًا وأنفذ أمرًا، فينفذ احلكم عىل من توجَّ

ته. إليه بانتزاع ما يف يده، أو بإلزامه اخلروج ممَّا يف ذمَّ

النَّظر  يف  خيرج  فال  املتنازعني،  بني  واحلكم  املتشاجرين،  بني  النَّظر   -
بينهم عن موجب احلقِّ ومقتضاه، وال يسوغ أن حيكم بينهم إِالَّ بام حيكم به 
النَّاظرين فيها، فيجورون يف  ام والقضاة، وربَّام اشتبه حكم املظامل عىل  احلكَّ

أحكامها، وخيرجون إىل احلدِّ الذي ال يسوغ فيها.
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اني الثَّ المبحث 
ظالم في القضاء ٌة لمنع التَّ صوٌر تطبيقيَّ

النَّبيَّ  إِنَّ  بل  التَّظامل،  منع  عىل  تطبيقيَّة  كثرية  صور  نَّة  والسُّ الكتاب  يف 
مـلسو هيلع هللا ىلص شهد قبل البعثة حلف الُفُضْول، وأثنى عليه، وهو يف األصل 
اهلل  َعْبِد  َداِر  يِف  َشِهْدُت  ))َلَقْد  مـلسو هيلع هللا ىلص:  قال  حيث  املظلومني؛  لنرصة 
ْساَلِم  اإْلِ يِف  بِِه  ُأْدَعى  َوَلْو  النََّعِم،  مُحَْر  بِِه  يِلَ  َأنَّ  ُأِحبُّ  َما  ِحْلفًا  ُجْدَعاَن  ْبِن 
التَّظامل والعدوان، وقد جرى  نَّة قضايا كثرية فيها منع  السُّ أَلََجْبُت(()1(، ويف 
لنا  َحِفَظت  وقد  بعدهم،  جاء  ومن  اشدة  الرَّ اخلالفة  عرص  يف  بذلك  العمل 

كتب التَّاريخ كثريًا من قصصهم.

أن  ا  وإِمَّ الوجهاء وغريهم،  أن تكون بني  ا  إِمَّ ا  َأهنَّ نجد  فيها  النَّظر  وعند 
عيَّة؛ وهذا يستدعي تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني. تكون بني الرَّ

ظالم في القضاء بين الوجهاء  ٌة لمنع التَّ ل: صوٌر تطبيقيَّ المطلب األوَّ
وغيرهم:

يعة،  الرشَّ سيف  ة  قوَّ خالهلا  من  يظهر  التَّظامل؛  منع  من  ور  الصُّ وهذه 
منزلتهم،  وارتفعت  رتبتهم،  علت  مهام  كافَّة؛  النَّاس  بني  للعدل  قة  املحقِّ

ة صور، تتَّضح هبا هذه الوظيفة، وذلك عىل النَّحو اآليت: وسأذكر هنا عدَّ

نن الكربى )596/6(، برقم: )13080(، وأخرجه اإلمام أمحد  أخرجه البيهقي يف السُّ  )1(
يف مسنده )193/3(، برقم: )1655(، ولفظه: ))َشِهْدُت ِحْلَف امْلَُطيَّبنَِي َمَع ُعُموَمتِي 
سلسلة  يف  األلباينُّ  حه  وصحَّ َأْنُكُثُه((،  َوَأينِّ  النََّعِم،  مُحَْر  يِل  َأنَّ  ُأِحبُّ  َفاَم  ُغالٌم،  َوَأَنا 

حيحة )524/4(. األحاديث الصَّ
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ْيح )ت: 80هـ()1( يف خصومة بني أمري  ورة األوىل: نظر القايض رُشَ الصُّ
عيَّة: املؤمنني عمر بن اخلطَّاب هنع هللا يضر ورجٌل من الرَّ

قال: »ساوم عمر  103هـ(  عبي )ت:  الشَّ اإلمام عامر بن رشاحيل  عن 
ُجل: خذ فرسك، فقال  بن اخلطَّاب بفرس فركبه ليشوره، َفَعَطب، فقال للرَّ
فتحاكام  رشيح،  ُجل:  الرَّ قال   ، َحَكاَمً وبينك  بيني  اجعل  قال:  ال،  ُجل:  الرَّ
فقال  أخذت،  كام  ُردَّ  أو  ابتعت،  ما  ُحْز  املؤمنني  أمري  يا  رشيح:  فقال  إليه، 
عمر: وهل القضاء إِالَّ هكذا؟ رس إىل الكوفة، فبعثه قاضيًا عليها، قال: وإِنَّه 

ل يوٍم ُعِرَف فيه«)2(. ألوَّ

أمري  أراده  بام  يرَض  مل  عيَّة  الرَّ من  َرُجٌل  عجيبة!  قضيٌَّة  هذه  التَّعليق: 
املؤمنني عمر بن اخلطَّاب هنع هللا يضر فيه، من ردِّ الفرس بعد أن َعطِب؛ فعرض 
حْيًا،  رُشَ جُل:  الرَّ فاختار  بينهام،  َحَكٍم  َجْعُل  هنع هللا يضر  اخلطَّاب  بن  عليه عمر 

ُأميَّة، ويقال:  أبو  الِكنْدّي،  ْيح بن احلارث بن قيس بن اجلهم  ْيح: هو: رُشَ القاض رُشَ  )1(
ْيح بن رشاحيل، أو ابن رشحبيل، ويقال: هو من أوالد الفرس الذين كانوا باليمن،  رُشَ
، ثقٌة، وانتقل من اليمن زمن  أسلم يف حياة النَّبيِّ مـلسو هيلع هللا ىلص، وال صحبة له، تابعيٌّ
من  وهو  الكوفة،  قضاء  هنع هللا يضر  اخلطَّاب  بن  ُعَمر  ُه  والَّ هنع هللا يضر،  ديق  الصِّ بكٍر  أيب 
سنة  ُتويفِّ  سنة،  ستِّني  الكوفة  قضاء  عىل  أقاَم  قيل:  اإلسالم،  صدر  يف  القضاة  أشهر 
الكامل  هتذيب   ،)402-189/2( القضاة  أخبار  ُينظر:  ذلك.  غري  وقيل  )80هـ( 

)435/12(، سري أعالم النُّبالء )100/4(.
الغليل  إرواء  يف  األلباينُّ  وقال   ،)132/6( الكربى  الطَّبقات  يف  سعد  ابن  أخرجه   )2(
ْيٌح  ورُشَ يدرك عمر.  مل  عبي  الشَّ َأنَّ  إِالَّ  الشيخني،  ثقاٌت؛ رجال  )231/8(: »ورجاله 

هذا هو ابن احلارث، أبو أميَّة، القايض املشهور بحسن قضائه«.
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املؤمنني  بينهام ضدَّ أمري  م  امُلَحكَّ هنع هللا يضر، واألَعجب أن حيكم  فوافقه عمر 
عيَّة، والتَّحكيم يدخل يف القضاء بني النَّاس. ُجل من الرَّ لصالح هذا الرَّ

وقد انطوت هذه احلادثة عىل قطع التَّخاصم مع اشتامهلا عىل منع التَّظامل، 
املؤمنني،  أراده أمري  فيام  عي ظلاًم  يدَّ ُجل  الرَّ فإِنَّ  التَّظامل؛  ا ألصق بمنع  َأهنَّ إِالَّ 
عاه، والسيَّام واخلصومة مع الوايل مظنَّة  ويرتيض َحَكاًم بينهام يدفع عنه ما ادَّ
منع  صور  من  فكانت  عي؛  املدَّ إىل  احلقَّ  القايض  ردَّ  وقد  والتَّظامل؛  التَّجاوز 

التَّظامل.

حني  للِقْبطِيِّ  هنع هللا يضر  اخلطَّاب  بن  عمر  اخلليفة  قضاء  الثَّانية:  ورة  الصُّ
مرص  أهل  من  رجٌل  أتى  وفيها:  هنع هللا يضر.  العاص  بن  لعمرو  ابٌن  رضبه 
عائٌذ بك من  املؤمنني،  أمري  يا  فقال:  هنع هللا يضر  اخلطَّاب  بن  اخلليفة عمر  إىل 
فسبقُته،  العاص  بن  عمرو  ابن  سابقت  قال:  معاذًا،  عذت  قال:  الظُّلم، 
عمرٍو  إىل  عمر  فكتب  األكرمني،  ابن  أنا  ويقول:  وط،  بالسَّ يرضبني  فجعل 
؟خذ  يأمره بالقدوم عليه، ويقدم بابنه معه، فقدم، فقال عمر: »أين املرصيُّ
ابن  »ارضب  عمر:  ويقول  وط،  بالسَّ يرضبه  فجعل  فارضب«،  وط  السَّ
فام  رضبه،  ُنِحبُّ  ونحن  رضبه  لقد  فواهلل  َب،  َفرَضَ أنس:  قال  األكرمني«، 
ُثمَّ قال عمر للمرصّي: »ضع عىل ضلعة  َأنَّه يرفع عنه،  أقلع عنه حتى متنَّينا 
عمرو«، فقال: يا أمري املؤمنني، إِنَّام ابنه الذي رضبني وقد اشتفيت منه، فقال 
هاهتم أحرارًا؟«، قال يا  النَّاس وقد ولدهتم أمَّ عمر لعمرو: »مذ كم تعبَّدتم 
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أمري املؤمنني: مل أعلم، ومل يأتني)1(. ويف رواية: ثم التفت إىل املرصيِّ فقال: 
»انرصْف راشدًا، فإْن راَبَك ريٌب، فاكتْب إيّل«)2(.

)ت:  احلنبيل  د  املرِْبَ ابن  اهلادي  عبد  بن  يوسف  اإلمام  علَّق  التَّعليق: 
النَّاس، ال للكفرة  هللا همحر بقوله: »َفِلِمْثِل هذا يصلح احلُْكُم وَأْمُر  909هـ( 

الفجرة«)3(.

والقاهرة  مرص  تاريخ  يف  املحارضة  حسن   ،)195 )ص:  واملغرب  مرص  فتوح  ُينظر:   )1(
تها، أو جهالة بعض رواهتا، لكنَّ  ة: عدم صحَّ )1/ 578(. وممَّا قد يقال عىل هذه القصَّ
غيب  ري واملواعظ والتَّواريخ والرتَّ أهل العلم هللا مهمحر عىل جواز التَّساهل يف أسانيد السِّ
ين العراقي  عيَّة أو ُيصادمها؛ قال الزَّ هيب، ممَّا ال خُيالف األصول واألحكام الرشَّ والرتَّ

هللا همحر:
ــرَيا َوْلَيْعَلـــــَم الطَّـــــالب َأنَّ السِّ

ـــَرا ـــد ُأْنكِ ـــا ق ـــحَّ وم ـــا ص ـــع م جتم
رية احللبيَّة = إنسان العيون يف سرية األمني املأمون )3/1-4(، وقال احلافظ  ُينظر: السِّ
زوا الّتساهَل يف إسناده، وروايته  ا غري املوضوع فجوَّ العراقي )ت: 806هـ( هللا همحر: »َأمَّ
هيب من  غيب والرتَّ من غري بيان ضعفه، إذا كاَن يف غري األحكام والعقائد، بل ويف الرتَّ
من  عيَّة  الرشَّ األحكام  يف  كاَن  إذا  ا  َأمَّ ونحوها،  األعامل  وفضائل  والقصص  املواعظ 
عليه،  ويستحيل  جيوز  وَما  تعاىل  اهلل  كصفات  العقائد  يف  أو  وغريمها،  واحلرام  احلالل 
محن  ة: عبد الرَّ التَّساُهَل يف ذلك. وممَّن نصَّ عىل ذلك من األئمَّ ونحو ذلك، فلم َيروا 
بن مهدي، وأمحد ابن حنبل، وعبد اهلل بن املبارك، وغريهم«، رشح التَّبرصة والتَّذكرة 

-ألفيَّة العراقي- )325/1(.
ُينظر: مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطَّاب هنع هللا يضر )ص: 98-99(. ويقال يف هذه   )2(

واية ما قيل يف سابقتها. الرِّ
إيضاح طرق االستقامة يف بيان أحكام الوالية واإلمامة )ص: 177(.  )3(
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اشد عمر بن اخلطَّاب هنع هللا يضر من ردِّ احلقِّ إىل  ن اخلليفة الرَّ وهكذا متكَّ
الذي  هنع هللا يضر  أبيه  ومن  العاص  بن  عمرو  ولد  من  التَّظامل(،  )منع  القبطيِّ 
بأبيه،  وجيٌه  العاص  بن  عمرو  ابن  َأنَّ  ريب  وال  عليه،  له  ظلمه  يف  استند 

فكيف وقد أرشكه عمر يف الكالم، وأمر القبطيَّ بأن يرشكه يف العقوبة.

ه،  وفيه من الفائدة: طمأنة املسكني املظلوم بَأنَّه لن ُيرتك، ولن ُيضاع حقُّ
ولن  بينكام،  ما  د  ويرتصَّ يتابع  القضاء  بَأنَّ  ظلمه  من  إىل  سالة  الرِّ وإرسال 
ين  الدِّ فاملخالفة يف  ْين؛  الدِّ الظُّلم عىل أحٍد ولو كان خمالفًا يف  يسمح بوقوع 

. نيا واآلخرة، وليس منها الظُّلم، وال منع احلقِّ هلا أحكامها يف الدُّ

ُهَدىُٰهۡم  َعلَۡيَك  تعاىل:﴿لَّۡيَس  فقال  هذا؛  ر  يقرِّ الكريم  القرآن  جاء  وقد 
َوَما  نُفِسُكۡمۚ 

َ
فَِل َخۡيٖ  ِمۡن  تُنفُِقواْ  َوَما  يََشآُءۗ  َمن  َيۡهِدي   َ ٱللَّ َوَلِٰكنَّ 

َل  نُتۡم 
َ
َوأ إَِلُۡكۡم  يَُوفَّ  َخۡيٖ  ِمۡن  تُنفُِقواْ  َوَما   ِۚ ٱللَّ وَۡجهِ  ٱبۡتَِغآَء  إِلَّ  تُنفُِقوَن 

ُتۡظلَُموَن272﴾)1(.
َما  اآْلَية  نُزول  هللا همحر: »َسَبب  ُجَبرْيٍ )ت: 95هـ(  بن  قال اإلمام سعيد 
روي: َأن النَّبِي مـلسو هيلع هللا ىلص هنى َعن التَّْصِدْيِق)2( عىل املرشكني، َوإِنَّاَم كان 
فأمر  اآلية،  فنزلت  ُخول يف اإلسالم،  الدُّ احلاجة عىل  َعنُه، كي حتملهم  هنى 

ق عىل أهل األديان ُكلِّها. النَّبِيُّ مـلسو هيلع هللا ىلص بالتَّصدُّ

اآلية )272(، من سورة البقرة.  )1(
ق. التََّصدُّ املراد بالتَّْصِدْيِق:   )2(
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يف  ُخول  الدُّ عىل  وحتملهم  ُتْلِجَئُهْم  بَِأْن  هداهم،  عليك  ليس  ومعناه: 
َ َيۡهِدي َمن يََشآُءۗ﴾)1(، أي: يوفِّق من يشاء، وخيذل  اإلسالم، ﴿َوَلِٰكنَّ ٱللَّ

من يشاء«)2(.

صدقة  ُيمنع  ال  َأنَّه  إىل  زاد  بل  الكافر،  ظلم  منع  عىل  األمر  يقف  فلم 
»يعني  هللا همحر:  310هـ(  )ت:  الطَّربي  اإلمام  قال  كفره؛  ألجل  ع؛  التَّطوُّ
د هدى املرشكني إىل اإلسالم، فتمنعهم  تعاىل ذكره بذلك: ليس عليك يا حممَّ
إليها،  منهم  ليدخلوا يف اإلسالم، حاجة  منها؛  تعطيهم  ع، وال  التَّطوُّ صدقة 
ولكنَّ اهلل هو هيدي من يشاء من خلقه إىل اإلسالم فيوفِّقهم له، فال متنعهم 
عن  منها:-  املعنى،  هذا  ح  توضِّ لف  السَّ عن  آثار  ة  عدَّ أورد  -ثمَّ  دقة،  الصَّ
ق عىل املرشكني،  مـلسو هيلع هللا ىلص ال يتصدَّ جعفر، عن شعبة، قال: كان النَّبيُّ 

ق عليهم«)4(. ِۚ﴾)3(، فتصدَّ فنزلت: ﴿َوَما تُنفُِقوَن إِلَّ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ ٱللَّ

بري  بري مع األنصاري: فعن عروة، قال: خاصم الزُّ ة الزُّ ورة الثَّالثة: قصَّ الصُّ
َأْرِسْل((،  ُثمَّ  اْسِق،  ُزَبرْيُ  ))َيا  مـلسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ  رجٌل من األنصار، فقال 
، ُثمَّ  َيا ُزَبرْيُ تك، فقال مالسلاو ةالصلا هيلع: ))اْسِق  إِنَّه ابن عمَّ  : فقال األنصاريُّ

جزء من اآلية )272(، من سورة البقرة.  )1(
معاين )276/1(. تفسري السَّ  )2(

جزء من اآلية )272(، من سورة البقرة.  )3(
جامع البيان يف تأويل القرآن )588-587/5(.  )4(
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يف  نزلت  اآلية)1(  هذه  فأحسب  بري:  الزُّ فقال  َأْمِسْك((،  ُثمَّ  اجلَْدَر،  امَلاُء  َيْبُلُغ 
ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم﴾)2(. ذلك: ﴿فََل َوَرّبَِك َل يُۡؤِمُنوَن َحتَّ

الذي كان ييل  مـلسو هيلع هللا ىلص -وهو  النَّبِيَّ  َأنَّ  القصة  التَّعليق: ففي هذه 
ى لقضيَّة تظامل ِضدَّ وِجْيٍه من وجهاء أصحابه؛ كونه  القضاء يف زمانه- تصدَّ
مبعثه  كان  إِنَّام  عليه  احلكم  َأنَّ  األنصاريُّ  َظنَّ  وقد  ته؛  عمَّ ابن  هو  له،  قريبًا 

تلك القرابة؛ كام تدلُّ عىل ذلك عبارته.

له  ومن  عيَّة  الرَّ أحد  بني  التَّظامل  منع  عىل  بيِّنة  صورٌة  الواقعة  فهذه 
وجاهٌة؛ التِّصاله بقرابٍة إىل النَّبيِّ مـلسو هيلع هللا ىلص، وفيها من الفائدة َأنَّ النَّبيَّ 
قاية بني اجلريان)3(،  مـلسو هيلع هللا ىلص بنيَّ احلكم الذي ينبغي أن ُيتَّبع يف أمر السِّ

بري هنع هللا يضر. ومنع الظُّلم الواقع عىل الزُّ

 ، وقد ُيظنَّ َأنَّ النَّبيَّ مـلسو هيلع هللا ىلص غريَّ احلكم بعد سامعه كالم األنصاريِّ
هللا همحر:  124هـ(  أو:  123هـ،  )ت:  هريِّ  الزُّ اإلمام  قال  كذلك؛  وليس 

اآلية )65(، من سورة النِّساء.  )1(
أخرجه البخاري يف صحيحه )111/3(، يف كتاب: املساقاة، باب: رشب األعىل قبل   )2(

األسفل، برقم: )2361(.
يعة اإلسالميَّة ونظام  عوديَّة يف ضوء الرشَّ ُينظر: التَّنظيم القضائي يف اململكة العربيَّة السُّ  )3(
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  الرسول  عرص  يف  اإلدارة   ،)177  -176 )ص:  القضائيَّة  لطة  السُّ

)ص: 241-240(.
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َأْحَفَظُه)1(  ه يف رصيح احلكم حني  بري حقَّ للزُّ مـلسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  »واستوىف 
األنصاري، وكان أشار عليهام بأمر هلام فيه سعة«)2(.

وال خيفى عىل النَّاظر َأنَّ يف هذه الواقعة قطُع ختاصٍم بينهام، وسيظهر من 
وهو  التَّخاصم،  قطع  ُيصاحبه  َتَظاملٍ  َمنَْع  كلَّ  َأنَّ  املستعرضة  ور  الصُّ خالل 

ظاهر.

ْيٌك )ت: 177هـ()3( عىل من استوىل  ابعة: حكم القايض رَشِ ورة الرَّ الصُّ
عوى يف َأنَّ امرأة من ولد جرير  ص وقائع هذه الدَّ عىل ضيعة اجلريرية، تتلخَّ
وَأنَّ  ورثته،  سائر  مع  أبيها  عن  ضيعًة  ورثت  هنع هللا يضر  الَبَجيِلِّ  اهلل  عبد  ابن 
َنِصيب  اشرتى  قد  183هـ(  )ت:  عيسى  بن  موسى  األمري  عليه  عى  املدَّ
اء منها، وَنِصيبها  الورثة عداها، فلم تبْع عليه مع مساومته هلا، وطلب الرشِّ
َعى عليه عىل احلائط وهدمه، وضمَّ  مقسوم معلوم وعليه حائط، فاعتدى املدَّ
باحلكم  ْيك، وطالبت  رَشِ إىل  دعواها  إىل ضيعته، ورفعت  وبستاهنا  ضيعتها 

َعى عليه بَِردِّ ضيعتها هلا)4(. عىل املدَّ

َأْحَفَظُه: أي أثار حفيظته وأغضبه. ُينظر: معجم اللُّغة العربيَّة املعارصة )524/1(.  )1(
نيل األوطار )178/9(.  )2(

ولد  اهلل،  عبد  أبو   ، النََّخِعيُّ ْيك  رَشِ أيب  بن  اهلل  عبد  بن  ْيك  رَشِ هو  ْيٌك:  رَشِ القاض   )3(
ما  عيينة:  بن  سفيان  قال  باألهواز،  ُثمَّ  بالكوفة  القضاء  وويل  )95هـ(،  سنة  ببخارى، 
ْيك بن عبد اهلل، أدرك عمر بن عبد العزيز، وهو  أدركت بالكوفة أحرض جوابًا من رَشِ
من كبار الفقهاء، وكان بينه وبني اإلمام أيب حنيفة وقائع، مات بالكوفة سنة )177هـ(. 

ينظر: أخبار القضاة )149/3(، سري أعالم النُّبالء )200/8(.
ُينظر: أخبار القضاة )170/3(، تاريخ دمشق )14/48(.  )4(
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طة إليه وقال:  وكانت تفاصيل احلكم كاآليت: »... فبعث بصاحب الرشُّ
صاحب  له  فقال   ، َعيَلَّ َأْعَدْيَتَها  تصحَّ  مل  دعوى  ادَّعت  امرأة  اهلل،  سبحان  يا 
بفراش  احلبس  إىل  م  يتقدَّ أن  غالمه  وأمر  فخرج  فأبى،  أعفني،  طة:  الرشُّ
بام  مت  تقدَّ قد  فقال:  بيده،  خذوا  فقال:  ْيك،  رَشِ إىل  سالة  الرِّ فأدَّى  وغريه، 
ه حماجيه فقال:  َأنَّك ستفعل، وبلغ اخلرب موسى، فوجَّ إليه، وعلمت  أحتاج 
باح  سول، فأحلقه بصاحبه، فبعث إىل إسحاق بن الصَّ هذا من ذاك ما عىل الرَّ
إليه فقد استخفَّ يب، فمىض وهو جالس  ومجاعة من الوجوه فقال: امضوا 
سالة قال: مايل ال أراكم جئتم يف غربة  الرِّ وا  أدَّ يف مسجده بعد العرص، فلامَّ 
احلبس،  إىل  َرُجٍل  بيد  رُجٍل  كلُّ  يأخذ  احليِّ  فتيان  من  ههنا  من  النَّاس  من 
ًا، حتى ال يمشوا برسالة ظامل، فركب موسى إىل  ؟ قال: حقَّ قالوا: أنت جادٌّ
ه إىل بغداد، فركب  ْيكًا، فختم القمطر، وتوجَّ احلبس لياًل، فأخرجهم فبلغ رَشِ
موسى يف موكبه فلحقه بقنطرة الكوفة، فجعل يناشده اهلل، ويقول: تسبَّبت 
م مشوا لك يف أمر مل جيب أن يمشوا  وانظر إخوانك حتبسهم، قال: نعم؛ ألهَنَّ
وا إىل احلبس مجيعًا، وإِالَّ مضيت إىل أمري املؤمنني  فيه، ولسُت براجٍع أو ُيَردُّ
ان فأخربه، ُثمَّ أمر أعوانه أن  جَّ هم إىل احلبس، وجاء السَّ فاستعفيته، فأمر بردِّ
ة، ُثمَّ أخرج أولئك من  وا موسى إىل جملس احلُْكم، وجلس له وللجريريَّ يردُّ
الم  السَّ إىل جنبه، وقال:  فأجلسه  قام  ُثمَّ  بردِّ حائطها،  احلبس، وحكم عليه 

ا األمري«)1(. عليك َأهيُّ

أخبار القضاة )170/3(.  )1(
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ة صورٌة ناصعٌة من صور العدل التي تشمل مجيع النَّاس؛  التَّعليق: القصَّ
أتى  الذي  اإلسالم  عظمة  متثِّل  وهي  منازهلم،  وارتفعت  رتبهم،  علت  مهام 
ملنع التَّظامل بني النَّاس، وقد استطاع القايض منع الظُّلم الواقع عىل تلك املرأة 
ُحكمه،  إمضاء  من  نه  مُتكِّ التي  الوسائل  ُكلَّ  ذلك  سبيل  يف  ذ  واختَّ عيفة،  الضَّ

جوع عن الظُّلم. ، والرُّ وإلزام اخلصم باالستجابة لداعي احلقِّ

ة: عيَّ ظالم في القضاء بين الرَّ ٌة لمنع التَّ اني: صوٌر تطبيقيَّ المطلب الثَّ

الوجهاء،  مع  التَّظامل  منع  املواقف يف  بعض  ذكر  ل  األوَّ املطلب  سبق يف 
ور ملنع  وقرابات الوالة، وأصحاب املناصب، وأرشع اآلن يف ذكر بعض الصُّ

عيَّة. القضاء التَّظامل بني أفراد الرَّ

﴿َوَداوُۥَد  تعاىل:  قوله  من  الكريم  القرآن  يف  جاء  ما  األوىل:  ورة  الصُّ
َوُكنَّا ِلُۡكِمِهۡم  ٱۡلَقۡوِم  َغَنُم  َنَفَشۡت فِيهِ  إِۡذ  ٱۡلَۡرِث  َيُۡكَماِن ِف  إِۡذ  َوُسلَۡيَمَٰن 
ۡرنَا َمَع َداوُۥَد  َوَسخَّ ۡمَنَٰها ُسلَۡيَمَٰنۚ َوُكّ َءاتَۡيَنا ُحۡكٗما وَِعۡلٗماۚ  َشِٰهِديَن78 َفَفهَّ

ۚ َوُكنَّا َفٰعِلنَِي79﴾)1(. ۡيَ َباَل يَُسّبِۡحَن َوٱلطَّ ٱۡلِ
التَّعليق: ذكر املفسون َأنَّ احلَْرَث كان َكْرَمًا)2( قد بدت عناقيده، وقيل: 
ة: َأنَّه كان رجالن ألحدمها َحْرٌث ولآلخر َغنٌَم،  كان زرعًا، وخالصة القصَّ

اآلية )78(، وجزء من اآلية )79(، من سورة األنبياء.  )1(
احَلَبَلة،  أيضًا:  ى  وُتسمَّ وُكُرْوٌم،  َكْرٌم  واجلمُع:  الَكْرَمُة،  ُيقال:  الِعنَب،  شجر  الَكْرُم:   )2(
ومجعها: احلََبل، ُقلُت: واحلََبَلة اسم شجرة الِعنَِب يف بالدنا من قرى غامد وزهران إىل 
اليوم. ُينظر: التَّلخيص يف معرفة أسامء األشياء )ص: 311(، النِّهاية يف غريب احلديث 
القاموس  جواهر  من  العروس  تاج   ،)138/11( العرب  لسان   ،)334/1( واألثر 

.)268/28(
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يشٌء  يبق  مل  حتَّى  وأفسدت،  فأكلت  لياًل،  صاحبه  َحْرِث  يف  الَغنَم  فدخلت 
عُي  الرَّ والنَّْفُش: هو  ٱۡلَقۡوِم﴾)1(،  َغَنُم  فِيهِ  َنَفَشۡت  قوله: ﴿إِۡذ  -وهو معنى 
خياصم  احلَْرث  صاحب  جاء  أصبحا  فلامَّ  هنارًا-  الرعي  هو  واهَلَمُل:  لياًل، 
صاحب الَغنَم عند نبيِّ اهلل داود مالسلا هيلع، فقال داود مالسلا هيلع: خذ برقبة 
فقال:  ثمَّ  مالسلا هيلع  سليامن  اهلل  نبيُّ  وكان  َحْرثِك،  بدل  لك  فهي  األغنام 
بألباهنا  ينتفع  احلَْرث،  صاحب  إىل  الَغنَم  ُتَسلِّم  ذلك؟  غري  َأَو  اهلل،  نبي  يا 
وسموهنا وأصوافها، وُتَسلِّم احلَْرث إىل صاحب الَغنَم يقوم عليه، حتَّى إذا 
الَغنَم َسلَّْمَت احلَْرث إىل صاحبه؛ فهذا  َنَفَشْت فيه  عاد إىل ما كان عليه ليلة 
ۡمَنَٰها ُسلَۡيَمَٰن﴾)2(، وأخذ داود مالسلا هيلع بذلك)3(. معنى قوله تعاىل: ﴿َفَفهَّ

اهلل  ثناء  موضع  وكان  ظاهر،  التَّظامل  فمنع  التَّنازع؛  ة  مادَّ كانت  وأيًا 
ىلاعتو كرابت، وموضع إهلامه لنبيِّه سليامن مالسلا هيلع، والثَّناء عليه بالفهم، وقد 
َأنَّ  إذا رأى  له  القضاء، وهذا شأن من ُيقىض  الطَّرفني رضيا  َأنَّ  العلامء  ذكر 
مالسلا هيلع  سليامن  ض  عوَّ فقد  ه،  حقَّ ليوفِّيه  أمكنه،  ما  بذل  قد  القايض 

النَّاس يف نامء زرعهم باأللبان وغريها من نتاج الَغنَم)4(.

جزء من اآلية )78(، من سورة األنبياء.  )1(

جزء من اآلية )79(، من سورة األنبياء.  )2(
معاين )394/3( بترصف، الفتاوى احلديثيَّة )1/ 188(. ُينظر: تفسري القرآن للسَّ  )3(

ُينظر: إعالم املوقِّعني )1/ 245(.  )4(
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جها أبوها بغري  الثَّيِّب يزوِّ مـلسو هيلع هللا ىلص يف  الثَّانية: ُحْكُم النَّبيِّ  ورة  الصُّ
ثيِّب،  وهي  جها  زوَّ أباها  َأنَّ  ة:  األنصاريَّ خذام  ابنة  خنساء  فعن  رضاها: 

َفَكِرَهْت ذلك؛ َفَأَتْت َرُسوَل اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص »َفَردَّ نَِكاَحُه«)1(.

التَّعليق: فهذا قضاء من رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص لبنٍت ضعيفة، يف بيئة 
مل تكن ترى للنِّساء شيئًا، وال حّقًا يقيض فيه عىل أبيها هلا، وَيُردُّ نكاحها)2(.

عليه  وهانت  قلبه،  نار  من  كثريًا  د  برَّ املظلوم  مع  جرى  إذا  هذا  ومثل 
ه جزٌء كبري  عيف من حقِّ األمور، وربَّام أمىض ما صنع خصمه؛ فتمكني الضَّ
ه!؛  حقِّ ضياُع  ال  احتقاره  حمنته  أصعب  َأنَّ  يرى  ما  فكثريًا  معاناته؛  رفع  من 
َرُسوِل  إِىَل  َفَتاٌة  »َجاَءْت  قالت:  اهنع هللا يضر  عائشة  فعن  ويعفو؛  يتسامح  فقد 
َيْرَفُع يِب  َأِخيِه؛  اْبَن  َجنِي  َزوَّ َأيِب  إِنَّ  َيا َرُسوَل اهلل،  َفَقاَلْت:  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
إَِلْيَها-، َقاَلْت: َفإِينِّ َقْد َأَجْزُت َما َصنََع َأيِب، َوَلِكْن  َخِسيَسَتُه، -َفَجَعَل اأْلَْمَر 

ٌء«)3(. َأَرْدُت َأْن َتْعَلَم النَِّساُء َأْن َلْيَس لآِْلَباِء ِمَن اأْلَْمِر يَشْ

عيف َأنَّ املرأة رضيت، وبردت ناُر  فمن بركة إقامة العدل، ومتكني الضَّ
ا، وَأنَّ اهلل  َأنَّ هلنَّ حقًّ النِّساء  أبيها، واكتفت بأن أعلمت  َتُردَّ أمر  قلبها، فلم 
فطاملا  عفة؛  الضَّ هؤالء  حقوق  بحفظ  مـلسو هيلع هللا ىلص  نبيَّه  أرسل  ىلاعتو كرابت 

ابنته وهي  ج  النِّكاح، باب: إذا زوَّ البخاري يف صحيحه )18/7(، يف كتاب:  أخرجه   )1(
كارهة فنكاحه مردود، برقم: )5138(.

ُينظر: أقضية رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص )ص: 61(.  )2(
أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )492/41-493(، برقم: )25043(، وابن ماجه يف   )3(
سننه )602/1(، يف كتاب: النِّكاح، باب: من زوج ابنته وهي كارهة، برقم: )1874(، 

جاجة: »إسناده صحيح«. وقال البوصريي يف مصباح الزُّ
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فعظَّم  يَّات؛  واألقلِّ واليتامى  كالنِّساء  عفاء،  الضُّ حقوق  األمم  أهدرت 
هي  الكريم؛  القرآن  سور  أطول  من  سورة  فيهم  وأنزل  شأهنم،  اإلسالم 

سورة النِّساء)1(.

هلذه  حكم  قد  مـلسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ  َأنَّ  يتَّضح  ة  القصَّ هذه  خالل  ومن 
جيربها  ومل  وقناعة،  رضًا  عن  زوجها  اختيار  يف  احلقِّ  من  هلا  جيب  بام  املرأة 
تنازهلا  يناقض ذلك  التَّظامل، وال  أبيها، فيكون بذلك قد منع  اختيار  د  بمجرَّ

سول مـلسو هيلع هللا ىلص. ر هلا بحكم الرَّ ها بعد أن تقرَّ عن حقِّ

عىل  بالنَّفقة  وجة  للزَّ مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  حكم  الثَّالثة:  ورة  الصُّ
زوجها وهو غائب؛ فعن عائشة اهنع هللا يضر: َأنَّ ِهنَْد بِنَْت ُعْتَبَة، َقاَلْت: َيا َرُسوَل 
َما  إِالَّ  َوَوَلِدي،  َيْكِفينِي  َما  ُيْعطِينِي  َوَلْيَس  َشِحيٌح؛  َرُجٌل  ُسْفَياَن  َأَبا  إِنَّ  اهلل، 
َأَخْذُت ِمنُْه َوُهَو اَل َيْعَلُم، َفَقاَل: ))ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلَدِك، بِامْلَْعُروِف(()2(.

التَّعليق: فهذه مظلمة بني امرأة وزوجها، ومع وقوع اخلالف بني الفقهاء 
فيه هنا؛  صت  يعة رخَّ الرشَّ َأنَّ  إِالَّ  الغائب)3(،  القضاء عىل  هللا مهمحر يف حكم 
497هـ(  )ت:  ع  الطالَّ ابن  قال  املرأة؛  عن  للظُّلم  ودفعًا  احلاجة،  ملكان 

ُينظر: التَّحرير والتَّنوير )213-212/4(.  )1(
النَّفقات، باب: إذا مل ينفق الرجل  البخاري يف صحيحه )65/7(، يف كتاب:  أخرجه   )2(

فللمرأة أن تأخذ بغري علمه ما يكفيها وولدها باملعروف، برقم: )5364(.
قول،  افعيَّة يف  والشَّ احلنفيَّة،  افعيَّة واحلنابلة جوازه، ويمنعه  والشَّ املالكيَّة  املشهور عند   )3(
نائع  خيس )39/17(، بدائع الصَّ واحلنابلة يف قول. ُينظر يف هذا اخلالف: املبسوط للسَّ
)8/7(، بداية املجتهد )353/2(، رشح اخلريش عىل خمترص خليل )172/7(، احلاوي 
ب )304/2(، الكايف يف فقه اإلمام أمحد )466/4(، املبدع  الكبري )297/16(، املهذَّ

رشح املقنع )89/10(.
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هللا همحر: »فيه من الفقه: القضاء عىل الغائب، وكذلك ترجم عليه البخاري: 
حيكم  أن  للقايض  رأى  من  -أيضًا-  عليه  وترجم  الغائب)1(،  عىل  القضاء 
بعلمه يف أمر النَّاس إذا مل خيف الظُّنون والتُّهمة، وكان أمرًا مشهورًا)2(، وَأنَّه 
ه بغري علمه)3(«)4(. ه وظفر له بامل فله أن يأخذ منه بقدر حقِّ من منع أحدًا حقَّ

ة َأنَّ النَّبيَّ مـلسو هيلع هللا ىلص قد أعطى احلقَّ هلند بنت  ويتبنيَّ من هذه القصَّ
والعادة؛  العرف  حسب  هلم  زمة  الالَّ النَّفقة  عىل  احلصول  يف  وولدها  عتبة 

وهو بذلك قد منع ظلم زوجها هلا ووَلَدها؛ وأوصل احلقَّ إليهم.
مـلسو هيلع هللا ىلص يف اليهوديِّ الذي قتل  ابعة: قضاء رسول اهلل  ورة الرَّ الصُّ
ا َقَتَل َجاِرَيًة َعىَل َأْوَضاٍح هَلَا،  اجلارية، فعن أنس بن مالك هنع هللا يضر َأنَّ هَيُوِديًّ
َفَقاَل  َرَمٌق،  َوهِبَا  مـلسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ  إِىَل  هِبَا  َفِجيَء  َقاَل:  بَِحَجٍر،  َفَقَتَلَها 
َفَأَشاَرْت  الثَّانَِيَة،  هَلَا  َقاَل  ُثمَّ  اَل،  َأْن  بَِرْأِسَها  َفَأَشاَرْت  ُفاَلٌن؟((،  ))َأَقَتَلِك  هَلَا: 
بَِرْأِسَها َأْن اَل، ُثمَّ َسَأهَلَا الثَّالَِثَة، َفَقاَلْت: َنَعْم، َوَأَشاَرْت بَِرْأِسَها، »َفَقَتَلُه َرُسوُل 

اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص َبنْيَ َحَجَرْيِن«)5(.

ُينظر: صحيح البخاري )71/9(، يف كتاب: األحكام، باب: القضاء عىل الغائب.  )1(
أن  للقايض  رأى  من  باب:  األحكام،  كتاب:  يف   ،)66/9( البخاري  صحيح  ُينظر:   )2(

حيكم بعلمه يف أمر النَّاس، إذا مل خيف الظُّنون والتُّهمة.
جل فللمرأة أن  ُينظر: صحيح البخاري )65/7(، كتاب النَّفقات، باب إذا مل ينفق الرَّ  )3(

تأخذ بغري علمه ما يكفيها وولدها باملعروف.
أقضية رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص )ص: 64(.  )4(

أخرجه البخاري يف صحيحه )4/4(، يف كتاب: الوصايا، باب إذا أومأ املريض برأسه   )5(
له،  واللَّفظ   )1299/3( صحيحه  يف  ومسلم   ،)2746( برقم:  جازت،  بيِّنة  إشارة 
القتل  يف  القصاص  ثبوت  باب  يات،  والدِّ والقصاص  واملحاربني  القسامة  كتاب:  يف 

جل باملرأة، برقم: )1672(. الت، وقتل الرَّ دات، واملثقَّ باحلجر وغريه من املحدَّ
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ا األََمُة، فيكون  التَّعليق: هذا رضٌب آخر من منع التَّظامل؛ فاجلارية هنا إِمَّ
عيفة التي ال يكاد ُيلتفت إليها،  النَّبيُّ مـلسو هيلع هللا ىلص طلب حقَّ هذه األََمُة الضَّ
قال  ؛  األصحُّ وهو  ة-؛  ُحرَّ كانت  -ولو  البلوغ  قبل  البنت  َأْي:  اجلارية  أو: 
العينيُّ )ت: 855هـ( هللا همحر: »قوله: رأس جارية، قال بعضهم: حيتمل أن 
م يف الطَّالق  ًة، لكن دون البلوغ. قلت: تقدَّ تكون َأَمًة، وحيتمل أن تكون ُحرَّ
بلفظ: عدا هيوديٌّ عىل جارية، فأخذ أوضاحًا كانت عليها، ورضخ رأسها، 
وفيه: فأتى أهلها رسول اهلل وهي يف آخر رمق... احلديث، وهذا يدلُّ عىل 

ًة«)1(. ا كانت ُحرَّ َأهنَّ

 ، ِط اجلزائيِّ ْ ْيح )ت: 80هـ( يف الرشَّ ورة اخلامسة: قضاء القايض رُشَ الصُّ
قال اإلمام البخاري )ت: 256هـ( هللا همحر: وقال ابن عون عن ابن سريين 
ه)2(: أدخْل ركاَبك)3(، فإن مل أرحْل  )ت: 110هـ( هللا همحر، قال الرجل لَِكِريِّ
َط َعىَل  ْيح: »َمْن رَشَ معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم، فلم خيرج، فقال رُشَ

َنْفِسِه َطاِئعًا َغرْيَ ُمْكَرٍه َفُهَو َعَلْيِه«)4(.
عمدة القاري )38/24(. وُينظر: إرشاد الساري )47/10(.  )1(

ر الذي  ره، وامُلْكِري: هو املؤجِّ ه، أي: ملؤجِّ ر، فقوله: لَِكِريِّ : وامُلَكاِريُّ هو: املؤجِّ الَكِريُّ  )2(
العلوم )5818/9(،  ُينظر: شمس  الِكَراْء؛ وهي: األُْجرة.  ته، ويأخذ عليها  ر دابَّ ُيَؤجِّ

عمدة القاري )21/14(.
كاُب: اإلبل التي ُيسار عليها، والواحدة: َراِحَلٌة. عمدة القاري )21/14(. الرِّ  )3(

وط، باب ما  ذكره البخاريُّ يف صحيحه معلَّقًا بصيغة اجلزم )198/3(، يف كتاب: الرشُّ  )4(
وط التي يتعارفها النَّاس بينهم، وإذا قال:  جيوز من االشرتاط َوالثُّنَْيا يف اإلقرار، والرشُّ
ابن  القضاة )354/2(، قال احلافظ  ثنتني. كام رواه وكيع يف أخبار  أو  إِالَّ واحدة  مئة 
حجر يف فتح الباري )354/5(: »َوَصَلُه سعيد ابن منصور عن هشيم عنه -َأْي: عن 

ابن عون-«.
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لزوم  أصل  إىل  استنادًا  ِط،  ْ بالرشَّ ُجَل  الرَّ أخذ  رُشحيًا  َأنَّ  فيه  التَّعليق: 
فيه  له  ممَّا  أحدمها،  َأو  املتعامالن  يشرتطها  التي  اجلَْعِليَّة  وط  الرشُّ ة  وِصحَّ

منفعة، َأو دفع رضر، ما مل ختالف أصاًل رشعّيًا)1(.

وفيه من الفائدة: َأنَّه أبان عن ِعلَّة القضاء: »َمْن رشط عىل نفسه -طائعًا 
نفسه؛  عىل  وجعله  ط،  الرشَّ ارتضاء  هي  والِعلَّة  عليه«؛  فهو  مكره-  غري 
ضا هبذا العقد؛ فتخلُّفه عن  وبذلك يكون قد التزم حّقًا لصاحبه، دفعه إىل الرِّ
ط يسبِّب رضرًا للطَّرف اآلخر؛ فيلزمه ما ألزم نفسه به، واتَّفقت  ذلك الرشَّ
وردَّ  بينهام،  التَّظامل  منع  قد  يكون  وبذلك  به،  ورضيا  الطَّرفني،  إرادة  عليه 

احلقَّ إىل صاحبه.

وه َوْعدًا ال يلزم الوفاء به. ُينظر: فتح الباري )354/5(،  واجلمهور عىل خالفه، َوَعدُّ  )1(
عمدة القاري )21/14(.
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يف  هللا همحر)1(  122هـ(  )ت:  إياس  القايض  قضاء  ادسة:  السَّ ورة  الصُّ
هللا همحر: أنَّ إياس بن  الَغْزل)2(، يف أخبار القضاة لوكيع )ت: 306هـ(  ُكبَّة 
واحدة،  د  فَبعَّ بيِّنة،  معهام  وليس  َغْزٍل  ُكبَّة  يف  ختتصامن  امرأتان  أتته  معاوية 
قالت: عىل كسة  َغْزَلِك؟،  َكَبْبِت  َأيِّ يشٍء  هلا: عىل  فقال  األخرى،  ب  وَقرَّ
قالت:  َغْزَلِك؟  َكَبْبِت  يشٍء  َأيِّ  عىل  فقال:  األخرى  ب  وقرَّ اها،  فنحَّ خبز؛ 
ذلك  َبَلَغ  َفَلامَّ  خبز،  كسة  عىل  هي  فإذا  فنُِفَضت،  بالُكبَِّة،  فأمر  خرقة،  عىل 

َة بن إياس امُلَزيِن، يكنى أبا واثلة، كان ثقة، والَّه  القاض إياس: إياس بن معاوية بن ُقرَّ  )1(
والفراسة  والفطنة  هاء  والدَّ كاء  الذَّ بفرط  اشتهر  البرصة،  قضاء  العزيز  عبد  بن  عمر 
َلَفِهٌم«، تويفِّ سنة )122هـ(،  إنه  َلَفِهٌم،  »إنه  د بن سريين:  واإلهلام، حتى قال عنه حممَّ

ائع: وله )76( سنة. وهو الذي عناه أبو متَّام يف ختم بيته الذَّ
إِقــــدام َعمـٍرو يف َسمـاَحِة حـاتٍِم

إِياِس َذكــاِء  يف  َأحنََف  ِحلِم  يف 
النُّبالء  أعالم  سري   ،)234/7( الكربى  الطَّبقات   ،)312/1( القضاة  أخبار  ُينظر: 

.)155/5(
َء؛ إذا ألَقْيت بعَضه عىل َبْعض، وَكَبْبُت اْلَغزل، َأْي:  ُكبَّة الَغْزل: الُكبَّة من َكْبَكْبت اليشَّ  )2(
َتْكبِْيبًا:  وَكبَّْبُتُه  وَكبًّا،  ِكَبَبًا،  جعلته  َأْي:  الَغْزَل،  وَكَبْبُت  الُكْتَلُة،  والُكبَّة:  ِكَبَبًا،  جعلته 
هي  الَغْزل:  من  والُكبَُّة  املجتمع؛  ُء  اليشَّ  : والَكبُّ ُكبًَّة،  جَعَله  الَغْزَل:  وَكبَّ  مَجَعُته، 
عر أو اخليوط ونحوها،  وف أو الشَّ ا من الصُّ ها الغازل وجيمعها كاحللقة، إِمَّ القطعة يُلفُّ
اللُّغة  يف  اإلبانة   ،)315/1( ص  املخصَّ ُينظر:  الُكَرة.  هيئة  عىل  رًة  مكوَّ ًة  لفَّ فتصبح 
العربيَّة )58/2(، املجموع املغيث يف غريبي القرآن واحلديث )5/3(، تاج العروس 

من جواهر القاموس )95/4(، املعجم الوسيط )772/2(.
)ص:  الفقهاء  لغة  معجم  ُينظر:  خيوطًا.  نحومها  أو  القطن  أو  وف  الصُّ َفْتُل  والَغْزُل: 

331(، املعجم الوسيط )652/2(.
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هللا همحر قال: »وحًيا له ما أفهمه!، وحًيا له ما  د بن سريين )ت:110هـ(  حممَّ
أفهمه!!«)1(.

إياس  القايض  قام  حيث  دقيق؛  فهٍم  َمْلَحُظ  احلادثة  هذه  يف  التَّعليق: 
إحدى  َد  فَبعَّ البيِّنة،  وجود  لعدم  احلقَّ  ليستخرج  الواقعة؛  يف  ق  املحقِّ بعمل 
كسة  عىل  فقالت:  غزهلا؟  َكبَّْت  َعالَم  فسأهلا:  األخرى،  َب  وَقرَّ املرأتني، 
ا قد َكبَّْتُه  ؤال نفسه، فأجابت بَأهنَّ َب األخرى، وسأهلا السُّ اها، وَقرَّ خبز، فنَحَّ

عىل خرقة، فأمر بالُكبَِّة، فنُِفضت، فإذا هي قد َكبَّْت عىل كسة خبز.

دقَّة  التَّظامل  منع  عىل  فُيعينه  القايض؛  ُتسعف  ال  قد  البيِّنات  َأنَّ  وفيه 
اخلصوم؛  مع  التَّحقيق  وطول  الفراسة،  وإعامل  القرائن،  ومراعاة  ل،  التَّأمُّ

ته. لعلَّ معلومًة زائدًة ُتعينه عىل إمتام مهمَّ

يمنع  أن  قيق،  الدَّ النَّظر  هذا  خالل  من  إياس  القايض  استطاع  وهكذا 
التَّظامل بني املرأتني، وأن يضع احلقَّ يف نصابه، وَأن َيُردَّ احلقَّ لصاحبه.

ُينظر: أخبار القضاة )332/1(.  )1(
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الث الثَّ المبحث 
خاصم في القضاء: ٌة لقطع التَّ صوٌر تطبيقيَّ

قوٍم  باب  طرقت  وإذا  النَّاس،  بني  لة  الصِّ تقطع  حالقٌة  اخلصومات 
تََنٰزَُعواْ  ﴿َوَل  تعاىل:  قال  كام  ِدْرعًا؛  الفشل  من  َكَسْتُهم  وقد  إِالَّ  تدعهم  مل 
ِٰبِيَن46﴾)1(،  ٱلصَّ َمَع   َ ٱللَّ إِنَّ   ْۚ ٓوا َوٱۡصِبُ رِيُحُكۡمۖ  َوتَۡذَهَب  َفَتۡفَشلُواْ 
مع  يتناىف  بام  األضغان  من  مألها  ما  القلوب  مأل  وقد  األبدان،  فتجتمع 
لَّ  قَۡومٞ  ُهۡم  نَّ

َ
بِأ َذٰلَِك   ۚ ٰ َشتَّ َوقُلُوُبُهۡم  َجِيٗعا  ﴿َتَۡسُبُهۡم  تعاىل:  قال  العقل؛ 

عديُّ  السَّ نارص  بن  الرمحن  عبد  العالَّمة  شيوخنا  شيخ  قال  َيۡعقِلُوَن14﴾)2(؛ 
م لو كانت هلم  ، فإِهنَّ )ت: 1376هـ( هللا همحر: »َأْي: ال عقل عندهم، وال ُلبَّ
عقول، آلثروا الفاضل عىل املفضول، وملا رضوا ألنفسهم بأبخس اخلطَّتني، 
ولكانت كلمتهم جمتمعة، وقلوهبم مؤتلفة؛ فبذلك يتنارصون ويتعاضدون، 

ة«)3(. نيويَّ ويتعاونون عىل مصاحلهم ومنافعهم الدينيَّة والدُّ

نامذج  هناك  َأنَّ  نجد  ري،  السِّ كتب  وتستنطق  التَّاريخ،  تستقرئ  وعندما 
الوجهاء  بني  اخلصومة  جرت  سواء  التَّخاصم،  لقطع  حّيًة  وصورًا  مرشقًة، 
يف  ورة  الصُّ هذه  تقسيم  يستدعي  وهذا  بينهم؛  فيام  عيَّة  الرَّ بني  أو  وغريهم، 

مطلبني.

جزء من اآلية )46(، من سورة األنفال.  )1(
جزء من اآلية )14(، من سورة احلرش.  )2(

محن يف تفسري كالم املنَّان )1/ 852(. تيسري الكريم الرَّ  )3(
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بعد  اجتامعها  للقلوب  ويفسح  التَّخاصم؛  يقطع  القضاء  َأنَّ  ريب  وال 
حابة  ده الصَّ قها، وتآلف النُّفوس بعد شتاهتا، وحيصل التَّسامح الذي جسَّ تفرُّ

ي أِلَِخي«)1(. -رضوان اهلل عليهم- حني قال ُكلٌّ من املتخاِصَمنْي: »َحقِّ

ور التي اشتملت عىل قطع التَّخاصم، وأستقرئ  وسأذكر هنا بعض الصُّ
بعض دالالهتا:

بين  القضاء  في  خاصم  التَّ لقطع  ٌة  تطبيقيَّ صوٌر  ل:  األوَّ المطلب 
الوجهاء وغيرهم:

ام بعد انتهاء طاعون  ورة األوىل: زيارة عمر بن اخلطَّاب هنع هللا يضر للشَّ الصُّ
أهل  سؤال  بعد  وائف،  والصَّ وايت  الشَّ ى  وسمَّ األرزاق،  م  فقسَّ َعْمَواس)2(، 

ام عن قضيَّة تقسيم املواريث)3(. الشَّ

اشد عمر بن اخلطَّاب  ة َأنَّه ملا انتهى الطَّاعون همَّ اخلليفة الرَّ ومجلة القصَّ
ته  مهامَّ ل  أوَّ جعل  لكنَّه  املسلمني،  أحوال  د  يتفقَّ البالد  يطوف  أن  هنع هللا يضر 
قبل ذلك قسمة مواريث طاعون عمواس؛ قال ابن األثري: »ملَّا هلك النَّاس 

يف  سرتد  بتاممها  ة  والقصَّ القضاء.  مرشوعيَّة  الثَّاين:  املطلب  التَّمهيد:  يف  خترجيه  سبق   )1(
ورة الثَّانية، من املطلب الثَّاين، يف املبحث الثَّالث. الصُّ

قرية  املقدس، يف  بيت  ل طاعون كان يف اإلسالم، وقع قرب  َأوَّ هو  َعْمَواس:  طاعون   )2(
ام، ظهر يف  َعْمَواس، وهي إحدى قرى فلسطني املحتلَّة اليوم، ومنها انترش إىل بالد الشَّ
خالفة عمر بن اخلطَّاب هنع هللا يضر، سنة )8هـ(، ومات فيه خلٌق كثري، ومجاعة من أكابر 
اح، ومعاذ بن جبل، والفضل بن العبَّاس بن  حابة، منهم: أبو عبيدة عامر بن اجلرَّ الصَّ
اخر )152/1  عبد املطَّلب مهنع هللا يضر. ُينظر: مفاتيح العلوم )ص: 146(، العباب الزَّ

املة آليًا(، تاريخ اإلسالم )99/2(. برتقيم الشَّ
ُينظر: تاريخ الطَّربي )64/4(، والكامل يف التَّاريخ )380-379/2(.  )3(
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يف الطَّاعون كتب أمراء األجناد إىل عمر بام يف أيدهيم من املواريث، فجمع 
النَّاس واستشارهم، وقال هلم: قد بدا يل أن أطوف عىل املسلمني يف بلداهنم 
نة  السَّ القوم كعب األحبار، ويف تلك  آثارهم، فأشريوا عيلَّ -ويف  ألنظر يف 
بالعراق.  قال:  تبدأ؟  أن  تريد  ا  بَأهيِّ املؤمنني،  أمري  يا  كعب:  فقال  أسلم-، 
باملغرب،  َّ عرشة أجزاء، تسعة منها باملرشق وجزء  الرشَّ فإِنَّ  قال: فال تفعل 
يطان، وُكلُّ  واخلري عرشة أجزاء تسعة باملغرب وجزء باملرشق، وهبا قرن الشَّ
ا  : يا أمري املؤمنني، إِنَّ الكوفة للهجرة بعد اهلجرة، وإِهنَّ داء عضال. فقال عيلٌّ
بأهلها  لينترصنَّ  إليها،  وحنَّ  إِالَّ  مسلٌم  يبقى  ال  يوٌم  ليأتينَّها  اإلسالم،  لُقبَُّة 
عمواس  أهل  مواريث  إِنَّ  عمر:  فقال  لوط.  قوم  من  باحلجارة  انترص  كام 
ُثمَّ أرجع  املواريث، وأقيم هلم ما يف نفيس،  ام فأقسم  بالشَّ أبدأ  قد ضاعت، 

فأتقلَّب يف البالد، وأبدي إليهم أمري«)1(.

اشد عمر بن اخلطَّاب هنع هللا يضر اعترب هذه  التَّعليق: ويف هذا َأنَّ اخلليفة الرَّ
ت؛  املهامَّ القضيَّة -قضيَّة قسمة مواريث من مات يف طاعون عمواس- من 
املسلمني يف  الُفْرقة بني  إىل  ُيفيِض  قد  فيها  التَّنازع والتَّخاصم  َأنَّ  وكَأنَّه رأى 
عىل  يطوف  أن  قبل  عليها  يعجل  َأْن  فرأى  عصيب؛  ببالء  عهٍد  حديثُة  بلد 
التي أشكلت عىل  املواريث  م  إليهم، وقسَّ ؛ فذهب  هنع هللا يضر  ته  ملهامَّ البلدان 
جانٍب  ُكلِّ  من  األعداء  وانقمعت  بقدومه،  النَّاس  قلوب  وطابت  األمراء، 

ام، وهلل احلمد واملنَّة)2(. ملجيئه إىل الشَّ

الكامل يف التَّاريخ )379/2(. وُينظر: تاريخ الطَّربي )59/4(.  )1(

ُينظر: تاريخ ابن الوردي )141/1(، البداية والنِّهاية )91/7(.  )2(
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وهكذا استطاع أمري املؤمنني عمر بن اخلطَّاب هنع هللا يضر بحنكته أن يقطع 
التَّخاصم الذي الح يف األفق بني النَّاس والوالة يف تلك البلدان؛ حتَّى أصبح 
نفسه قاضيًا  ب  العام«؛ فنصَّ أي  الرَّ اليوم يف عرصنا: »قضايا  ى  ما يسمَّ يشبه 
إذ  قه؛  التي كانت تؤرِّ القضايا  بني والة تلك اجلهات والنَّاس، وحسم هذه 
وحفظ  حُلمته،  واشتداد  املجتمع،  استقرار  فيها  التَّخاصم  قطع  عىل  يرتتَّب 

ا كانت بالد الثُّغور، ومحى دار املسلمني. بيضته؛ والسيَّام َأهنَّ

ويف هذا من الفائدة اإلرساع إىل حسم القضايا التي قد تؤدِّي إىل النِّزاع، 
ت ألجل ذلك. رت بعض املهامَّ وتفيض إىل املشاحنة واخلصام، وإن تأخَّ

أيب  بن  املؤمنني عيلِّ  أمري  تظامل بني  ُيروى من دعوى  ما  الثَّانية:  ورة  الصُّ
ْيٌح؛ ذلك َأنَّ  طالب هنع هللا يضر ورجٍل من اليهود؛ توىلَّ النَّظر فيها القايض رُشَ
عليًا هنع هللا يضر كان قد افتقد درعًا له، وقد وجدها يف يد هيوديٍّ يبيعها بسوق 
اليهودي:  فقال:  َأبِْع،  ومل  َأَهْب  مل  درعي،  رُع  الدِّ هيودي  يا  فقال:  الكوفة، 
ًا، فقعد  حْيَ درعي ويف يدي، فقال: بيني وبينك القايض، قال: فأتيا القايض رُشَ
هنع هللا يضر:  عيلٌّ  وقال  القايض،  يدي  بني  واليهوديُّ  القايض،  جنب  إىل  عيلٌّ 
َرُسْوَل  َسِمْعُت  ولكني  املجلس،  يف  معه  الستويت  ٌي  ِذمِّ خصمي  أن  »لوال 
قال:  ُثمَّ  هبم((«،  اهلل  أصغر  كام  هبم،  ))أصغروا  يقول:  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
: ما تقول؟ قال:  ْيٌح: لليهوديِّ رع درعي، مل َأبِْع، ومل َأَهْب، فقال رُشَ هذه الدِّ
نعم،  قال:  بيِّنة؟  من  هل  املؤمنني  أمري  يا  ْيح:  رُشَ وقال:  يدي،  ويف  درعي 
املؤمنني  أمري  يا  ْيٌح:  رُشَ قال:  ْرَع درعي،  الدِّ َأنَّ  ابني، وقنرب يشهدان  احلََسن 
: َسبحان اهلل!، َرُجٌل من أهل اجلنَّة ال  شهادة االبن لألب ال جتوز، فقال عيلٌّ
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َواحْلَُسنْيُ  ))احْلََسُن  يقول:  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسوَل  َسِمْعُت  شهادته،  جتوز 
َمنِي إىل قاضيه،  : أمري املؤمنني قدَّ َسيَِّدا َشَباِب َأْهِل اجْلَنَِّة(()1(، فقال: اليهوديُّ
إِالَّ  إله  َأْن ال  ، وأشهد  ين عىل احلقِّ الدِّ َأنَّ هذا  وقاضيه يقيض عليه!، أشهد 
يا أمري املؤمنني، َسَقَطْت  ْرع درعك  الدِّ دًا َعْبده ورسوله، وَأنَّ  حُمَمَّ اهلل، وَأنَّ 
لعيلٍّ  رواية  ويف  فقتل،  بالنَّهروان  معه  يقاتل  عيلٍّ  مع  ه  توجَّ ُثمَّ  َلْياَلً،  َمَعَك 
َسِمْعُت  ولكنِّي  يديك،  بني  معه  جللست  مسلاًم  خصمي  كان  لو  هنع هللا يضر: 

رسوَل اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص يقول: ))اَل ُتَساُوْوُهْم يِفْ امَلَجالِِس(()2(.
ُمُثول أمري املؤمنني عيلِّ  ة؛ ففيها األعاجيب؛  القصَّ ت  التَّعليق: فإن صحَّ

بن أيب طالب هنع هللا يضر مع خصمه اليهوديِّ عند القايض!.
حْيًَا قىض بموجب ما وصل إليه؛  ة َأنَّ القايض رُشَ ويتَّضح من هذه القصَّ
ه  حقِّ إثبات  من  هنع هللا يضر  طالٍب  أيب  بن  عيلُّ  املؤمنني  أمري  ن  يتمكَّ مل  حيث 
زمة، ومل يقبل القايض شهادة ولده؛ جريًا عىل َأنَّه ال تقبل شهادة  بالبيِّنات الالَّ
يَّة اخلليفة؛ وهو بذلك قد قطع التَّخاصم  الفرع لألصل)3(، َوَحَكَم بعدم أحقِّ

يف  األلباينُّ  حه  وصحَّ  ،)10999( برقم:   ،)31/17( مسنده  يف  أمحد  اإلمام  أخرجه   )1(
حيحة )431/2(. سلسلة األحاديث الصَّ

القايض  أدب  يف  القاّص  وابن   ،)200/2( القضاة  أخبار  يف  بِّي  الضَّ وكيع  أخرجه   )2(
 ،)140-139 /4( األولياء  حلية  يف  األصبهاين  نعيم  وأبو   ،)168-167/1(
التَّلخيص  ُينظر:  ضعيٌف،  وهو   ،)325/2( اخلميسية  األمايل  ترتيب  يف  جري  والشَّ
فه األلباين يف إرواء الغليل )242/8- احلبري )469/4(، البدر املنري )596/9(، وضعَّ
إرواء  من  خترجيه  فات  ملا  التَّكميل  يف  يخ  الشَّ آل  صالح  يخ  الشَّ شيخنا  ه  وأقرَّ  ،)243

الغليل )208-207/1(.
الطَّالبني  روضة   ،)346/2( العدوي  حاشية   ،)57/7( ائق  الرَّ البحر  ُينظر:   )3(

)292/11(، الكايف يف فقه اإلمام أمحد )242/4(.



127
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

خاصم  ظالم وقطع التَّ القضاء بين منع التَّ

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

َعى عليه -اليهودي-، وإن مل َيُردَّ احلقَّ إىل  ِعي -أمري املؤمنني- واملدَّ بني املدَّ
صاحبه.

ورة من أبرز ما يمكن أن ُيَمثَّل به لقطع التَّخاصم  وال خيفى َأنَّ هذه الصُّ
ين. عيَّة وإن كانوا خمالفني يف الدِّ بني الوالة والوجهاء مع سائر الرَّ

1182هـ(  )ت:  نعاين  الصَّ األمري  ابن  اإلمام  ة  القصَّ هذه  عىل  وعلَّق 
هللا همحر بقوله: »فانظر ما َأْبَرَك الَعَمَل باحلقِّ من احلاكم واملحكوم عليه، وما 

َعى عليه«)1(. آل إليه من اخلري للُمدَّ

بين  القضاء  في  خاصم  التَّ لقطع  ٌة  تطبيقيَّ صوٌر  اني:  الثَّ المطلب 
ة: عيَّ الرَّ

ورة األوىل: حكم رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص يف القسامة فيمن مل يعرف  الصُّ
مْحَِن ْبِن َسْهٍل، َعْن َسْهِل ْبِن َأيِب  له قاتل؛ فَعْن َأيِب َلْيىَل ْبِن َعْبِد اهلل ْبِن َعْبِد الرَّ
َوحُمَيَِّصَة  َسْهٍل  ْبَن  َعْبَداهلل  َأنَّ  َقْوِمِه:  اِء  ُكرَبَ ِمْن  َوِرَجاٌل  ُهَو  ُه  َأْخرَبَ ُه  َأنَّ َحْثَمَة 
ُقتَِل َوُطِرَح يِف  َفُأْخرِبَ حُمَيَِّصُة َأنَّ َعْبَد اهلل  ، ِمْن َجْهٍد َأَصاهَبُْم،  إِىَل َخْيرَبَ َخَرَجا 
وَد َفَقاَل: َأْنُتْم َواهلل َقَتْلُتُموُه، َقاُلوا: َما َقَتْلنَاُه َواهلل، ُثمَّ  ، َفَأَتى هَيُ َفِقرٍي)2( َأْو َعنْيٍ
َأْكرَبُ  َصُة -َوُهَو  َوَأْقَبَل ُهَو َوَأُخوُه ُحَويِّ َفَذَكَر هَلُْم،  َقْوِمِه،  َأْقَبَل َحتَّى َقِدَم َعىَل 
َفَقاَل   ، بَِخْيرَبَ َكاَن  ِذي  الَّ َوُهَو  َم  لَِيَتَكلَّ َفَذَهَب  َسْهٍل،  ْبُن  مْحَِن  الرَّ َوَعْبُد  ِمنُْه- 

الم )579/2(. سبل السَّ  )1(
الَفِقري  ُيطلق  َمن. وأيضًا  الدِّ فيها  لت، ويلقى  ُحوِّ إذا  الفسيلة  يِف أصل  بِْئر حتفر  الَفِقري:   )2(
 ،)216-215/2( قتيبة  البن  احلديث  غريب  ُينظر:  والورود.  املاء  قليلة  البئر  عىل 
احلديث  غريب   ،)133/3( احلديث  غريب  يف  الفائق   ،)474/1( اللُّغة  يف  املحيط 

البن اجلوزي )202/2(، لسان العرب )63/5(.
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ُثمَّ  َصُة،  ُحَويِّ َم  َفَتَكلَّ  ، نَّ السِّ ُيِريُد   ،)) ْ َكربِّ  ْ ))َكربِّ ملَُِحيَِّصَة:  مـلسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ 
َصاِحَبُكْم)1(،  َيُدوا  َأْن  ا  »إِمَّ مـلسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  َرُسوُل  َفَقاَل  حُمَيَِّصُة،  َم  َتَكلَّ
إَِلْيِهْم بِِه، َفُكتَِب:  ا َأْن ُيْؤِذُنوا بَِحْرٍب«، َفَكَتَب َرُسوُل اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص  َوإِمَّ
مْحَِن:  الرَّ َوَعْبِد  َوحُمَيَِّصَة  َصَة  حِلَُويِّ مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوُل  َفَقاَل  َقَتْلنَاُه،  َما 
َلُكْم  ))َأَفَتْحِلُف  َقاَل:  اَل،  َقاُلوا:  َصاِحبُِكْم؟((،  َدَم  وَن  َوَتْسَتِحقُّ ِلُفوَن،  ))َأحَتْ

هَيُوُد؟((، َقاُلوا: َلْيُسوا بُِمْسِلِمنَي، َفَوَداُه)2( َرُسوُل اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص ِمْن ِعنِْدِه 
اَر)3(. ِمَئَة َناَقٍة، َحتَّى ُأْدِخَلِت الدَّ

ين الذي يمنع الظُّلم وإن كان للمخالفني  التَّعليق: هنا تظهر عظمة هذا الدِّ
للتَّظامل،  مانعًا  القضيَّة  هذه  يف  مـلسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ  ل  تدخُّ فكان  ين،  الدِّ يف 
ي؛  ين، وهذه احلالة مظنَّة اجلور والبغي والتَّعدِّ فالقضيَّة مع املخالفني يف الدِّ
مـلسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  فأعطى  املدينة،  يف  اليهود  وقلَّة  املسلمني،  ة  لقوَّ وذلك 

ًا قتله. ن َأنَّ هيوديَّ دقة؛ حيث مل يتيقَّ َية من إبل الصَّ الدِّ

بينهام،  مرياث  يف  إليه  اختصام  رجلني  بني  النَّبيِّ  قضاء  الثَّانية:  ورة  الصُّ
اهنع هللا يضر، قالت: جاء رجالن  ُأمِّ سلمة  إِالَّ دعوامها، فعن  بيِّنٌة  ومل تكن هلام 
قد  بينهام  مواريث  يف  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل  َتِصاَمِن  خَيْ األنصار  من 

َأْي: يدفعوا إليكم ِدَيَته. رشح النَّووي عىل مسلم )152/11(.  )1(
حيحني )177/2(. ى ِدَيَته. كشف املشكل من حديث الصَّ َأْي: َأدَّ  )2(

إىل  احلاكم  كتاب  باب:  كتاب: األحكام،  البخاري يف صحيحه )75/9(، يف  أخرجه   )3(
له والقايض إىل أمنائه، برقم: )7192(. والَفِقري: فم القناة. عامَّ
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ُكْم  »إِنَّ مـلسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  فقال  َبيِّنٌَة،  بينهام  ليس  ُدِرَسْت)1(، 
َقاَل:  َقْد  -َأْو  تِِه  بُِحجَّ َأحْلَُن  َبْعَضُكْم  َوَلَعلَّ   ، َبرَشٌ َأَنا  اَم  َوإِنَّ  ، إِيَلَّ خَتَْتِصُموَن 
اَم َأْقيِض َبْينَُكْم َعىَل َنْحِو َما َأْسَمُع، َفَمْن َقَضْيُت َلُه ِمْن  تِِه- ِمْن َبْعٍض، َفإِنِّ حِلُجَّ
َيْأيِت هِبَا إِْسَطامًا)2(  َلُه ِقْطَعًة ِمَن النَّاِر،  َأْقَطُع  اَم  َفإِنَّ َيْأُخْذُه،  َحقِّ َأِخيِه َشْيئًا، َفاَل 
ي أِلَِخي«،  ُجاَلِن، وقال كل واحد منهام: »َحقِّ يِف ُعنُِقِه َيْوَم اْلِقَياَمِة«؛ فبكى الرَّ
 ، َيا احْلَقَّ فقال رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص: ))َأَما إِْذ ُقْلُتاَم، َفاْذَهَبا َفاْقَتِساَم، ُثمَّ َتَوخَّ

ُثمَّ اْسَتِهاَم، ُثمَّ لَِيْحِلْل ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْكاَم َصاِحَبُه(()3(.

؛  عيِّ الرشَّ القضاء  بركة  من  هو  أِلَِخي«،  ي  »َحقِّ ُجل:  الرَّ فقول  التَّعليق: 
عىل  كانا  صحابيَّني  بني  التَّخاصم  تقطع  ًة  نبويَّ موعظًة  نجد  أن  غرو  فال 
خص  الشَّ ر  ُتَذكِّ ر،  تتكرَّ مواعظ  فهي  بالفعل،  تقاضيا  بل  القضاء،  مشارف 
يف عالقته االجتامعيَّة بَأنَّ َربَّه سيحاسبه؛ وهلذا نصَّ الفقهاء عىل َأنَّه ُيْسَتَحبُّ 
اِهَدْين، وانرصافهام  للقايض َأْن َيِعَظ اخلصمني، وذكروا ِقَصصًا يف اتِّعاظ الشَّ

ور)4(. عن شهادة الزُّ
دون  حال  بام  انطمست  فكأنَّام  معاملها؛  واحمَّْت  أثُرها،  وَعفا  َتَقاَدَمْت،  َأْي  ُدِرَسْت:   )1(
 ،)450/8( األعظم  واملحيط  املحكم   ،)379/4( املخصص  ُينظر:  عليها.  ف  التَّعرُّ
يف  املغرب   ،)98/2( اآلثار  صحاح  عىل  األنوار  مشارق   ،)133 )ص:  الطلبة  طلبة 

ترتيب املعرب )ص: 162(، لسان العرب )122/5(.
النَّار عىل  به  ُيْسِعُر  ما  له  أقطع  أي:  وُتْسَعر،  النَّار  هبا  حتَّرك  التي  احلديدة  هي  إِْسَطامًا:   )2(
ْطم  والسَّ ء،  اليشَّ من  القطعة  واإِلْسَطاُم:  َرًة.  ُمَسعَّ نارًا  له  أقطع  أو  ويشعلها،  نفِسِه 
ْيف َوَغريه. ُينظر: مجهرة اللُّغة )837/2(، املحكم واملحيط األعظم  طام: َحدُّ السَّ والسِّ

)442/8(، لسان العرب )287/12(.
سبق خترجيه يف التَّمهيد: املطلب الثَّاين: مرشوعيَّة القضاء.  )3(

ُينظر: املغني )63/10(.  )4(
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دور  جاء  باستحقاقها،  يقول  ملن  أو  عيها،  يدَّ ملن  بّينة  هناك  تكن  مل  وملَّا 
بنيَّ  كام  الظَّامل،  فرتدع  املتخاصَمنْي؛  قلوب  إىل  َتنُْفُذ  لعلَّها  احلسنة؛  املوعظة 
هلم الرسول الكريم مـلسو هيلع هللا ىلص َأنَّه ال يعلم الغيب، وإِنَّام يقيض بام يسمع، 
لكنَّ اإلنسان نفسه يعرف هل احلقُّ له أو ال؟ فإن مل يكن له فال يأخذه، وإن 

صدر احلكم له، فكأنَّه يأخذ قطعة من نار جهنم.

حابينيِّ  الصَّ بني  التَّخاصم  قطع  مـلسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  ق  حقَّ وهكذا 
اجلليلني، وإن مل يظهر يف قضائه ردُّ احلقوق إىل أصحاهبا؛ إذ تنازل ُكلُّ واحٍد 
النَّبيِّ األمني  ه ألخيه، طلبًا لرضا ربِّ العاملني، وهروبًا من حتذير  منهام بحقِّ

مـلسو هيلع هللا ىلص.

القانون  إِالَّ  وازع  فال  األرضيَّة؛  القوانني  مجيع  يف  ق  يتحقَّ ال  ما  وهذا 
فال جيوز  يعة  الرشَّ ا يف  وَأمَّ إشكال،  فال  عليه  التَّحايل  أمكن  وإذا  والعقوبة، 

يعة اإلسالميَّة)2(. انيَّة الرشَّ التَّحايل)1(. وهذا َأَثٌر من آثار ربَّ

َفَصاَلَح  بفأس،  رجاًل  قتل  الذي  النَّْسَعِة)3(  ذي  قضيَّة  الثَّالثة:  ورة  الصُّ
ِم، وَتمَّ العفو: فعن أيب هريرة هنع هللا يضر قال: ُقتَِل َرُجٌل  النَّبيُّ بينه وبني أولياء الدَّ
يا  القاتل:  فقال  ولِيِّه،  إىل  القاتُل  فُدفع  مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  عىل عهد رسول 
ُه إِْن  رسول اهلل، واهلل ما أردت َقْتَله، فقال رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص: ))َأَما إِنَّ

ُينظر: إعالم املوقِّعني )523/4(.  )1(
ُينظر: املوافقات )290-289/2(.  )2(

ر من اأَلَدِم كاحلبال، مجعها  مذي )22/4(، وقيل: هي ما ُضفِّ النِّْسَعُة: حبل. ذكره الرتِّ  )3(
ر فهو اجلَِدْيُل، واجلَْدُل: الَفْتُل. ُينظر: رشح سنن أيب داود البن  َأْنَساٌع، فإذا ُفتَِل ومل ُيَضفَّ

رسالن )548/17(.
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َمْكُتوفًا  َوَكاَن  ُجُل،  الرَّ َعنُْه  َفَخىلَّ  النَّاَر((،  َدَخْلَت  َفَقَتْلَتُه  َصاِدقًا،  َقْوُلُه  َكاَن 
ى َذا النِّْسَعِة)1(. بِنِْسَعٍة، َفَخَرَج جَيُرُّ نِْسَعَتُه، َفَكاَن ُيَسمَّ

ُجُل أمسكه ويلُّ املقتول إىل رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص، ولنا  التَّعليق: هذا الرَّ
نْه رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص  ر ماذا كان يفعل ويلُّ املقتول إن مل ُيمكِّ أن نتصوَّ
القاتل؛ كام  الويلَّ من  مـلسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  َن  فقد مكَّ ُجِل، ومع هذا؛  الرَّ من 
يف رواية َعْلَقَمَة ْبِن َواِئٍل، َعْن َأبِيِه، َقاَل: ُأيِتَ َرُسوُل اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص بَِرُجٍل 
َها، َفَلامَّ َأْدَبَر،  َقَتَل َرُجاًل، َفَأَقاَد َويِلَّ امْلَْقُتوِل ِمنُْه، َفاْنَطَلَق بِِه َويِف ُعنُِقِه نِْسَعٌة جَيُرُّ
َرُجٌل  َفَأَتى  النَّاِر((،  يِف  َوامْلَْقُتوُل  ))اْلَقاتُِل  مـلسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  َرُسوُل  َقاَل 
إِْساَمِعيُل  َقاَل  َعنُْه،  َفَخىلَّ  مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  َرُسوِل  َمَقاَلَة  َلُه  َفَقاَل  ُجَل،  الرَّ
َثنِي اْبُن َأْشَوَع َأنَّ النَّبِيَّ  ْبُن َسامِلٍ: َفَذَكْرُت َذلَِك حِلَبِيِب ْبِن َأيِب َثابٍِت َفَقاَل: َحدَّ

اَم َسَأَلُه َأْن َيْعُفَو َعنُْه َفَأَبى)2(. مـلسو هيلع هللا ىلص إِنَّ

د  َأنَّه مل يتعمَّ هيب من اجلور بأن يقتله، وهو يعلم  وهذا التَّمكني مع الرتَّ
العفوِّ عن اجلاين دون قصاٍص أو ديٍة، وهي من  القتل دفع بويلِّ املقتول إىل 
ق  حقَّ قد  ورة  الصُّ هذه  يف  القضاء  يكون  وبذلك  التَّخاصم؛  قطع  بركات 

وظيفته يف قطع التَّخاصم.

يات، باب: ما جاء يف حكم ويلِّ  الدِّ مذي يف جامعه )22/4(، يف أبواب:  أخرجه الرتِّ  )1(
حسٌن  حديٌث  »هذا  مذي:  الرتِّ وقال   ،)1407( برقم:  والعفو،  القصاص  يف  القتيل 

صحيٌح، والنَّْسَعُة: حبل«. وأصله يف صحيح مسلم برقم: )1681(.
والقصاص  واملحاربني  القسامة  كتاب:   ،)1308/3( صحيحه  يف  مسلم  أخرجه   )2(
القصاص، واستحباب  القتيل من  بالقتل، ومتكني ويلِّ  اإلقرار  ة  باب: صحَّ يات،  والدِّ

طلب العفو منه، برقم: )1681(.
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ورة الرابعة: قضيَّة دين كعب بن مالك عىل عبد اهلل بن أيب َحْدَرد: الصُّ

َفَقبَِل؛  ْين  الدَّ شطر  يضع  أن  كعب  إىل  مـلسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  أشار  وقد 
َحْدَرٍد  َأيِب  اْبَن  َتَقاىَض  ُه  َأنَّ َكْعٍب،  َعْن  َمالٍِك،  ْبِن  َكْعِب  ْبِن  ِاهلل  َعْبد  فَعْن 
اهلل  َرُسوُل  َسِمَعَها  َحتَّى  َأْصَواهُتُاَم،  َفاْرَتَفَعْت  امَلْسِجِد،  يِف  َعَلْيِه  َلُه  َكاَن  َدْينًا 
ِسْجَف)1(  َكَشَف  َحتَّى  إَِلْيِهاَم  َفَخَرَج  َبْيتِِه،  يِف  َوُهَو  مـلسو هيلع هللا ىلص 
ِمْن  ))َضْع  َقاَل:  اهلل،  َرُسوَل  َيا  َلبَّْيَك  َقاَل:  َكْعُب((،  ))َيا  َفنَاَدى:  ُحْجَرتِِه، 
َقاَل:  اهلل،  َرُسوَل  َيا  َفَعْلُت  َلَقْد  َقاَل:  ْطَر،  الشَّ َأِي  إَِلْيِه:  َوَأْوَمَأ  َهَذا((،  َدْينَِك 

))ُقْم َفاْقِضِه(()2(.

باألمر  التَّخاصم  مـلسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  قطع  ة  القصَّ هذه  يف  التَّعليق: 
لح عىل أقلَّ من  لح يقطع كثريًا من اخلصومة)3(، ومع َأنَّ الصُّ باملصاحلة، والصُّ
احلقِّ الواجب إِالَّ َأنَّ مثل هذا -يف كثري من األحيان- يكون أنفع من تعليق 
ام النَّبيُّ مـلسو هيلع هللا ىلص  ا الظُّلم الكامل!، فدهلَّ ا احلقُّ الكامل، وإِمَّ األمور؛ فإِمَّ
عىل ما هو أيس؛ فتيسَّ للمدين أن يدفع شطرًا ممَّا عليه، وانقطعت اخلصومة.

الوسط، كاملرصاعني.  يكون مشقوق  أن  إِالَّ  ِسْجفًا  ى  ُيسمَّ وقيل: ال  رْت،  السِّ ْجُف:  السِّ  )1(
واألثر  احلديث  غريب  يف  والنِّهاية   ،)278/7( األعظم  واملحيط  املحكم  ُينظر: 

.)343/2(
الة، باب: التَّقايض واملالزمة يف  أخرجه البخاري يف صحيحه )99/1(، يف كتاب: الصَّ  )2(
باب:  املساقاة،  برقم: )457(، ومسلم يف صحيحه )1192/3(، يف كتاب:  املسجد، 

ْين، برقم: )1558(. استحباب الوضع من الدَّ
لح، باب:  ولذلك أورد البيهقي هذا احلديث يف سننه الكربى )63/6( يف كتاب: الصُّ  )3(

فاعة يف ذلك. صلح اإلبراء واحلطيطة وما جاء يف الشَّ
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وقطع اخلصومة بني أبناء املجتمع منهج قويٌم سنَّه النَّبيُّ مـلسو هيلع هللا ىلص، 
بقطع  يعتنون  كانوا  فقد  بعده،  من  اشدون  الرَّ اخللفاء  ذلك  عىل  وتبعه 
ق املسلمون،  اخلصومات قبل وقوعها؛ فال يرتكون أسباب التَّخاصم لئالَّ يتفرَّ

رًا، ويبذلون جهدهم يف استئصال جذور التَّخاصم. بل كانوا ُيبرصونه مبكِّ

ورة اخلامسة: قضية ُزْبَية األسد)1(: فعن عيلِّ بن أيب طالٍب هنع هللا يضر  الصُّ
قال: بعثني رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص إىل اليمن، فانتهينا إىل قوم قد بنوا ُزْبَيًة 
تعلق  ثم  بآخر،  فتعلق  رجل،  سقط  إذ  يتدافعون  كذلك  هم  فبينام  لألسد، 
رجل بآخر، حتى صار فيها أربعة، فجرحهم األسد، فانتدب له رجٌل بحربة 
اآلخر،  أولياء  إىل  ل  األَوَّ أولياء  فقاموا  ُكلُّهم  جراحتهم  من  وماتوا  فقتله، 
الح ليقتتلوا، فأتاهم عيلٌّ عىل َتِفيَئة ذلك)2(، فقال: تريدون أن  فأخرجوا السِّ
إن  قضاًء  بينكم  أقيض  إِينَّ  ؟!  حيٌّ مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ورسوُل  َتَقاَتلوا 
النَّبيَّ  تأتوا  حتى  بعٍض  عن  بعَضكم  َحَجَز  وإالَّ  القضاء،  فهو  رضيتم 
فال  ذلك  بعد  عدا  فمن  بينكم،  يقيض  الذي  هو  فيكون  مـلسو هيلع هللا ىلص 
َية، ونِْصف  َية، وثلث الدِّ حقَّ له، امجعوا من قبائل الذين حرضوا البئر ربع الدِّ
َية،  بع؛ ألَنَّه َهَلَك َمْن فوَقه، وللثَّاين ُثُلُث الدِّ ل الرُّ َية كاملة، فلألوَّ َية، والدِّ الدِّ
النَّبيَّ  فأتوا  يرضوا،  أن  فأبوا  كاملة،  َية  الدِّ ابع  وللرَّ َية،  الدِّ نِْصُف  وللثَّالث 
ة، فقال:  وا عليه الِقصَّ مـلسو هيلع هللا ىلص وهو عند مقام إبراهيم مالسلا هيلع، َفَقصُّ

ُينظر: مسند  فيها.  ليقع  بام يسرتها؛  حفرية حتفر لألسد لصيده، ويغطَّى رأسها  الُزْبَية:   )1(
اإلمام أمحد، بتحقيق: أمحد شاكر )411/1(.

َتِفيَئة ذلك: أي عىل أثره. ُينظر: مسند اإلمام أمحد، بتحقيق: أمحد شاكر )411/1(.  )2(
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فينا،  قىض  علّيًا  إنَّ  القوم:  من  َرُجٌل  فقال  واحتبى)1(،  بينكم((،  أقيض  ))َأَنا 

ة، فأجازه رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص)2(. وا عليه القصَّ َفَقصُّ

هنع هللا يضر،  طالٍب  أيب  بن  عيلُّ  فيها  قىض  التي  ة  القصَّ هذه  يف  التَّعليق: 
القتال،  رفع  يف  بل  التَّخاصم،  قطع  يف  َسَبٌب  مـلسو هيلع هللا ىلص  النَّبيُّ  ُه  وَأَقرَّ
اخلطأ،  قتل  قبيل  من  الواقعة  إذ  اآليت؛  النَّحو  عىل  فيها  هنع هللا يضر  عيلٌّ  فقىض 
قتيل  ُكلِّ  ورثة  فيستحقُّ  البئر،  رأس  حرضوا  الذين  عواقل  يضمنها  َية  والدِّ
َية، وللذي فوقهام  َية، وللذي فوَقه ُثُلُث الدِّ فيِلّ ُربُع الدِّ َية ما ييل: للسُّ من الدِّ

َيُة كاملًة؛ ألَنَّه مل جيذب أحدًا)3(. َية، وللذي فوقهم الدِّ نِْصُف الدِّ

النَّبيِّ  إخبار  فيه  ق  حقَّ -الذي  القضاء  هبذا  هنع هللا يضر  عيلٌّ  استطاع  وهبذا 
(()4(- َأْن يقطع التَّخاصم بني تلك  حابة بقوله: ))َأْقَضاُكْم َعيِلٌّ َأنَّه أقىض الصَّ
فيه  ُتزهُق  قتاٍل عظيم،  يتسبَّب يف  أن  الذي كاد  القبائل، وأن حيسم اخلالف 
األحقاد،  وتستعر  األعراض،  فيه  وُتنَْتَهُك  األموال،  فيه  وُتْتَلُف  األرواح، 

ج فيه الفتن. غائن، وتؤجَّ وتنترش به الضَّ

بن  علقمة  فعن  أرض:  يف  وِكنِْديٌّ  حرضمي  ختاصم  ادسة:  السَّ ورة  الصُّ
ِكنَْدَة  ِمْن  َوَرُجٌل  َمْوَت  َحرْضَ ِمْن  َرُجٌل  َجاَء  قال:  أبيه  عن  حجر،  بن  وائل 
َغَلَبنِي  َقْد  َهَذا  إِنَّ  اهلل،  َرُسوَل  َيا   : ِميُّ احْلَرْضَ َفَقاَل  مـلسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ  إِىَل 

حاح )2307/6(. اْحَتَبى: إذا مجع ظهره وساقيه بعاممته. الصِّ  )1(
أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده بتحقيق: أمحد شاكر )411/1-412(، برقم: )573(،   )2(

يخ أمحد شاكر هللا همحر. حه الشَّ وقد صحَّ
ُينظر يف فقه قضاء عيلِّ بن أيب طالٍب هنع هللا يضر: إعالم املوقِّعني )257/3(.  )3(

مة البحث. سبق خترجيه يف مقدِّ  )4(
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: ِهَي َأْريِض يِف َيِدي َأْزَرُعَها َلْيَس َلُه  َعىَل َأْرٍض يِل َكاَنْت أِليَِب، َفَقاَل اْلِكنِْديُّ
َقاَل:  َبيِّنٌَة؟((،  ))َأَلَك   : ِميِّ لِْلَحرْضَ مـلسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اهلل  َفَقاَل   ، فِيَها َحقٌّ
َعىَل  ُيَبايِل  اَل  َفاِجٌر  ُجَل  الرَّ إِنَّ  اهلل،  َرُسوَل  َيا  َقاَل:  َيِمينُُه((،  ))َفَلَك  َقاَل:  اَل، 
َذلَِك((،  إِالَّ  ِمنُْه  َلَك  ))َلْيَس  َفَقاَل:  ٍء،  يَشْ ِمْن  ُع  َيَتَورَّ َوَلْيَس  َعَلْيِه،  َحَلَف  َما 
َلِئْن  ))َأَما  َأْدَبَر:  مَلَّا  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوُل  َفَقاَل  لَِيْحِلَف،  َفاْنَطَلَق 

َحَلَف َعىَل َمالِِه لَِيْأُكَلُه ُظْلاًم، َلَيْلَقنَيَّ اهلل َوُهَو َعنُْه ُمْعِرٌض(()1(.

التَّعليق: هنا قضيٌَّة ختاصم فيها رجالن إىل النَّبيِّ مـلسو هيلع هللا ىلص، فبنيَّ هلم 
أصول  ذلك، وهو  من  أعظم  ما هو  بنيَّ  بل  بينهام،  التَّخاصم  لقطع  احلكم؛ 
َعىَل  ))الَبيِّنَُة  إِْذ  امُلنِْكر،  عىل  والَيِمنْيُ  ِعْي  امُلدَّ عىل  فالَبيِّنَُة  والتَّْحِكْيم،  القضاء 
ِعْي، والَيمنُي َعىَل َمْن أنَكَر(()2(، وَأنَّ العني ملن هي يف يِده، ما مل يأت ما  امُلدَّ

الظَّاهر)3(. خيالف 

ن من ردِّ احلقِّ إىل  ة مل يتمكَّ وال خيفى َأنَّ النَّبيَّ مـلسو هيلع هللا ىلص يف هذه القصَّ
زمة لذلك؛ ولكنَّه قطع اخلالف باليمني، عىل  صاحبه؛ لعدم وجود البيِّنة الالَّ
وليس  للطَّلب،  وكفٌّ  للتَّخاصم،  قطٌع  ذلك  ويف  اء،  الغرَّ يعة  الرشَّ قضته  ما 

لصاحب احلقِّ إِالَّ ذلك.
أخرجه مسلم يف صحيحه )123/1(، يف كتاب: اإليامن، باب: وعيد من اقتطع حقَّ   )1(

مسلم بيمني فاجرة بالنَّار، برقم: )223(.
والبينات،  عوى  الدَّ كتاب:   ،)243-242/21( الكربى  نن  السُّ يف  البيهقي  أخرجه   )2(
ح  وصحَّ  ،)21243( برقم:  عليه،  َعى  امُلدَّ عىل  واليمني  ِعي،  امُلدَّ عىل  البيِّنة  باب: 
املصابيح  مشكاة  يف  واأللباين   ،)520 )ص:  املرام  بلوغ  يف  حجر  ابن  احلافظ  إسناده 

.)1110/2(
اج )162/2(. ُينظر: املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجَّ  )3(
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قىض  ما  أساس  ُيبنيِّ  أن  بالقايض  حَيُُسن  َأنَّه  الفقه:  من  احلادثة  هذه  ويف 
النَّاس -إِالَّ من رحم اهلل- قد  ن ُحِكم له؛ فأكثر  بهة عمَّ به؛ حتَّى ترتفع الشُّ
هبيُّ  ا، وهو مبطل؛ كام قال اإلمام الذَّ قًّ ، ويرى نفسه حُمِ يداخله اهلوى اخلفيُّ
)ت:  عياض  بن  الفضيل  لإلمام  كالٍم  عىل  ًة  تتمَّ هللا همحر  748هـ(  )ت: 
187هـ( هللا همحر: »وأنت ظاملٌ وترى َأنَّك مظلوم، وآكٌل للحرام وترى َأنَّك 
َأنَّك تطلبه  نيا، وترى  للدُّ العلم  َأنَّك عدل، وطالب  ٌع، وفاسٌق وتعتقد  متورِّ

ه. هلل«)1(؛ فإذا أظهر القايض سبب حكمه، فربَّام َسَكَن من ُحِكم ضدُّ

التي حصل هبا:  ابقة،  السَّ القضائيَّة  ور  الصُّ إيراده من  تمَّ  ومن خالل ما 
بني  التَّاميز  االستقراَءين  جمموع  من  ظهر  التَّخاصم«،  قطع  أو  التَّظامل،  »منع 
يصاحبه  َمنِْع تظامُلٍ  الثَّانيَة؛ فكلُّ  ، وُتالِزُم  الوظيفة األوىل أعمُّ إذ  الوظيفتني؛ 
عاوى  َقْطُع التَّخاصم، وليس املراد بالنِّزاع التَّضايق بني اخلصمني، ولكْن الدَّ
د قطع اخلصومة ُيسهم يف ختفيف ما بني الفردين؛  ا ما بينهام فمجرَّ بينهام، وَأمَّ

بخالف ترك اخلصومات دون قطع.

ا قطع التَّخاصم؛ فقد يفارق منع التَّظامل؛ كام هو يف أكثر الوقائع حملِّ  وَأمَّ
راسة، وهو باٌب قد حيصل معه منع التَّظامل قبل وقوعه، والوقاية خرٌي من  الدِّ

العالج.

سري أعالم النُّبالء )440/8(.  )1(
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الخاتمة

، الذي  فُت يف جنبات هذا املوضوع املهمِّ وبعد أن أكملُت البحث، وطوَّ
التي تندرج حتتهام  التَّخاصم«،  التَّظامل، وقطع  »منع  يتعلَّق بوظيفتي القضاء: 
مجيع املجاالت واالختصاصات واحلاالت القضائيَّة؛ فقد َخُلْصُت إىل عدٍد 

من أهمِّ النَّتائج، وأتبعتها ببعض أهمِّ التَّوصيات، أذكرها عىل النَّحو اآليت.

الً: أهمُّ النَّتائج: َأوَّ

1. كشف البحُث َأنَّ القضاء هو الباب الذي ُيناط به منع التَّظامل وقطع 
التَّخاصم.

يِفْ  الَقاِضْ  »َنَظُر  القضاء، هو:  التَّظامل يف  َأنَّ منع  إىل  الباحث  ل  2. توصَّ
تَُّب َعَلْيِه َردُّ احَلقِّ إَِلْيِه، َوإِْنَصافِِه  ِعْي ُظْلَم َخْصِمِه َلُه؛ َوُحْكُمُه باَِم َيرَتَ َدْعَوى امُلدَّ

ِمْن َخْصِمِه«.

الَقاِضْ  »َنَظُر  القضاء هو:  التَّخاصم يف  َأنَّ قطع  إىل  الباحث  ل  3. توصَّ
َأْو  ِه  ِن ِمْن َردِّ احَلقِّ ُكلِّ َلُه؛ َوُحْكُمُه ُدْوَن التََّمكُّ ِعْي ُظْلَم َخْصِمِه  يِفْ َدْعَوى امُلدَّ
َبْعِضِه إَِلْيِه، لُِصْلٍح، َأْو لَِتنَاُزِل َأَحِد الطََّرَفنْيِ َأْو كَِلْيِهاَم، َأْو لَِعَدِم َتَواُفِر الَبيِّنَاِت 

.» ِزَمِة إِلْثَباِت احَلقِّ الالَّ

4. أظهر البحث َأنَّ بني »منع التَّظامل، وقطع التَّخاصم« عمومًا وخصوصًا 
احلقوق  ردِّ  يف  التَّظامل:  منع  وينفرد  اخلصومة،  قطع  يف  جيتمعان  إذ  وجهّيًا؛ 
ردِّ  بعدم  التَّخاصم:  قطع  وينفرد  غائن،  الضَّ بقيت  وإن   ، امُلرِّ باحلكم  كاملًة 

لح أو التَّنازل. غائن واألحقاد بالصُّ ِه أو بعضه، مع زوال الضَّ احلقِّ ُكلِّ
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الذي  امُلرُّ  له حالٌة واحدٌة: وهو احلكم  التَّظامل«  »منع  َأنَّ  البحث  5. بنيَّ 
له  التَّخاصم«  »قطع  وَأنَّ  يرض،  مل  أو  ِعي  املدَّ ريض  صاحبه،  إىل  احلقَّ  َيُردُّ 
اخلصومة،  تنقطع  وبه  كالمها،  أو  الطَّرفني  أحد  وتنازل  لح،  الصُّ حالتان: 

وحيصل رضا الطَّرفني.

املجتمع  أفراد  بني  التَّخاصم  لقطع  ور  الصُّ أهمِّ  من  َأنَّ  البحث  أبرز   .6
التي تؤدِّي إىل ُنشوب  الُقضاة بحلِّ القضايا  ُينيبوهنم من  الُوالة ومن  اهتامم 
كينة  ق ألوارص املجتمع، املقلقة للسَّ اخلصومات، واستفحال النِّزاعات، املمزِّ

ة واألمن. العامَّ

ثانيًا: أهمُّ التَّوصيات:

ها: يويص الباحث بتوصياٍت؛ لعلَّ أمهَّ

1. القيام بدراساٍت علميٍَّة ألنواع القضاء، وذلك بتحليل املحتوى الوارد 
والواليات  عيَّة،  الرشَّ ياسة  والسِّ لطانيَّة،  السُّ واألحكام  القضاء،  كتب  يف 

الدينيَّة وغريها؛ هتيئًة لدراساٍت أعمق، ونظٍر أدّق.

2. القيام بدراساٍت حتليليَّة تراعي التَّسلسل التَّارخيي للقضاء، والتَّأليف 
فيه؛ وذلك بتتبُّع عمل قضاة املسلمني فيام سبق، وتصنيفه إىل أصناٍف يصلح 

عيِّ املعارص. أن تكون مفيدًة للقضاء الرشَّ

كان  ملن  خصيَّة  الشَّ فات  الصِّ إلبراز  حتليليَّة  علميٍَّة  بدراساٍت  القيام   .3
بناء  يف  لالستفادة  اإلسالمي؛  التَّاريخ  مدار  عىل  القضاء  يف  واضٌح  أثٌر  هلم 

املعارصة. القضائيَّة  خصيَّة  الشَّ
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يف  التَّخاصم  قطع  يف  للمشاركة  للمصلحني  الباب  فتح  يف  ع  التَّوسُّ  .4
بعض  واستبقاء  ته،  مهمَّ أداء  عىل  القضاء  ُتعني  بصورٍة  املحاكم؛  قاعات 

طاقته.

التَّقايض عىل مدار  بدراسٍة علميٍَّة موسوعيَّة؛ الستقراء صور  القيام   .5
واالستفادة  وتبويبها،  وتصنيفها،  املختلفة،  عصوره  يف  اإلسالميِّ  التَّاريخ 
لتكون  التَّخاصم«؛  وقطع  التَّظامل،  »منع  يف  وسائلها  وتفعيل  طرائقها،  من 

ني. زادًا للقضاة واملصلحني، والباحثني واملهتمِّ
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فهرس المصادر والمراجع
القرآن الكريم، جلَّ مقامه.. 1
ق: . 2 حاري، املحقِّ اإلبانة يف اللُّغة العربيَّة، املؤلف: َسَلمة بن ُمْسِلم الَعْوتبي الصُّ

د حسن  محن، د. صالح جرار، د. حممَّ د. عبد الكريم خليفة، د. نرصت عبد الرَّ
مسقط،  والثَّقافة،  القومي  اث  الرتُّ وزارة  النَّارش:  صفية،  أبو  جارس  د.  عواد، 

سلطنة ُعاَمن، الطَّبعة األوىل )1420هـ-1999م(.
حبيب . 3 بن  د  حممَّ بن  د  حممَّ بن  عيل  احلسن  أبو  املؤلِّف:  لطانيَّة،  السُّ األحكام 

احلديث،  دار  النَّارش:  450هـ(،  )ت:  باملاوردي  هري  الشَّ البغدادي،  البرصي 
القاهرة، بدون تاريخ طبع.

د بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري . 4 أحكام القرآن، املؤلِّف: القايض حممَّ
عليه:  وعلَّق  أحاديثه  وخرج  أصوله  راجع  543هـ(،  )ت:  املالكي  اإلشبييل 

د عبد القادر عطا النَّارش: دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان. حممَّ
بِّّي . 5 الضَّ َصَدَقَة  ْبِن  َحيَّاَن  ْبِن  َخَلِف  ْبُن  د  حممَّ َبْكٍر  َأُبو  املؤلِّف:  القضاة،  أخبار 

ج  وخرَّ عليه  وعلَّق  حه  صحَّ 306هـ(،  )ت:  بِـ»َوِكيع«  ب  امُلَلقَّ الَبْغَداِدّي، 
الكربى،  التجارية  املكتبة  النَّارش:  املراغي،  مصطفى  العزيز  عبد  أحاديثه: 
د، الطَّبعة: األوىل )1366هـ- د عيل بمرص لصاحبها: مصطفى حممَّ بشارع حممَّ

ياض(. 1947م(، )صورهتا عامل الكتب، بريوت، ومكتبة املدائن، الرِّ
كرمى، . 6 عجاج  أمحد  املؤلِّف:  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص،  سول  الرَّ عرص  يف  اإلدارة 

الم، القاهرة، الطَّبعة: األوىل )1427هـ(. النَّارش: دار السَّ
بابن . 7 املعروف  الطَّربي  أمحد  أيب  بن  أمحد  العبَّاس  أبو  املؤلِّف:  القاض،  أدب 

األستاذ  اجلبوري،  خلف  حسني  د.  وحتقيق:  دراسة  335هـ(،  )ت:  القاّص 
مكة  القرى،  ُأمِّ  جامعة  اإلسالميَّة،  راسات  والدِّ يعة  الرشَّ يَّة  بكلِّ املشارك 
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ة، الطائف، الطَّبعة:  عوديَّ يق، اململكة العربيَّة السُّ دِّ النَّارش: مكتبة الصِّ املكرمة، 
األوىل )1409هـ-1989م(.

بكر . 8 أبى  بن  د  حممَّ بن  أمحد  املؤلِّف:  البخاري،  صحيح  لرشح  اري  السَّ إرشاد 
)ت:  ين  الدِّ شهاب  العبَّاس،  أبو  املرصي،  القتيبي  القسطالين  امللك  عبد  بن 
ابعة )1323هـ(. ة، مرص، الطَّبعة: السَّ 923هـ(، النَّارش: املطبعة الكربى األمرييَّ

ين األلباين )ت: . 9 د نارص الدِّ بيل، حممَّ إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السَّ
بريوت  اإلسالمي،  املكتب  النَّارش:  اويش،  الشَّ زهري  إرشاف:  1420هـ(، 

الثَّانية )1405هـ-1985م(. الطَّبعة: 
بن . 10 بكر  أيب  بن  د  حممَّ اهلل  عبد  أبو  املؤلِّف:  العاملني،  ربِّ  عن  املوقِّعني  إعالم 

ج  له وعلَّق عليه وخرَّ م  قدَّ ة )ت: 751هـ(،  قيِّم اجلوزيَّ بابن  املعروف  أيُّوب، 
التَّخريج:  يف  شارك  سلامن،  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبو  وآثاره:  أحاديثه 
أبو عمر أمحد عبد اهلل أمحد، النَّارش: دار ابن اجلوزي للنَّرش والتَّوزيع، اململكة 

ة، الطَّبعة: األوىل )1423هـ(. عوديَّ العربيَّة السُّ
د بن الفرج القرطبي املالكي، . 11 أقضية رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، املؤلِّف: حممَّ

أبو عبد اهلل، ابن الطالع، ويقال الطالعي )ت: 497هـ(، النَّارش: دار الكتاب 
العريب، بريوت، عام النَّرش )1426هـ(.

ين أبو احلسن عيل . 12 الدِّ اجح من اخلالف، املؤلِّف: عالء  الرَّ اإلنصاف يف معرفة 
إحياء  دار  885هـ(،  )ت:  احلنبيل  احلي  الصَّ مشقي  الدِّ املرداوي  سليامن  بن 

اث العريب، الطَّبعة الثَّانية، بدون تاريخ طبع. الرتُّ
بن . 13 أمحد  ين  الدِّ شهاب  العبَّاس  أبو  املؤلِّف:  الفروق،  أنواء  يف  الربوق  أنوار 

عامل  النَّارش:  684هـ(،  )ت:  بالقرايف  هري  الشَّ املالكي  محن  الرَّ عبد  بن  إدريس 
الكتب، بدون تاريخ طبع.
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إيضاح طرق االستقامة يف بيان أحكام الوالية واإلمامة، )مطبوع ضمن جمموع . 14
رسائل ابن عبد اهلادي( املؤلِّف: يوسف بن حسن بن أمحد بن حسن ابن عبد 
جلنة  عناية:  909هـ(  )ت:  احلنبيل  د  املرِْبَ ابن  ين،  الدِّ مجال  احلي،  الصَّ اهلادي 
ين طالب، النَّارش: دار النَّوادر، سوريا.  قني بإرشاف: نور الدِّ ة من املحقِّ خمتصَّ

سنة النَّرش )1432هـ-2011م(.
د، . 15 حممَّ بن  إبراهيم  بن  ين  الدِّ لزين  املؤلِّف:  قائق،  الدَّ كنز  رشح  ائق  الرَّ البحر 

ائق  الرَّ البحر  تكملة  آخره:  ويف  970هـ(،  )ت:  املرصي  نجيم  بابن  املعروف 
1138هـ(،  بعد  )ت:  القادري  احلنفي  الطوري  عيل  بن  حسني  بن  د  ملحمَّ
وباحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين. دار الكتاب اإلسالمي، الطَّبعة الثَّانية.

بن . 16 د  حممَّ بن  أمحد  بن  د  حممَّ الوليد  أبو  املؤلِّف:  املقتصد،  وهناية  املجتهد  بداية 
دار  النَّارش:  595هـ(  )ت:  احلفيد  رشد  بابن  هري  الشَّ القرطبي  رشد  بن  أمحد 

احلديث، القاهرة، الطَّبعة: )1425هـ-2004م(.
البداية والنَّهاية، املؤلِّف: أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي . 17

كي، النَّارش:  مشقي )ت: 774هـ(، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتُّ ُثمَّ الدِّ
)1418هـ- األوىل  الطَّبعة:  واإلعالن،  والتَّوزيع  والنَّرش  للطَّباعة  هجر  دار 

1997م(، سنة النَّرش )1424هـ- 2003م(.
ين الكاساين )ت: 587هـ(، . 18 ائع، املؤلِّف: عالء الدِّ نائع يف ترتيب الرشَّ بدائع الصَّ

النَّارش: دار الكتاب العريب، بريوت، سنة النَّرش )1982م(.
ن، . 19 ح الكبري، البن امللقِّ البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشَّ

افعي املرصي )ت: 804هـ(،  ين أبو حفص عمر بن عيل بن أمحد الشَّ رساج الدِّ
الغيط وعبد اهلل بن سليامن ويارس بن كامل، دار اهلجرة  أبو  ق: مصطفى  املحقِّ

ة، الطَّبعة األوىل )1425هـ-2004م(. عوديَّ ياض-السُّ للنَّرش والتَّوزيع، الرِّ
بن . 20 د  حممَّ بن  عيل  بن  أمحد  الفضل  أبو  املؤلِّف:  األحكام،  أدلَّة  من  املرام  بلوغ 

كتور ماهر ياسني الفحل،  ق: الدُّ أمحد بن حجر العسقالين )ت: 852هـ(، املحقِّ
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ياض،  الرِّ السعودية،  العربية  اململكة  والتَّوزيع،  للنَّرش  القبس  دار  النَّارش: 
الطَّبعة: األوىل )1435هـ-2014م(.

الرّزاق . 21 عبد  بن  د  حممَّ بن  د  حممَّ املؤلِّف:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 
حتقيق:  1205هـ(،  )ت:  بيدي  الزَّ بمرتىض،  ب  امللقَّ الفيض،  أبو  احلسيني، 
املجلس  الكويت،  يف  واألنباء  اإلرشاد  وزارة  النَّارش:  ني،  املختصِّ من  مجاعة 
النَّرش: )1385هـ- أعوام  الكويت،  بدولة  والفنون واآلداب  للثَّقافة  الوطني 

ودار  اهلداية،  دار  منه:  أجزاء  رت  وصوَّ )1965م-2001م(،   = 1422هـ( 
اث وغريمها. إحياء الرتُّ

د ابن أيب الفوارس، . 22 ر بن عمر بن حممَّ تاريخ ابن الوردي، املؤلِّف: عمر بن مظفَّ
النَّارش:  749هـ(،  )ت:  الكندي  املعري  الوردي  ابن  ين  الدِّ زين  حفص،  أبو 

دار الكتب العلميَّة، لبنان، بريوت، الطَّبعة: األوىل )1417هـ-1996م(.
ى: ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن . 23 تاريخ ابن خلدون، املسمَّ

د، ابن  د بن حممَّ محن بن حممَّ أن األكرب، املؤلِّف: عبد الرَّ عارصهم من ذوي الشَّ
ق: خليل  ين احلرضمي اإلشبييل )ت: 808هـ(، املحقِّ خلدون أبو زيد، ويل الدِّ

شحادة، دار الفكر، بريوت الطَّبعة الثَّانية )1408هـ-1988م(.
عبد . 24 أبو  ين  الدِّ شمس  املؤلِّف:  واألعالم،  املشاهري  ووفيات  اإلسالم  تاريخ 

اد  عوَّ ار  بشَّ د.  ق:  املحقِّ 748هـ(،  )ت:  هبي  الذَّ عثامن  بن  أمحد  بن  د  حممَّ اهلل 
األوىل  الطَّبعة  لبنان،  بريوت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  النَّارش:  معروف، 

)1424هـ-2003م(.
د . 25 سل وامللوك، وصلة تاريخ الطَّربي، املؤلِّف: حممَّ تاريخ الطَّربي = تاريخ الرُّ

بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطَّربي )ت: 310هـ(، 
النَّارش: دار  )صلة تاريخ الطَّربي، لعريب بن سعد القرطبي، )ت: 369هـ(، 

الرتاث، لبنان، بريوت، الطَّبعة: الثَّانية )1387هـ(.
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عساكر . 26 بابن  املعروف  اهلل  هبة  بن  احلسن  بن  عيل  القاسم  أليب  دمشق،  تاريخ 
ق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطِّباعة والنَّرش  )ت: 571هـ(، املحقِّ

والتَّوزيع، )1415هـ-1995م(.
)ت: . 27 النَّووي  رشف  بن  حييى  ين  الدِّ حميي  زكريا  أليب  التَّنبيه،  ألفاظ  حترير 

األوىل  الطَّبعة  دمشق،  القلم،  دار  قر،  الدِّ الغني  عبد  ق:  املحقِّ 676هـ(، 
)1408هـ(.

تفسري . 28 من  اجلديد،  العقل  وتنوير  ديد،  السَّ املعنى  »حترير  والتَّنوير  التَّحرير 
بن عاشور  الطَّاهر  د  بن حممَّ د  بن حممَّ الطَّاهر  د  املؤلِّف: حممَّ املجيد«،  الكتاب 
النَّرش  سنة  تونس،  للنَّرش،  التُّونسيَّة  ار  الدَّ النَّارش:  1393هـ(،  )ت:  التُّونيس 

)1984هـ(.
د بن عيل بن حجر اهليتمي، . 29 حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، املؤلِّف: أمحد بن حممَّ

املكتبة  النَّارش:  العلامء،  بمعرفة جلنة من  نسخ  ة  حت: عىل عدَّ روجعت وصحِّ
عام  طبعة،  بدون  الطَّبعة:  د،  حممَّ مصطفى  لصاحبها  بمرص  الكربى  ة  التِّجاريَّ

النَّرش )1357هـ-1983م(.
نائع . 30 معيَّة عىل ما كان يف عهد رسول اهلل من احلرف والصَّ الالت السَّ ختريج الدِّ

مسعود،  ابن  موسى  بن  أمحد  بن  د  حممَّ بن  عيل  املؤلِّف:  عية،  الرشَّ والعامالت 
إحسان  د.  ق:  املحقِّ 789هـ(،  )ت:  اخلزاعي  الوزارتني،  ذي  ابن  احلسن  أبو 

عبَّاس، النَّارش: دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطَّبعة: الثَّانية )1419هـ(.
بن . 31 باهلل(  )املرشد  حييى  األمايل:  مؤلِّف  للشجري،  اخلميسيَّة  األمايل  ترتيب 

)ت:  اجلرجاين  الشجري  احلسني  زيد  بن  إسامعيل  بن  )املوفَّق(  احلسني 
)ت:  العبشمي  القريش  أمحد  بن  د  حممَّ ين  الدِّ حميي  القايض  رتَّبها:  499هـ(، 
الكتب  دار  النَّارش:  إسامعيل،  حسن  د  حممَّ حسن  د  حممَّ حتقيق:  610هـ(، 

العلميَّة، لبنان، بريوت، الطَّبعة: األوىل )1422هـ-2001م(.
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)ت: . 32 اجلرجاين  يف  الرشَّ ين  الزَّ عيل  بن  د  حممَّ بن  عيل  املؤلِّف:  التَّعريفات، 
دار  النَّارش،  بإرشاف  العلامء  من  مجاعة  حه  وصحَّ ضبطه  ق:  املحقِّ 816هـ(، 

الكتب العلميَّة، لبنان، بريوت، الطَّبعة األوىل )1403هـ-1983م(.
القريش . 33 كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  املؤلِّف:  العظيم،  القرآن  تفسري 

د سالمة، النَّارش:  ق: سامي بن حممَّ مشقي )ت: 774هـ(، املحقِّ البرصي ُثمَّ الدِّ
دار طيبة للنَّرش والتَّوزيع، الطَّبعة: الثَّانية )1420هـ-1999م(.

أمحد . 34 بن  اجلبَّار  عبد  بن  د  حممَّ بن  منصور  ر،  املظفَّ أبو  املؤلِّف:  القرآن،  تفسري 
ق:  املحقِّ 489هـ(،  )ت:  افعي  الشَّ ُثمَّ  احلنفي  التَّميمي  معاين  السَّ املروزي 
السعودية،  الوطن،  دار  النَّارش:  غنيم،  بن  عبَّاس  بن  وغنيم  إبراهيم  بن  يارس 

ياض، الطَّبعة: األوىل )1418هـ- 1997م(. الرِّ
بن . 35 العزيز  عبد  بن  صالح  املؤلِّف:  الغليل،  إرواء  من  خترجيه  فات  ملا  التَّكميل 

ة،  عوديَّ يخ، النَّارش: دار العاصمة للنَّرش والتَّوزيع، السُّ د بن إبراهيم آل الشَّ حممَّ
ياض، الطَّبعة: األوىل )1417هـ-1996م(. الرِّ

الفضل أمحد . 36 أبو  املؤلِّف:  الكبري،  افعي  الرَّ التَّلخيص احلبري يف ختريج أحاديث 
د بن أمحد بن حجر العسقالين )ت: 852هـ(، حتقيق: أبو عاصم  بن عيل بن حممَّ
حسن بن عبَّاس بن قطب. مؤسسة قرطبة، مرص، الطَّبعة األوىل )1416هـ-

1995م(.
اهلل . 37 عبد  بن  احلسن  هالل  أبو  املؤلف:  األشياء،  أسامء  معرفة  يف  التَّلخيص 

ُعنَِي  395هـ(،  نحو  )ت:  العسكري  مهران  بن  حييى  بن  سعيد  بن  سهل  بن 
والنَّرش،  مجة  والرتَّ راسات  للدِّ طالس  دار  النَّارش:  حسن،  ة  عزَّ د.  بتحقيقه: 

دمشق، سوريا، الطَّبعة الثَّانية )1996م(.
يعة اإلسالميَّة ونظام . 38 ة يف ضوء الرشَّ عوديَّ التَّنظيم القضائي يف اململكة العربيَّة السُّ

د  لطة القضائيَّة، سعود بن سعد سعود الدريب، النَّارش: جامعة اإلمام حممَّ السُّ
بن سعود اإلسالميَّة، تاريخ النَّرش )1984م(.
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محن بن يوسف، . 39 الرَّ املؤلِّف: يوسف بن عبد  جال،  الرِّ الكامل يف أسامء  هتذيب 
)ت:  ي  املزِّ الكلبي  القضاعي  د  حممَّ أيب  كي  الزَّ ابن  ين  الدِّ مجال  اج،  احلجَّ أبو 
بريوت،  لبنان،  سالة،  الرِّ سة  مؤسَّ معروف،  اد  عوَّ ار  بشَّ د.  ق:  املحقِّ 742هـ(، 

الطَّبعة األوىل )1400هـ-1980م(.
بن . 40 بن نارص  محن  الرَّ املؤلِّف: عبد  املنَّان،  محن يف تفسري كالم  الرَّ الكريم  تيسري 

اللُّوحيق،  ُمَعالَّ  بن  محن  الرَّ عبد  ق:  املحقِّ 1376هـ(،  )ت:  الّسعدي  اهلل  عبد 
سالة، الطَّبعة: األوىل )1420هـ-2000م(. سة الرِّ النَّارش: مؤسَّ

بن . 41 كثري  بن  يزيد  بن  جرير  بن  د  حممَّ املؤلِّف:  القرآن،  تأويل  يف  البيان  جامع 
شاكر،  د  حممَّ أمحد  ق:  املحقِّ 310هـ(،  )ت:  الطَّربي  جعفر  أبو  اآلميل،  غالب 

سالة، الطَّبعة األوىل )1420هـ-2000م(. سة الرِّ مؤسَّ
د بن احلسن بن دريد األزدي )ت: 321هـ(، . 42 مجهرة اللُّغة، املؤلِّف: أبو بكر حممَّ

لبنان،  بريوت،  للماليني،  العلم  دار  النَّارش:  بعلبكي،  منري  رمزي  ق:  املحقِّ
الطَّبعة األوىل )1987م(.

بن . 43 احلسن عيل  أبو  املؤلِّف:  بَّاين،  الرَّ الطَّالب  كفاية  العدوي عىل رشح  حاشية 
يخ  الشَّ يوسف  ق:  املحقِّ 1189هـ(،  )ت:  العدوي  عيدي  الصَّ مكرم  بن  أمحد 

د البقاعي، دار الفكر، بريوت )1414هـ-1994م(. حممَّ
د بن حبيب البرصي . 44 د بن حممَّ احلاوي الكبري، املؤلِّف: أبو احلسن عيل بن حممَّ

د معوض،  يخ عيل حممَّ هري باملاوردي )ت: 450هـ(، حتقيق: الشَّ البغدادي، الشَّ
لبنان،  بريوت،  العلميَّة،  الكتب  دار  النَّارش:  املوجود،  عبد  أمحد  عادل  يخ  الشَّ

الطَّبعة: األوىل )1419هـ-1999م(.
بكر، . 45 أيب  بن  محن  الرَّ عبد  املؤلِّف:  والقاهرة،  مرص  تاريخ  يف  املحارضة  حسن 

إبراهيم،  الفضل  أبو  د  حممَّ ق:  املحقِّ 911هـ(،  )ت:  يوطي  السُّ ين  الدِّ جالل 
مرص،  ورشكاه-  احللبي  البايب  -عيسى  العربيَّة  الكتب  إحياء  دار  النَّارش: 

الطَّبعة: األوىل )1387هـ-1967م(.
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حلية األولياء وطبقات األصفياء، املؤلِّف: أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد . 46
عادة،  بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين )ت: 430هـ(، النَّارش: السَّ
مرص، )1394هـ-1974م(، ثم صورهتا عدة دور منها، دار الكتاب العريب، 
العلميَّة،  الكتب  دار  بريوت،  والتَّوزيع،  والنَّرش  للطباعة  الفكر  دار  بريوت، 

بريوت، طبعة )1409هـ(.
ين أبو حفص عمر بن عيل بن . 47 ن رساج الدِّ خالصة البدر املنري، املؤلِّف: ابن امللقِّ

شد للنَّرش والتَّوزيع،  النَّارش: مكتبة الرُّ افعي املرصي )ت: 804هـ(،  أمحد الشَّ
الطَّبعة: األوىل )1410هـ-1989م(.

ين حييى بن رشف . 48 ا حميي الدِّ روضة الطَّالبني وعمدة املفتني، املؤلِّف: أبو زكريَّ
املكتب اإلسالمي، بريوت،  اويش،  الشَّ 676هـ(، حتقيق: زهري  النَّووي )ت: 

دمشق، عامن، الطَّبعة الثَّالثة )1412هـ-1991م(.
احلسني، . 49 د  حممَّ بن  صالح  بن  إسامعيل  بن  د  حممَّ املؤلِّف:  الم،  السَّ سبل 

باألمري  كأسالفه  املعروف  ين،  الدِّ عز  إبراهيم،  أبو  نعاين،  الصَّ ُثمَّ  الكحالين 
)ت: 1182هـ(، النَّارش: دار احلديث، الطَّبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

عبد . 50 أبو  املؤلِّف:  وفوائدها،  فقهها  من  ويشء  الصحيحة  األحاديث  سلسلة 
ين، بن احلاج نوح بن نجايت بن آدم، األشقودري األلباين  د نارص الدِّ الرمحن حممَّ
ياض، الطَّبعة:  : 1420هـ(، النَّارش: مكتبة املعارف للنَّرش والتَّوزيع، الرِّ )املتوىفَّ
)1415هـ-1995م(،   ،)4-1( اجلزء  النرش:  عام  املعارف(،  )ملكتبة  األوىل، 

اجلزء )6(، )1416هـ-1996م(، اجلزء )7(، )1422هـ-2002م(.
د بن يزيد القزويني، وماجه . 51 سنن ابن ماجه، املؤلِّف: ابن ماجه أبو عبد اهلل حممَّ

د فؤاد عبد الباقي النَّارش: دار إحياء  اسم أبيه يزيد )ت: 273هـ(، حتقيق: حممَّ
الكتب العربيَّة، فيصل عيسى البايب احللبي.

د بن عيسى بن َسْورة بن . 52 مذي، املؤلِّف: حممَّ ى: جامع الرتِّ مذي، املسمَّ سنن الرتِّ
مذي، أبو عيسى )ت: 279هـ(، حتقيق وتعليق: أمحد  اك، الرتِّ حَّ موسى بن الضَّ
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د فؤاد عبد الباقي )ج 3(، وإبراهيم عطوة عوض  د شاكر )ج 1، 2(، وحممَّ حممَّ
يف )ج 4، 5(، النَّارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى  س يف األزهر الرشَّ املدرِّ

البايب احللبي، مرص، الطَّبعة: الثَّانية )1395هـ-1975م(.
ْوِجردي . 53 اخلُْسَ موسى  بن  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  املؤلِّف:  الكربى،  نن  السُّ

عطا  القادر  عبد  د  حممَّ ق:  املحقِّ 458هـ(  )ت:  البيهقي  بكر  أبو  اخلراساين، 
)1424هـ- الثَّالثة  الطَّبعة:  لبنان  بريوت،  العلميَّة،  الكتب  دار  النَّارش: 

2003م(.
د بن أمحد بن عثامن . 54 ين أبو عبد اهلل حممَّ سري أعالم النُّبالء، املؤلِّف: شمس الدِّ

يخ  قني بإرشاف الشَّ ق: جمموعة من املحقِّ هبي )ت: 748هـ(، املحقِّ بن َقاْيامز الذَّ
سالة، الطَّبعة الثَّالثة )1405هـ-1985م(. سة الرِّ شعيب األرناؤوط، مؤسَّ

عيل . 55 املؤلِّف:  املأمون،  األمني  سرية  يف  العيون  إنسان  ى:  املسمَّ احللبيَّة،  رية  السِّ
)ت:  ين  الدِّ برهان  ابن  ين  الدِّ نور  الفرج،  أبو  احللبي،  أمحد  بن  إبراهيم  بن 

1044هـ(، النَّارش: دار الكتب العلميَّة، بريوت، الطَّبعة: الثَّانية )1427هـ(.
ين . 56 الدِّ زين  الفضل  أبو  املؤلِّف:  العراقي،  ألفيَّة   = والتَّذكرة  التَّبرصة  رشح 

العراقي )ت:  إبراهيم  محن بن أيب بكر بن  الرَّ حيم بن احلسني بن عبد  الرَّ عبد 
ق: عبد اللَّطيف اهلميم، ماهر ياسني فحل، النَّارش: دار الكتب  806هـ(، املحقِّ

العلميَّة، بريوت، لبنان، الطَّبعة األوىل )1423هـ-2002م(.
اهلل . 57 عبد  بن  د  حممَّ ين  الدِّ شمس  املؤلِّف:  اخلرقي،  خمترص  عىل  كيش  الزرَّ رشح 

ركيش املرصي احلنبيل )ت: 772هـ(، النَّارش: دار العبيكان، الطَّبعة: األوىل  الزَّ
)1413هـ-1993م(.

ين أبو العبَّاس أمحد بن حسني بن عيل . 58  رشح سنن أيب داود، املؤلِّف: شهاب الدِّ
افعي )ت: 844هـ(، حتقيق: عدد من الباحثني  ميل الشَّ بن رسالن املقديس الرَّ
بدار الفالح بإرشاف خالد الرباط، النَّارش: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق 
اث، الفيُّوم، مجهورية مرص العربية، الطَّبعة: األوىل )1437هـ-2016م(. الرتُّ
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د بن عبد اهلل اخلريش املالكي أبو عبد اهلل )ت: . 59 رشح خمترص خليل، املؤلِّف: حممَّ
1101هـ(، النَّارش: دار الفكر للطباعة، بريوت، بدون بيانات طبع.

املعروف، . 60 املنتهى  لرشح  النُّهى  أويل  دقائق  ى:  املسمَّ اإلرادات،  منتهى  رشح 
البهويت  إدريس  بن  حسن  ابن  ين  الدِّ صالح  بن  يونس  بن  منصور  املؤلِّف: 
)1414هـ- األوىل  الطَّبعة:  الكتب،  عامل  النَّارش:  1051هـ(،  )ت:  احلنبيل 

1993م(.
سعيد . 61 بن  نشوان  املؤلِّف:  الكلوم،  من  العرب  كالم  ودواء  العلوم  شمس 

ق: د. حسني بن عبد اهلل العمري، مطهر  احلمريى اليمني )ت: 573هـ(، املحقِّ
د عبد اهلل، دار الفكر املعارص )بريوت، لبنان(،  بن عيل اإلرياين، د. يوسف حممَّ

دار الفكر )دمشق، سورية(، الطَّبعة األوىل )1420هـ-1999م(.
محَّاد . 62 بن  إسامعيل  نرص  أبو  املؤلِّف:  العربيَّة،  وصحاح  اللُّغة  تاج  حاح  الصِّ

العلم  دار  الغفور عطار،  عبد  أمحد  393هـ(، حتقيق:  الفارايب )ت:  اجلوهري 
للماليني، بريوت، الطَّبعة الرابعة )1407هـ-1987م(.

أمور رسول . 63 املخترص من  حيح  الصَّ املسند  اجلامع  ى:  املسمَّ البخاري،  صحيح 
اهلل  عبد  أبو  إسامعيل  بن  د  حممَّ املؤلِّف:  وأيامه،  وسننه  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
النَّجاة  طوق  دار  النَّارش:  النَّارص،  نارص  بن  زهري  ق:  املحقِّ اجلعفي،  البخاري 
األوىل  الطَّبعة:  الباقي(  عبد  فؤاد  د  ترقيم حممَّ بإضافة  لطانيَّة  السُّ رة عن  )مصوَّ

)1422هـ(.
إىل . 64 العدل  العدل عن  بنقل  املخترص  حيح  الصَّ املسند  ى:  املسمَّ صحيح مسلم، 

القشريي  احلسن  أبو  اج  احلجَّ بن  مسلم  املؤلِّف:  مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول 
د فؤاد عبد الباقي، النَّارش: دار إحياء  ق: حممَّ النَّيسابوري )ت: 261هـ(، املحقِّ

الرتاث العريب، بريوت، بدون بيانات طبع.
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صفة الفتوى واملفتي واملستفتي، املؤلِّف: أبو عبد اهلل أمحد بن محدان بن شبيب . 65
ين  الدِّ نارص  د  ق: حممَّ املحقِّ 695هـ(،  احلنبيل )ت:  احلّراين  النُّمريي  بن محدان 

األلباين، النَّارش: املكتب اإلسالمي، بريوت، الطَّبعة: الثَّالثة، )1397هـ(.
اهلاشمي . 66 منيع  بن  سعد  بن  د  حممَّ اهلل  عبد  أبو  املؤلِّف:  الكربى،  الطَّبقات 

ق:  املحقِّ 230هـ(،  )ت:  سعد  بابن  املعروف  البغدادي  البرصي،  بالوالء، 
إحسان عبَّاس، النَّارش: دار صادر، بريوت، الطَّبعة: األوىل )1968م(.

نجم . 67 حفص،  أبو  إسامعيل،  بن  أمحد  بن  د  حممَّ بن  عمر  املؤلِّف:  الطَّلبة،  طلبة 
بغداد،  املثنَّى،  مكتبة  العامرة،  املطبعة  النَّارش:  537هـ(،  )ت:  النَّسفي  ين  الدِّ

العراق، تاريخ النَّرش )1311هـ(.
بن . 68 د  حممَّ بن  احلسن  ين  الدِّ ريض  املؤلِّف:  الفاخر،  واللُّباب  اخر  الزَّ العباب 

650هـ(،  )ت:  احلنفي  غاين  الصَّ القريش  العمري  العدوي  حيدر  بن  احلسن 
املة وغري موافق للمطبوع. الكتاب مرقَّم آلّيًا باملكتبة الشَّ

بن . 69 أمحد  بن  حممود  د  حممَّ أبو  املؤلِّف:  البخاري،  صحيح  رشح  القاري  عمدة 
855هـ(،  )ت:  العيني  ين  الدِّ بدر  احلنفي  الغيتايب  حسني  بن  أمحد  بن  موسى 

اث العريب، بريوت. النَّارش: دار إحياء الرتُّ
محن . 70 الرَّ عبد  الفرج  أبو  ين  الدِّ مجال  املؤلِّف:  اجلوزي،  البن  احلديث  غريب 

املعطي  عبد  الدكتور  ق:  املحقِّ 597هـ(،  )ت:  اجلوزي  د  حممَّ بن  عيل  بن 
األوىل  الطَّبعة  لبنان،  بريوت،  العلميَّة،  الكتب  دار  النَّارش:  القلعجي،  أمني 

)1405هـ-1985م(.
قتيبة . 71 بن  مسلم  بن  اهلل  عبد  د  حممَّ أبو  املؤلِّف:  قتيبة،  البن  احلديث  غريب 

ق: د. عبد اهلل اجلبوري، النَّارش: مطبعة العاين،  ينوري )ت: 276هـ(، املحقِّ الدَّ
بغداد، العراق، الطَّبعة األوىل، بدون تاريخ طبع.
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بن . 72 عمرو  بن  حممود  القاسم  أبو  املؤلِّف:  واألثر،  احلديث  غريب  يف  الفائق 
د  البجاوي، حممَّ د  ق: عيل حممَّ املحقِّ 538هـ(،  اهلل )ت:  خمرشي جار  الزَّ أمحد، 

أبو الفضل إبراهيم، النَّارش: دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطَّبعة الثَّانية.
الّسعدي . 73 اهليتمي  حجر  بن  عيل  بن  د  حممَّ بن  أمحد  املؤلِّف:  احلديثيَّة،  الفتاوى 

ين شيخ اإلسالم، أبو العبَّاس )ت: 974هـ(، النَّارش:  األنصاري، شهاب الدِّ
دار الفكر، الطَّبعة: ال يوجد.

فتح الباري رشح صحيح البخاري، املؤلَّف: أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل . 74
افعي، النَّارش: دار املعرفة، بريوت، طبعة )1379هـ(، رقَّم كتبه  العسقالين الشَّ
حه وأرشف عىل  د فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصحَّ وأبوابه وأحاديثه: حممَّ
ين اخلطيب، عليه تعليقات شيخنا اإلمام: عبد العزيز بن عبد  طبعه: حمبُّ الدِّ

اهلل بن باز هللا همحر.
يوايس املعروف بابن . 75 د بن عبد الواحد السِّ ين حممَّ فتح القدير، املؤلِّف: كامل الدِّ

اهلامم )ت: 861هـ(، النَّارش: دار الفكر، الطَّبعة: ال يوجد.
أبو . 76 احلكم،  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  محن  الرَّ عبد  املؤلِّف:  واملغرب،  مرص  فتوح 

النَّرش  عام  ينية،  الدِّ الثقافة  مكتبة  النَّارش:  257هـ(،  )ت:  املرصي  القاسم 
)1415هـ(.

بعبد . 77 املدعو  د  حممَّ ين  الدِّ زين  املؤلِّف:  غري،  الصَّ اجلامع  رشح  القدير  فيض 
املناوي  ثم  ادي  احلدَّ العابدين  زين  بن  عيل  بن  العارفني  تاج  بن  ؤوف  الرَّ
الطَّبعة:  مرص،  الكربى،  التِّجارية  املكتبة  النَّارش:  1031هـ(،  )ت:  القاهري 

األوىل )1356هـ(.
د بن عبد اجلبَّار . 78 ر، منصور بن حممَّ قواطع األدلَّة يف األصول، املؤلِّف: أبو املظفَّ

489هـ(،  )ت:  افعي  الشَّ ُثمَّ  احلنفي  التَّميمي  معاين  السَّ املروزي  أمحد  بن 
الكتب  دار  النَّارش:  افعي،  الشَّ إسامعيل  حسن  د  حممَّ حسن  د  حممَّ ق:  املحقِّ

العلميَّة، بريوت، لبنان، الطَّبعة: األوىل )1418هـ-1999م(.
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العزيز . 79 عبد  ين  الدِّ عز  د  حممَّ أبو  املؤلِّف:  األنام،  مصالح  يف  األحكام  قواعد 
ب بسلطان  امللقَّ مشقي،  الدِّ لمي  السُّ بن احلسن  القاسم  أيب  بن  الم  السَّ بن عبد 
دار  النَّارش:  نقيطي،  الشَّ التَّالميد  بن  حممود  ق:  املحقِّ 660هـ(،  )ت:  العلامء 

املعارف بريوت، لبنان، بدون بيانات طبع.
أمحد . 80 بن  اهلل  عبد  ين  الدِّ موفق  د  حممَّ أبو  املؤلِّف:  أمحد،  اإلمام  فقه  يف  الكايف 

بابن  هري  الشَّ احلنبيل،  مشقي  الدِّ ُثمَّ  املقديس  اجلامعييل  قدامة  بن  د  حممَّ بن 
األوىل  الطَّبعة:  العلميَّة،  الكتب  دار  النَّارش:  620هـ(،  )ت:  املقديس  قدامة 

)1414هـ-1994م(.
د بن عبد . 81 د بن حممَّ الكامل يف التَّاريخ، املؤلِّف: أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممَّ

ين ابن األثري )ت: 630هـ(،  يباين اجلزري، عز الدِّ الكريم بن عبد الواحد الشَّ
الم تدمري، النَّارش: دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان،  حتقيق: عمر عبد السَّ

الطَّبعة: األوىل )1417هـ-1997م(.
ين بن . 82 اف القناع عن متن اإلقناع، املؤلِّف: منصور بن يونس بن صالح الدِّ كشَّ

حسن بن إدريس البهويت احلنبيل )ت: 1051هـ(، النَّارش: دار الكتب العلميَّة، 
بدون بيانات طبع.

عبد . 83 الفرج  أبو  ين  الدِّ مجال  املؤلِّف:  حيحني،  الصَّ حديث  من  املشكل  كشف 
ق: عيل حسني البواب،  د اجلوزي )ت: 597هـ(، املحقِّ محن بن عيل بن حممَّ الرَّ
طبع،  بيانات  بدون  ة،  عوديَّ السُّ العربيَّة  اململكة  ياض،  الرِّ الوطن،  دار  النَّارش: 

وتاريخ نرش.
موسى . 84 بن  أيُّوب  املؤلِّف:  اللُّغوية،  والفروق  املصطلحات  يف  معجم  الكلِّيات 

ق: عدنان  احلسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء احلنفي )ت: 1094هـ(، املحقِّ
سالة، بريوت، بدون بيانات طبع. سة الرِّ د املرصي، النَّارش: مؤسَّ درويش، حممَّ
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ابن . 85 ين  الدِّ مجال  الفضل،  أبو  عىل،  بن  مكرم  بن  د  حممَّ املؤلِّف:  العرب،  لسان 
صادر،  دار  النَّارش:  711هـ(،  )ت:  اإلفريقي  الرويفعي  األنصاري  منظور 

بريوت، الطَّبعة: الثَّالثة )1414هـ(.
يوسف . 86 بن  عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  املؤلِّف:  الفقه،  أصول  يف  اللُّمع 

الثَّانية  الطَّبعة:  العلميَّة،  الكتب  دار  النَّارش:  476هـ(،  )ت:  ريازي  الشِّ
)2003م-1424هـ(.

د ابن مفلح، . 87 د بن عبد اهلل بن حممَّ املبدع يف رشح املقنع، املؤلِّف: إبراهيم بن حممَّ
ياض،  النَّارش: دار عامل الكتب، الرِّ ين )ت: 884هـ(،  أبو إسحاق، برهان الدِّ

الطَّبعة )1423هـ-2003م(.
)ت: . 88 خيس  السَّ األئمة  شمس  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  د  حممَّ املؤلِّف:  املبسوط، 

النَّرش  تاريخ  طبعة،  بدون  الطَّبعة:  بريوت،  املعرفة،  دار  النَّارش:  483هـ(، 
)1414هـ-1993م(.

ين أبو العبَّاس أمحد بن عبد احلليم بن تيميَّة . 89 جمموع الفتاوى، املؤلِّف: تقي الدِّ
ع  النَّارش: جممَّ د بن قاسم،  محن بن حممَّ الرَّ ق: عبد  اين )ت: 728هـ( املحقِّ احلرَّ
ة،  عوديَّ ة، اململكة العربيَّة السُّ يف، املدينة النَّبويَّ امللك فهد لطباعة املصحف الرشَّ

عام النَّرش )1416هـ-1995م(.
أمحد . 90 بن  عمر  بن  د  حممَّ املؤلِّف:  واحلديث،  القرآن  غريبي  يف  املغيث  املجموع 

ق: عبد  د األصبهاين املديني، أبو موسى )ت: 581هـ(، املحقِّ بن عمر بن حممَّ
وإحياء  العلمي  البحث  مركز  القرى،  ُأمِّ  جامعة  النَّارش:  العزباوي،  الكريم 
مة،  املكرَّ ة  مكَّ اإلسالميَّة،  راسات  والدِّ يعة  الرشَّ يَّة  كلِّ اإلسالمي،  اث  الرتُّ
ة،  عوديَّ السُّ العربيَّة  اململكة  ة،  جدَّ والتَّوزيع،  والنَّرش  للطِّباعة  املدين  دار 
عام   )3-2( املجلَّد  )1406هـ-1986م(،  عام   )1( املجلَّد  األوىل:  الطَّبعة 

)1408هـ-1988م(.
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املحكم واملحيط األعظم، املؤلِّف: أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس . 91
بريوت،  العلميَّة،  الكتب  دار  هنداوي،  احلميد  عبد  ق:  املحقِّ 458هـ(،  )ت: 

الطَّبعة األوىل )1421هـ-2000م(.
92 .-326( عباد  بن  إسامعيل  احب،  الصَّ الكفاة،  كايف  املؤلِّف:  اللُّغة،  يف  املحيط 

د حسن آل ياسني، النَّارش: عامل الكتب، بريوت، لبنان،  ق: حممَّ 385هـ(، املحقِّ
الطَّبعة األوىل )1414هـ-1994م(.

د بن أيب بكر بن عبد القادر . 93 ين أبو عبد اهلل حممَّ حاح، املؤلِّف: زين الدِّ خمتار الصِّ
املكتبة  النَّارش:  د،  حممَّ يخ  الشَّ يوسف  ق:  املحقِّ 666هـ(،  )ت:  ازي  الرَّ احلنفي 
)1420هـ- اخلامسة  الطَّبعة:  صيدا،  بريوت،  النَّموذجيَّة،  ار  الدَّ ة،  العرصيَّ

1999م(.
)ت: . 94 املريس  سيده  بن  إسامعيل  بن  عيل  احلسن  أبو  املؤلِّف:  املخصص، 

العريب،  اث  الرتُّ إحياء  دار  النَّارش:  جفال،  إبراهيم  خليل  ق:  املحقِّ 458هـ(، 
بريوت، الطَّبعة: األوىل )1417هـ -1996م(.

القادر . 95 املختار بن عبد  د  د األمني بن حممَّ املؤلِّف: حممَّ الفقه،  رة يف أصول  مذكِّ
املدينة  واحلكم،  العلوم  مكتبة  النَّارش:  1393هـ(،  )ت:  نقيطي  الشَّ اجلكني 

رة، الطَّبعة: اخلامسة )2001م(. املنوَّ
بن . 96 اهلل  عبد  بن  د  حممَّ احلاكم  اهلل  عبد  أبو  املؤلِّف:  حيحني،  الصَّ عىل  املستدرك 

بِّي الطَّهامين النَّيسابوري املعروف بابن  د بن محدويه ابن ُنعيم بن احلكم الضَّ حممَّ
العلميَّة،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  حتقيق:  405هـ(،  )ت:  البيع 

بريوت، الطَّبعة األوىل )1411هـ-1990م(.
بن . 97 بن حنبل  د  بن حممَّ أمحد  اهلل  أبو عبد  املؤلِّف:  بن حنبل،  اإلمام أمحد  مسند 

ق: شعيب األرنؤوط، عادل مرشد،  يباين )ت: 241هـ( املحقِّ هالل بن أسد الشَّ
سالة  سة الرِّ كي، النَّارش: مؤسَّ وآخرون إرشاف: د. عبد اهلل بن عبد املحسن الرتُّ
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د شاكر، دار احلديث،  بتحقيق: أمحد حممَّ )1421هـ-2001م(، طبعة أخرى 
القاهرة، الطَّبعة: األوىل )1416هـ-1995م(.

بن . 98 املؤلِّف: عياض بن موسى بن عياض  اآلثار،  األنوار عىل صحاح  مشارق 
العتيقة  املكتبة  النَّارش:  الفضل )ت: 544هـ(،  أبو  السبتي،  اليحصبي  عمرون 

اث، بدون تاريخ نرش. ودار الرتُّ
د بن عبد اهلل اخلطيب العمري، أبو عبد اهلل، ويل . 99 مشكاة املصابيح، املؤلِّف: حممَّ

املكتب  األلباين،  ين  الدِّ نارص  د  حممَّ حتقيق:  741هـ(،  )ت:  التِّربيزي  ين،  الدِّ
اإلسالمي، بريوت، الطَّبعة: الثَّالثة )1985م(.

ين أمحد . 100 جاجة يف زوائد ابن ماجه، املؤلِّف: أبو العباس شهاب الدِّ مصباح الزُّ
افعي  بن أيب بكر بن إسامعيل بن سليم بن قايامز بن عثامن البوصريي الكناين الشَّ
د املنتقى الكشناوي، النَّارش: دار العربية، بريوت،  ق: حممَّ )ت: 840هـ(، املحقِّ

الثَّانية )1403هـ(. الطَّبعة: 
)ت: . 101 عمر  احلميد  عبد  خمتار  أمحد  د.  املؤلِّف:  املعارصة،  العربيَّة  اللُّغة  معجم 

)1429هـ- األوىل  الطَّبعة:  الكتب،  عامل  عمل،  فريق  بمساعدة  1424هـ(، 
2008م(.

)إبراهيم . 102 مرص،  بالقاهرة،  العربيَّة  الُلغة  جممع  املؤلِّف:  الوسيط،  املعجم 
عوة.  ار(، النَّارش: دار الدَّ د النَّجَّ يَّات، حامد عبد القادر، حممَّ مصطفى، أمحد الزَّ

بدون تاريخ طبع.
قنيبي، . 103 صادق  حامد  قلعجي،  اس  روَّ د  حممَّ املؤلِّف:  الفقهاء،  لغة  معجم 

الثَّانية  الطَّبعة  األردن،  ن،  والتَّوزيع، عامَّ والنَّرش  للطِّباعة  النَّفائس  دار  النَّارش: 
)1408هـ-1988م(.
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ابن عىل، . 104 أبى املكارم  يِّد  السَّ املؤلِّف: نارص بن عبد  املغرب يف ترتيب املعرب، 
دار  النَّارش:  610هـ(،  )ت:  ِزّى  امُلَطرِّ اخلوارزمي  ين  الدِّ برهان  الفتح،  أبو 

الكتاب العريب، بدون تاريخ نرش.
قدامة . 105 بن  د  حممَّ بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  ين  الدِّ موفق  د  حممَّ أبو  املؤلِّف:  املغني، 

)ت:  املقديس  قدامة  بابن  هري  الشَّ احلنبيل،  مشقي  الدِّ ُثمَّ  املقديس  اجلامعييل 
620هـ(، النَّارش: مكتبة القاهرة، تاريخ النَّرش )1388هـ-1968م(.

الكاتب . 106 اهلل،  عبد  أبو  يوسف،  بن  أمحد  بن  حممد  املؤلِّف:  العلوم،  مفاتيح 
دار  النَّارش:  األبياري،  إبراهيم  ق:  املحقِّ 387هـ(،  )ت:  اخلوارزمي  البلخي 

الكتاب العريب، الطَّبعة الثَّانية، بدون تاريخ نرش.
ى . 107 ى بن عثامن بن أسعد ابن املنجَّ ين املنجَّ املمتع يف رشح املقنع، املؤلِّف: زين الدِّ

بن  اهلل  بن عبد  امللك  احلنبيل )631-695هـ(، دراسة وحتقيق: عبد  التنوخي 
دهيش، الطَّبعة: الثَّالثة )1424هـ-2003م(.

أبو . 108 احلافظ  اإلمام  املؤلِّف:  هنع هللا يضر،  اخلطاب  بن  عمر  املؤمنني  أمري  مناقب 
)ت:  البغدادي  اجلوزي  ابن  عيل  بن  د  حممَّ بن  عيل  بن  محن  الرَّ عبد  الفرج 
األعىل  املجلس  طباعة  التَّميمي،  صربي  حسن  عامر  د.  أ.  حتقيق:  597هـ(، 

ؤون اإلسالميَّة، مملكة البحرين، الطَّبعة األوىل )1435هـ-2013م(. للشُّ
أبو . 109 املؤلِّف:  مسلم(،  صحيح  )رشح  اج  احلجَّ بن  مسلم  صحيح  رشح  املنهاج 

إحياء  دار  النَّارش:  676هـ(،  )ت:  النَّووي  رشف  بن  حييى  ين  الدِّ حميي  ا  زكريَّ
اث العريب، بريوت، لبنان، الطَّبعة الثَّانية )1392ه(. الرتُّ

ين حييى . 110 الدِّ ا حميي  أبو زكريَّ املؤلِّف:  اج،  احلجَّ بن  املنهاج رشح صحيح مسلم 
الطَّبعة  بريوت،  العريب،  اث  الرتُّ إحياء  دار  676هـ(،  )ت:  النَّووي  رشف  بن 

الثانية، بدون بيانات طبع.
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افعي، املؤلِّف: أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف . 111 ب يف فقه اإلمام الشَّ املهذَّ
ريازي )ت: 476هـ(، النَّارش: دار الكتب العلميَّة، بدون بيانات طبع. الشِّ

هري . 112 الشَّ الغرناطي  اللخمي  د  حممَّ بن  موسى  بن  إبراهيم  املؤلِّف:  املوافقات، 
سلامن،  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبو  ق:  املحقِّ 790هـ(،  )ت:  اطبي  بالشَّ

النَّارش: دار ابن عفان، الطَّبعة: األوىل )1417هـ-1997م(.
ابن . 113 بناء بعض األحكام عىل العرف، منشور يف جمموع رسائل  العرف يف  نرش 

عابدين. بدون بيانات طبعة.
يلعي، . 114 الزَّ ختريج  يف  األملعي  بغية  حاشيته  مع  اهلداية،  ألحاديث  اية  الرَّ نصب 

)ت:  يلعي  الزَّ د  حممَّ بن  يوسف  بن  اهلل  عبد  د  حممَّ أبو  ين  الدِّ مجال  املؤلِّف: 
احلاشية:  ووضع  حه  صحَّ الَبنُّوري،  يوسف  د  حممَّ للكتاب:  م  قدَّ 762هـ(، 
يوسف  د  حممَّ أكملها  ثم  احلج،  كتاب  إىل  الفنجاين،  الديوبندي  العزيز  عبد 
ان للطِّباعة والنَّرش، بريوت،  يَّ سة الرَّ د عوامة، مؤسَّ ق: حممَّ الكاملفوري. املحقِّ
ةـ الطَّبعة األوىل )1418هـ- عوديَّ لبنان، دار القبلة للثَّقافة اإلسالميَّة، جدة، السُّ

1997م(.
املبارك . 115 عادات  السَّ أبو  ين  الدِّ جمد  املؤلِّف:  واألثر،  احلديث  غريب  يف  النِّهاية 

األثري )ت:  ابن  اجلزري  يباين  الشَّ الكريم  عبد  بن  د  بن حممَّ د  بن حممَّ د  بن حممَّ
املكتبة  النَّارش:  الطِّناحي،  د  حممَّ حممود  الزاوي،  أمحد  طاهر  حتقيق:  606هـ(، 

العلميَّة، بريوت )1399هـ-1979م(.
اليمني . 116 وكاين  الشَّ اهلل  عبد  بن  د  حممَّ بن  عيل  بن  د  حممَّ املؤلِّف:  األوطار،  نيل 

ين الصبابطي، النَّارش: دار احلديث، مرص،  )ت: 1250هـ(، حتقيق: عصام الدِّ
الطَّبعة: األوىل )1413هـ-1993م(.

)ت: . 117 الطُّويس  الغزايل  د  حممَّ بن  د  حممَّ حامد  أبو  املؤلِّف:  املذهب،  يف  الوسيط 
د تامر، دار السالم، القاهرة،  د حممَّ ق: أمحد حممود إبراهيم، حممَّ 505هـ(، املحقِّ

الطَّبعة األوىل )1417هـ(.
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المقدمة

العلم  معاقل  وشيد  املحكم،  بكتابه  الدين  قواعد  د  مهَّ الذي  هلل  احلمد 
وأوقف  م،  وفهَّ عباده  من  خريًا  به  أراد  من  دينه  يف  ه  وَفقَّ وأحكم،  بخطابه 
فأحكم،  حكم  من  فسبحان  وأهلم،  مراده  أرسار  من  شاء  ما  عىل  شاء  من 
ف وعلَّم، علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، وأشهد  وحلل وحرم، وعرَّ
أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له شهادة هتدي إىل الطريق األقوم، وأشهد 
أن حممدًا عبده ورسوله املخصوص بجوامع الكلم، وبدائع احلكم، وودائع 

العلم واحللم والكرم، صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم)1(.

أما بعد؛ فإنَّ السعي يف سبيل فقه الكتاب والسنة سعٌي بني شعائر اهلل، 
بينهام، ومن استزاد منهام فقد تزود  فمن سلك سبيله فام أعظم أجر تطوافه 

ادِ ٱلَّۡقَوٰى﴾. لتقوى ربه، فليستِزد وليتزود ﴿فَإِنَّ َخۡيَ ٱلزَّ

وإن خرَي ما ُيسعى فيه ويعتني به من فقِهِهام فقُه القواعد الفقهية املستنبطة 
منهام؛ مجعًا، ودراسًة، وحتريرًا، وتأصياًل، وتطبيقًا.

بالتدقيق  ٌة  أو جمموعًة- حلريَّ العلامء  القواعد -مبثوثًة يف كتب  وإنَّ هذه 
والتمحيص ملا ُيبني عىل طردها من أحكام وفروع.

والتأصيل،  والتحرير،  بالدراسة،  ة  احلِريَّ الفقهية  القواعد  من  وإن 
األربعة  الفقهية  املذاهب  من  مذهب  يف  ُذكرت  فقهيًة  قاعدًة  والتطبيق؛ 

صدر املقدمة مقتبس من صدر مقدمة ابن رجب لقواعده )3/1(.  )1(
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دون غريه، وتتابع بعُض علامء هذا املذهب عىل الترصيح هبا، ومل يرش إليها 
بعُضهم، وبعٌض َذَكَرها بصياغٍة أخص ِمن بعض.

سقطت  »َمن  بقوله:  احلنابلة  بعض  صاغها  قاعدة  هي  القاعدة؛  وهذه 
عنه العقوبة بإتالف نفس أو طرف، مع قيام املقتيض له؛ ملانع؛ ضوعف عليه 

الغرم«.

ومما استدعى الوقوف أمام هذه القاعدة، واسرتعى االنتباه؛ أين مل أجد 
قيود  عليها  انطبقت  كثرية  مسائل  يف  حكمها  بطرد  يرصحون  هبا  القائلني 

القاعدة التي ذكروها، حيث مل يذكروا فيها ما يتوافق مع حكم القاعدة.

بيانًا  يستلزم  إهبامًا  القاعدة  صياغة  يف  وضعوها  التي  القيود  يف  أن  كام 
يوضح املراد؛ ويستوجب وضع ضوابط جتيل حمل القاعدة، ومورد تطبيقها.

البحث: مشكلة 

فيها  واألقوال  القاعدة  حترير  )عدم  مشكلة  حل  إىل  هيدف  البحث  هذا 
من اجلانب التأصييل(.

وهو حياول اجلواب عن األسئلة الرئيسة التالية:

- ما مذهب الفقهاء يف هذه القاعدة؟ وما الراجح فيها؟

- وما هي رشوط القاعدة؟

- وما أحكام الغرم املذكور فيها؟

- وهل يطرد القائلون هبذه القاعدة حكمها يف مجيع صورها؟
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حدود املوضوع:

القاعدة،  وبيان صيغ  للقاعدة،  التأصيلية  الدراسة  املوضوع منحرص يف 
وِذكر  وجدت،  إن  ومستثنياهتا  رشوطها،  وبيان  ودراستها،  ومعناها، 

تطبيقاهتا.

التطبيقات الفقهية للقاعدة دراسة فقهية  وال يدخل يف املوضوع دراسة 
مقارنة)1(.

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

تظهر أمهية هذا املوضوع وأسباب اختياره فيام ييل:

عند  صورها  يف  األقوال  وكثرة  القاعدة،  هذه  يف  الكالم  َتشعُّب   .1
الفقهية  املذاهب  للقاعدة يف  التأصيلية  الدراسة  القائلني هبا، وهذا يستدعي 

عمومًا، ويف املذهب القائل هبا خصوصًا.

2. اختالف قول املذهب القائل هبا، بل اختالف قول العامل الواحد فيها 
أحيانًا)2(.

وسيتبع الباحُث هذا البحَث ببحٍث آخر يعتني باجلانب التطبيقي للقاعدة فقهًا وقضاًء   )1(
بإذن اهلل تعاىل.

وهلذا مثاالن اطلع عليهام الباحث:  )2(
خصا   )139/6 القناع  وكشاف  )اإلقناع  يف  هللا امهمحر  والبهويت  احلجاوي  أن  األول: 
أما يف )الزاد والروض  بالثمر والكثر واملاشية،  الغرم يف السقة من غري حرز  تضعيف 
375/6( فقد عمم احلجاوي التضعيف لكل مسوق من غري حرز، فقال: »ومن رسق 
شيئًا من غري حرز ثمرًا كان أو كثرًا أو غريمها أضعفت عليه القيمة«، وخالفه البهويت، =
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3. حاجة القاعدة إىل سرب أحواهلا وتقسيامهتا؛ ليتضح حكمها بتفصيل.

4. حاجة القاعدة إىل بيان عدة رشوط تضبطها عند القائلني هبا.

وعدم  اطرادها،  من  للتأكد  تطبيقاهتا؛  معرفة  إىل  القاعدة  حاجة   .5
فيها. االستثناء 

6. أمهية القاعدة يف اجلانب القضائي، ال سيام عند توجه القضاء إىل عدم 
إيقاع العقوبات املقدرة؛ ملانع من املوانع.

أهداف املوضوع:

هيدف هذا املوضوع عىل وجه العموم إىل ما ييل:

واملاشية،  واجلامر  والطلع  بالثمر  خاص  التضعيف  أن  )التنقيح(  يف  »وقدم  فقال:   =
وقطع به يف )املنتهى( وغريه«.

الثاين: أن ابن عثيمني هللا همحر نظم هذه القاعدة بعمومها فقال:
وضاعـف الغـرم عـىل مـن ثبتـت

سقطت ثم  عليه  عقوبة 
مـا غـري  ِمـن  كسـارٍق  ملانـٍع 

كتام لِضاٍل  وَمن  ٍز  حمرَّ
وحكى يف الرشح املمتع )367/14( القولني يف مسألة تضعيف الغرم يف السقة من 
غري حرز فيام ال نص فيه، ورأى أن القول بالتضعيف أقرب، كام أنه يف رشح منظومة 
تقتيض  القاعدة  أن  »إال  قال:  ثم  الثاين  القول  ذكر  )ص348(  وقواعده  الفقه  أصول 

العموم«.
إال أنه يف )تعليقه عىل قواعد شيخه ابن سعدي ص203( خص التضعيف يف املسألة 
العلم  بالثمر واملاشية، وعمم بعض أهل  ابن سعدي ذلك  فقال: »خص  فيه نص  فيام 
جييء  مل  وما  النص،  به  جاء  ما  عىل  ُيقترص  أن  واألوىل  حرز،...  غري  من  رسق  فيمن 

األصل أنه ال يضمن إال بمثله أو قيمته«.
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1. حترير املذاهب الفقهية يف القاعدة من اجلانب التأصييل.

2. معرفة الرأي الراجح يف القاعدة.

هذه  أحكام  ببيان  خاصة،  والقضاء  والفقه  عامة،  املجتمع  خدمة   .3
الدقيقة. بتفاصيلها  القاعدة 

السابقة: الدراسات 

بعد البحث يف قواعد البيانات، واملكتبات العامة، واجلامعية، مل أجد من 
درس هذه القاعدة، ال من اجلانب التأصييل، وال من اجلانب التطبيقي.

القواعد يف  القاعدة يف بعض كتب  إيراد هذه  ما وقفت عليه هو  وغاية 
بيان  مع  املعارصة،  الفقهية  القواعد  موسوعات  ويف  فقط،  احلنبيل  املذهب 
بعض تطبيقاهتا، دون دراسة تأصيلية للقاعدة، وال دراسة تطبيقية لتطبيقاهتا.

البحث: منهج 

املبني عىل االستقراء لنصوص الرشع،  العلمي  املنهَج  التزمت يف بحثي 
يف  مراعيًا  منها،  واالستنباط  وحتليلها،  العلم،  أهل  لنصوص  واالستقراء 

املنهج اإلجراءات اآلتية:

ليتضح  بيان حكمها،  قبل  دقيقًا  بحثها تصويرًا  املراد  املسألة  1. تصوير 
املقصود من دراستها.

2. االعتناء بالتفريق بني املصطلحات املتشاهبة يف املسألة.

3. الرتكيز عىل موضوع البحث، وجتنب االستطراد.
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4. االعتناء برضب األمثال الواقعية.

5. عزو اآليات إىل سورها مع ذكر رقم اآلية.

الكتاب والباب  إثبات  6. ختريج األحاديث من مصادرها األصلية مع 
يف  تكن  مل  -إن  درجتها  يف  الشأن  أهل  ذكره  ما  وبيان  احلديث،  ورقم 

الصحيحني أو أحدمها- فإن كانت كذلك، فأكتفي حينئذ بتخرجيها منها.

يتبعه املصطلح، أو من  الذي  الفن  التعريف باملصطلحات من كتب   .7
املعتمدة. كتب املصطلحات 

8. توثيق املعاين من معاجم اللغة املعتمدة، وتكون اإلحالة عليها باملادة 
واجلزء والصفحة.

9. االعتناء بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الرتقيم.

10. تكون اخلامتة متضمنة أهم النتائج والتوصيات.

البحث: تقسيامت 

يتألف هذا البحث من مقدمة، ومتهيد، وسبعة مباحث، وخامتة، وفهرس 
مصادر.

املقدمة:

وأسباب  وأمهيته  املوضوع،  وحدود  البحث،  مشكلة  عىل  وتشتمل 
اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وتقسيامته.

التمهيد: وفيه تعريف القواعد الفقهية، وأنواعها.
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وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطالحًا.

املطلب الثاين: أنواع القواعد الفقهية، وحمل اندراج القاعدة منها.

املبحث األول: تأريخ القاعدة، وصيغها.

املبحث الثاين: القواعد ذات العالقة.

املبحث الثالث: معنى القاعدة.

املبحث الرابع: دراسة القاعدة.

املبحث اخلامس: رشوط القاعدة.

املبحث السادس: تطبيقات القاعدة.

القاعدة. املبحث السابع: مستثنيات 

اخلامتة.

فهرس املصادر.

واهلل أسأل التوفيق والسداد واإلعانة.
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التمهيد

المطلب األول: تعريف القواعد الفقهية لغة واصطالحًا:

أوالً: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركبًا وصفيًا:

أ. تعريف القواعد لغًة:

القواعد لغة: مجع )قاعدة(، وهي اسم فاعل من الفعل الثالثي )َقَعَد(.

»وَقَعَد َيقعد ُقعودًا ومقعدًا أي جلس«)1(.

قال ابن فارس: »القاف والعني والدال أصل مطرد منقاس ال خُيَلف، وهو 
يضاهي اجللوس، وإن كان ُيتكلم يف مواضع ال ُيتكلم فيها بِاجْلُُلوِس«)2(.

وُتطلق )القاعدة( عىل أصل األُّس.

وقواعد  اإلساُس،  والَقواِعُد:  األس،  أصل  »القاعدة  منظور:  ابن  قال 
ٱۡلَۡيِت  ِمَن  ٱۡلَقَواِعَد  إِبَۡرٰهُِۧم  يَۡرَفُع  ﴿ِإَوۡذ  التنزيل:  ويف  إساسه،  البيت، 

ِإَوۡسَمٰعِيُل﴾ )سورة البقرة: 127(«)3(.
ومنه قوهلم: »بنى أمره عىل قاعدة«)4(.

ومن هذا الباب استعامل الفقهاء لكلمة )قاعدة( للقاعدة الفقهية؛ فهي 
أساس للفروع الفقهية، كام أن قاعدة البيت أساس له.

لسان العرب، )359/3(، باب الدال فصل القاف.  )1(
مقاييس اللغة، )108/5( باب القاف والعني وما يثلثهام.  )2(

لسان العرب، )361/3(، باب الدال فصل القاف.  )3(
تاج العروس من جواهر القاموس، )60/9(، باب قعد.  )4(
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ب. تعريف القاعدة يف االصطالح العام:

الفقهية،  القاعدة  يشمل  )والذي  العام  باالصطالح  للقاعدة  ورد 
تعريفات،  عدة  ونحوها(  واحلسابية  والنحوية،  والعقدية،  واألصولية، 

وأفضلها تعريف صدر الرشيعة: أن »القواعد: هي القضايا الكلية«)1(.

)الفقهية(: تعريف 

الفقهية قيد يف القواعد؛ إلخراج ما ليس فقهيًا منها؛ كقواعد احلساب، 
واهلندسة، وأصول الفقه.

والفقه لغًة: مصدر من الفعل الثالثي )َفِقَه يفَقه(.

وَفِقَه يفَقه فِقهًا أي عِلم وفِهم وأدرك.

قال ابن فارس »الفاء والقاف واهلاء أصل واحد صحيح يدل عىل إدراك 
اليشء والعلم به«)2(.

واصطالحًا: فقد قيلت فيه تعريفات كثرية، لكن اشتهر منها وشاع أنَّه: 
»العلم باألحكام الرشعية العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية«)3(.

التوضيح بحاشية التلويح )20/1(.  )1(
مقاييس اللغة، )442/4(.  )2(

أصول الفقه )احلد واملوضوع والغاية( للباحسني )ص68(.  )3(
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ثانيًا: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علاًم ولقبًا عىل قواعد معينة:

هذه  وأفضل  تعريفات،  عدة  االعتبار  هبذا  الفقهية  للقاعدة  ورد 
ا:  التعريفات تعريف شيخنا د. يعقوب الباحسني هللا همحر، حيث عرفها بأهنَّ

»قضية فقهية كلية، جزئياهتا قضايا فقهية كلية«)1(.

وهذا أفضل التعريفات ألمور:

ألنَّه  بـ)احلكم(؛  التعبري  من  أوىل  وهو  قضية،  ا  بأهنَّ القاعدة  عرف  أنه  أ. 
وأشمل؛  أتم،  بالقضية  التعبري  أنَّ  إال  القضية  أجزاء  أهم  احلكم  كان  وإن 

لتناوهلا )احلكم(، و)املحكوم عليه(.

ب. أنه خصص بالقضية الفقهية من عموم ما يطلق عليه لفظ )القضية(.

ج. أنَّه رصح بكون القاعدة قضية كلية، خالفًا ملن وصفها بكوهنا أغلبية؛ 
وذلك عائد إىل أن ختَلف بعض اجلزئيات ال يقدح يف كلية القاعدة.

وكون القاعدة الفقهية كلية يتضمن أمرين:

األول: أنَّ هلا جزئيات؛ أي فروعًا.

الثاين: أن احلكم فيها منطبق عىل كل جزئيات حمكومها.

كلية  قضايا  إطارها  عن  خيرج  مهم  بقيد  الكلية  القضية  هذه  قيد  أنه  د. 
كثرية، وهذا القيد هو أن جزئيات القاعدة ال بد أن تكون قضايا كلية كذلك.

أي أن القاعدة الفقهية ختتلف عن غريها بأنَّ جلزئياهتا جزئيات كذلك.

القواعد الفقهية )52-39(.  )1(
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فهذا القيد حد فاصل بني القاعدة الفقيهة من جهة، والقاعدة القانونية، 
والفروع الفقيهة العامة، والفروع الفقيهة اجلزئية اخلاصة من جهة أخرى)1(.

المطلب الثاني: أنواع القواعد الفقهية، ومحل القاعدة منها:

رتبة  عىل  ال  مراتب،  عىل  وهي  واحدًا،  نوعًا  ليست  الفقهية  القواعد 
واحدة؛ سواٌء من حيث مصادرها ومآخذها، أو من حيث العموم والشمول 
كان  وسواٌء  فيها،  واالختالف  عليها  االتفاق  حيث  من  أو  أحكامها،  يف 
تتنوع  الواحد، وهي أيضًا  الفقهية، أو بني فقهاء املذهب  ذلك بني املذاهب 

باعتبارات خمتلفة أخرى، تبعًا للحيثية التي ُينظر منها إليها.

وسيكون الكالم هنا عن أهم هذه التقسيامت التي ذكرها العلامء، وهو 
أقسام أو أنواع القواعد الفقهية من حيث االتساع والشمول، والذي سيتم 
تناوله بيشء من التفصيل، والسيام وأن معرفته تعطي تصورًا عن الفروق بني 

القواعد الفقهية، ثم يتبع ذلك بيان حمل قاعدة البحث ضمن هذه األنواع.

الفرع األول: أنواع القواعد الفقهية من حيث االتساع والشمول:

وابن  كالسبكي  الفقهية؛  القواعد  يف  املتقدمني  املصنفني  من  كثري  تتابع 
نجيم والسيوطي يف أشباههم وغريهم إىل تقسيم القواعد الفقهية إىل قواعد 
ختتص بالقواعد اخلمس أو الست الكربى، وقواعد كلية تضم أهم القواعد 

بني  التمييز  يف  اجللية  املعايري   ،)54-52( للباحسني  الفقهية  القواعد  انظر:  لالستزادة   )1(
األحكام والقواعد والضوابط الفقهية له )45-40(.
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باب  أبواب شتى، وقواعد من  فروٌع من  فيها  العامة، والتي يدخل  الفقهية 
واحد)1(.

م املصنفون املعارصون يف تأصيل علم القواعد الفقهية هذا التقسيم  وقدَّ
من هذه احليثية)2(، وهو تقسيم حسن؛ إلبرازه ُرتَب القواعد ومنازهلا.

إال أن أفضل تقسيم للقواعد الفقهية يف نظر الباحث من هذه احليثية هو 
تقسيم  فيه  تم  والذي  واألصولية()3(،  الفقهية  للقواعد  زايد  )معلمة  تقسيم 
بأوسعها،  بدءًا  وأبوابه؛  الفقه  ألقسام  شموهلا  حيث  من  الفقهية  القواعد 
حمققًا  التقسيم  هذا  لكون  وذلك؛  واحد،  بباب  املختصة  بالقواعد  وانتهاًء 

ملقصود التقسيم السابق، وشاماًل جلميع القواعد.

وأقسام الفقه التي بني عليها هذا التقسيم للقواعد الفقهية هي:

1. العبادات.

2. املعامالت املالية.

3. املناكحات )فقه األرسة(.

)ص11(،  نجيم  البن  والنظائر  األشباه   ،)12/1( للسبكي  والنظائر  األشباه  انظر:   )1(
عىل   )435/2( للعالئي  املذهب  املجموع   ،)12/1( للسيوطي  والنظائر  األشباه 

اختالف يسري بينهم.
املقري  لقواعد  محيد  ابن  حتقيق  مقدمة  )ص118(،  للباحسني  الفقهية  القواعد  انظر:   )2(

)ص134(.
وهي موسوعة علمية شاملة تضم القواعد الفقهية واألصولية واملقاصدية مع الضوابط   )3(
الفقهية، وهي ثمرة قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم )24( يف مؤمتره الثالث، وقد 

.)https://iifa-aifi.org/ar/2965.html( تم نرشها عام 1434هـ. انظر: موقع املجمع
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4. العقوبات.

5. السياسة الرشعية.

6. اآلداب الرشعية.

وهي  أبواب،  إىل  يتفرع  األقسام  هذه  من  قسم  كل  أن  املعلوم  ومن 
الفقهاء  أكثر  يسميها  التي  وهي  الفقه،  كتب  يف  املعتمدة  الفقهية  األبواب 
اختالف  من  الفقهاء  بني  ما  عىل  ونحوها،  الصالة  كتاب  أو  كباب  )كتبًا(؛ 

وتفاوت يف تبويبها، توسيعًا وتضييقًا، ومجعًا وتفريقًا.

واعتامدًا عىل هذه األقسام واألبواب تم تقسيم القواعد الفقهية إىل)1(:

1.قواعد كربى.

2. قواعد كبرية.

3. قواعد متوسطة.

4. قواعد صغرى.

وبيان هذه األنواع كالتايل)2(:

النوع األول: القواعد الكلية الكربى )القواعد اخلمس(:

واملشقة  بالشك،  يزول  ال  واليقني  بمقاصدها،  )األمور  قاعدة  وهي 
جتلب التيسري، وال رضر وال رضار، والعادة حمكمة(.

انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية )459/1(.  )1(
انظر: معلمة زايد )470-460/1(.  )2(



173
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

قاعدة من سقطت عنه العقوبة  

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

ومتثل القواعد اخلمس الكربى بنية أساسية عريضة يف الفقه اإلسالمي، 
إذ لكل قاعدة منها فروع يف الرشيعة ال ُتعد وال حُتىص، فهي منشأ التفاريع، 

وإليها انرصاف اجلميع.

القواعد  هذه  إىل  ردها  يمكن  الفقه  مسائل  مجيع  »إن  العالئي:  قال 
وترد  إليها،  ترجع  بوسائط  وإما  الغالب-  -وهو  ظاهرًا  قريبًا  إما  اخلمس، 

تلك إىل إحدى هذه القواعد«)1(.

النوع الثاين: القواعد الكلية األقل شموالً من الكربى )القواعد الكبرية(:

أقسام خمتلفة من  فروعًا كثريًة من  تنتظم  التي  القواعد  تلك  ويقصد هبا 
الكلية  القواعد  عن  واالتساع  الشمول  حيث  من  تقل  ولكنها  الرشيعة، 

الكربى التي سبق ذكرها.

وكثري من هذه القواعد يندرج حتت القواعد الكلية الكربى، وقسم منها 
بعضها  يكون  بحيث  بينها؛  فيام  تتداخل  وقد  بذاهتا،  مستقلة  قواعد  يمثل 

قواعد أصلية حتوي حتتها قواعد تابعة.

ومن هذه القواعد:

- إعامل الكالم أوىل من إمهاله.

- التابع تابع.

- اجلزاء من جنس العمل.

املجموع املذهب للعالئي )435/2(.  )1(
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- للوسائل أحكام املقاصد، وغريها.

النوع الثالث: القواعد الوسطى:

أبواب  يف  دخوهلا  حيث  من  الكبرية،  بالقواعد  شبيهة  قواعد  وهي 
وأقسام فقهية متعددة، لكنها أقل اتساعًا وشموالً يف فروعها واألبواِب التي 
تدخل فيها، بحيث تنحرص يف أبواب وقضايا فقهية متجانسة ذات موضوع 
والواجبات،  باحلقوق  املتعلقة  القواعد  النوع  أدرجت يف هذا  مشرتك، وقد 

وقواعد املِلك، وقواعد الضامن، وقواعد العقد وتوابعه.

النوع الرابع: القواعد الصغرى:

واحد،  العمل هبا يف قسم  ينحرص  التي  القواعد  فيه  تدخل  النوع  وهذا 
ولكنها تسي يف بابني أو أكثر من أبواب ذلك القسم؛ مثل قاعدة: »القضاء 
يف  »األصل  وقاعدة:  العبادات،  قسم  من  قواعد  من  فهي  األداء«،  حيكي 
»العقوبات  التحريم«، فهي من قواعد قسم فقه األرسة، وقاعدة:  األبضاع 

تدرأ بالشبهات«، فهي من قواعد قسم العقوبات، ونحو ذلك.

باسم  املعروفة  وهي  واحد،  بباب  اخلاصة  القواعد  النوع:  هبذا  وُيلحق 
الضوابط الفقهية، ويمكن تصنيفه كنوع خامس من أنواع القواعد الفقهية؛ 
بناًء عىل املعنى الواسع ملصطلح )القاعدة الفقهية(، والذي يشمل )الضابط 

الفقهي( باملعنى املذكور.

أمثلتها: ومن 

- األصل يف األعيان الطهارة.
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- بيع ما ال يقدر عىل تسليمه باطل.

- ال طالق يف إغالق.

- احلدود تدرأ بالشبهات)1(.

الفرع الثاين: حمل القاعدة من األنواع املذكورة:

قيام  مع  طرف،  أو  نفس  بإتالف  العقوبة  عنه  سقطت  »من  قاعدة: 
لكوهنا  الصغرى؛  القواعد  من  هي  الغرم«  عليه  ضوعف  ملانع؛  له؛  املقتيض 
ختتص بقسم واحد، وهو قسم العقوبات، وتندرج يف عدة أبواب منه؛ كباب 

القصاص يف النفس، وباب القصاص فيام دون النفس، وباب حد السقة.

ولكن للقاعدة فرع يذكره الفقهاء يف غري قسم العقوبات، وهو )تضعيف 
أنَّ هذا ال  إال  اللقطة،  باب  الفقهاء يف  يذكره  الضالة(، حيث  كتم  الغرم يف 
من  باألغلب  العربة  ألن  اصطالحًا؛  صغرى(  )قاعدة  كوهنا  عن  خيرجها 

الفروع.

وإن ُاصطلح عىل جعلها )قاعدة وسطى(؛ هلذا املعنى، فلذلك وجه، وال 
مشاحة يف االصطالح.

لتفاصيل وأمثلة أكثر لكل نوع انظر: معلمة زايد )470-460/1(.  )1(
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المبحث األول
تأريُخ القاعدة، وصِيُغها)1(

رجب  ابُن  البحث  عنوان  يف  املذكورة  بالصياغة  صاغها  القاعدة  هذه 
هللا همحر)2( يف قواعده بقوله يف القاعدة األربعني بعد املائة: »من سقطت عنه 
يتضاعف  فإنه  ملانع؛  له؛  املقتيض  قيام  مع  طرف،  أو  نفس  بإتالف  العقوبة 

عليه الغرم«)3(.

يف  والسيام  مصنفاهتم،  يف  العلم  أهل  لكالم  والتتبع  البحث  وبعد 
مصنفات الفروع والقواعد الفقهية، وجدت اختالفًا يسريًا يف صيغ القاعدة 
-عند َمن يقول هبا-؛ بعُض هذه الصيغ ختتلف عن الصيغة التي ذكرها ابن 
رجب هللا همحر باللفظ دون املعنى، وبعضها ُتغِفل يف صياغتها قيود القاعدة 
الصياغات أخصُّ يف  أنَّ بعض هذه  ابن رجب يف صياغته، كام  التي ذكرها 

داللتها من داللة هذه الصياغة.

القاعدة(،  )صيغ  بعنوان  مبحث  عقد  الفقهية  القواعد  يف  املعارصون  املصنفون  اعتاد   )1(
تسلسل  ُيعرف  حتى  بتأرخيها؛  الصيغ  تلك  ربط  األحسن  أن  وأرى  حسن،  وهذا 

التأرخيي وصيغها. القاعدة 
هو اإلمام احلافظ املحدث الفقيه الواعظ زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن   )2(
البغدادي ثم الدمشقي احلنبيل، ُولد يف بغداد يف  احلسن بن حممد بن مسعود السالمي 
ربيع األول سنة ست وسبعامئة، صنف »رشح الرتمذي« و»رشح قطعة من البخاري«، 
انظر: ذيل  احلنابلة« وغريها، مات يف رجب سنة مخس وتسعني وسبعامئة.  و»طبقات 

طبقات احلفاظ )ص243(.
.)63/3(  )3(
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وأول صياغة للقاعدة بحسب ما توصل إليه الباحث هي صياغة اإلمام 
أمحد هللا همحر، ثم صاغها بعده أو أشار إليها بعض احلنابلة.

عنه يف حد رسقة  ُيعفى  الرجل  اهلل عن  عبد  أبا  هانئ: »سألت  ابن  قال 
أو غريه من احلدود؟ قال: )أذهب إىل حديث عمرو بن شعيب)1(، إذا ُدرئ 
عنه يشٌء من ذلك ُأضعَف عليه الغرم، إذا كان مائتني ُأخذ منه أربعامئة، وإذا 

كانت ألفًا ُأخذ منه ألفان(«)2(.

من  الثمر  حيمل  الرجل  عن  حنبل  بن  أمحد  سألت  الشالنجي)3(:  وقال 
درأنا  من  »وكل  وقال:  نكال«،  ورضب  مرتني،  الثمن  »فيه  فقال:  أكاممه؟ 

عنه احلد والقود أضعفنا عليه الغرم«)4(.

وقال ابن القيم: »قد نصَّ عليه اإلمام أمحد هللا همحر فقال: كل َمْن سقط 
عنه القطُع ُضوِعَف عليه الغرم«)5(.

يف  وخترجيه  بلفظه  وسيأيت  املعلق.  بالثمر  اخلروج  يف  الغرم  تضعيف  حديث  يعني:   )1(
املطلب األول من املبحث الرابع بإذن اهلل.

مسائل ابن هانئ )90/2(.  )2(
هو: إسامعيل بن سعيد الشالنجي، أبو إسحاق، له املسائل، ذكره أبو بكر اخلالل فقال:   )3(
مما  اهلل روى عنه أحسن  أيب عبد  أحدًا من أصحاب  أن  ما أحسب  عنده مسائل كثرية 

روى هذا وال أشبع وال أكثر مسائل منه. انظر: طبقات احلنابلة )102/1(.
نقاًل عنه بواسطة: إعالم املوقعني )351/4(.  )4(

زاد املعاد يف هدي خري العباد )49/5(.  )5(
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يذكر  أن  دون  املتوافقة  القاعدة  نظائر  العزيز)1(  عبد  بكر  أبو  ذكر  ثم 
القاعدة.

بن  هبز  حديث  عىل  العمل  بكر:  أبو  »وقال  الصغري)2(:  يعىل  أبو  قال 
وفيه  كثر،  وال  ثمر  يف  قطع  ))ال  مـلسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول  ومثله  حكيم، 
غرامته ومثله معه(()3(، ومثله قول النبي مـلسو هيلع هللا ىلص: ))يف الضالة املكتومة 
فيها غرامتها ومثلها((، ومثله حديث الذمي إذا قتل عمدًا تضعف الدية فيه، 
ومثله األعور إذا فقأ عني الصحيح أو الصحيح إذا فقأ عني األعور إن الدية 

كاملة، ويرفع القود، فكذلك هاهنا«)4(.

أبا  صحب  اخلالل(،  بـ)غالم  املعروف  يزداد،  بن  أمحد  بن  جعفر  بن  العزيز  عبد  هو:   )1(
بكر اخلالل والزمه حتى قيل عنه: غالم اخلالل، متسع الرواية من أعمدة املذهب، له 
مصنفات كثرية منها: الشايف، والتنبيه، واخلالف مع الشافعي، تويف سنة 363هـ. انظر: 

طبقات احلنابلة )213/3(.
هو حممد بن حممد بن حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن أمحد بن الفراء، القايض   )2(
ه، وبرع  أبو يعىل الصغري، عامد الدين، ابن القايض الكبري أيب يعىل، سمع احلديث وتفقَّ
يف املذهب واخلالف واملناظرة، صنف تصانيف كثرية؛ منها »التعليقة«، ولد سنة أربع 
وتسعني وأربعامئة، وتويف سنة ستني ومخسامئة. انظر: ذيل طبقات احلنابلة )247/1(.

النسائي )4977(، وأبو داود )4388(، والرتمذي )1449( وغريهم بدون  أخرجه   )3(
احلبري  التلخيص  انظر:  وإرساله  وصله  يف  واختلف  معه(.  ومثله  غرامته  )وفيه  زيادة 
 :)303/23( التمهيد  يف  الرب  عبد  ابن  قال   ،)300/7( األوطار  نيل   ،)1382/4(
)منقطع(، وصححه ابن امللقن يف البدر املنري )657/8(، والسيوطي يف اجلامع الصغري 
)9896(، واأللباين يف صحيح أيب داود )3688( وإرواء الغليل )71/8(. ومل أجد 

بعد البحث من أخرج الزيادة املذكورة.
املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني )222/1(  )4(
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ثم أشار ملعناها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف سياق بيان أنواع العقوبات؛ 
أوعية  كإتالف  واملالية؛  والقطع،  كالقتل  البدنية؛  »والعقوبات  قال:  حيث 

اخلمر، واملركبة؛ كجلد السارق من غري حرز، وتضعيف الغرم عليه«)1(.

عليه  ضوعف  فيه  قطع  ال  ما  رسق  »من  بقوله:  القيم  ابن  صاغها  ثم 
الغرم«)2(.

متى  »املسوق  أن  فقال:  تفصياًل،  أكثر  بصياغة  الزركيش)3(  صاغها  ثم 
ونحو  لشبهة  أو  نصابًا،  بلوغه  عدم  أو  حرزه،  لعدم  إما  فيه،  القطع  فات 

ذلك، أنه ُيغرم بمثليه، وهذا مقتىض احتجاج أمحد«)4(.

أو  نفس  بإتالف  العقوبة  عنه  »من سقطت  بقوله  ابن رجب  ثم صاغها 
طرف، مع قيام املقتيض له؛ ملانع؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم«)5(.

جمموع الفتاوى )112/28(.  )1(
زاد املعاد )49/5(، إعالم املوقعني )48/2(.  )2(

هو حممد بن عبد اهلل بن حممد، شمس الدين، أبو عبد اهلل، الزركيش، املرصي احلنبيل،   )3(
انظر:  772هـ.  عام  تويف  اخلرقي،  رشح  تصانيفه:  من  املذهب،  يف  إماما  كان  فقيه، 

شذرات الذهب )224/6(.
رشح الزركيش )126/3(.  )4(

القواعد )63/3(.  )5(
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ثم صاغها ابن عبد اهلادي)1( بقوله: »من سقطت عنه العقوبة ضوعفت 
عليه الغرامة، يف صور منها...« ثم ذكرها)2(.

ثم بعد ذلك ذكرها عدد من املتأخرين واملعارصين.

العقوبة  عنه  بقوله: »من سقطت  ابن سعدي، وقد صاغها  ومن هؤالء 
ملوجب ضوعف عليه الضامن«)1(.

ثم صاغها ابن عثيمني بقوله يف نظمه)4(:
وضاعـــف الغـــرم عـــىل مـــن ثبتـــت

ســـقطت ثـــم  عليـــه  عقوبـــة 
مـــا غـــري  ِمـــن  كســـارٍق  ملانـــٍع 

كتـــام لِضـــاٍل  وَمـــن  ٍز  حمـــرَّ

ثم ذكرها عدد من املعارصين بصيٍغ نحو ذلك)5(.

الُعمري احلنبيل، ولد سنة  الدين يوسف بن احلسن بن أمحد بن عبد اهلادي  هو: مجال   )1(
)840هـ(، له مصنفات كثرية، منها: مغني ذوي األفهام، مجع اجلوامع، القواعد، تويف 
القواعد  كتاب  حمقق  مقدمة   ،)316/1( السائرة  الكواكب  انظر:  )909هـ(.  سنة 

.)36-11(
القواعد الكلية والضوابط الفقهية )ص96(.  )2(

القواعد واألصول اجلامعة )ص203(.  )1(
منظومة أصول الفقه وقواعده، يف البيتني الثالث والتسعني والرابع والتسعني )ص25(.  )4(
ذكرها  حيث   )104( مادة  )ص101(  القاري  ألمحد  الرشعية  األحكام  جملة  انظر:   )5(
للبورنو  الفقهية  القواعد  وموسوعة   ،)18/58( زايد  ومعلمة  رجب،  ابن  بصياغة 
)1008/11(، ورشح القواعد السعدية للزامل )ص: 208( كلهم بنحو صياغة ابن 

رجب.



181
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

قاعدة من سقطت عنه العقوبة  

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

الثاني المبحث 
القواعد ذات العالقة

يف كتب القواعد والفروع الفقهية عدد من القواعد الفقهية التي هلا عالقة 
بقاعدة البحث، سواٌء كانت هذه العالقة حتمل معنى التامثل بني القاعدتني 

بوجه من الوجوه، أو حتمل معنى التضاد بينهام، أو ما بني ذلك.
وبيان ذلك عىل النحو التايل:

1. »اليشء يضمن بمثله يف األصل«)1(.
والعالقة بينهام: أن هذه قاعدة استثنيت منها قاعدة البحث)2(.

تعذر  عند  إال  إليها  يصار  ال  واألبدال  الفروع  أن  الرشيعة  »قاعدة   .2
األصول«)3(.

والعالقة بينهام: هي العموم؛ فهذه القاعدة أعم من قاعدة البحث.
3. »العقوبات تتغلظ بتغلظ اجلرائم«)4(.

والعالقة بينهام: التداخل. أي أن هذه قاعدة تتداخل مع قاعدة البحث 
يف وجه، وتفرتق عنها من وجه آخر.

وحمل التداخل فيام بينهام: هو وجود التغليظ الذي هو بمعنى التضعيف 
يف كال القاعدتني.

بدائع الصنائع )12/5(.  )1(
انظر: معلمة زايد )18/15(.  )2(

إعالم املوقعني )309/3(.  )3(
الَواِضح يف أُصوِل الِفقه )186/2(.  )4(
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وحمل الفرق: هو أن سبب التغليظ يف هذه القاعدة هو غلظ اجلريمة، أما 
التغليظ فيها هو غلظ اجلريمة، وإنام هو سقوط  البحث فليس سبب  قاعدة 

العقوبة املقدرة؛ ملانع، مع وجود املقتيض هلا.

وهذا ما أشار إليه ابن رجب؛ حيث قال حتت القاعدة: »وليس من هذه 
قد  فيه  القصاص  ألن  عمدًا؛  املحرم  الرحم  ذي  بقتل  الدية  تغليظ  القاعدة 
يكون واجبًا يف قتل غري االبن، وإنام هو لزيادة حرمة اجلناية؛ فهو كالتضعيف 

بالقتل يف احلرم واإلحرام«)1(.

4. »ال ُتضعَّف الغرامة عىل أحد يف يشء«)2(.

والعالقة بينهام: أنَّ هذه القاعدة خمالفة لقاعدة البحث.

5. »العقوبة يف األبدان ال يف األموال«)3(.

القاعدة أصل ملخالفي قاعدة البحث يستندون  بينهام: أن هذه  والعالقة 
إليه يف منع العقوبة يف األموال عمومًا.

6. »من رسق ما ال قطع فيه ضوعف عليه الغرم«)4(.

البحث،  قاعدة  فروع  من  فرعًا  تعد  القاعدة  هذه  أن  بينهام:  والعالقة 
وتندرج حتتها)5(.

القواعد )65/3(.  )1(
األم )214/6(.  )2(

املرجع السابق )214/6(.  )3(
زاد املعاد )49/5(.  )4(

انظر القواعد املذكورة )ذات العالقة( يف: معلمة زايد )55/18(.  )5(
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الثالث المبحث 
معنى القاعدة

المطلب األول: المعنى اإلفرادي للقاعدة:

مصدر  لغة:  السقوط  العقوبة«:  عنه  سقطت  »من  القاعدة:  يف  قوهلم 
إىل  أعىل  من  وقع  أي  اليشء؛  سقط  يقال:  علو،  من  الوقوع  وهو  سقط، 

أسفل)1(.

ويطلق السقوط يف االصطالح عىل هذا املعنى، ويطلق عىل زوال اليشء؛ 
يقال: سقط الدين أو احلد. أي؛ زال)2(، وهو املراد هنا.

سقوط  ألن  قبلها؛  للعقوبة  املوجِب  وجوَد  يستلزم  العقوبة  وسقوط 
»مع  قوهلم:  يف  القاعدة  يف  إليه  أشاروا  ما  وهذا  وجوبه،  بعد  يكون  اليشء 

قيام املقتيض له«.

قبلها،  هلا  املوجِب  السبِب  وجوَد  العقوبة  سقوُط  يستلزم  هل  لكن 
واستجامَع رشوطها، وانتفاَء موانعها، أو وجود السبب والرشوط فقط، أو 
السبب فقط؟ هذا حمل بحث سيأيت بيانه يف رشوط القاعدة -إن شاء اهلل-)3(.

انظر: لسان العرب )316/7(، باب: الطاء، فصل: السني املهملة، التوقيف عىل مهامت   )1(
التعاريف باب السني، فصل: القاف )ص195(، الكليات فصل السني )ص515(.

انظر: معجم لغة الفقهاء )ص264(.  )2(

سيأيت يف املبحث اخلامس إن شاء اهلل.  )3(
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أما العقوبة لغًة فهي: أن جَتزي الرجَل بام فعل سوءًا، يقال: عاقَبه بَِذنبِِه 
منه.  كان  بذنٍب  أخذُته  إذا  الرجَل  بُت  وتعقَّ به،  أخذه  أي؛  وعقابًا.  ُمعاقبًة 

والعقوبة والعقاب واملعاقبة بمعنى واحد)1(.

اهلل؛  وضعها  »زواجر  بأهنا:  املاوردي)2(  عرفها  اصطالحًا:  والعقوبة 
للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر به«)3(.

فها أبو زهرة بأهنا: »أذى ينزل باجلاين زجرًا له«)4(. وعرَّ

أما املراد بالعقوبة يف القاعدة: فقد قيل: إنه العقوبات البدنية من احلدود 
والتعازير)5(. والقصاص 

والصحيح أن املراد: احلدود والقصاص فحسب، دون التعازير؛ لوجوه:

إما  تكون  أن  تعدو  ال  بالقاعدة  القائلون  ذكرها  التي  التطبيقات  أن   .1
سقوط حد أو قصاص.

انظر: لسان العرب )619/1(، باب: الباء، فصل: العني املهملة.  )1(
مؤلفاته:  من  الشافعي،  املاوردي  احلسن  أبو  القايض  حبيب  بن  حممد  بن  عىل  هو:   )2(
والدين«،  الدنيا  و»أدب  السلطانية«،  و»األحكام  الكبري«،  و»احلاوى  »التفسري«، 
املذهب  محلة  طبقات  يف  املذهب  العقد  انظر:  وأربعامئة.  مخسني  سنة  مات  وغريها، 

)ص91(.
العقوبات.  به  يعني  لكن  للحدود،  تعريفًا  ذكره  وقد  )ص336(  السلطانية  األحكام   )3(

انظر: العقوبات التعزيرية عند ابن تيمية للمطريي )144/1(.
اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمي )ص6(.  )4(

انظر: معلمة زايد )56/18(.  )5(
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الساقطَة  العقوبَة  قيدوا  القاعدة  صياغة  يف  تبعه  ومن  رجب  ابن  أنَّ   .2
بالعقوبِة املقدرِة بإتالِف نفٍس أو طرٍف، وهذا يدل عىل أن حمل القاعدة عند 
القائلني هبا هو عند سقوط القصاص أو احلد، ال التعزير؛ ولذا عربوا بقوهلم:

مثل  وذلك  نفس،  إتالف  فيها  العقوبة  كانت  إذا  أي  نفس«؛  »بإتالف 
القصاص يف النفس.

وإتالف »طرف«؛ وذلك مثل: القصاص يف الطرف، والقطع يف السقة.

وقوهلم: »مع قيام املقتيض له«، أي: مع وجود السبب املقتيض للعقوبة؛ 
املقتضية  والسقة  النفس،  يف  للقصاص  املقتيض  عدوانًا  عمدًا  النفس  كقتل 

اليد. لقطع 

فخرج بذلك: ما إذا مل يوجد اجلرم املسبِّب للعقوبة املقدرة؛ فإن املسألة 
ال تدخل يف القاعدة؛ هلذا القيد، وألن سقوط العقوبة يستلزم وجوَد املوجِب 

للعقوبة قبلها -كام تقدم-.

وقوهلم: »ملانع«)1(، أي: ألمر منع من إقامة العقوبة املقدرة.
املانع يف اصطالح األصوليني: »هو ما يلزم من وجوده العدم، وال يلزم من عدمه وجوٌد   )1(
 ،)1073/3( للمرداوي  التحرير  )ص82(،  الفصول  تنقيح  رشح  لذاته«.  عدٌم  وال 
أما   ،)310/1( للنملة  الفقه  أصول  علم  مصطلحات  وتعريفات  حدود  يف  الشامل 
السبب فهو )ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته(. رشح تنقيح 
العدم،  عدمه  من  يلزم  )ما  فهو  الرشط  أما   ،)286/1( الشامل  )ص81(،  الفصول 
وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته(. رشح تنقيح الفصول )ص82(، التحرير 
والرشط  والسبب  املانع  بني  والفرق   ،)300/1( الشامل   ،)1097/3( للمرداوي 
يتضح من حمرتزات تعريف املانع، فقوهلم يف تعريفه: »هو ما يلزم من وجوده العدم«؛ 

هو ملنع دخول )السبب(؛ ألن )السبب( يلزم من وجوده وجود، وكذا؛ ملنع دخول =
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العقوبة، وَمن ُوجد  َفَقد رشطًا من رشوط  َمن  وهو هنا حمتمل لشموله 
تعيني  وسيأيت  بالثاين،  الختصاصه  وحمتمل  إقامتها،  موانع  من  مانع  فيه 

األظهر من املعنيني يف رشوط القاعدة -إن شاء اهلل-.

مثال فقد الرشط: رسقة الثمر املعلق، حيث ُفقد رشٌط من رشوط إقامة 
حد السقة، وهو إخراج املال املسوق من حرزه.

تعريفه:  يف  وقوهلم  عدم،  وال  وجود  وجوده  من  يلزم  ال  )الرشط(  ألن  )الرشط(؛   =
)الرشط(  ألن  )الرشط(؛  إخراج  عىل  للتأكيد  عدٌم«؛  وال  وجوٌد  عدمه  من  يلزم  »وال 
بوجود  )املانع(  عدم  مقارنة  عن  لالحرتاز  )لذاته(؛  وقوهلم  العدم،  عدمه  من  يلزم 
انظر:  اآلخر.  للسبب  وإنام  املانع،  لعدم  ال  الوجود؛  يلزم  حينئذ  فإنه  آخر،  )سبب( 

الشامل )311/1(.
فالفرق بني املانع والسبب أن املانع يلزم من وجوده العدم، والسبب يلزم من وجوده 
فيلزم من عدمه  السبب  أما  يلزم من عدمه وجود وال عدم،  املانع ال  الوجود. وأيضًا 

العدم لذاته.
من  يلزم  ال  والرشط  العدم،  وجوده  من  يلزم  املانع  أن  والرشط:  املانع  بني  والفرق 
وجوده وجود وال عدم، وأيضًا أن املانع ال يلزم من عدمه وجوٌد وال عدٌم، أما الرشط 

فيلزم من عدمه العدم.
كدخول  لذاته؛  الوجود  وجوده  من  يلزم  السبب  أن  والرشط:  السبب  بني  والفرق 
الوقت سبب لوجوب الصالة، والنصاب سبب لوجوب الزكاة، حيث يلزم من وجود 
»ِمن  عنه  خارج  ألمر  فهو  احلكم  يوجد  مل  إذا  أنه  أي؛  لذاته،  الزكاة  وجوب  النصاب 
َفْقد رشط، أو وجود مانع« ال لذاته، أما الرشط فال يلزم من وجوده وجود؛ كالطهارة 
رشط لصحة الصالة، وال يلزم من وجودها صحة الصالة. انظر: الشامل )286/1-

.)311
وعليه، وتطبيقًا ملا سبق؛ فالسقة مثاًل سبب لقطع اليد؛ ألنه يلزم من وجودها وجوب 
القطع لذاهتا، أما إخراج املال من حرزه فهو رشط لوجوب قطع اليد عند السقة؛ ألنه 
ال يلزم من وجودها وجوب القطع، أما وجود الشبهة عند السقة فهو مانع من القطع؛ 

ألنه يلزم من وجودها عدم القطع. واهلل أعلم.
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فيه  وجد  حيث  عدوانًا،  عمدًا  للذمي  املسلم  قتُل  املانع:  وجود  ومثال 
من  والسقُة  الدين،  يف  املكافأة  وهو  النفس،  يف  القصاص  موانع  من  مانع 
املانعة  بيت املال؛ حيث وجد فيها مانع من إقامة حد السقة، وهي الشبهة 

منه.

اليشء  جعل  هو  »املضاعفة«:  معنى  الغرم«  عليه  »ضوعف  وقوهلم: 
ضعفني)1(.

و»الُغرم« بمعنى الَغَراَمٍة، وهي يف اللغة: َما َيْلَزُم َأَداُؤُه)2(.

قال الفريوزآبادي)3(: »والَغراَمُة: ما َيْلَزُم أداُؤُه، كالُغْرِم«)4(.

ويف املعجم الوسيط: »الغرامة: اخلسارة، ويف املال ما يلزم أداؤه تأديبًا، 
أو تعويضًا«)5(.

أما يف االصطالح: فال خيرج معنى الغرم عن معاٍن، أمهها)6(:

انظر: العني )282/1(، باب العني والضاد والفاء معها.  )1(
لسان العرب )436/12(، باب امليم فصل العني املعجمة.  )2(

الشريازي  الدين  جمد  طاهر  أبو  عمر،  بن  إبراهيم  بن  حممد  بن  يعقوب  بن  حممد  هو:   )3(
كارزين،  بمدينة  ُولد  نحوّي.  لغوّي  عامل  املحيط.  القاموس  صاحب  الفريوزآبادي. 

جنويب شرياز، وتويف بزبيد باليمن. انظر: بغية الوعاة )273/1(.
القاموس املحيط )ص1142( باب امليم فص العني.  )4(

)651/2( مادة )غرم(.  )5(
 ،)568/1 املقارنة  اإلسالمية  اجلنائية  )املوسوعة  يف:  املعاين  بعض  إىل  اإلشارة  انظر   )6(
تقديره(  وضوابط  بالغرامة  )التعزير  يف  واصطالحًا  لغة  الغرم  معاين  تفصيل  وانظر: 

للباحث.
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الفقهاء  عند  ذلك  أمثلة  ومن  جناية.  بسبب  تعزيرًا  أداؤه  يلزم  ما   .1
التغريم بأخذ شطر مال مانع الزكاة)1(.

الفقهاء:  قول  ومنه  الغري.  مال  يف  تلف  بسبب  ضامنًا  أداؤه  يلزم  ما   .2
»من أتلف ماالً لغريه غرمه«)2(؛ أي: ضمنه)3(.

)الدية(.  أو األعضاء. وهي  النفس  بسبب جناية عىل  أداؤه  يلزم  ما   .3
ومنه قول الفقهاء: »من أتلف نفسًا غرم ديتها«)4(؛ أي: لزمه ديتها.

والدية: »املال املؤدى إىل املجني عليه أو وليه بسبب جناية«)5(.

انظر: الطرق احلكمية )ص225(.  )1(
أويل  دقائق   ،)215/8( املزين  خمترص   ،)121/7( للاموردي  الكبري،  احلاوي  انظر:   )2(

النهى )121/2(. وأمثلته شائعة مبثوثة يف كتب الفقهاء.
اصطالحًا  يطلق  فالضامن  للضامن.  اخلمسة  االصطالحية  املعاين  أحد  هو  املعنى  وهذا   )3(
مايل  حق  بأداء  االلتزام  بمعنى  ويطلق  الكفالة،  بمعنى  أيضًا  ويطلق  التغريم،  بمعنى 
احلفظ.  بمعنى  ويطلق  والتعيُّب،  اهلالك  َتبِعة  ل  حتمُّ بمعنى  ويطلق  الغري،  عىل  واجب 
انظر يف معاين الضامن املذكورة: املصباح املنري )364/2(، جملة جممع الفقه اإلسالمي 
يف  الفقهية  والضوابط  القواعد  )ص44-43(،  يضمن  مل  ما  ربح   ،)1113/10(

الضامن املايل )ص55(.
انظر: املغني )147/9(، الرشح الكبري عىل املقنع )15/27(.  )4(

أصول  رشح  اإلحكام   ،)229/7( املربع  الروض   ،)199/4( للحجاوي  اإلقناع   )5(
ا: »اسم للامل الذي هو بدل  فت الدية أيضًا بأهنَّ األحكام البن قاسم )269/4(. وعرِّ
النفس أو الطرف«. انظر: حاشية ابن عابدين، ط احللبي »573/6«، وعرفها أبو زهرة 
يف كتابه العقوبة )292/3( بأهنا »مقادير من املال جتب تعويضًا للمجني عليه أو ويل 

الدم عام نزل به من أذى«.
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والفرق بني هذه املعاين الثالثة -التعزير بأخذ املال، وضامن املتلفات من 
املالية جزاء مايل  أنَّ األول: عقوبة مالية، والعقوبات  األموال، والدية-)1(: 
يدفع لبيت املال أو ملن له حق فيها، أما الثاين: فهو ضامن ال عقوبة، والضامن 
التزام يدفع لرب املال، أما الثالث: فقد اختلف العلامء يف تكييف الدية هل 

هي عقوبة، أو ضامن، أو غري ذلك؟)2(.

هذه  فيه  حُيتمل  القاعدة  هذه  يف  -)املضاعف(-  الزائد  بالغرم  واملراد 
اهلل  -بإذن  مستقل  مطلب  يف  لذلك  حترير  مزيد  وسيأيت  الثالثة،  املعاين 

تعاىل-)3(.

انظر: تفصيل أنواع الغرامة والغرم بحسب اصطالح الفقهاء، والفرق بينها يف )التعزير   )1(
بالغرامة وضوابط تقديره( للباحث.

اختلفوا يف دية العمد؛ فقيل بأهنا: عقوبة جنائية مع ما فيها من اجلرب، وقيل: أهنا للزجر   )2(
املالية  العقوبات  انظر:  الضامن.  وفيها معنى  العقوبة،  معنى  فيها  بأهنا  للجرب، وقيل  ال 
األقرب  ولعل  )ص30(.  هيف  ألبو  اإلسالمية  الرشيعة  يف  الدية  )ص251(،  للبرش 
أن فيها معنى العقوبة؛ لكوهنا بدالً عن عقوبة القصاص، وفيها معنى الضامن؛ لكوهنا 
التزام يدفع للمجني عليه أو ألوليائه، وألن فيها معنى التعويض عن النقص احلاصل. 
ال  العقوبة  ألن  زجرًا؛  ال  جربًا  رشعت  بأهنا  فقيل:  أيضًا؛  فاختلفوا  اخلطأ  دية  يف  أما 
العاقلة عقوبة؛  أن حتميل  يرى:  املخطئ، وبعضهم  تكون إال عن ذنب، وال ذنب من 
]سورة  ۡخَرٰى38﴾ 

ُ
أ وِۡزَر  َوازَِرةٞ  تَزُِر  لَّ 

َ
﴿أ تعاىل:  قوله  من  استثناء  وأنه  لتقصريها، 

النجم: 38[، وليست مواساة. ولعل األقرب أهنا يف اخلطأ )مواساة(؛ ألهنا جتب عىل 
أيضًا ضامن؛  املقنع )81/26(، وهي  الكبري عىل  الرشح  انظر:  له.  غري اجلاين مواساة 
ألن فيها نوع تعويض عام فات املجني عليه، وليست ضامنًا حمضًا؛ ألهنا ال جتب حالة، 
وإنام مؤجلة، وليست عقوبة؛ ألن العقوبة ال تكون إال عن ذنب، وال ذنب من املخطئ، 

واهلل أعلم.
يف املطلب الثاين من املبحث الرابع يف تكييف الغرم الزائد.  )3(
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علاًم أنه قد ورد يف بعض صيغ القاعدة التعبري بـ)الضامن( بدل )الغرم()1(، 
إال أن التعبري بالغرم أدق؛ وهو ما عرب به ابن رجب وَمن تبعه، وذلك؛ ألن 
الغرم يشمل ما كان عقوبة، وما كان ضامنًا، وما مجع بني العقوبة والضامن، 
وهذه املعاين احتامالت يف معنى الغرم يف القاعدة، كام سيأيت يف املطلب املشار 
إنام هو  املعاين،  الضامن فال يشمل هذه  أما  تعاىل-،  اهلل  إليه أعاله -إن شاء 

التزام ُيدفع لرب املال، ليس فيه معنى العقوبة.

المطلب الثاني: المعنى اإلجمالي للقاعدة:

عىل  وَرتَّب  الرشع،  حرمه  فعاًل  ارتكب  َمن  أن  اإلمجايل:  القاعدة  معنى 
ارتكابه عقوبة مقدرة بإتالف نفس؛ كالقصاص يف النفس، أو إتالف طرف؛ 
كالقصاص فيام دون النفس، وكالسقة، وكان فعُله سببًا مقتضيًا هلذه العقوبة؛ 
كقتل النفس عمدًا عدوانًا املقتيض للقصاص يف النفس، وكالسقة املقتضية 
لقطع اليد، لكن سقطت عقوبته؛ ملانع من موانعها، وكان فعُله يوجب غرمًا 
ماليًا من ضامن أو دية، فإنه يعاقب بعقوبة أخرى بدالً عام سقط عنه، وهي 

مضاعفة الغرم الواجب عليه.

وال يدخل يف القاعدة كل تغليظ لغرم مايل؛ كالتغليظ للغرم لزيادة حرمة 
أن  ومنها:  فيها،  املذكورة  القيود  فيه  اجتمعت  فيام  القاعدة  حمل  بل  اجلناية، 

يكون التغليظ تضعيفًا لغرم مايل بدالً عن عقوبة ساقطة.

انظر: القواعد واألصول اجلامعة )ص203(.  )1(
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من  »وليس  تطبيقاهتا:  وساق  القاعدة،  ذكر  مّلا  رجب  ابن  قال  ولذلك 
القصاص  ألن  عمدًا؛  املحرم  الرحم  ذي  بقتل  الدية  تغليظ  القاعدة  هذه 
فهو  اجلناية؛  حرمة  لزيادة  هو  وإنام  االبن،  غري  قتل  يف  واجبًا  يكون  قد  فيه 

كالتضعيف بالقتل يف احلرم واإلحرام«)1(.

كام ال يدخل يف القاعدة إتالف مال اجلاين، وإن ُعلِّل ذلك بأنه بدٌل عن 
عقوبة سقطت؛ ألن القاعدة يف تضعيف الغرم عىل اجلاين، ال يف إتالف ماله.

الغنيمة؛  سارق  رحل  إحراق  من  احلنابلة  بعض  ذكره  ما  ذلك:  ومن 
أخرى؛  أن يرشع يف حقه عقوبة  احلد وجب  عنه  ُدرئ  ملا  بأنَّه  ذلك  معللني 

قياسًا عىل سارق الثمر املعلق.

يف  جمراه  جيري  فال  الغال،  غري  الغنيمة  من  »والسارق  قدامة:  ابن  قال 
إحراق رحله، وال جيري الغال جمرى السارق يف قطع يده.

وذكر بعض أصحابنا أن السارق حيرق رحله؛ ألنَّه يف معنى الغال؛ وألنَّه 
ملا ُدرئ عنه احلد وجب أن يرشع يف حقه عقوبة أخرى؛ كسارق الثمر يغرم 

مثيل ما رسق«)2(.

ضمن  تدخل  إنام  اجلاين  مال  إتالف  صور  من  وكثريًا  املسألة  هذه  لكنَّ 
بنقيض  »املعاملة  وهي:  الفقهاء،  من  كثري  هبا  يقول  أخرى  فقهية  قاعدة 

القواعد الفقهية )65/3(.  )1(
املغني البن قدامة )324/9(.  )2(
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املقصود الفاسد«)1(، وذلك بمعاملة اجلاين بنقيض مقصوده بتضعيف الغرم 
عليه، أو بإتالف ماله.

والتي  الغنيمة،  من  السارق  رحل  إحراق  ملسألة  املشاهبة  املسائل  ومن 
حرمان  مسألة  الفاسد«:  املقصود  بنقيض  »املعاملة  قاعدة:  ضمن  تدخل 

السارق من الغنيمة من سهمه منها.

إال أن هذه املسألة قد نص ابن رجب عىل إدخاهلا يف القاعدة بقيٍد َذَكره، 
مع أن القاعدة يف التغريم املايل بتضعيف الغرم، ال يف احلرمان املايل.

هو  له  املستحق  املال  من  اجلاين  حرمان  ألن  هو  هلا  ِذكِره  وجَه  ولعل 
كتغريمه باألخذ من ماله اململوك له.

القاعدة خيتلف عن حرمان  الغرم يف  التأمل نجد أن تضعيف  لكنَّ عند 
يف  يكون  الغرم  تضعيف  أن  وهو  وجه؛  من  سهمه  من  الغنيمة  من  السارق 
األصل بمضاعفة املسوق بقدره)2(، بخالف احلرمان من السهم فقد يكون 

بقدر املسوق أو أقل أو أكثر.

وهي قاعدة هلا صيغ كثرية، هذه إحدى صيغها، وفيها تفصيل، وفيها خالف يف بعض   )1(
)ص416(،  الوكيل  البن  والنظائر  األشباه   ،)405/1( املوافقات  انظر:  صورها. 
للحصني  القواعد   ،)444/2( اجلليل  مواهب  )ص315(،  الونرشييس  قواعد 
 ،)75/2( املوقعني  إعالم   ،)131/2( امللقن  البن  والنظائر  األشباه   ،)243/2(

القواعد الفقهية للزحييل )417/1(، موسوعة القواعد للبورنو )151/1(.
عند  سيأيت  كام  بأقل؛  األحيان  بعض  يف  التضعيف  يكون  وقد  األصل،  حيث  من  هذا   )2(

حكاية بعض األقوال واألدلة إن شاء اهلل.
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من  السقة  »ومنها:  القاعدة:  ألمثلة  سياقه  يف  هللا همحر  رجب  ابن  قال 
رواية؛  عىل  منها  سهمه  حيرم  الغال  وأن  كالغلول،  هي  قلنا:  إذا  الغنيمة، 
يكون  وقد  منها،  املستحق  سهمه  حرمان  مع  رسقه،  ما  غرم  عليه  فيجتمع 

قدر السقة وأقل وأكثر«)1(.

تطبيقات  يف  بالقاعدة  عالقتها  ووجه  املسألة  هذه  بيان  وسيتم   .)65/3( القواعد   )1(
القاعدة إن شاء اهلل.
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المبحث الرابع
دراسة القاعدة

متهيد:

قبل بيان خالف العلامء يف مضاعفة الغرم يف هذه القاعدة البد أن نعرف 
يف  خالفهم  السيام  املايل(،  التعزير  )حكم  مسألة  يف  خالفهم  -باختصار- 
مبني  القاعدة  يف  القول  ألنَّ  وذلك؛  بالتغريم(؛  املايل  التعزير  )حكم  مسألة 
عىل القول يف املسألة -يف اجلملة-، وذلك عند َمن ال يرى اجلواز كام سيأيت 

-إن شاء اهلل-.

أو  جاوره،  وما  حمله  إتالف  أو  مال،  بإتالف  يكون  قد  املايل  فالتعزير 
بمصادرته، أو بتغيريه، أو بحرمانه، أو بتغريمه.

وقد اتفق العلامء عىل مرشوعية التعزير بإزالة األعيان املحرمة أو تغيريها.

فإزالته،  املحرم؛  التأليف  أو  العني  كان من  ما  قال شيخ اإلسالم: »كل 
آالت  وتفكيك  املسلم؛  مخر  إراقة  مثل  املسلمني؛  بني  عليها  متفق  وتغيريه، 

املالهي؛ وتغيري الصور املصورة«)1(.

الفقهاء  أكثر  فريى  اخلمر-  -كآنية  املحرمة  األعيان  حمل  إتالف  أما 
جوازه.

جمموع الفتاوى )118/28(. وتعترب مسألة إتالف األعيان املحرمة خارجة عن مسألة   )1(
التعزير املايل؛ لكون األعيان املتلفة ليست أمواالً رشعًا. وانظر: التعزير املايل للشمراين 

)ص102(.
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إتالف  جيوز  والصفات  األعيان  من  »املنكرات  اإلسالم:  شيخ  قال 
منكرة  صورها  كانت  ملا  اهلل؛  دون  من  املعبودة  األصنام  مثل  هلا،  تبعًا  حملها 
تكسريها  جاز  ذلك  ونحو  خشبًا  أو  حجرًا  كانت  فإذا  مادهتا،  إتالف  جاز 
أكثر  عند  إتالفها  جيوز  الطنبور،  مثل  املالهي  آالت  وكذلك  وحتريقها، 

الفقهاء، وهو مذهب مالك)1(، وأشهر الروايتني عن أمحد«)2(

املحرمة؛  األعيان  غري  بإتالف  التعزير  جواز  العلامء  من  كثري  ويرى 
احلنفية)3(،  بعض  بذلك  قال  فقد  ونحوه،  املغشوش  اللبن  بإتالف  كالتعزير 

وهو مذهب املالكية)4(، ورواية عن أمحد)5(.

ويرى كثري من العلامء جواز التعزير بمصادرة املال حمل اجلناية)6(، فقد قال 
بذلك بعض احلنفية)7(، وهو مذهب مالك)8(، ...........................

انظر: الذخرية للقرايف )280/8(.  )1(
جمموع الفتاوى )113/28(.  )2(

انظر: الدر املختار )645/4(.  )3(
انظر: حاشية الدسوقي )355/4(، تبرصة احلكام )292/2( املدونة )271/10(.  )4(

انظر: جمموع الفتاوى )110/28(، الطرق احلكمية )ص313(.  )5(
إىل  وإضافته  مالكه،  عىل  جربًا  املال  ملكية  »نزع  منها:  بتعريفات  عرفت  املصادرة   )6(
العلوم  مفاتيح  وانظر:  )ص344(.  للبرش  املالية  العقوبات  مقابل«.  بال  الدولة  ملكية 

)ص83(، معجم لغة الفقهاء )ص432(، التعزير بالغرامة للباحث.
انظر: معني احلكام )ص195(.  )7(

التاج واإلكليل )342/4(،  انظر: االعتصام )622/2(، تبرصة احلكام )298/2(،   )8(
حاشية العدوي )110/8(. قال الشاطبي يف االعتصام فيام جيوز فيه التعزير يف املال: 
»أْن تكون جناية اجلاين يف نفس ذلك املال، أو يف عوضه فالعقوبة فيه عنده -أي اإلمام 

مالك- ثابتة فإّنه قال يف الزعفران املغشوش إذا وجد بيد الذي غشه: أّنه يتصدق =
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............. وبعض احلنابلة)1(.

واختلفوا يف جواز التعزير املايل بالتغريم عىل أقوال)2(:

القول األول: جواز التعزير املايل بالتغريم.

املالكية)4(،  بعض  به  وقال  احلنفية)3(،  من  يوسف  أيب  عن  مروي  وهو 
والشافعي يف القديم)5(، .............................................

= به عىل املساكني قّل أو كثر« ومحل كثري من املالكية هذا النقل ونحوه عن مالك عىل 
التعزير يف املال، ال التعزير بأخذ املال. قال الدسوقي يف حاشيته )46/3(: »واعلم أّن 
هذا اخلالف إّنام هو يف نفس املغشوش هل جيوز األدب فيه أم ال؟... وما يفعله الوالة 

من أخذ املال فال شك يف عدم جوازه«.
انظر: جمموع الفتاوى )363/29(.  )1(

انظر بحثًا أوسع للمسألة: يف )التعزير بالغرامة وضوابط تقديره( للباحث.  )2(
دائم.  ال  للامل،  مؤقت  أخذ  بأنه  احلنفية  بعض  وفسه   .)212/4( القدير  فتح  انظر:   )3(

انظر: الفتاوى اهلندية )167/2(، وحاشية ابن عابدين )61/4(.
من  عدد  وحيكي   .)298/2( احلكام  تبرصة   ،)110/8( العدوي  حاشية  انظر:   )4(
العريب  البن  القرآن  أحكام  انظر:  باألموال.  العقوبة  جواز  عدم  عىل  اإلمجاع  املالكية 
1346هـ(  املالكي )ت:  الدسوقي )355/4(. ويقول األمخيمي  )302/1(، حاشية 
يف )فصل األقوال ص15(: »ليس يف مذهب مالك قول بجواز العقوبة باملال إىل عرص 
له،  املعارصون  وخطأه  هو،  هبا  أفتى  وقد  علمت،  فيام  التاسع  القرن  أوائل  يف  الربزيل 
القيم  ابن  البدعة يف املذهب من كتب  إليه هذه  وعدوه خارقًا لإلمجاع، وكانت رست 
العقوبة  ال  املال،  يف  العقوبة  عىل  التبرصة  يف  فرحون  ابن  كالم  ومحل  وشيخه...«!!، 

بأخذ املال. انظر: )91-88(.
انظر: املجموع للنووي )334/5(. وقال بعض الشافعية بتغريم السارق من املستأمن   )5(
الذي ال أمان ملاله، وأنه يغرمه لبيت املال. لكن هل هذا عقوبة؟ او هو ضامن ورصف 
الشافعي  فقه  يف  احلاوي  انظر:  ماله؟  عصمة  لعدم  ملالكه  يرصف  ومل  املال  لبيت 
)328/13( حيث قال املاوردي: »وال ختلو رسقته أن تكون من مسلم أو من ذمي =
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سالم)2(،  بن  القاسم  عبيد  أبو  وكذا  مسائل)1(،  يف  ............وأمحد 
البيت  القيم)4(، والشوكاين، وحكاه مذهبًا آلل  تيمية)3(، وابن  ابن  واختاره 

بال خالف بينهم)5(.

القول الثاين: عدم جواز التعزير املايل بالتغريم.

احلنفية)6(،  عند  املذهب  وهو  احلسن،  بن  وحممد  حنيفة،  أبو  به:  وقال 
وهو قول أكثر املالكية)7(، وقول الشافعي يف اجلديد)8(، ومذهب احلنابلة)9(.

يف  وقطع  للمعاهد،  أغرم  أمان  ملاله  كان  فإن  معاهدًا،  كان  وإن  معاهد...،  من  أو   =
رسقته، وإن مل يكن ملاله أمان أغرم لبيت املال ومل يقطع فيه«.

الفتاوى  جمموع   ،)222/1( والوجهني  الروايتني  كتاب  من  الفقهية  املسائل  انظر:   )1(
)111/28( القواعد البن رجب )63/3(.

انظر: غريب احلديث )152/3(.  )2(
انظر: جمموع الفتاوى )111/28(.  )3(

انظر: إعالم املوقعني )48/2(، زاد املعاد )54/5(.  )4(
انظر: نيل األوطار )147/4(. وانظر: الدرر السنية )456/6(.  )5(

انظر: البحر الرائق )44/5(، حاشية ابن عابدين )184/3(.  )6(
الدسوقي )355/4(،  الذخرية )3354/10(، حاشية  االعتصام )622/2(،  انظر:   )7(

حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري )236/6(.
انظر: األم )214/6(، غياث األمم للجويني )ص287(، هناية املحتاج )174/4(.  )8(

 ،)464/26( اإلنصاف   ،)460/26( الكبري  الرشح   ،)526/12( املغني  انظر:   )9(
)جمموع  يف  اإلسالم  شيخ  ونبه   .)447/5( اإلرادات  منتهى   ،)124/6( واإلقناع 
الفتاوى 111/28( عىل أن التعزير املايل يف مذهب أمحد يف مسائل بال نزاع، ويف مسائل 
مذهب  يف  خمصوصة  مواضع  يف  أيضًا  مرشوع  املالية  بالعقوبات  »التعزير  فقال:  بنزاع، 
فيها= مواضع  ويف  عنه؛  نزاع  بال  مواضع  يف  أمحد  ومذهب  عنه؛  املشهور  يف  مالك 
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وحكى بعض العلامء اإلمجاع عىل ذلك)1(.

أدلة القول األول))(:

الدليل األول: عن عامر بن سعد، أن سعد بن أيب وقاص هنع هللا يضر ركب 
رجع  فلام  فسلبه،  خيبطه،  أو  شجرًا،  يقطع  عبدًا  فوجد  بالعقيق،  قرصه  إىل 
سعد، جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد عىل غالمهم -أو عليهم- ما أخذ من 
غالمهم، فقال: »معاذ اهلل أن أرد شيئًا نفلنيه رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص، وأبى 

أن يرد عليهم«)3(.
= نزاع عنه«، ثم قال بعد أن ساق عددًا من صور التعزير املايل: »ومن قال: إن العقوبات 
ومن  مذهبهام.  عىل  غلط  فقد  وأمحد  مالك  أصحاب  عن  ذلك  وأطلق  منسوخة  املالية 
قاله مطلقًا من أي مذهب كان: فقد قال قوالً بال دليل...، وعامة هذه الصور منصوصة 

عن أمحد ومالك وأصحابه«.
انظر: االعتصام )621/2( حيث قال عنه: »ثم نسخ فأمجع العلامء عىل منعه«، وانظر:   )1(
نيل   ،)236/6( الصغري  الرشح  عىل  الصاوي  حاشية   ،)355/4( الدسوقي  حاشية 

األوطار )147/4(. وستتم مناقشة صحة اإلمجاع يف األدلة.
منها  وسأذكر  أدلة،  بعدة  عمومًا  املايل  التعزير  جلواز  األول  القول  أصحاب  استدل   )2(
أدلة  باقي  إليها  التغريم، وسأقترص عىل أمهها، ويضاف  به جلواز  يستدل  أن  ما يصلح 
)التعزير  وانظر:  أيضًا.  املايل عمومًا  بالتعزير  القائلني  أدلة  بالقاعدة، فهي من  القائلني 

بالغرامة وضوابط تقديره( للباحث.
)3( أخرجه مسلم، )1364(، )993/2( هبذا اللفظ عن إسامعيل بن حممد عن عامر به. 
بن  داود يف سننه )2037( من طريق جرير  وأبو  أمحد يف مسنده )1460(،  وأخرجه 
حازم بلفظ نحوه، وفيه »أنه أخذ رجاًل يصيد يف حرم املدينة فسلبه ثيابه، فجاء مواليه، 
أخذ  ))من  وقال:  احلرم،  هذا  حرم  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إنِّ  فقال:  فيه،  فكلموه 
ثيابه((، فال أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول اهلل، ولكن إن  أحدًا يصيد فيه فليسلبه 
شئتم دفعت إليكم ثمنه«. وقال األلباين يف صحيح أبى داود )1791(: صحيح لكن 
قوله: يصيد -يعنى يف حرم املدينة- منكر. قال: واملعروف: يقطعون من شجر املدينة.
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قال النووي: »ويف هذا احلديث داللة لقول الشافعي القديم إن من صاد 
يف حرم املدينة أو قطع من شجرها ُأخذ سلبه، وهبذا قال سعد بن أيب وقاص 

ومجاعة من الصحابة«)1(.

املايل  التعزير  من  نوع  هو  املدينة  حرم  يف  الصائد  سلب  أخذ  وإباحة 
بالتغريم.

اهلل  رسول  عن  امهنع هللا يضر  عمرو  بن  اهلل  عبد  عن  الثاين:  الدليل 
))ما أصاب من ذي حاجة  املعلق، فقال:  الثمر  أنه سئل عن  مـلسو هيلع هللا ىلص 
غري متخذ ُخْبنة)2(، فال يشء عليه، ومن خرج بيشء منه فعليه غرامة مثليه، 
والعقوبة، ومن رسق شيئًا منه بعد أن يؤويه اجلرين)3(، فبلغ ثمن املجن)4(؛ 

فعليه القطع، ومن رسق دون ذلك فعليه غرامة مثليه، والعقوبة(()5(.

تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  منسك  رشح  وانظر:   .)138/9( مسلم  عىل  النووي  رشح   )1(
.)8/5(

اخُلْبنة: معطف اإلزار وطرف الثوب. يقال أخبن الرجل إذا خبأ شيئًا يف خبنه ثوبه أو   )2(
واألثر  احلديث  النهاية يف غريب  انظر:  ثوبه.  منه شيئًا يف  يأخذ  واملعنى: ال  رساويله. 

.)9/2(
األوعية  يف  يوضع  أن  قبل  اجلداد  بعد  والثمر  التمر  فيه  يلقى  الذي  املوضع  اجلرين:   )3(

وينقل. انظر: غريب احلديث البن اجلوزي، )373/1(.
غريب  يف  النهاية  انظر:  يسرته.  أي  حامله  جين  ألنه  بذلك  وسمي  الرتس.  املجن:   )4(

احلديث واألثر )308/1(.
 )137/4( سننه  يف  داود  وأبو   ،)1504( برقم   )394/5( األم  يف  الشافعي  )5( أخرجه 
برقم )4390(، والنسائي يف سننه )85/8( برقم )4958(. وقال ابن حزم يف املحىل 
قدامة  ابن  حسن  لكن  يصح«،  »ال  املعلق:  الثمر  حديث  عن   )306  -304/12(

احلديث يف الكايف )561/1(، وذكره ابن امللقن يف البدر املنري )654/8( وحتفة =
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وجه الداللة: أن إضعاف الغرم عىل سارق الثمر املعلق، وعىل سارق ما 
دون النصاب من الثمر بعد أن يؤويه اجلرين نوع من التعزير املايل بالتغريم.

اهلل  رسول  أن  جده  عن  أبيه  عن  حكيم  بن  هبز  عن  الثالث:  الدليل 
مـلسو هيلع هللا ىلص قال: ))يف كل سائمة إبل يف أربعني بنت لبون، وال يفرق إبل 
آخذوها  فإنا  منعها  ومن  أجرها،  فله  هبا  مؤجترًا  أعطاها  من  حساهبا،  عن 

وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لجو زع، ليس آلل حممد منها يشء(()1(.

املايل  التعزير  من  نوع  الزكاة  مانع  مال  شطر  أخذ  أن  الداللة:  وجه 
بالتغريم.

التعزير  ا كانت حني جواز  بأهنَّ األدلة وغريها:  ونوقش االستدالل هبذه 
املايل، ثم نسخ ذلك)2(، بل ُحكي اإلمجاع عىل تركه.

صحيحًا  حديث  إال  فيه  يذكر  أال  التحفة  مقدمة  يف  اشرتط  وقد   )1594( املحتاج   =
 ،)1142/580/2( احلديث  وذكر  اإلملام  يف  نحوه  دقيق  ابن  قال  كذلك  حسنا،  أو 

وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود برقم )1710(.
 )238/33( املسند  يف  وأمحد   ،)1407( برقم   )296/5( األم  يف  الشافعي  أخرجه   )1(
سننه  يف  والنسائي   ،)1575( برقم   )101/2( سننه  يف  داود  وأبو   ،)20038( برقم 
قال  برقم )2266( )18/4(.  وابن خزيمة يف صحيحه  برقم )24444(،   )15/5(
اإلمام الشافعي: »ال يثبته أهل العلم، ولو ثبت لقلت به«، وضعفه ابن حزم يف املحىل 
اإلسناد«،  »صالح  أمحد:  اإلمام  وقال   ،)334/5( املجموع  يف  والنووي   ،)75/6(
الذهبي،  ووافقه   ،)144( برقم   )554/1( املستدرك  يف  احلاكم  إسناده  وصحح 
ابن عبد اهلادي يف املحرر )ص213(، وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب  وصححه 

داود برقم )1575(.
البيان   ،)287/12( اآلثار  مشكل  رشح   ،)145/3( اآلثار  معاين  رشح  انظر:   )2(

والتحصيل )320/9(، املغني )260/10(، الذخرية )3354/10(.
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يف  رسق  َمن  عىل  الغرامة  تضعيف  كان  »وقد  هللا همحر:  الشافعي  قال 
ابتداء اإلسالم، ثم صار منسوخًا«)1(.

وقال الطحاوي هللا همحر يف مشكل اآلثار مبينًا ما أشكل يف حديث سعد: 
البتي  بني  والعضاه  الصيد  انتهاك  يف  الواجب  أن  دلنا  قد  ما  هذا  يف  »فكان 
املدينة غري الواجب يف انتهاكهام يف حرمة مكة؛ ألن الواجب يف انتهاكهام يف 
حرمة مكة ما قد ذكرناه يف هذا الباب يف ذلك، والواجب يف انتهاك حرمتها 
األمصار  فقهاء  وجدنا  ثم  احلديثني،  هذين  يف  ذكرناه  قد  ما  هو  املدينة  من 
الذين تدور عليهم الفتيا، ويؤخذ العلم عنهم يف احلرمني ويف سائر البلدان 
باملدينة  والعضاه  الصيد  حرمة  منتهك  سلب  أخذ  أن  عىل  جمتمعني  سوامها 
غري مستعملة، فعقلنا بذلك أن إمجاعهم عىل ترك ما يف هذين احلديثني كان 
لوقوفهم عىل نسخه؛ ألهنم املأمونون عىل ما رووا، وعىل ما قالوا...، ولكن 
تركهم لذلك كان عندنا واهلل أعلم عىل مثل تركهم ما سواه مما قد روي يف 
مانع  يف  عنه  روي  ما  ذلك  فمثل  مـلسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عن  احلرم  انتهاك 
الزكاة: »إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لجو زع«، وما روي 

عنه مـلسو هيلع هللا ىلص يف حريسة اجلبل: ))أن فيها غرامة مثليها((...«)2(.

وأجيب من أربعة وجوه:

الوجه األول: أن دعوى ترك العلامء العمل باحلديث غري ُمسلَّمة؛ لعمل 
بعض الصحابة والعلامء به، وأن دعوى خمالفة أكثر العلامء ال ترض إذا عضد 

الدليُل الصحيح. املخالَف 
السنن الكربى للبيهقي )279/8(.  )1(

.)287/12(  )2(
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قال النووي هللا همحر: »قال القايض عياض ومل يقل به أحد بعد الصحابة 
إال الشافعي يف قوله القديم، وخالفه أئمة األمصار. قلت: وال ترض خمالفتهم 
فيه،  احلديث  لثبوت  املختار؛  هو  القديم  القول  وهذا  معه،  السنة  كانت  إذا 

وعمل الصحابة عىل وفقه، ومل يثبت له دافع«)1(.

الوجه الثاين: أن دعوى النسخ ال دليل عليها.

منسوخة،  املالية  العقوبات  إن  قال:  »ومن  هللا همحر:  اإلسالم  شيخ  قال 
قاله  ومن  مذهبهام.  عىل  غلط  فقد  وأمحد  مالك  أصحاب  عن  ذلك  وأطلق 
النبي  عن  جيئ  ومل  دليل،  بال  قوالً  قال  فقد  كان،  مذهب  أي  من  مطلقًا 
َأْخُذ  بل  املالية؛  العقوبات  مجيع  حرم  أنَّه  يقتيض  قط  يشء  مـلسو هيلع هللا ىلص 
اخللفاء الراشدون وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل عىل أن ذلك حمكم 
كتاب  من  ال  بالنسخ؛  حجة  معهم  ليس  للنسخ  واملدعون  منسوخ...،  غري 
إذا ثبت اإلمجاع كان  أنَّه  النسخ، وال ريب  وال سنة...، واإلمجاع دليل عىل 
ذلك دلياًل عىل أنَّه منسوخ؛ فإن األمة ال جتتمع عىل ضاللة، ولكن ال يعرف 

إمجاع عىل ترك نص إال وقد عرف النص الناسخ له...«)2(.

وقد أبطل ابن القيم ىلاعت هللا همحر كذلك دعوى النسخ هذه بأنَّه ال دليل 
عليها من كتاب وال سنة وال إمجاع يدل عىل صحة دعوى النسخ)3(.

تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  منسك  رشح  وانظر:   .)138/9( مسلم  عىل  النووي  رشح   )1(
.)8/5(

جمموع الفتاوى )111/28(.  )2(
وقال نحو ما قال شيخ اإلسالم. انظر: الطرق احلكمية )ص388(.  )3(
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السنة وآثارًا عن الصحابة: »وهذه قضايا  أدلة من  وقال بعد ساق عدة 
صحيحة معروفة، وليس يسهل دعوى نسخها«)1(.

الوجه الثالث: أنَّ دعوى النسخ غري مقبولة مع اجلهل بالتاريخ.

ولذا فإن النووي ىلاعت هللا همحر قد نفى اإلمجاع عىل النسخ، ورفض النسخ 
بقوله: »الذي ادعوه من كون العقوبة كانت باألموال يف أول اإلسالم ليس 

بثابت وال معروف، ودعوى النسخ غري مقبولة مع اجلهل بالتاريخ«)2(.

وأخذهم  الصحابة  وأكابر  الراشدين  اخللفاء  عمل  أن  الرابع:  الوجه 
تقدم  ما  النسخ)3(، ومن ذلك  يبطل دعوى  التغريم  املالية ومنها  بالعقوبات 

من أثر سعد هنع هللا يضر، ومن ذلك أيضًا:

الزهري عن  معمر عن  الرزاق عن  عبد  أخرجه  ما  الرابع: وهو  الدليل 
فأغرمه  أهلكها رجل،  ناقة حمرم  أغرم يف  هنع هللا يضر  أن عثامن  بن عثامن  أبان 

الثلث زيادة عىل ثمنها)4(.

الطرق احلكمية )ص387(.  )1(
املتقدم  ادعى نسخ حديث هبز  منه جواب عىل من  النص  املجموع )334/5(. وهذا   )2(
يف مانع الزكاة، إال أنه نفى به أيضًا ثبوت العقوبة يف األموال يف أول اإلسالم، وجوابه 
عن حديث هبز هو تضعيفه، وعليه ال يؤخذ من النص أن النووي يقول بجواز العقوبة 
باملال وال يؤخذ منه أنه يقول بالتحريم، إال أنه قال بجواز سلب الصائد يف حرم املدينة 

كام تقدم.
انظر: الطرق احلكمية )ص388(.  )3(

رواه عبد الرزاق الصنعاين يف مصنفه )302/9( برقم )17298(.  )4(
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قال ابن حزم: »وهذا أثر يف غاية الصحة، وال يعرف له خمالف«)1(.

وقد تابع الزهري عثامن عىل ذلك، فقال: »ما أصيب من موايش الناس 
وأمواهلم يف الشهر احلرام، فإنه يزاد الثلث. هذا يف العمد«)2(.

املايل  التعزير  من  نوع  الثمن  عىل  زيادة  الثلث  تغريم  أن  الداللة:  وجه 
بالتغريم.

الدليل اخلامس: أنَّه كام جتوز العقوبة عىل األبدان إذا كانت بحق، فكذا 
جتوز العقوبة عىل األموال إذا كانت بحق قياسًا عليها.

أدلة القول الثاين:

الدليل األول: عن ابن عمر امهنع هللا يضر قال: قال رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص: 
))أال إن اهلل حرم عليكم دماءكم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم 

هذا، يف شهركم هذا(()3(.

الناس، وأن األصل يف  أنَّ احلديث فيه حتريم أخذ أموال  الداللة:  وجه 
أمواهلم التحريم، والتعزير بالتغريم أخذ ألمواهلم، فيحرم.

حق،  بغري  األموال  أو  الدماء  عىل  االعتداء  يف  احلديث  بأن  وينُاقش: 
والتعزير بالتغريم لسبب موجب للتعزير هو أخٌذ للامل بحق؛ فيجوز.

املحىل باآلثار )348/13(.  )1(
رواه عبد الرزاق الصنعاين يف مصنفه )302/9( برقم )17297(.  )2(

أخرجه البخاري، باب يف اجلنائز، حديث رقم )4402(، ومسلم، كتاب احلج، حديث   )3(
رقم )1218( من حديث جابر.
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الدليل الثاين: أن اإلمجاع قد قام عىل عدم جواز العقوبة بالتعزير املايل.

قال الشاطبي عنه: »ثم نسخ، فأمجع العلامء عىل منعه«)1(.

وُنوقش: بعدم التسليم باإلمجاع كام سبق يف إبطال صحته.

ثم كيف يصح القول هبذا اإلمجاع، وهناك َمن خالف من التابعني وَمن 
بعدهم يف التعزير املايل عمومًا، ويف التعزير املايل بالتغريم.

الدليل الثالث: إنَّ الرشع مل يرد فيه التعزير بالتغريم املايل.

قال ابن قدامة: »الرشع مل يرد بيشء من ذلك عن أحد يقتدى به«)2(.

وُنوقش: بام سبق من أدلة الرشع الوارد فيها التغريم املايل.

والراجح يف حكم التعزير بالغرامة -واهلل أعلم- هو: مرشوعية التعزير 
عىل  يقاس  فيام  كذلك  ومرشوعيته  فيه،  بالغرامة  النص  جاء  فيام  بالغرامة 
هبا  مقصود  جناية  »كل  األظهر  وهي عىل  علته،  فيه  ُوجدت  مما  املنصوص، 
مال ال حد فيها«، فيرشع تعزيره بتغريمه املال؛ معاملًة له عىل جنايته بنقيض 

رشح  وانظر:  الطحاوي.  عن  املتقدم  النقل  وانظر   .)621/2( للشاطبي  االعتصام   )1(
معاين اآلثار )145/3(، البيان والتحصيل )320/9(، املغني )260/10(، الذخرية 

.)3354/10(
املغني )526/12 طبعة الرتكي(. ومحل شيخ اإلسالم كالمه عىل الوالة الظََّلمة. انظر:   )2(

اإلقناع )124/6(.
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قصده للامل؛ بناء عىل قاعدة »املعاملة بنقيض املقصود الفاسد«، وهي قاعدة 
فقهية معتربة، وهلا شواهدها الكثرية يف الرشع)1(.

شاهدًا  عليه  أجد  فلم  مال؛  هبا  يقصد  ال  جناية  يف  بالغرامة  التعزير  أما 
أن  إال  قياس،  أو  أثر  أو  إمجاع  أو  نص  من  بخصوصه  الرشع  شواهد  من 
الرشُع  شهد  وقد  اعتبارها،  رشوط  حتققت  إذا  ذلك  جتيز  املرسلة  املصالح 
جلنس التعزير بالتغريم يف عدة أحاديث كام سبق، فيكون دليل جواز التعزير 

بالغرامة هنا هو املصلحة املرسلة)2(.

المطلب األول: الخالف في القاعدة:

فإن  بالتغريم(  املايل  التعزير  )حكم  مسألة  يف  العلامء  خالف  بيان  بعد 
بإتالف  العقوبة  عنه  سقطت  من  عىل  الغرم  »مضاعفة  قاعدة:  يف  القول 
نفس أو طرف مع قيام املقتيض له ملانع« مبني عىل القول يف هذه املسألة -يف 

اجلملة-، وذلك عند َمن ال يرى اجلواز.

وقد اختلف العلامء يف مضمون هذه القاعدة عىل ثالثة أقوال:

ومن تطبيقات القاعدة: مقابلة اجلاين بنقيض قصده من احلرمان كعقوبة القاتل ملورثه   )1(
بحرمان مرياثه، وعقوبة املدبر إذا قتل سيده ببطالن تدبريه، وعقوبة املويص له ببطالن 
وصيته، ومن هذا الباب: عقوبة الزوجة الناشزة بسقوط نفقتها وكسوهتا. انظر: إعالم 

املوقعني عن رب العاملني )75/2(.
يف  بالغرامة  التعزير  تقدير  وضوابط  هنا،  املصلحة  اعتبار  ورشوط  أدلة  تفصيل  انظر:   )2(

)التعزير بالغرامة وضوابط تقديره( للباحث.
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القول األول: عدم تضعيف الغرم مطلقًا:

وبه قال: اجلمهور من احلنفية، واملالكية، والشافعية.

بالتغريم  التعزير  جواز  بـ»عدم  قوهلم  عىل  خترجيًا  هي  هلم  القول  ونسبة 
املايل«)1(، وعىل قوهلم بـ»عدم جواز ضامن اليشء بأكثر من مثله أو قيمته«)2(، 
عدم  يف  أقواهلم  وعىل  املايل)3(،  للتغريم  املقيدة  الفقهية  قواعدهم  وعىل 
عند  الغرم  تضعيف  عدم  والسيام  القاعدة)4(،  تطبيقات  يف  الغرم  تضعيف 

السقة من غري حرز مطلقًا)5(.

ُتضعَّف  »ال  فقال:  مطلقًا،  الغرم  تضعيف  بنفي  الشافعي  رصح  وقد 
الغرامة عىل أحد يف يشء«)6(.

وقال ابن عبد الرب: »وغرامة مثليه ال أعلم أحدًا من الفقهاء قال هبا«)7(.

انظر ما تقدم يف مسألة )التعزير بالتغريم املايل(.  )1(
انظر: بدائع الصنائع )12/5(، التمهيد )212/19(.  )2(

مااًل«.  يغرم  بأن  مااًل  فيها  يأخذ  مل  حرمة  بانتهاك  أحد  يعاقب  »ال  قاعدة  ذلك:  ومن   )3(
رشح معاين اآلثار للطحاوي )146/3(، وقاعدة »الضامنات جتب إما بأخذ أو رشط، 
أن  ألحد  جيوز  »ال  وقاعدة  )ص89(،  احلنفي  للمجددي  الفقه  قواعد  جتب«.  مل  وإال 
يأخذ مال أحد إال بسبب رشعي« انظر: قواعد الفقه للمجددي )ص110(، وغريها.

وسيأيت بيان هذه التطبيقات يف املبحث السادس إن شاء اهلل.  )4(
انظر: فتح القدير )209/12(، االستذكار )209/7(، البيان والتحصيل )320/9(،   )5(

الذخرية )3354/10(، روضة الطالبني )149/10(، املذهب )344/2(.
األم للشافعي )214/6(.  )6(

انظر: التمهيد )212/19(. وانظر: املغني )260/10(.  )7(
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رسقة  يف  الغرم  كتضعيف  به؛  النص  ورد  فيام  الغرم  تضعيف  الثاين:  القول 
الثمر املعلق، دون ما مل يرد النص عىل تضعيفه:

وبه قال: احلنابلة.

املعلق  الثمر  الغرم يف رسقة  القول هلم هي خترجيًا عىل تضعيفهم  ونسبة 
وغريه مما ورد فيه النص بالتضعيف، وعدم تضعيف الغرم يف السقة من غري 
حرز مما مل يرد النص فيه بالتضعيف)1(، وهو اختيار املوفق)2(، وهو املذهب 

عند احلنابلة)3(، ومن مفرداهتم)4(، وهو قول إسحاق)5(.

انظر: املغني )260/10(، اإلنصاف )209/10(، كشاف القناع )140/6(.  )1(
انظر: املغني )260/10(.  )2(

انظر: االنصاف )533/26( حيث قال املرداوي: »وأما غري الشجر والنخل واملاشية   )3(
إذا رسقه من غري حرز، فال يضمن عوضها إال مرة واحدة عىل الصحيح من املذهب«، 
اإلقناع  وانظر:  والرعاية«.  والفروع،  -ونرصاه-  والرشح  املغني  يف  مه  »وقدَّ وقال: 
والكثر  بالثمر  التضعيف  والبهويت  احلجاوي  خص  حيث   )139/6( القناع  وكشاف 
واملاشية، أما يف الزاد والروض )375/6( فقد عمم احلجاوي التضعيف لكل مسوق 
من غري حرز، فقال: »ومن رسق شيئًا من غري حرز ثمرًا كان أو كثرًا أو غريمها أضعفت 
عليه القيمة«، وخالفه البهويت، فقال: »وقدم يف )التنقيح( أن التضعيف خاص بالثمر 
هذه  يف  ورد  التضعيف  ألن  وغريه،  )املنتهى(  يف  به  وقطع  واملاشية،  واجلامر  والطلع 
املنتهى )250/6(.  النص«. وانظر:  به حمل  يتجاوز  القياس، فال  األشياء عىل خالف 
وقد رجعت ببحث غري تام إىل بعض كتب احلنابلة الذين مل يروا طرد تضعيف الغرم 
الكبري، واإلنصاف، والكشاف، واملنتهى،  السقة من غري حرز؛ كاملغني، والرشح  يف 
وذلك للتأكد من عدم أخذهم بالقاعدة يف كل رشط ُيفقد، وكل مانع ُيوجد مما مل يرد 

فيه نص.
انظر: اإلنصاف )209/10(.  )4(

انظر: املغني )260/10(.  )5(
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القول الثالث: تضعيف الغرم مطلقًا:

وبه قال: أمحد يف نصوص عدة)1(، وهو ظاهر قول أيب عبيد القاسم بن 
اهلادي)4(،  عبد  وابن  رجب)3(  كابن  احلنابلة؛  بعض  به:  وقال  سالم)2(، 

وتبعهم يف ذلك بعُض املتأخرين؛ كابن عثيمني يف نظمه للقواعد)5(، ......

حيث رصح بتضعيف الغرم يف كل ما درئ فيه حد السقة أو غريها من احلدود، ورصح   )1(
الصيغ  انظر  والقود.  السقة  حد  فيه  درئ  ما  كل  يف  الغرم  بتضعيف  أخرى  رواية  يف 
املروية عنه يف املبحث األول. ورصح أيضًا بتضعيف الغرم عىل من سقطت عنه عقوبة 
 .)209/10( اإلنصاف   ،)337/1( القواعد  انظر:  حرز.  غري  من  كانت  إذا  السقة 
رشحه  يف  فقال  القطع،  فيه  سقط  ما  كل  يف  الغرم  تضعيف  عىل  ذلك  الزركيش  ومحل 
)126/3(: »املسوق متى فات القطع فيه، إما لعدم حرزه، أو عدم بلوغه نصابًا، أو 
لشبهة ونحو ذلك، أنه ُيغرم بمثليه، وهذا مقتىض احتجاج أمحد«، ونقل ابن القيم عن 
أمحد ذلك، فقال يف زاد املعاد )79/5(: »قد نص عليه اإلمام أمحد هللا همحر، فقال: كل 

َمْن سقط عنه القطُع، ُضوِعَف عليه الغرم«.
انظر: غريب احلديث )152/3(. حيث قال يف حديث ))ضالة اإلبل املكتومة غرامتها   )2(
منع  قوله يف  مثل  وهذا  له،  والتأديب  العقوبة  وجه  »وهذا عندي عىل  معها((:  ومثلها 
عمر  قىض  كام  وهذا  ربنا((،  عزمات  من  عزمة  إبله  وشطر  آخذوها  ))إنا  الصدقة: 
عمر  فأمر  فنحروها  مزينة  من  لرجل  ناقة  رسقوا  عبيده  وكان  حاطب،  عىل  هنع هللا يضر 
كم  للمزين:  قال  ثم  جتيعهم،  أراك  إين  حلاطب:  وقال  عيّل،  ردوهم  قال:  ثم  بقطعهم 
كانت قيمة ناقتك؟ قال: ُطِلَبْت مني بأربعامئة درهم، فقال حلاطب: اذهب فادفع إليه 
له، ال أعرف للحديث وجها غري هذا.  القيمة عقوبًة  ثامين مائة درهم! فأضعف عليه 

قال أبو عبيد: وليس احلكام اليوم عىل هذا، إنام يلزمونه القيمة«.
انظر: القواعد )63/3(.  )3(

انظر: القواعد الكلية )ص96(.  )4(
حيث نظم هذه القاعدة بعمومها فقال:  )5(

وضاعـف الغـرم عـىل مـن ثبتـت
= عقوبة عليه ثم سقطت 
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................ وغريه)1(.

احلنابلة؛  بعض  أقوال  مطلقًا عىل  الغرم  بتضعيف  القول  ويمكن ختريج 
كأيب بكر)2(، ...........................................................

مـا غـري  ِمـن  كسـارٍق  ملانـٍع   =
كتام لِضاٍل  وَمن  ٍز  حمرَّ

السقة  الغرم يف  القولني يف مسألة تضعيف  املمتع )367/14(  الرشح  وقد حكى يف 
رشح  يف  أنه  كام  أقرب،  بالتضعيف  القول  أن  ورأى  فيه،  نص  ال  فيام  حرز  غري  من 
القاعدة  أن  »إال  قال:  ثم  الثاين  القول  ذكر  الفقه وقواعده )ص348(  منظومة أصول 

العموم«. تقتيض 
إال أنه يف )تعليقه عىل قواعد شيخه ابن سعدي ص203( خص التضعيف يف املسألة 
العلم  بالثمر واملاشية، وعمم بعض أهل  ابن سعدي ذلك  فقال: »خص  فيه نص  فيام 
جييء  مل  وما  النص،  به  جاء  ما  عىل  ُيقترص  أن  واألوىل  حرز،...  غري  من  رسق  فيمن 

األصل أنه ال يضمن إال بمثله أو قيمته«.
انظر: جملة األحكام الرشعية للقاري )ص101( )م104(، ومعلمة زايد )18/58(،   )1(
وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو )1008/11( حيث صاغوها بصياغة ابن رجب 

أو بقريب منها.
املغني  يف  قدامة  ابن  قال  حرز.  غري  من  السقة  يف  الغرم  مضاعفة  أوجب  حيث   )2(
)260/10(: »وما عدا هذين ال يغرم بأكثر من قيمته أو مثله إن كان مثليا. هذا قول 
حرز  غري  من  املسوق  غرامة  إجياب  إىل  ذهب  فإنه  بكر؛  أبا  إال  وغريهم،  أصحابنا 
الثمر املعلق وحريسة احلبل واستدالالً بحديث حاطب«. وجاء يف  بمثليه؛ قياسًا عىل 
املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني )222/1(: »وقال أبو بكر: العمل عىل 
وفيه  كثر  وال  ثمر  يف  قطع  ال  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  قول  ومثله  حكيم،  بن  هبز  حديث 
ومثله  ومثلها.  غرامتها  فيها  املكتومة  الضالة  يف  النبي:  قول  ومثله  معه.  ومثله  غرامته 
حديث الذمي إذا قتل عمدًا تضعف الدية فيه، ومثله األعور إذا فقأ عني الصحيح أو 

الصحيح إذا فقأ عني األعور إن الدية كاملة ويرفع القود«.
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وابن  تيمية)3(،  وابن  والزركيش)2(،  واملجد)1(،   ...................
القيم)4(.

أدلة األقوال:

دليل القول األول:

الدليل األول: عن ابن عمر امهنع هللا يضر قال: قال رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص: 
))أال إن اهلل حرم عليكم دماءكم وأموالكم، كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم 

هذا، يف شهركم هذا(()5(.

القيمة.  انظر: املحرر )386/2( حيث قال: »ومن رسق من غري حرز أضعفت عليه   )1(
نص عليه. وقيل: خيتص ذلك بالثمر والكثر«.

انظر: رشح الزركيش )126/3(. حيث قال: »املسوق متى فات القطع فيه، إما لعدم   )2(
مقتىض  وهذا  بمثليه،  ُيغرم  أنه  ذلك،  ونحو  لشبهة  أو  نصابًا،  بلوغه  عدم  أو  حرزه، 
بالثمر  املثلني  غرامة  خيتص  هل  أقوال،  أربعة  املسألة  يف  يتلخص  وإذًا  أمحد.  احتجاج 
والكثر، أو هبام وباملاشية، أو بكل ما رسق من غري حرز، أو يتعدى ذلك لكل ما سقط 

فيه القطع، وهو أظهر«.
غري  من  السقة  يف  الغرم  بتضعيف  رصح  حيث   )112/28( الفتاوى  جمموع  انظر:   )3(
التي هي حق هلل ثالثة أقسام: عبادات...، وعقوبات  حرز، فقال: »واجبات الرشيعة 
إما مقدرة، وإما مفوضة، وكفارات، كل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إىل: بدين، 
وإىل مايل، وإىل مركب منهام...، والعقوبات البدنية: كالقتل والقطع، واملالية: كإتالف 

أوعية اخلمر، واملركبة: كجلد السارق من غري حرز، وتضعيف الغرم عليه«.
انظر: إعالم املوقعني )48/2(، زاد املعاد )54/5( حيث رصح بتضعيف الغرم يف كل   )4(

ما سقط فيه القطع. كام أنه يرى جواز التعزير بالتغريم املايل كام سبق.
أخرجه البخاري، باب يف اجلنائز، حديث رقم )4402(، ومسلم، كتاب احلج، حديث   )5(

رقم )1218( من حديث جابر.
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الناس، وأن األصل يف  أنَّ احلديث فيه حتريم أخذ أموال  الداللة:  وجه 
أمواهلم التحريم، وتضعيف الغرم أخذ ألمواهلم، فيحرم.

وتضعيف  حق،  بغري  األموال  عىل  االعتداء  يف  احلديث  بأن  وينُاقش: 
التغريم عىل من دلَّ الدليل عىل مرشوعية تضعيف الغرم عليه هو أخٌذ للامل 

بحق؛ فيجوز.
الدليل الثاين: قوله تعاىل: ﴿َفَمِن ٱۡعَتَدٰى َعلَۡيُكۡم فَٱۡعَتُدواْ َعلَۡيهِ بِِمۡثِل 

َما ٱۡعَتَدٰى َعلَۡيُكۡم﴾)سورة البقرة: 194(.
وجه الداللة: أنَّ اهلل أجاز مقابلة االعتداء باعتداء مثله، ومل جيز مقابلته 

بمثليه)1(.
ويناقش: بأن القاعدة ال تقرر جواز مقابلة االعتداء بمثليه، وإنام تقرر أنه 
إذا قام الفعل املقتيض للقصاص -وهو اعتداء باملثل-، أو قام الفعل املقتيض 
أو  للقصاص  املقتيض  الفعل  ملانع، وكان  أو احلد؛  القصاص  للحد، وسقط 
احلد يوجب غرمًا ماليًا من ضامن أو دية، فإن الفاعل يعاقب بعقوبة أخرى 

بدالً عام سقط عنه، وهي مضاعفة الغرم الواجب عليه.
اهلل  رسول  قال  قال:  امهنع هللا يضر،  عمر  ابن  عن  الثالث:  الدليل 
العبد،  يبلغ ثمن  له مال  له يف عبد، فكان  ))من أعتق رشكًا  مـلسو هيلع هللا ىلص: 
وإال  العبد،  عليه  وعتق  حصصهم،  رشكاءه  فأعطى  العدل،  قيمة  عليه  م  ُقوِّ

فقد عتق منه ما عتق(()2(.

انظر: الذخرية )3354/10( بترصف.  )1(
صحيحه  يف  ومسلم   ،)2491( برقم   )139/3( صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   )2(

)1140/2( برقم )1503(.
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وجه الداللة: أن رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص قىض عىل الذي أعتق رشكًا له 
يف عبد بقيمة حصة رشيكه، لكونه أتلف ماليته عليه بعتقه ومل يقض بقيمتي 

حصة رشيكه)1(.
عند  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  قال:  هنع هللا يضر  أنس  عن  الرابع:  الدليل 
بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات املؤمنني بصحفة فيها طعام، فرضبت 
فانفلقت،  الصحفة  فسقطت  اخلادم،  يد  بيتها  يف  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  التي 
مـلسو هيلع هللا ىلص فَِلق الصحفة، ثم جعل جيمع فيها الطعام الذي  فجمع النبي 
أيت  حتى  اخلادم  حبس  ثم  أمكم((،  ))غارت  ويقول:  الصحفة،  يف  كان 
بصحفة من عند التي هو يف بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إىل التي كست 

صحفتها، وأمسك املكسورة يف بيت التي كست)2(.
ن الصحفة التي كسها بعض  وجه الداللة: أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص َضمَّ

أهله بصحفة مثلها، ومل يوجب مثليها)3(.
الدليل اخلامس: إمجاع العلامء عىل أنَّ من أتلف شيئًا ال يضمن إال مثله 

أو قيمته.

إال  شيئًا  استهلك  من  يغرم  ال  أنه  عىل  العلامء  »أمجع  الرب:  عبد  ابن  قال 
مثله أو قيمته«)4(.

انظر: االستذكار )209/7( بترصف يسري.  )1(
صحيحه  يف  ومسلم   ،)5225( برقم   )36/7( صحيحه  يف  البخاري  أخرجه   )2(

)1139/2( برقم )1502( وهذا لفظه.
انظر: االستذكار )209/7(.  )3(

االستذكار )209/7(.  )4(
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وُيناقش االستدالل باألدلة األربعة السابقة من ثالثة أوجه:

أنَّه دل الدليل عىل استثناء تضعيف الغرم يف القاعدة من  الوجه األول: 
كون ضامن اليشء ال يكون إال بمثله أو قيمته.

الوجه الثاين: أنَّ الغرم الزائد عن املثل أو القيمة يف القاعدة هو بدل عام 
سقط من العقوبة، وليس غرمًا جمردًا.

الوجه الثالث: أنَّ الغرم الزائد هنا هو من باب التعزير املايل، ال من باب 
الضامن املايل، وقد تقدمت أدلة جواز التعزير املايل بالتغريم.

املايل)1(، وتضعيف  بالتغريم  التعزير  أنَّ األصل حتريم  السادس:  الدليل 
الغرم منه، فيحرم. وقد تقدمت مناقشة أدلة من قال بتحريمه)2(.

أدلة القول الثاين:

اهلل  رسول  عن  امهنع هللا يضر  عمرو  بن  اهلل  عبد  عن  األول:  الدليل 
مـلسو هيلع هللا ىلص أنَّه سئل عن الثمر املعلق، فقال: ))من أصاب من ذي حاجة 
مثليه  غرامة  فعليه  منه  بيشء  خرج  ومن  عليه،  يشء  فال  خبنة،  متخذ  غري 
املجن،  ثمن  فبلغ  اجلروين،  يؤويه  أن  بعد  منه  شيئًا  رسق  ومن  والعقوبة، 

فعليه القطع، ومن رسق دون ذلك فعليه غرامة مثليه، والعقوبة(()3(.

وجه الداللة: دل احلديث عىل تضعيف الغرم هنا من وجهني:

انظر: األم )251/4(.  )1(
انظر التمهيد السابق هلذا املطلب.  )2(

تقدم خترجيه )ص 199(.  )3(
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الوجه األول: داللة قوله مـلسو هيلع هللا ىلص: ))ومن خرج بيشء منه، فعليه 
يف  الشجر  عىل  املعلق  الثمر  من  أخذ  من  أنَّ  عىل  والعقوبة((،  مثليه،  غرامة 

البستان، وخرج به، أنه ال قطع عليه، وأن عليه غرامة مثيل هذا الثمر.

الوجه الثاين: داللة قوله مـلسو هيلع هللا ىلص: ))ومن رسق دون ذلك، فعليه 
غرامة مثليه، والعقوبة((، عىل أنَّ من رسق ما دون النصاب من الثمر بعد أن 

يؤويه اجلرين، أنَّه ال قطع عليه، لكن عليه غرامة مثيل املسوق.

عىل  اجلواب  وتقدم  منسوخ،  بأنَّه  الدليل  هذا  مناقشة  تقدمت  وقد 
ذلك)1(.

الدليل الثاين: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجاًل 
أسألك  اهلل جئت  يا رسول  قال:  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  يسأل رسول  ُمزينة  من 
))معها حذاؤها)2(وسقاؤها تأكل الشجر وترد  عن الضالة من اإلبل؟ قال: 
أو  ))لك  قال:  الغنم؟  من  الضالة  قال:  باغيها((.  يأتيها  حتى  فدعها  املاء، 
ألخيك أو للذئب. جتمعها حتى يأتيها باغيها((. قال: احلريسة)3( التي توجد 
))فيها ثمنها مرتني، ورضب نكال، وما أخذ من عطنه)4(  يف مراتعها؟ قال: 
اهلل،  رسول  يا  قال:  املجن((.  ثمن  ذلك  من  يؤخذ  ما  بلغ  إذا  القطع  ففيه 

انظر ما سبق يف مناقشة أدلة القائلني بجواز التعزير املايل بالتغريم، واجلواب عليها.  )1(
احلذاء: النعل، واملراد: خفها. واملعنى: أهنا تقوى عىل امليش وقطع األرض وعىل قصد   )2(

املياه وورودها ورعي الشجر. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر )924/1(.
قال البغوي يف رشح السنة )319/8(: »أراد بحريسة اجلبل: البقر، أو الشاة، أو اإلبل،   )3(

املأخوذة من املرعى، يقال: احرتس الرجل، إذا أخذ الشاة من املرعى«.
العطن: مربك اإلبل حول املاء، انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر )507/3(.  )4(
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خبنة،  يتخذ  ومل  بفمه،  أخذ  ))من  قال:  أكاممها؟  يف  منها  أخذ  وما  فالثامر، 
فليس عليه يشء، ومن احتمل، فعليه ثمنه مرتني ورضبًا ونكاالً، وما أخذ 
من أجرانه، ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن املجن(( احلديث)1(.

مرتني،  ثمنها  ))فيها  احلريسة:  يف  مـلسو هيلع هللا ىلص  قوله  أنَّ  الداللة:  وجه 
ورضب نكال((، يدل عىل أن من أخذ الشاة من مراتعها، أنَّه ال قطع عليه، 

لكن عليه غرامة مثليها.

وُنوقش: بأنَّ ذلك منسوخ)2(.

احلديث  هذا  يصححون  الذين  العلامء  عند  »وهذا  الرب:  عبد  ابن  قال 
منسوخ بام يتلون من كتاب اهلل تعاىل وسنة رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص املجتمع 

عليها«)3(.

وأجيب: بام أجيبت به مناقشة سابقه.

رواه أمحد يف املسند )273/11( )6683(، )492/11( )6891( هبذا اللفظ، ورواه   )1(
يف  األلباين  ذكرها  عديدة  طرق  من  وروي   ،)2596(  )865/2( سننه  يف  ماجه  ابن 

إرواء الغليل )69/8( برقم )2413(، وبني أن هذا احلديث حسن.
انظر: الذخرية )3354/10(، والبيان والتحصيل )320/9(.  )2(

االستذكار )210/7(.  )3(
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قال:  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  هنع هللا يضر  هريرة  أيب  عن  الثالث:  الدليل 
))ضالة اإلبل املكتومة)1( غرامتها ومثلها معها(()2(.

ووجه الداللة: أنَّ احلديث يدلُّ عىل أنَّ من أخذ الضالة وكتمها، أنَّه ال 
قطع عليه، لكن عليه غرامة مثليها.

قال أبو عبيد القاسم بن سالم: »وهذا عندي عىل وجه العقوبة والتأديب 
له«)3(.

املكتومة: أي التي كتمها الواجد، ومل يعرفها، ومل ُيشهد عليها. انظر: املحكم واملحيط   )1(
األعظم )781/6(، عون املعبود )96/5(.

مصنفه  يف  الرزاق  عبد  ورواه   ،)1718( برقم   )139/2( سننه  يف  داود  أبو  رواه   )2(
)129/10( برقم )18599( عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن 
أبى هريرة أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص قال... فذكره. قال املنذري: »مل جيزم عكرمة بسامعه 
وضعفه   ،)97/5( أبادي  للعظيم  املعبود  عون  انظر:  مرسل«.  فهو  هريرة  أيب  من 
عمرو  »فيه  وقال:   )4021( برقم   )25/9( الضعيفة  األحاديث  سلسلة  يف  األلباين 
إّن  ثم  وغريهم،  والنسائي،  معني،  وابن  أمحد،  ضعفه  اليامين،  اجلندي  وهو  مسلم  بن 
عكرمة وهو موىل ابن عباس شك يف وصله عن أيب هريرة هنع هللا يضر«، وقال يف اإلرواء 
)69/1(: »وكونه مرساًل أشبه، ويف آثار بعض الصحابة ما يقوي األخذ بام دل عليه«. 
وصححه يف صحيح أيب داود )401/5( برقم )1511(، وقال: »وهذا إسناد رجاله 
كلهم ثقات رجال مسلم؛ عىل ضعف يف عمرو بن مسلم- وهو اجلَنَِدُي-، فهو إسناد 
َيْقَطْع بذكر أيب هريرة فيه«  ال بأس به؛ لوال أن عكرمة- وهو من رجال البخاري- مل 
))لك  ثم قال: »ويشهد له حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يف ضالة الغنم: 
ثمنها((.  مثَل  َم  وُغرِّ عوقب  مرتعها؛  من  أخذها  ))فمن  قال:  للذئب((.  أو  ألخيك  أو 
ُب َنَكال((. أخرجه أمحد )180/2 و186( بسنٍد  ويف رواية: ))فيها ثمنها مرتن، ورَضْ

حسن«.
غريب احلديث )152/3(.  )3(
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َفاَل  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهللَّ  رسول  ُحْكُم  »وهذا  العزيز:  عبد  بكر  أبو  وقال 
.)1(» ُيَردُّ

قد  العلامء  بأنَّ  األدلة  من  وافقه  وما  الدليل  هذا  مناقشة  تقدمت  وقد 
تركوا العمل هبا، وتقدم اجلواب عىل ذلك)2(.

حلاطب  رقيقًا  أن  حاطب  بن  الرمحن  عبد  بن  حييى  عن  الرابع:  الدليل 
رسقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إىل عمر بن اخلطاب فأمر 
عمر، كثري بن الصلت أن يقطع أيدهيم. ثم قال عمر: أراك جتيعهم. ثم قال 
ناقتك؟  ثمن  للمزين: كم  قال  ثم  يشق عليك.  عمر: واهلل، ألغرمنك غرما 
ثامين  أعطه  فقال عمر:  درهم.  مائة  أربع  من  أمنعها  واهلل  كنت  املزين:  فقال 

مائة درهم)3(.

املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني )222/1(.  )1(
انظر ما سبق يف مناقشة أدلة القائلني بجواز التعزير املايل بالتغريم، واجلواب عليها.  )2(

)3( أخرجه مالك يف املوطأ )1083/4( برقم )2767( عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن 
 )1592( برقم   )281/3( مسنده  يف  والشافعي  به،  حاطب  بن  الرمحن  عبد  بن  حييى 
الشافعي  عن   )17287( برقم   )483/8( سننه  يف  والبيهقي  به،  بإسناده  مالك  عن 
بإسناده به. قال ابن عبد الرب: »وروى بن وهب هذا احلديث عن أيب الزناد عن أبيه عن 
عروة بن الزبري عن حييى بن عبد الرمحن بن حاطب عن أبيه...، وقد جوده من قال فيه 
عن أبيه، فإن حييى بن عبد الرمحن مل يلق عمر، وال سمع منه، وأبوه عبد الرمحن سمع 
الليث بن سعد وسعيد بن عبد  ابن وهب عن  ثم أورد رواية  من عمر، وروى عنه«، 
الرمحن اجلمحي كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن حييى بن عبد الرمحن بن حاطب 
عن أبيه بمعناه. انظر: االستذكار )210/7(. ويؤيد كون الرواية عن أبيه )عبد الرمحن 
جريج  ابن  عن  األثر  هذا   )18977( برقم  مصنفه  يف  الرزاق  عبد  رواية  حاطب(  بن 
قال حدثني هشام بن عروة عن عروة أن حييى بن عبد الرمحن بن حاطب أخربه عن =
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ووجه الداللة: أن هذا األثر عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر 
يدل عىل أن من رسق ملجاعة ال قطع عليه، وأن عليه غرامة مثيل املسوق.

ونوقش من وجهني:

األول: أن هذا األثر مل يقل به من الفقهاء أحد)1(.

وجياب: بعدم التسليم بأنه مل يقل به أحد، فقد قال به أمحد)2(.

الثاين: أن يف األثر تغريم السيد بام اعرتف به عبيده، وهذا خمالف لإلمجاع.

قال ابن عبد الرب: »أمجع العلامء عىل أن إقرار العبد عىل سيده يف ماله ال 
يلزمه، ويف هذا احلديث أن عمر أغرم عبد الرمحن بن حاطب ما اعرتف به 

عبيده، وهذا خرب تدفعه األصول من كل وجه«)3(.

عن   )350/4( املوقعني  إعالم  يف  القيم  ابن  أورده  ما  وأيضًا  القصة،  فذكر  أبيه   =
السعدي قال حدثنا أبو النعامن عارم، ثنا محاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، 
عن ابن حاطب. قال الشافعي يف األم )231/7(: »هذا أثر ثابت عن عمر هنع هللا يضر«، 

وقال ابن حزم يف املحىل )307/12(: »هذا أثر عن عمر كالشمس«.
يف  عندنا  العمل  هذا  عىل  »وليس  مالك:  قال  حيث   )209/7( االستذكار  انظر:   )1(
البعري أو  أنه إنام يغرم الرجل قيمة  الناس عندنا عىل  القيمة، ولكن مىض أمر  تضعيف 
أبو عمر: »أدخل مالك هذا احلديث يف كتابه )املوطأ( وهو  يأخذها«. قال  يوم  الدابة 
تركوه  إنام  به،  العمل  أرى  وال  الفقهاء،  من  أحد  به  قال  وال  عليه،  يتواطأ  مل  حديث 

-واهلل أعلم- لظاهر القرآن والسنة املجتمع عليها«.
انظر: رشح الزركيش )125/3(.  )2(

االستذكار )211/7(.  )3(
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وجياب من وجوه:

عىل  وأثبت  ملانع،  ُدرئ  الذي  القطع  عليهم  أثبت  إقرارهم  أن  األول: 
قياسًا  له؛  إنكاره  وعدم  االعرتاف،  هبذا  لتصديقه  املسوق  ضامن  سيدهم 
العاقلة،  إذا اعرتف اجلاين خطأ، وصدقته  العاقلة  دية اخلطأ عىل  ثبوت  عىل 

ومل تنكره.

الثاين: أن يكون ذلك ثبت عليهم بطريق الشهادة أيضًا.

عبيده  له ضامن جناية  ليس حتمياًل  الناقة  قيمة  السيد  أن حتميل  الثالث: 
للسقة،  اضطرهم  الذي  عبيده  جتويع  غرم  له  حتميٌل  وإنام  رسقوا،  الذين 
وعدم إنفاقه عليهم، مع تصديقه بذلك، ولذلك قال عمر: »أراك جتيعهم«، 

مه ضعفها. نه قيمة املسوق، وغرَّ ومل ينكر السيد ذلك، فضمَّ

ورد  للسقة  املضطرين  عبيده  رسق  ما  قيمة  السيد  تضمني  أن  الرابع: 
عىل  عدوا  عبدين  »أّن  مليكة)1(:  أيب  بن  اهلل  عبد  فعن  األثر،  من  يؤيده  ما 
مخار امرأة، فسألتهام؟ فقاال: محلنا عليه اجلوع واضطررنا إليه، قلت -يسأله 
الراوي-: أكانا آبقني؟ قال: مل أعلم، قال: فكتب فيهام إىل ابن عباس، وإىل 

املكي،  التيمّي  القريش  جدعان  بن  مليكة  أيب  بن  اهلل  عبيد  بن  اهلل  عبد  بكر  أبو  هو   )1(
مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  أصحاب  من  ثامنني  رأى  احلرم،  ومؤذن  مكة،  قايض 
ابن  يسأل  وكان  املتقنني،  واحلفاظ  التابعني،  يف  الفقهاء  ومن  الصاحلني  من  إمامًا  كان 
عباس يف األحكام املتعلقة بالقضاء، تويف سنة 117هـ. انظر: تذكرة احلفاظ للقيساين 

)101/1- 102(، طبقات احلفاظ للسيوطي )48/1(.
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أْن اقطعهام،  الزبري)2(، فكتب عباد:  عبيد بن عمري)1(، وعباد بن عبد اهلل بن 
اضطر،  ملن  اخلنزير  وحلم  والدم  امليتة  أحل  قد  أْن  عمري:  بن  عبيد  وكتب 
اجلوع،  من  به  اعتال  بام  إليه  كتبت  كنت  وقد  امهنع هللا يضر  عباس  ابن  وكتب 
فكتب: أْن قد أصبت، ال تقطعهام، وغّرم سادهتام ثمن اخلامر، وإْن كان فيهام 

جلد فاجلدمها؛ لئال يعتل العبد باجلوع«)3(.

املسوق؛  قيمة  العبدين  سيدي  امهنع هللا يضر  عباس  ابن  ضمن  حيث 
إنفاقهام عليهام. لتجويعهام وعدم 

امهنع هللا يضر  وعثامن  عمر  أن  عياض  أيب  بن  حممد  عن  اخلامس:  الدليل 
اجتمعا عىل أن األعور إن فقأ عني آخر فعليه مثل دية عينه)4(.

حياة  يف  ولد  عاصم،  أبو  املفس،  القايض  الواعظ  الليثي،  قتادة  بن  عمري  بن  عبيد  هو   )1(
الرسول مـلسو هيلع هللا ىلص، وكان قاضيًا البن الزبري، وكان من ثقات التابعني بمكة، وكان 
ابن عمر حيرض جملسه، تويف قبل ابن عمر بأيام يسرية، وقيل سنة 74هـ. انظر: الثقات 

البن حبان )123/5(.
عند  املنزلة  عظيم  وكان  القريش،  حييى  أبو  العوام،  بن  الزبري  بن  اهلل  عبد  بن  عباد  هو   )2(
والده حدث عن أبيه وجدته أسامء وخالة أبيه عائشة، وحدث عنه ابن حييى، وابن أيب 

مليكة وآخرون. انظر: الثقات البن حبان )140/5(.
أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه باب رسقة العبد )237/10( برقم )18976( عن ابن   )3(

جريج قال: أخربين ابن أيب مليكة...فذكره. وإسناده صحيح متصل.
اإِلنسان  َعنْيَ  ُيصيب  ْعَوِر  األَْ َباب  العقول،  كتاب  مصنفه،  يف  عبدالرزاق  أخرجه   )4(

.)333/9( )17440(
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فقأ عني  أعور  إليه  رفع  هنع هللا يضر  عفان  بن  عثامن  أن  أبى عياض:  وعن 
صحيح، فلم يقتص منه، وقىض فيه بالدية كاملة)1(.

قال ابن قدامة: »ومل نعرف هلام خمالفًا يف عرصمها«)2(.
وجه الداللة: أن اثنني من اخللفاء الراشدين قضيا أن األعور إذا فقأ عني 
فيها  الواحدة  العني  أن  الدية كاملة، مع  منه، ويدفع  يقتص  أنه ال  الصحيح 
يعلم  ومل  كاملة،  دية  عليه  فأوجبوا  الدية؛  عليه  ضاعفوا  لكن  الدية،  نصف 

هلام خمالف يف عرصمها.
وعمر  بكر  أبو  قىض  قال  أنَّه  هللا همحر  الزهري  عن  السادس:  الدليل 

امهنع هللا يضر يف دية الذمي بمثل دية املسلم)3(.
وعن أنس هنع هللا يضر أن رجاًل هيوديًا ُقتل غيلة، فقىض فيه عمر هنع هللا يضر 

باثني عرش ألف درهم)4(.
باب  النفس،  دون  ما  الديات  أبواب  مجاع  كتاب:  الكربى،  السنن  يف  البيهقي  أخرجه   )1(
 )16300( حديث  الصحيح،  عني  يصيب  واألعور  األعور،  عني  يصيب  الصحيح 

.)165/8(
املغني )428/9(. وانظر: كشاف القناع )37/6(.  )2(

رشح  يف  والطحاوي   ،)18491( برقم   )95/10( مصنفه  يف  الرزاق  عبد  أخرجه   )3(
دية  باب:  الديات  كتاب  الكربى،  السنن  يف  والبيهقي   ،)319/11( اآلثار  مشكل 
 :)247/3( الصغري  السنن  يف  البيهقي  قال   .)16354( برقم   )178/8( الذمة  أهل 
ينا عن عمر وعثامن  »منقطع«، وقال: »قال الشافعي: إن الزهري قبيح املرسل، وقد روِّ

ما هو أصح منه«.
 )298/9( الكتاب  أهل  دية  باب  العقول،  كتاب  مصنفه،  يف  الرزاق  عبد  أخرجه   )4(
برقم )18495( عن رباح بن عبد اهلل قال: أخربين محيد الطويل أنه سمع أنسًا حيدث 
برقم   )181/4( وغريه  والديات  احلدود  كتاب  سننه،  يف  الدارقطني  وعنه  )فذكره(، 

.)3298(
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أن  عمر  ابن  عن  سامل  عن  الزهري  عن  معمر  عن  عبدالرزاق  وأخرج 
رجاًل مسلاًم قتل رجاًل من أهل الذمة عمدًا، فرفع إىل عثامن، فلم يقتله به، 
املهاجر  بن  خالُد  »وقتل  الزهري:  قال  املسلم«.  دية  مثل  الدية  عليه  وغلظ 
ألف  الدية  به، وغلظ عليه  يقتله  فلم  الذمة يف زمن معاوية،  أهل  رجاًل من 

دينار«)1(.

وأخرج عن أيب حنيفة عن احلكم بن عتيبة أن عليًا قال: »دية اليهودي، 
والنرصاين، وكل ذمي مثل دية املسلم«)2(.

قال:  مسعود  ابن  عن  جماهد  عن  نجيح  أيب  ابن  عن  معمر  عن  وأخرج 
»دية املعاهد مثل دية املسلم«)3(.

وجه الداللة: أنَّ عددًا من الصحابة قضوا أو قالوا بأن دية الكتايب مثل 
دية املسلم، وهذا القول منهم عىل سبيل )التغليظ( بتضعيف الدية الواجبة، 
بني  املكافأة  لعدم  القود  سقط  مّلا  ألنه  وذلك  املسلم؛  دية  نصف  هي  والتي 
هبذا  الدية  فكانت  الدية،  نصف  هنا  وهو  الغرم،  ضوعف  واملقتول  القاتل 

التضعيف كاملة، وليس هذا منهم عىل سبيل التقرير للواجب هلم.

املصنف، كتاب العقول، باب دية أهل الكتاب )298/9( برقم )18492(. قال ابن   )1(
حزم يف املحىل )223/10( عن أثر عثامن: »هذا يف غاية الصحة عن عثامن«.
املصنف، كتاب العقول، باب دية أهل الكتاب )298/9( برقم )18494(.  )2(
املصنف، كتاب العقول، باب دية أهل الكتاب )298/9( برقم )18496(.  )3(
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الدية  بتضعيف  )التغليظ(  سبيل  عىل  منهم  ذلك  أنَّ  عىل  يدل  والذي 
م قد روي عنهم ما يدل عىل أنَّ الدية الواجبة نصف دية املسلم،  الواجبة أهنَّ

فنحمل قوهلم هنا عىل )التغليظ( بالتضعيف.

فعن ابن املسيب عن عمر هنع هللا يضر أنه قىض يف دية اليهودي والنرصاين 
بأربعة آالف درهم)1(.

وعنه قال: قىض فيه عثامن بن عفان هنع هللا يضر بأربعة آالف)2(.

عنهم  روي  فقد  الصحابة،  أقوال  من  رووه  ما  »وأما  قدامة:  ابن  قال 
قال أمحد:  التغليظ،  الدية كاملة عىل سبيل  خالفه، فنحمل قوهلم يف إجياب 
إنام غلظ عثامن الدية عليه؛ ألنَّه كان عمدًا، فلام ترك القود غلظ عليه. وكذلك 

حديث معاوية...«)3(.

قضاء  عن  والوارد  عثامن،  قضاء  عن  الوارد  األثر  لفظ  أنَّ  هذا  يؤيد 
قد  أثر معاوية  إنَّ  بل  التغليظ،  بأنَّ ذلك كان عىل سبيل  فيه ترصيح  معاوية 

حكاه الزهري مرصحًا فيه بالتغليظ.

أقل  أو  النصف  عىل  الذمي  قال  من  الديات،  كتاب  مصنفه،  يف  شيبة  أيب  ابن  أخرجه   )1(
)407/5( برقم )27445( والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب الديات، باب دية أهل 

الذمة )100/8( برقم )16217( وصحح إسناده.
أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، كتاب الديات، باب دية أهل الذمة )100/8( برقم   )2(

.)16221(
املغني )400/8(.  )3(
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ويؤيده أيضًا أنه قد ورد حديث يقرر أن ديتهم عىل النصف يف األصل، 
التغليظ  بأهنا عىل سبيل  وهو حديث عمرو بن شعيب، وتوجيه هذه اآلثار 

أوىل من توجيهها عىل معنى خيالف احلديث.

أنَّ  نص  فيه  يرد  مل  فيام  الغرم  تضعيف  عدم  عىل  ويدل  السابع:  الدليل 
التضعيف فيام ورد فيه نص، هو عىل خالف القياس واألصل؛ ألجل النص، 

فال جياوز به حمل النص)1(.

واألصل يف هذه املسألة هو وجوب غرامة املثيل بمثله، واملتقوم بقيمته، 
جتب  ما  وسائر  واملختلس  واملنتهب  واملغصوب  املتَلف  غرامة  أن  بدليل 
عداه  ما  فيبقى  لألثر،  املسائل؛  بعض  يف  خولف  لكن  كذلك،  كلَّها  غرامته 

عىل األصل)2(.

وُيناقش من وجوه:

الوجه األول: عدم التسليم بورود نص صحيح خيالف القياس، بل كل 
ما ورد يف الرشع منه فهو عىل وفق القياس)3(.

النصوص هو  الوارد يف  الغرم  بأن تضعيف  التسليم  الثاين: عدم  الوجه 
عىل خالف القياس. ويوضحه:

انظر: املغني )260/10(، كشاف القناع )140/6( بترصف.  )1(
انظر: املغني )260/10(.  )2(

وقد قرر هذا كثري من أهل العلم، وممن قرره وأفاض يف تقريره شيخ اإلسالم وتلميذه   )3(
ابن القيم. انظر: جمموع الفتاوى )505/20(، إعالم املوقعني )289/1(.
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لوجه  هو؛  النصوص  يف  الوارد  الغرم  تضعيف  أن  وهو  الثالث:  الوجه 
استنبطه من قرر القاعدة من العلامء، وهو أنه حكم بديل عىل »كل َمن سقطت 
عقوبته، بإتالف نفس أو طرف، مع قيام املقتيض للعقوبة، ملانع«، فمتى وجد 

هذ الوجه وجد احلكم بالتضعيف، فهو لذلك حكم موافق للقياس)1(.

الوجه الرابع: أن الغرم الزائد عن املثل أو القيمة يف القاعدة هو بدل عام 
سقط من العقوبة، وليس غرمًا جمردًا.

الوجه اخلامس: أن الغرم الزائد هنا هو نوع من التعزير بالتغريم املايل، 
وليس من باب الضامن املايل)2(، وقد تقدمت أدلة جواز التعزير املايل.

الغرم يف السقة -مما ورد النص بتضعيفه-  الثامن: أن تضعيف  الدليل 
له وجه خيتلف به عن غريه، فال ُيلحق به ما خالفه.

ومن ذلك مثاًل: أن تضعيف الغرم يف السقة من الثامر املعلقة هو؛ ألن 
الثامر يف العادة تسبق اليد إليها، فجاز أن تغلظ قيمتها عىل سارقها؛ ردعًا له 

وزجرًا، بخالف غريها)3(.

وهذا التوجيه له وجه، لكن يناقش االستدالل به هنا من ثالثة وجوه:

وسيأيت حترير علة القاعدة بإيضاح عند الرتجيح إن شاء اهلل.  )1(
وسيأيت بيان تكييف الغرم الزائد إن شاء اهلل يف مطلب مستقل.  )2(

انظر: كشاف القناع )140/6(. وبنحو ذلك وجه حتريق متاع الغال من الغنيمة، دون   )3(
أخذ  لكونه  يكثر؛  الغلول  املغني )551/10(: »ألن  قدامة يف  ابن  قال  منها.  السارق 
مال ال حافظ له، وال يطلع عليه غالبًا، فيحتاج إىل زاجر عنه، وليس كذلك السقة، 

فإهنا أخذ مال حمفوظ، فاحلاجة إىل الزجر عنه أقل«.
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الغرم يف السقة  إذا كان هذا الوجه هو علة تضعيف  أنَّه  الوجه األول: 
من الثامر املعلقة فإنَّ تعليل التضعيف هبذه العلة يناقض قوهلم أنَّ التضعيف 
خمالف للقياس أوالً، ثم يلزم طرد هذه العلة، وعدم االقتصار عىل ما جاء به 

النص ثانيًا؛ ألن العلة »يلزم من وجودها وجود حكمها معها«.

الوجه الثاين: أنه قد يقال: إذا ضوعف الغرم يف إخراج الثمر املعلق مع 
أنه يباح األكل منه بدون محل يشء منه، فمن باب أوىل أن يضاعف الغرم عىل 
رسقة املال من غري حرز فيام ال جيوز االنتفاع بيشء منه، لكن عىل توجيهكم 

ال يضاعف الغرم عليه، وهذا يدل عىل ضعف يف الوجه املعلل به.

هبا  قال  التي  املسائل  كل  يف  مطردة  غري  العلة  هذه  أن  الثالث:  الوجه 
املسلم  قتل  يف  التضعيف  ذلك  ومن  بالتضعيف،  القول  هذا  أصحاب 
للذمي عمدًا، فليست العلة فيه كون قتل الذمي مما يكثر وقوعه عادة، وكذا 
التضعيف يف قلع األعور عني الصحيح املامثلة لعينه الصحيحة، وكذا أخذ 
أخذه، وهو  يكثر  مما  ليس  اجلرين  يؤويه  أن  بعد  الثمر  النصاب من  ما دون 

مذكور يف نفس احلديث.

الدليل التاسع: أن تضعيف الغرم عقوبة، والعقوبات ال قياس فيها، فال 
العقوبات عىل ما ورد به نص، وعليه؛ ال  يصح قياس ما مل يرد به نص من 

يصح قياس تضعيف الغرم مما مل يرد به نص عىل ما ورد به نص.



228
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

قاعدة من سقطت عنه العقوبة  

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

وُيناقش من وجهني:

فيها  ثابت  القياس  بل  العقوبات؛  القياس يف  بمنع  التسليم  األول: عدم 
إذا علمت علة حكم األصل املقيس عليه.

العقوبات  يف  القياس  بمنع  القول  برجحان  التسليم  فرض  عىل  الثاين: 
التعزيرات فال  القياس يف العقوبات هو يف عقوبة احلد، أما  فإن اخلالف يف 
خالف فيها؛ حيث »اتفقوا عىل األخذ بالقياس يف التعزيرات«)1(، وتضعيف 

الغرم نوع من التعزيرات.

أدلة القول الثالث:

أصحاب  هبا  استدل  التي  واآلثار  باألحاديث  القول  أصحاب  استدل 
الثالث استدلوا هبا عىل غري ما ورد به  القول  الثاين، إال أنَّ أصحاب  القول 

النص أيضًا، فجعلوها دالة عىل قاعدة مطردة.

بالثمر  اخلروج  يف  امهنع هللا يضر  عمرو  بن  اهلل  عبد  بـ»حديث  فاستدلوا 
مبتدأها، وقد دل عىل  مبناها، ومنه  القاعدة، وعليه  أدلة  أهم  املعلق«، وهو 

القاعدة من ثالثة وجوه:

فعليه  منه  بيشء  خرج  ))ومن  مـلسو هيلع هللا ىلص:  قوله  أن  األول:  الوجه 
غرامة مثليه(( يدل عىل أن السارق الذي ُوجد منه ما يقتيض عقوبته -وهو 

إثبات العقوبات بالقياس للنملة )ص101(. وانظر لالستزادة بحثه للمسألة، وحترير   )1(
حمل النزاع فيها، وأدلة األقوال.
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فعل السقة- لكن وجد مانع من إقامة حد السقة عليه-)1( وهو كون رسقته 
من غري حرز- أنه ال قطع عليه، لكن عليه غرامة مثيل املسوق. يؤيده:

يباح  أنه  مع  الغرم  فيه  يضاعف  املعلق  الثمر  إخراج  أن  الثاين:  الوجه 
األكل منه بدون محل يشء منه، فمن باب أوىل أن يضاعف الغرم عىل رسقة 

املال من غري حرز فيام ال جيوز االنتفاع بيشء منه.

فعليه  ذلك  دون  رسق  ))ومن  مـلسو هيلع هللا ىلص:  قوله  أن  الثالث:  الوجه 
غرامة مثليه(( يدل كذلك عىل أنَّ السارق الذي ُوجد منه ما يوجب عقوبته 
أنَّه  السقة عليه -وهو  إقامة حد  مانع من  لكن وجد  السقة-  فعل  -وهو 

رسق ما دون النصاب- أنَّه ال قطع عليه، لكن عليه غرامة مثيل املسوق.

ووجه الداللة من )حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يف احلريسة 
التي توجد يف مراتعها(: أن قوله مـلسو هيلع هللا ىلص: ))فيها ثمنها مرتني، ورضب 
نكال((، يدل كذلك عىل أنَّ السارق الذي ُوجد منه ما يوجب عقوبته -وهو 
فعل السقة- لكن وجد مانع من إقامة حد السقة عليه -وهو أنَّ رسقته من 

غري حرز- أنَّه ال قطع عليه، لكن عليه غرامة مثيل املسوق.

وعليه؛ فيقاس عىل الثمر املعلق واحلريسة كل رسقة من غري حرز سقط 
القطع)2(. فيها 

و)ملك  كـ)احلرز(،  الرشط  ختلف  فيه  يدخل  وهل  )املانع(  مصطلح  حترير  سيأيت   )1(
النصاب( بإذن اهلل يف رشوط القاعدة.

انظر: املغني )260/10(.  )2(
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ووجه الداللة من )حديث أيب هريرة هنع هللا يضر يف ضالة اإلبل املكتومة(: 
عنه  القطع)1(، لكن سقطت  هلا، وعقوبته  كالسارق  فإنَّه  الضالة  كتم  أنَّ من 
العقوبة؛ ملانع؛ وهو كونه أخذ الضالة من غري حرزها، فلام سقط عنه القطع 

ضوعف عليه الغرم يف قوله: »غرامتها، ومثلها معها«.

يف  حاطب  غلامن  رسقة  يف  هنع هللا يضر  عمر  أثر  من  األول  الداللة  ووجه 
املجاعة: »أن اخلليفة الراشد عمر هنع هللا يضر أسقط عن غلامن حاطب القطع 
حلاجتهم إىل الطعام الذي رسقوه، وال قطع يف جماعة، فلام أسقط عنهم القطع 

ضاعف الغرم، فالناقة ثمنها أربع مائة، فغرمهم ضعفها«)2(.

يف  السقة  يف  الغرم  تضعيفه  مع  القطع،  إسقاطه  أنَّ  منه:  الثاين  والوجه 
ثبت  ما  عىل  القياس  أعمل  أنَّه  عىل  يدلُّ  ذلك،  يف  النص  عدم  مع  املجاعة، 

بالنص ِمن إسقاط القطع، وتضعيف الغرم يف الثمر املعلق وغريه.

القطع؛  عنه  وسقط  رسق،  َمن  »كل  يف  للقاعدة  طرده  عىل  يدل  وهو 
ملانع«.

: »من سقط عنه  ا تدل بمجموعها عىل أنَّ وإذا ثبت هذا واألدلة قبله فإهنَّ
القطع؛ ملانع، مع قيام املقتيض للقطع؛ ضوعف عليه الغرم«.

قال ابن رجب يف قواعده )63/3(: »الضالة املكتومة تضمن بقيمتها مرتني، نص عليه   )1(
القطع، وهذا  لدرء  الضامن هو  التضعيف يف  بأنَّ  معلاًل  منصور«؛  ابن  »رواية  أمحد يف 

متوجه عىل أصله يف قطع جاحد العارية«.
انظر: تلقيح األفهام العلية )83/3(.  )2(
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عني  فقأ  إذا  األعور  يف  امهنع هللا يضر  وعثامن  عمر  )أثر  من  الداللة  ووجه 
هلام  يعلم  ومل  الراشدين  اخللفاء  من  اثنان  قىض  اآلثار  هذه  يف  أنَّه  صحيح(: 
الدية  ويدفع  منه،  يقتص  ال  أنَّه  الصحيح  عني  فقأ  إذا  األعور  أنَّ  خمالف 
الغرم؛  عليه  ضوعف  لكن  الدية،  نصف  فيها  الواحدة  العني  أنَّ  مع  كاملة، 

لسقوط عقوبة القصاص عنه، مع قيام املقتيض؛ ملانع)1(.
مسعود،  وابن  وعيل،  وعثامن،  وعمر،  بكر،  أيب  )أثر  من  الداللة  ووجه 
من  عددًا  أن  عمدًا(:  الذمي  قتل  دية  يف  عنهم  تعاىل  اهلل  رض  ومعاوية، 
منهم عىل  وهذا  املسلم،  دية  مثل  الذمي  دية  بأن  قالوا:  أو  الصحابة قضوا، 
املسلم،  الدية  والتي هي نصف  الواجبة،  للدية  بالتضعيف  )التغليظ(  سبيل 
واملقتول،  القاتل  بني  املكافأة  عدم  ملانع  القصاص؛  سقط  ملا  ألنَّه  وذلك؛ 
ضوعف الغرم، وهو هنا )نصف الدية(، فكانت الدية هبذا التضعيف كاملة، 

وليس هذا منهم عىل سبيل التقرير للواجب هلم كام تقدم)2(.
وإذا تقررت هذه األدلة واألدلة قبلها أفادت بمجموعها أنَّ »من سقطت 
عنه العقوبة بإتالف نفس أو طرف، مع قيام املقتيض له، ملانع؛ فإنه يتضاعف 

عليه الغرم«.

النصف  عىل  ا  وأهنَّ هلم،  الواجبة  الدية  تقرير  من  عنهم  روي  ما  لكن 
دون تضعيف، يدل عىل أنَّ هذا التضعيف ليس حكاًم ثابتًا، وإنَّام هو عقوبة 
شاء  وإن  ضعَّف،  شاء  فإن  احلاكم،  يراها  التي  املصلحة  بحسب  تعزيرية 

عاقب بعقوبة بدنية أخرى، وإن شاء ترك ذلك كله.

انظر: معلمة زايد )15/18(.  )1(
تقدم بيان وجه ذلك يف الدليل السابع للقول الثاين.  )2(
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املروي  والتابعني  الصحابة  من  اخللفاء  قضاء  اختالف  ذلك  عىل  ويدل 
يف هذا.

وردعًا  زجرًا  الغرامة  مضاعفة  يف  بأنَّ  أيضًا:  الثالث  للقول  ويستدل 
من  رشط  فقد  أو  ملانع،  وسقطت  مقتضيها،  قام  إذا  العقوبة  ألنَّ  للجاين؛ 
جرائم  ارتكاب  معاودة  إىل  ذلك  يدفعه  فقد  اجلاين،  يعاقب  ومل  رشوطها، 

أخرى، وزيادة الغرم املايل عليه يمنعه من ذلك)1(.

ويمكن مناقشة استدالالت القول الثالث باألدلة السابقة عىل القاعدة؛ 
أي عىل أن: »كل من سقطت عقوبته بإتالف نفس أو طرف، مع قيام املقتيض 
القول إعامل عموم  يلزم أصحاب هذا  أنَّه  الغرم«:  ملانع؛ ضوعف عليه  له؛ 
القاعدة، وطرد حكم علتها يف كل صورها، لكن القائلني هبذا القول مل يلتزموا 
بذلك، فهم ال يقولون أو ال يرصحون بمقتىض القاعدة يف كل عقوبة إتالف 

نفس أو طرف، قام مقتضيها، وسقطت؛ لفقد رشط، أو لوجود مانع.

ولذا فهم ال يقولون مثاًل بمقتىض القاعدة يف كل رشٍط ُيفَقد من رشوط 
القصاص، وال يف كل مانٍع  يفَقد من رشوط  حد السقة، وال يف كل رشٍط 

ُيوَجد من موانعهام)2(.

انظر: الرشح املمتع )367/14(، معلمة زايد )18/58( بترصف.  )1(
فيها  يطردوا  مل  والتي  بالقاعدة،  القائلني  العقوبتني عند  استقرأت رشوط وموانع  وقد   )2(
أو  ترصحيًا  القاعدة  هبذه  القائلني  كتب  بعض  إىل  تام  غري  ببحث  ورجعت  القاعدة، 
الزركيش،  رشح  ذلك:  ومن  واملوانع،  الرشوط  هذه  ذكر  مظان  إىل  بالرجوع  خترجيًا، 
املحرر، جمموع الفتاوى البن تيمية، الطرق احلكمية، زاد املعاد، إعالم املوقعني، قواعد 

ابن رجب، قواعد ابن عبد اهلادي، كام رجعت إىل أهم كتب احلنابلة من أصحاب =



233
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

قاعدة من سقطت عنه العقوبة  

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

فيها  ُيعِملوا  مل  التي  املوجودة  واملوانع  املفقودة  الرشوط  أهم  وسأبني 
القاعدة، بمناقشتهم يف ذلك، مع بيان اجلواب إن كان؛ وذلك فيام ييل:

أوالً: أن من رشوط حد السقة عند القائلني هبذه القاعدة أن يؤخذ املال 
عىل وجه االختفاء، فإن ُفقد هذا الرشط، فُأِخذ املال عىل غري وجه االختفاء؛ 

كالغصب، واالنتهاب؛ سقط احلد، ومع ذلك مل يقولوا بمضاعفة الغرم.
ومل  املقدرة،  العقوبة  سبب  منه  وجد  فيمن  هي  القاعدة  بأن  وجياب: 
يوجد منه رشط من رشوطها، أو وجد مانع من موانعها، ال فيمن مل يوجد 

منه سبب العقوبة املقدرة)1(.
له«؛ أي  املقتيض  قيام  بقوله: »مع  للقاعدة  ابن رجب  تقييد  وهبذا يفس 

مع قيام سبب العقوبة املقدرة.
فالسبب يف أمثلة القاعدة؛ كالسقة من غري حرز، وقتل الذمي عمدًا؛ قد 

ُوجد، لكن مل جتتمع الرشوط، أو مل تنتف املوانع.
وال  السبب،  فيها  يوجد  مسائل  يف  وذلك  الفقهاء؛  عند  نظائر  له  وهذا 

يوجد احلكم؛ النتفاء رشط، أو لوجود مانع)2(.
كاملغني،  حرز؛  غري  من  السقة  يف  الغرم  تضعيف  طرد  يروا  مل  الذين  الثاين  القول   =
عدم  من  للتأكد  وذلك  وغريها؛  واملنتهى،  والكشاف،  واإلنصاف،  الكبري،  والرشح 

طرد قول اإلمام أمحد هلذه القاعدة يف كل رشط يفقد، وكل مانع يوجد.
تقدم تعريف السبب، والفرق بينه واملانع والرشط يف املبحث الثالث. فيحسن الرجوع   )1(

إليه.
من ذلك قوهلم: من ملك النصاب، ومل يمض عليه احلول؛ فقد وجد سبب زكاته، وفقد   )2(
)ص127(،  الرشاد  سبيل  إىل  اإلرشاد  انظر:  الزكاة.  عليه  جتب  مل  ولذلك؛  رشطها، 

الشامل )286/1(.
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قال:  حيث  للقاعدة؛  رشحه  يف  سعدي  ابن  قوُل  املعنى  هذا  إىل  ويشري 
كان  إذا  وذلك  الضامن؛  عليه  ضوعف  ملوجب؛  العقوبة،  عنه  سقطت  »من 
من  لسبب  عنه؛  سقطت  ولكن  عليه،  العقوبة  لوجوب  ناهضًا  سببًا  فعله 

األسباب؛ فإنَّه يضاعف عليه ضامن اليشء«)1(.

أما اآلخذ للامل عىل غري وجه االختفاء؛ كالغاصب، أو املنتهب، فإنه مل 
مل  ولذلك  انتهب،  أو  غصب  إنام  القطع،  لعقوبة  املقتيض  السبب  منه  يوجد 
فإنَّه قد وجد  السارق من غري حرز،  الغرم عليه، بخالف  يقولوا بمضاعفة 
ضاعفوا  ولذا  رشط؛  لفقد  سقطت؛  ثم  القطع،  لعقوبة  املقتيض  السبب  منه 

عليه الغرم.

اعتدى  من  وكذا  له،  قتل  منه  حيصل  فلم  غريه،  عىل  اعتدى  من  وأيضًا 
عىل طرف غريه؛ كعينه، ومل يصل اعتداؤه إىل قلع هذا الطرف، فهؤالء مل يقع 
للقصاص  املوجب  العدوان  العمد  القتل  املقدرة، وهو  العقوبة  منهم سبب 
وإنَّام  الطرف،  يف  للقصاص  املوجب  العدوان  العمد  القلع  أو  النفس،  يف 
بخالف  وهذا  فيهم،  القاعدة  يطردوا  مل  ولذا  السبب؛  دون  ما  منهم  حصل 
من قتل ذميًا عمدًا؛ فإنَّه قد وجد منه السبب املقتيض للقصاص، وهو )القتل 
العمد العدوان(، لكن سقط؛ لوجود مانع عدم املكافأة؛ لكون القاتل مسلاًم 
املامثلة لعينه الصحيحة،  إذا قلع عنَي الصحيح  واملقتول ذميًا، وكذا األعور 
عمدًا  الطرف  )قلع  وهو  للقصاص،  املقتيض  السبب  منه  وجد  قد  فإنَّه 
عدوانًا(، لكن سقط؛ لوجود مانع احليف الذي يرتتب عىل إقامة القصاص.

القواعد واألصول اجلامعة )ص203(.  )1(
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للعقوبة  سببًا  حرز  غري  من  السقة  جعل  بأنَّ  اجلواب:  هذا  عىل  وُيَردُّ 
يقال  قد  إذ  عليه،  دليل  ال  حتكم  انتهابًا؛  أو  غصبًا  املال  أخذ  دون  املقدرة، 

كالمها ال ُيعدان سببًا للعقوبة املقدرة.

أو دون  السقة بمجردها سواءًّ كانت من غري حرز،  بأنَّ  وجياب عليه: 
لغًة  رسقًة  بمجردها  ُتعد  ألهنا  وذلك؛  املقدرة،  للعقوبة  سببًا  ُتعد  النصاب 
أو  حرز  غري  من  والسارق  خفية«)1(،  املال  »أخذ  لغًة:  السقة  إذ  ورشعًا؛ 
دون النصاب قد أخذ املال خفية، أما الغصب واالنتهاب، فال ُيعد أيٌّ منهام 
رسقة لغًة، والسقة أيضًا بمجردها تسمى رسقة رشعًا يف خطاب الشارع كام 
ذلك  دون  ))ومن رسق  مـلسو هيلع هللا ىلص:  قوله  كام يف  السابقة؛  األحاديث  يف 
فعليه غرامة مثليه(( بخالف الغصب واالنتهاب، ثم إن السقة املجردة أمجع 

ألوصاف السقة من أخذ املال غصبًا، ولذلك قيل بالفرق.

حد  ثبوت  القاعدة  هبذه  القائلني  عند  السقة  حد  رشوط  من  أنَّ  ثانيًا: 
بأحدمها؛ سقط احلد، ومع  يثبت  مل  فإذا  إقرار مرتني،  أو  بشاهدين،  السقة 

ذلك مل يقولوا بتضعيف الغرم.

سبب  يثبت  مل  فهنا  واإلقرار  الشهادة  من  أيٌّ  يوجد  مل  إن  بأنَّه  وجياب: 
العقوبة، فال يصح إلزام القائلني بالقاعدة بتضعيف الغرم هنا.

أما إن وجد إقرار واحد، ورجع عنه؛ فإنَّه قد ثبت سبب العقوبة، وهي 
به يف األصل؛  املقر  السقة؛ وذلك ألن »اإلقرار حجة«، وهو مثبت للفعل 

انظر: املفردات )ص232(.  )1(
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وهو  يمنعها،  مانع  لوجود  العقوبة؛  سقطت  لكن  احلدود،  غري  يف  كاإلقرار 
ومتنع  تدرأ  واحلدود  رجوعه،  هي  هنا  والشبهة  للحد،  الدارئة  الشبهة  مانع 

بالشبهات؛ ولذا قد يقال بلزوم طرد القول باحلكم بالتضعيف هنا.

وكذا احلكم إن وجد إقرار واحد فقط، ومل يرجع عنه؛ فإنَّه قد ثبت سبب 
اإلقرار،  تكرار  وهو  رشط،  لفقد  العقوبة؛  سقطت  لكن  كسابقه،  العقوبة؛ 

والذي ُاشرتط عند القائلني به؛ احتياطًا للحد املوجب لإلتالف بالقطع.

فحكمه  وامرأتان،  رجل  عليه  وشهد  رسق  لو  ما  أيضًا:  ذلك  ومثل 
كسابقيه، واهلل أعلم.

ثالثًا: أنَّ من رشوط حد السقة عند القائلني هبذه القاعدة انتفاء الشبهة، 
فإن مل تنتف الشبهة سقط احلد، لكن هل القائلون بالقاعدة إذا أسقطوا احلد 
مال  من  كالسقة  احلد؛  تدرأ  شبهة  كل  يف  الغرم  بتضعيف  يقولون  للشبهة 
الوالد، أو الولد، أو الزوج، أو الزوجة، أو السيد، أو بيت املال، أو الغنيمة، 

أو نحوها.

احلد؛  سقوط  تشمل  القاعدة  بأنَّ  رصح  القائلني  بعض  أنَّ  اجلواب: 
للشبهة.

قال الزركيش: »املسوق متى فات القطع فيه، إما لعدم حرزه، أو عدم 
بلوغه نصابًا، أو لشبهة ونحو ذلك، أنه ُيغرم بمثليه، وهذا مقتىض احتجاج 

أمحد«)1(.

رشح الزركيش )126/3(.  )1(
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فيه احلد؛  ما سقط  القاعدة  تطبيقات  فقد ذكر من  بذلك  ومن مل يرصح 
للشبهة، ومن ذلك: السقة يف املجاعة، والسقة من الغنيمة.

القيم  كابن  القطع؛  بسقوط  التغريم  علق  من  كل  أنَّ  فالظاهر  ولذلك؛ 
وغريه فإنه يقول بالتغريم عند سقوطه للشبهة.

»وإذًا  فقال:  القاعدة،  يف  املذهب  آراء  ملخصًا  الزركيش  عقب  ولذا 
يتلخص يف املسألة أربعة أقوال، هل خيتص غرامة املثلني بالثمر والكثر، أو 
هبام وباملاشية، أو بكل ما رسق من غري حرز، أو يتعدى ذلك لكل ما سقط 

فيه القطع؟ وهو أظهر«)1(.

مطالبة  القاعدة  هبذه  القائلني  عند  السقة  حد  رشوط  من  أنَّ  رابعًا: 
املسوق بامله، فإن مل يطالب مل يقم احلد، ومع ذلك مل يقولوا بتضعيف الغرم.

من  وإنَّام إلسقاطه  احلد،  لسقوط  ليس  هنا  احلد  إقامة  أنَّ عدم  وجياب: 
الرشع  احلد بحكم  إذا كان سقوط  فيام  والقاعدة خاصة  فيه،  صاحب احلق 

كام سيأيت يف رشوط القاعدة.

ُه عدُم تضعيف الغرم عند عدم اتفاق األولياء عىل  وبمثل هذا أيضًا ُيوجَّ
طلب القصاص.

خامسًا: أن توبة املحارب مانع من إقامة احلد عليه، ومع ذلك مل يقولوا 
بتضعيف الغرم عليه فيها إذا كان قد أخذ ماالً.

رشح الزركيش )126/3(.  )1(
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ولعل وجه ذلك: أن حد احلرابة حق خالص هلل، ليس لآلدمي حق فيه، 
ماله،  ُأخذ  ممن  طلب  بدون  احلرابة  حد  يستوىف  ولذا  السقة،  حد  بخالف 
التعزير  ومنه  مطلقًا،  اهلل  حق  تسقط  فتوبته  وعليه؛  السقة،  حد  بخالف 

الغرم. بتضعيف 
إسقاطها)1(،  بعدم  وقيل:  للحد،  بإسقاطها  قيل:  فقد  السارق  توبة  ا  أمَّ
إذا  الغرم  بتضعيف  ترصحيهم  عدم  يف  اإلشكال  يرد  بإسقاطها  القول  وعىل 

تاب، وأسقط عنه احلد.
فتعزيره  ولذا  بالتوبة،  لرتغيبه  هو؛  هنا  احلد  إسقاط  أن  وجهه:  ولعل 

بتضعيف الغرم عليه خيالف هذا املقصد.
سادسًا: أما مانع املوت؛ فوجه عدم تضعيف الغرم إذا سقطت العقوبة 
بإسقاط  القصاص؛ لفوات حمله، ال  القاتل مثاًل سقط  إذا مات  أنَّه  باملوت، 

الشارع له، وحمل القاعدة فيام ال يكون سقوط العقوبة فيها لفوات حملها.
يف  التكليف  رشط  حتقق  عدم  عند  الغرم  تضعيفهم  عدم  ا  أمَّ سابعًا: 

القصاص والقطع؛ فألن الغرم عقوبة، وغري املكلف ليس أهاًل للعقوبة.
ا  أمَّ املميز)2(،  الدية يف عمد الصبي  علاًم أنَّ بعض احلنابلة قال بتضعيف 
عمد املجنون فلم يقولوا بالتضعيف فيه، ولعل الفرق بينهام أنَّ عمد الصبي 
فيه  فضوعف  عمد،  قتل  ألنَّه  للقصاص؛  املقتيض  السبب  فيه  وجد  املميز 

الغرم عند بعضهم، أما املجنون فلم يوجد منه السبب؛ ألنَّه ال عمد له.

انظر: املغني )311/10(.  )1(
ابن  عن   )133/10( اإلنصاف  يف  واملرداوي   ،)10/10( الفروع  يف  مفلح  ابن  نقله   )2(

عقيل واحللواين.
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ثامنًا: ومن األمثلة التي مل يقولوا فيه بالتضعيف: القطع من غري مفصل، 
ومل  احليف،  من  األمن  عدم  ملانع  وسقط؛  القصاص،  سبب  وجد  حيث 

يذكروا مضاعفة للغرم فيه.

للولد؛  الوالد  قتل  بالتضعيف:  فيها  يقولوا  مل  التي  األمثلة  ومن  تاسعًا: 
حيث وجد سبب القصاص، وسقط؛ ملانع الوالدة.

مسائل  يف  الغرم  فيه  يضاعف  مل  ما  كل  وعىل  عليه،  اجلواب  ويمكن 
القصاص: بأنَّ كل هذه املسائل ليس فيها جنايٌة مقصوٌد هبا مال، وأن طرد 
مقصود  جناية  فيه  فيام  فقط  يلزم  القاعدة  يف  املذكور  الغرم  بتضعيف  القول 

هبا مال؛ كالسقة من غري حرز ونحوها.

للجاين  )معاملًة  كان  إذا  يكون  الغرم  تضعيف  يقال:  أن  ذلك  وبيان 
احلق  صاحب  والستحقاق  مال،  هبا  مقصود  جنايٍة  يف  مقصوده  بنقيض 
بدالً عن عقوبة وجد سببها، وفقد رشطها أو وجد مانعها(، فإذا وجد هذا 

الوصف ضوعف الغرم لصاحب احلق.

القول  ُطرد  بشقيها  وجدت  إذا  والتي  القاعدة،  علة  هو  الوصف  وهذا 
بالقاعدة، وهو وصف بني عىل استقراء النصوص الواردة، واجلمع بينها.

وعليه؛ ال يلزم طرد القاعدة يف االعتداء عىل األنفس واألطراف؛ أي يف 
أبواب الدماء والقصاص، ويكون تضعيف الدية الوارد عن بعض الصحابة 
عىل  مبنيًا  الصحيحة(  لعينه  املامثلة  الصحيح  عني  األعور  )قلع  مسألة:  يف 
القاعدة؛ أي؛ الستحقاق صاحب احلق )املجني عليه(  الثاين من علة  الشق 
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مقتضيها،  قام  والتي  فيها،  حق  له  التي  القصاص  عقوبة  عن  بدالً  لعقوبة 
وسقطت؛ ملانع)1(، وعندئٍذ يكون تضعيف الغرم غري الزم، بل لإلمام اخليار 
عن  بدالً  وذلك  املالية،  دون  البدنية  بالعقوبة  أو  املايل،  بالغرم  العقوبة  بني 
الغرم  بتضعيف  املايل  بالغرم  العقوبة  وتكون  الساقطة،  القصاص  عقوبة 

الواجب أو بزيادته بدون تضعيف.

الذمي  )قتل  مسألة  يف  الصحابة  من  كثري  عن  الوارد  الدية  تضعيف  أما 
أي؛  القاعدة؛  علة  من  الثاين  الشق  عىل  بناًء  يكون  أن  فيحتمل  عمدًا(، 
عقوبة  عن  بدالً  لعقوبة  عليه(  املجني  )ويل  احلق  صاحب  الستحقاق 
لعدم  اجلاين؛  عىل  تغليظًا  يكون؛  أن  وحيتمل  فيها،  حق  له  التي  القصاص 

احرتام عهد الذمة، فيكون عقوبة عىل حق عام، ال خاص.

عبد  بن  وعمر  ومعاوية،  الراشدين،  اخللفاء  جعل  الذي  هو  هذا  ولعل 
العزيز ريض اهلل عنهم مجيعًا؛ ختتلف أحكامهم يف دية الذمي، حيث غلظها 
غلظها  ثم  حلقهم،  نظرًا  ألوليائه؛  كاملة  وجعلوها  الراشدون،  اخللفاء 
معاوية، لكن جعل نصف الدية ألوليائه، ولبيت املال النصف اآلخر؛ نظرًا 

للحق العام، ثم ألغى عمر بن عبد العزيز النصف اآلخر.

روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: »دية اليهودي والنرصاين 
واملجويس وكل ذمي مثل دية املسلم«. قال: »وكذلك كانت عىل عهد النبي 

وعبارات بعض احلنابلة تشري إىل تعليل وجوب الدية كاملة هنا هبذه العلة. انظر مثاًل:   )1(
الدية وجبت كاملة عند »قلع األعور عني الصحيح  القناع )37/6(، ففيه أن  كشاف 

املامثلة لعينه الصحيحة«؛ بدالً عن القصاص الذي أسقط عنه رفقًا به.
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بيت  معاوية فجعل يف  كان  بكر، وعمر، وعثامن، حتى  مـلسو هيلع هللا ىلص وأيب 
املال نصفها، وأعطى أهل املقتول نصفًا، ثم قىض عمر بن عبد العزيز بنصف 
املال«. قال: »وأحسب عمر رأى  بيت  الذي جعله معاوية يف  فألغى  الدية، 
ذلك النصف الذي جعله معاوية يف بيت املال ظلاًم منه«. قال الزهري: »فلم 
ُيقَض يل أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز، فأخربه أن قد كانت الدية تامة 

ألهل الذمة«)1(.
أما من جنى قاصدًا مال، وسقطت عقوبته بإتالف نفس أو طرف؛ لفقد 
حيث  من  فيلزم  ونحوه؛  حرز،  غري  من  كالسارق  مانع؛  لوجود  أو  رشط، 
األصل طرد القاعدة فيه، بمضاعفة الغرم عليه؛ وذلك النطباق علة القاعدة 

عليه)2(. بشقيها 
وتقدم أن قاعدة: »معاقبة اجلاين بنقيض مقصوده« قاعدة معروفة، وهلا 
شواهدها الكثرية يف الرشع، ومن شواهدها األحاديث الواردة يف تضعيف 
وسارق  النصاب،  دون  والسارق  املعلق،  الثمر  من  السارق  عىل  الغرم 
وسلب  الزكاة،  مانع  تغريم  هلا  يشهد  أيضًا  وكذا  الضالة،  وكاتم  احلريسة، 
يف  العقوبات  هذه  فكل  وغريها،  املدينة،  حرم  يف  الشجر  قاطع  أو  الصائد 
هبا  مقصودًا  جنايًة  اجلاين  »معاملة  وهي  معتربة،  علة  إىل  عائدة  األدلة  هذه 
أوالً، وبالغرم  بإجياب ضامنه  بنقيض مقصوده  منعًا،  أو  كتاًم،  أو  مال أخذًا، 

الزائد عليه ثانيًا«.

املصنف، كتاب العقول )97/10( برقم )18491(.  )1(
وسيأيت التفصيل يف حكم مضاعفة الغرم، وهل يشرتط لذلك مطالبة صاحب احلق يف   )2(

مطلب )حكم مضاعفة الغرم( إن شاء اهلل تعاىل.
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أخذًا  القاعدة؛  يف  املرتجح  هو  املذكور  التفصيل  هذا  فإن  ولذا، 
بني  ومجعًا  قياسه،  صح  فيام  للقياس  وإعامالً  نص،  به  ورد  فيام  بالنصوص 
وإعامالً  واآلثار،  األحاديث  بني  وتوفيقًا  الظاهر،  يف  املتعارضة  النصوص 
لقاعدة: »املعاملة بنقيض املقصود الفاسد«، واستيفاًء حلق صاحب احلق يف 
إيقاع عقوبة بديلة عن العقوبة الساقطة والتي له حق فيها، واهلل تعاىل أعلم 

وأحكم.

المطلب الثاني: تكييف الغرم الزائد:

تقدم أن الغرم يف االصطالح ال خيرج عن معاٍن، منها: التعزير بالتغريم، 
وضامن املتلفات، والدية.

وتقدم أن التعزير ُيعد عقوبة، وأنَّ ضامن املتلفات ُيعد التزامًا يدفع لرب 
املال، ال عقوبة، وأنَّ دية العمد جتمع بني العقوبة والضامن يف اجلملة)1(.

أما تكييف )الغرم الزائد( يف هذه القاعدة، فهو حمتمل لكل هذه املعاين، 
وهو من املسائل التي مل أجد القائلني هبذه القاعدة جلَّْوها ببيان واضح.

أو  املال،  لبيت  يدفع  وهل  الغرم،  هذا  ملرصف  بالنسبة  األمر  وكذا 
لصاحب احلق )املجني عليه، أو وليه(؟ حيث إنه أيضًا مفتقر لبياهنم.

بالقاعدة، أو  القائلني  وحاصل ما وقفت عليه عند احلنابلة -سواٌء عند 
إنَّام هي عبارات  عند القائلني بَقرص تضعيف الغرم عىل ما ورد فيه النص- 
تكييف  معرفة  منها يف  القاعدة، ويستفاد  تطبيقات  بعضهم يف بعض  ذكرها 

هذا الغرم عندهم، أو يف معرفة مرصفه.
انظر: ما تقدم يف املبحث الثالث.  )1(
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الثمر هو  الزائد عىل سارق  الغرم  بأنَّ  احلنابلة  من ذلك: ترصيح بعض 
من باب العقوبة.

أن ذكر بعض أحاديث األقضية يف السقة،  بعد  هللا همحر  القيم  ابن  قال 
وأهنا تضمنت أمورًا، منها: »اجتامع التعزير مع الغرم، ويف ذلك اجلمع بني 

العقوبتني: مالية وبدنية«)1(.

غري  من  رسق  من  عىل  الغرم  ضاعفنا  »لو  هللا همحر:  عثيمني  ابن  وقال 
القيمة للمسوق منه؟ واجلواب أن نقول: ال، بل  حرز، هل يعطى ضعف 

جيعل يف بيت املال...، بل مجيع ما يؤخذ عقوبة يرصف يف بيت املال«)2(.

حيث رصح يف مرصف الغرم الزائد يف السقة من غري حرز، وأشار إىل 
أنه عقوبة، وبني مرصف أّي عقوبة.

ويف مقابل ذلك: أجد ترصحيًا من بعض احلنابلة بأنَّ كاتم الضالة يضمن 
القيمة لرب املال مرتني.

لربِّه  مرتني(  )بقيمته  الكاتم  ضمنه(  وتلف  كتمه،  »)وإن  البهويت:  قال 
)إمامًا كان( امللتقط )أو غريه(«)3(.

الضامن، ال  باب  املضاعف هو عندهم من  الغرم  أنَّ  يدل عىل  قد  وهذا 
العقوبة، وهو يدل عىل أنَّه يدفع لرب املال، ال لبيت املال.

زاد املعاد يف هدي خري العباد )50/5(.  )1(
رشح منظومة أصول الفقه وقواعده )ص350(.  )2(

اإلنصاف  وكذا   ،)378/2( له  النهى  أويل  دقائق  وانظر:   .)211/4( القناع  كشاف   )3(
.)403/6(
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كاتم  عىل  الزائد  الغرم  مرصف  يبينوا  ومل  احلنابلة،  من  كثرٌي  أطلق  بينام 
الضالة)1(.

تكييف  يف  احلنابلة  مذهب  يف  احتاملني  هناك  بأنَّ  القول  يمكن  وعليه؛ 
الغرم الزائد:

االحتامل األول: أنَّ الغرم الزائد هو من باب العقوبة ال الضامن.

االحتامل الثاين: أنَّ الغرم الزائد هو من باب الضامن ال العقوبة.

من  أحد  عند  به  بالقول  إشارة  أجد  مل  املسألة  يف  ثالث  احتامل  وهناك 
احلنابلة، وهو: أنَّ الغرم الزائد فيه معنى العقوبة والضامن)2(.

أدلة االحتامل األول:

الطرف،  أو  النفس  إتالف  عن  بدل  الزائد  الغرم  أنَّ  األول:  الدليل 
وإتالفهام عقوبة، فيكون الغرم الزائد عقوبة؛ ألنَّ »البدل يأخذ حكم املبدل 

منه«.

انظر: املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني )222/1(، الفروع )311/7(،   )1(
القواعد البن رجب )63/3(، القواعد الكلية البن عبد اهلادي )ص97(، اإلنصاف 

.)403/6(
وقال به بعض الباحثني املعارصين يف غرامة سارق الثمر املعلق؛ حيث بينوا أن الغرامة   )2(
الثمر  سارق  كغرامة  والضامن؛  العقوبة  بني  مشرتك  هو  ما  ومنها  عقوبة،  هو  ما  منها 
شيخ  عند  والتعزير  )ص265(،  للبرش  اإلسالم  يف  املالية  العقوبات  انظر:  املعلق. 

اإلسالم للمطريي )ص657(.
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من  وهذا  اجلاين،  زجر  هو  الزائد  الغرم  من  الغرض  أنَّ  الثاين:  الدليل 
العقوبات، فيكون عقوبة، وليس الغرض منه تعويض املجني عليه  مقاصد 

ما فاته؛ ألنَّ قد تم تعويضه بضامنه املتمثل بالغرم األصيل.

املتقرر  الزائد ضامن خيالف األصل  الغرم  بأنَّ  القول  أنَّ  الثالث:  الدليل 
بـ»أنَّ اليشء ال يضمن إال بمثله أو قيمته«.

أدلة االحتامل الثاين:

الدليل األول: أنَّ الغرم الزائد يف القاعدة إذا كان يدفع لرب املال فهذا 
يدل عىل أنَّه ضامن، وليس عقوبة؛ ألنَّ الضامن هو الذي يدفع لرب املال، أما 

ا تدفع لبيت املال. العقوبة املالية فاألصل أهنَّ

ا تدفع لبيت املال،  ويناقش: بأنَّه ال يسلم بأنَّ األصل يف العقوبة املالية أهنَّ
بل منها ما يدفع لغري بيت املال إذا كان له حق فيه)1(.

الدليل الثاين: أنَّ الغرم الزائد لو كان عقوبة لوجب القول بسقوطه بموت 
اجلاين؛  بموت  تسقط  املالية  العقوبات  ومنها  عمومًا  العقوبات  ألن  اجلاين؛ 
ألنَّ ماله بعد موته لورثته، وال جيوز معاقبتهم يف ماهلم بجرم مورثهم؛ وألن 

مقصود العقوبة األهم هو زجر اجلاين، وقد فات حمله.

ويناقش من وجوه:

بموته  اجلاين  عىل  املالية  العقوبة  بسقوط  بالقول  التسليم  األول:  الوجه 
بإطالق، ومن ذلك هذا الغرم.

وسيأيت بيان دليل ذلك يف الرتجيح.  )1(
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اجلاين  عىل  املالية  العقوبة  بسقوط  بالقول  التسليم  عدم  الثاين:  الوجه 
املالية بدالً عن  بموته بإطالق، وأهنا ال تسقط يف حال ما إذا كانت العقوبة 

عقوبة فيها حق آلدمي -كام يف هذا الغرم-)1(.

دليل االحتامل الثالث:

بعض  بذلك  له  فيكون  اجلاين،  زجر  هو  الزائد  الغرم  من  الغرض  أنَّ 
أوصاف العقوبة، وهو ُيدفع لصاحب احلق، فيكون له بذلك بعض أوصاف 

الضامن.

الزجر،  معنى  لوجود  عقوبة؛  تعد  فهي  العمد،  كدية  يكون  هبذا  وهو 
تعد  ال  وهي  عليه؛  املجني  فات  عام  التعويض  معنى  لوجود  ضامنًا؛  وتعد 

عقوبة حمضة، وال تعد ضامنًا حمضًا.

ال  عقوبًة،  يعد  القاعدة  هذه  يف  الزائد  الغرم  أنَّ  أعلم:  واهلل  والراجح 
لصاحب  حق  فيه  الغرم  هذا  وأّن  والضامن،  العقوبة  بني  جامعًا  وال  ضامنًا، 
احلق )املجني عليه أو وليه( متعلق بذمة اجلاين؛ ولذا فإنَّه يرصف لصاحب 

احلق؛ وذلك لألدلة التالية:

أن  وفيه:  املتقدم،  هنع هللا يضر  وقاص  أيب  بن  سعد  حديث  األول:  الدليل 
يقطع  عبدًا  فوجد  بالعقيق،  قرصه  إىل  ركب  هنع هللا يضر  وقاص  أيب  بن  سعد 
شجرًا، أو خيبطه، فسلبه ثيابه، فلام رجع سعد، جاءه أهل العبد فكلموه أن 

اإلنصاف )210/25(.  وانظر:  العمد.  دية  تكييف  الثالث يف  املبحث  تقدم  ما  انظر:   )1(
وسيأيت بيان الراجح يف سقوط الغرم الزائد باملوت يف املطلب القادم.
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يرد عىل غالمهم -أو عليهم- ما أخذ من غالمهم، فقال: »معاذ اهلل أن أرد 
شيئًا نفلنيه رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص، وأبى أن يرد عليهم«)1(.

وجه الداللة: أنَّ سلب الصائد هنا هو نوع من العقوبة بالغرامة املالية، 
وقد جعل النبي مـلسو هيلع هللا ىلص مرصفه لسالبه، وهذا يدل عىل رصف العقوبة 

املالية هنا لغري بيت املال، وذلك برصفها ملن له حق فيها.

وهذا احلديث يدل من وجه آخر عىل أنَّ رصف الغرم ملن له حق فيه هو؛ 
أنَّ  الغرم لآلدمي صاحِب احلق  يلزم من رصف  وأنه ال  لوجود هذا احلق، 
مع  له،  الغرم  رصف  استحق  السالب  ألن  وذلك  الضامن؛  معنى  فيه  يكون 

عدم فوات يشء عليه جيب ضامنه له.

وهبذا يفارق الغرُم الزائد ديَة العمد.

الدليل الثاين: حديث بن حاطب املتقدم، وفيه قول عمر هنع هللا يضر: »واهلل 
لئن تركتهم ألغرمنك فيهم غرامة توجعك، فقال: كم ثمنها؟ للُمَزين، قال: 

كنت أمنُعها من أربعامئة، قال: فأعطه ثامنامئة«)2(.

حاطب  بن  الرمحن  عبد  تغريم  أراد  ملا  هنع هللا يضر  عمر  أن  الداللة:  وجه 
يدل عىل  توجعك«، وهذا  فيهم غرامة  قال: »ألغرمنَّك  الناقة  قيمة  ضعفي 
أنَّ الغرم الزائد عقوبة؛ ألنَّه بني أنَّ مقصوده منه هو إيالمه، وهذا من مقاصد 

العقوبات.

سبق خترجيه )ص 198(.  )1(

سبق خترجيه )ص 218(.  )2(
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فقال:  أربعامئة  من  أمنعها  كنت  قال:  للمزين،  ثمنها؟«  »كم  قال:  ثم 
عليه،  للمجني  يرصف  الزائد  الغرم  أنَّ  عىل  يدلُّ  وهذا  ثامنامئة«)1(،  »فأعطه 

وهو هنا املسوق منه.

ناقة  يف  اخلطاب  بن  عمر  إىل  جاء  رجاًل  أن  أبان  عن  الثالث:  الدليل 
نحرت، فقال له عمر: »هل لك يف ناقتني هبا عشاريتني مربغتني سمينتني؟« 

قال: »بناقتك، فإنا ال نقطع يف عام السنة«)2(.

فقوله: »هل لك يف ناقتني هبا؟« يدل عىل أنَّ الغرم الزائد يرصف للمجني 
عليه، وهو هنا املسوق منه.

ال  عقوبة؛  الزائد  الغرم  أنَّ  عىل  داللة  فيه  لك...«  بـ»هل  سؤاله  إن  ثم 
وهو  عقوبة،  كان  خريه  فلام  ختيري،  بال  له  لدفعه  ضامنًا  كان  لو  ألنَّه  ضامنًا؛ 

ختيري يف نوع العقوبة؛ ألنَّ احلق يف العقوبة له.

يؤيده قوله يف آخر األثر: »فإنا ال نقطع يف عام السنة« حيث إن فيه إشارة 
إىل علٍة من ِعَلل تضعيف الغرم، وهو )سقوط القطع، وأنَّ الغرم الزائد بدل 
البدل  فيكون  حق،  فيه  عليه  وللمجني  عقوبة،  القطع  وهو  واملبدل  عنه(، 

كذلك، فيرصف للمجني عليه؛ حلقه فيه.

سبق خترجيه )ص 218(.  )1(
رواه عبد الرزاق الصنعاين يف مصنفه )242/10( برقم )18991( عن معمر عن أبان   )2(

به، وعنه ابن حزم يف املحىل )334/12(.
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ووجه كون الغرم ال يعد جامعًا بني العقوبة والضامن كحال دية العمد: 
املجني  فات  عام  تعويضًا  فيها  ألنَّ  سبق)1(؛  كام  الضامن  معنى  فيها  الدية  أنَّ 
هو  إنَّام  فائت،  يشء  عن  التعويض  معنى  فيها  فليس  الزائد  الغرم  أما  عليه، 

بدل عن عقوبة ساقطة كام سبق.

إال  فإنَّه ال يكون  القاعدة(،  )الغرم األصيل يف هذه  لتكييف  بالنسبة  أما 
ضامنًا؛ كغرم املسوق، أو ديًة؛ كدية الذمي إذا قتله املسلم.

وال يكون )الغرم األصيل( تعزيرًا؛ إذ حمل القاعدة يف تضعيف ما وجب 
فيه ضامن أو دية.

المطلب الثالث: سقوط الغرم الزائد بالموت:

فعىل  سبق،  ما  عىل  بناًء  لكن  احلنابلة،  فقهاء  عند  ذلك  يف  بيانًا  أجد  مل 
العقوبات  فإنَّ  األخرى،  كالعقوبات  عقوبة؛  يعد  الزائد  الغرم  بأنَّ  القول 
تسقط باملوت؛ ألنَّ أهم مقصود منها هو زجر اجلاين، وقد فات حمل الزجر.

بأنَّه يعد ضامنًا، فإن الضامن ال يسقط باملوت؛ ألنَّه دين يف  القول  وعىل 
ذمة اجلاين والتزام عليه، والدين ال يسقط باملوت.

وهو  يسقط،  ال  فكذلك  والضامن،  العقوبة  معنى  فيه  بأنَّه  القول  وعىل 
هبذا؛ كدية العمد، ال تسقط باملوت.

انظر ما تقدم يف املبحث الثالث.  )1(
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عليه  )املجني  احلق  لصاحب  حق  فيه  وأنه  عقوبة،  بأنَّه  القول  عىل  أما 
سقوطه  يف  فإن  احلق؛  لصاحب  يرصف  ولذا  اجلاين؛  بذمة  متعلق  وليه(  أو 

باملوت وعدمه احتاملني:

االحتامل األول: عدم سقوطه باملوت؛ ألنَّ هذه العقوبة أوجبت التزامًا 
ه باملوت،  مالّيًا عىل اجلاين ودينًا الزمًا يف ذمته لصاحب احلق)1(، فال َيسقط حقُّ
وألن العقوبة املالية إذا كانت بدالً عن عقوبة فيها حق آلدمي -كام يف هذا 

الغرم- فهي عقوبة أوجبت حقًا يف عني مال اجلاين، فال يسقط باملوت.

يؤيد هذا: إحلاق الغرم الزائد هنا بدية العمد، فهي عقوبة باعتبار، وال 
تسقط باملوت)2(.

االحتامل الثاين: سقوطه باملوت)3(؛ ألنَّ مقصد العقوبة األهم هو الزجر، 
هو  هنا  منه  واملبدل  منه«،  املبدل  حكم  يأخذ  »البدل  وألن  حمله،  فات  وقد 
بموته،  وتسقط  اجلاين،  بشخص  تتعلق  عقوبة  وهو  طرف،  أو  نفس  إتالف 

فيكون البدل كذلك يتعلق بشخصه، ال بعني ماله، ويسقط بموته.

انظر: التعزير يف الرشيعة لعبد العزيز عامر )ص430(.  )1(
انظر: ما تقدم يف املبحث الثالث يف تكييف دية العمد. وانظر: اإلنصاف )210/25(.  )2(

باملوت  املالية  الغرامة  بسقوط  قال  وممن  )ص268(.  للبرش  املالية  العقوبات  انظر:   )3(
إحدى  يف   )76/12 )فتاويه  يف  قال  حيث  هللا همحر  إبراهيم  بن  حممد  الشيخ  سامحة 
القضايا املرفوعة إليه: »هذه الغرامة قررت من قبل ويل األمر من باب التعزير باملال. 
احلياة؛ لقصد  متعلق بحال  التعزير  التعزير؛ ألن  فبطل مفعول  تعزيره  املراد  وقد مات 
ردعه عن أن يعود، وحينئذ فإنه ال جيوز أخذها وال يشء منها من تركته«. إال أن فتواه 
يف غرامة متعلقة بحق عام. وانظر يف هذه املسألة: التعزير املايل يف الرشيعة اإلسالمية، 

د. عبد اهلل الشمراين.
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واألقرب واهلل أعلم: هو االحتامل الثاين؛ لقوة ما عللوا به.

أما إحلاق الغرم الزائد هنا بدية العمد ففيه نظر؛ للفرق بينهام، ووجهه: 
فلذلك  والضامن،  العقوبة  بني  جامعًا  وليس  سبق،  كام  عقوبة  هنا  الغرم  أن 
العقوبة والضامن، فال تسقط  الدية فهي جامعة بني  باملوت، بخالف  يسقط 

باملوت؛ اعتبارًا ملعنى الضامن، والذي ال يسقط باملوت. واهلل أعلم.

المطلب الرابع: حكم مضاعفة الغرم في القاعدة:

بناًء عىل ما سبق يف تكييف الغرم الزائد؛ فإنَّ حكم مضاعفة الغرم خيتلف 
بحسب االختالف يف تكييف الغرم الزائد.

فعىل القول بأنَّ الغرم الزائد يعد عقوبة تعزيرية، فإنَّه يمكن ختريج حكم 
املال، وحكم  بغري  التعزير  احلنابلة عىل )حكم  الغرم عند  التعزير بمضاعفة 

العفو عنه()1(، والذي اختلفوا فيه عىل أقوال:

القول األول: وجوب التعزير:

وقال به: أمحد يف رواية، وعليه األصحاب، وهو املذهب)2(.

وقد  ماليًا،  تعزيرًا  فيها  ألنَّ  الغال؛  متاع  حتريق  حكم  عىل  املسألة  هذه  ختريج  وحيتمل   )1(
اختلف فيها احلنابلة عىل قولني: األول: الوجوب، وهو املذهب، والثاين: أنَّه بحسب 
الغال(  التعزير يف )حتريق متاع  أن  القناع )92/3(. إال  انظر: كشاف  اجتهاد احلاكم. 
حلق اهلل، بينام مضاعفة الغرم فيها حق آلدمي؛ ولذلك خترجيها عىل التعزير عمومًا أوىل، 

واهلل أعلم.
انظر: اإلنصاف )448/26(، كشاف القناع )113/14(.  )2(



252
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

قاعدة من سقطت عنه العقوبة  

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

القول الثاين: أنَّه مندوب:

وقال به: أمحد يف رواية)1(.

امرأته،  التعزير منصوصًا عليه، كوطء جارية  الثالث: أن ما كان من  القول 
اإلمام  رأى  إذا  عليه،  منصوصًا  يكن  مل  وما  فيجب،  مشرتكة،  جارية  أو 
املصلحة فيه، أو علم أنَّه ال ينزجر إال به، وجب، وإن رأى العفو جاز، وإن 

كان التعزير حلق آدمي، وطالب به؛ وجب:

وقال به: املوفق ابن قدامة)2(، وشمس الدين ابن قدامة)3(.

وهذا القول له وجه؛ ألنَّه إن كان منصوصًا عليه فيجب؛ امتثاالً لألمر 
أنَّه ال  أو علم  فيه،  املصلحة  اإلمام  عليه، ورأى  يكن منصوصًا  مل  وإن  فيه، 
وإن  كاحلد)4(،  فوجب؛  تعاىل،  اهلل  حلق  مرشوع  زجر  ألنَّه  فيجب؛  ينزجر؛ 

كان التعزير حلق آدمي، وطالب به؛ فيجب؛ استيفاء حلقه.

إال أنه يشكل عىل إجياب العقوبة التعزيرية املنصوصة أمران:
فقال: »قوله: )وهو واجب(. هذا  الروايتني،  انظر: اإلنصاف )448/26(. وقد بني   )1(
املذهب مطلقًا، وعليه األصحاب. ونص عليه يف سب الصحايب كحٍد، وكحق آدمي 
طلبه. وهو من مفردات املذهب. وعنه: مندوب. نص عليه يف تعزير رقيقه عىل معصية 

وشاهد زور«.
يف  البهويت  ويقول   .)112/4( أمحد  اإلمام  فقه  يف  والكايف   ،)179/9( املغني  انظر:   )2(
إىل  فيهام وما عدامها  التعزير يف موضعني ورد اخلرب  القناع )124/6(: »جيب  كشاف 
وإال  تعزيره،  ترك  جاز  واإلقالع  الندم  أظهر  قد  معرتفًا  تائبًا  جاء  فإن  اإلمام،  اجتهاد 

وجب«.
انظر: الرشح الكبري )460/26(.  )3(

انظر: املغني )179/9(، الرشح الكبري )460/28(.  )4(
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كهيئة  جيعلها  وحتتمها  املنصوصة  التعزيرية  العقوبة  إجياب  أن  األول: 
العقوبة احلدية، وهي التي تتميز بكوهنا ال جيوز إسقاطها وال تغيريها بحال.

الثاين: أن العقوبات التعزيرية املنصوصة كثرية)1(، ومن خالل النظر فيام 
يف  حترهيم  عنهم  ينقل  مل  فإنه  بعدهم  ومن  الراشدين  اخللفاء  عمل  من  ُنقل 
العمل هبذه العقوبات -مع كثرهتا- كام نقل ذلك يف عقوبات احلدود، ولو 
كان ذلك لنقل ولو يف عدد منها؛ لتوفر الدواعي لنقله، بل إن كثريًا منها مل 
املانعني  ينقل عملهم هبا مطلقًا؛ كام يف بعض مسائل مضاعفة الغرم، بل إن 
تقدم-،  -كام  باملضاعفة  العمل  ترك  الصحابة  عن  حكوا  الغرم  ملضاعفة 
وهذا وإن مل يسلم به إال أنه يدل بال شك عىل عدم شيوع مثل هذه التعازير 

مع كوهنا من التعازير املنصوصة.

وهذا كله يدل عىل عدم محلهم هذه النصوص عىل الوجوب املتحتم.

تعزيرات  هذه  أن  الوجوب:  بعدم  القول  عىل  يشكل  املقابل  يف  أنه  إال 
أن »األصل يف األوامر  تقرر  أوامر، والقاعدة األصولية  منصوصة متضمنة 

الوجوب«.

أنه  وعليه؛ فإين ال أرى مرجحًا يوجب األخذ بالوجوب أو عدمه، إال 
يمكن يقال بأحد رأيني:

األول: القول بوجوب العقوبات التعزيرية املنصوصة من حيث األصل، 
العقوبات  مبنى  الراجحة، وذلك؛ ألن  للمصلحة  تغيريها  أو  تركها  وجواز 
دار  أنس،  حممد  النبوية،  السنة  بترشيعها  استقلت  التي  العقوبات  يف:  أمثلتها  انظر   )1(

البشائر، بريوت، 1438.
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تدور  فهي  املصلحة،  عىل  املنصوصة-  العقوبات  -ومنها  عمومًا  التعزيرية 
معها حيث دارت.

وهبذا تفارق العقوباُت التعزيرية املنصوصة العقوباِت احلدية.

العمل  استحبابًا مؤكدًا، وأن  العقوبات  باستحباب هذه  القول  والثاين: 
هبا أوىل من غريها.

وباعتبار أيٍّ من هذين الرأيني يمكن توجيه عدم شيوع إعامل الصحابة 
وَمن بعدهم هلذه العقوبات التعزيرية املنصوصة، واهلل أعلم.

ا عىل القول بأنَّ الغرم الزائد يعد ضامنًا، فإنَّ الضامن واجب؛ ألنَّه دين  أمَّ
يف ذمة اجلاين، والتزام عليه لصاحب احلق، وال يسقط إال بإبرائه.

واجب  هو  فكذلك  والضامن،  العقوبة  معنى  فيه  بأنَّه  القول  عىل  وأما 
لصاحب احلق، وهو هبذا كالدية، ال يسقط إال بالعفو.

ا عىل القول بأنَّه عقوبٌة تعزيرية، فيها حق آلدمي متعلق بذمة اجلاين،  وأمَّ
بدالً عن عقوبة ساقطة؛ فإنَّ العقوبة التعزيرية إذا كانت حلق آدمي، ال ختلو 

من أحوال:

احلال األوىل: أن تكون منصوصة، ويطالِب هبا صاحُب احلق، فحكمها 
يف هذه احلال الوجوب قوالً واحدًا عند أصحاب أمحد كام سبق.

ويؤيد وجوب العقوبة فيام فيه نص: صيغة النص الوارد فيها الدالة عىل 
الوجوب.
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دون  ما  ورسقة  املعلق،  الثمر  إخراج  يف  مـلسو هيلع هللا ىلص  قوله  ذلك  ومن 
النصاب من الثمر بعد أن يؤويه اجلرين: ))فعليه غرامة مثليه، والعقوبة(()1(، 

فالتعبري بلفظ )عىل( يفيد الوجوب واإللزام)2(.

من  النص  فيه  ورد  فيام  الزائد  الغرم  وجوب  عىل  احلديث  هذا  دل  وقد 
وجه آخر، وهو أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص مجع له بني تضعيف الغرم، وعقوبة 
تعزيرية أخرى)3(، وهذا يدل عىل أن التضعيف مقصود بعينه، وأنه ال تغني 

عنه عقوبة تعزيرية أخرى.

بالنص،  عماًل  مستحقه؛  به  طالب  إذا  الزائد  الغرم  هنا  جيب  وعليه؛ 
واستيفاًء حلق اآلدمي، باإلضافة إىل عقوبة أخرى بدنية؛ كام ورد يف النص، 

وذلك؛ كام يف رسقة الثمر املعلق وغريه مما فيه نص.

سبق خترجيه )ص 199(.  )1(
انظر: بحوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله للدريني )126/2(.  )2(

قد رصح باألخذ هبذا احلديث يف اجلمع بني العقوبتني بعض القائلني بالقاعدة، منهم:   )3(
ابن عقيل، وشيخ اإلسالم. انظر: جمموع الفتاوى )332/28(، وابن القيم. انظر: زاد 
القيم  ابن  بنّي  وقد  اإلمام  اجتهاد  بحسب  املالية  العقوبة  أن  ذكر  لكنه   )50/5( املعاد 
ىلاعت هللا همحر إعالم املوقعني48/2. أن هذه العقوبة املالية يرجع فيها إىل اجتهاد األئمة 
الزركيش يف رشحه )126/3( يف سياقه  وقال  املصلحة.  زمان ومكان حسب  يف كل 
أقوال، هل خيتص  أربعة  املسألة  يتلخص يف  »وإذًا  الغرم:  احلنابلة يف تضعيف  ألقوال 
غرامة املثلني بالثمر والكثر، أو هبام وباملاشية، أو بكل ما رسق من غري حرز، أو يتعدى 
ذلك لكل ما سقط فيه القطع؟ وهو أظهر. ثم هل جيب مع غرامة املثلني تعزير؟ أوجبه 
يعني  ال  له  ذكرهم  وعدم  ذلك«.  يذكروا  مل  األصحاب  وأكثر  تذكرته،  يف  عقيل  ابن 
نفيهم للعقوبة األخرى؛ بل إن ذلك من الزم أخذهم باحلديث الوارد بكل ما فيه من 

أحكام.
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التعزيرية  العقوبة  بقيت  الغرم  بمضاعفة  احلق  صاحب  يطالب  مل  فإن 
األخرى؛ للنص، ويقال يف حكمها ما قيل يف حكم التعزيرات املنصوصة.

لكن إذا مل يطالب صاحب احلق بمضاعفة الغرم فهل للحاكم أن حيكم 
به؟ الظاهر أن له ذلك إذا كان هو األصلح؛ لظاهر أثر عمر مع ابن حاطب 

حيث أوجب الغرم بال سؤال صاحب احلق)1(.

علة  ووافق  عليه،  منصوصًا  الزائد  الغرم  يكن  مل  إذا  الثانية:  احلال 
بنقيض  للجاين  )معاملًة  املعلق، وهي:  الثمر  من  السقة  عليه يف  املنصوص 
عن  بدالً  احلق  صاحب  والستحقاق  مال،  هبا  مقصود  جنايٍة  يف  مقصوده 
أيضًا  فهو  به،  وطالب  مانعها(،  وجد  أو  رشطها  وفقد  سببها،  وجد  عقوبة 
إىل  باإلضافة  اآلدمي،  حلق  واستيفاًء  عليه،  املنصوص  عىل  قياسًا  واجب؛ 

عقوبة أخرى بدنية؛ كسابقتها.

التعزيرية  العقوبة  بقيت  الغرم  بمضاعفة  احلق  صاحب  يطالب  مل  فإن 
حكم  يف  قيل  ما  حكمها  يف  ويقال  عليه،  املنصوص  عىل  قياسًا  األخرى؛ 

املنصوصة. التعزيرات 

احلال الثالثة: إذا مل يكن الغرم الزائد منصوصًا عليه، وكان )الستحقاق 
صاحب احلق بدالً عن عقوبة وجد سببها، وفقد رشطها أو وجد مانعها(، 
وطالب بحقه بدل العقوبة الساقطة، وجبت عقوبته بام يراه اإلمام من تغريم 

مايل أو عقوبة بدنية أخرى؛ استيفاًء حلق اآلدمي.

ومعامل   ،)298/2( احلكام  تبرصة  )ص295(،  للاموردي  السلطانية  األحكام  وانظر:   )1(
القربة )ص286( يف حكم التعزير مطلقًا حلق آدمي مل يطالب به.
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وذلك؛ كام يف قلع األعور عمدًا عنَي الصحيح املامثلة لعينه الصحيحة.

)حكم  عىل  املسألة  ختريج  فيمكن  بحقه  احلق  صاحب  يطالب  مل  فإذا 
احلنابلة  ومذهب  القصاص(،  عن  وليه  أو  عليه  املجني  عفو  بعد  التعزير 
فيها أنه »ال تعزير عىل جان بعد عفو؛ ألن عليه حّقًا واحدًا وقد سقط«)1(، 

فيخرج عليه حكم هذه املسألة، واهلل أعلم.

اإلقناع )187/4(، رشح منتهى اإلرادات )278/3(.  )1(
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المبحث الخامس
شروط القاعدة

تضمنت القاعدة بصيغتها املذكورة عند ابن رجب وَمن َتبَِعه عدَة قيود، 
هي بعض رشوط مرشوعية العمل بالقاعدة، وهذه الرشوط كالتايل:

الرشط األول: سقوط العقوبة:

وهذا الرشط مستفاد من قوهلم: »من سقطت عقوبته«.

وعليه؛ فلو مل تسقط العقوبة عىل السارق مثاًل، مل يرشع مضاعفة الغرم 
عليه؛ ألنَّ حمل مضاعفة الغرم يف القاعدة هو عند سقوط العقوبة.

إذا غلظ اجلرم  إقامة عقوبة السقة  التغريم مع  الزيادة يف  ا مرشوعية  أمَّ
زمانًا أو مكانًا، فهو نوع من تغليظ العقوبة، وليس داخاًل يف القاعدة)1(.

صاحب  بإسقاط  ال  الرشع،  بحكم  العقوبة  سقوط  يكون  أن  الثاين:  الرشط 
احلق، أو عدم مطالبته:

وهذا أيضًا مستفاد من قوهلم: »من سقطت عقوبته«.

أو  الطرف،  القصاص يف  فأسقط حقه يف  املجني عليه،  فلو عفا  وعليه؛ 
بإقامة  املسوق  يطالب  مل  أو  النفس،  يف  القصاص  يف  حقهم  ورثته  أسقط 

احلد؛ فإنَّه ال يرشع مضاعفة الغرم عىل اجلاين.

انظر ما تقدم يف املبحث الثالث.  )1(
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أما إن ُعرض عليه مضاعفة الغرم؛ لُيسقط حقه يف القصاص؛ فإن ذلك 
)صلٌح عن القصاص بأكثر من الدية(، وهو جائز يف الصلح عن القصاص 

يف النفس، وكذا يف الطرف.

الدية،  من  بأكثر  عنه  يصالح  أن  له  القصاص،  له  »َمن  قدامة:  ابن  قال 
وبقدرها، وأقل منها، ال أعلم فيه خالفًا«)1(.

الرشط الثالث: أال يكون سقوط العقوبة لفوات حملها:

وعليه، فلو مات القاتل فات حمل القصاص، ومل تضاعف عليه الدية.

أن  له  فإن  صحيح،  عيني  األعوُر  قلع  لو  كام  أصاًل؛  حملها  ُعدم  إن  ا  أمَّ
ا العوراء فال قصاص فيها؛ لعدم حمله. يقتص من عني األعور الصحيحة، أمَّ

يف  القصاص  عن  الصلح  يف  وجاء   .)369/4( املغني  وانظر:   .)363/8( املغني   )1(
الطرف بمضاعفة ديته أثٌر فيه ضعف عن عثامن هنع هللا يضر، فقد أخرج ابن شبه يف تاريخ 
قال:  سلمة،  بن  محاد  حدثنا  قال:  عاصم،  بن  عمرو  »حدثنا  قال:   )980/3( املدينة 
احلكم  هو  وإنام  النسخة،  يف  هكذا  املحقق  ]قال  عيينة  عن  احلكم  عن  احلجاج  حدثنا 
موىل  فساومه  له،  بحلوبة  املدينة  قدم  أعرابيًا،  أن  جعدة:  بن  حييى  عن  قال  عتيبة[  بن 
لك  »هل  عثامن:  له  فقال  عينه،  فقأ  لطمة  فلطمه  فنازعه،  هنع هللا يضر،  عفان  بن  لعثامن 
أن أضعف لك الدية وتعفو عنه؟« فقال: ال واهلل، ال يتحدث قومي أين أخذت لعيني 
أرشًا، فرفعهام إىل عيل بن أيب طالب هنع هللا يضر، فدعا عيل بمرآة، فأمحاها، ووضع القطن عىل 
عينه األخرى، ثم أخذ املرآة بكلبتني، ثم أدناها من عينه حتى سال إنسان عينه«. وفيه 
اخلطأ  كثري  »صدوق  )ص152(:  التقريب  يف  عنه  حجر  ابن  قال  أرطأة.  بن  احلجاج 
التهذيب البن حجر  وانظر: هتذيب  بالسامع.  هنا، ومل يرصح  والتدليس«. وقد عنعن 

.)296/2(
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لكن هل تضاعف عليه الدية؟ اختلف احلنابلة يف ذلك)1(.

الرشط الرابع: أن تكون هذه العقوبة الساقطة مقدرة، وهي عقوبة القصاص، 
واحلدود:

وهذا مستفاد من قوهلم: »من سقطت عقوبته بإتالف نفس أو طرف«، 
فإن فيه تقييدًا للعقوبة الساقطة بالعقوبة املقدرة.

فخرجت بذلك: عقوبة التعزير.

إلتالف  موجبة  املقدرة  الساقطة  العقوبة  هذه  تكون  أن  اخلامس:  الرشط 
نفس، أو إتالف طرف:

أو  نفس  بإتالف  عقوبته  سقطت  »من  قوهلم:  من  مستفاد  أيضًا  وهذا 
طرف«.

والقتل  النفس،  يف  القصاص  عقوبة  النفس:  إتالف  عموم  يف  فيدخل 
حّدًا يف حد احلرابة، ورجم املحصن يف حد الزنا.

انظر: املغني )331/8(. حيث قال ابن قدامة بعدم املضاعفة، وقال القايض باملضاعفة.   )1(
بعدم وجود حمل  القصاص، ال  تعذر  بعدم  الغرم؛  ابن قدامة عدم تضعيف  لكن علل 
القصاص. قال ابن قدامة: »وإن قلع األعور عيني صحيح، فقال القايض: هو خمري إن 
شاء اقتص، وال يشء له سوى ذلك؛ ألنه قد أخذ مجيع برصه، فإن اختار الدية فله دية 
واحدة؛ لـ)قول النبي مـلسو هيلع هللا ىلص: ويف العينني الدية«؛ ألنَّه مل يتعذر القصاص، فلم 
التي  للعني  إحدامها  ديتان؛  يلزمه  أن  الفقه  يقتيض  القايض:  وقال  الدية...،  تتضاعف 
قلنا،  ما  والصحيح:  أعور.  عني  ألهنا  الناتئة؛  العني  ألجل  الثانية  والدية  عينه،  تقابل 

وهو قول أكثر أهل العلم، وأشد موافقة للنصوص، وأصح يف املعنى(.
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ويدخل يف عموم إتالف الطرف: عقوبة القصاص يف الطرف، والقطع 
يف حد السقة واحلرابة.

وخرج هبذا الرشط: عقوبة اجللد يف حد الزنا واملسكر والقذف، وعقوبة 
ال  لكوهنا  سقوطها؛  عند  لغرٍم  مضاعفة  فيها  فليس  احلرابة،  حد  يف  النفي 

توجب إتالف نفس أو طرف، وكذلك دية القتل اخلطأ.

الدية  فإنه  القصاص،  الدية، ومل جيب  العمد إال  بالقتل  وكذا لو مل جيب 
ال تضاعف)1(.

لكن ُيقيَُّد عموَم هذا الرشط ما بعده، وهو:

الرشط السادس، وهو: أن يكون اجلرم املوجب لعقوبة إتالف نفس أو طرف 
يوجب غرمًا ماليًا:

فإنَّ  الغرم«،  عليه  »ضوعف  القاعدة  آخر  يف  قوهلم  من  مستفاد  وهذا 
احلكم بمضاعفة الغرم يستلزم وجود غرم أصيل.

فيدخل يف الرشط: القتل املوجب للقصاص، أو الدية، وإتالف الطرف 
املوجب للقصاص أو الدية، والسقة املوجبة للقطع والضامن، والقتل وأخذ 
املال يف احلرابة املوجب للقتل حتاًم والصلب والضامن، وأخذ املال دون قتل 

يف احلرابة املوجب للقطع من خالف والضامن.

»فائدة:  الكبري(:  والرشح  املقنع  مع  املطبوع   451/25( اإلنصاف  يف  املرداوي  قال   )1(
وعليه  املذهب  من  الصحيح  عىل  تضعف  مل  الدية  وأخذت  عمدًا  كافرًا  كافر  قتل  لو 

األصحاب. وقدم يف االنتصار أهنا تضعف وجعله ظاهر كالمه«.
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وخيرج به: القتل يف احلرابة دون أخذ مال؛ فإنَّه يوجب القتل حتاًم، وال 
يوجب غرمًا، وزنا املحصن؛ فإنَّه يوجب الرجم، وال يوجب غرمًا.

الرشط السابع: أن يقوم املقتيض لعقوبة إتالف النفس أو الطرف:

وهذا مستفاد من قوهلم: »مع قيام املقتيض له«.

واملراد بذلك: وجود السبب املوجب لعقوبة إتالف النفس أو الطرف؛ 
النفس،  يف  للقصاص  املوجب  السبب  فهو  العدوان،  العمد  القتل  كوجود 

ووجود السقة، فهو السبب املوجب لقطع اليد.

وخيرج به: ما إذا وجد جرم ال يعد سببًا للعقوبة املقدرة بإتالف النفس 
أو  ماالً  غصب  لو  كام  تعزيرية؛  عقوبة  يوجب  كان  وإن  حتى  الطرف،  أو 
انتهبه، فإنَّه ال يضاعف فيه الغرم؛ لعدم وجود السبب املوجب لقطع اليد، 

وهو السقة.

وهذا بخالف السقة من غري حرز؛ فإنَّه وجد فيه السبب املوجب لقطع 
اليد، وهو السقة، فلذلك تقرر القاعدة مضاعفة الغرم فيه.

لكل  السبب  معرفة  ويستلزم  القاعدة،  رشوط  أدق  من  الرشط  وهذا 
يعد سببًا، والتحقق من حتقيق  أو طرف، ومتييزه عام ال  إتالف نفس  عقوبة 

املناط يف كل مسألة؛ وذلك بالتأكد من وجود السبب فيها أو ال.

الرشط الثامن: أن يكون سقوط العقوبة ملانع منع منها:

وهذا مستفاد من قوهلم: »من سقطت عقوبته...؛ ملانع«.
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بعد  تكون  التي  العقوبة  موانع  من  مانع  وجود  هنا:  باملانع  املراد  وهل 
أحد  املراد:  أو  العقوبة،  رشوط  من  رشط  فقد  املراد:  أو  رشوطها،  وجود 

األمرين؟

بسقوط  القاعدة  لتقييدهم  وذلك  األول؛  القاعدة:  عبارة  من  الظاهر 
بـ)املانع(. العقوبة 

ا من باب َفقِد الرشط؛  والظاهر من بعض تطبيقاهتا: الثاين، وذلك؛ ألهنَّ
مثل: السقة من غري حرز، ورسقة ما دون النصاب، ونحومها.

وعلتها:  وأدلتها،  تطبيقاهتا،  ومجيع  القاعدة،  صيغ  باستقراء  والظاهر 
لفقد  وسقطت؛  سببها،  وجد  التي  »العقوبة  يف  القاعدة  حمل  وأنَّ  الثالث، 

رشط، أو لوجود مانع«.

وهذه هي الرشوط التي تضمنتها صيغة القاعدة، ويضاف عليها رشطان 
للعمل بالقاعدة ال بد منهام، ومها رشطان للعقوبات عمومًا، ومها:

الرشط األول: أن يكون الفاعل عامدًا، معتديًا:

فخرج به: املخطئ، والفاعل بحق؛ كالقاتل خطأ، والقاتل بحق.

الرشط الثاين: أن يكون الفاعل من أهل العقوبة:

مل  ملتزم  غري  أو  جمنونًا  أو  صبيًا  كان  كأن  العقوبة؛  أهل  من  يكن  مل  فإن 
يضاعف عليه الغرم.
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وذلك؛ ألن الغرم عقوبة)1(، وهؤالء ليسوا أهاًل للعقوبات)2(.

ولذا، اختلف احلنابلة يف عمد الصبي، هل فيه تضعيف، أو ال؟

وبناًء عىل هذا الرشط ال تضعيف فيه)3(.

بالقاعدة فيشرتط له رشط آخر، وهو أن )يكون اجلرُم  أما لزوم العمل 
املقتيض للعقوبة جنايًة مقصودًا هبا مال، ال نفس أو طرف، وتسقط عن اجلاين 
تضعيف  احلق  صاحب  فيستحق  مانعها،  وجود  أو  رشطها  لفقد  العقوبُة؛ 
الغرم بدالً عن العقوبة الساقطة(، فإذا وجد هذا الرشط، وطالب صاحب 

احلق بحقه يف تضعيف الغرم لزم تضعيفه له)4(، واهلل أعلم.

وهذا بناء عىل ما سبق من أن الغرم الزائد عقوبة فيها حق آلدمي.  )1(
انظر: املغني )284/8( حيث حكى ابن قدامه عدم اخلالف يف عدم عقوبة غري املكلف   )2(
بالقصاص واحلد، فقال: »ال خالف بني أهل العلم يف أنه ال قصاص عىل صبي، وال 
جمنون...؛ ألن القصاص عقوبة مغلظة، فلم جتب عىل الصبي وزائل العقل كاحلدود«. 
وانظر نحوه يف: الواضح )15/3(، الكشاف )514/5(. وانظر: كشاف القناع حيث 
اشرتط التكليف يف التعزير بإحراق رحل الغال، وعلله بقوله: »ألن اإلحراق عقوبة، 
وغري املكلف ليس من أهلها«، واشرتط أيضًا االلتزام، فقال: »وغري امللتزم ألحكامنا 

ال حيرق متاعه«.
وسيأيت يف املبحث التايل بإذن اهلل.  )3(

وقد سبق بيان ذلك يف مطلب )اخلالف يف القاعدة( عند بيان الراجح فيها.  )4(
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المبحث السادس
القاعدة)1( تطبيقات 

واملذكورة يف  القاعدة،  امُلدرجة حتت  الفقهية  التطبيقات  من خالل مجع 
املعللة  الفقهية  الفروع  استقراء  الفقهية، وكذا من خالل  القواعد  مصنفات 
تطبيقات  من  وجدت  الفقهية،  الفروع  مصنفات  يف  واملذكورة  بالقاعدة، 

القاعدة الفقهية ما ييل:

التطبيق األول: تضعيف الغرم يف كتم الضالة:

فَمن التقط ضالًة، مما حيرم التقاطه، وكتمها، وتلفت، وجب عليه غرامة 
مثليها.

وقال به: احلنابلة)2(، وإسحاق بن راهويه)3(.

الفقهية والقضائية دراسة فقهية تفصيلية يف  القاعدة  الباحث بدراسة تطبيقات  سيقوم   )1(
بحث مستقل إن شاء اهلل، ولذا سيقترص هنا عىل عدِّ التطبيقات الفقهية، وبيان عالقتها 

باختصار. بالقاعدة 
انظر: مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه للمروزي، املعروف بالكوسج   )2(
والفروع   ،)222/1( والوجهني  الروايتني  كتاب  من  الفقهية  واملسائل   ،)3581/7(
عبداهلادي  البن  الكلية  والقواعد   ،)63/3( رجب  البن  والقواعد   ،)311/7(
النهى  أويل  ودقائق  املذهب«،  »وهو  وقال:   ،)403/6( واإلنصاف  )ص97(، 

.)378/2(
انظر: مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه للكوسج )3581/7( حيث   )3(
جاء فيه: »قلت: الضالة املكتومة؟ قال: الذي يكتمها إذا أزلت عنه القطع فعليه غرامة 

مثليها. قال إسحاق: كام قال. سنة مسنونة«.
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الفقهية: بالقاعدة  الفقهي  التطبيق  عالقة 

أورد هذا التطبيق الفقهي ضمن تطبيقات القاعدة عدٌد من القائلني هبا، 
منهم ابن رجب)1(، وابن عبد اهلادي)2(، وغريهم)3(.

بالقاعدة؛  الفقهي  التطبيق  هذا  عالقة  عدم  املسألة  يف  للناظر  يبدو  وقد 
ر القاعدة، لكنَّ  لعدم وجود عقوبة مقدرة سقطت لوجود مانع؛ كام هو مقرَّ
اإلمام  ومأخَذ  بالقاعدة،  التطبيق  هذا  عالقة  بنيَّ  هللا همحر  رجب  ابَن 
بقيمتها مرتني، نص  املكتومة تضمن  هللا همحر يف ذلك، فقال: »الضالة  أمحد 
لدرء  هو  الضامن  يف  التضعيف  بأنَّ  معلاًل  منصور؛  ابن  رواية  يف  أمحد  عليه 

القطع، وهذا متوجه عىل أصله يف قطع جاحد العارية«)4(.

التطبيق الثاين: تضعيف الدية يف قتل الصبي غرَيه عمدًا:

فإذا قتل الصبُي العاقُل غريه عمدًا، وجبت الدية عليه يف ماله، وضوعفت 
عليه الدية.

واملراد بـ)تضعيف الدية( هنا: تغليظها، بأن تكون الدية مغلَّظة، وليس 
تضعيف الدية هنا عىل بابه؛ بأن ُتضاَعف بمثلها.

انظر: القواعد )63/3(.  )1(
انظر: القواعد الكلية )ص97(.  )2(

انظر: منظومة الشيخ ابن عثيمني، ورشحها للمشيقح )ص334(.  )3(
)ص349(:  للقواعد  نظمه  رشح  يف  عثيمني  ابن  وقال   .)63/3( رجب  ابن  قواعد   )4(
»ولوال أن رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص ضاعف عليه الغرم لكان األظهر أن تقطع يده، كام 

قطع النبي مـلسو هيلع هللا ىلص يد املرأة التي كانت تستعري املتاع وجتحده...«.



267
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

قاعدة من سقطت عنه العقوبة  

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

الزم  من  الشافعية  من  املاوردي)2(  وجعله  احلنابلة)1(،  بعض  به:  وقال 
القول الثاين عند الشافعية، وهو أنَّ عمد الصبي عمد)3(.

الفقهية: بالقاعدة  الفقهي  التطبيق  عالقة 

هذه املسألة ذكرها ابن رجب يف قواعده ضمن تطبيقات القاعدة معلِّقًا 
َقتل عمدًا،  إذا  الصغري  »ومنها:  فقال:  بأنَّ عمده صحيح،  القول  ذلك عىل 

وقلنا إن له عمدًا صحيحًا، ضوعف عليه الدية يف ماله«)4(.

لكن  القصاص،  هي  العمد  قتل  يف  املقررة  العقوبة  أنَّ  العالقة:  ووجه 
كام  عنها؛  بدالً  الدية؛  تضعيف  فناسب  الصغر،  ملانع  العقوبة؛  هذه  سقطت 

القاعدة. تقرره 

رشوط  من  رشوط  فقد  التطبيق  هذا  أنَّ  وبيان  ذلك،  مناقشة  سبق  وقد 
القاعدة، وهو أن يكون اجلاين من أهل العقوبة.

ابن  عن   )133/10( اإلنصاف  يف  واملرداوي   ،)10/10( الفروع  يف  مفلح  ابن  نقله   )1(
عقيل واحللواين.

القضاء  ويل  الشافعي،  املاوردي،  البرصي،  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  هو  املاوردي:   )2(
الفقه،  يف  احلاوي  مصنفاته:  ومن  الشافعي.  للمذهب  حافظًا  كان  شتى،  ببلدان 
والنكت يف التفسري، وغريها، تويف عام 450هـ، وقد بلغ ستًا وثامنني سنة. انظر: السري 

.)64/18(
عمده  إن  منهام  باألول  قلنا  القولني  توجيه  صح  »فإذا   :)317/12( احلاوي  يف  قال   )3(
كاخلطأ، فالدية خمففة جتب عىل عاقلته يف ثالث سنني ألن العاقلة ال تتحمل إال مؤجال، 
فالدية مغلظة حالة جتب يف ماله  القود،  فيه  بالثاين إن عمده عمد وإن سقط  وإذا قيل 
دون عاقلته، ويستوي يف ذلك الصبي واملجنون، وسواء كان الصبي مميزًا أو غري مميز«.

)63/3(. وانظر: معلمة زايد )63/18(.  )4(
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ولذلك ال يصح دخوله ضمن تطبيقات القاعدة.

التطبيق الثالث: تضعيف الدية يف قتل املسلم للذمي عمدًا:

فإن قتل املسلم الذمي عمدًا ضوعفت ديته، فكانت مثل دية املسلم.

من  وهو  احلنابلة)1(،  به:  وقال  امهنع هللا يضر،  ومعاوية  عثامن،  به:  قىض 
مفردات مذهب احلنابلة)2(.

ا تغلظ عند العمد بثلث الدية)3(. وعن أمحد رواية: أهنَّ

بالقاعدة: الفقهي  التطبيق  عالقة 

أورد هذا التطبيق الفقهي ضمن تطبيقات القاعدة عدٌد من القائلني هبا، 
منهم ابن رجب)4(، وابن عبد اهلادي)5(، وغريهم)6(.

إال أنَّ تضعيف الدية الوارد عن كثري من الصحابة يف هذا التطبيق )قتل 
الذمي عمدًا( حيتمل أن يكون؛ الستحقاق صاحب احلق )ويل املجني عليه( 
لعقوبة بدالً عن عقوبة القصاص التي له حق فيها، فيكون له عالقة بالقاعدة.

انظر: املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني )222/1(، واملغني )528/9(،   )1(
والقواعد البن رجب )63/3(، القواعد الكلية البن عبد اهلادي )ص97(، اإلنصاف 

)60/10(، كشاف القناع )31/6(.
انظر: اإلنصاف )60/10(.  )2(
انظر: اإلنصاف )60/10(.  )3(

انظر: القواعد )63/3(.  )4(
انظر: القواعد الكلية )ص97(.  )5(

انظر: العقد الثمني يف رشح منظومة الشيخ ابن عثيمني للمشيقح )ص334(.  )6(
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اجلاين؛  تغليظًا عىل  يكون؛  بل  بالقاعدة،  له عالقة  يكون  أن ال  وحيتمل 
احلق  إىل  نظرًا  يكون  أن  يمكن  التغليظ  وهذا  الذمة،  عهد  احرتامه  لعدم 
اخلاص يف عدم احرتام العهد الذي عقده الذمي، فيكون عقوبة حلق خاص، 
ويمكن أن يكون نظرًا إىل احلق العام يف عدم احرتام عهد الذمة الذي عقده 

اإلمام، فيكون عقوبة حلق عام ال خاص.

عبد  بن  وعمر  ومعاوية،  الراشدين،  اخللفاء  جعل  الذي  هو  هذا  ولعل 
حيث  الذمي،  دية  يف  أحكامهم  ختتلف  مجيعًا؛  عنهم-  اهلل  -ريض  العزيز 
غلظها اخللفاء الراشدون، وجعلوها كاملة ألوليائه؛ نظرًا حلقهم، ثم غلظها 
معاوية، لكن جعل نصف الدية ألوليائه، ولبيت املال النصف اآلخر؛ نظرًا 

للحق العام، ثم ألغى عمر بن عبد العزيز النصف اآلخر.

إال أنَّ هذا التضعيف للدية عىل كل حال هو من باب التعزير، والتعزير 
عىل  ليس  هنا  فالتضعيف  ولذا  احلاكم؛  اجتهاد  بحسب  هو  فيه  نص  ال  فيام 
عمدًا  الذمي  قاتل  يعزر  أن  للحاكم  بل  به،  األخذ  يلزم  وال  التعيني،  سبيل 
مالية،  غري  تعزيرية  بعقوبة  أو  مايل،  بغرم  تعزيرية  بعقوبة  إما  باألصلح؛ 
بدون  بزيادته  أو  الواجب،  الغرم  بتضعيف  تكون  املايل  بالغرم  والعقوبة 

تضعيفه)1(. واهلل أعلم.

ولعل هذا وجه الرواية األخرى عن أمحد يف تضعيف الغرم بثلث الدية فقط.  )1(
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التطبيق الرابع: تضعيف الدية يف قلع األعور عني الصحيح عمدًا:

إذا قلع األعوُر عنَي صحيٍح مماثلًة لعينه الصحيحة عمدًا ضوعفت عليه 
الدية، فكانت عليه دية عينني.

روي ذلك عن عمر)1(، وعثامن)2(امهنع هللا يضر، وهو قول سعيد بن املسيب، 
املذهب عندهم)5(، وهو من مفردات  احلنابلة)4(، وهو  به:  وعطاء)3(، وقال 

مذهب احلنابلة)6(.

بالقاعدة: الفقهي  التطبيق  عالقة 

أورد هذا التطبيق الفقهي ضمن تطبيقات القاعدة عدٌد من القائلني هبا، 
منهم ابن رجب)7(، وابن عبد اهلادي)8(، وغريهم)9(.

اإِلنسان  َعنْيَ  ُيصيب  ْعَوِر  األَْ َباب  العقول،  كتاب  مصنفه،  يف  عبدالرزاق  أخرجه   )1(
.)333/9( )17440(

عني  يصيب  األعور  باب  العقول،  كتاب  مصنفه،  يف  الصنعاين  الرزاق  عبد  أخرجه   )2(
اإِلنسان )333/9( برقم )17440(، وابن أيب شيبة، كتاب الديات، األعور تفقأ عينه 

.)27014( )370/5(
انظر: املغني )428/9(.  )3(

انظر: املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني )222/1(، القواعد البن رجب   )4(
)63/3(، القواعد الكلية البن عبد اهلادي )ص97(، كشاف القناع )37/6(.

املغني البن قدامة )438/8(.  )5(
انظر: اإلنصاف )79/10(.  )6(

انظر: القواعد )63/3(.  )7(
انظر: القواعد الكلية والضوابط الفقهية )ص97(.  )8(

انظر: العقد الثمني يف رشح منظومة الشيخ ابن عثيمني للمشيقح )ص334(.  )9(
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صاحب  استحقاق  عىل  مبني  هو  إذ  بالقاعدة،  عالقة  له  التطبيق  وهذا 
فيها،  حق  له  التي  القصاص  عقوبة  عن  بدالً  لعقوبة  عليه(؛  )املجني  احلق 

والتي قام مقتضيها، وسقطت؛ ملانع.

احلنابلة،  فقهاء  من  القاعدة  ضمن  التطبيق  هذا  أورد  َمن  إىل  وإضافًة 
القاعدة؛ أي؛  بالتضعيف بأحد شقي علة  القول  فإنَّه قد علل أيضًا بعُضهم 
»الستحقاق صاحب احلق -املجني عليه- لعقوبة بدالً عن عقوبة القصاص 
الدية وجبت  ملانع«، وأنَّ  قام مقتضيها، وسقطت؛  فيها، والتي  له حق  التي 
عن  بدالً  الصحيحة«؛  لعينه  املامثلة  الصحيح  عني  األعور  »قلع  عند  كاملًة 

القصاص الذي أسقط عنه رفقًا به)1(.

ال  )الدية(  الغرم  فتضعيف  ولذا  الزم؛  غري  هنا  بالقاعدة  العمل  أنَّ  إال 
بالعقوبة  أو  املايل،  بالغرم  العقوبة  بني  اخليار  للحاكم  بل  به،  األخذ  يلزم 
وتكون  الساقطة،  القصاص  عقوبة  عن  بدالً  وذلك  املالية؛  دون  البدنية 

العقوبة بالغرم املايل بتضعيف الغرم الواجب أو بزيادته بدون تضعيفه.

التطبيق اخلامس: تضعيف الغرم يف الرسقة من غري حرز مطلقًا:

فإذا مل يقطع السارق؛ لسقته من غري حرز؛ كمن رسق من ثمر أو كثر أو 
غريمها من غري حرز؛ ضوعف غرم املال املسوق عىل السارق.

انظر: كشاف القناع )37/6(.  )1(
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وقال به: أمحد يف رواية)1(، وهو من مفردات املذهب أيضًا)2(، واختاره 
تيمية)5(،  وابن  الزركيش)4(،  املحرر، واختاره:  املجد يف  بكر)3(، وقدمه:  أبو 
َمْن  )كل  فقال:  هللا همحر،  أمحد  اإلمام  عليه  نص  »قد  وقال:  القيم)6(،  وابن 
سقط عنه القطُع، ُضوِعَف عليه الغرم(«)7(، وكذا اختاره ابن عبد اهلادي)8(.

بالقاعدة: الفقهي  التطبيق  عالقة 

يف  القاعدة  تستند  أدلته  وعىل  القاعدة،  تطبيقات  أهم  هو  التطبيق  هذا 
الصياغة  أو  العامة،  بصياغتها  القاعدة  َذكر  َمن  كلُّ  ذكره  ولذلك  اجلملة؛ 

األخص ممن تقدم ذكرهم)9(.

إّن  حيث  بشقيها،  القاعدة  علُة  الفقهي  التطبيق  هذا  يف  ُوجدت  وقد 
املقصود  اجلناية  من  بنقيض مقصوده  للجاين  معاملًة  فيه هو  الغرم  تضعيف 
هبا مال، والستحقاق صاحب احلق بدالً عن عقوبة السقة التي ُوجد سببها، 

وهو فِعل السقة، وُفقد رشطها، وهو احلرز.

انظر: القواعد )337/1(، اإلنصاف )209/10(.  )1(
انظر: اإلنصاف )209/10(.  )2(

انظر: املغني )260/10(.  )3(
انظر: رشح الزركيش )126/3(.  )4(

انظر: جمموع الفتاوى )112/28(.  )5(
إعالم املوقعني )48/2(.  )6(

زاد املعاد )54/5(.  )7(
انظر: القواعد الكلية )ص97(.  )8(

انظر ما تقدم يف املبحث األول يف صيغ القاعدة.  )9(
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التطبيق السادس: تضعيف الغرم يف رسقة ما دون النصاب:

فإذا رسق السارق ما دون النصاب مل يقطع، وضوعف عليه الغرم.

ورصح به: أبو يعىل)1(، والزركيش)2(من احلنابلة، وهو مقتىض قول من 
يقول بالقاعدة بإطالق.

بالقاعدة: الفقهي  التطبيق  عالقة 

هذا  »ومقتىض  قال:  حيث  احلنابلة،  من  الزركيش  ذكره  التطبيق  هذا 
احلديث)3(، وكذلك مقتىض حديث عمرو بن شعيب؛ أنَّ املسوق متى فات 
ذلك،  ونحو  لشبهة  أو  نصابًا،  بلوغه  عدم  أو  حرزه،  لعدم  إما  فيه،  القطع 
أنه يغرم بمثليه، وهذا مقتىض احتجاج أمحد، وإذًا يتلخص يف املسألة أربعة 
أقوال، هل خيتص غرامة املثلني بالثمر والكثر، أو هبام وباملاشية، أو بكل ما 
رسق من غري حرز، أو يتعدى ذلك لكل ما سقط فيه القطع؟ وهو أظهر«)4(.

مع  القطع،  عقوبة  عنه  سقطت  هنا  فالسارق  القاعدة؛  مع  متوافق  وهو 
قيام مقتضيها، وهو السقة؛ لفقد رشط؛ وهو بلوغ النصاب، واهلل أعلم.

التطبيق السابع: تضعيف الغرم يف الرسقة من الغنيمة:

فمن رسق من الغنيمة ممن له فيها حق مل يقطع، لكن حيرق رحله.

انظر: األحكام السلطانية )281/1(.  )1(
انظر: رشح الزركيش )126/3(.  )2(

أي: حديث الثمر املعلق.  )3(
رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي )336/6(.  )4(
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وقال به: بعض احلنابلة)1(، وهو قول األوزاعي)2(.

وقيل: أنَّه حيرم سهمه من الغنيمة.

وقال به: احلنابلة يف وجه)3(.

ومل أجد أحدًا قال بتضعيف الغرم عليه.

بالقاعدة: الفقهي  التطبيق  عالقة 

وابن  رجب)4(،  ابُن  القاعدة  تطبيقات  ضمن  الفقهي  التطبيق  هذا  أورد 
عبد اهلادي)5(.

إال أن ابن رجب أورد هذا التطبيق بِقيٍد َذَكره.

إذا  الغنيمة،  السقة من  القاعدة: »ومنها:  هللا همحر يف سياقه ألمثلة  قال 
عليه  فيجتمع  رواية؛  عىل  منها  سهمه  حيرم  الغال  وأن  كالغلول،  هي  قلنا: 
غرم ما رسقه، مع حرمان سهمه املستحق منها، وقد يكون قدر السقة وأقل 

وأكثر«)6(.

الغرم، ال  بتضعيف  املايل  التغريم  القاعدة يف  أنَّ  لكن يشكل عىل ذلك: 
يف احلرمان املايل.

انظر: املغني )551/10(، الرشح الكبري مع املقنع )543/26(.  )1(
انظر: املبسوط للسخيس )86/10(.  )2(

انظر: القواعد البن رجب )65/3(، ورشح منتهى اإلرادات للبهويت )646/1(.  )3(
انظر: القواعد )63/3(.  )4(

انظر: القواعد الكلية )ص97(.  )5(
القواعد )65/3(.  )6(
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حكم  يف  هو  املايل  احلرمان  بأنَّ  القاعدة:  حتت  له  ِذكره  توجيه  ويمكن 
التغريم املايل؛ أي أن حرمان اجلاين من املال املستحق له هو كتغريمه باألخذ 

من ماله اململوك له.

الغنيمة  السارق من  القاعدة خيتلف عن حرمان  الغرم يف  لكن تضعيف 
املسوق  بمضاعفة  سيكون  الغرم  تضعيف  أنَّ  وهو  وجه؛  من  سهمه  من 
فقد يكون  السهم  القاعدة، بخالف احلرمان من  يتوافق مع  ما  بقدره، وهو 

-كام قال ابن رجب- بقدر املسوق أو أقل أو أكثر.

التطبيق الثامن: تضعيف الغرم يف الرسقة يف املجاعة:

فمن رسق يف وقت جماعة، وهو ال جيد ما يشرتيه أو يشرتي به؛ مل يقطع، 
وضوعف عليه الغرم.

وخرجه ابن عقيل عىل قول أمحد، وهو مقتىض الرواية العامة عن أمحد 
احلدود)1(،  من  غريه  أو  السقة  حد  اجلاين  عن  درئ  إذا  الغرم  مضاعفة  يف 
وهو مقتىض قول من يقول بمضاعفة الغرم يف الشبهة؛ كالزركيش)2(، وكذا 

هو مقتىض من يقول بالقاعدة بإطالق)3(.

انظر: مسائل ابن هانئ )90/2(.  )1(

انظر: رشح الزركيش )126/3(.  )2(
التنبيه عىل مشكالت اهلداية )198/4(.  )3(
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بالقاعدة: الفقهي  التطبيق  عالقة 

ابن  وحكاه  عقيل،  وابن  بكر،  كأيب  احلنابلة؛  بعض  ذكره  التطبيق  هذا 
رجب عنه، وابن عبد اهلادي، وغريهم)1(.

مع  القطع،  عقوبة  عنه  سقطت  هنا  فالسارق  القاعدة؛  مع  متوافق  وهو 
قيام مقتضيها، وهو السقة؛ ملانع؛ وهو املجاعة، وهي شبهة تدرأ للحد.

التطبيق التاسع: تضعيف الغرم يف الرسقة مع الشبهة:

فمن رسق ودرئ عنه القطع؛ للشبهة؛ ضوعف عليه الغرم.

ورصح به: الزركيش)2( من احلنابلة، وهو مقتىض الرواية العامة عن أمحد 
احلدود)3(،  أو غريه من  السقة،  اجلاين حد  إذا درئ عن  الغرم  يف مضاعفة 

وهو مقتىض قول من يقول بالقاعدة بإطالق.

بالقاعدة: الفقهي  التطبيق  عالقة 

هذا  »ومقتىض  قال:  حيث  احلنابلة  من  الزركيش  ذكره  التطبيق  هذا 
احلديث)4(، وكذلك مقتىض حديث عمرو بن شعيب؛ أن املسوق متى فات 
ذلك،  ونحو  لشبهة  أو  نصابًا،  بلوغه  عدم  أو  حرزه،  لعدم  إما  فيه،  القطع 
أنَّه يغرم بمثليه، وهذا مقتىض احتجاج أمحد، وإذًا يتلخص يف املسألة أربعة 

انظر: القواعد )65/3(، القواعد الكلية )ص97(.  )1(
انظر: رشح الزركيش )126/3(.  )2(
انظر: مسائل ابن هانئ )90/2(.  )3(

أي: حديث الثمر املعلق.  )4(
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أقوال، هل خيتص غرامة املثلني بالثمر والكثر، أو هبام وباملاشية، أو بكل ما 
رسق من غري حرز، أو يتعدى ذلك لكل ما سقط فيه القطع؟ وهو أظهر«)1(.

مع  القطع،  عقوبة  عنه  سقطت  هنا  فالسارق  القاعدة؛  مع  متوافق  وهو 
قيام مقتضيها، وهو السقة؛ ملانع؛ وهو الشبهة التي تدرأ للحد. واهلل أعلم.

رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي )336/6(.  )1(
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المبحث السابع
المستثنيات من القاعدة

بعد البحث والتتبع مل أجد استثناًء من القاعدة عند القائلني هبا.

أو  نفٍس  إتالف  عقوبة  فيها  سقطت  التي  الصور  بعض  بياُن  سبق  لكن 
بتضعيف  بالقاعدة  القائلون  يقل  ومل  مانع،  وجوِد  أو  رشط،  لفقِد  طرٍف؛ 
رشوط  فيها  تتحقق  مل  ا  أهنَّ ببيان  منها  كثري  عىل  اإلجابة  ومتت  فيها،  الغرم 
القول  يصح  ال  ولذا  األصل،  يف  القاعدة  يف  تدخل  مل  ا  أهنَّ أي  القاعدة؛ 

باستثنائها.

بالغرم،  فيها  القائلني  ترصيح  عدم  يف  إشكال  حمل  قليلة  صور  وبقيت 
وإن كان ذلك ال يدل عىل كوهنا مستثنيات؛ ألنَّ عدم قوهلم فيها بتضعيف 
الغرم ليس ترصحيًا منهم بعدم ذلك، خاصة أن القائلني بالقاعدة مل يفصلوا 

قوهلم عند بيان القاعدة، ومل يفصلوا عند تلك املسائل.

بالغرم  اجلزم  يصعب  أنَّه  فيها  بالغرم  الترصيح  عدم  أسباب  من  ولعل 
وضوح  ولعدم  أوالً،  القاعدة  رشوط   ِ َتَبنيُّ لعدم  املسائل؛  هذه  من  كثري  يف 

انطباق تلك املسائل عىل القاعدة أو قياسها عىل املسائل املنصوصة ثانيًا.

فاهلل  عنه،  علمي  قرص  قد  الصور،  هلذه  توجيٌه  هناك  يكون  وقد 
ىلاعتو هناحبس أعلم، وإليه يرد األمر وهو أحكم احلاكمني.

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه، واحلمد هلل رب العاملني.
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الخاتمة

أمحد اهلل عىل توفيقه، وأشكره عىل تيسريه إمتاَم هذا البحث.

وأختم البحث باستخالص أهم ما توصلت إليه من النتائج، وهي عىل 
التايل: النحو 

ابُن  البحث  عنوان  يف  املذكورة  بالصياغة  صاغها  القاعدة  هذه  أن   .1
رجب هللا همحر، وتبعه عىل هذه الصياغة كثري من املتأخرين واملعارصين.

صياغة  هي  الباحث  إليه  توصل  ما  بحسب  للقاعدة  صياغة  وأول   .2
هللا همحر، ومما روي عنه قوله: »وكل من درأنا عنه احلد والقود  اإلمام أمحد 
دون  احلنابلة  بعض  إليها  أشار  أو  بعده  صاغها  ثم  الغرم«،  عليه  أضعفنا 

غريهم.

)الغرم(،  بدل  بـ)الضامن(  التعبري  القاعدة  صيغ  بعض  يف  ورد  وقد   .3
تبعه؛ وذلك ألن  ابن رجب، وَمن  به  بالغرم أدق؛ وهو ما عرب  التعبري  لكن 

الغرم يشمل ما كان عقوبة، وما كان ضامنًا، وما مجع بني العقوبة والضامن.

أما الضامن فال يشمل هذه املعاين، إنام هو التزام ُيدفع لرب املال، ليس 
فيه معنى العقوبة.

وَرتَّب  الرشع،  حرمه  فعاًل  ارتكب  من  أن  اإلمجايل:  القاعدة  معنى   .4
إتالف  أو  النفس،  يف  كالقصاص  نفس؛  بإتالف  مقدرة  عقوبة  ارتكابه  عىل 
مقتضيًا  سببًا  فعله  وكان  والسقة،  النفس،  دون  فيام  كالقصاص  طرف، 
النفس،  يف  للقصاص  املقتيض  عدوانًا-  -عمدًا  النفس  كقتل  العقوبة،  هلذه 
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والسقة املقتضية لقطع اليد، لكن سقطت عقوبته؛ لفقد رشط من رشوطها، 
أو لوجود مانع من موانعها، وكان فعله يوجب غرمًا ماليًا من ضامن أو دية، 
فإنه يعاقب بعقوبة أخرى بدالً عام سقط عنه، وهي مضاعفة الغرم الواجب 

عليه.

صحة  هو  الراجح:  والقول  القاعدة،  صحة  يف  الفقهاء  اختلف   .5
القاعدة برشوط ال بد منها.

6. أما رشوط مرشوعية العمل بالقاعدة، فهي كالتايل:

الرشط األول: سقوط العقوبة.

وعليه؛ فلو مل تسقط العقوبة عىل السارق مثاًل، مل يرشع مضاعفة الغرم 
عليه؛ ألنَّ حمل مضاعفة الغرم يف القاعدة هو عند سقوط العقوبة.

صاحب  بإسقاط  ال  الرشع،  بحكم  العقوبة  سقوط  يكون  أن  الثاين:  الرشط 
احلق، أو عدم مطالبته.

أو  الطرف،  القصاص يف  فأسقط حقه يف  املجني عليه،  فلو عفا  وعليه؛ 
بإقامة  املسوق  يطالب  مل  أو  النفس،  يف  القصاص  يف  حقهم  ورثته  أسقط 

احلد؛ فإنَّه ال يرشع مضاعفة الغرم عىل اجلاين.

الرشط الثالث: أال يكون سقوط العقوبة لفوات حملها.

وعليه، فلو مات القاتل فات حمل القصاص، ومل تضاعف عليه الدية.
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الرشط الرابع: أن تكون هذه العقوبة الساقطة مقدرة، وهي عقوبة القصاص، 
واحلدود.

فخرجت بذلك: عقوبة التعزير.

إلتالف  موجبة  املقدرة  الساقطة  العقوبة  هذه  تكون  أن  اخلامس:  الرشط 
نفس، أو إتالف طرف.

وخرج هبذا الرشط: عقوبة اجللد يف حد الزنا واملسكر والقذف، وعقوبة 
ال  لكوهنا  سقوطها؛  عند  لغرٍم  مضاعفة  فيها  فليس  احلرابة،  حد  يف  النفي 

توجب إتالف نفس أو طرف، وكذلك دية القتل اخلطأ.

لكن ُيقيَُّد عموَم هذا الرشط ما بعده، وهو:

الرشط السادس، وهو: أن يكون اجلرم املوجب لعقوبة إتالف نفس أو طرف 
يوجب غرمًا ماليًا.

وخيرج به: القتل يف احلرابة دون أخذ مال؛ فإنَّه يوجب القتل حتاًم، وال 
يوجب غرمًا، وزنا املحصن؛ فإنَّه يوجب الرجم، وال يوجب غرمًا.

الرشط السابع: أن يقوم املقتيض لعقوبة إتالف النفس أو الطرف.

واملراد بذلك: وجود السبب املوجب لعقوبة إتالف النفس أو الطرف؛ 
النفس،  يف  للقصاص  املوجب  السبب  فهو  العدوان،  العمد  القتل  كوجود 

ووجود السقة، فهو السبب املوجب لقطع اليد.
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وخيرج به: ما إذا وجد جرم ال يعد سببًا للعقوبة املقدرة بإتالف النفس 
أو  ماالً  غصب  لو  كام  تعزيرية؛  عقوبة  يوجب  كان  وإن  حتى  الطرف،  أو 
انتهبه، فإنَّه ال يضاعف فيه الغرم؛ لعدم وجود السبب املوجب لقطع اليد، 

وهو السقة.

الرشط الثامن: أن يكون سقوط العقوبة ملانع منع منها.

وهذا مستفاد من قوهلم: »من سقطت عقوبته...؛ ملانع«.

بعد  تكون  التي  العقوبة  موانع  من  مانع  وجود  هنا:  باملانع  املراد  وهل 
أحد  املراد:  أو  العقوبة،  رشوط  من  رشط  فقد  املراد:  أو  رشوطها،  وجود 

األمرين؟

وعلتها:  وأدلتها،  تطبيقاهتا،  ومجيع  القاعدة،  صيغ  باستقراء  والظاهر 
لفقد  وسقطت؛  سببها،  وجد  التي  »العقوبة  يف  القاعدة  حمل  وأنَّ  الثالث، 

رشط، أو لوجود مانع«.

وهذه هي الرشوط التي تضمنتها صيغة القاعدة، ويضاف عليها رشطان 
للعمل بالقاعدة ال بد منهام، ومها رشطان للعقوبات عمومًا، ومها:

الرشط األول: أن يكون الفاعل عامدًا، معتديًا.

فخرج به: املخطئ، والفاعل بحق؛ كالقاتل خطأ، والقاتل بحق.
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الرشط الثاين: أن يكون الفاعل من أهل العقوبة.

مل  ملتزم  غري  أو  جمنونًا  أو  صبيًا  كان  كأن  العقوبة؛  أهل  من  يكن  مل  فإن 
يضاعف عليه الغرم.

بالقاعدة فيشرتط له رشط آخر، وهو أن »يكون اجلرُم  أما لزوم العمل 
عن  وتسقط  طرف،  أو  نفس  ال  مال،  هبا  مقصودًا  جنايًة  للعقوبة  املقتيض 
احلق  صاحب  فيستحق  مانعها،  وجود  أو  رشطها  لفقد  العقوبُة؛  اجلاين 
تضعيف الغرم بدالً عن العقوبة الساقطة«، فإذا وجد هذا الرشط، وطالب 

صاحب احلق بحقه يف تضعيف الغرم لزم تضعيفه له.

اهلل وعونه  بتوفيق  فهو  فيه من صواب  كان  فام  املقل،  فهذا جهد  وبعد؛ 
وتسديده، وما كان فيه من خطأ فمن نفيس والشيطان، واهلل املستعان، وهو 

املوفق واملعني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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المراجع والمصادر
البرصي . 1 حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  السلطانية،  األحكام 

البغدادي، الشهري باملاوردي )املتوىف: 450هـ(، النارش: دار احلديث، القاهرة، 
عدد األجزاء: 1.

بالشاطبي . 2 الشهري  الغرناطي  اللخمي  حممد  بن  موسى  بن  إبراهيم  االعتصام، 
عفان،  ابن  دار  النارش:  اهلاليل،  عيد  بن  سليم  حتقيق:  790هـ(،  )املتوىف: 

السعودية، الطبعة: األوىل، 1412هـ-1992م، عدد األجزاء: 2.
بن سعد شمس . 3 أيوب  بن  بكر  أيب  بن  العاملني، حممد  املوقعني عن رب  إعالم 

إبراهيم،  السالم  )املتوىف: 751هـ(، حتقيق: حممد عبد  قيم اجلوزية  ابن  الدين 
1411هـ-1991م،  األوىل،  الطبعة:  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  النارش: 

عدد األجزاء: 4.
بن . 4 سامل  بن  موسى  بن  أمحد  بن  موسى  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  اإلقناع 

النجا  أبو  الدين،  رشف  الصاحلي،  ثم  املقديس،  احلجاوي  سامل  بن  عيسى 
دار  النارش:  السبكي،  موسى  حممد  اللطيف  عبد  املحقق:  968هـ(،  )املتوىف: 

املعرفة، بريوت، لبنان، عدد األجزاء: 4.
األم، الشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن . 5

النارش:  204هـ(،  )املتوىف:  املكي  القريش  املطلبي  مناف  عبد  بن  املطلب  عبد 
عدد  1410هـ-1990م،  النرش:  سنة  طبعة،  بدون  بريوت،  املعرفة،  دار 

األجزاء: 8.
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن . 6

إحياء  دار  النارش:  885هـ(،  )املتوىف:  احلنبيل،  الصاحلي  الدمشقي  املرداوي 
الرتاث العريب، الطبعة: الثانية، عدد األجزاء: 12.
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بداية املجتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد . 7
احلديث،  دار  النارش:  595هـ(،  )املتوىف:  احلفيد  رشد  بابن  الشهري  القرطبي 

القاهرة، تاريخ النرش: 1425هـ-2004م، عدد األجزاء: 4.
أمحد . 8 بن  مسعود  بن  بكر  أبو  الدين،  عالء  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 

الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  587هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  الكاساين 
الثانية، 1406هـ-1986م، عدد األجزاء: 7.

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين . 9
السيوطي )املتوىف: 911هـ(، املحقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، النارش: املكتبة 

العرصية، لبنان، صيدا، عدد األجزاء: 2.
الصغري، . 10 الصاوي عىل الرشح  املعروف بحاشية  املسالك  السالك ألقرب  بلغة 

)الرشح الصغري هو رشح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك ملَِْذَهِب 
املالكي  بالصاوي  الشهري  اخللويت،  حممد  بن  أمحد  العباس  أبو  َمالٍِك(،  َماِم  اإْلِ

)املتوىف: 1241هـ(، النارش: دار املعارف، عدد األجزاء: 4.
الوليد . 11 أبو  املستخرجة،  ملسائل  والتعليل  والتوجيه  والرشح  والتحصيل  البيان 

حجي  حممد  د  حققه:  520هـ(،  )املتوىف:  القرطبي  رشد  بن  أمحد  بن  حممد 
الثانية،  الطبعة:  لبنان،  بريوت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  النارش:  وآخرون، 

1408هـ-1988م، عدد األجزاء: 20 )18 وجملدان للفهارس(.
احلسيني، . 12 الرّزاق  عبد  بن  بن حمّمد  القاموس، حمّمد  العروس من جواهر  تاج 

جمموعة  املحقق:  1205هـ(،  )املتوىف:  بيدي  الزَّ بمرتىض،  امللّقب  الفيض،  أبو 
من املحققني، النارش: دار اهلداية.

أبو . 13 النمريي البرصي،  املدينة-املؤلف: عمر بن شبه بن عبيدة بن ريطة  تاريخ 
زيد )املتوىف: 262هـ(، حققه: فهيم حممد شلتوت، عام النرش: 1399هـ.
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تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، إبراهيم بن عيل بن حممد، . 14
ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )املتوىف: 799هـ(، النارش: مكتبة الكليات 

األزهرية، الطبعة: األوىل، 1406هـ-1986م، عدد األجزاء: 2.
حتفة املسؤول يف رشح خمترص منتهى السول، أبو زكريا حييى بن موسى الرهوين . 15

)املتوىف: 773هـ(، املحقق: )جـ 1، 2( الدكتور اهلادي بن احلسني شبييل )جـ 
اإلسالمية  للدراسات  البحوث  دار  النارش:  القيم،  األخرض  يوسف   )4  ،3
عدد  1422هـ-2002م،  األوىل،  الطبعة:  اإلمارات،  ديب،  الرتاث،  وإحياء 

األجزاء: 4.
التعزير يف الرشيعة االسالمية، تأليف عبد العزيز عامر.، الطبعة: الثالثة، مرص، . 16

مطبعة مصطفى احللبي.
)املتوىف: . 17 رجب«،  ابن  »قواعد  بـ  املشهور  الفوائد  وحترير  القواعد  تقرير 

وزارة  إصدار:  من  البنّا،  عيل  حممد  الدكتور  وحشاه:  عليه  عّلق  795هـ(، 
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، 

دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 1971م.
تلقيح األفهام العلية برشح القواعد الفقهية، وليد بن راشد السعيدان، منشور . 18

عىل الشبكة.
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد . 19

مصطفى  حتقيق:  463هـ(،  )املتوىف:  القرطبي  النمري  عاصم  بن  الرب  عبد  بن 
األوقاف  عموم  وزارة  النارش:  البكري،  الكبري  عبد  حممد  العلوي،  أمحد  بن 

والشؤون اإلسالمية، املغرب، عام النرش: 1387هـ، عدد األجزاء: 24.
وسننه . 20 مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  اجلامع 

اجلعفي،  البخاري  عبداهلل  أبو  إسامعيل  بن  حممد  البخاري،  صحيح   = وأيامه 
النجاة )مصورة عن  دار طوق  النارش:  النارص،  نارص  بن  املحقق: حممد زهري 
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1422هـ،  األوىل،  الطبعة:  الباقي(،  عبد  فؤاد  حممد  ترقيم  بإضافة  السلطانية 
عدد األجزاء: 9.

العريب، . 21 الفكر  دار  زهرة،  أبو  حممد  اإلسالمي،  الفقه  يف  والعقوبة  اجلريمة 
القاهرة.

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي . 22
تاريخ،  وبدون  طبعة  بدون  الطبعة:  الفكر،  دار  النارش:  1230هـ(،  )املتوىف: 

عدد األجزاء: 4.
حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين، أبو احلسن، عيل بن أمحد بن . 23

مكرم الصعيدي العدوي )نسبة إىل بني عدي، بالقرب من منفلوط( )املتوىف: 
1189هـ(، املحقق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، النارش: دار الفكر، بريوت، 

الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النرش: 1414هـ-1994م، عدد األجزاء: 2.
أبو . 24 املزين،  خمترص  رشح  وهو  الشافعي  اإلمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي 

احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي، الشهري باملاوردي 
)املتوىف: 450هـ(، املحقق: الشيخ عيل حممد معوض، الشيخ عادل أمحد عبد 
املوجود، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 1419هـ 

-1999م، عدد األجزاء: 19.
احلدود والتعزيرات عند ابن القيم، بكر بن عبد اهلل أبو زيد بن حممد بن عبد اهلل . 25

بن بكر بن عثامن بن حييى بن غيهب بن حممد )املتوىف: 1429هـ(، النارش: دار 
العاصمة للنرش والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1415هـ، عدد األجزاء: 1.

الدرر السنية يف األجوبة النجدية، علامء نجد األعالم، املحقق: عبد الرمحن بن . 26
حممد بن قاسم، الطبعة: السادسة، 1417هـ-1996م.

منصور . 27 اإلرادات،  منتهى  برشح  املعروف  املنتهى  لرشح  النهى  أويل  دقائق 
)املتوىف:  احلنبيل  البهويت  إدريس  بن  حسن  ابن  الدين  صالح  بن  يونس  بن 
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عدد  1414هـ-1993م،  األوىل،  الطبعة:  الكتب،  عامل  النارش:  1051هـ(، 
األجزاء: 3.

الدية يف الرشيعة اإلسالمية: وتطبيقها يف قوانني وعادات مرص احلديثة، تأليف: . 28
عيل صادق أبو هيف، القاهرة، الطبعة: األوىل، 1932م.

املالكي . 29 الرمحن  عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أبو  الذخرية، 
الشهري بالقرايف )املتوىف: 684هـ(، املحققون: جزء 1، 8، 13: حممد حجي، 
جزء 2، 6: سعيد أعراب، جزء 3، 5، 7، 9-12: حممد بو خبزة، النارش: دار 
الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: األوىل، 1994م، عدد األجزاء: 14 )13 

للفهارس(. وجملد 
الذيل عىل طبقات احلنابلة، زين الدين ابن رجب، صححه حممد حامد الفقي، . 30

مطبعة السنة املحمدية، 1372هـ
العزيز . 31 عبد  بن  بن عمر  أمني  عابدين، حممد  ابن  املختار،  الدر  املحتار عىل  رد 

بريوت،  الفكر،  دار  النارش:  1252هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  الدمشقي  عابدين 
الطبعة: الثانية، 1412هـ-1992م، عدد األجزاء: 6.

ابن . 32 أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  العباد،  خري  هدي  يف  املعاد  زاد 
قيم اجلوزية )املتوىف: 751هـ(، دار عطاءات العلم )الرياض(، دار ابن حزم، 
الطبعة: الثالثة، 1440هـ-2019م، )األوىل لدار ابن حزم(، عدد األجزاء: 7 

)األخري فهارس(.
زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين . 33

الرسالة، بريوت، مكتبة  النارش: مؤسسة  751هـ(،  )املتوىف:  اجلوزية  قيم  ابن 
1415هـ-1994م،  والعرشون،  السابعة  الطبعة:  الكويت،  اإلسالمية،  املنار 

عدد األجزاء: 5.
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)املتوىف: . 34 القزويني  يزيد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  ماجة  ابن  ماجه،  ابن  سنن 
العربية،  الكتب  إحياء  دار  النارش:  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق:  273هـ(، 

فيصل عيسى البايب احللبي، عدد األجزاء: 2.
سنن أيب داود، أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن . 35

الدين عبد  املحقق: حممد حميي  275هـ(،  )املتوىف:  ِجْستاين  السِّ عمرو األزدي 
احلميد، النارش: املكتبة العرصية، صيدا، بريوت، عدد األجزاء: 4.

الرتمذي، . 36 الضحاك،  بن  بن موسى  َسْورة  بن  بن عيسى  الرتمذي، حممد  سنن 
أبو عيسى )املتوىف: 279هـ(، املحقق: بشار عواد معروف، النارش: دار الغرب 

اإلسالمي، بريوت، سنة النرش: 1998م، عدد األجزاء: 6.
النسائي . 37 اخلراساين،  عيل  بن  شعيب  بن  أمحد  الرمحن  عبد  أبو  الكربى،  السنن 

أرشف  شلبي،  املنعم  عبد  حسن  أحاديثه:  وخرج  حققه  303هـ(،  )املتوىف: 
النارش:  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  له:  قدم  األرناؤوط،  شعيب  عليه: 

مؤسسة الرسالة، بريوت الطبعة: األوىل، 1421هـ-2001م.
ْوِجردي اخلراساين، . 38 السنن الكربى، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلُْسَ

أبو بكر البيهقي )املتوىف: 458هـ(، املحقق: حممد عبد القادر عطا، النارش: دار 
الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424هـ-2003م.

سري أعالم النبالء، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز . 39
الشيخ  بإرشاف  املحققني  من  جمموعة  املحقق:  748هـ(،  )املتوىف:  الذهبي 
1405هـ- الثالثة،  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  النارش:  األرناؤوط،  شعيب 

1985م.
احلنبيل . 40 املرصي  الزركيش  اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  شمس  الزركيش،  رشح 

)املتوىف: 772هـ(، النارش: دار العبيكان، الطبعة: األوىل، 1413هـ-1993م، 
عدد األجزاء: 7.
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رشح القواعد واألصول اجلامعة للعالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي، أماله . 41
الطبعة:  املكرمة،  املكتبة األسدية، مكة  املشيقح،  بن حممد  بن عيل  د. خالد  أ. 

األوىل، 1436هـ-2015م.
الرشح الكبري عىل متن املقنع، عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس . 42

دار  النارش:  682هـ(،  )املتوىف:  الدين  شمس  الفرج،  أبو  احلنبيل،  اجلامعييل 
الكتاب العريب للنرش والتوزيع.

رشح مشكل اآلثار، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة . 43
حتقيق:  321هـ(،  )املتوىف:  بالطحاوي  املعروف  املرصي  احلجري  األزدي 
1415هـ- األوىل،  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  النارش:  األرنؤوط،  شعيب 

1994م، عدد األجزاء: 16.
رشح معاين اآلثار، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة . 44

األزدي احلجري املرصي املعروف بالطحاوي )املتوىف: 321هـ(، حققه وقدم 
النجار، حممد سيد جاد احلق -من علامء األزهر الرشيف-،  له: حممد زهري 
 - املرعشيل  الرمحن  عبد  يوسف  د.  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  ورقم  راجعه 
الطبعة:  الكتب،  عامل  النارش:  النبوية،  باملدينة  السنة  خدمة  بمركز  الباحث 

األوىل، 1414هـ-1994م، عدد األجزاء: 5.
صحيح أيب داود، أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين، بن احلاج نوح بن نجايت بن . 45

النارش: مؤسسة غراس للنرش  آدم، األشقودري األلباين )املتوىف: 1420هـ(، 
1423هـ- األوىل،  الطبعة:  أجزاء،   7 األجزاء:  عدد  الكويت،  والتوزيع، 

2002م.
صحيح اجلامع الصغري وزياداته، أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين، بن احلاج . 46

النارش:  1420هـ(،  )املتوىف:  األلباين  األشقودري  آدم،  بن  نجايت  بن  نوح 
املكتب اإلسالمي، عدد األجزاء: 2.
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)املتوىف: . 47 حممد  بن  حممد  يعىل،  أيب  ابن  احلسني  أبو  املؤلف:  احلنابلة  طبقات 
عدد  بريوت،  املعرفة،  دار  النارش:  الفقي،  حامد  حممد  املحقق:  526هـ(، 

األجزاء: 2.
قيم . 48 ابن  الدين  شمس  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد  احلكمية،  الطرق 

اجلوزية )املتوىف: 751هـ(، النارش: مكتبة دار البيان.
حفص . 49 أبو  الدين  رساج  امللقن  ابن  املذهب،  محلة  طبقات  يف  املذهب  العقد 

عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي )املتوىف: 804هـ(، املحقق: أيمن نرص 
الطبعة:  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  مهني،  سيد  األزهري، 

األويل، 1417هـ-1997م.
املطريي، إرشاف: . 50 بن سعود،  العزيز  تيمية، عبد  ابن  عند  التعزيرية  العقوبات 

سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  )دكتوراه(،  أطروحة  البرش،  حممد  بن  سعود 
اإلسالمية، املعهد العايل للقضاء، 1998م.

سلوى . 51 عمر،  مقارنة،  دراسة  اإلسالمي  والفقه  القانون  بني  املالية  العقوبات 
اإلسالمية،  درمان  أم  جامعة  اهلل،  عبد  بابكر  الشيخ  إرشاف:  عيسى،  الزين 
معهد بحوث ودراسات العامل اإلسالمي، قسم الدراسات النظرية، السودان، 

دكتوراه، 2010م.
العقوبات املالية يف اإلسالم، سعود بن حممد البرش، أطروحة )دكتوراه(،جامعة . 52

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، املعهد العايل للقضاء.
عون املعبود رشح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أيب داود . 53

عبد  أبو  حيدر،  بن  عيل  بن  أمري  بن  أرشف  حممد  ومشكالته،  علله  وإيضاح 
النارش:  1329هـ(،  )املتوىف:  آبادي  العظيم  الصديقي،  احلق،  رشف  الرمحن، 

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: الثانية، 1415هـ، عدد األجزاء: 14.
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البرصي . 54 الفراهيدي  الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم  أبو عبد  العني، 
السامرائي،  إبراهيم  د.  املخزومي،  مهدي  د.  املحقق:  170هـ(،  )املتوىف: 

النارش: دار ومكتبة اهلالل، عدد األجزاء: 8.
األوىل، . 55 الطبعة:  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  اجلوزي،  البن  احلديث  غريب 

1985م.
غريب احلديث، أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي )ت: 224هـ(، دار الكتب . 56

العلمية، بريوت.
حممد . 57 بن  يوسف  بن  اهلل  عبد  بن  امللك  عبد  الظلم،  التياث  يف  األمم  غياث 

478هـ(،  )املتوىف:  احلرمني  بإمام  امللقب  الدين،  ركن  املعايل،  أبو  اجلويني، 
الثانية،  الطبعة:  احلرمني،  إمام  مكتبة  النارش:  الديب،  العظيم  عبد  املحقق: 

1401هـ.
الفكر، . 58 دار  النارش:  البلخي،  الدين  نظام  برئاسة  علامء  جلنة  اهلندية،  الفتاوى 

الطبعة: الثانية، 1310هـ، عدد األجزاء: 6.
)املتوىف: . 59 اليمني  الشوكاين  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  عيل  بن  حممد  القدير،  فتح 

1250هـ(، النارش: دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، دمشق، بريوت، الطبعة: 
األوىل، 1414هـ.

فصل األقوال يف اجلواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة باملال، حممد األمخيمي . 60
)املتوىف: 1346هـ(، حتقيق: حممد خري رمضان يوسف، النارش: الدار املالكية، 

تونس، الطبعة: األوىل، 1438هـ.
)املتوىف: . 61 اجلزيري  عوض  حممد  بن  الرمحن  عبد  األربعة،  املذاهب  عىل  الفقه 

الثانية،  الطبعة:  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  1360هـ(، 
1424هـ-2003م، عدد األجزاء: 5.
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القاموس املحيط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي )املتوىف: . 62
حممد  بإرشاف:  الرسالة،  مؤسسة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب  حتقيق:  817هـ(، 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  النارش:  العرقُسويس،  نعيم 

بريوت، لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426هـ-2005م، عدد األجزاء: 1.
الصدف . 63 النارش:  الربكتي،  املجددي  اإلحسان  عميم  حممد  الفقه،  قواعد 

ببلرشز، كراتيش، الطبعة: األوىل، 1407هـ-1986م.
عثامن . 64 حممد  د.  أ.  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  الفقهية  والضوابط  الكلية  القواعد 

شبري، دار النفائس، عاّمن، األردن، الطبعة: الثانية، 1428هـ-2007م.
القواعد الكلية والضوابط الفقهية، شمس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي، . 65

الطبعة:  بريوت،  اإلسالمية،  البشائر  دار  النارش:  الدورسي،  جاسم  حتقيق: 
األوىل، 1415هـ.

مصطفى . 66 حممد  د.  املؤلف:  األربعة،  املذاهب  يف  وتطبيقاهتا  الفقهية  القواعد 
الزحييل، النارش: دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل، 1427هـ-2006م.

الدين . 67 »تقي  بـ  املعروف  املؤمن  عبد  بن  حممد  بن  بكر  أبو  املؤلف:  القواعد، 
اهلل  عبد  بن  الرمحن  عبد  د.  وحتقيق:  دراسة  829هـ(،  )املتوىف:  احلصني« 
النارش: مكتبة الرشد للنرش  البصييل،  الشعالن، د. جربيل بن حممد بن حسن 
1418هـ- األوىل،  الطبعة:  السعودية،  العربية  اململكة  الرياض،  والتوزيع، 

1997م.
قواعد ابن امللقن أو »األشباه والنظائر يف قواعد الفقه«، املؤلف: رساج الدين . 68

804هـ(،  )املتوىف:  امللقن  ابن  بـ  املعروف  األنصاري  بن عيل  أبو حفص عمر 
للنرش  القيم  ابن  دار  النارش:  األزهري،  حممود  مصطفى  ودراسة:  حتقيق 
والتوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، دار ابن عفان للنرش والتوزيع، 

القاهرة، مجهورية مرص العربية، الطبعة: األوىل، 1431هـ-2010م.
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حممد . 69 بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  أمحد،  اإلمام  فقه  يف  الكايف 
املقديس  قدامة  بابن  الشهري  احلنبيل،  الدمشقي  ثم  املقديس  اجلامعييل  قدامة  بن 
1414هـ- األوىل،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  620هـ(،  )املتوىف: 

1994م، عدد األجزاء: 4.
كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن . 70

العلمية،  الكتب  دار  النارش:  1051هـ(،  )املتوىف:  احلنبيل  البهويت  إدريس  بن 
عدد األجزاء: 6.

منظور . 71 ابن  الدين  مجال  الفضل،  أبو  عىل،  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان 
األنصاري الرويفعي اإلفريقي )املتوىف: 711هـ(، احلوايش: لليازجي ومجاعة 
عدد  1414هـ،  الثالثة،  الطبعة:  بريوت،  صادر،  دار  النارش:  اللغويني،  من 

األجزاء: 15.
العبيكان . 72 رشكة  الرياض،  الربيعة،  العزيز  عبد  للدكتور  األصوليني  عند  املانع 

للطباعة والنرش، 1404هـ-1984م.
املبدع يف رشح املقنع، املؤلف: إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، . 73

العلمية،  الكتب  دار  النارش:  884هـ(،  )املتوىف:  الدين  برهان  إسحاق،  أبو 
بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 1418هـ-1997م.

املجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب . 74
غدة،  أبو  الفتاح  عبد  حتقيق:  303هـ(،  )املتوىف:  النسائي  اخلراساين،  عيل  بن 
1406هـ- الثانية،  الطبعة:  حلب،  اإلسالمية،  املطبوعات  مكتب  النارش: 

1986م، عدد األجزاء: 9 )8 وجملد للفهارس(.
عن . 75 تصدر  بجدة،  اإلسالمي  املؤمتر  ملنظمة  التابع  اإلسالمي  الفقه  جممع  جملة 

منظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة.
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تيمية احلراين . 76 العباس أمحد بن عبد احلليم بن  أبو  الدين  الفتاوى، تقي  جمموع 
)املتوىف: 728هـ(، املحقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، النارش: جممع امللك 
فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، عام 

النرش: 1416هـ-1995م.
العالئي . 77 كيكلدي  خليل  الدين  صالح  املذهب،  قواعد  يف  املذهب  املجموع 

الشافعي، املحقق: حممد بن عبد الغفار بن عبد الرمحن، النارش: وزارة األوقاف 
1414هـ- النرش:  سنة  األوىل،  الطبعة:  الكويت،  اإلسالمية،  والشؤون 

1994م، عدد املجلدات: 2.
املجموع رشح املهذب، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )املتوىف: . 78

676هـ(، النارش: دار الفكر.
)ت: . 79 املريس  سيده  بن  إسامعيل  بن  عيل  احلسن  أبو  األعظم،  واملحيط  املحكم 

458هـ(، املحقق: عبد احلميد هنداوي، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، 
الطبعة: األوىل، 1421هـ-2000م.

خمترص املزين )مطبوع ملحقًا باألم للشافعي(، إسامعيل بن حييى بن إسامعيل، . 80
أبو إبراهيم املزين )املتوىف: 264هـ(، النارش: دار املعرفة، بريوت، سنة النرش: 

1410هـ-1990م، عدد األجزاء: 1.
املدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف: 179هـ(، . 81

عدد  1415هـ-1994م،  األوىل،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش: 
األجزاء: 4.

ابن . 82 احلق،  عبد  بن  املؤمن  عبد  والبقاع،  األمكنة  أسامء  عىل  االطالع  مراصد 
النارش:  739هـ(،  )املتوىف:  الدين  صفّي  احلنبيل،  البغدادي،  القطيعي  شامئل 

دار اجليل، بريوت، الطبعة: األوىل، 1412هـ، عدد األجزاء: 3.
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حتقيق: . 83 النيسابوري،  هانئ  بن  إبراهيم  بن  إسحاق  رواية  أمحد،  اإلمام  مسائل 
زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: األوىل، 1400هـ.

بن . 84 حممد  يعىل،  أبو  القايض  والوجهني،  الروايتني  كتاب  من  الفقهية  املسائل 
الفراء )املتوىف: 458هـ(، املحقق:  ابن  بـ  املعروف  احلسني بن حممد بن خلف 
الطبعة:  الرياض،  املعارف،  مكتبة  النارش:  الالحم،  حممد  بن  الكريم  عبد  د. 

األوىل، )1405هـ-1985م(.
مسند ابن أيب شيبة، أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثامن . 85

العزازي  يوسف  بن  عادل  املحقق:  235هـ(،  )املتوىف:  العبيس  خواستي  بن 
األوىل،  الطبعة:  الرياض،  الوطن،  دار  النارش:  املزيدي،  فريد  بن  وأمحد 

1997م، عدد األجزاء: 2.
هالل . 86 بن  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  اهلل  عبد  أبو  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  مسند 

بن أسد الشيباين )املتوىف: 241هـ(، املحقق: شعيب األرنؤوط، عادل مرشد، 
مؤسسة  النارش:  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  د.  إرشاف:  وآخرون، 

الرسالة، الطبعة: األوىل، 1421هـ-2001م.
بن . 87 العباس  بن  إدريس  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الشافعي  الشافعي،  اإلمام  مسند 

القريش املكي )املتوىف:  عثامن بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي 
204هـ(، رتبه عىل األبواب الفقهية: حممد عابد السندي، النارش: دار الكتب 

العلمية، بريوت، لبنان، عام النرش: 1370هـ-1951م، عدد األجزاء: 2.
املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص، . 88

261هـ(،  )املتوىف:  النيسابوري  القشريي  احلسن  أبو  احلجاج  بن  مسلم 
بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  املحقق: 

عدد األجزاء: 5.
الصنعاين . 89 اليامين  احلمريي  نافع  بن  مهام  بن  الرزاق  عبد  بكر  أبو  املصنف، 

)املتوىف: 211هـ(، املحقق: حبيب الرمحن األعظمي، النارش: املجلس العلمي، 
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اهلند، يطلب من: املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: الثانية، 1403هـ، عدد 
األجزاء: 11.

بن األخوة، . 90 زيد  أيب  بن  أمحد  بن  بن حممد  القربة يف طلب احلسبة، حممد  معامل 
القريش، ضياء الدين )املتوىف: 729هـ(، النارش: دار الفنون »كمربدج«، عدد 

األجزاء: 1.
املعايري اجللية يف التمييز بني األحكام والقواعد والضوابط الفقهية، د. يعقوب . 91

الباحسني، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: الثانية، 1428هـ.
معجم لغة الفقهاء، املؤلف: حممد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي، النارش: . 92

دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1408هـ-1988م.
السابع . 93 املجلد  الفقهية  القواعد  قسم  واألصولية  الفقهية  للقواعد  زايد  معلمة 

التعاون  آل هنيان لألعامل اخلريية واإلنسانية، منظمة  بن سلطان  زايد  مؤسسة 
اإلسالمي- جممع الفقه اإلسالمي الدويل، بواسطة: مؤسسة زايد بن سلطان 
منظمة  الدويل،  )املسامهني(:  املساهم  واإلنسانية،  اخلريية  لألعامل  هنيان  آل 
التعاون اإلسالمي- جممع الفقه اإلسالمي، النارش: االمارات العربية املتحدة 
2013م،  واإلنسانية،  اخلريية  لألعامل  هنيان  آل  سلطان  بن  زايد  مؤسسة 
اإلسالمي  الفقه  جممع  اإلسالمي-  التعاون  منظمة  املتحدة  العربية  االمارات 

الدويل 2013م، الطبعة: األوىل.
الدين، . 94 عالء  احلسن،  أبو  األحكام،  من  اخلصمني  بني  يرتدد  فيام  احلكام  معني 

عيل بن خليل الطرابليس احلنفي )املتوىف: 844هـ(، النارش: دار الفكر.
الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة . 95 أبو حممد موفق  املغني البن قدامة، 

)املتوىف:  املقديس  قدامة  بابن  الشهري  احلنبيل،  الدمشقي  ثم  املقديس  اجلامعييل 
620هـ(، النارش: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، عدد األجزاء: 10.
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احلسني . 96 أبو  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أمحد  اللغة،  مقاييس 
)املتوىف: 395هـ(، املحقق: عبد السالم حممد هارون، النارش: دار الفكر، عام 

النرش: 1399هـ-1979م.
منتهى اإلرادات، تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبيل الشهري بابن النجار . 97

)972هـ(، املحقق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، النارش: مؤسسة الرسالة، 
الطبعة: األوىل، 1419هـ-1999م، عدد األجزاء: 5.

منحة السلوك يف رشح حتفة امللوك، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد . 98
د.  املحقق:  855هـ(،  )املتوىف:  العيني  الدين  بدر  احلنفى  الغيتايب  حسني  بن 
أمحد عبد الرزاق الكبييس، النارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، 

الطبعة: األوىل، 1428هـ-2007م.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف . 99

النووي )املتوىف: 676هـ(، النارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
الثانية، 1392هـ، عدد األجزاء: 18.

الشهري . 100 الغرناطي  اللخمي  حممد  بن  موسى  بن  إبراهيم  املؤلف:  املوافقات، 
بالشاطبي )املتوىف: 790هـ(، املحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، 

النارش: دار ابن عفان، الطبعة، األوىل، 1417هـ-1997م.
بن . 101 حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  شمس  خليل،  خمترص  رشح  يف  اجلليل  مواهب 

املالكي  عيني  الرُّ باحلطاب  املعروف  املغريب،  الطرابليس  الرمحن  عبد  بن  حممد 
1412هـ-1992م،  الثالثة،  الطبعة:  الفكر،  دار  النارش:  954هـ(،  )املتوىف: 

عدد األجزاء: 6.
موسوعة القواعد الفقهية، حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو أبو احلارث . 102

الطبعة: األوىل، 1424هـ- لبنان،  الرسالة، بريوت،  النارش: مؤسسة  الغزي، 
2003م، عدد األجزاء: 12.
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موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حممد بن عيل ابن القايض حممد . 103
1158هـ(،  بعد  )املتوىف:  التهانوي  احلنفي  الفاروقي  صابر  حمّمد  بن  حامد 
تقديم وإرشاف ومراجعة: د. رفيق العجم، حتقيق: د. عيل دحروج، نقل النص 
نارشون،   - لبنان  مكتبة  النارش:  اخلالدي،  اهلل  عبد  د.  العربية:  إىل  الفاريس 

بريوت، الطبعة: األوىل، 1996م، عدد األجزاء: 2.
الزيلعي، . 104 ختريج  يف  األملعي  بغية  حاشيته  مع  اهلداية  ألحاديث  الراية  نصب 

مجال الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف بن حممد الزيلعي )املتوىف: 762هـ(، 
احلج،  كتاب  إىل  الفنجاين،  الديوبندي  العزيز  عبد  احلاشية:  ووضع  صححه 
النارش: مؤسسة  املحقق: حممد عوامة،  الكاملفوري،  ثم أكملها حممد يوسف 
جدة،  اإلسالمية،  للثقافة  القبلة  دار  لبنان،  بريوت،  والنرش،  للطباعة  الريان 

السعودية، الطبعة: األوىل، 1418هـ-1997م، عدد األجزاء: 4.
الوطن، . 105 مدار  الشمراين،  عبداهلل  د.  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  املايل  التعزير 

1434هـ.
فتاوى ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، مجع الشيخ حممد بن . 106

عبدالرمحن بن قاسم.
النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن . 107

حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف: 606هـ(، 
أمحد  طاهر  حتقيق:  1399هـ-1979م،  بريوت،  العلمية،  املكتبة  النارش: 

الزاوى، حممود حممد الطناحي، عدد األجزاء: 5.
)املتوىف: . 108 اليمني  الشوكاين  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  عيل  بن  حممد  األوطار،  نيل 

مرص،  احلديث،  دار  النارش:  الصبابطي،  الدين  عصام  حتقيق:  1250هـ(، 
الطبعة: األوىل، 1413هـ-1993م، عدد األجزاء: 8.
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المقدمة

احلمد هلل العليم احلكيم، أمر بالعدل وأخرب أنه حيب املقسطني، وأشهد 
ومهلك  السائلني،  حاجات  قايض  له،  رشيك  ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن 
حق  ذي  كل  بإعطاء  أوىص  ورسوله،  عبده  حممدًا  أن  وأشهد  الظاملني، 
وعىل  وسلم-،  -تعاىل-عليه  اهلل  صىل  أمجعني،  الناس  حياة  لتستقيم  حقه؛ 
يوم  إىل  بإحسان  بعدهم  امليامني، ومن  الغّر  الطاهرين، وصحبه  الطيبني  آله 

الدين. أما بعد:

العو لج  لرهبا  النفوس، وتعبيدها  لتزكية  الرشيعة اإلسالمية جاءت  فإّن 
ومن ذلك: إقامة شعرية القضاء الرشعي.

ولكوين  سنّية،  ورتبة  علية،  منزلة  الرشيعة  هذه  يف  الرشعي  وللقضاء 
كنت قاضيًا، فقد رغبت أن أستمر يف املجال القضائي دون انقطاع، قراءة، 
وبحثًا، وتأليفًا، وحتقيقًا؛ رغبة يف زيادة احلصيلة العلمية يف هذا املجال، وقد 
القضاء  ملجلس  أّن  ودّقته:  ذلك  خفاء  ومن  خفّية،  مسائل  عىل  فيه  وقفت 

الرشعي أحكامًا ختتص به.

وقد اقترصت يف هذا البحث عىل مسألة واحدة من مسائل فقه القضاء، 
أال وهي مسألة )احتاد جملس القضاء، وأثره يف فقه العقوبات(.

أسباب اختيار البحث:

مما دفعني إىل اختيار البحث ثالثة أمور، وهي اآلتية:

1. إظهار املسائل الدقيقة يف القضاء، وإفرادها ببحث مستقل.
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2. الوقوف عىل أثر احتاد املجلس القضائي يف فقه العقوبات.

3. االنتفاع بخربيت القضائية يف كتابة البحث.

أمهية البحث:

تنبع أمهية البحث من أمرين:

1. أّن احتاد املجلس القضائي يتعلق بطرق اإلثبات )اإلقرار والشهادة(، 
الفّعالة يف  للحقوق، واألداة  الواقي  الدرع  اإلثبات يف حقيقتها  وتعّد طرق 

حتقيق العدل.

يف  أثر  الفقه  وهلذا  العقوبات(،  )فقه  اجلنائي  الفقه  يف  يبحث  أّنه   .2
املحافظة عىل الرضوريات اخلمس.

البحث: مشكلة 

هيدف البحث إىل اإلجابة عن مخسة أسئلة، وهي اآلتية:

1. ما املراد باحتاد جملس القضاء؟

2. ما مواطن احتاد جملس القضاء؟

3. ما حكم احتاد جملس القضاء؟

4. ما اآلثار املرتتبة عىل احتاد جملس القضاء؟

5. ما األنظمة القضائية املتعلقة باحتاد جملس القضاء؟
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أهداف البحث:

هيدف البحث إىل حتقيق وجود أمرين:

1. تقرير احلكم الفقهي يف احتاد جملس القضاء.

2. بيان أثر احتاد املجلس القضائي يف فقه العقوبات.

السابقة: الدراسات 

بعد البحث والتتبع يف مظان موضوع البحث يف مصادر العلم واملعرفة 
املتاحة يل ظهر يل أمران:

أ. بعض املراجع املختصة بطرق اإلثبات ووسائله؛ ذلك أّن احتاد جملس 
أهّم  ومن  وشهادة،  إقرار  من  القضائي،  اإلثبات  مسائل  يف  يبحث  القضاء 
املراجع يف نظري: كتاب »وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية«، لفضيلة 
الشيخ األستاذ الدكتور حممد الزحييل، وكتاب »إجراءات البّينة القضائية يف 
الشهادة والكتابة واليمني«، لشيخي معايل الشيخ القايض عبد اهلل بن حممد 
اإلسالمي  الفقه  يف  القضائي  اإلثبات  »طرق  وكتاب  خنني،  آل  سعد  بن 
بن  حممد  الدكتور  األستاذ  الشيخ  فضيلة  لشيخي  السعودية«،  واألنظمة 
»أحكام  للقضاء، وكتاب  العايل  املعهد  التدريس يف  هيئة  األلفي عضو  جرب 
املنيعي،  املذاهب األربعة«، للشيخ حممد بن عثامن بن سليامن  الشهادات يف 
هلم  أو  قضاة،  مؤلفيها  أّن  املوضوع:  هذا  يف  املراجع  أهّم  من  كوهنا  وسبب 
تعليمية  بتدريسها يف مؤسسات  قاموا  أو  الفقهية والقضائية،  باملسائل  عناية 
املادة  أثر حممود يف املصادر واملراجع لبحوثهم، ويف كتابة  له  قضائية، وهذا 
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العلمية الفقهية والقضائية، وباالطالع عليها مل أجد أهنا تطرقت إىل موضوع 
بحثي.

)احتاد  بعنوان  علمي  بحث  وهو  املجلس،  باحتاد  خمتص  مرجع  ب. 
املجلس وأثره يف الترصفات يف الفقه اإلسالمي(، للباحث: خلف بن حسن 
العليا  والدراسات  الرشيعة  كلية  يف  ماجستري  بحث  الزهراين،  اهلل  عبد  بن 
بجامعة أم القرى بمكة املكرمة، عام 1413هـ، بإرشاف: د. ياسني بن نارص 

اخلطيب، وهذا هو املعني باملوازنة؛ الحتاد املوضوع.

املوازنة بينه وبني بحثي:

وباملوازنة بينه وبني بحثي تبنّي يل بعض أوجه االتفاق واالفرتاق، وهي 
اآلتية:

أ. أوجه االتفاق، وعددها وجهان، ومها اآلتيان:

أي  وفقهًا،  لغة  املجلس«  »احتاد  مسألة  تناوال  البحثني  من  كالًّ  أّن   .1
املعنى واملراد.

2. أّن كالًّ من البحثني تناوال احلديث من ناحية فقهية عن احتاد املجلس 
يف طريقني من طرق اإلثبات، ومها اإلقرار والشهادة، بام يوجب العقوبة من 
القصاص، وأربعة من احلدود، هي: الزنا، السقة، رشب اخلمر، والقذف.

أوجه،  سبعة  وعددها  هبا(،  تفردت  التي  )املسائل  االفرتاق  أوجه  ب. 
وهي اآلتية:
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1. أنه يف بحث »احتاد املجلس وأثره يف الترصفات يف الفقه اإلسالمي« 
بحثي  غايرته يف  القضاء(، وقد  )احتاد جملس  تعريفات يف مصطلح  أوردت 
يف بعض منها؛ إذ حّررت املراد باملجلس القضائي من ناحية قضائية بام يتفق 

مع الواقع القضائي يف هذا الوقت.

الفقه  يف  الترصفات  يف  وأثره  املجلس  »احتاد  بحث  يتضّمن  مل   .2
كّل من:  األقارير يف  املجلس يف مسائل  احتاد  النص عىل مسألة  اإلسالمي« 
القصاص، حد السقة، رشب اخلمر، والقذف، عىل خالف صنيعه يف مسألة 
اإلقرار بالزنا والشهادة عليه، بل اكتفى بذكر موضوع عدد املرات يف تكرار 

اإلقرار، ويف بحثي جرى استدراك ذلك.

يف  وأثره  املجلس  »احتاد  بحث  يف  عليه  هو  ما  بحثي  يف  خالفت   .3
الترصفات يف الفقه اإلسالمي«، يف ترتيب تناول األقوال يف مسألة اشرتاط 

احتاد املجلس، فبدأت بالقول باالشرتاط، وأتبعته بالقول بعدم االشرتاط.

)ما  املرجحات  من  بحثي  يف  أضفت  وترجيحها:  األدلة  مناقشة  يف   .4
املجلس  »احتاد  بحث  يف  تكن  مل  والتي  به[(،  ]املعمول  العمل  عليه  جرى 

وأثره يف الترصفات يف الفقه اإلسالمي«.

الفقه اإلسالمي«  الترصفات يف  5. خلو بحث »احتاد املجلس وأثره يف 
ويف  والعقوبات،  األقضية  يف  املجلس  احتاد  مسألة  يف  القضائي  التطبيق  من 

بحثي جرت إضافته، ومزجه مع الفقه.
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يف  املتعلقة  القضائية  واإلجراءات  األنظمة  بحثي  يف  إدراجي   .6
يف  الترصفات  يف  وأثره  املجلس  »احتاد  بحث  يف  ترد  مل  حني  يف  املوضوع، 

الفقه اإلسالمي«.

املصادر  ثبت  عىل  زيادة  تضّمن  لبحثي  واملراجع  املصادر  ثْبت   .7
واملراجع لبحث »احتاد املجلس وأثره يف الترصفات يف الفقه اإلسالمي« مما 

خيتص بموضوع البحث.

اإلضافة العلمية يف البحث:

1. إيراد املسائل القضائية.

عن  التقايض  كمسألة  كورونا،  وباء  بسبب  القضائية  النوازل  ذكر   .2
ُبعد، وأثرها عىل موضوع البحث.

حدود البحث:

أبواب  من  غريه  دون  العقوبات  فقه  عىل  مقصورًا  البحث  هذا  جعلت 
الفقه.

البحث: منهج 

اتبعت املنهج الفقهي التحلييل عىل وفق اآليت:

من  املقصود  ليتضح  دقيقًا؛  تصويرًا  بحثها  املراد  املسألة  تصوير   .1
دراستها.

2. توثيق األقوال من مصادرها األصلية.



308
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

اتحاد مجلس القضاء وأثره في فقه العقوبات 

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

3. االعتامد عىل أّمهات املصادر، واملراجع األصلية يف التحرير والتوثيق 
والتخريج واجلمع.

4. الرتكيز عىل موضوع البحث، وجتنب االستطراد.

5. العناية برضب األمثلة، خاصة الواقعية.

6. ترقيم اآليات، وبيان سورها، مضبوطة بالشكل.

7. ختريج األحاديث من مصادرها األصلية، وإثبات الكتاب، والباب، 
الشأن  أهل  ذكره  ما  وجد-وبيان  -إن  احلديث  ورقم  والصفحة،  واجلزء، 
فيكتفى  فإن كانت كذلك  أو أحدمها،  إن مل تكن يف الصحيحني  يف درجتها 

بتخرجيها. حينئذ 

يتبعه املصطلح، أو من  الذي  الفن  التعريف باملصطلحات من كتب   .8
املعتمدة. كتب املصطلحات 

9. توثيق املعاين من معاجم اللغة املعتمدة، وتكون اإلحالة عليها باملادة 
واجلزء والصفحة.

خطة البحث:

تشتمل خطة البحث عىل مقدمة، متهيد، مبحثني، وخامتة.

العنوان. التعريف بمفردات  التمهيد: 

وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف )احتاد جملس القضاء( باعتباره مفردًا.
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املطلب الثاين: تعريف )احتاد جملس القضاء( باعتباره مرّكبًا.

املبحث األول: احتاد جملس القضاء يف اإلقرار بام يوجب احلد.

وفيه مطلبان:

املطلب األول: احتاد جملس القضاء يف اإلقرار بام يوجب احلد يف الفقه.

املطلب الثاين: احتاد جملس القضاء يف اإلقرار بام يوجب احلد يف القضاء 
السعودي.

املبحث الثاين: احتاد جملس القضاء يف الشهادة بام يوجب احلد.

وفيه مطلبان:

املطلب األول: احتاد جملس القضاء يف الشهادة بام يوجب احلد يف الفقه.

املطلب الثاين: احتاد جملس القضاء يف الشهادة بام يوجب احلد يف القضاء 
السعودي.

اخلامتة:

وفيها: أبرز النتائج، والتوصيات.

ثْبت املصادر واملراجع.
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التمهيد
التعريف بمفردات العنوان

وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف )احتاد جملس القضاء( باعتباره مفردًا.

املطلب الثاين: تعريف )احتاد جملس القضاء( باعتباره مرّكبًا.

المطلب األول: تعريف )اتحاد مجلس القضاء( باعتباره مفردًا:

من  مفردة  ّكل  تعريف  عىل  مبنّي  ككّل  القضاء(  جملس  )احتاد  تعريف 
باعتباره  بتعريفه  أبدأ  أن  يلزمني  لذا  التعاريف؛  يف  معلوم  هو  كام  مفرداته، 

مفردًا، وذلك كاآليت:

تعريف )احتاد(:

معان،  وله  )احتد(،  الفعل  مصدر  التاء  وتشديد  اهلمزة،  بكس  )احتاد( 
أقترص منها عىل معنيني؛ لتعّلقهام املبارش بالبحث، ومها كاآليت:

الرجالن،  )احتد(  تقول:  واحدًا،  شيئًا  الشيئني  صريورة  األول:  املعنى 
وبينهام )احتاد(، أي: صار الرجالن االثنان واحدًا.

و)احتد( الشيئان أو األشياء، أي: صارت شيئًا واحدًا)1(.

بن  البالغة«. حتقيق: حممد  »أساس  الزخمرشي،  اهلل  بن جار  أمحد  بن  بن عمرو  حممود   )1(
بن  حممد  323؛   :2 1419هـ-1998م(،  لبنان،  بريوت:  )ط1،  السود،  عيون  باسل 

مكرم بن منظور، »لسان العرب«. )ط1، بريوت: دار صادر، د.ت(، 3: 448.
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وقيل: هو امتزاج الشيئني واختالطهام حتى يصريا شيئًا واحدًا)1(.

الواو  »)وحد(:  اللغة«:  مقاييس  »معجم  ففي  االنفراد.  الثاين:  املعنى 
واحلاء والدال: أصٌل واحد يدلُّ عىل االنفراد. من ذلك الَوْحَدة«)2(، تقول: 
الواحد األحد ذو  فاهلل  انفرد؛ ولذلك  بالربوبية، أي:  د( اهلل -تعاىل-  )َتَوحَّ

الوحدانية)3(، و)توحد( فالن برأيه، أي: انفرد)4(.

االحتاد  فإّن  وعليه  األول،  املعنى  هو  البحث  ملوضوع  املناسب  واملعنى 
-هنا-هو »تصيري الذاتني ذاتًا واحدة«، أو »امتزاج األشياء حتى تصري شيئًا 

واحدًا«)5(. وال يكون إال يف العدد من اثنني فصاعدًا)6(.

عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين، »التعريفات«. حتقيق: إبراهيم األبياري، )ط1، بريوت:   )1(
دار الكتاب العريب، 1405هـ(، ص22.

الفكر،  دار  بريوت:  )د.ط،  اللغة«.  مقاييس  »معجم  زكريا،  بن  فارس  بن  أمحد   )2(
1399هـ-1979م(، مادة )وحد(، 6: 90.

اللغة«. حتقيق:  اهلروي، »هتذيب  بن أمحد األزهري  مادة )وحد(: حممد  انظر ذلك يف   )3(
 :5 2001م(،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  بريوت:  )ط1،  مرعب،  عوض  بن  حممد 
124-128؛ املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري، »النهاية يف غريب احلديث واألثر«. 
العلمية،  املكتبة  بريوت:  )د.ط،  الطناحي،  حممد  وحممود  الزاوي  أمحد  طاهر  حتقيق: 
العرب«.  »لسان  منظور،  بن  مكرم  بن  حممد  159-160؛   :5 1399هـ-1979م(، 

)ط1، بريوت: دار صادر، د.ت(، 3: 446.
الزخمرشي، »أساس البالغة«، 2: 323.  )4(

انظر: الزخمرشي، »أساس البالغة«، 2: 323، ابن منظور، »لسان العرب«، 3: 448،   )5(
اجلرجاين، »التعريفات«، ص22.
اجلرجاين، »التعريفات«، ص22.  )6(
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واالحتاد يف الذات واملعاين أنواع متعددة، فهناك احتاد اجلنس )جمانسة(، 
الكيف )مشاهبة(،  النوع )مماثلة(، واحتاد اخلاصية )مشاكلة(، واحتاد  واحتاد 
واحتاد الكّم )مساواة(، واحتاد األطراف )مطابقة(، واحتاد اإلضافة )مناسبة(، 
واحتاد الوضع املخصص )موازنة()1(، واحتاد املجلس، وعليه مدار احلديث.

املجلس: تعريف 

بيان  أورد  أن  االصطالح:  يف  املجلس  من  املراد  أبنّي  أن  قبل  يب  حيسن 
والسني  والالم  »اجليم  نصه:  ما  اللغة(  مقاييس  )معجم  يف  جاء  فقد  معناه، 
الرُجل  َجَلَس  يقال:  اليشء،  يف  االرتفاع  وهو  واحد،  وأصل  واحدة  كلمٌة 
احلال  كانت  قائاًم  كان  وإذا  واضطجاع؛  َنوٍم  عن  يكون  وذلك  ُجلوسًا، 
واجِلْلسة:  وامُلْقعد.  امُلِقيُم  وأخذه  وقعد،  قام  يقال:  الُقعود.  ختالفها  التي 
احلال التي يكون عليها اجلالس، يقال: جلس ِجْلسًة حسنة. واجلَْلسة: املّرة 
أّن »املجلس -بفتح الالم- املصدر.  الواحدة«)2(. وورد يف )لسان العرب( 
الزمان  عىل  تدل  فإهنا  مفتوحة  ميم  وكّل  اجللوس«)3(.  موضع  واملجلس: 
واملكان واحلدث)4(. و)جلس(: أصله أن يقصد بمقعده جلسًا من األرض، 

اجلرجاين، »التعريفات«، ص22.  )1(
الفكر،  دار  بريوت:  )د.ط،  اللغة«.  مقاييس  »معجم  زكريا،  بن  فارس  بن  أمحد   )2(
منظور  بن  مكرم  بن  حممد  وانظر:  473؛   :1 )جلس(،  مادة  1399هـ-1979م(، 
بن  حممد  39؛   :6 د.ت(،  صادر،  دار  بريوت:  )ط1،  العرب«.  »لسان  اإلفريقي، 

يعقوب الفريوز آبادي، »القاموس املحيط«. )د.ط، د.م: د.ن، د.ت(، 1: 690.
ابن منظور، »لسان العرب«، مادة )جلس(، 6: 39.  )3(

أمحد بن حممد احلمالوي، »شذا العرف يف علم الرصف«. )د.ط، مكة: املكتبة التجارية،   )4(
د.ت(، ص84.
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اإلنسان،  فيه  يقعد  موضع  لكل  واملجلس  قعود،  لكل  اجللوس  جعل  ثم 
والقعود يقابل به القيام)1(.

وأّما املراد من املجلس: فهو جملس القضاء أو العقد)2(.

ــكان  ــو م ــد ه ــس العق ــايض)3(، وجمل ــكان التق ــو م ــاء ه ــس القض فمجل
التعاقــد)4(.

املجاز؛ ألنه  من  )املجلس( رضب  كلمة  أّن  إىل  املصنّفني ذهب  وبعض 
من إطالق بعض أفراد احلقيقة -وهو املجلس- عىل كّل أفرادها، وهو مجيع 

التعاقد)5(. أوضاع 

وآخرون ذهبوا إىل أّنه حقيقة، لكنّه من نوع احلقيقة العرفية، أي: تطلق 
عىل املجلس باملعنى العريف الشامل له، ولغريه مما هو معناه)6(.

احلسني بن حممد الفضل املعروف بالراغب األصفهاين، »املفردات يف غريب القرآن«.   )1(
1441هـ-2020م(،  القلم،  دار  دمشق:  )ط2،  داوودي،  عدنان  صفوان  حتقيق: 

ص170-169.
الفقه  يف  الترصفات  يف  وأثره  املجلس  »احتاد  الزهراين،  اهلل  عبد  بن  حسن  بن  خلف   )2(

اإلسالمي«. )د.ط، مكة: جامعة أم القرى، 1413هـ(، ص3.
انظر: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، »حاشية الروض املربع«. )ط12، الرياض: دار   )3(

القاسم، 1429هـ(، 325:7، ح6.
انظر: حممد بن رواس قلعجي، »معجم لغة الفقهاء«، ص406.  )4(

وهبة الزحييل، »الفقه اإلسالمي وأدلته«. )ط4، دمشق: دار الفكر، د.ت(، 4: 459.  )5(
الفقه اإلسالمي«. )ط2، بريوت:  احلق يف  السنهوري، »مصادر  أمحد  بن  الرزاق  عبد   )6(

منشورات احللبي احلقوقية، 1998م(، 2: 10-6.
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القضاء: تعريف 

يف لغة العرب: مأخوذ من الفعل )قيض(، جاء يف )معجم مقاييس اللغة( 
ما نّصه: »القاف والضاد واحلرف املعتل أصل صحيح يدل عىل إحكام أمر 
 ،)1(﴾ يَۡوَمنۡيِ ِف  َسَمَٰواٖت  َسۡبَع  تعاىل:﴿َفَقَضىُٰهنَّ  اهلل  قال  جلهته،  وإتقانه 
من  ذكر  -سبحانه-يف  اهلل  قال  احلكم.  والقضاء:  خلقهن)2(...  أحكم  أي: 
ُسّمي  ولذلك  واحكم)4(.  اصنع  أي:  قَاٍض﴾)3(،  نَت 

َ
أ َمآ  قال:﴿فَٱۡقِض 

القايض قاضيًا؛ ألنه حيكم األحكام، وينفذها«)5(.

أنظارهم،  لتنّوع  القضاء؛  ملعنى  الفقهاء  تعريفات  تنّوعت  واصطالحًا: 
فمنهم من عّرف القضاء باعتباره صفة يف القايض، ومنهم من عّرف القضاء 

باعتباره فعاًل يقوم به القايض.

سورة فصلت، رقم اآلية )12(.  )1(
البيان عن معاين القرآن«. حتقيق: حنيف بن  النيسابوري، »إجياز  حممود بن أيب احلسن   )2(
احلسن القاسمي، )ط1، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1415هـ(، 2: 727؛ ولنفس 
املؤلف، »باهر الربهان يف معاين مشكالت القرآن«. حتقيق: سعاد بنت صالح بن سعيد 

بابقي، )د.ط، مكة: جامعة أم القرى، 1419هـ(، 2: 1272.
سورة طه، رقم اآلية )72(.  )3(

بن  اهلل  د. عبد  القرآن«. حتقيق:  »اجلامع ألحكام  القرطبي،  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  حممد   )4(
عبد املحسن الرتكي، )ط1، بريوت: مؤسسة الرسالة، 1434هـ(، 14: 105.

األسمري،  جابر  بن  مفرح  د.  وانظر:  99؛   :5 اللغة«،  مقاييس  »معجم  فارس،  ابن   )5(
الرياض:  ط،  )د.  القضائية«  وتطبيقاهتا  املياه  بمنازعات  املتعلقة  الفقهية  »األحكام 
-40 العايل للقضاء، 1437هـ(، 1:  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية-املعهد 

.41
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يف  هو  البحث  موضوع  ألّن  الفريقني؛  من  لكّل  تعريف  عىل  وأقترص 
عّرف  فماّم  معناه.  جييّل  ما  القضاء  تعريفات  من  يكفي  كام  املجلس،  احتاد 
توجب  حكمية  »صفة  بعضهم:  قاله  ما  القايض  يف  صفة  باعتباره  القضاء 
ملوصوفها نفوذ حكمه الرشعي، ولو بتعديل أو جتريح، ال يف عموم مصالح 

املسلمني«)1(.

ومما عّرف القضاء باعتباره فعاًل يقوم به القايض ما قاله بعضهم: »فصل 
اخلصومات وقطع املنازعات«)2(.

المطلب الثاني: تعريف )اتحاد مجلس القضاء( باعتباره مركبًا:

مل أقف عىل تعريف خاص بـ )احتاد جملس القضاء(، لكنّي وقفت عىل ما 
ورد يف معنى )احتاد املجلس(، فمن ذلك:

آيات  قرأ  فلو  متفرقة،  ترصفات  فيه  حتدث  الذي  الواحد  »املجلس   .1
البعض؛  عند  واحد  سجود  غري  عليه  ليس  واحد،  جملس  يف  مرارًا  السجدة 

الحتاد املجلس«)3(.

الرصاع  قاسم  بن  حممد  انظر:  املالكية.  فقهاء  من  ىلاعت هللا همحر  عرفة  ابن  تعريف  وهو   )1(
األنصاري، »رشح حدود ابن عرفة«. )د.ط، د.م: د.ن، د.ت(، ص433.

ابن  »حاشية  عابدين،  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمني  حممد  انظر:  احلنفية.  تعريف  وهو   )2(
عابدين«. حتقيق: حممد صبحي حسن حالق وعامر حسني. )ط1، بريوت: دار إحياء 

الرتاث العريب، 1431هـ(، 8: 20
قلعجي، »معجم لغة الفقهاء«، ص41.  )3(
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2. »املجلس الواحد« عند الفقهاء، وباإلضافة إىل ذلك يستعمله احلنفية 
باملجلس:  املراد  وليس  املجلس«)1(.  متفرقات  »تداخل  بمعنى  غريهم  دون 
موضع اجللوس، بل هو أعم من ذلك، فقد حيصل احتاد املجلس مع الوقوف، 

ومع تغاير املكان واهليئة)2(.
3. »احتاد املجلس« يمكن أن يعّرف باعتبارين خمتلفني:

االعتبار األول:
ما يتعّلق بفرد بعينه، وذلك بأن يتحد مكان تكرار الفعل منه.

املجلس  يف  الوضوء  جتديد  مثل:  العبادات  بعض  يف  متصّور  وهذا 
يتكّرر  هل  الوضوء،  نقض  يف  وأثره  واحد  جملس  يف  القيء  تكرار  الواحد، 
يتعّلق  وما  واحد،  جملس  يف  سجدة  آية  تالوة  أو  سامع  تكرار  عند  السجود 
ببعض أحوال األرسة مثل: تكرار طالق غري املدخول هبا، وتكرار الرضاع، 
-وهو املعني هبذا البحث- ما يمكن أن يتصور من شخص واحد كاإلقرار 

والشهادة.

فهو إذن ما يتكرر من فرد واحد يف جملس واحد، فإّنه ال يمكن أن يعرف 
إّن لكل واحدة منها  ثم  فيها،  يقع  أن  التي يمكن  املسائل الرشعية  بتتبع  إال 

حكاًم رشعيًا خاصًا هبا)3(.
زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، »البحر الرائق«. )د.ط، بريوت: دار املعرفة، د.ت(،   )1(

1: 38؛ بن عابدين، »حاشية ابن عابدين«، 4: 20.
الشؤون  وزارة  الكويت:  )ط2،  الفقهية«.  »املوسوعة  اإلسالمية،  الشؤون  وزارة   )2(

اإلسالمية، 1427هـ(، 1: 202.
وما  اإلسالمي«،ص146،  الفقه  يف  الترصفات  يف  وأثره  املجلس  »احتاد  الزهراين،   )3(

بعدها، وكذلك ص220 وما بعدها.
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الثاين: االعتبار 

وهو ما يقع بني اثنني، ويكون هذا يف أغلب العقود، وهذا تناوله الفقهاء 
باعتبارين: باعتبار الصيغة، وباعتبار خيار املجلس)1(.

هو:  املجلس(  )احتاد  أن  العقد(  جملس  )نظرية  يف  القانونيني  عند  وكذا 
»املجلس الواحد«)2(.

وبناء عليه يمكن يل أن أقول:

إّن املراد باحتاد جملس القضاء هو: الترصفات املعتدة يف املجلس القضائي 
الواحد.

رشح التعريف:

الترصفات: هي كل قول أو فعل يصدر من مكلف، وهي تعم ما اجتمع 
منها وما تفرق.

املعتدة: املأخوذ هبا.

يف: ظرف مكان.

املجلس القضائي الواحد: هو مكان التقايض الواحد الذي ال يتعدد.

»فالقايض -مثاًل- له جلسة من الساعة الثامنة صباحًا إىل الساعة الثانية 
عرشة، أربع ساعات، فجاء األول يف الساعة األوىل وأثبت شهادته ومىض، 

الزهراين، »احتاد املجلس وأثره يف الترصفات يف الفقه اإلسالمي«، ص5.  )1(
السنهوري، »مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي«، 1: 6.  )2(
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يف  الثالث  وجاء  ومىض،  شهادته  فأثبت  التاسعة  الساعة  يف  الثاين  وجاء 
العارشة فأثبت شهادته ومىض، وجاء الرابع يف احلادية عرشة فأثبت شهادته 
يعني  جمتمعني،  جاؤوا  أو  متفرقون.  ولكنهم  واحد،  املجلس  فهنا  ومىض، 
نفس  يف  القايض  عند  وشهدوا  اآلخر،  بيد  ممسك  واحد  كل  مجيعًا،  جاؤوا 
يف  منهم  اثنان  جاء  أن  مثل:  جملسني،  يف  جاؤوا  فإن  يكفي.  فإنه  اللحظة، 
شهادهتم،  تقبل  وال  َقَذَفٌة،  فإهنم  املساء،  جلسة  يف  واثنان  الصباح،  جلسة 
وجيلد كل واحد منهم ثامنني جلدة، فإن قالوا: نحن نشهد عىل زنا واحد؟ 
وأيب  أمحد،  اإلمام  مذهب  هو  وهذا  واحد،  جملس  يف  تأتوا  مل  أنتم  ال،  قلنا: 

حنيفة، ومالك«)1(.

املجلس  من  القايض  قيام  عدم  هو  القضاء  جملس  احتاد  ضابط  فيكون 
وذهابه منه)2(.

وُعّرفت اجللسة القضائية عند رّشاح النظام بأهنا: »جملس القضاء حيث 
يلتقي القايض باخلصوم أو وكالئهم بقاعة املحكمة يف التأريخ املحدد لنظر 

الدعوى«)3(.

حممد بن صالح بن عثيمني، »الرشح املمتع«. )ط1، الدمام: ابن اجلوزي، 1428هـ(،   )1(
يف  القضاء  جملس  »احتاد  مبحث:  يف  الفقهية  املذاهب  هذه  توثيق  وانظر   ،269  :14

الشهادة بام يوجب احلد يف الفقه«.
انظر: ابن قاسم، »حاشية الروض املربع«، 7: 325، ح 6.  )2(

حممد بن حممد أمحد سويلم، »أصول املرافعات املدنية والتجارية يف ضوء نظام املرافعات   )3(
1438هـ- الرشد،  مكتبة  الرياض:  )ط1،  1435هـ«.  لعام  السعودي  الرشعية 

2017م(، ص178.
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المبحث األول
اتحاد مجلس القضاء في اإلقرار بما يوجب الحد

وفيه مطلبان:

املطلب األول: احتاد جملس القضاء يف اإلقرار بام يوجب احلد يف الفقه.

املطلب الثاين: احتاد جملس القضاء يف اإلقرار بام يوجب احلد يف القضاء 
السعودي.

الحد  يوجب  بما  اإلقرار  في  القضاء  مجلس  اتحاد  األول:  المطلب 
في الفقه:

حق  وكذا  القذف،  وحّد  القصاص،  من  كلٍّ  يف  املسألة  هذه  َتِرُد  ال 
اآلدمي؛ ألن الفقهاء مل يذكروا أن اإلقرار هبا حيتاج إىل أكثر من إقرار واحد؛ 
به،  القتل أو حق آدمي تعّلق احلق  أو  القذف  أقر بحد  ألّن اإلنسان متى ما 
يف  جملس  احتاد  يكون  أن  يتصور  ال  وهلذا  اإلقرار)1(،  تكرار  إىل  حاجة  وال 

اإلقرار هبا.
دار  بريوت:  )د.ط،  القدير«.  »فتح  السيوايس،  اهلامم  ابن  الواحد  عبد  بن  حممد  انظر:   )1(
الفكر، د.ت(، 5: 328؛ أمحد أبو الربكات الدردير، »الرشح الكبري«. )د.ط، بريوت: 
دار الفكر، د.ت(، 4: 326؛ اخلريش، حممد بن عبد اهلل اخلريش، »رشح خمترص خليل«. 
)د.ط، بريوت: دار الفكر، د.ت(، 8: 88؛ العمراين، حييى بن أيب اخلري بن سامل، »البيان 
يف مذهب اإلمام الشافعي«. حتقيق: قاسم بن حممد النوري. )ط1، جدة: دار املنهاج، 
)د.ط،  املحتاج«.  »مغني  الرشبيني،  اخلطيب  حممد  373؛   :12 1421هـ-2000م(، 
بريوت: دار الفكر، د.ت(، 4: 156؛ عيل بن سليامن بن أمحد املرداوي، »اإلنصاف«. 
303؛ الزهراين، »احتاد  )د.ط، الرياض: دار عامل الكتب، 1432هـ-2011م(، 26: 

املجلس وأثره يف الترصفات يف الفقه اإلسالمي«، ص279.
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وإنام أورد الفقهاء هذه املسألة يف املواطن اآلتية:

1. حد الزنا. 2. حد السكر. 3. حد السقة.

وبيان ذلك كاآليت:

1. احتاد جملس القضاء يف اإلقرار بام يوجب حد الزنا:

من رشوط ثبوت الزنا: اإلقرار به)1(. فهل يلزم فيه احتاد جملس القضاء؟

أّن  يرون  ألهّنم  والشافعية)3(؛  املالكية)2(،  مذهب  يف  َتِرُد  ال  املسألة  هذه 
اإلقرار بالزنا مرة واحدة كاٍف إلقامة احلد.

مرات،  أربع  اإلقرار  يكون  أن  فيشرتطون  واحلنابلة)5(  احلنفية)4(  وأما 
لكن اختلفوا هل يلزم فيه احتاد جملس القضاء، وآل ذلك إىل قولني:

عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة، »املغني«. حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي   )1(
وعبد الفتاح بن حممد احللو، )د.ط، الرياض: دار عامل الكتب، 1432هـ-2011م(، 

.354 :12
انظر: حممد بن أمحد بن جزي، »قوانني األحكام«. )د.ط، بريوت: دار املاليني، د.ت(،   )2(

ص385.
املكتب اإلسالمي،  الطالبني«. )ط2، بريوت:  النووي، »منهاج  انظر: حييى بن رشف   )3(

1405هـ-1985م(، 4: 150.
انظر: السخيس، حممد بن أمحد بن أيب سهل السخيس. »املبسوط«. )د.ط، بريوت:   )4(

دار املعرفة، 1414هـ-1993م(، 9: 91.
انظر: املرداوي، »اإلنصاف«، 26: 316.  )5(
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القول األول:

أكثر من جملس،  ال يشرتط احتاد املجلس، بل يشرتط اإلقرار متفرقًا يف 
وهو قول احلنفية، واملذهب عند احلنابلة)1(.

القول الثاين:

يشرتط اإلقرار أربعًا يف جملس واحد، وهو قول بعض احلنابلة)2(.

األدلة:

أدلة أصحاب القول األول:

احتادها  املجالس، وعدم  احلنفية واحلنابلة عىل اشرتاط اختالف  استدل 
يف مسألة اإلقرار بام يوجب حد الزنا بثالثة أدلة نقلية من السنّة كلها يف قصة 

ماعز، وهي اآلتية:

الدليل األول:

أنَّ ماعز بن مالك األسلمي -ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه-)3( أتى رسول 
اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول اهلل، إين قد ظلمت نفيس وزنيت وإين أريد 

انظر: الكاساين، »بدائع الصنائع«، 7: 50؛ املرداوي، »اإلنصاف«، 26: 305.  )1(
انظر: املرداوي، »اإلنصاف«، 26: 305.  )2(

ولقبه:  عريب،  اسمه:  أن  يقال:  األسلمي،  مالك  بن  ماعز  اجلليل  الصحايب  هو   )3(
عنه  وروى  قومه،  بإسالم  خيربه  كتابًا  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  له  كتب  صحبة،  له  ماعز، 
أن  وورد  مـلسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عهد  يف  ُرجم  الذي  وهو  واحدًا،  حديثًا  اهلل  عبد  ابنه 
إسحاق  بن  يعقوب  عوانة  ]أبو  اجلنة.  أهنار  يف  يتخضخض  رآه  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي 
النيسابوري. حتقيق أيمن بن عارف الدمشقي، »مستخرج أيب عوانة«، )ط1، بريوت: 

دار املعرفة، 1419هـ(، 4: 126؛ حممد بن حبان بن أمحد البستي، »صحيح ابن = 
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أن تطهرين، فرده، فلام كان من الغد أتاه فقال: يا رسول اهلل! إين قد زنيت فرده 
بعقله  ))أتعلمون  فقال:  قومه  إىل  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فأرسل  الثانية، 
بأسًا تنكرون منه شيئًا؟(( فقالوا: ما نعلمه إال ويّف العقل، من صاحلينا، فيام 
ُنرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم -أيضًا- فسأل عنه فأخربوه: أنه ال بأس به 

وال بعقله، فلام كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فُرجم..)1(.

وجه الداللة من احلديث:

تعاىل  اهلل  -ريض  ماعز  عىل  الزنا  حد  يقم  مل  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أّن 
أربعة جمالس متفرقة، وهذا ظاهر يف  أربعًا يف  إقراره  عنه وأرضاه- إال بعد 

اشرتاط تعدد املجلس إلقامة احلد يف الزنا، وهو املطلوب.

بريوت:  )ط2،  األرناؤوط،  شعيب  حتقيق:  الفايس،  بلبان  بن  عيل  ترتيب:  حبان«.   =
اهلل  عبد  بن  جابر  حديث  من   ،248  :10 1414هـ-1993م(،  الرسالة،  مؤسسة 
-ريض اهلل تعاىل عنهام وأرضامها-. قال حمققه عن احلكم عىل احلديث: رجاله ثقات 
رجال الشيخني إال أن أبا الزبري موصوف بالتدليس وقد عنعن[. انظر ترمجته يف: أمحد 
بن عيل بن حجر العسقالين، »اإلصابة يف التمييز بني الصحابة«. حتقيق: عيل بن حممد 
عبد  بن  حممد  بن  عيل  705؛   :5 1412هـ(،  اجليل،  دار  بريوت:  )ط1،  البجاوي. 
الغابة«. )د.ط، د.م، د.ن، د.ت(، 2:  بـ)ابن األثري(، »أسد  املعروف  الكريم اجلزري 

.453
مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، »صحيح مسلم«. )ط2، الرياض:   )1(
بالزنا،  دار السالم، 1421هـ(، ص 750، كتاب احلدود، باب من اعرتف عىل نفسه 

من حديث عبد اهلل بن بريدة -ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه-.
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الثاين: الدليل 

عن أيب بكر الصديق -ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه- أنه قال: أتى ماعز بن 
مالك -ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه- النبي مـلسو هيلع هللا ىلص فأقر عنده ثالث 
مرات فقلت له: إن أقررت عنده الرابعة رمجك قال: فأقر عنده الرابعة قال 
وكيع)1(: فأمر به فحبس وقال مالك)2(: فأرسل فسأل عنه فقيل: اَل نعلم إال 

خريًا فرمجه)3(.

كان  ثبت،  للحديث،  حافظ  سفيان،  أبو  الرؤايس،  مليح  بن  اجلراح  بن  وكيع  هو    )1(
فامتنع  الكوفة  قضاء  يوليه  أن  الرشيد  هارون  اخلليفة  أراد  عرصه،  يف  العراق  حمدث 
مات  املسلمني،  إمام  وكيع  أمحد:  اإلمام  عنه  قال  مصنفات،  وله  عابدًا،  وكان  ورعًا، 
ذكر  يف  األرشد  »املقصد  مفلح،  بن  حممد  بن  إبراهيم  يف:  ترمجته  انظر  سنة197هـ. 
الرياض:  )د.ط،  عثيمني،  بن  سليامن  بن  الرمحن  عبد  حتقيق:  أمحد«.  اإلمام  أصحاب 
الزركيل،  عيل  بن  حممد  بن  حممود  بن  الدين  خري  84؛   :3 1410هـ(،  الرشد،  مكتبة 

»األعالم«. )ط15، بريوت: دار العلم للماليني، 2002م(.
وعبادة  وأمانة  فضل  ذو  متقن،  ثقة،  احلافظ،  الكويف،  النهدي  إسامعيل  بن  مالك  هو   )2(
سنة219هـ.  مات  منه،  أتقن  بالكوفة  ليس  معني:  ابن  قال  فيه،  تشيع  عىل  واستقامة 
د.م،  )د.ط،  احلفاظ«.  »طبقات  السيوطي،  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  يف:  ترمجته  انظر 
32؛ عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري، »شذرات الذهب يف أخبار من  د.ت(، 1: 
ابن  دار  دمشق:  )د.ط،  األرناؤوط،  وحممود  األرناؤوط  القادر  عبد  حتقيق:  ذهب«. 

كثري، 1406هـ(، 2: 46.
أمحد بن عيل بن سعيد األموي املروزي، »مسند أيب بكر«. حتقيق: شعيب األرناؤوط،   )3(
بكر  أيب  عن  أبزى  ابن  مسند   ،147 ص  د.ت(،  اإلسالمي،  املكتب  بريوت:  )د.ط، 
املوصيل،  املثنى  بن  عيل  بن  أمحد  يعىل  أبو  وأرضاه-؛  عنه  تعاىل  اهلل  -ريض  الصديق 
أبزى  بن  الرمحن  عبد  حديث  من  ص51،  د.ت(،  د.م،  )د.ط،  يعىل«.  أيب  »مسند 
= الصديق  بكر  أيب  مسند  وأرضاه-،  عنه  تعاىل  اهلل  -ريض  الصديق  بكر  أيب  عن 
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وجه الداللة من احلديث:

ثم عاد  تغّيب  فإذا  املجيء، وهذا يستلزم غيبته،  بتعداد  احلديث رصيح 
الزنا، وهو  املجلس إلقامة حد  تعدد  يدل عىل اشرتاط  مما  آخر،  فهو جملس 

املطلوب.

الثالث: الدليل 

جاء ماعز بن مالك -ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه- إىل النبي مـلسو هيلع هللا ىلص 
فقال: إّن األبعد قد زنى، فقال له النبي مـلسو هيلع هللا ىلص: ))ويلك وما يدريك 
إّن  اهلل  رسول  يا  فقال:  الثانية  أتاه  ثم  وأخرج،  فطرد  به  أمر  ثم  الزنا؟((  ما 
))ويلك وما يدريك ما الزنا؟(( فطرد وأخرج ثم أتاه  األبعد قد زنى فقال: 
ما  يدريك  وما  ))ويلك  قال:  زنى  قد  األبعد  إّن  اهلل  رسول  يا  فقال:  الثالثة 
الزنا؟(( قال: أتيت امرأة حرامًا مثل ما يأيت الرجل من امرأته فأمر به فطرد 
وأخرج ثم أتاه الرابعة فقال: يا رسول اهلل إّن األبعد قد زنى فقال: ))ويلك 
وما يدريك ما الزنا؟ قال: أدخلت وأخرجت؟(( قال: نعم فأمر به أن يرجم 

فلام وجد مس احلجارة حتّمل إىل شجرة فرجم عندها حتى مات)1(.
= -ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه-، ومل أقف عىل درجة صحة احلديث، لكن قصة ماعز 

وردت يف كتب احلديث الصحيح كام سبق.
ابن  برتتيب  حبان  ابن  »صحيح  البستي،  التميمي  حاتم  أبو  أمحد  بن  حبان  بن  حممد   )1(
1414هـ- الرسالة،  مؤسسة  بريوت:  )ط2،  األرناؤوط،  شعيب  حتقيق:  بلبان«. 
-ريض  هريرة  أيب  عن  اهلضهاض  بن  الرمحن  عبد  حديث  من   246  :10 1993م(، 
بن  حممد  وأورده  ضعيف،  إسناده  بأن  املحقق  عليه  وحكم  وأرضاه-،  عنه  تعاىل  اهلل 
إسامعيل بن إبراهيم البخاري، »التأريخ الكبري«. حتقيق: هاشم الندوي، )د.ط، د.م، 
د.ت(، 5: 365، فقال: »عبد الرمحن بن اهلضهاض عن أيب هريرة -ريض اهلل تعاىل =
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وجه الداللة من احلديث:

عنه  تعاىل  اهلل  -ريض  ماعز  بإقرار  يأخذ  مل  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن 
أربعة  يف  مرات  أربع  تكراره  بعد  إال  عليه  احلد  إلقامة  الزنا  يف  وأرضاه- 
وهو  احلد،  إلقامة  املجلس  تعدد  اشرتاط  يف  ظاهر  وهذا  متفرقة،  جمالس 

املطلوب.

أدلة أصحاب القول الثاين:

مسألة  يف  املجالس  اختالف  اشرتاط  عدم  عىل  احلنابلة  بعض  استدل 
اإلقرار بام يوجب حد الزنا بثالثة أدلة، وهي اآلتية:

الدليل األول:

أتى رجل من املسلمني رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص وهو يف املسجد، فناداه، 
يا رسول اهلل، إين زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال له:  فقال: 
يا رسول اهلل، إين زنيت، فأعرض عنه حتى ثنّى ذلك عليه أربع مرات، فلام 
شهد عىل نفسه أربع شهادات، دعاه رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص فقال: ))أبك 
اهلل  رسول  فقال  نعم،  قال:  أحصنت؟((،  ))فهل  قال:  ال،  قال:  جنون؟((، 

مـلسو هيلع هللا ىلص: ))اذهبوا به فارمجوه(()1(.
بن سلمة  بن خالد عن حممد  قاله عمرو  الرجم.  مـلسو هيلع هللا ىلص يف  النبي  = عنه- عن 
عن أيب عبد الرحيم عن زيد بن أيب أنيسة عن أيب الزبري...«، كام أورده يف كتابه »األدب 
1409هـ-1989م،  ط3،  بريوت-لبنان،  اإلسالمية،  البشائر  دار  نرش:  املفرد«. 

ص256، باب الغيبة للميت.
مسلم، »صحيح مسلم«، ص750، كتاب احلدود، باب: من اعرتف عىل نفسه بالزنا،   )1(

من حديث أيب هريرة -ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه-.
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وجه الداللة من احلديث:

دل هذا احلديث عىل أّن ماعزًا -ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه- أقر أربعًا 
تلقاء  يتنحى  وهو  عنه  أعرض  مـلسو هيلع هللا ىلص  والرسول  واحد،  جملس  يف 

وجهه ويكرر االعرتاف.

ونوقش من ثالثة أوجه:

1. هذا احلديث مطلق، واألحاديث األخرى يف الباب مقّيدة له.

واحدًا؛  إقرارًا  األول  قوله  مع  معدود  وجهه«  تلقاء  »فتنحى  قوله:   .2
ألّنه يف جملس واحد.

ال  فإّنه  جمالس،  أربعة  يف  أي:  مرات«  أربع  ذلك  بنّي  »حتى  قوله:   .3
تعدد  عىل  دلت  األخرى  فاألحاديث  األخرى،  األحاديث  يف  ورد  ما  ينايف 

املجالس فيحمل عليه)1(.

الثاين: الدليل 

أّن اإلقرار إحدى حجتي الزنا، فيكتفى به يف جملس واحد كالبّينة)2(.

ونوقش من وجهني:

وإن  الشهادة  فإّن  الفارق؛  مع  قياس  الشهادة  عىل  اإلقرار  قياس  أ. 
أراد  واإلقرار  والشهادة  خمتلفون،  األشخاص  لكن  واحد  جملس  يف  كانت 
اهلل -تعاىل- أن يكونا كيشء واحد، فلام كان الشهود أربعًا خمتلفني جاز أن 

الزهراين، »احتاد املجلس وأثره يف الترصفات يف الفقه اإلسالمي«، ص269.  )1(
انظر: ابن قدامة، »املغني«، 12: 356.  )2(



327
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

اتحاد مجلس القضاء وأثره في فقه العقوبات 

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

يكونوا يف مكان واحد، وملا كان اإلقرار من شخص واحد هو الزاين وجب 
أن تكون املجالس خمتلفة فافرتقا.

أمر  الزنا  يف  البّينة  ألّن  الفارق؛  مع  قياس  البّينة  عىل  اإلقرار  قياس  ب. 
تعبدي، فالعلم حيصل بام دون األربعة، واألمور التعبدية ال يقاس عليها)1(.

ولو سّلم بعدم كونه تعّبديًا فإّن القياس ال يصح؛ ألّن القياس ال يكون 
البّينة  إاّل بني املتامثالت، وهذا ال يوجد بني اإلقرار والبّينة، فيشرتط لقبول 
رشوط، منها: العدالة والذكورة، أّما اإلقرار فال يشرتط فيه ذلك فافرتقا)2(.

الثالث: الدليل 

قال األثرم ىلاعت هللا همحر)3(: سمعت أبا عبد اهلل ىلاعت هللا همحر)4( يسأل عن 
الزاين يردد أربع مرات؟، قال: نعم، عىل حديث ماعز -ريض اهلل تعاىل عنه 
قال:  أو يف جمالس شّتى؟  واحد،  له: يف جملس  قلت  أحوط.  وأرضاه- هو 

بريوت:  )ط1،  احلدود«.  موجبات  إلثبات  العامة  »النظرية  الركبان،  العيل  اهلل  عبد   )1(
مؤسسة الرسالة، 1401هـ-1981م(. 2: 95.

انظر: الزهراين، »احتاد املجلس وأثره يف الترصفات يف الفقه اإلسالمي«، ص270.  )2(
إمام حافظ، نقل عن اإلمام أمحد  الطائي، يكنى بأيب بكر،  هو أمحد بن حممد بن هانئ   )3(
ترمجته  انظر  »السنن«. مات سنة273هـ.  له كتاب  ىلاعت هللا همحر مسائل كثرية، ورتبها، 
يف: حممد بن حممد بن أيب يعىل،»طبقات احلنابلة«. حتقيق: حممد بن حامد الفقي، )د.ط، 
»املنهج  املقديس،  حممد  بن  الرمحن  عبد  66-74؛   :1 د.ت(،  املعرفة،  دار  بريوت: 
األمحد«. حتقيق: عبد القادر األرناؤوط وحسن بن إسامعيل مروة، )ط1، بريوت: دار 

صادر، 1997م(، 1: 144.
عنه  نقل  أنه  األثرم-  ترمجته-أعني:  يف  سبق  كام  ىلاعت هللا همحر،  أمحد  اإلمام  به:  يعني   )4(

مسائل كثرية.
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بن  الشيخ بشري  أّما األحاديث، فليست تدل إال عىل جملس واحد، إال ذاك 
مهاجر)1(، عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيه -رحم اهلل تعاىل اجلميع-)2(، وذاك 

عندي منكر احلديث)3(.

الرتجيح:

احلنفية  قول  رجحان  يل  يظهر  واملناقشة  واألدلة  األقوال  من  تقّدم  مما 
ومذهب احلنابلة؛ ألسباب أربعة، هي كاآليت:

1. صحة ما استدلوا به.

احلنفية  أدلة  يعارض  ال  صحته  مع  احلنابلة  بعض  به  استدل  ما   .2
وأدلة  املجلس،  عن  مطلق  احلنابلة  بعض  فدليل  احلنابلة،  عند  واملذهب 
املقيد  املطلق عىل  أّنه حيمل  املعلوم  له، ومن  مقّيدة  احلنابلة  احلنفية ومذهب 

عىل ما يف أصول الفقه.

3. تكرار املجلس يفيد املقر يف الرتوي والتفكري يف العواقب التي ترتتب 
عىل إقراره.

مل أقف عىل ترمجته.  )1(
هو عبد اهلل بن بريدة بن احلصيب احلافظ اإلمام، حدث عن والديه، وولديه، وكان من   )2(
أوعية العلم، ويل قضاء مرو بعد وفاة أخيه سليامن، مات سنة115هـ. انظر يف ترمجته: 
األرناؤوط،  شعيب  حتقيق:  النبالء«.  أعالم  »سري  الذهبي،  عثامن  بن  أمحد  بن  حممد 

)د.ط، بريوت: الرسالة، د.ت(، 5: 52.
انظر: ابن قدامة، »املغني«، 12: 355.  )3(
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4. النتائج املرتتبة عىل اإلقرار بالزنا تلحق رضرًا كبريًا بالفرد واملجتمع، 
ولذا خصه اهلل -تعاىل- بأحكام؛ ألّن الرشع يتشوف إىل السرت، فاإلقرار أربعًا 
يف جمالس خمتلفة مظنة الرجوع عن اإلقرار، وهذا هو املطلوب، ويتامشى مع 

قاعدة اإلسالم ))ادرءوا احلدود بالشبهات(()1(، واهلل -تعاىل- أعلم)2(.

). احتاد جملس القضاء يف اإلقرار بام يوجب حد السكر.

هذه املسألة ال َتِرُد عند األئمة -أيب حنيفة)3(، ومالك)4(، والشافعي)5(-، 
بام يوجب  باإلقرار  يكتفى  أنه  يرون  املشهور عنه)6(؛ ألهنم  واإلمام أمحد يف 

حد السكر مرة واحدة.

بن سورة، سنن  بن عيسى  أبو عيسى حممد  الرتمذي.  نبوي، أخرجه  هو نص حديث   )1(
إحياء  دار  )نرش:  شاكر،  حممد  بن  أمحد  حتقيق:  الصحيح«.  »اجلامع  املسمى  الرتمذي 
جاء  ما  باب  احلدود،  كتاب   ،25  :4 د.ت(،  د.ط،  لبنان،  بريوت-  العريب،  الرتاث 
84، كتاب احلدود والديات وغريه، من  يف درء احلدود، والدار قطني يف »سننه«، 3: 
يزيد بن زياد  فيه  حديث عائشة-ريض اهلل تعاىل عنها وأرضاها-، وهو ضعيف؛ ألن 
الدمشقي، قال البخاري: »منكر«، وقال النسائي: »مرتوك«. انظر: »نصب الراية«، 3: 

309، »التقريب«، ص523، 601، »إرواء الغليل«، 8: 25.
انظر: الزهراين، »احتاد املجلس وأثره يف الترصفات يف الفقه اإلسالمي«، ص270.  )2(

انظر: الكاساين، »بدائع الصنائع«، 7: 50.  )3(
انظر: ابن جزي، »القوانني الفقهية«، ص390 وما بعدها.  )4(

د.ت(،  الفكر،  دار  بريوت:  )د.ط،  املحتاج«.  »مغني  الرشبيني،  اخلطيب  حممد  انظر:   )5(
.190 :4

انظر: املرداوي، »اإلنصاف«، 26: 433؛ حممد بن مفلح، »الفروع«. )د.ط، الرياض:   )6(
دار عامل الكتب، 1432هـ-2011م(، 10: 98.
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وأما عند بعض احلنفية)1(، وبعض احلنابلة)2( الذين يرون أّن اإلقرار بام 
فمام  واختالفه،  املجلس  تعدد  عندهم  فيشرتط  مرتان،  السكر  حد  يوجب 
ورد عند بعضهم ما نصه: »ال حيّد يف إقراره برشب اخلمر حتى يقر مرتني يف 

موطنني«)3(.

3. احتاد جملس القضاء يف اإلقرار بام يوجب حد الرسقة.

أيب  األئمة  َتِرُد عند  املسألة ال  فإن هذه  قبلها؛  املسألة كالتي  كذلك هذه 
حنيفة)4( ومالك)5( والشافعي)6(؛ ....................................

د.م،  العلامء«.)د.ن،  اختالف  »خمترص  سالمة،  بن  حممد  بن  أمحد  الطحاوي.  انظر:   )1(
القرآن«.  »أحكام  عيل،  بن  أمحد  الرازي  بكر  أبو  اجلصاص.  373؛   :2 د.ت(،  د.ط، 
لبنان،  بريوت-  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  )نرش:  القمحاوي،  الصادق  حممد  حتقيق: 

د.ط، 1405هـ(، 4: 80؛ الكاساين، »بدائع الصنائع«، 15: 97.
انظر: ابن مفلح. حممد بن مفلح، »الفروع«. حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي،   )2(
مفلح.  ابن  98؛  1432هـ(ـ،10:  د.ط،  الرياض-السعودية،  الكتب،  عامل  دار  )نرش: 
الغامدي،  سعد  بن  ذياب  حتقيق:  املقنع«.  رشح  »املبدع  مفلح،  بن  حممد  بن  إبراهيم 
588؛   :17 1442هـ(ـ،  ط1،  الرياض-السعودية،  التوحيد،  أجيال  دار  )نرش: 

املرداوي، »اإلنصاف«، 26: 434.
 ،373  :2 العلامء«،  اختالف  »خمترص  الطحاوي،  انظر:  احلنفية.  من  زفر  قول  وهو   )3(

)د.ن، د.م، د.ط، د.ت(.
بن سالمة  بن حممد  أمحد  بعدها؛  وما   360  :5 القدير«،  فتح  اهلامم، »رشح  ابن  انظر:   )4(
الطحاوي، »رشح معاين اآلثار«. حتقيق: حممد زهري النجار، )د.ط، القاهرة: مطبعة 

األنوار املحمدية، د.ت(، 3: 168.
املعرفة،  دار  بريوت:  )د.ط،  اإلكليل«.  »جواهر  األيب،  السميع  عبد  بن  صالح  انظر:   )5(

د.ت(، 2: 293.
انظر: الرشبيني، »مغني املحتاج«، 4: 175.  )6(
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مرة  السقة  حد  يوجب  بام  باإلقرار  يكتفى  أنه  يرون  ألهّنم   ........
واحدة)1(.

وأما عند بعض احلنفية)2(، واإلمام أمحد يف املشهور عنه وبعض احلنابلة)3( 
الذين يرون أّن اإلقرار بام يوجب حد السقة مرتان، فيشرتط عندهم تعدد 

املجلس واختالفه.

105؛ والزهراين،  العامة إلثبات موجبات احلدود«، 2:  الركبان، كتاب »النظرية  يف:   )1(
»احتاد املجلس وأثره يف الترصفات يف الفقه اإلسالمي«، ص274 ورد أن هناك رواية 
بإقرار  فيه  يكتفى  السقة  يوجب حد  بام  اإلقرار  أن  ىلاعت هللا همحر  أمحد  اإلمام  ثانية عن 
مرة واحدة، وقد وجدت يف املرداوي: »اإلنصاف«، 26: 556، »تنبيه: اشرتاط شهادة 
العدلني ألجل القطع. أما ثبوت املال، فإنه يثبت بشاهد ويمني، وبإقراره مرة«، فيظهر 
بشاهد  يثبت  املسوق  املال  أن  املال«  »ثبوت  بقوله:  ىلاعت هللا همحر  املرداوي  مراد  أن 
ثبوت  ال  املال  ثبوت  عىل  قارصًا  فيكون  وعليه  مرة،  السارق  وبإقرار  ويمينه،  املدعي 

القطع، واهلل -تعاىل-أعلم.
 :15 الصنائع«،  »بدائع  الكاساين،  168؛   :3 اآلثار«،  معاين  »رشح  الطحاوي،  انظر:   )2(
الدقائق«.  كنز  الرائق رشح  »البحر  نجيم،  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  نجيم.  ابن  97؛ 
56؛ الطحاوي، »خمترص اختالف  )نرش: دار املعرفة، بريوت-لبنان د.ط، د.ت(، 5: 
العلامء«، 2: 373؛ اجلصاص، »أحكام القرآن«، 4: 80؛ الكاساين، »بدائع الصنائع«، 

.97 :15
 :3 1408هـ(،  اهلند،  العلمية،  الدار  )نرش:  صالح.  برواية  أمحد  اإلمام  مسائل  انظر:   )3(
الكبري«. )د.ط،  قدامة، »الرشح  بن  بن أمحد  بن أيب عمر بن حممد  الرمحن  147؛ عبد 
املرداوي،  558-559؛   :26 1432هـ-2011م(،  الكتب،  عامل  دار  الرياض: 
»اإلنصاف«، 26: 557-558. وَنصَّ أنه املذهب. حممد بن أمحد بن النجار الفتوحي، 
»رشح منتهى اإلرادات«. حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي. )د.ط، الرياض: دار 
»الفروع«،  مفلح،  ابن  وانظر -أيضًا-:   .254  :6 1432هـ-2011م(،  الكتب،  عامل 
املرداوي، »اإلنصاف«، 26:   ،588 املقنع«، 17:  ابن مفلح، »املبدع رشح  98؛   :10

.434
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ثمرة اخلالف:

يوجب  بام  اإلقرار  يف  القضاء  جملس  احتاد  حكم  عىل  املرتتبة  اآلثار  من 
احلد: إقامة احلد حمل اإلثبات.

حتقق  عند  إال  يقام  ال  احلد  فإّن  اإلقرار  يف  املجلس  احتاد  اشرتط  فمن 
الرشط، ويسقط عند عدمه)1(.

الحد  يوجب  بما  اإلقرار  في  القضاء  مجلس  اتحاد  الثاني:  المطلب 
في القضاء السعودي:

مل أجد نصًا يف نظام املرافعات الرشعية ونظام اإلجراءات اجلزائية يتعلق 
قرار  نص  لكن  احلد(،  يوجب  بام  اإلقرار  يف  القضاء  جملس  )احتاد  بمسألة 
اهليئة القضائية عدد )3( يف 1347/1/7هـ املقرتن بالتصديق العايل بتاريخ 

1347/3/24هـ عىل اآليت:

من  به  املفَتى  عىل  منطبقًا  املحاكم  مجيع  يف  القضايا  جمرى  يكون  أن   .1
مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ىلاعت هللا همحر؛ نظرًا لسهولة مراجعة كتبه والتزام 

املؤلفني عىل مذهبه ذكر األدلة إثر مسائله.

من  به  املفتى  عىل  التطبيق  عىل  الرشعية  املحاكم  جريان  صار  إذا   .2
مشقة  مسائله  من  مسألة  عىل  تطبيقها  يف  القضاة  ووجد  املذكور،  املذهب 
بام  املذاهب  باقي  من  فيها  والبحث  النظر  جيري  العموم  ملصلحة  وخمالفة 

ابن قدامة، »املغني«، 12: 354، 355، 365، 366. وينظر: املصادر واملراجع الواردة   )1(
يف املبحثني السابقني.
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تقضيه املصلحة، ويقرر السري فيها عىل ذلك املذهب مراعاة ملا ذكر)1(؛ فهذا 
تتقيد بمذهب اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل  أّن املحاكم الرشعية  يدل عىل 

ىلاعت هللا همحر وإذا خالفته فتسّبب.

وعليه فإّن األصل هو التقيد يف هذه املسألة -احتاد املجلس القضائي يف 
اإلقرار بام يوجب احلد- يف املحاكم الرشعية -املحاكم اجلزائية حاليًا- هو 
املذهب احلنبيل، وقد سبق بيانه يف هذه املسألة، فإذا خالفته فتذكر التسبيب 
لذلك، إال أنه ورد يف املبدأ رقم )1255( من مبادئ القضاء العام ما نصه: 
حكم  واعتبار  واحدة،  مرة  إلقراره  سارق  يد  بقطع  احلكم  عىل  »املصادقة 
املبدأ  هذا  فدّل  بالسقة«)2(؛  اإلقرار  تكرار  بوجوب  للخالف  رافعًا  احلاكم 
املجلس  أن  عىل  قطعًا  يدل  مما  واحدة،  مرة  السارق  بإقرار  االكتفاء  عىل 
واحد، وأن هذا احلكم رافع للخالف بوجوب تكرار اإلقرار بالسقة، فال 
أم  واحد  جملس  يف  يكون  املكرر  اإلقرار  هل  يف  ههنا  الفقهي  للتخريج  حمل 

جمالس متعددة، والذي سبق تقريره.

ومن التطبيقات القضائية يف هذا الباب: قضية رسقة، وذلك كاآليت:

وزارة  يف  متخصصة  جلنة  عن:  نقاًل  ص14،  الرشعي،  القضاء  النظم-قسم  جمموعة   )1(
1421هـ- العدل،  وزارة  الرياض:  )ط1،  القناع«.  كشاف  كتاب  »حتقيق  العدل، 

2001م(، 1: 37، 38.
)2(  مركز البحوث بوزارة العدل، »املبادئ والقرارات الصادرة من اهليئة القضائية العليا، 
الرياض:  )ط1،  العليا«.  واملحكمة  األعىل،  القضاء  بمجلس  والعامة  الدائمة  واهليئة 

مركز البحوث بوزارة العدل، 1438هـ-2017م(، ص344.
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التطبيق القضائي: مطالبة بإقامة حد الرسقة عىل املدعى عليه)1(:

واحلديث فيه من وجهني، مها كاآليت:

أ. عرض ألحداث القضية مع احلكم فيها.

ب. احتاد املجلس املقرر يف هذه القضية.

وبيان ذلك كاآليت:

أ. عرض ألحداث القضية مع احلكم فيها:

الوقائع:

من  -املنظورة  الدعوى  وقائع  تتلخص  األوىل  القضائية  اجللسة  يف  أّنه 
عليه  املدعى  بأن  عليه  املدعى  عىل  العام  املدعي  ادعاء  القضاة-  من  ثالثة 
رسق ماالً كثريًا جدًا من النقود الورقية من بيت جاره بعد تأكده من خّلوه 
الداخلية،  األبواب  وكس  السور،  عىل  بالقفز  بقيامه  وذلك  أصحابه،  من 
هذا  وأخذ  الورقية،  النقود  من  جدًا  كثري  مال  بداخلها  مقفلة  حقيبة  وكس 
املال، وترصف يف بعضه، وتم القبض عىل املدعى عليه، وبنّي املدعي العام 
حرزه  من  حمرتم  مال  رسقة  وهو  رشعًا،  عليه  ومعاقب  حمرم  الفعل  هذا  أّن 
املدعى  اجلاين  وأّن  صاحبه،  به  وطالب  فيه  له  شبهة  ال  النصاب  عن  يزيد 
عليه مكلٌف غري مكره، كام أّن للمدعى عليه سابقة من نفس اجلنس املدعى 
املدعى  إىل  أسند  ما  إثبات  العام  املدعي  وطلب  مركبات،  رسقة  وهي  به، 

الرياض:  القضائية«. )د.ط،  لتدوين ونرش األحكام، »مدونة األحكام  العامة  اإلدارة   )1(
وزارة العدل، 1428هـ-2007م(، ص156-150.
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عليه واحلكم عليه بعقوبة حد السقة، هذه دعواه، وأجاب املدعى عليه بام 
حاصله املصادقة عىل الواقعة املشار إليها يف الدعوى العامة.

أخرى،  مرة  عليه  املدعى  استجواب  جرى  الثانية  القضائية  اجللسة  ويف 
بكس  املختص  األوىل  القضائية  اجللسة  يف  إقراره  عن  عليه  املدعى  رجع 
جرى  كام  مقفلة،  غري  األبواب  وأّن  كسها،  عدم  الصحيح  وأّن  األقفال، 
بعدم  املدعى عليه  فأجاب  العام  املدعي  إليها  أشار  التي  السابقة  سؤاله عن 
بسقة  قام  إنسان  عىل  بتسرته  تتعلق  سابقة  أهنا  الصحيح  وأّن  ذلك،  صحة 
البدين. كام  بالتعزير  السابقة  مركبة، وأّنه قد حكم عىل املدعى عليه يف تلك 
جرى اطالع القضاة ناظري القضية عىل أوراق املعاملة فوجدوا فيها اعرتافًا 
جاره،  بيت  من  النقدي  املال  رسقة  يتضمن  رشعًا  مصدق  عليه  للمدعى 

وترصفه يف املال.

احلكم وأسبابه:

لقد أهنى القضاة ناظروا القضية احلكم فيها بحكم مبنّي األسباب، وقد 
بناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث نفى املدعى عليه  جاء فيه: 
مقفلة،  األبواب  جيد  مل  أّنه  وقرر  املنزل  دخول  أثناء  األبواب  بتكسري  قيامه 
حيث إّنه ال بينة عىل قيامه بالتكسري سوى اعرتافه يف إجابته لدينا التي رجع 
حكمنا  فقد  لذا  السقة؛  حد  عنه  تدرأ  شبهة  ورجوعه  الثانية،  املرة  يف  عنها 
بالدخول  لدينا  اعرتف  قد  إّنه  وحيث  عليه،  املدعى  عن  السقة  حد  بدرء 
بالقيام  نحوه  القوية  التهمة  وتتجه  بعاليه  إليه  املشار  املبلغ  وأخذ  للمنزل 
بتكسري األبواب أثناء دخول املنزل وذلك ملا جاء يف إجابته لدينا يف اجللسة 
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األوىل؛ لذا فقد حكمنا بتعزيره وذلك بسجنه مخس سنني اعتبارًا من دخوله 
مخسون  فرتة  كل  فرتات  عرش  عىل  موزعة  جلدة  مخسمئة  وجلده  السجن 
املدعي  عىل  احلكم  عرض  جرى  وقد  شهر.  وأخرى  فرتة  كل  وبني  جلدة 

العام واملدعى عليه فقررا قناعتهام به.

تدقيق احلكم القضائي بتمييزه:

بدراسة احلكم القضائي من قبل حمكمة التمييز جرت املصادقة عليه.

ب. احتاد املجلس املقرر يف هذه القضية:

العقوبات،  فقه  يف  وأثره  القضاء،  جملس  احتاد  ملسألة  مثال  الواقعة  هذه 
أقر املدعى عليه بالسقة يف جملس واحد، ثم يف املجلس اآلخر رجع  ففيها 

عن إقراره، والقضاة رأوا تعدد املجالس يف اإلقرار بام يوجب حد السقة.

عنه  تعاىل  اهلل  -ريض  املخزومي  أمية  أيب  فعن  سلف،  ذلك  يف  وهلم 
اعرتف  قد  بلص  ُأيت  وسلم-  عليه  تعاىل  اهلل  -صىل  النبي  أّن  وأرضاه-)1( 
إخالك  ))ما  مـلسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  فقال  متاع،  معه  يوجد  ومل  اعرتافًا 
رسقت؟((، قال: بىل. فأعاد عليه مرتني أو ثالثًا، فأمر به فُقطع...احلديث)2(، 

هو الصحايب اجلليل أبو أمية املخزومي-ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه-، قال ابن السكن:   )1(
هو معدود من أهل املدينة، ثم أخرج حديثه املذكور هنا يف املتن. انظر يف ترمجته: ابن 

حجر، »اإلصابة يف متييز الصحابة«، 7: 23؛ ابن األثري، »أسد الغابة«، 3: 140.
سليامن بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاين، »سنن أيب داود«. )ط1، الرياض:   )2(
616؛  ص  احلد،  يف  التلقني  باب:  احلدود،  كتاب  1420هـ-1999م(،  السالم،  دار 
دار  الرياض:  )ط1،  النسائي«.  »سنن  النسائي،  سنان  بن  عيل  بن  شعيب  بن  أمحد 
السالم، 1420هـ-1999م(، كتاب قطع السارق، باب تلقني السارق، ص672؛  =
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وورد أّن عليًا أتاه رجل، فأقر بالسقة، فرده. ويف لفظ: فانتهره. ويف لفظ: 
فسكت عنه. وقال غري هؤالء: فطرده. ثم عاد بعد ذلك، فأقر، فقال له عيل: 
شهدَت عىل نفسك مرتني. فأمر به فُقطع. ويف لفظ: قد أقررت عىل نفسك 

مرتني. ومثل هذا يشتهر، فلم ينكر)1(.

ومن النوازل املعارصة يف التقايض بسبب وباء كورونا: التقايض عن ُبعد 
التقني/اإللكرتوين(. )التقايض 

فقد تم إطالق خدمة التقايض عن ُبعد )التقايض اإللكرتوين( بموجب 
1441/10/5هـ،  وتاريخ   ،)8056( الرقم  ذي  العدل  وزير  معايل  قرار 
واملتضمن املوافقة عىل الدليل اإلجرائي للخدمة، عىل أن تقوم وكالة وزارة 
اخلدمة  استخدام  اتفاقية  ووضع  دوريًا،  بتحديثه  القضائية  للشؤون  العدل 

دار  الرياض:  )ط1،  ماجه«.  ابن  القزويني،»سنن  ماجه  ابن  الربعي  يزيد  بن  حممد   =
عبد  ص373؛  السارق،  تلقني  باب  احلدود،  كتاب  1420هـ-1999م(،  السالم، 
اهلل بن عبد الرمحن الدارمي، »سنن الدارمي«. حتقيق: فواز بن أمحد زمريل وخالد بن 
باب  احلدود،  كتاب  1407هـ(،  العريب،  الكتاب  دار  بريوت:  )ط1،  العلمي،  السبع 
حتقيق:  أمحد«.  اإلمام  »مسند  حنبل،  بن  حممد  بن  أمحد  228؛   :2 بالسقة،  املعرتف 
حممد رضوان العرقسويس ورفاقه بإرشاف: شعيب األرناؤوط ورفاقه، )ط2، بريوت: 

مؤسسة الرسالة، 1429هـ-2008م(، 37: 184. قال حمققوه: »إسناده صحيح«.
دائرة  جملس  آباد:  حيدر  )ط1،  الكربى«.  »السنن  البيهقي،  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد   )1(
»مصنف  الصنعاين،  مهام  بن  الرزاق  عبد  275؛   :8 1344هـ(،  النظامية،  املعارف 
اإلسالمي،  املكتب  بريوت:  )ط2،  األعظمي،  الرمحن  حبيب  حتقيق:  الرزاق«.  عبد 
وصححه   .494  :9 شيبة«،  أيب  ابن  »مصنف  شيبة،  أيب  ابن  191؛   :10 1403هـ(، 

األلباين يف »إرواء الغليل«، 8: 78.
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العدل  وزارة  وكالة  تتوىل  كام  الدليل،  يف  إليها  املشار  الالزمة  والضوابط 
للتحول الرقمي وتقنية املعلومات وضع األدلة اإللكرتونية للخدمة.

ومما يتعلق بموضوع البحث ما تضمنه هذا الدليل بام نصه:

»- تتضمن خدمة التقايض عن ُبعد مجيع إجراءات التقايض املنصوص 
عليها يف األنظمة والتي يمكن تطبيقها إلكرتونيًا، كتبادل املذكرات وتقديم 
ُبعد  عن  واملرافعة  اإللكرتوين  الرتافع  جلسة  وعقد  واملحررات  املستندات 
واالعرتاض  احلكم  نسخة  واستالم  باحلكم  والنطق  املرئي،  االتصال  عرب 

عليه أمام املحكمة األعىل درجة.

- جيري عقد اجللسات عن ُبعد إما عن طريق )جلسة الرتافع اإللكرتوين( 
أو )جلسة املرافعة عن ُبعد عرب االتصال املرئي(«.

ُبعد،  عن  التقايض  عىل  القضائية  األنظمة  جريان  عىل  الدليل  نص  فهنا 
واملستندات  املذكرات  تبادل  عىل  نص  كام  آنفًا،  عنها  احلديث  سبق  وقد 

واملحررات، واإلقرار قد يكون مكتوبًا فتعمه داللة النص.

الرقم  املكلف ذو  للقضاء  املجلس األعىل  كام صدر تعميم معايل رئيس 
اعتامد  املتضمن  املحاكم  جلميع  1442/7/17هـ  وتاريخ  )1711/ت(، 
وتاريخ   ،)42/3/8( الرقم  ذي  للقضاء  األعىل  املجلس  قرار  موجب 

1442/7/5هـ املتضمن ما نصه:
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الرضورة  تقتض  مل  ما  حضوريًا،  باإلتالف  فيها  املطالب  القضايا  »ُتنظر 
-التي يقدرها رئيس املحكمة- عقدها عن ُبعد، عىل أن يكون ذلك بموافقة 

املتهم، وأن يكون أطراف القضية داخل املحكمة«.

فهنا نص عىل أّن قضايا عقوبة اإلتالف ال ُتنظر إال حضوريًا ما مل تقتض 
ر بقدرها من رئيس املحكمة. الرضورة عقدها عن ُبعد فُتقدَّ
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الثاني المبحث 
اتحاد مجلس القضاء في الشهادة بما يوجب الحد

وفيه مطلبان:
املطلب األول: احتاد جملس القضاء يف الشهادة بام يوجب احلد يف الفقه.

املطلب الثاين: احتاد جملس القضاء يف الشهادة بام يوجب احلد يف القضاء 
السعودي.

المطلب األول: اتحاد مجلس القضاء في الشهادة بما يوجب الحد 
في الفقه:

هذه املسألة َتِرُد يف مسألة )الشهادة عىل الزنا(.
حترير حمل النزاع:

اتفق الفقهاء عىل أّن من طرق ثبوت حد الزنا: الشهادة)1(، واتفقوا عىل 
أن يكون عدد الشهود أربعة)2(، واختلفوا هل يكون هؤالء الشهود جييئون 

يف جملس واحد، أو أكثر من جملس، وآَل اختالفهم إىل قولني، مها كاآليت:
القول األول:

جملس  يف  جييئوا  أن  فيلزم  الزنا؛  عىل  الشهادة  يف  املجلس  احتاد  يشرتط 
واحد، وهو قول اجلمهور من احلنفية)3(، واملالكية)4(، واحلنابلة)5(.

ابن قدامة، »املغني«، 12: 354.  )1(

ابن قدامة، »املغني«، 12: 362.  )2(
انظر: الكاساين، »بدائع الصنائع«، 7: 48.  )3(

انظر: ابن جزي، »القوانني الفقهية«، ص385.  )4(
انظر: املرداوي، »اإلنصاف«، 26: 317-316.  )5(
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القول الثاين:
ال يشرتط احتاد املجلس يف الشهادة عىل الزنا؛ فال يلزم أن جييئوا يف جملس 
املالكية)1(،  قول بعض  متفرقني، وهو  تقبل شهادهتم ولو جاءوا  بل  واحد، 

والشافعية)2(.
األدلة:

أدلة أصحاب القول األول:
استدل اجلمهور عىل اشرتاط احتاد املجلس يف مسألة الشهادة بام يوجب 

حد الزنا بدليلني، مها كاآليت:
الدليل األول:

بكرة  بأيب  أمر  ملا  وأرضاه-  عنه  تعاىل  اهلل  -ريض  اخلطاب  بن  عمر  أّن 
-ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه-)3( وأصحابه فُجلدوا، فعاد أبو بكرة -ريض 
انظر: »أحكام القرآن«، ابن العريب، حممد بن عبد اهلل، )498/5(، )د.ن، د.م، د.ط،   )1(

د.ت(.
بن  انظر: عيل  الظاهرية.  أنه مذهب  كام   .98  :10 الطالبني«،  النووي، »روضة  انظر:   )2(
)ط4،  شاكر،  حممد  بن  أمحد  حتقيق:  املجىل«.  رشح  »املحىل  حزم،  بن  سعيد  بن  أمحد 

بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 1430هـ-2009م(، 13: 26، 115.
هو الصحايب اجلليل نفيع بن احلارث بن كلدة بن عمرو الثقفي، وقيل: هو ابن مسوح   )3(
بأيب بكرة؛ ألنه  أبيه ألمه، ويكنى  بن  موىل احلارث بن كلدة -أيضًا-، وهو أخو زياد 
تدىل إىل النبي-صىل اهلل تعاىل عليه وسلم من حصن الطائف ببكرة فاشتهر هبا، وأعتقه 
البرصة،  وسكن  وصاحليهم،  الصحابة،  فضالء  من  وهو  مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول 
أوالده.  عنه  وروى  وسلم-،  عليه  تعاىل  اهلل  النبي-صىل  عن  روى  أوالدًا،  وأنجب 
انظر: ابن األثري، »أسد الغابة«، 3: 147؛ ابن حجر، »اإلصابة يف متييز الصحابة«، 6: 

.467
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اهلل تعاىل عنه وأرضاه-، فقال: زنى املغرية -ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه-)1(، 
أيب  بن  عيل  له  فقال  جيلده،  أن  وأرضاه-  عنه  تعاىل  اهلل  -ريض  عمر  فأراد 
قد  ما  إال  قال  ما جتلده؟ وهل  تعاىل عنه وأرضاه-: عىل  اهلل  طالب -ريض 

قال، فرتكه)2(.

وجه الداللة من األثر:

برابع  ُيْكِمُلوا  أن  جلواز  حيدهم؛  أن  جيز  مل  يشرتط  ال  املجلس  كان  لو 
وهو  بالزنا،  الشهادة  يف  املجلس  احتاد  اشرتاط  عىل  فدل  آخر،  جملس  يف 

املطلوب)3(.

هو الصحايب اجلليل املغرية بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود الثقفي، أسلم قبل عمرة   )1(
احلديبية، وشهدها، وبيعة الرضوان، وحدث عن النبي-صىل اهلل تعاىل عليه وسلم-، 
وروى عنه أوالده، كان يقال له: مغرية الرأي، وكان من دهاة العرب، وكان أول من 
البرصة  وأرضاه-  عنه  تعاىل  اهلل  اخلطاب-ريض  بن  عمر  واله  البرصة،  ديوان  وضع 
»أسد  األثري،  ابن  انظر:  األكثر.  عىل  50هـ  سنة  مات  فعزله،  بالزنا  عليه  شهد  حتى 

الغابة«، 3: 39؛ ابن حجر، »اإلصابة يف متييز الصحابة«، 6: 197.
)د.ط،  عوامة،  حممد  حتقيق:  شيبة«.  أيب  ابن  »مصنف  شيبة،  أيب  بن  حممد  بن  اهلل  عبد   )2(
جدة: دار القبلة، د.ت(، 9: 535؛ عبد اهلل بن يوسف بن حممد الزيلعي، »نصب الراية 
ألحاديث اهلداية«. حتقيق: حممد عوامة، )ط1، بريوت: مؤسسة الرسالة، 1418هـ-

1997م(، 3: 345، 346.
انظر: ابن قدامة، »املغني«، 12: 365.  )3(
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الثاين: الدليل 

هم، ثم جاء رابع فشهد مل تقبل شهادته، ولو مل يشرتط  لو شهد ثالثة فحدَّ
احتاد املجلس لكملت شهادهتم، وهبذا الرشط ُعِلَم مفارقته لسائر الشهادات، 

فدل عىل اشرتاط احتاد املجلس يف الشهادة بالزنا، وهو املطلوب)1(.

أدلة أصحاب القول الثاين:

بام  الشهادة  مسألة  يف  املجلس  احتاد  اشرتاط  عدم  عىل  الشافعية  استدل 
يوجب حد الزنا بثالثة أدلة، وهي كاآليت:

الدليل األول:

تُواْ 
ۡ
يَأ لَۡم  فَإِۡذ  ُشَهَدآَءۚ  ۡرَبَعةِ 

َ
بِأ َعلَۡيهِ  َجآُءو  َّۡوَل  ﴿ل -تعاىل-:  اهلل  قول 

-تعاىل-:  وقوله  ٱۡلَكِٰذبُوَن13﴾)2(،  ُهُم   ِ ٱللَّ ِعنَد  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
فَأ َهَدآءِ  بِٱلشُّ

ّمِنُكۡمۖ  ۡرَبَعٗة 
َ
أ َعلَۡيِهنَّ  فَٱۡستَۡشِهُدواْ  نَِّسآئُِكۡم  ِمن  ٱۡلَفِٰحَشَة  تنَِي 

ۡ
يَأ ِٰت  ﴿َوٱلَّ

ُ لَُهنَّ  ۡو َيَۡعَل ٱللَّ
َ
ٰ َيَتَوفَّىُٰهنَّ ٱلَۡمۡوُت أ ۡمِسُكوُهنَّ ِف ٱۡلُُيوِت َحتَّ

َ
فَإِن َشِهُدواْ فَأ

َسبِيٗل15﴾)3(.
وجه الداللة من اآليتني:

يف هاتني اآليتني مل يذكر اهلل -تعاىل- املجلس، مما يدل عىل عدم االعتبار 
به، وهو املطلوب)4(.

انظر: ابن قدامة، »املغني«، 12: 366-365.  )1(
سورة النور، رقم اآلية )13(.  )2(

سورة النساء، رقم اآلية )15(.  )3(
ابن قدامة، »املغني«، 10: 178.  )4(
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ونوقش:
أّن اآليات مل تتعرض للرشوط، وهلذا مل تذكر العدالة، وصفة الزنا، وألّن 
وُهۡم﴾)1( ال خيلو من أن  ۡرَبَعةِ ُشَهَدآَء فَٱۡجِلُ

َ
بِأ تُواْ 

ۡ
قوله -تعاىل-: ﴿ُثمَّ لَۡم يَأ

أن  وجيوز  إال  زمن  من  ما  ألّنه  جلدهم؛  جواز  من  يمنع  ألّنه  مطلقًا؛  يكون 
بأربعة شهداء، أو بكامهلم إن كان قد شهد بعضهم فيمتنع جلدهم  فيه  يأيت 
ألّن  املجلس؛  به  مقيد  فأوىل  مفيد  أنه  ثبت  وإذا  تناقضًا،  فيكون  به،  املأمور 

املجلس كّله بمنزلة واحدة)2(.
الثاين: الدليل 

كّل شهادة مقبولة إذا اتفقت تقبل إذا افرتقت يف جمالس كسائر الشهادات؛ 
مما يدل عىل عدم اعتبار احتاد املجلس، وهو املطلوب)3(.

ونوقش:
أّن هذا القياس قياس مردود؛ ألّنه قياس مع الفارق؛ حيث إّن اإلسالم 
ولذلك  الشهادة،  يف  األمر  تطويل  وعدم  السرت،  الزنا  عىل  الشهادة  يف  أراد 
َقبِْلنَا  السرت، ولكنّا  العلة وهي  يتامشى مع هذه  املجلس  الشهادة يف  فتحديد 
قول الشهود بوجود شاهد آخر أو إذا علم القايض بوجود شاهد آخر؛ حفظًا 

حلق الشهود حتى ال حيدوا، وهي رضورة تقدر بقدرها)4(.

سورة النور، رقم اآلية )4(.  )1(
ابن  بريوت:  )ط1،  البيان«.  »أضواء  الشنقيطي،  اجلكني  املختار  حممد  األمني  حممد   )2(

حزم، 1434هـ-2013م(، 5: 2208.
ابن قدامة، »املغني«، 10: 178.  )3(

الشنقيطي، »أضواء البيان«، 5: 2208. الزهراين، »احتاد املجلس وأثره يف الترصفات   )4(
يف الفقه اإلسالمي«، ص273.
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الرتجيح:

يف  باإلطالق  يؤخذ  ال  أّنه  الباحثني)1(  بعض  نظر  يف  القولني  أرجح 
القولني، بل يقّيد القوالن باآليت:

بوجود  القايض  علم  أو  شهادتنا،  مثل  يشهد  من  معنا  الشهود:  قال  إذا 
من تكمل به الشهادة انتظر وإال قّيدت الشهادة باملجلس؛ ألّن اهلل -تعاىل- 
بنّي يف كتابه قبول شهادة األربعة عىل الزنا، فإبطاهلا مع كوهنم أربعة بدعوى 

عدم احتاد املجلس إذا كانوا متفرقني تقييد لآلية بدون دليل رشعي.

وأيضًا: فإّن إطالق الشافعية ال يستقيم؛ ألننا ال نستطيع أن نرتك األمر 
مطلقًا عىل حضور أربعة شهود متى جاءوا، واهلل -تعاىل- أعلم.

ثمرة اخلالف:

يوجب  بام  اإلقرار  يف  القضاء  جملس  احتاد  حكم  عىل  املرتتبة  اآلثار  من 
احلد:

1. إقامة احلد حمل اإلثبات.

حتقق  عند  إال  يقام  ال  احلد  فإّن  الشهادة  يف  املجلس  احتاد  اشرتط  فمن 
الرشط، ويسقط عند عدمه)2(.

2. إقامة حد القذف.

الزهراين، »احتاد املجلس وأثره يف الترصفات يف الفقه اإلسالمي«، ص273.  )1(
ابن قدامة، »املغني«، 12: 354، 355، 365، 366. وينظر: املصادر واملراجع الواردة   )2(

يف املبحثني السابقني.
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الزنا فإّن عدم حتققه يقام عىل  فمن اشرتط احتاد املجلس يف الشهادة يف 
الشهود حد القذف)1(.

المطلب الثاني: اتحاد مجلس القضاء في الشهادة بما يوجب الحد 
في القضاء السعودي:

املحاكم  يف  التعليامت  وأّن  ذلك،  بخصوص  نظامي  نص  َيِرد  مل  كذلك 
يلزم  خمالفته  وعند  احلنبيل،  املذهب  هو  به  املعمول  أّن  تقيض  الرشعية 
املبدأ رقم )1228( من  بيان كل ذلك)2(. وقد ورد يف  التسبيب، وقد سبق 
دلياًل  الشارع  جعله  بام  إال  تثبت  ال  »احلدود  نصه:  ما  العام  القضاء  مبادئ 
عىل ثبوهتا، وقد جعل اهلل بّينة ثبوت الزنا اإلقرار التام ممن هو أهل ألن يقر، 
أو شهادة شهود أربعة عىل ما هو مفصل يف مواضعه، ومل جيعل اهلل القيافة، 
والشبه الواضح دلياًل يف ذلك«)3(، فهذا املبدأ القضائي ذكر الشهادة املوجبة 
إلقامة احلد يف الزنا، وأحال يف بياهنا إىل مواضعها، ومن ذلك: مسألة احتاد 
املجلس، لكن بناء عىل ما سبق فإّن املذهب احلنبيل هو اشرتاط احتاد املجلس 

بأن جييء الشهود يف جملس واحد، سواء جاءوا جمتمعني أو متفرقني.

عن  التقايض  كورونا:  وباء  بسبب  التقايض  يف  املعارصة  النوازل  ومن 
ُبعد )التقايض التقني/اإللكرتوين(، وقد سبق ذكرها يف مسألة اإلقرار. ومما 
يتعلق بمسألة الشهادة ما نص عليه دليل خدمة التقايض عن ُبعد )التقايض 
املبحثني  يف  الواردة  واملراجع  املصادر  وينظر:   .366  :12 »املغني«،  قدامة،  ابن   )1(

السابقني.
انظر: )احتاد جملس القضاء يف اإلقرار بام يوجب احلد يف النظام( من هذا البحث.  )2(

مركز البحوث بوزارة العدل، »املبادئ والقرارات«، ص337.  )3(
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قد  والشهادة  واملحررات،  واملستندات  املذكرات  تبادل  من  اإللكرتوين( 
تكون مكتوبة فتعمها داللة النص.

كام أصدرت وكالة وزارة العدل للشؤون القضائية ضوابط أداء الشهادة 
واليمني والتلفظ باخللع والطالق يف التقايض عن ُبعد يف شهر شوال من عام 

1441هـ، وهي ست ضوابط، منها مما خيتص بموضوع البحث:

يف  القصاص  غري  يف  الشهود  واستجواب  بالشهادة  التلفظ  يكون   -«
خالل  من  ُبعد  عن  القضية  نظر  عند  احلدود  غري  ويف  دوهنا  ما  أو  النفس 
املعتمدة يف  املرئي( بواسطة األنظمة اإللكرتونية  ُبعد )االتصال  اجللسة عن 

الوزارة«.

التعازير،  العقوبات:  من  النص  داللة  فتعم  احلدود  غري  عىل  نص  فهنا 
فتأخذ حكمها يف الفقه.

ومن الضوابط: »- إذا كانت الشهادة يف دعوى قصاص يف النفس، أو 
فيام دوهنا، أو يف دعوى بحد؛ فيتعني لسامع شهادة الشاهد حضوره الشخيص 
للمحكمة إذا كان الشاهد يقيم يف نطاق اختصاصها املكاين. وجيوز للدائرة 
اختصاصها  نطاق  يقيم خارج  الشاهد  كان  إذا  ُبعد  فيهام عن  الشهادة  سامع 
املحكمة  مقر  يف  املرئي(  )االتصال  ُبعد  عن  اجللسة  خالل  من  املكاين، 
يف  الشهادة  وتؤدى  اختصاصها.  نطاق  يف  الشاهد  يقيم  التي  نوعًا  املختصة 

إحدى قاعات املحكمة«.
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العقوبات،  هذه  النص  داللة  فتعم  واحلدود،  القصاص،  عىل  نص  فهنا 
فتأخذ حكمها يف الفقه.

ومن الضوابط: »- جيب أن يكون نظر الشاهد عند االستامع إليه باجتاه 
عدسة الكامريا، وأال يتحدث مع أحد خارج اجللسة حتى انتهائها«.

فهنا نص عىل حتقيق احتاد اجللسة القضائية بمنع حتدث الشاهد يف اجللسة 
القضائية مع أحد خارجها.

ومن الضوابط: »- تثبت الدائرة حمرضًا كتابيًا بالوقائع كاملة، وال حيتج 
بالشهادة يف القضية إال بعد مصادقة الشاهد عىل حمرض القضية«.

القضائية  اجللسة  يف  الكائنة  بالشهادة  االحتجاج  عدم  عىل  نص  فهنا 
املتعلقة بالقضية إال بعد مصادقة الشاهد عىل حمرض القضية.

كام سبق ذكر صدر تعميم معايل رئيس املجلس األعىل للقضاء املكلف 
تقتض  مل  ما  حضوريًا،  باإلتالف  فيها  املطالب  القضايا  نظر  املتضمن 
يكون  أن  عىل  ُبعد،  عن  عقدها  املحكمة-  رئيس  يقدرها  الرضورة-التي 

ذلك بموافقة املتهم، وأن يكون أطراف القضية داخل املحكمة.



349
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

اتحاد مجلس القضاء وأثره في فقه العقوبات 

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

الخاتمة

وفيها أبرز النتائج والتوصيات.

النتائج:

1. دقة مسائل القضاء يف الرشع؛ إذ إّن ملجلس القضاء الرشعي أحكامًا 
ختتص به، ومنها: احتاده وأثره يف فقه العقوبات.

2. كلمة االحتاد يف لغة العرب تأيت بمعنى االنفراد بيشء واحد أصالة، 
احتاد  ومسألة  واحدًا،  شيئًا  يصريا  حتى  شيئني  بني  االمتزاج  بمعنى  وتأيت 

جملس القضاء ختتص باملعنى األخري.

أنواع متعددة، ومن مجلة هذه األنواع:  له  الذات واملعاين  3. االحتاد يف 
مسألة احتاد املجلس.

4. املراد بمجلس القضاء هو مكان التقايض.

5. املراد باجللسة القضائية هي امليقات الزماين واملكاين ملجلس القضاء.

6. املراد باحتاد جملس القضاء: هو املجلس القضائي الواحد.

7. ضابط احتاد جملس القضاء هو عدم قيام القايض من املجلس القضائي 
وذهابه منه، وهو داخل يف معنى عدم التفرق باألبدان.

8. بروز شأن مسألة احتاد جملس القضاء بتعّلقها بطرق اإلثبات، وهذه 
الطرق هي الدرع الواقي للحقوق، وسبيل إىل حتقيق العدل واإلنصاف.



350
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

اتحاد مجلس القضاء وأثره في فقه العقوبات 

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

9. يف فقه العقوبات ال َيِرُد احتاد جملس القضاء إال يف اإلقرار والشهادة 
يف كّل من الزنا، ورشب املسكر، والسقة.

10. وجود األثر املحمود ملسألة احتاد جملس القضاء يف حفظ الرضوريات 
اخلمس؛ بجرياهنا يف مسائل فقه العقوبات.

ُتدرأ  )احلدود  بقاعدة  القضائي  املجلس  احتاد  مسألة  تعّلق   .11
بالشبهات(؛ بدرء احلد عند عدم احتاد املجلس القضائي، وأثر ذلك يف السرت.

وإقامة  احلدود عند حتققه،  إقامة  القضائي:  املجلس  احتاد  آثار  12. من 
حد القذف عند عدمه.

التوصيات:

الدواوين  من  املجلس  باحتاد  املتعلقة  القضائية  التطبيقات  تقيص   .1
ثم  أو نحو ذلك(،  أو حمارض ضبط  أو سجالت  أو صكوكًا  القضائية )كتبًا 

مجعها.

إىل  وتشوفها  اإلسالمية،  الرشيعة  بمنزلة  الوعي  نرش  يف  االستمرار   .2
بالشبهة  احلد  درء  ارتباط  ببيان  وذلك  ذنب،  يف  وقع  من  كل  عىل  السرت 

بتخلف احتاد املجلس.

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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مقدمة

العلم  معاقَد  وشّيد  املُحكم،  بكتابه  الدين  قواعد  مهد  الذي  هلل  احلمد 
بخطابه وأحكم، فسبحان من حكم فأحكم، وأشهد أن ال إله إال اهلل حده ال 
رشيك له، شهادة هتدي إىل الطريق األقوم، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، 
أويل  وأصحابه  آله  وعىل  عليه  وسلم  اهلل  صىل  الكلم،  بجوامع  املخصوص 

املعايل واهلمم، أما بعد:

ظاهرة  من  وحديثًا-  -قدياًم  املجتمعات  من  جمتمع  خيلو  يكاد  ال  فإنه 
بعينه  جمتمعًا  خيص  ال  فهو  وأشكاله،  أنواعه  بشتى  واإلداري  املايل  الفساد 
أو دولة بذاهتا، وإنام هو ظاهرة عاملية تشكو منه كل الدول، وتعاين منه كل 

املجتمعات.

لقد استشعرت اململكة العربية السعودية خطورة الفساد املايل واإلداري، 
عليه  القضاء  أمهية  وأدركت  واملجتمع،  الفرد  عىل  السلبية  آثاره  وأدركت 
املايل  الفساد  عىل  القضاء  متطلبات  من  كان  وملا  منه؛  التقليل  األقل  عىل  أو 
الفساد  جرائم  من  جريمة  بارتكاب  إدانته  ثبتت  من  كل  معاقبة  واإلداري 
العام  للردع  وحتقيقًا  العامة،  والوظيفة  العام،  للامل  محايًة  واإلداري؛  املايل 
للمجتمع والردع اخلاص لإلفراد؛ وألنه ال سبيل إىل معاقبة اجلاين إال وفق 
عن  وذلك  نظامًا،  رشعًا  عليها  املنصوص  اإلجراءات  وفق  جترى  حماكمة 

طريق إقامة الدعوى اجلزائية العامة.
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وملا ظهرت قضايا الفساد املايل واإلداري بتعدد أنواعه واختالف طرقه 
متخصصة  قضائية  ودوائر  هيئات  ختصيص  إىل  احلاجة  واشتدت  وأساليبه، 
للنظر يف تلك القضايا، وملا كان من املناسب ختصيص هيئة تقوم باالستدالل، 
واإلداري؛  املايل  الفساد  جرائم  يف  العام  واالدعاء  والتحقيق،  والتحري، 
العالقة،  ذات  اجلهات  عىل  العبء  وختفيف  العدالة،  سري  حسن  لضامن 
ونظرًا خلصوصية الدعوى اجلزائية العامة يف قضايا الفساد املايل واإلداري، 
لذا  القضايا،  تلك  يف  بالنظر  املختصة  العدلية  املنظومة  دور  إلبراز  وسعيًا 

رأى الباحث أن يساهم يف دراسة هذا املوضوع وأن يكون البحث بعنوان:

)الدعوى اجلزائية العامة يف قضايا الفساد اإلداري واملايل(

)دراسة تطبيقية نظامية(

أمهية البحث:

يف  السعودية  العربية  اململكة  جهود  معرفة  يف  البحث  أمهية  تكمن   .1
القضاء عىل الفساد املايل واإلداري والتقليل منه.

2. إبراز دور املنظومة العدلية يف قضايا الفساد املايل واإلداري.

االستدالل،  بمرحلة  اخلاص  اإلجرائي  اجلانب  عىل  التعرف   .3
والتحقيق، واملحاكمة، يف قضايا الفساد املايل واإلداري.

اجلزائية  بالدعوى  املتعلقة  والتعليامت  والتعاميم،  األنظمة،  مجع   .4
الرجوع  ليسهل  واحد؛  موضع  يف  واإلداري  املايل  الفساد  جرائم  يف  العامة 

إليه واالستفادة منه.
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اململكة  يف  وأصالتها  العدلية  األنظمة  بني  والتوافق  التكامل  إبراز   .5
السعودية. العربية 

أسباب اختيار البحث:

أ. ما سبق ذكره من أمهية البحث.

كالقضاة،  به  عالقة  له  ومن  القضاء،  ملرفق  املوضوع  أمهية  ب. 
األنظمة  بسن  ُيعنى  ومن  اإلنسان،  حقوق  وهيئة  واملحامني،  واملستشارين، 

يف اململكة العربية السعودية.

املايل  الفساد  قضايا  يف  العامة  اجلزائية  الدعوى  خصوصية  بيان  ج. 
واإلداري يف اململكة العربية السعودية.

البحث: مشكلة 

تكمن مشكلة البحث فيام ييل:

أ. التعريف بامهية الفساد املايل واإلداري من الناحية النظامية.

الفساد  دعاوى  يف  العامة  اجلزائية  الدعوى  خصائص  عىل  التعرف  ب. 
املايل واإلداري.

يف  واإلداري،  املايل  الفساد  دعاوى  بمبارشة  املختصة  اجلهات  بيان  ج. 
واهليكلية  التنظيمية  »الرتتيبات  ضوء  يف  والتحقيق،  االستدالل،  مرحلة 
رقم  امللكي  باملرسوم  الصادرة  واإلداري«،  املايل  الفساد  بمكافحة  املتصلة 

)أ/277( يف 1441/4/15هـ.
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املايل  الفساد  جرائم  يف  واملحاكمة،  العام،  االدعاء  خصوصية  بيان  د. 
واإلداري، ومقارنتها مع األنظمة ذات العالقة.

البحث: أسئلة 

1. ما مفهوم الفساد املايل واإلداري؟

2. ما خصائص جرائم الفساد املايل واإلداري؟

املايل  الفساد  جرائم  يف  حكمه  يف  ومن  العام  املوظف  خصوصية  ما   .3
واإلداري؟

اإلداري  الفساد  قضايا  يف  العامة  اجلزائية  الدعوى  خصائص  ما   .4
واملايل؟

أهداف البحث:

- التعرف عىل مفهوم الفساد املايل واإلداري.

- بيان خصائص جرائم الفساد املايل واإلداري.

املايل  الفساد  جرائم  يف  حكمه  يف  ومن  العام  املوظف  خصائص  بيان   -
واإلداري

املايل  الفساد  قضايا  يف  العامة  اجلزائية  الدعوى  خصوصية  بيان   -
واإلداري.
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السابقة: الدراسات 

فإنني  السابقة،  والدراسات  البحوث  عىل  واالطالع  البحث  خالل  من 
مل أجد -يف حدود بحثي- رسالة علمية أو بحثًا حمكاًم حتدث عن »الرتتيبات 
والصادرة  واإلداري«  املايل  الفساد  بمكافحة  املتصلة  واهليكلية  التنظيمية 
باملرسوم امللكي رقم )أ/277( يف 1441/4/15هـ، وعىل الرغم من ذلك 
فإنني سأعرض وبإمجال بعض الدراسات التي تناولت مسائل الفساد املايل 
واإلداري، ومن ثم بيان الفرق بينها وبني موضوع دراستي، وهي عىل النحو 

التايل:

- بحث بعنوان »عالقة اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد بجهات التحقيق«، 
بحث مقدم استكامالً ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجستري بجامعة األمري 
نايف - قسم العدالة اجلنائية، إعداد الطالب: حممد مسفر جمدل القحطاين، 

إرشاف الدكتور: مروان رشيف القحف، عام 2013م.

من  احلد  يف  ودورها  اإلداري  الفساد  مكافحة  »آليات  بعنوان  بحث   -
درجة  عىل  احلصول  ملتطلبات  استكامالً  مقدم  بحث  االقتصادية«،  املخاطر 
الرشيف،  يارس أمحد شاكر  الطالب:  إعداد  نايف،  املاجستري بجامعة األمري 

إرشاف الدكتور: عيل ضبيان الرشيدي، عام 2019م.

اململكة  يف  واملايل  اإلداري  الفساد  مكافحة  »جهود  بعنوان  بحث   -
كلية  القاهرة،  القانونية، جامعة  املجلة  منشور يف  السعودية«، بحث  العربية 

احلقوق، إعداد الدكتور: رشهيان ممدوح حسن أمحد، عام 1422هـ.
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- ويالحظ عىل الدراسات السابقة ما ييل:

املايل  الفساد  بامهية  التعريف  عن  باحلديث  السابقة  البحوث  متيزت 
والتأصيل  منه،  والوقاية  وأنواعه وخصائصه، وسبل مكافحته،  واإلداري، 

الرشعي والنظامي بشكل عام.

وقد متيزت دراستي عن مجيع الدراسات السابقة بام ييل:

- أن دراستي ستكون حول خصوصية الدعوى العامة يف قضايا الفساد 
املايل واإلداري، يف مراحل سري الدعوى اجلزائية العامة، يف ضوء »الرتتيبات 
والصادرة  واإلداري«  املايل  الفساد  بمكافحة  املتصلة  واهليكلية  التنظيمية 

باألمر امللكي الكريم رقم )أ/277( يف 1441/4/15هـ.

اإلجرائية،  الناحية  من  الرتتيبات  تلك  دراسة  تتناول  دراستي  أن   -
املستطاع-، ودراسة  العميل-حسب  الواقع  العمل يف  بام جرى عليه  مقارنة 

األنظمة، والتعليامت، والتعاميم ذات الصلة.

قضايا  يف  العامة  اجلزائية  الدعوى  خصوصية  عن  حتدث  دراستي  أن   -
الفساد املايل اإلداري، أثناء سري الدعوى اجلزائية العامة، بخالف ما عداها 

من اجلرائم.

البحث: منهج 

النحو  عىل  املقارن،  االستقرائي  التحلييل  باملنهج  البحث  يف  االلتزام 
اآليت:

1. وضع عنوان للمسألة بعبارة دقيقة واضحة.
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2. الرتكيز عىل موضوع البحث، وجتنب االستطراد.

ذات  والتعاميم  والتعليامت،  النظامية،  النصوص  بذكر  العناية   .3
العالقة.

عن  يغني  ما  فيها  وجد  إن  األصلية  املصادر  أمهات  عىل  االعتامد   .4
غريها.

5. العناية بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الرتقيم.

6. إتباع البحث بفهرس للمصادر.

خطة البحث:

مقدمة:

والدراسات  وأهدافه،  اختياره،  وأسباب  املوضوع،  أمهية  وتضمنت: 
السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.

املبحث األول: التعريف بمفردات العنوان.

املبحث الثاين: خصائص الدعوى اجلزئية العامة يف دعاوى الفساد املايل 
واإلداري.

دعاوى  يف  حكمه  يف  َومن  العام  املوظف  خصوصية  الثالث:  املبحث 
الفساد املايل واإلداري.

املبحث الرابع: اجلهات املختصة بالنظر يف دعاوى الفساد املايل واإلداري.

املبحث اخلامس: خصوصية املحاكمة يف قضايا الفساد املايل واإلداري.
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المبحث األول
تعريف الفساد المالي واإلداري

يستحسن يف مطلع هذا البحث التعريف بمفردات العنوان، وقد اقترص 
الباحث عىل تعريف الفساد املايل واإلداري مركبًا من الناحية النظامية؛ جتنبًا 

لإلطالة؛ وألن البحث ُيعنى باجلانب النظامي فقط، وبيان ذلك فيام ييل:

المطلب األول: تعريف الفساد المالي:

ما  ذلك  ومن  املعنى،  يف  ومتقاربة  متعددة  بتعاريف  املايل  الفساد  ُعرف 
ييل:

- فعرف بأنه: »هدر املال العام وضياعه، واستغالله يف منافع شخصية، 
أو حزبية، أو قومية«)1(.

أجل  من  العامة  األموال  حتويل  أو  استخدام  »سوء  بأنه:  وعرف   -
مصلحة خاصة، أو تبديد األموال يف مقابل خدمة، أو تأثري معني«)2(.

أو  القوانني،  خمالفة  عىل  املبنية  املالية  »االنحرافات  بأنه:  وعرف   -
األنظمة، أو منظامت املجتمع املدين، ورشكات القطاع اخلاص«)3(.

الفساد اإلداري وتطبيقاته يف العراق، لعادل جابر الكويف، 2009م، ص)11(.  )1(
قاموس املصطلحات االقتصادية، لعيل أمحد، ص)51(.  )2(

صالح،  مفتاح  للدكتور  قياسه،  مؤرشات  مظاهره،  أسبابه،  واملايل،  اإلداري  الفساد   )3(
ومعاريف فريدة، بحث منشور، جامعة حممد خيرض - بسكرة، 2012م.
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استغل  إذا  ماليًا،  فاسدًا  املوظف  يعد  السابقة  التعاريف  خالل  ومن 
من  وسيلة  بأي  املال  عىل  احلصول  ألجل  استخدامه؛  أساء  أو  منصبه، 

الوسائل غري املرشوعة، أو إهداره وتبديده.

المطلب الثاني: تعريف الفساد اإلداري:

املعنى، ومن ذلك  متعددة ومتقاربة يف  بتعاريف  اإلداري  الفساد  ُعرف 
ما ييل:

- فعرف بأنه: »إخالل باملصالح والواجبات العامة«)1(.

- وعرف بأنه: »استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مصالح خاصة«)2(.

- وعرف بأنه: »النشاطات التي تتم داخل جهاز حكومي، والتي تؤدي 
اجلمهور،  طلبات  يمثل  الذي  الرسمي  هدفه  عن  اجلهاز  ذلك  َحرف  إىل 
متجددة  بصبغة  ذلك  كان  سواء  خاصة،  أهداف  لصالح  العامة،  واملصلحة 

أم ال، وسواء كان ذلك بأسلوب فردي، أو مجاعي منظم«)3(.

بأنه: »كل سلوك أو ترصف إجيايب أو سلبي من قبل موظف  - وعرف 
عام، أو أي شخص مكلف بخدمة عامة أو ما يف حكمها، هيدف إىل حتقيق 

فواد  ترمجة  أكرمان،  روز  لسوزان  اإلصالح،  العواقب،  األسباب،  واحلكم،  الفساد   )1(
رسوجي، دار األهلية، ط1، عامن، 2003م، ص)15(.

اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإلداري، حلاحا عبد العايل، أطروحة دكتوراه، كلية   )2(
احلقوق، جامعة حممد خضري، بسكرة، 2013م، ص)55(.

الفساد احلكومي يف الدول النامية، لعباد حممد عيل باش، جملة القادسية للعلوم اإلدارية   )3(
واالقتصادية، املجلد )5(، العدد )3(، 2002م، ص )203(.
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مصالح شخصية مادية، أو معنوية، أو إجتامعية، سواء لنفسه، أو ألشخاص 
آخرين، عىل حساب املصلحة العامة، واستغالل أو استثامر سلطاته الفعلية، 
أو املفرتضة هلذه الغاية، ويشمل أيضًا أفعال وترصفات الطرف اآلخر الذي 
يعرض، أو يقدم مثل هذه املنافع، وكل من يشرتك، أو يتوسط يف ذلك«)1(.

ومن خالل التعاريف السابقة يعد املوظف فاسدًا إداريًا إذا َقبِل ماالً، أو 
هدية ذات قيمة مالية مقابل أداء عمل ملزم بأدائه رسميًا باملجان، أو ممنوع 
من أدائه رسميًا، وإذا مارس سلطاته التقديرية مستغاًل منصبه اإلداري، أو 
أساء استخدام السلطة الرسمية، ورجح املصلحة له، وألصدقائه، وأقاربه، 

عىل املصلحة العامة، سواء كان ذلك بأسلوب فردي أو مجاعي.

اجلديدة،  اجلامعة  دار  مطر،  الفتاح  عبد  لعصام  ومظاهره،  أسبابه  اإلداري  الفساد   )1(
اإلسكندرية، مرص، 2011م، ص )31(.
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الثاني المبحث 
خصائص الدعاوى الجزائية العامة في قضايا الفساد 

المالي واإلداري

وفيه ستة مطالب:
المطلب األول: أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف:

اجلزائية«)1(  اإلجراءات  »نظام  من  املائة  بعد  عرشة  الثانية  املادة  نصت 
النائب العام -بعد االتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن  عىل أن: »حيدد 
الدولة- ما يعد من اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف وينرش ذلك يف اجلريدة 
الوزاري)2(،  القرار  من  أوالً  البند  من   )4( الفقرة  نصت  وقد  الرسمية«، 
ثالث  عن  تزيد  مدة  بالسجن  نظامًا،  عليها  املعاقب  »اجلرائم  نصه:  ما 
املتعلقة  األنظمة  يف  الواردة  اجلرمية  األفعال  تلك  إىل  وبالنظر  سنوات«)3(، 
بقضايا الفساد املايل واإلداري، يالحظ أن معظمها تعد من اجلرائم الكبرية 

املوجبة للتوقيف)4(، ويرتتب عىل ذلك ما ييل)5(:
وتاريخ  )م/2(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  اجلزائية«  اإلجراءات  »نظام   )1(

1435/1/22هـ، نرش يف جريدة أم القرى، العدد )4491( يف 1435/2/3هـ.
رقم )1( يف 1422/1/1هـ واملتضمن بيان اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف.  )2(

اجلرائم  ببيان  1442/1/1هـ  يف   )1( رقم  اهلل-  -حفظه  العام  النائب  قرار  صدر   )3(
للتوقيف. الكبرية املوجبة 

يف  )م/36(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الرشوة«،  مكافحة  »نظام  انظر:   )4(
رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  األموال«،  غسل  مكافحة  »نظام  1412/12/29هـ، 
باملرسوم  الصادر  التزوير«،  جلرائم  اجلزائي  »النظام  1439/2/5هـ،  يف  )م/20( 

امللكي رقم )م/11( بتاريخ1435/2/18هـ، ... إلخ.
ال تنطبق هذه األحكام عىل اجلرائم غري املوجبة للتوقيف.  )5(
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1. وجوب استجواب املتهم لدى وحدة التحقيق اجلنائي، هبيئة الرقابة 
بعد  للمتهم  توقيف  أمر  وإصدار  ساعة)1(،   )24( خالل  الفساد  ومكافحة 

استجوابه)2(.

2. إذا كان املتهم أجنبيًا، وجب عىل جهة الضبط والتحقيق إبالغ وزارة 
اخلارجية للنظر يف إحاطة ممثلية بالده)3(.

املختصة، وال  املحكمة  إىل  مبارشة  الدعوى  إحالة  للمحقق  3. ال جيوز 
إجراء  املحقق  عىل  جيب  بل  للمحاكمة،  مبارشة  باحلضور  املتهم  ُيكلف 

استجواب مفصل يف الواقعة اجلرمية)4(.

هي  املحكمة  تكون  اإلحالة  وبعد  موقوفًا،  املحكمة  إىل  املتهم  حيال   .4
املختصة بتمديد فرتة التوقيف أو اإلفراج عنه)5(.

5. ال يكون أمر حفظ الدعوى لعدم كفاية األدلة نافذًا إال بعد مصادقة 
رئيس اهليئة أو من ينيبه)6(.

انظر: املادة )109( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )1(
انظر: املادة )113( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«، املادة )24( من »الالئحة التنفيذية   )2(

لنظام اإلجراءات اجلزائية«.
انظر: املادة )175( من »الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية«.  )3(

انظر: املادة )65( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )4(
انظر: املادة )123( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )5(
انظر: املادة )124( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )6(
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ال  املتهم  تغيب  حال  ويف  املحاكمة،  أثناء  بنفسه  املتهم  حضور  يلزم   .6
كام  بحضوره)1(،  إال  حيكم  وال  آخر،  موعد  حتديد  ويتم  الدعوى  يف  حيكم 

جيب حضور املدعي العام جلسات املحاكمة)2(.

املتعلقة  اجلرمية  األوصاف  غالب  جعل  السعودي  املنظم  فإن  وعليه 
محاية  للتوقيف؛  املوجبة  الكبرية  اجلرائم  من  واإلداري  املايل  الفساد  بقضايا 
العام  للردع  وحتقيقًا  الفساد،  عىل  وقضاء  العامة،  والوظيفة  العام،  للامل 

واخلاص.

المطلب الثاني: ال يتوقف على إقامة الدعوى الجزائية العامة في 
ينوب  أومن  المجني عليه،  المالي واإلداري شكوى  الفساد  جرائم 

عنه:

يرد عىل الدعوى اجلزائية العامة -قيد الشكوى)3(- كامنع من موانع إقامة 
الدعوى اجلزائية العامة، فاألصل أن الدعوى اجلزائية العامة ال يتم حتريكها 
إال بناء عىل شكوى)4(من املجني عليه أو ممن ينوب عنه، لدى جهة الضبط، 
استنادًا  املتهم،  ضد  العامة  اجلزائية  الدعوى  حتريك  طالبًا  العامة،  النيابة  أو 

-98( واملادتني  اجلزائية«،  اإلجراءات  »نظام  من   )140-139  -181( املواد  انظر:   )1(
180( من »الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية«.

»الالئحة  من   )108( واملادة  اجلزائية«،  اإلجراءات  »نظام  من   )156( املادة  انظر:   )2(
التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية«.

يقصد بقيد الشكوى: توقف إقامة الدعوى اجلزائية العامة، وعدم اختاذ أي إجراء من   )3(
إجراءاهتا -يف جرائم معينة- إال بناء عىل طلب املجني عليه أو ممن ينوب عنه.

انظر: املادة )17( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )4(
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أنه:  السابعة عرشة من »نظام اإلجراءات اجلزائية« والتي نصت عىل  للامدة 
»ال جتوز إقامة الدعوى اجلزائية أو إجراء التحقيق يف اجلرائم الواجب فيها 
حق خاص لألفراد إال بناًء عىل شكوى من املجني عليه، أو ممَْن ينوب عنه، 

أو وارثه من بعده إىل اجلهة املختصة«.

حتريك  اجلزائية«  اإلجراءات  »نظام  أجاز  فقد  األصل  من  واستثناء 
الدعوى اجلزائية العامة ضد املتهم من دون -قيد الشكوى من املجني عليه 

أو ممن ينوب عنه- إذا حتقق أحد الرشطني التاليني:

أوالً: إذا تعدى الرضر فيه املجني عليه إىل غريه، فإن اقترص الرضر عىل 
املجني عليه -كقضايا السب والشتم- فال تقام الدعوى اجلزائية العامة)1(، 
املختصة  املحكمة  أمام  مبارشة  بحقه  املطالبة  اخلاص  باحلق  وللمدعي 

مبارشة)2(.

ثانيًا: إذا وجدت مصلحة عامة يف إقامة الدعوى اجلزائية العامة، فإذا مل 
توجد مصلحة عامة فتحفظ األوراق أو الدعوى -حسب احلال-)3(.

وتعميم  اجلزائية«،  اإلجراءات  لنظام  التنفيذية  »الالئحة  من   )17  ،4( املادتني  انظر:   )1(
)قضايا  واملتضمن  1411/6/2هـ  يف   )372( رقم  اهلل-  -حفظ  العام  النائب  معايل 
تعترب  اخلاصة(  )املحادثات  يف  االجتامعي  التواصل  برنامج  خالل  من  والشتم  السب 
من قضايا احلقوق اخلاصة، التي ال ينعقد االختصاص فيها للنيابة العامة، لعدم وجود 

مصلحة عامة يف حتريك الدعوى العامة(.
انظر: املواد )94، 124، 147( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )2(

انظر: املادتني )63، 124( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )3(



374
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الدعوى الجزائية العامة في جرائم الفساد المالي واإلداري 

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

اجلزائية« عىل:  اإلجراءات  »نظام  من  السابعة عرشة  املادة  حيث نصت 
» ال جتوز إقامة الدعوى اجلزائية أو إجراء التحقيق يف اجلرائم الواجب فيها 
حق خاص لألفراد إال بناًء عىل شكوى من املجني عليه، أو ممَْن ينوب عنه، 
أو وارثه من بعده إىل اجلهة املختصة؛ إال إذا رأت النيابة العامة مصلحة عامة 

يف رفع الدعوى والتحقيق يف هذه اجلرائم«.

الدعوى  حتريك  الفساد)1(  ومكافحة  الرقابة  هليئة  جيوز  فإنه  وبالتايل 
مايل  فساد  جريمة  ارتكابه  عىل  األدلة  قامت  من  كل  ضد  العامة  اجلزائية 
الفساد  جرائم  خصائص  من  ألن  الشكوى-؛  بقيد  التقيد  -دون  إداري  أو 
عىل  اقتصاره  وعدم  ككل،  املجتمع  إىل  فيها  الرضر  تعدي  واملايل  اإلداري 
العامة فيها مصلحة عامة للمجتمع؛  الفرد، كام أن حتريك الدعوى اجلزائية 
والشفافية،  للنزاهة  وحتقيق  العامة،  والوظيفة  العام،  املال  محاية  من  فيها  ملا 
وتطهري للمجتمع من آثاره وتبعاته الوخيمة، وحتقيق للردع العام للمجتمع، 

والردع اخلاص لألفراد.

إن تقييد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يف جرائم الفساد اإلداري واملايل 
-بقيد الشكوى- ال حيقق املصلحة العامة؛ ألسباب منها عىل سبيل املثال ال 

احلرص:

)277/أ(  رقم  الكريم  امللكي  لألمر  استنادًا  الفساد  قضايا  يف  االختصاص  بحكم   )1(
املتصلة  واهليكلية  التنظيمية  »الرتتيبات  عىل  املوافقة  املتضمن  1441/4/15هـ  يف 

بمكافحة الفساد املايل واإلداري«.
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الفساد املايل واإلداري قد ال يتحقق فيها بالرضورة رضر  1. أن قضايا 
ألحد من األفراد؛ ألن من خصائصها أن الرضر فيها متعد للمجتمع.

2. أن املترضر قد ال يتقدم بشكوى للجهات املختصة يف قضايا الفساد؛ 
الرشوة، أو مزورًا، أو مستجيبًا لرجاء  كونه رشيكًا يف اجلريمة، كوسيط يف 

أو توصية...إلخ.

3. أن املترضر قد ال يتقدم بشكوى للجهات املختصة يف قضايا الفساد؛ 
كون املتهم أقنعه بالتنازل عن حقه بمقابل مادي، أو بدون مقابل مادي، أو 
تنازل نتيجة هتديد، أو عدم مقدرة املترضر عىل إقامة الدعوى وحتمل نفقاهتا 

وتبعاهتا)1(.

4. أن املترضر قد ال يتقدم بشكوى للجهات املختصة يف قضايا الفساد 
تفاديًا لرضر أكرب يتصوره -كترضر جتارته، أو ترضر سمعة عائلته... إلخ-.

وقد نصت احلادية واخلمسون بعد املائة من »نظام اإلجراءات اجلزائية«: 
الدعوى  عىل  تأثري  دعواه  اخلاص  باحلق  املدعي  لرتك  يكون  »ال  أنه:  عىل 
ليس  الفساد  قضايا  يف  دعواه  اخلاص  باحلق  املدعي  فرتك  العامة«،  اجلزائية 
يف  املتهم  ضد  العامة  اجلزائية  الدعوى  نظر  إجراءات  يف  السري  عىل  تأثري  له 

قضايا الفساد املايل واإلداري)2(.

الدعوى اجلزائية اخلاصة غري مستثناة من »نظام التكاليف القضائية« الصادر باملرسوم   )1(
رقم  الوزراء  قرار جملس  واملبني عىل  1443/1/30هـ  وتاريخ  رقم )م/16(  امللكي 

)65( وتاريخ 1443/1/23هـ، انظر: املادة )2( من نفس النظام.
رقم )م/2( بتاريخ 1435/1/22هـ.  )2(
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عنه،  ينوب  ممن  أو  عليه  املجني  جتعل  قد  التي  األسباب  من  مجلة  فهذه 
اإلداري،  أو  املايل  الفساد  قضايا  يف  املختصة،  للجهات  بشكوى  يتقدم  ال 

ومربرات عدم تقيد اهليئة بقيد الشكوى يف جرائم الفساد املايل واإلداري.

المطلب الثالث: انعدام الحصانة في جرائم الفساد المالي واإلداري:

األصل يف النظام السعودي أن االدعاء العام يقام مبارشة بدون قيد عىل 
من ارتكب جريمة من اجلرائم -سواء جريمة فساد أو غريها-)1(.

واستثناء هلذا األصل، فقد استثنى النظام أصنافًا من الناس -العتبارات 
السعودية،  العربية  للمملكة  الداخيل  النظام  إىل  راجع  بعضها  معينة- 
وهو  مبارشة،  العام  االدعاء  يقام  فال  الدويل)2(،  القانون  إىل  راجع  وبعضها 
ما يطلق عليه »احلصانة القضائية«)3( أو - قيد اإلذن)4(، وهذا االستثناء يعد 
قيدًا عىل الدعوى اجلزائية العامة، فال يقام االدعاء العام أو ُيتخذ إجراء من 
أو  قاضيًا  أو  املتهم وزيرًا  لكونه  املختص؛  اإلذن من  أخذ  بعد  إال  إجراءاته 

من يف حكمهام.

انظر: عموم املادة )15( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )1(
مل أتطرق إىل احلصانة الدبلوماسية، بحكم أنه يطبق عليه أنظمة بالده، وال تنطبق عليه   )2(
1961م  لعام  الدبلوماسية  للعالقات  فيينا  اتفاقية  انظر:  السعودية.  اجلزائية  األنظمة 

والتي صادقت عليها اململكة يف عام1981م.
عرفت احلصانة القضائية يف القانون بأهنا: »محاية أشخاص معينني من املالحقة القضائية   )3(

عن األفعال التي يرتكبوهنا«، الدعوى اجلزائية، لعبد الوهاب بدره، )174/1(.
إجراء  أي  اختاذ  وعدم  العامة  اجلزائية  الدعوى  إقامة  توقف  اإلذن:  بقيد  يقصد   )4(
صاحب  من  اإلذن  عىل  بناء  إال  )املتهم(  الفاعل  صفة  إىل  عائد  بسبب  إجراءاهتا  من 

الصالحية. انظر: اإلجراءات اجلنائية، ملحمد أبو عامر، ص )370(.
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أجل  من  ال  العامة)1(،  املصلحة  أجل  من  جاء  الصنفني  هذين  واستثناء 
عىل  ذلك  وبيان  القضائية،  احلصانة  هلم  أعطيت  الذين  األشخاص  مصالح 

التايل: النحو 

أوالً: الوزراء ومن يف حكمهم:

دعوى  ترفع  »ال  أنه:  عىل  امللكي)2(  املرسوم  من  )رابعًا(  الفقرة  نصت 
جزائية عىل الوزير، أو من يشغل مرتبة وزير، أو من سبق أن عني وزيرًا، أو 
شغل مرتبة وزير؛ إال بعد الرفع عن ذلك إىل امللك للنظر فيها«. كام نصت 
»الالئحة  من  املائة  بعد  والسبعني  التاسعة  املادة  من  )أوالً(  الفقرة  املادة 
التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية«)3( عىل أنه: »ال جيوز بغري إذن من امللك 
وزيرًا،  أن عني  أو من سبق  وزير،  مرتبة  يشغل  أو من  الوزير،  القبض عىل 
أو شغل مرتبة وزير، وال توقيفه، وال اختاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق 
معه، أو رفع دعوى جزائية ضده؛ وذلك ما مل يكن متلبسًا)4( بجريمة، ويف 

وألجل  الدولة؛  عن  نيابة  هبا  يقومون  والتي  الرسمية،  عملهم  مقتضيات  يف  تتمثل   )1(
الوظيفية،  أعامهلم  بسبب  تطوهلم  والتي  الكيدية،  الدعاوى  أو  الشكاوى،  من  محايتهم 

وضامن استقالهلم عن السلطة التنفيذية...إلخ.
رقم )م/2( وتاريخ 1435/1/22هـ.  )2(

الوزراء  جملس  قرار  بموجب  الصادرة  اجلزائية«  اإلجراءات  لنظام  التنفيذية  »الالئحة   )3(
رقم )142( وتاريخ 1436/3/21هـ، نرشت يف جريدة أم القرى، العدد )4553( 

يف 1436/4/24هـ.
رشح  اكتشافها«  وحلظة  اجلريمة  ارتكاب  حلظة  بني  الزمني  »التقارب  بالتلبس:  يقصد   )4(

قانون اإلجراءات اجلنائية، ملحمود حسني، ص)411(.
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امللك  إىل  أمره  الداخلية  وزير  يرفع  أن  عىل  عليه،  التحفظ  جيوز  احلالة  هذه 
خالل أربع وعرشين ساعة من وقت التحفظ عليه«.

ثانيًا: القضاة ومن يف حكمهم:
عند  »جيب  عىل:  القضاء«)1(  »نظام  من  والستون  الثامنة  املادة  نصت 
بجريمة  تلبسه)2(  حالة  -يف  وتوقيفه  القضائي  السلك  عضو  عىل  القبض 
ساعة  وعرشين  أربع  خالل  للقضاء  األعىل  املجلس  إىل  أمره-  يرفع  أن 
عنه  اإلفراج  أو  توقيفه  استمرار  إما  يقرر  أن  وللمجلس  عليه،  القبض  من 
أقواله أمام  القضائي أن يطلب سامع  بكفالة أو بغري كفالة، ولعضو السلك 
القرار  يف  التوقيف  مدة  املجلس  وحيدد  عليه،  األمر  عرض  عند  املجلس 
ذكرها  السالف  اإلجراءات  وتراعى  باستمراره،  أو  بالتوقيف  يصدر  الذي 
كلام ُرئي استمرار التوقيف بعد انقضاء املدة التي قررها املجلس، وفيام عدا 
ما ذكر، ال جيوز القبض عىل عضو السلك القضائي أو اختاذ أي إجراء من 
إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى اجلزائية عليه، إال بإذن من املجلس، 
ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات املقيدة حلريتهم يف أماكن 

مستقلة«)3(.

أم  جريدة  يف  نرش  1428/9/19هـ،  وتاريخ  )م/78(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر   )1(
القرى، العدد )4170( يف 1428/9/30هـ.

املادة  انظر:  احلرص،  سبيل  عىل  التلبس  حاالت  عىل  اجلزائية«  اإلجراءات  »نظام  نص   )2(
)30( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«

انظر: املادة )41( من »نظام ديوان املظامل«، واملادة )19( من »نظام النيابة العامة«، فقد   )3(
نصتا عىل مثل ما نصت عليه املادة )68( من »نظام القضاء«.
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احلصانة  عىل  نصت  التي  النظامية  املواد  فإنه  سبق  ما  عىل  وتأسيسًا 
القضائية للوزراء ومن يف حكمهم، والقضاة ومن يف حكمهم تتضمن ثالثة 

أمور:

أوالً: عدم القبض عىل الوزراء أو القضاة ومن يف حكمهام.

ثانيًا: عدم اختاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معهم.

ثالثًا: عدم رفع الدعوى اجلزائية عليهم.

من  حكمهم  يف  ومن  والقضاة  الوزراء  محاية  تعني  ال  احلصانة  وهذه 
اجلزائية  اإلجراءات  اختاذ  توقف  تعني  وإنام  اجلريمة؛  ثبوت  حال  العقوبة 

بحقهام عىل اإلذن من صاحب الصالحية)1(، واألمر ال خيلو من أمرين:

فرتتفع  التحقيق،  إجراءات  باختاذ  الصالحية  صاحب  إذن)2(  أوالً: 
احلصانة ويتم السري يف إجراءات الدعوى اجلزائية.

إجراءات  باختاذ  الصالحية  صاحب  من  املوافقة  عدم  صدور  ثانيًا: 
إجراءات  من  إجراء  أي  اختاذ  جيوز  وال  احلصانة،  ترتفع  فال  التحقيق، 

التحقيق.

املراد بصاحب الصالحية: »امللك - املجلس األعىل للقضاء - جملس القضاء اإلداري   )1(
- جملس النيابة العامة - كل حسب اختصاصه-«.

املقصود باإلذن هنا: هو »ترصيح سلطة عامة -خمتصة- عىل عدم اعرتاضها عىل رفع   )2(
عامر،  أبو  ملحمد  اجلنائية،  اإلجراءات  إليها«  ُمنتٍم  مع  التحقيق  أو  اجلزائية،  الدعوى 

)ص370(.



380
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الدعوى الجزائية العامة في جرائم الفساد المالي واإلداري 

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

-جهة  الفساد  ومكافحة  الرقابة  هليئة  ظهر  إذا  فإنه  سبق  عىل  وتأسيسًا 
االستدالل أو التحقيق- اشتباه وقوع جريمة فساد مايل أو إداري ضد وزير، 

أو قاٍض أو من يف حكمهام، فإن األمر ال خيلو من حالتني:

احلالة األوىل: إذا مل يكن -الوزير أو القايض أو من يف حكمهام- متلبسًا 
باجلريمة، وقامت أدلة أو قرائن ضده باالشتباه بقيامه بجريمة فساد مايل أو 
إداري، فإنه يتم طلب اإلذن من صاحب الصالحية باختاذ إجراءات السري 
يف الدعوى اجلزائية، فإن صدرت املوافقة فيتم اختاذ إجراءات إقامة الدعوى 
العامة، وإن مل حيصل اإلذن فال يتخذ أي إجراء من إجراءات إقامة الدعوى 

اجلزائية.

متلبسًا  حكمهام-  يف  من  أو  القايض  أو  -الوزير  كان  إذا  الثانية:  احلالة 
باجلريمة، فإن األمر ال خيلو من حالتني:

جيب  فإنه  حكمه-  يف  من  أو  -وزيرًا  باجلريمة  املتلبس  يكون  أن  أوالً: 
أربع  امللك خالل  إىل  أمره  الداخلية  يرفع وزير  أن  فقط، عىل  التحفظ عليه 

وعرشين ساعة من وقت التحفظ عليه.

متلبسًا  حكمه  يف  من  أو  الوزير  عىل  القبض  حال  املتبعة  فاإلجراءات 
باجلريمة ما ييل:

وزير  طريق  عن  امللك  إىل  أمره  رفع  ثم  ومن  فقط،  عليه  التحفظ   .1
الداخلية خالل أربع وعرشين ساعة من وقت التحفظ عليه.
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2. عدم جواز القبض عليه، وبالتايل فال جيوز للقائم بالتحفظ أن يقوم 
بتفتيشه شخصيًا بحثًا عن األدلة املتعلقة باجلريمة املتلبس هبا؛ ألنه ال تنطبق 
عىل هذه احلالة قاعدة متى ما جاز لرجل الضبط اجلنائي القبض عىل املتهم 

جاز له تفتيشه.

التحقيق  أو  االستدالل،  إجراءات  من  إجراء  أي  اختاذ  جواز  عدم   .3
بحقه، كسامع أقواله، أو استجوابه، أو تفتيشه، أو إجراء مواجهة...إلخ، إال 

بعد صدور املوافقة من صاحب الصالحية.

ثانيًا: أن يكون املتلبس باجلريمة قاضيًا أو من يف حكمه، فيجوز القبض 
إبالغ  وجيب  معه،  التحقيق  إجراءات  واختاذ  وتفتيشه  معه  والتحقيق  عليه 
من  ساعة  وعرشين  أربع  خالل  حكمه  يف  من  أو  القايض  هلا  التابع  اجلهة 
القبض عليه، ولتلك اجلهة تقرير إما استمرار توقيفه أو اإلفراج عنه بكفالة 
أو بغري كفالة، وال جيوز بعد ذلك اختاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه 

أو رفع الدعوى اجلزائية عليه إال بموافقتها)1(.

عىل  القبض  حال  الفساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  به  تتقيد  أن  ينبغي  ومما 
الوزير أو القايض أو من يف حكمهام ما ييل:

من  ساعة  وعرشين  أربع  خالل  باإلذن  املختصة  اجلهة  إبالغ  رسعة   .1
حال واقعة التحفظ أو القبض)2(.

انظر: االدعاء العام وأحكام يف الفقه والنظام، للدكتور طلحة غوث )438(، وبترصف   )1(
من الباحث.

انظر: املادة )1/179( من »الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية«.  )2(
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2. يكون التحفظ عىل الوزير أو توقيف القايض يف أماكن مستقلة)1(.

النظر يف  التي تدخل يف مشمول إذن امللك، وعدم  الوقائع  النظر يف   .3
وقائع ال تدخل يف مشمول إذن امللك)2(.

ومكافحة  الرقابة  هيئة  مع  التام  التعاون  املختصة  اجلهات  مجيع  وعىل 
املختصة  أنه: »عىل مجيع اجلهات  املادة )عارشًا()3( عىل  الفساد حيث نصت 
التعاون التام مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بام يضمن االستجابة الفورية 
لطلبات اهليئة فيام يتصل بقضايا الفساد املايل واإلداري، ويف حال تقصري أي 
املتسبب  فيساءل  املهامت  تلك  شأن  يف  موظفيها  أحد  أو  اجلهات  تلك  من 

وتتخذ بحقه اإلجراءات النظامية«.

التحقيق  وحدة  أو  االستدالل،  جلهة  جيوز  أنه  إليه  اإلشارة  حيسن  ومما 
االستدالل  إجراءات  من  اجراء  أي  اختاذ  الفساد  ومكافحة  التحقيق  هبيئة 
القايض  أو  الوزير  ارتكاهبا  يف  يشتبه  التي  واإلداري  املايل  الفساد  جرائم  يف 
-أو من يف حكمهام- كاستقبال البالغات والشكاوى، والبحث والتحري، 
احلصانة  إن  حيث  اخلارجية،  املادية  األدلة  وضبط  واملعاينة،  واالنتقال 
قارصة عىل حتريك الدعوى اجلزائية العامة فقط، وليس هناك ما يمنع جهة 
الفساد  جرائم  يف  االستدالل  إجراءات  من  إجراء  أي  اختاذ  من  االستدالل 

املايل واإلداري التي يشتبه يف ارتكاب الوزير أو القايض.

انظر: املادة )3/179( من »الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية«.  )1(

انظر: املادة )4/179( من »الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية«.  )2(
من »الرتتيبات التنظيمية واهليكلية املتصلة بمكافحة الفساد املايل واإلداري«.  )3(
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المطلب الرابع: جرائم الفساد المالي واإلداري ال تنقضي بالتقادم:

الدعوى  انقضاء  أسباب  عىل  رصاحة  اجلزائية«  اإلجراءات  »نظام  نص 
العامة يف مجيع دعاوى احلق العام، حيث نصت املادة الثانية والعرشون من 
يف  العامة  اجلزائية  الدعوى  »تنقيض  أنه:  عىل  اجلزائية«  اإلجراءات  »نظام 

إحدى احلاالت اآلتية:

1. صدور حكم هنائي.

2. عفو ويل األمر فيام يدخله العفو.

3. ما تكون التوبة فيه بضوابطها الرشعية مسقطة للعقوبة.

4. وفاة املتهم«.

انقضاء  قرص  اجلزائية«  اإلجراءات  »نظام  فإن  سبق  ما  عىل  وتأسيسًا 
الدعوى العامة عىل األسباب األربعة -سابقة الذكر- ومل جيعل »التقادم«)1( 
أحد أسباب انقضاء الدعوى اجلزائية العامة، وبالتايل فإن من ارتكب جريمة 
أو  التقاعد،  أو أحيل عىل  ارتكاهبا،  ثم مىض زمن عىل  إداري  أو  فساد مايل 
الفساد  ومكافحة  التحقيق  هليئة  حيق  فإنه  فصل،  أو  باستقالة  وظيفته  ترك 
ارتكاب  عىل  األدلة  قامت  ما  متى  ضده  العامة  اجلزائية  الدعوى  حتريك 

جريمة فساد، ولو مىض عىل ارتكاهبا زمن طويل.

اختاذ أي إجراء  نظامًا عىل اجلريمة دون  بالتقادم هنا: مرور مدة زمنية حمددة  املقصود   )1(
من إجراءات حتريك الدعوى العامة.
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يف  التقادم  بمبدأ  أخذ  السعودي  املنظم  أن  إليه،  اإلشارة  حيسن  ومما 
بعض األنظمة اجلزائية)1(، ويالحظ أن التقادم يف األنظمة اجلزائية السعودية 
وبالتايل  العام،  باحلق  املتعلقة  األنظمة  مجيع  عىل  تطبق  عامة  كقاعدة  يرد  مل 
يكون تطبيق مبدأ التقادم مقترصًا عىل تلك األنظمة وال يمتد إىل غريها من 
األنظمة، كام يالحظ أن مدة التقادم ختتلف من نظام إىل آخر، فهي يف »النظام 
التجارية«  »أوراق  ونظام  سنوات،  بعرش  حمددة  التزوير«  جلرائم  اجلزائي 
االجتامعية«  التأمينات  »نظام  ويف  سنوات،  بثالث  حمددة  املوانئ«  و»نظام 

حمددة بخمس سنوات)2(.

التقادم  بمبدأ  األخذ  مناسبة  عدم  الباحث  يرى  سبق  ما  عىل  وتأسيسًا 
الرقابة ومكافحة  هيئة  ينبغي عىل  أنه  إال  واإلداري،  املايل  الفساد  يف جرائم 
الفساد رسعة البحث والتحري عن مرتكبي جرائم الفساد املايل واإلداري، 

وتقديمهم للمحاكمة يف أرسع وقت ممكن؛ لالعتبارات التالية:

1. حتمل اجلهات ذات العالقة املسؤولية الكاملة بالتحري والبحث عن 
مرتكب تلك اجلرائم خالل مدة زمنية قصرية؛ وإال تعترب مفرطة ومقرصة يف 
أداء عملها أمام املسؤول وكافة الشعب؛ مما يؤدي ذلك إىل تكثيف اجلهود 
امللكي رقم  باملرسوم  الصادر  التزوير«،  »النظام اجلزائي جلرائم  املادة )27( من  انظر:   )1(
التجارية«،  األوراق  »نظام  من   )53( واملادة  1435/2/18هـ،  بتاريخ  )م/11( 
 )3/59( واملادة  1383/10/11هـ،  بتاريخ   )37( رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر 
بتاريخ  )م/33(  رقم  امللكي  باملرسوم  والصادر  االجتامعية«،  التأمينات  »نظام  من 
الصادر  البحرية«،  واملنائر  واملرافئ  املوانئ  »نظام  من   )3( واملادة  1421/9/3هـ، 

باملرسوم امللكي رقم )م/27( بتاريخ 1394/6/24هـ.
انظر: االدعاء العام وأحكامه يف الفقه والنظام، للدكتور طلحة غوث، ص)546(.  )2(
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وبذل مزيد من اجلد واالجتهاد للكشف عن مرتكب اجلريمة ورسعة إحالة 
من تثبت إدانته للمحكمة.

املعنية  اجلهات  قبل  من  احلديثة  والتقنيات  البرشية،  الكوادر  تطوير   .2
املتجددة  للتغريات واألساليب  املختلفة، مواكبًة  إداراهتا  ملنسوبيها، وجلميع 

يف ارتكاب مثل تلك اجلرائم.

3. سهولة احلصول والعثور عىل األدلة املادية للجريمة وحتريزها، إذ إن 
طول الزمن قد يعرضها للمحو أو التلف أو التعديل، فسعة احلصول عىل 

أدلة اجلريمة يسهل عىل اجلهات املختصة إثبات إدانة اجلاين أمام القضاء.

عند  اجلرمية  الواقعة  ونسيان  الزمنية،  املدة  بطول  االحتجاج  عدم   .4
قد  الدفع  هذا  إن  إذ  املحاكمة،  أو  التحقيق  أثناء  املتهم  عىل  األدلة  عرض 
عرش  قبل  وقعت  جرمية  واقعة  تذكر  لصعوبة  القضاء؛  أمام  مؤثرًا  يكون 

سنوات، أو مخس عرشة سنة.

اجلهات  يمّكن  قصرية  زمنية  فرتة  خالل  اجلاين  عن  الكشف  أن   .5
املختصة من رسعة اسرتداد املتحصالت من جرائم الفساد املايل أو اإلداري 
قبل الترصف فيها أو استثامرها، فكلام زادت املدة كلام قلت احتاملية اسرتداد 

املتحصالت من تلك اجلرائم.

أن  فقهًا ونظامًا  املقرر  ملا هو من  اجلنائي؛  اجلرم  العقوبة مع  تناسب   .6
حال اجلاين له اعتبار من ناحية تشديد العقوبة أو ختفيفها، إذ إن عمر اجلاين 
اعتباره؛  له  ذلك  كل  قلته،  أو  اجلنائي،  الفعل  وانتشار  الصحية،  وحالته 
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الصحية  فإن حالته  الستني«  أو  بعد سن »اخلمسني  اجلاين  القبض عىل  فعند 
-غالبًا- تكون متدهورة، مما يوجب ختفيف العقوبة، وذلك ال يتناسب مع 
ارتكاهبا  بعد  أو  للجريمة،  ارتكابه  حال  اجلاين  عىل  إيقاعها  تم  إذا  العقوبة 

بزمن قصري.
7. حتقيق الردع اخلاص لألفراد؛ وذلك عندما يتيقن املتهم بأن جريمته 
مما  عليه،  املناسبة  العقوبة  وإيقاع  قصرية،  زمنية  فرتة  خالل  اكتشافها  سيتم 

يؤدي ذلك إىل حتقيق الردع العام.
الفساد  دعاوى  يف  التقادم  بمبدأ  األخذ  مناسبة  عدم  الباحث  يرى  لذا 
املايل واإلداري، مع رضورة حرص اجلهات املعنية عىل كشف جرائم الفساد 
املتهمني  تقديم  ارتكاهبا، ورسعة  واإلداري يف أرسع وقت ممكن حال  املايل 

للمحاكمة.

المطلب الخامس: جرائم الفساد المالي واإلداري ال يشملها العفو:

الدعوى  انقضاء  أسباب  عىل  رصاحة  اجلزائية«  اإلجراءات  »نظام  نص 
العامة يف مجيع دعاوى احلق العام، حيث نصت املادة الثانية والعرشون من 
يف  العامة  اجلزائية  الدعوى  »تنقيض  أنه:  عىل  اجلزائية«  اإلجراءات  »نظام 

إحدى احلاالت اآلتية:... 2. عفو ويل األمر فيام يدخله العفو. ...«.

امللك -أيده  السعودية صدور عفو من  العربية  اململكة  املقرر يف  إن من 
التي  التعزيرية  العقوبات  بعض  عن  العفو  فيه  يقرر  عام  كل  وسدده-  اهلل 
صدر فيها حكم قضائي مكتسبًا الصفة القطعية، يقترص تطبيقه عىل سجناء 

احلق العام يف اجلرائم التعزيرية، دون جرائم احلدود، واحلقوق اخلاصة.
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بتعليامت  مشمولة  تكن  ال  واإلداري  املايل  الفساد  جرائم  فإن  وبالتايل 
العفو، حيث نصت الفقرة )ثانيًا( قضايا السجناء السعوديني غري املشمولني 
بالعفو عىل: »قضايا جرائم الفساد املايل واإلداري، وخيانة األمانة، ونزاهة 

العامة«)1(. الوظيفة 

جعل  األمر  فلويل  الدوام،  عىل  ثابتًا  أصاًل  ليست  القواعد  هذه  أن  إال 
يشملها  التي  اجلرائم  من  بعضها-  أو  -كلها  واإلداري  املايل  الفساد  قضايا 

العفو متى ما رأى يف ذلك مصلحة، وبام حيقق املصلحة العامة.

يعترب مسقطًا  قبل احلكم  إذا كان  الصادر من اإلمام  العفو  ويرتتب عىل 
لالدعاء العام، وإذا كان بعد احلكم يعترب مسقطًا للعقوبة.

المطلب السادس: جواز التسوية الودية في جرائم الفساد المالي 
واإلداري:

»عمل  بأهنا:  واإلداري  املايل  الفساد  جرائم  يف  الودية  بالتسوية  يقتصد 
إجرائي إداري رتب عليه القانون أثرًا، وهو انقضاء سلطة الدولة يف العقاب 

يف مقابل دفع التهم مبلغًا من املال«)2(.

ناحية،  من  اإلدارية  اجلهة  طرفني  بني  رضائي  »عقد  بأهنا:  وعرفت   -
رفع  طلب  عن  اإلدارية  اجلهة  تتنازل  بموجبه  أخرى،  ناحية  من  واملتهم 

انظر: تعليامت العفو امللكي الكريم رقم )61877( يف 1442/10/27هـ.  )1(
أكاديمية  بباوي، رسالة دكتوراه،  لوقا  نبيل  للدكتور  النقد ومكافحتها،  جرائم هتريب   )2(

الرشطة، القاهرة، 1992م، ص)17(.
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الدعوى اجلنائية مقابل دفع املخالف اجلُْعل املحدد يف القانون كتعويض أو 
تنازله عن املضبوطات«)1(.

وقد أخذت اململكة العربية السعودية بمبدأ املصاحلة والتسوية الودية يف 
جرائم الفساد املايل واإلداري)2(، وهلذا املبدأ اعتباراته وأسانيده ومن أمهها:

عليها،  االستيالء  تم  التي  األموال  اسرتداد  رسعة  النظام  هذا  حيقق   -
وهو ما سيؤدي إىل زيادة موارد الدولة، واستثامرها.

التي يصعب اسرتجاعها عن  النظام من استعادة األموال  ُيمكن هذا   -
التقايض. طريق 

نظري  الدولة  ختسها  قد  التي  املالية  النفقات  توفري  النظام  هذا  حيقق   -
طول فرتة التقايض، وصعوبة إثبات األفعال املكونة ملثل هذه اجلرائم.

ويمنع  القضائية،  اجلهات  عىل  العبء  خيفف  النظام  هذا  تطبيق  أن   -
تدفق مثل هذه القضايا عىل املحاكم، مما حيقق العدالة الناجزة.

- أن تطبيق هذا النظام جينب املتهم مغبة تقييد حريته، ويعطي له الفرصة 
من أجل التوبة، والعودة للطريق الصحيح، كام حيقق ذلك حتقيق الردع العام 

واخلاص)3(.

الصلح والتصالح يف قانون اإلجراءات اجلنائية، للدكتور حممد عبد العزيز، دار النهضة   )1(
العربية، القاهرة، 2004م، ص)31(.

هذا ما جرى عليه العمل يف التعامل يف الواقع العميل مع دعاوى الفساد املايل واإلداري   )2(
والتي قادها ويل العهد -حفظه اهلل - باململكة العربية السعودية، ورصح به املسؤولون 

للصحافة واإلعالم، حيث ال يوجد نظام ينظم أحكام املصاحلة يف جرائم الفساد.
التوين، كلية  العام، للدكتور خالد موسى  املال  العدوان عىل  التصالح يف جرائم  انظر:   )3(

احلقوق، جامعة أسيوط ص)992(.



389
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الدعوى الجزائية العامة في جرائم الفساد المالي واإلداري 

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

واإلداري،  املايل  الفساد  جرائم  يف  الودية  التسوية  آثار  أن  واألصل 
تقترص عىل الدعوى اجلزائية العامة، وال متتد آثاره إىل كل الدعاوى التأديبية 
يقيم دعوى مدنية بطلب  أنه حيق للمرضور من اجلريمة، أن  املدنية، أي  أو 
التعويض عام أصابه من رضر، كام أن األصل أن التسوية الودية والتصالح 
من  غريها  إىل  يمتد  أن  جيوز  وال  العام،  املال  عىل  العدوان  جرائم  يف  يكون 
اجلرائم -كالرشوة، والتزوير، وإساءة استخدام السلطة، وغسل األموال- 
إال إذا صدر عفو يف تلك اجلرائم أو مصاحلة عىل إسقاط العقوبة أو وقفها)1(.

وتأسيسًا عىل ما سبق فإنه حال حصول التسوية الودية فإن هيئة الرقابة 
التحقيق،  قيد  زالت  ما  كانت  إذا  الدعوى  بحفظ  تقوم  الفساد  ومكافحة 
وتقوم املحكمة املختصة باحلكم يف الدعوى اجلزائية العامة بانقضاء الدعوى 

اجلزائية العامة بالتصالح أو العفو -بحسب احلال-)2(.

التوين، كلية  العام، للدكتور خالد موسى  املال  العدوان عىل  التصالح يف جرائم  انظر:   )1(
احلقوق، جامعة أسيوط، ص)1051(.

هذا ما جرى عليه العمل يف التعامل مع دعاوى الفساد املايل واإلداري باململكة العربية   )2(
املايل  الفساد  جرائم  مع  التعامل  إجراءات  حيكم  نظام  وجود  لعدم  ونظرًا  السعودية؛ 
الفساد  دعاوى  إجراءات  حيكم  نظام  مرشوع  بإعداد  الباحث  أوىص  فقد  واإلداري، 

املايل واإلداري.
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الثالث المبحث 
خصوصية الموظف العام أو من في حكمه، في 

دعاوى الفساد المالي واإلداري

نظرًا خلصوصية دعاوى الفساد املايل واإلداري، فإن للموظف العام أو 
من يف حكمه ثالثة أحوال، وبيان ذلك كالتايل:

احلالة األوىل:

لدى  واإلداري،  املايل  بالفساد  تتعلق  بتهمة  املوظف  إدانة  ثبوت  عدم 
الدعوى)1(،  بحفظ  قرارًا  اهليئة  فتصدر  الفساد،  ومكافحة  الرقابة  هيئة 
الصفة  مكتسب  حكم  وصدر  املختصة  للمحكمة  الدعوى  رفعت  إذا  وأما 
وممارسة  عمله  إىل  الرجوع  فللموظف  املوظف،  إدانة  ثبوت  بعدم  القطعية 
مهامه الوظيفية، وال يتم فصله ولو أمىض أكثر من سنة موقوفًا عىل ذمة تلك 

القضية)2(.

الثانية: احلالة 

وجود شبهات قوية عىل املوظف تتعلق بتهم فساد مالية أو إدارية.

استنادًا للامدة )124( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )1(
فصل  »من  واملتضمن:  1440/5/30هـ  يف   )286( رقم  الوزراء  جملس  قرار  انظر:   )2(
وأطلق  األمنية،  اجلهات  لدى  موقوفًا  كان  أنه  وثبت  عنه  انقطاعه  بسبب  عمل  من 
رساحه، ومل يصدر يف حقه حكم يستوجب إهناء خدمته، فيسحب قرار فصله، ويعالج 

وضعه...إلخ«.
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نصت الفقرة )ثالثًا( من املادة )رابعًا()1( عىل أنه: »إذا أسفر التحقيق مع 
أو  الوظيفة  أو من يف حكمه وجود شبهات قوية متس كرامة  العام  املوظف 
النزاهة، جاز لرئيس اهليئة بعد أخذ رأي رئيس اجلهاز الذي تبع له املوظف 
اقرتاح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك عىل استكامل إجراءات الدعوى 

بحقه«. اجلنائية 

ويفهم من نص املادة، أنه جيوز فصل املوظف حني وجود شبهات قوية 
مل  ولو  عامة،  دعوى  ضده  تقم  مل  ولو  العامة،  الوظيفة  ونزاهة  كرامة  متس 
يصدر حكم من املحكمة املختصة بثبوت إدانته »كإجراء احرتازي«، إال أن 
مجيعًا،  توفرها  جيب  للموظف  قوية  ضامنات  وضعت  التنظيمية  الرتتيبات 

منعًا إلساءة استخدام هذا احلق، وهي عىل النحو التايل:

- وجود عدة شبهات يعضد بعضها بعضًا -وليس شبهة واحدة-.

األدلة  كانت  فإن  ملموس،  مادي  دليل  إىل  مستندة  قوية  أدلة  وجود   -
ضعيفة أو ظنية، فال جيوز استخدام ذلك احلق.

- أن تكون الشبهات القوية تتعلق بقضايا فساد مايل أو إداري، أو متس 
كرامة ونزاهة الوظيفة دون غريها من الشبهات والتهم، دون أن يؤثر ذلك 

عىل استكامل إجراءات الدعوى اجلنائية بحقه.

التحقيق  نتائج  وظهور  املوظف،  مع  مفصل  حتقيق  إجراء  وجوب   -
بوجود شبهات تتعلق بقضايا فساد مايل أو إداري.

من »الرتتيبات التنظيمية واهليكلية املتصلة بمكافحة الفساد املايل واإلداري«.  )1(
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- وجوب أخذ رأي رئيس اجلهاز الذي يتبع له املوظف.

- يكون فصل املوظف بأمر ملكي بعد اقرتاح يقدمه رئيس اهليئة)1(.

للموظف،  الضامنات  تلك  وضع  املنظم  فإن  سبق،  ما  عىل  وتأسيسًا 
وظيفته،  يف  االستمرار  يف  املوظف  حق  عىل  حفاظًا  رشوطها؛  يف  وشدد 

وحتقيقًا لألمن الوظيفي، ومنعًا إلساءة استخدام ذلك احلق.

الثالثة: احلالة 

ثبوت إدانة املوظف بتهمة تتعلق بالفساد املايل واإلداري.

نصت الفقرة )أ( من املادة الثانية عرشة)2( عىل أنه: »يفصل املوظف بقوة 
النظام، ويعترب الفصل ألسباب تأديبية يف احلاالت اآلتية: ... 4- إذا حكم 

عليه بعقوبة السجن ملدة تزيد عن سنة«.

يف  ومن  العام  املوظف  خلصوصية  ونظرًا  األصل،  هذا  من  واستثناء 
وظيفته  من  يفصل  املوظف  فإن  واإلداري،  املايل  الفساد  جرائم  يف  حكمه 
املادة  من  )ثانيًا(  الفقرة  نصت  حيث  سنة،  من  أقل  ملدة  العقوبة  كانت  ولو 
بإدانة  أنه: »يرتتب عىل احلكم الصادر من املحكمة املختصة  )رابعًا()3( عىل 

يرد خمصص،  ما مل  الوظيفية بذلك،  املراتب  النص عام، والذي يظهر شمول كل  هذا   )1(
وهذا ال يتناىف مع مراعاة اختصاص اجلهات املسؤولة عن موظفيها- كاملجلس األعىل 

للقضاء- ونحوه.
انظر: الفقرة )د( من املادة )228( من »الالئحة التنفيذية للموارد البرشية«.  )2(

من »الرتتيبات التنظيمية واهليكلية املتصلة بمكافحة الفساد املايل واإلداري«.  )3(
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أي موظف أو من يف حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد املايل أو اإلداري، 
فصله من وظيفته برصف النظر عن مقدار العقوبة املحكوم هبا أو مدهتا«)1(.

له  املايل واإلداري  الفساد  املوظف يف جرائم  فإن  ما سبق  وتأسيسًا عىل 
بأمر  خصوصية دون غريها من اجلرائم، تتلخص يف جواز فصله من عمله 
ملكي، دون أن يؤثر ذلك عىل استكامل إجراءات الدعوى اجلنائية يف حقه 
متى ما توفرت الرشوط املنصوص عليها، ويفصل املوظف من وظيفته متى 
بارتكابه جريمة  إدانته  بثبوت  القطعية  ما صدر بحقه حكم مكتسب الصفة 
فساد مايل أو إداري واحلكم عليه بالعقوبة، برصف النظر عن مقدار العقوبة 

املحكوم هبا أو مدهتا)2(.

للموارد  التنفيذية  »الالئحة  من  املادة )228(  عليه  ما نصت  االعتبار  بعني  األخذ  مع   )1(
ألسباب  الفصل  ويعد  النظام  بقوة  املوظف  »يفصل  أنه:  عىل  نصت  والتي  البرشية« 
تأديبية يف احلاالت اآلتية: ... ج- إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية خمتصة مكتسب 
)الرشوة،  التالية:  اجلرائم  يف  بالعقوبة  واحلكم  باإلدانة  فيه  مرصح  القطعية  للصفة 
والتزوير، واالختالس، وهتريب املخدرات أو املسكرات أو تروجيها أو املتاجرة فيها(. 

.»...
املايل  الفساد  بمكافحة  املتصلة  واهليكلية  التنظيمية  »الرتتيبات  من  )رابعًا(  املادة  انظر:   )2(

واإلداري«.
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المبحث الرابع
الجهات المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي 

واإلداري

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد:

بعد أن اتسعت الدولة وامتدت أطرافها، وازداد عدد سكاهنا، وكثرت 
أعامل حاكمها، وأصبح احلاكم -يف هذا العرص- الذي يعترب ممثاًل للمجتمع 
ليس لديه الوقت الكايف للنهوض هبمة االدعاء العام يف اجلرائم بشكل عام، 
املايل واإلداري بشكل خاص؛ ولذلك رأى أن خيصص  الفساد  ويف جرائم 
إىل  أمرها  ورفع  اجلرائم  بضبط  تقوم  األمة  سائر  وعن  عنه،  نيابة  معينة  فئة 
»املدعون  احلديثة  األنظمة  يف  عليهم  وأطلق  فاعلها،  معاقبة  لطلب  القضاء 
التحقيق  يف  االختصاص  صاحبة  هي  العامة)1(  النيابة  تعد  وهبذا  العامون«، 
يف مجيع اجلرائم واالدعاء العام فيها، ومبارشهتا أمام املحاكم)2(، وبذلك تعد 

نائبة عن املجتمع يف املطالبة بتوقيع العقاب عىل اجلاين سواء.

امللكي  باملرسوم  الصادر  العامة«،  النيابة   - العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  »نظام  انظر:   )1(
رقم )م/56( وتاريخ 1409/10/24هـ، نرش يف جريدة أم القرى، العدد )3264( 

يف 1409/11/20هـ.
انظر: املادة )3( من »نظام النيابة العامة«، واملادتني )13-15( من »نظام اإلجراءات   )2(

اجلزائية«.
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وملا تطور األمر بحيث أصبحت جرائم الفساد املايل واإلداري والتحقيق 
واالدعاء فيها عىل درجة كبرية من التشعب والتعقيد؛ ونظرًا خلصوصية سري 
الدعوى العامة يف قضايا الفساد املايل واإلداري، ويف ضوء هذه املتغريات، 
رأى ويل األمر إنشاء جهة مستقلة للتحقيق يف تلك اجلرائم واالدعاء، فيها 
الفساد؛  ومكافحة  الرقابة  هيئة  بإنشاء  الكريم)1(  امللكي  األمر  صدر  فقد 
املايل  الفساد  والتحقيق يف جرائم  والبحث،  والتحري  باالستدالل  لتختص 
العامة)2(، حيث  القضائية يف احلقوق  أمام اجلهات  واإلداري، واالدعاء هبا 
الوطنية  اهليئة  إىل  والتحقيق  الرقابة  )أوالً()3( عىل: »ضم هيئة  الفقرة  نصت 
)هيئة  ليكون  الفساد  ملكافحة  الوطنية  اهليئة  اسم  وتعدل  الفساد،  ملكافحة 
املايل  الفساد  ومكافحة  اإلدارية  بالرقابة  لتعنى  الفساد(  ومكافحة  الرقابة 

واإلداري، ومحاية النزاهة وتعزيز الشفافية، ... إلخ«.

برفع  املعنية  املختصة  اجلهة  الفساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  تعد  وهبذا 
أمام  ومبارشهتا  واإلداري،  املايل  الفساد  جرائم  مجيع  يف  العام  احلق  دعوى 
املحكمة املختصة، وبذلك تكون نائبة عن املجتمع يف املطالبة بتوقيع العقاب 

عىل اجلاين يف جرائم الفساد املايل واإلداري.

رقم)أ/277(.  )1(
املايل  الفساد  املتصلة بمكافحة  التنظيمية واهليكلية  »الرتتيبات  الفقرة )أواًل( من  انظر:   )2(

واإلداري«.
من »الرتتيبات التنظيمية واهليكلية املتصلة بمكافحة الفساد املايل واإلداري«.  )3(
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يف  ختتص  الفساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  فإن  سبق،  ما  عىل  وتأسيسًا 
الدعوى اجلزائية العامة، بام ييل)1(:

واستيفاء  واإلداري،  املايل  الفساد  جرائم  عن  والتحري  البحث   -
إجراءات االستدالل.

- التحقيق يف جرائم الفساد املايل واإلداري.
ف يف التحقيق يف جرائم الفساد املايل واإلداري برفع الدعوى،  - الترصُّ

أو ِحفظِها.
- االدعاء أمام اجلهات القضائية.

- طلب متييز األحكام.
اإلداري  الفساد  قضايا  يف  الصادرة  األحكام  تنفيذ  عىل  اإلرشاف   -

واملايل)2(.
الفساد  بمكافحة  املتصلة  واهليكلية  التنظيمية  »الرتتيبات  أشارت  وقد 
بتطبيق األحكام  الفساد،  الرقابة ومكافحة  بأن تقوم هيئة  املايل واإلداري«، 
العامة  النيابة  هبا  تعمل  التي  نظامًا  املقررة  واملدد  واإلجراءات،  والقواعد 
مراحل  مجيع  يف  اجلزائية«  اإلجراءات  »نظام  أحكام  فتطبق  الشأن،  هذا  يف 

اجلزائية  الدعوى  يف  العامة  النيابة  به  ختتص  بام  الفساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  ختتص   )1(
العامة.

املتصلة  واهليكلية  التنظيمية  »الرتتيبات  من  تاسعًا(  ثالثًا،  ثانيًا،  )أواًل،  البنود  انظر:   )2(
بمكافحة الفساد املايل واإلداري«.
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بمرحلة  وانتهاء  االستدالل  بمرحلة  ابتداء  العامة،  اجلزائية  الدعوى 
التنفيذ)1(.

وقد بارشت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مهام عملها يف تقيص جرائم 
الفساد  ملكافحة  الوطنية  اهليئة  رئيس  يتوىل  أن  عىل  واإلداري،  املايل  الفساد 
والعمل  ذلك  إلنفاذ  الالزمة  النظامية  اإلجراءات  مجيع  استكامل  حني  -إىل 
بموجبه- القيام بصالحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، وله تفويض من 
يراه بمامرسة بعض صالحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق املالية واإلدارية 

أو ما يتصل بحسن سري العمل يف اهليئة)2(.

المطلب الثاني: جهة االستدالل في جرائم الفساد المالي واإلداري:

حدد »نظام اإلجراءات اجلزائية« عىل سبيل احلرص األشخاص املخولني 
بالقيام بأعامل الضبط اجلنائي بحسب املهام املوكلة إليهم)3(.

املايل  الفساد  جرائم  يف  االستدالل)4(  جهة  فإن  األصل  هلذا  واستثناء 
ومكافحة  الرقابة  هبيئة  اإلدارية  للمباحث  منعقدة  أصبحت  واإلداري 

انظر: البند )2( من الفقرة )ثانيًا( من »الرتتيبات التنظيمية واهليكلية املتصلة بمكافحة   )1(
الفساد املايل واإلداري«.

املايل  الفساد  املتصلة بمكافحة  التنظيمية واهليكلية  »الرتتيبات  الفقرة )أواًل( من  انظر:   )2(
واإلداري«.

انظر: املادة )26( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )3(
تعرف إجراءات االستدالل يف جرائم الفساد بأهنا »جمموعة من اإلجراءات التمهيدية   )4(
السابقة لتحريك الدعوى اجلزائية العامة، هتدف إىل مجع معلومات بشأن جريمة فساد 
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اهليئة  إىل  اإلدارية  املباحث  »ضم  عىل:  )ثانيًا()1(  البند  نص  حيث  الفساد، 
)التحريات  تسمى  فيام  تنظيمية  وحدة  لتكون  الفساد،  ملكافحة  الوطنية 
استكامل  حني  إىل  الفساد  ملكافحة  الوطنية  اهليئة  رئيس  ويتوىل  اإلدارية(، 
مبارشة  بموجبه  والعمل  ذلك  إلنفاذ  الالزمة؛  النظامية  اإلجراءات  مجيع 
املباحث اإلدارية، وله تفويض من يراه بمامرسة بعض  اختصاصات رئيس 

الصالحيات اإلدارية لرئيس املباحث اإلدارية«.

عىل  اإلدارية«  »املباحث  الفساد  جرائم  يف  االستدالل  جهة  أعامل  ومن 
سبيل املثال ال احلرص ما ييل:

1. قبول البالغات والشكاوى التي ترد إليهم يف اجلرائم املتعلقة بالفساد 
املايل واإلداري، سواء كانت مشافهة أو كتابة معلومة املصدر أو جمهولة)2(.

2. فحص البالغات والشكاوى املقدمة ومجع املعلومات املتعلقة هبا يف 
حمارض يتم التوقيع عليها حتت إرشاف مرؤوسيهم)3(.

3. االنتقال إىل مكان وقوع جريمة الفساد -إن لزم احلال-، وضبط كل 
ما يتعلق باجلريمة، واملحافظة عليها)4(.

حتريك  عليها  بناء  الفساد  ومكافحة  التحقيق  هيئة  لتقرر  ارتكبت؛  قد  إداري  أو  مايل 
الدعوى العامة أو حفظها«.

من »الرتتيبات التنظيمية واهليكلية املتصلة بمكافحة الفساد املايل واإلداري«.  )1(
انظر: املادة )27( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )2(
انظر: املادة )27( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )3(
انظر: املادة )27( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )4(
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لديه  إىل من  ارتكاب جريمة فساد، واالستامع  إليه  ُنسب  4. سؤال من 
معلومات عن الواقعة اجلرمية ومرتكبيها)1(.

5. االستعانة بأهل اخلربة وطلب رأهيم كتابة)2(.

الفساد بواقعة  الرقابة ومكافحة  التحقيق اجلنائي هبيئة  6. إشعار وحدة 
اجلريمة حاالً)3(.

استجواب  عدا  التحقيق  إجراءات  من  أكثر  أو  معني  بإجراء  القيام   .7
املتهم حال ندب رجل الضبط اجلنائي القيام بذلك)4(.

الضبط  رجال  هبا  يقوم  التي  االستدالل  إجراءات  مجيع  إثبات  وجيب 
التوقيع عليه من معديه  يتم  اجلنائي -التحريات اإلدارية- يف حمرض خاص 
اإلدارية-  -املباحث  اجلنائي  الضبط  ولرجال  مرؤوسيهم،  إرشاف  وحتت 
القيام بأي إجراء من شأنه الكشف عن جريمة فساد وحقيقة مرتكبها، ولو 
مل يكن منصوصًا عليها رصاحة ما دام أن النظام مل حيظر عليه ذلك، ويستمر 
رجال الضبط اجلنائي بواجباهتم يف مجع التحريات واالستدالالت الالزمة، 
إىل  يبعث  حمرض  ذلك  بنتائج  وحيرر  بذلك،  باهليئة  التحقيق  وحدة  وحتاط 

وحدة التحقيق باهليئة)5(.

انظر: املادة )28( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )1(

انظر: املادة )28( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )2(

انظر: املادة )30( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )3(

انظر: املادة )66( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )4(
انظر: املادة )5/16( من »الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية«.  )5(
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المطلب الثالث: جهة التحقيق في جرائم الفساد المالي واإلداري:

أنه:  عىل  نصت  والتي  العامة«  النيابة  »نظام  من  الثالثة  للامدة  استنادًا 
»ختتص النيابة العامة وفقًا لألنظمة وما حتدده الالئحة التنظيمية، بام ييل:

أ. التحقيق يف اجلرائم.
حتدده  ملا  طبقًا  حفظها  أو  الدعوى  برفع  التحقيق  يف  ف  الترصُّ ب. 

اللوائح«.
النيابة  اختصاص  من  اجلرائم  مجيع  يف  التحقيق  السعودي  النظام  جعل 
نصت  حيث  اجلرائم،  مجيع  يف  التحقيق  يف  الصالحية  صاحبة  فهي  العامة، 
النيابة  »تتوىل  أن:  عىل  اجلزائية«  اإلجراءات  »نظام  من  عرشة  الثالثة  املادة 

العامة التحقيق واالدعاء العام طبقًا لنظامها والئحته«.
واإلداري  املايل  الفساد  جرائم  يف  التحقيق  فإن  األصل  هلذا  واستثناء 
الفساد حيث  الرقابة ومكافحة  التحقيق اجلنائي هبيئة  أصبح منعقدًا لوحدة 
وادعاء  حتقيق  وحدة  »تنشأ  أن:  عىل  )ثالثًا()1(  الفقرة  من   )1( البند  نص 
جنائي يف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ختتص بالتحقيق اجلنائي يف القضايا 
البند )2( من الفقرة  اجلنائية املتعلقة بالفساد املايل واالدعاء فيها«، كام نص 
التحقيق واالدعاء اجلنائي وفق  الدوائر يف وحدة  )ثالثًا()2( عىل أن: »تعمل 
النيابة  التي تعمل هبا  األحكام والقواعد واإلجراءات واملدد املحددة نظامًا 

العامة يف هذا الشأن«.

من »الرتتيبات التنظيمية واهليكلية املتصلة بمكافحة الفساد املايل واإلداري«.  )1(

من »الرتتيبات التنظيمية واهليكلية املتصلة بمكافحة الفساد املايل واإلداري«.  )2(
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وقد أجازت »الوثيقة التنظيمية ملكافحة الفساد املايل واإلداري« استمرار 
النيابة العامة يف التحقيق يف قضايا الفساد املايل واإلداري، يف بعض مناطق 
نص  حيث  الفساد،  ومكافحة  الرقابة  هليئة  فروع  هبا  يوجد  ال  التي  اململكة 
العام  النائب  التنسيق مع  الفقرة )ثالثًا()1( عىل: »لرئيس اهليئة  البند )3( من 
من أجل استمرار النيابة العامة يف التحقيق يف قضايا الفساد املايل واإلداري 
ومكافحة  الرقابة  هليئة  فروع  هبا  يوجد  ال  التي  اململكة  مناطق  بعض  يف 
حرص  تضمن  واهليئة  العامة  النيابة  بني  حمكمة  آلية  توضع  أن  عىل  الفساد، 

تلك القضايا، ومتابعتها من قبل اهليئة وما تنتهي إليه«.
عىل  الفساد،  ومكافحة  الرقابة  هيئة  يف  التحقيق  وحدة  أعامل  وتتمثل 

سبيل املثال بام ييل:
1. التحقيق يف اجلرائم املتعلقة بالفساد املايل واإلداري.

2. االنتقال واملعاينة وندب رجال الضبط وندب اخلرباء.
والتفتيش،  القبض  اإلحضار  أوامر  وإصدار  الشهود،  إىل  االستامع   .3

وضبط الرسائل ومراقبة املحادثات.
4. االستجواب واملواجهة.

أوامر  وإصدار  نظاما،  املحددة  املدد  حسب  التوقيف  أوامر  إصدار   .5
اإلفراج.

حفظها  أو  العامة  اجلزائية  الدعوى  بإقامة  إما  الدعوى  يف  الترصف   .6
-حسب احلال-.

من »الرتتيبات التنظيمية واهليكلية املتصلة بمكافحة الفساد املايل واإلداري«.  )1(
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المالي  الفساد  جرائم  في  العام  االدعاء  جهة  الرابع:  المطلب 
واإلداري:

أنه:  عىل  نصت  والتي  العامة«،  النيابة  »نظام  من  الثالثة  للامدة  استنادًا 
»ختتص النيابة العامة وفقًا لألنظمة وما حتدده الالئحة التنظيمية، بام ييل:

...

ج- االدعاء أمام اجلهات القضائية وفقًا لالئحة التنظيمية.

د- طلب متييز األحكام«.

النيابة  اختصاص  من  اجلرائم  يف  العام  االدعاء  السعودي  النظام  جعل 
اجلرائم،  مجيع  يف  العام  باحلق  االدعاء  يف  الصالحية  صاحبة  فهي  العامة، 

ويؤيد ذلك ما جاء يف »نظام اإلجراءات اجلزائية«، منها:

التحقيق  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  »تتوىل  عرشة:  الثالثة  املادة   -
واالدعاء العام طبقًا لنظامها والئحته«.

-وفقًا  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  »ختتص  عرشة:  اخلامسة  املادة   -
لنظامها- بإقامة الدعوى اجلزائية ومبارشهتا أمام املحاكم املختصة«.

العام  املدعي  حيرض  أن  »جيب  املائة:  بعد  واخلمسون  السادسة  املادة   -
لوائح هذا  التي حتددها  العام، وذلك يف اجلرائم  جلسات املحكمة يف احلق 

النظام، وعىل املحكمة سامع أقواله والفصل فيها«.

املايل  الفساد  جرائم  يف  العام  االدعاء  فإن  األصل  هذا  من  واستثناء 
واإلداري، أصبح منعقدًا لوحدة االدعاء العام اجلنائي هبيئة الرقابة ومكافحة 
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حتقيق  وحدة  »تنشأ  عىل:  )ثالثًا()1(  الفقرة  من   )1( البند  نص  حيث  الفساد 
بالتحقيق اجلنائي يف  الفساد ختتص  الرقابة ومكافحة  وادعاء جنائي يف هيئة 

القضايا اجلنائية املتعلقة بالفساد املايل واالدعاء فيها«.

هي  الفساد،  ومكافحة  الرقابة  هبيئة  العام  االدعاء  وحدة  فإن  وبالتايل 
املختصة باالدعاء العام يف جرائم الفساد املايل واإلداري، ويتلخص عملها 

فيام ييل:

- دراسة القضايا الواردة إليها ومراجعتها.

- إعداد الئحة الدعوى العامة.

- إقامة الدعوى اجلزائية العامة أمام املحاكم املختصة.

- حضور جلسات املحاكمة، وتقديم البينات.

- االعرتاض عىل أوامر اإلفراج الصادرة من املحكمة املختصة.

للطلبات  املخالفة  األحكام  حيال  اعرتاضية  بمذكرة  االعرتاض   -
الواردة يف الئحة الدعوى العامة.

دعوى  برفع  املختص  هو  الفساد،  ومكافحة  الرقابة  هبيئة  العام  فاملدعي 
احلق العام يف القضايا املتعلقة بالفساد املايل واإلداري، ومبارشهتا أمام املحكمة 
املختصة، ووصف التهمة أو الواقعة، وتقديم األدلة أمام املحكمة، واملطالبة 

بتوقيع العقوبة املالئمة، ومتابعة الدعوى حتى الفصل فيها بحكم هنائي.

من »الرتتيبات التنظيمية واهليكلية املتصلة بمكافحة الفساد املايل واإلداري«.  )1(
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العامني  املدعني  عىل  القضايا  توزيع  آلية  ينظم  نظامي  نص  يوجد  وال 
للسلطة  مرتوك  األمر  فإن  وعليه  اجلنائي،  العام  االدعاء  لوحدة  التابعني 
حتقيق  فيه  يرى  ملا  وفقًا  اجلنائي،  العام  االدعاء  وحدة  لرئيس  التقديرية 
يف  األمر  أن  تبني  واالستقراء  وبالتتبع  عليها،  واملحافظة  العامة  للمصلحة 

الواقع العميل ال خيرج عن اآليت:

الدعوى  تنظر  التي  املحكمة  دوائر  حسب  عامني  مدعني  ختصيص  أ. 
ودوائرها.

ب. ختصيص مدعني عامني حسب دوائر اهليئة.

ت. ختصيص مدعني عامني عىل حسب أمهية قضية وطبيعتها.

ث. عدم التخصيص، ومعاجلة األمر وفقًا للوارد الزمني لكل قضية من 
بالسجل  املدونة  العامني  املدعني  أسامء  عىل  عطفًا  للدائرة،  الواردة  القضايا 

املخصص هلذا الغرض)1(.

وينبغي عىل املدعي العام يف قضايا الفساد املايل واإلداري: رسعة إنجاز 
عليه،  يطلعون  ما  رسية  عىل  واملحافظة  واجلودة،  الدقة  مراعاة  مع  القضايا 
وبذل مزيد عناية يف قضاياهم، وجيب أن توجه التهمة بناء عىل أدلة قوية عىل 
وتطبيق  االحتامل،  أو  الظن  سبيل  عىل  التهمة  توجيه  وعدم  اجلريمة،  نسبة 
حقوق وضامنات املتهمني الواردة يف »نظام اإلجراءات اجلزائية« واألنظمة 

ذات العالقات يف مجيع مراحل الدعوى اجلنائية العامة.

انظر: االدعاء العام واملحاكمة اجلنائية، للدكتور عيل اهلجري، ص)46(.  )1(
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أحد  فعل  العام  االدعاء  بمهمة  القيام  أثناء  العام  املدعي  عىل  وحيظر 
املحظورات واألفعال التالية:

1. العمل عىل دحض أدلة اإلدانة بأدلة النفي، أو املطالبة برباءة املتهم؛ 
ألن هذا يتعارض مع مهمة املدعي العام، وإذا ظهر له أدلة جديدة تدل عىل 

براءة املتهم فيجب عرضها عىل القايض)1(.

إيقافها، أو الرجوع عنها بعد  العامة، أو  التنازل عن الدعوى  2. طلب 
املختصة)2(. للمحكمة  رفعها 

3. التمسك بالوصف اجلرمي املوصوف يف الدعوى العامة؛ ألن املدعي 
العام يدعي بالواقعة، وأما تكييف الواقعة فيخضع لتقدير املحكمة)3(.

4. الغياب أو التأخر عن اجللسات التي يكون حضور املدعي العام فيها 
وجوبيًا؛ كأن تكون اجلريمة كبرية وموجبة للتوقيف، أو عند طلب حضوره 

من قبل القايض)4(.

5. املبالغة يف الوصف اجلرمي، واخلروج عن حد االعتدال، أو االستهانة 
يف إظهار حجم اجلريمة وما متثله من خماطر أمنية.

6. طلب أكثر من مهلة -تتجاوز العادة- لغرض جلب البينات، بقصد 
اإلرضار باملتهم وإطالة أمد الدعوى.

انظر: املادة )123( من الالئحة التنفيذية ل»نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )1(
انظر: املادة )5( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )2(

انظر: املادة )158( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )3(

انظر: املادة )156( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )4(
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له  ولكن  العامة،  اجلزائية  الدعوى  يف  الصادر  باحلكم  قناعته  تقرير   .7
األمر ومل  نائب عن ويل  اعرتاض عىل احلكم؛ ألنه  لديه  ليس  بأنه  الترصيح 
املتهم  إعادة حماكمة  له طلب  يملكها، كام ال جيوز  فهو ال  القناعة  يعط حق 

عىل ذات الفعل مرتني)1(.

»نظام  من  )186و210(  املادة  الرشعية«،  املرافعات  »نظام  من   )177( املادة  انظر:   )1(
وتاريخ   )7565/4/5/1( رقم  الداخلية  وزير  سمو  وبرقية  اجلزائية«،  اإلجراءات 

1427/2/5هـ.
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المبحث الخامس
خصوصية المحاكمة في قضايا الفساد المالي 

واإلداري

المطلب األول: االختصاص في قضايا الفساد المالي واإلداري:

األمر،  ويل  حيدده  ما  حسب  جائز  أمر  القضاة  وعمل  املحاكم  ختصيص 
فله أن يقيده وفقًا للمصلحة بالزمان أو املكان أو النوع أو األشخاص، وله 
أن جيعله عامًا)1(، وليس هناك ما يمنع -رشعًا أو نظامًا- من أن يعني احلاكم 
قاضيًا ملكان معني أو لزمان معني أو لنوع معني من القضايا؛ إذا رأى مصلحة 

أو دعت احلاجة إليه)2(.
القضائية  الدائرة  عمل  قرص  بأنه:  التخصيص  هذا  تعريف  ويمكن 
واإلداري  املايل  الفساد  جرائم  قضايا  يف  بالنظر  ومكانيًا-  -نوعيًا  املختصة 

يف احلق العام.

بالفصل  املختصة  هي  األصل  حيث  من  اجلزائية  املحاكم  أن  شك  ال 
اجلرائم)3(،  مجيع  ويف  األشخاص  جلميع  عليها  املعاقب  اجلرائم  مجيع  يف 
وينعقد االختصاص النوعي واملكاين للمحكمة اجلزائية حسب مكان وقوع 

اجلريمة، أو حمل إقامة املتهم، أو حمل القبض عىل املتهم)4(.
انظر: جمموع الفتاوى، البن تيمية، )60/35(.  )1(

واإلكليل  التاج   ،)12( ص  احلكام،  معني   ،)475/4( عابدين،  ابن  حاشية  انظر:   )2(
)110/6(، الطرق احلكمية، )239(.

انظر: املادة )20( من »نظام القضاء«، واملادة )132( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )3(
انظر: املادة )130( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )4(
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املايل  الفساد  قضايا  خلصوصية  ونظرًا  األصل،  هذا  من  واستثناء 
املايل  الفساد  لدوائر  منعقد  واملكاين  النوعي  االختصاص  فإن  واإلداري 
واإلداري باملحكمة اجلزائية بالرياض، حيث نص البند رقم )1( من الفقرة 
املتصلة  الدعاوى  مجيع  يف  املكاين  االختصاص  »ينعقد  أن:  عىل  )رابعًا()1( 
بقضايا الفساد املايل واإلداري، للمحكمة املختصة بمدينة الرياض، وتسي 

عىل هذه الدعاوى مجيع األحكام واإلجراءات املقررة نظامًا«)2(.

املايل  الفساد  قضايا  يف  بالنظر  املختصة  القضائية  الدوائر  وُتشكل 
من  الرياض  بمدينة  اجلزائية  باملحكمة  األوىل  الدرجة  دوائر  يف  واإلداري 
األحكام  بتدقيق  املختصة  االستئناف  حمكمة  دوائر  وتشكل  قضاة،  ثالثة 

الصادرة من الدرجة األوىل يف الرياض من ثالثة قضاة)3(.

انظر: االدعاء العام واملحاكمة اجلنائية، للدكتور عيل اهلجري، ص)46(.  )1(
وقد صدر تعميم معايل رئيس املجلس األعىل للقضاء -حفظه اهلل- واملتضمن:  )2(

أوالً: ينعقد االختصاص املكاين يف مجيع الدعاوى املتصلة بقضايا الفساد املايل واإلداري 
االستئناف يف  اجلزائية، وحمكمة  للمحكمة  الفساد  الرقابة ومكافحة  هيئة  املرفوعة من 

مدينة الرياض.
عدا  ما  اجلزائية،  املحاكم  عموم  يف  واإلداري  املايل  الفساد  قضايا  دوائر  تلغى  ثانيًا: 
فيها بحكم هنائي قبل  التي مل حيكم  الرياض وحتال مجيع قضاياها  املحكمة اجلزائية يف 
منطقة  يف  االستئناف  حمكمة  أو  الرياض  يف  اجلزائية  املحكمة  إىل  القرار  هذا  صدور 

الرياض -بحسب احلال-.
واإلداري،  املايل  الفساد  دوائر  تشكيل  وانظر:  القضاء«،  »نظام  من  املادة )20(  انظر:   )3(

الصادرة من املجلس األعىل للقضاء، لعام 1443هـ.
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المطلب الثاني: أعمال الدائرة القضائية المختصة بالنظر في قضايا 
الفساد المالي واإلداري:

أوالً: حماكمة املتهمني يف قضايا الفساد املايل واإلداري:

»تتوىل  أن:  عىل  اجلزائية«  اإلجراءات  »نظام  من  السادسة  املادة  نصت 
الرشعي  للمقتىض  وفقًا  هتم  من  إليهم  يسند  فيام  املتهمني  حماكمة  املحاكم 
تنظر يف  أن  النظام، وللمحكمة  املنصوص عليها يف هذا  وطبقًا لإلجراءات 

وقائع غري مدعًى هبا من املدعي العام مما ال حيتاج إىل حتقيق«.

واستثناء من عمل املحاكم اجلزائية يف مجيع مناطق اململكة، فإن النظر يف 
حماكمة املتهمني يف قضايا الفساد املايل واإلداري مقترص عىل الدوائر املختصة 

بالنظر يف جرائم الفساد املايل واإلداري.

ثانيًا: النظر يف إصدار أوامر اإلفراج أو اإليقاف:

املائة من »نظام اإلجراءات اجلزائية«  الرابعة عرشة بعد  املادة  1. نصت 
أطول؛  مدة  التوقيف  تتطلب  التي  االستثنائية  احلاالت  »ويف  أنه:  عىل 
أو ملدد متعاقبة بحسب ما  التوقيف ملدة  املوافقة عىل طلب متديد  للمحكمة 

تراه، وأن تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا يف ذلك«.

اإلجراءات  »نظام  من  املائة  بعد  والعرشون  الثالثة  املادة  نصت   .2
إذا كان  املتهم إىل املحكمة يكون اإلفراج عنه  أنه: »إذا أحيل  اجلزائية« عىل 
موقوفًا، أو توقيفه إذا كان مفرجًا عنه، من اختصاص املحكمة املحال إليها، 
بعدم  احلكم  أصدرت  التي  املحكمة  تكون  االختصاص  بعدم  حكم  وإذا 
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االختصاص هي املختصة بالنظر يف طلب اإلفراج، أو التوقيف، إىل أن ترفع 
الدعوى إىل املحكمة املختصة«.

النظر  فإن  اململكة،  مناطق  مجيع  يف  اجلزائية  املحاكم  لعمل  واستثناء 
واإلداري،  املايل  الفساد  قضايا  يف  للمتهمني  اإلفراج  أو  اإليقاف  أوامر  يف 

مقترص عىل الدوائر املختصة بالنظر يف جرائم الفساد املايل واإلداري.
ثالثًا: النظر يف أرضار الدعوى اجلزائية العامة:

1. نصت املادة السابعة بعد املائتني من »نظام اإلجراءات اجلزائية« عىل 
أن  النظر- جيب  إعادة  اإلدانة -بناًء عىل طلب  بعدم  أن: »كل حكم صادر 
يتضمن تعويضًا معنوّيًا ومادّيًا للمحكوم عليه ملا أصابه من رضر، إذا طلب 

ذلك«.
اإلجراءات  »نظام  من  املائتني  بعد  عرشة  اخلامسة  املادة  نصت   .2
مدة  أمىض  قد  السجن  بعقوبة  عليه  املحكوم  كان  »إذا  أنه:  عىل  اجلزائية« 
موقوفًا بسبب القضية التي صدر احلكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف 
-نتيجة  رضر  أصابه  من  ولكل  تنفيذها،  عند  هبا  املحكوم  السجن  مدة  من 
اهتامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من املدة املقررة- احلق 

يف طلب التعويض أمام املحكمة التي رفعت إليها الدعوى األصلية«.
النظر  فإن  اململكة،  مناطق  مجيع  يف  اجلزائية  املحاكم  عمل  من  واستثناء 
الفساد  قضايا  يف  العامة  الدعوى  إقامة  عن  الناجتة  التعويض  دعاوى  يف 
املايل  الفساد  جرائم  يف  بالنظر  املختصة  الدوائر  عىل  مقترص  واإلداري  املايل 

واإلداري.
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بالنظر يف جرائم  املختصة  الدائرة  التي ختتص هبا  فهذه مجلة من األعامل 
الفساد املايل واإلداري، وال جيوز ألي حمكمة أخرى القيام هبا.

المالي  الفساد  قضايا  في  الخاص  بالحق  االدعاء  الثالث:  المطلب 
واإلداري۔

واإلداري  املايل  الفساد  قضايا  يف  اخلاص  باحلق  االدعاء  تعريف  يمكن 
بأنه: الطلب املقدم من املجني عليه، أو من يقوم مقامه، أمام اجلهة املختصة، 
طالبًا معاقبة املتهم أو تعويضه يف واقعة للتعلق بجريمة فساد مايل أو إداري.

اجلزائية  بالدعوى  تقرتن  مل  إذا  اخلاصة  اجلزائية  الدعوى  أن  واألصل 
عليه)1(،  املدعى  إقامة  حمل  يف  تقام  اخلاصة  اجلزائية  الدعوى  فإن  العامة، 
إقامة  يف  خمرية  العامة  النيابة  فإن  اخلاصة  اجلزائية  الدعوى  اقرتنت  إذا  أما 
الدعوى العامة يف حمل وقوع اجلريمة، أو حمل إقامة املتهم، أو يف حمل القبض 

عىل املتهم)2(.

النوعي  االختصاص  خلصوصية  ونظرًا  األصل،  هذا  من  واستثناء 
ولكل  اخلاص  باحلق  االدعاء  فإن  واإلداري،  املايل  الفساد  لقضايا  واملكاين 
أن  بعده-  من  -ولورثته  إداري  أو  مايل  فساد  جريمة  من  رضر  أصابه  من 
يطالب بحقه اخلاص أمام الدوائر القضائية املختصة بالنظر يف قضايا الفساد 

املايل واإلداري باملحكمة اجلزائية بمدينة الرياض.

رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الرشعية«  املرافعات  »نظام  من   )36( املادة  انظر:   )1(
يف   )4491( العدد  القرى،  أم  جريدة  يف  نرش  1435/1/22هـ،  وتاريخ  )م/1( 

1435/2/3هـ.
انظر: املادة )130( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )2(
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املايل  الفساد  قضايا  يف  اخلاص  احلق  يف  للنظر  االختصاص  وينعقد 
املادة  نصت  حيث  العامة،  اجلزائية  الدعوى  تنظر  التي  للدوائر  واإلداري 
أنه: »ملن  املائة من »نظام اإلجراءات اجلزائية« عىل  بعد  السابعة واألربعون 
أمام  اخلاص  بحقه  يطالب  أن  بعده-  من  -ولوارثه  اجلريمة  من  رضر  حلقه 
عليها  كانت  حال  أي  يف  العامة  اجلزائية  الدعوى  أمامها  املنظورة  املحكمة 

الدعوى، حتى لو مل يقبل طلبه أثناء التحقيق«)1(.
تأثرٌي عىل  تغيبه،  أو  باحلق اخلاص دعواه  املدعي  ترك  كام ال يرتتب عىل 
أن  له  جيوز  وال  أمامها،  دعواه  مواصله  وله  العامة،  اجلزائية  الدعوى  سري 

يرفعها أمام حمكمة أخرى)2(.
أما إذا مل ترفع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد دعوى احلق العام)3(، ورغب 
للمحكمة  منعقد  االختصاص  فإن  دعواه  مواصلة  اخلاص  باحلق  املدعي 
الفساد  لدوائر  االختصاص  ينعقد  وال  عليه،  املدعى  إقامة  حمل  يف  اجلزائية 
املطالبة  اخلاص  باحلق  للمدعي  وليس  الرياض)4(،  بمنطقة  واإلداري  املايل 
الرقابة  هبيئة  العام  املدعي  اختصاص  من  ذلك  ألن  نظامية؛  عقوبة  بتطبيق 

الفساد)5(. ومكافحة 
انظر: املادة )147( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )1(

من   )124( املادة  اجلزائية«،  اإلجراءات  »نظام  من   )151-150( املادتني  انظر:   )2(
»الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية«.

الدعوى-  الفساد ال وجه إلقامة  التالية: )عدم كفاية األدلة - رأت هيئة  لالعتبارات   )3(
عفو ويل األمر - حصول تسوية أو مصاحلة(.

عموم املادة )103( من »الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية«.  )4(
انظر: قرار الدائرة اجلزائية الثانية باملحكمة العليا رقم )4/2/70( يف 1441/4/13هـ   )5(
املدعي  اختصاص  من  عام  حق  نظامية  عقوبة  بتطبيق  املطالبة  »وألن  احلاجة:  ونص 

العام، وليس للمدعي باحلق اخلاص املطالبة بذلك«.
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المطلب الرابع: عبء اإلثبات في جرائم الفساد المالي واإلداري:

مدعيًا  أو  العام  باحلق  مدعيًا  كان  -سواء  املدعي  عىل  البينة  أن  األصل 
»الالئحة  من  الثانية  املادة  من   )2( الفقرة  نصت  حيث  اخلاص-  باحلق 
العامة  التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية« عىل: »مبارشة الدعوى اجلزائية 
كتقديم  العام  املدعي  ومسؤوليات  واجبات  تشمل  املختصة  املحاكم  أمام 

البينات وإحضارها وحتمل عبء اإلثبات«.
املايل  الفساد  جرائم  خلصوصية  ونظرًا  األصل،  هذا  من  واستثناء 
يثبت  بأن  وذلك  عليه،  املدعى  عىل  يكون  اإلثبات  عبء  فإن  واإلداري، 
نصت  حيث  دخله،  مع  تتناسب  ال  والتي  ثروته  زيادة  مرشوعية  املوظف 
املادة )ثامنًا()1( عىل أنه: »إذا طرأت عىل ثروة املوظف العام ومن يف حكمه 
بعد توليه الوظيفة زيادة ال تتناسب مع دخله أو موارده بناء عىل قرائن مبنية 
عىل حتريات مالية بارتكابه جرائم فساد مايل أو إداري فيكون عبء اإلثبات 
بطرق  اكتساهبا  تم  عينية  أو  نقدية  أموال  من  لديه  ما  أن  من  للتحقق  عليه 
مرشوعة، ويشمل ذلك الزوجة واألوالد وأقاربه حتى الدرجة الرابعة، ويف 
إىل  املالية  التحريات  نتائج  حتال  املرشوع،  مصدرها  إثبات  عن  عجزه  حال 
وحدة التحريات املالية إىل وحدة التحقيق واالدعاء العام يف اهليئة، للتحقيق 
مع املوظف املعني واختاذ ما يلزم نظامًا لرفع الدعوى اجلزائية أمام املحكمة 
تشمل  أن  عىل  والنظامي،  الرشعي  املقتىض  وفق  معاقبته  لطلب  املختصة؛ 

الدعوى طلب اسرتداد أو مصادرة األموال املتصلة باجلريمة حال ثبوهتا«.

انظر: االدعاء العام واملحاكمة اجلنائية، للدكتور عيل اهلجري، ص)46(.  )1(
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حيث  املدعي-  عىل  -البينة  العام  األصل  خيالف  ال  املادة  هذه  ومفهوم 
إن زيادة ثروة املوظف العينية أو النقدية والتي ال تتناسب مع راتبه أو دخله 
وخاصة بعد توليه الوظيفة العامة أو ما يف حكمها، قرينة قوية عىل أن مصدر 
دخله غري مرشوع، فهو بذلك يعد حائزًا ألموال غري مرشوعة، لداللة ظاهر 
وعام  حازه  عام  مسؤول  الشخص  أن  واألصل  ذلك،  عىل  وشواهده  احلال 

حتت يده، حتى يثبت خالف ذلك)1(.

املايل  الفساد  جرائم  يف  العامة  اجلزائية  الدعوى  يف  املادة  تلك  وتطبيق 
واإلداري، ال خيلو من حالتني:

اإلثبات  يكون عبء  والتحقيق،  االستدالل  أثناء مرحلة  األوىل:  احلالة 
عىل املدعى عليه، وذلك بأن ُيعرض عىل املدعى عليه ثروته النقدية والعينية، 

وعىل املدعى عليه إثبات مصدرها.

املدعي  عىل  اإلثبات  عبء  يكون  املحاكمة،  مرحلة  أثناء  الثانية:  احلالة 
العام، وجيب أن تتضمن الئحة الدعوى العامة أدلة املدعي العام)2(، والتي 
تتضمن أدلة وقرائن، منها: »زيادة ثروة املوظف النقدية أو العينية بعد توليه 
إيضاح  العام  املوظف  مقدرة  عدم  دخله،  تتناسب  ال  والتي  العامة  الوظيفة 
من  عليه  املدعى  حساب  عىل  بنكية  حتويالت  ورود  األموال،  تلك  مصدر 
كيانات جتارية أو رجال أعامل، إيداع املدعى عليه ألموال جمهولة املصدر«. 

املايل  الفساد  بمكافحة  املتصلة  واهليكلية  التنظيمية  »الرتتيبات  من  )رابعًا(  املادة  انظر:   )1(
واإلداري«.

انظر: املادة )126/5( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )2(



415
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الدعوى الجزائية العامة في جرائم الفساد المالي واإلداري 

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

بارتكابه  له  املوجهة  التهمة  عرض  بعد  الدعوى  عن  عليه  املدعى  وجواب 
جرائم تتعلق بالفساد املايل واإلداري، ال خيلو من ثالث حاالت:

1. أن يعرتف املتهم بالتهمة املنسوبة إليه من ارتكابه جرائم تتعلق بالفساد 
املايل واإلداري، وأن ثروته املالية والعينية مكتسبة بصفة غري مرشوعة، فيتم 
ضبط اعرتافه بالتفصيل ويكتفى بذلك، وال ُتطلب البينة من املدعي العام، 

وحُيكم بثبوت إدانته، وتقرير العقوبة)1(.

2. أن ينكر املتهم التهمة املنسوبة إليه إنكارًا جمردًا، فتطلب الدائرة البينة 
من املدعي العام عىل صحة دعواه)2(، وُتعرض تلك األدلة عىل املتهم، فإن 
تم دفعها، ُحِكم بعدم ثبوت إدانته، وإن عجز عن ذلك ُحكم بثبوت اإلدانة، 

العقوبة. وتقرر 

3. أن ينكر املتهم التهمة املنسوبة إليه ويدفع بأن مصدر ثروته مرشوع، 
ببينة موصلة عىل  أتى  فإن  به)3(،  دفع  ما  املتهم عىل صحة  من  البينة  فُتطلب 

انظر: املادة )161( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )1(
يف  واألصل  أنكر،  من  عىل  واليمني  املدعي،  عىل  البينة  التقايض،  ألصول  وفقًا   )2(
رجال  الّدعى  بدعواهم  الناس  يعطى  ))لو  مـلسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول  مرشوعّيتها 
أموال قوم ودماءهم، ولكن البّينة عىل املّدعي واليمني عىل من أنكر(( انظر: البخاري: 
ْوَلٰٓئَِك َل َخَلَٰق 

ُ
أ َثَمٗنا قَلِيًل  يَۡمٰنِِهۡم 

َ
َوأ  ِ وَن بَِعۡهِد ٱللَّ ِيَن يَۡشَتُ التفسري، باب: ﴿إِنَّ ٱذلَّ

املّدعى  اليمني عىل  باب:  لَُهۡم﴾ ]آل عمران: 77[، رقم: )4277(. مسلم: األقضية، 
عليه، رقم: )1711(.

إذا دفع املدعى عليه بدفع صحيح فإن الدعوى ُتقلب ويصبح املدعى عليه هو املدعي   )3(
وُتطلب منه البينة.
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صحة ما دفع به، ُحِكم بعدم ثبوت إدانته، وإن عجز عن إثبات ما دفع به، 
ُحِكم بثبوت اإلدانة، وتقرر العقوبة)1(.

ومما حيسن اإلشارة إليه، أن عبء اإلثبات ال يكون يف مجيع جرائم الفساد 
أو  النقدية،  العام  املوظف  ثروة  زيادة  خيص  فيام  تكون  بل  واإلداري،  املايل 
أما  فقط،  موارده  أو  دخله  مع  تناسبها  وعدم  الوظيفة  توليه  بعد  العينية، 
أو  التزوير،  أو  السلطة،  استخدام  )إساءة  كجرائم  اجلرائم،  من  عداها  ما 
الرشوة، أو االستجابة لرجاء، أو وساطة، أو توصية، أو تبديد املال العام...

باحلق  االدعاء  وأما  مطلقًا،  العام  املدعي  عىل  اإلثبات  عبء  فيكون  إلخ( 
باحلق  املدعي  اإلثبات عىل  فيكون عبء  املايل واإلداري،  الفساد  يف جرائم 

اخلاص مطلقًا.

المطلب الخامس: ال يمنع وفاة المتهم في جريمة فساد مالي أو 
إداري من السير في نظر الدعوى العامة:

الفساد  دعاوى  يف  املتهم  بوفاة  العامة  الدعوى  انقضاء  تعريف  ويمكن 
يف  املتهم  ضد  والعقوبة  العام  احلق  دعوى  سقوط  بأهنا:  واإلداري  املايل 

دعوى فساد مايل أو إداري لفوات حمله.

واجللد،  والرجم،  كالقتل،  املتهم  ببدن  تتعلق  كانت  إذا  فالعقوبات 
بوفاة  سقوطها  يف  الفقهاء  بني  خالف  فال  والنفي،  واحلبس،  والقطع، 

استنادًا للامدة )173( من »نظام اإلجراءات اجلزائية«.  )1(
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املتهم)1(؛ ألن تأديب املتهم هي الغاية التي تسعى الدعوى العامة إليها، لذا 
الغاية  إدراك  املتهم؛ الستحالة  بوفاة  العامة  الدعوى  تنقيض  أن  منطقيًا  كان 
التي من أجلها تم رفع الدعوى العامة، إذ إن اإلجرام ال حيتمل االستنابة يف 
املحاكمة، كام أن العقاب ال حيتمل االستنابة يف التنفيذ، فإن كان قبل الوفاة 
تعتمده  املبدأ  وهذا  عقوبته،  سقطت  عليه  حمكومًا  كان  وإن  حياكم،  مل  جانيًا 

سائر النظم والقوانني املعارصة)2(.

اجلزائية«  اإلجراءات  »نظام  من  والعرشون  الثانية  املادة  نصت  وهلذا 
عىل انقضاء الدعوى اجلزائية بوفاة املتهم، ومن هنا فإذا كانت عقوبة املتهم 
العقوبة تسقط  أن  تنقيض، كام  العامة  الدعوى  فإن  قبل احلكم  بدنية، وتويف 

عن املهتم بعد احلكم النعدام حملها، إذ ال يتصور تنفيذها بعد وفاته)3(.

وكذلك عقوبة املتهم إذا كانت مالية، فإهنا تسقط بموته أيضًا كالعقوبة 
يتحقق  ال  وبموته  لريتدع،  املتهم  إيالم  هو  العقوبة  من  اهلدف  ألن  البدنية؛ 
وجاء  العقوبة«،  أهل  من  ليس  »وامليت   :)95/7( للكاساين  الصنائع  بدائع  يف  جاء   )1(
يرتك  فإنه  فامت،  جلدة  مخسني  رضب  إذا  »الزاين   :)196/9( للسخيس  املبسوط  يف 
ما بقي، ألنه ال فائدة من إقامته«، وجاء يف تبرصة احلكام، البن فرحون )272/2(: 
»إذا مات حتف أنفه فقد فاتت العقوبة«، وجاء يف املقنع والرشح الكبري، البن قدامة، 

)36/27(: »من مات وعليه حد سقط عنه، لفوات حمله«.
العام  االدعاء   ،)500( ص  عامر،  أبو  زكي  للدكتور  اجلنائية،  اإلجراءات  انظر:   )2(
يف  اجلنائية  واإلجراءات   ،)102( ص  النجار،  لعامد  اململكة،  يف  اجلنائية  واملحاكمة 

جرائم احلدود يف اململكة، لسعد بن ظفري، )466/2(.
 )4( رقم  الوزراء  جملس  قرار  ونص  ص)264(.  اجلنائية،  اإلجراءات  مرشد  انظر:   )3(
وتاريخ 1391/7/2هـ عىل أنه: »إذا كانت الدعوى اجلزائية ال زالت منظورة وتويف 

املتهم فإهنا تنقيض«.
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اهلدف، ألن املقصود منها املتهم، ال املال؛ وألن معاقبته بأخذ ماله بعد وفاته 
فيه إجحاف بحق الورثة، ألنه بمجرد موته تنتقل ملكية املال للورثة، وهم 

برآء، والعقوبة باملال متعلقة بام يملكه املتهم ال بام يملكه غريه)1(.

الدعوى  يف  السري  أثناء  وفاته  حال  املتهم  فإن  سبق،  ما  عىل  وتأسيسًا 
العامة يف قضايا الفساد املايل واإلداري، له حالتان:

احلالة األوىل: أال يكون املتهم استوىل عىل أموال نقدية أو عينية، أو حاز 
أدوات تعد حيازهتا جريمة بموجب األنظمة املرعية، وكان اهلدف من رفع 
احلالة  هذه  ففي  فقط،  والغرامة-  -بالسجن  املتهم  معاقبة  العامة  الدعوى 
تنقيض الدعوى العامة بحقه، وحتفظ لدى اهليئة إذا مل ترفع للمحكمة، وأما 
لوفاة  العامة  الدعوى  بانقضاء  فيها  فيحكم  املختصة  للمحكمة  رفعت  إذا 

املتهم.

احلالة الثانية: أن يكون املتهم استوىل عىل أموال نقدية أو عينية، أو حاز 
أدوات تعد حيازهتا جريمة بموجب األنظمة املرعية، وكان اهلدف من رفع 
الدعوى العامة اسرتداد تلك املتحصالت من جرائم الفساد املايل واإلداري، 

وانظر:  ص)503(.  غوث،  لطلحة  والنظام،  الفقه  يف  وأحكامه  العام  االدعاء  انظر:   )1(
»املوافقة عىل  واملتضمن:  1393/6/12هـ  وتاريخ  رقم )758(  الوزراء  قرار جملس 
رئيس  أدائها« وخطاب  قبل  تويف  إذا  عليه  ترتبت  تركت من  الغرامة من  عدم حتصيل 
رقم)9/172/ت(  العدل  وزير  وخطاب  يف1386/10/21،   )1/3811( القضاة 
يف1391/9/25هـ واملتضمن: »أن الغرامة قررت من قبل ويل األمر من باب التعزير 
لقصد  احلياة  بحال  متعلق  التعزير  ألن  التعزير؛  فبطل  تعزيره  املراد  مات  وقد  باملال، 

ردعه عن أن يعود، وحينئذ فإنه ال جيوز أخذها وال يشء منها من تركته«.



419
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الدعوى الجزائية العامة في جرائم الفساد المالي واإلداري 

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

أو مصادرة املتحصالت الناجتة عن تلك اجلرائم، ففي هذه احلالة ال تنقيض 
الدعوى العامة بحقه املتهم، وتنظر الدعوى أمام املحكمة املختصة، وحيكم 
حال  اجلرائم  بتلك  املتصلة  واألدوات  األموال،  مصادرة  أو  باسرتداد 
سالبة  أو  مالية،  بعقوبة  املتهم  عىل  احلكم  للمحكمة  جيوز  وال  ثبوهتا)1(، 
فيام  العام  املدعي  طلب  برد  الدائرة  وحتكم  العقوبة،  حمل  لفوات  للحرية 
باحلكم  وتكتفي  العامة،  الدعوى  الئحة  يف  الواردة  العقوبات  تطبيق  خيص 

باسرتداد األموال العينية أو النقدية، ومصادرة ما يعد حيازته جريمة فقط.

دعاوى  في  الصادرة  الجزائية  األحكام  تنفيذ  السادس:  المطلب 
الفساد المالي واإلداري:

اجلزائية  األحكام  بتنفيذ  املختصة  اجلهة  هي  املناطق  إمارات  أن  األصل 
الصادرة من املحاكم بعد اكتساهبا للصفة القطعية، حيث نصت املادة السادسة 
رئيس  »يرسل  أن:  عىل  اجلزائية«  اإلجراءات  »نظام  من  املائتني  بعد  عرشة 
احلاكم  إىل  املحكمة  من  الصادر  التنفيذ  الواجب  اجلزائي  احلكم  املحكمة 
اإلجراءات  اختاذ  اإلداري  احلاكم  وعىل  تنفيذه،  إجراءات  الختاذ  اإلداري 
عىل  املختصة  اجلهة  هي  العامة  النيابة  أن  كام  فورًا«،  احلكم  لتنفيذ  الالزمة 

اإلرشاف والرقابة عىل تنفيذ مجيع األحكام اجلزائية)2(.

الصادرة  األحكام  تنفيذ  خلصوصية  ونظرًا  األصل،  هذا  من  واستثناء 
األحكام  تلك  بتنفيذ  املختصة  اجلهة  فإن  واإلداري،  املايل  الفساد  قضايا  يف 

انظر: املادة )10/3( من »الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية«.  )1(
انظر: املادة )3( من »نظام النيابة العامة«.  )2(
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هي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد »كاختصاص أصيل«، حيث نصت املادة 
)تاسعًا()1( عىل أن: »تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع وزارة 
وفقًا  خارجيًا  أو  داخليًا  احلكم  لتنفيذ  إجراءات  من  يلزم  ما  الختاذ  العدل 

لنظام التنفيذ، واالتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة املعاملة باملثل«.

وللهيئة االستعانة والتنسيق مع كلٍّ من:

1. إمارات املناطق؛ للتنفيذ العقوبات اجلزائية)2(.

2. النيابة العامة؛ للرقابة واإلرشاف عىل تنفيذ األحكام.

والنقدية،  العينية،  األموال  واسرتداد  الستعادة  التنفيذ؛  قضاء   .3
املتحصلة من جرائم الفساد املايل واإلداري)3(.

التعامل  الدولية، وقاعدة  العدل واخلارجية، وفقًا لالتفاقات  4. وزارة 
باملثل.

من »الرتتيبات التنظيمية واهليكلية املتصلة بمكافحة الفساد املايل واإلداري«.  )1(
بتاريخ  )أ/92(  رقم  امللكي  باألمر  الصادر  املناطق«  »نظام  من  )ب/7(  املادة  انظر:   )2(

1412/8/27هـ، نرش يف جريدة أم القرى، العدد )3397( يف 1412/9/2هـ.
»نظام  من   )2( املادة  انظر:  اجلزائية،  األحكام  بتنفيذ  ُيعنى  ال  التنفيذ  نظام  أن  األصل   )3(

التنفيذ« الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/53( بتاريخ1433/8/13هـ.
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الخاتمة

النتائج:

استخدامه؛  أساء  أو  منصبه،  استغل  إذا  ماليًا،  فاسدًا  املوظف  يعد   -
ألجل احلصول عىل املال بأي وسيلة من الوسائل غري املرشوعة، أو إهداره 

وتبديده.

مالية  قيمة  ذات  هدية  أو  ماالً،  َقبِل  إذا  إداريًا  فاسدًا  املوظف  يعد   -
مقابل أداء عمل ملزم بأدائه رسميًا باملجان، أو ممنوع من أدائه رسميًا، وإذا 
مارس سلطاته التقديرية مستغاًل منصبه اإلداري، أو أساء استخدام السلطة 
العامة،  املصلحة  عىل  وأقاربه،  وألصدقائه،  له،  املصلحة  ورجح  الرسمية، 

سواء كان ذلك بأسلوب فردي أو مجاعي.

- للدعوى اجلزائية العامة يف دعاوى الفساد املايل واإلداري، خصائص 
متيزها عن غريها من اجلرائم.

- أن للموظف العام ومن يف حكمه، خصوصية يف دعاوى الفساد املايل 
واإلداري.

- خصوصية الدعوى العامة يف مرحلة االستدالل، والتحقيق، واإلدعاء 
العام، واملحاكمة، والتنفيذ.
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التوصيات:
- إعداد مرشوع الئحة تنظم سري الدعوى العامة يف دعاوى الفساد املايل 
واإلداري، ابتداء من جهة االستدالل وانتهاء بمرحلة التنفيذ، بام يتوافق مع 

خصوصيتها.
بقضايا  املتعلقة  األنظمة  بتطبيق  املعنيني  بتدريب  يعنى  معهد  إنشاء   -
باملرئيات  والرفع  بينهم،  فيام  اخلربات  ولتبادل  واإلداري،  املايل  الفساد 

للجهات العليا بام خيدم سري العمل.
- تفعيل االتفاقات الدولية، فيام يتعلق بدعاوى الفساد املايل واإلداري، 
بام يسهل القبض عىل املتهمني، وتسليمهم، وتنفيذ األحكام اجلزائية بحقهم.

الفضيلة أعضاء  املتميزة من أصحاب  العلمية  الكوادر  - االستفادة من 
هتتم  التي  الربامج  يف  وإرشاكهم  للقضاء،  األعىل  باملعهد  التدريس  هيئة 

بمكافحة الفساد املايل واإلداري.
هذا جهد الباحث يف البحث، وأنني أعلم يقينًا أن الكامل املطلق لكتاب 
وما  والنسيان،  واخلطأ،  للنقص  فمعرض  اإلنسان  عمل  وأما  وحده،  اهلل 
إنسانًا  يكتب  ال  أنه  أرى  »إين  قال:  حيث  األصفهاين  العامد  كلمة  أصدق 
كتابًا يف يومه إال قال يف غده لو غرّيت هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان 
لكان أمجل، وهذا من  ُتِرك هذا  أفضل، ولو  لكان  قّدم هذا  يستحسن، ولو 

أعظم العرب، وهو دليل عىل استيالء النقص عىل مجلة البرش«)1(.

»تم بحمد اهلل«

معجم األدباء، للعامد األصفهاين، )1/1(.  )1(
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ثبث المراجع

أوالَ: املراجع الفقهية واللغوية:
أمحد . 1 بن  مسعود  بن  بكر  أيب  الدين،  لعالء  الرشائع  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 

الكاساين احلنفي، ط2، دار الكتب العلمية، 1406هـ-1986م.
الدين . 2 برهان  للقايض  األحكام،  ومناهج  األقضية  أصول  يف  احلكام  تبرصة 

طه  مراجعة:  املدين،  املالكي  فرحون  بن  القاسم  أيب  بن  عيل  بن  إبراهيم 
عبدالرؤوف سعد، ط1، نرش مكتبة الكليات األزهرية، 1406هـ.

حاشية ابن عابدين، البن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين . 3
الدمشقي احلنفي، ط3، مطبعة مصطفى البايب احللبي مرص، وط2، دار الفكر- 

بريوت، 1412هـ- 1992م.
الرشح الكبري عىل متن املقنع، لعبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس، . 4

أيب الفرج شمس الدين، أرشف عىل طباعته: حممد رشيد رضا -صاحب املنار، 
طبعة دار الكتاب العريب.

الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية، أليب عبداهلل بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، . 5
حتقيق: حممد حامد الفقي، دار الوطن، الرياض - السعودية.

مكتبة . 6 قاسم،  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  حتقيق:  تيمية،  البن  الفتاوى،  جمموع 
املعارف، الرباط- املغرب.

العلمية القضائية والنظامية: ثانيًا: املراجع 
االدعاء العام واملحاكم اجلنائية وتطبيقهام يف اململكة العربية السعودية، للدكتور . 1

عامد عبد املجيد النجار، معهد اإلدارة العامة، 1417هـ.
اآلليات القانونية ملكافحة الفساد اإلداري، حلاحا عبدالعايل، أطروحة دكتوراه، . 2

كلية احلقوق، جامعة حممد خضري، بسكرة، 2013م.
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من . 3 دكتوراه،  رسالة  غوث،  لطلحة  والنظام،  الفقه  يف  وأحكامه  العام  االدعاء 
جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض.

يف . 4 وأثرها  السعودية  العربية  اململكة  يف  احلدود  جرائم  يف  اجلنائية  اإلجراءات 
استتباب األمن، للدكتور سعد حممد ظفري، ط1، مطابع سمحة، لألوفست.

التصالح يف جرائم العدوان عىل املال العام، للدكتور خالد موسى التوين، كلية . 5
احلقوق، جامعة أسيوط.

دكتوراه، . 6 رسالة  بباوي،  لوقا  نبيل  للدكتور  ومكافحتها،  النقد  هتريب  جرائم 
أكاديمية الرشطة، القاهرة، 1992م.

العزيز، . 7 عبد  حممد  للدكتور  اجلنائية،  اإلجراءات  قانون  يف  والتصالح  الصلح 
دار النهضة العربية، القاهرة، 2004م.

الفساد احلكومي يف الدول النامية، لعباد حممد عيل باش، جملة القادسية للعلوم . 8
اإلدارية واالقتصادية، املجلد )5(، العدد )3(، 2002م.

الفساد اإلداري أسبابه ومظاهره، لعصام عبد الفتاح مطر، دار اجلامعة اجلديدة، . 9
اإلسكندرية، مرص، 2011م.

الفساد اإلداري وتطبيقاته يف العراق، لعادل جابر الكويف، 2009م.. 10
مفتاح . 11 للدكتور  قياسه،  مؤرشات  مظاهره،  أسبابه،  واملايل،  اإلداري  الفساد 

صالح، ومعاريف فريدة، بحث منشور، جامعة حممد خيرض، بسكرة، 2012م.

ثالثًا: االتفاقيات الدولية:
عليها . 1 صادقت  والتي  1961م،  لعام  الدبلوماسية،  للعالقات  فيينا  اتفاقية 

اململكة يف عام1981م.
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رابعًا: األنظمة السعودية.
واإلداري، . 1 املايل  الفساد  بمكافحة  املتصلة  واهليكلية  التنظيمية  الرتتيبات 

الصادرة باملرسوم امللكي رقم )أ/277(، يف 1441/4/15هـ.
العربية . 2 باململكة  الداخلية،  وزارة  عن  الصادر  اجلنائية،  اإلجراءات  مرشد 

السعودية، لعام 1400هـ، 1980م.
)م/56( . 3 رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  العام،  واالدعاء  التحقيق  هيئة  نظام 

يف   )3264( العدد  القرى،  أم  جريدة  يف  نرش  1409/10/24هـ،  وتاريخ 
1409/11/20هـ.

نظام القضاء، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/78( وتاريخ 1428/9/19هـ، . 4
نرش يف جريدة أم القرى، العدد )4170( يف تاريخ1428/9/30هـ.

وتاريخ . 5 )م/1(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الرشعية،  املرافعات  نظام 
يف   )4491( العدد  القرى،  أم  جريدة  يف  نرش  1435/1/22هـ، 

1435/2/3هـ.
وتاريخ . 6 )م/2(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام 

يف   )4491( العدد  القرى،  أم  جريدة  يف  نرش  1435/1/22هـ، 
1435/2/3هـ.

يف . 7 )م/36(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الرشوة،  مكافحة  نظام 
1412/12/29هـ.

يف . 8 )م/20(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  األموال،  غسيل  مكافحة  نظام 
1439/2/5هـ.

يف . 9 )م/11(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  التزوير،  جلرائم  اجلزائي  النظام 
1435/2/18هـ.
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بتاريخ . 10  )37( رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  التجارية،  األوراق  نظام 
1383/10/11هـ.

وتاريخ . 11 )م/16(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  القضائية،  التكاليف  نظام 
وتاريخ   )65( رقم  الوزراء  جملس  قرار  عىل  واملبني  1443/1/30هـ 

1443/1/23هـ.
نظام التنفيذ، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/53( بتاريخ1433/8/13هـ.. 12
جملس . 13 قرار  بموجب  الصادرة  اجلزائية،  اإلجراءات  لنظام  التنفيذية  الالئحة 

الوزراء رقم )142( وتاريخ 1436/3/21هـ، نرشت يف جريدة أم القرى، 
العدد )4553( يف 1436/4/24هـ.

التعاميم واخلطابات: خامسًا: 
وزير . 14 وخطاب  1386/10/21هـ،  يف   ،)1/3811( القضاة  رئيس  خطاب 

الغرامة  »أن  واملتضمن:  1391/9/25هـ،  يف  رقم))9/17/ت(  العدل 
قررت من قبل ويل األمر من باب التعزير باملال، وقد مات املراد تعزيره فبطل 
التعزير؛ ألن التعزير متعلق بحال احلياة لقصد ردعه عن أن يعود، وحينئذ فإنه 

ال جيوز أخذها وال يشء منها من تركته«.
)1431/ت(، . 15 اهلل-رقم  -حفظه  للقضاء  األعىل  املجلس  رئيس  معايل  تعميم 

املايل  الفساد  قضايا  لنظر  املكاين  االختصاص  بشأن  1441/6/13هـ،   يف 
واإلداري.

1411/6/2هـ، . 16 يف   ،)37(( رقم  اهلل-  -حفظ  العام  النائب  معايل  تعميم 
االجتامعي  التواصل  برنامج  خالل  من  والشتم  السب  »قضايا  أن  واملتضمن 
ينعقد  ال  التي  اخلاصة،  احلقوق  قضايا  من  تعد  اخلاصة(  )املحادثات  يف 
االختصاص فيها للنيابة العامة، لعدم وجود مصلحة عامة يف حتريك الدعوى 

العامة«.
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 وحدات الصلح في النيابة العامة 
 في المملكة العربية السعودية 

وأثرها في الدعوى الجزائية
دراسة تحليلية مقارنة

د. تركي بن عوض السلمي
أستاذ القانون العام المساعد

بكلية الملك عبد الله للدفاع الجوي
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مقدمة

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد،

أهنا  املرشوعة  غري  األعامل  من  غريها  عن  اجلريمة  فيه  ختتلف  مما  فإن 
اعتداء عىل مصالح عليا بلغت من األمهية حد تدخل املرشع بإسباغ احلامية 
اجلريمة  وقوع  فبعد  مرتكبها.  عىل  اجلنائي  اجلزاء  وفرض  عليها،  اجلنائية 
ينشأ للدولة حقٌّ يف مالحقة مرتكب اجلريمة ومعاقبته، وهذا احلق هو حقٌّ 
املختصة  املحكمة  من  صادر  قضائي  بحكم  إال  الدولة  تستوفيه  ال  قضائي 
يف  الدولة  بحق  يسمى  ما  وهو  نظامها،  يف  املبينة  اجلزائية  لإلجراءات  وفقًا 

الدعوى، والذي يمثلها فيه النيابة العامة)1(.

ولكي تصل الدعوى اجلزائية إىل صدور احلكم القضائي النهائي الذي 
خيول الدولة تنفيذ العقاب متر بمراحل، فأول مرحلة بعد وقوع اجلريمة هي 
مرحلة االستدالل، حيث يبارش رجال الضبط اجلنائي أعامل االستدالل فور 
تبلغهم باجلريمة، وترتكز هذه اإلجراءات يف التحري عن اجلريمة والبحث 
الثانية  للمرحلة  لنقلها  الالزمة  والعنارص  الدالئل  ومجع  مرتكبيها  عن 
استيفاء إجراءات  بعد  العامة  النيابة  إىل  فإذا أحيلت  التحقيق،  وهي مرحلة 
حتريك  مناسبة  رأت  إذا  التحقيق  إجراءات  تبارش  الالزمة  االستدالل 
إىل  الدعوى  حتال  التحقيق  إجراءات  من  االنتهاء  وبعد  اجلزائية،  الدعوى 

اإلسكندرية،  اجلديدة،  اجلامعة  دار  اجلنائية،  اإلجراءات  زكي،  حممد  عامر،  أبو   )1(
2016م، د.ط، ص58.
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املتهم يف إجراءات جديدة  إذا كانت األدلة كافية لإلحالة، ويدخل  القضاء 
هي إجراءات املحاكمة، والتي تنتهي بحكم قضائي.

)جنوح  املتهم  سن  كصغر  خاصة،  طبيعة  هلا  القضايا  بعض  وألن 
اجلوار،  عالقة  أو  عليه،  واملجني  املتهم  بني  األرسية  العالقة  أو  األحداث( 
بينهم،  والعداوة  الفراق  تزيد  التقليدية  اجلزائية  اإلجراءات  ومعاملتها وفق 
وتكبد الدولة جهدًا ووقتًا وماالً ونفقات، ويتحمل أطراف الدعوى اجلزائية 
اجلنائية  العدالة  سري  بطء  إىل  إضافًة  واملال،  واجلهد  الوقت  من  كبرية  أعباًء 
الذي أصبح يمثل أزمًة يف عامة الدول)1(، بدأت يف النصف الثاين من القرن 
األساليب  وأضحت  العقاب  سياسة  يف  حديثة  اجتاهات  تظهر  العرشين 
يف  البطء  ملواجهة  ملحة  رضورة  اجلزائية  الدعوى  إلدارة  القضائية  غري 
اإلجراءات اجلنائية التقليدية هبدف اختصار تلك اإلجراءات)2(، فكان أحد 
مكافحة  يف  للنظر  اجلنائية  الدعوى  بدائل  هو  اجلنائي  العلمي  التطور  معامل 
التخيل عنها يف نطاق  التقليدية، ورضورة  اإلجرام بغري اإلجراءات اجلنائية 
اجلرائم القليلة األمهية واستبداهلا بوسائل إجرائية بسيطة ومرنة )كالوساطة 
حسم  رسعة  شأهنا  من  التي  اجلزائية(  والتسوية  اجلزائي  والصلح  اجلزائية 
وختفف  وخمترصة  ميسة  سهلة  بطريقة  النزاع  وإدارة  اجلنائية  اخلصومات 

الضغط عن كاهل إدارة العدالة اجلنائية.

ط1،  العربية،  النهضة  دار  اجلنائية،  اإلجراءات  رسعة  يف  احلق  سيد،  رشيف  كامل،   )1(
2004، ص9.

إربد  جامعة  جملة  د.ن،  د.ط،  اجلزائية،  الدعوى  إجراءات  بدائل  عدنان،  عيل  الفيل،   )2(
األردن، 1432هـ، ص78.
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البحث: مشكلة 

وتاريخ  )م/56(  رقم  امللكي  باملرسوم  العامة«  النيابة  »نظام  صدر 
»نظام  صدر  ثم  العامة،  النيابة  نشأت  به  والذي  هـ   1409/10/24
وتاريخ  )م/39(  رقم  امللكي  املرسوم  بموجب  اجلزائية«  اإلجراءات 
بموجب  اجلديد  اجلزائية«  اإلجراءات  »نظام  صدر  ثم  1422/7/28هـ 
هذه  تتضمن  ومل  1435/1/22هـ،  وتاريخ  )م/2(  رقم  امللكي  املرسوم 

األنظمة أي بدائل للدعوى اجلزائية.

العربية  اململكة  العام يف  النائب  وبتاريخ1439/5/20هـ أصدر معايل 
اإلنساين  الدور  لتعزيز  سعيًا  أنه  املتضمن   )25880( رقم  القرار  السعودية 
اتساع اخلالفات األرسية وزيادة  العامة من خالل احلد من  النيابة  يف مرفق 
مدة التقايض مما يؤثر عىل استقرار األرسة واملجتمع، ورغبًة يف تطوير العمل 
مصلحة  تقتضيه  ما  عىل  وبناًء  اجلنائية،  التصاحلية  العدالة  جمال  يف  النيايب 
العمل تقرر تشكيل وحدات صلح يف فروع النيابة ترشف عليها جلنة يف املقر 
ما  وهو  البحث  هلذا  الرئيس  التساؤل  يظهر  وهنا  العامة،  النيابة  يف  الرئيس 

هي وحدات الصلح وما أثرها يف الدعوى اجلزائية؟

البحث: أسئلة 

- ما هي وحدات الصلح يف النيابة العامة؟

- ماهو نطاق عمل وحدات الصلح؟

- ماهي املراحل اإلجرائية لعمل وحدات الصلح؟
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- ما أثر وحدة الصلح عىل الدعوى اجلزائية؟

أهداف البحث:

- بيان ماهية وحدات الصلح.

- بيان نطاق عمل وحدات الصلح.

- بيان املراحل اإلجرائية لعمل وحدات الصلح.

- التعرف عىل أثر وحدة الصلح عىل الدعوى اجلزائية.

البحث: منهجية 

املبني عىل االستقراء والتحليل ملا صدر  الباحث املنهج الوصفي  اعتمد 
مع  السعودية،  العربية  اململكة  يف  العامة  النيابة  يف  الصلح  وحدات  بشأن 

مقارنته بعدد من الترشيعات اجلزائية.

حدود البحث:

الصلح  البحث وحدات  االقتصار عىل موضوع  بحثه  الباحث يف  التزم 
اجلزائية،  الدعوى  يف  وأثرها  السعودية  العربية  اململكة  يف  العامة  النيابة  يف 
تقترص  كام  األحداث،  لقضايا  التعرض  دون  الراشدين  قضايا  عىل  مقترصًا 
عىل املرحلة السابقة ملرحلة املحاكمة، ومقارنته ببعض الترشيعات اجلزائية.
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البحث: مصطلحات 

الدعوى اجلزائية:

1. لغًة:

وكسها  الواو،  بفتح  َدعاَوى  وجتمع عىل  االدعاء،  من  اسم  الدعوى:  
سياق  بحسب  ختتلف  معان  عدة  عىل  تطلق  اللغة  يف  ْعَوى  دعاِوي)1(.والدَّ

احلديث، ومنها:

َرّبِ   ِ لِلَّ ٱۡلَۡمُد  ِن 
َ
أ َدۡعَوىُٰهۡم  ﴿َوَءاِخُر  تعاىل:  قوله  ومنه  الدعاء:   )1(

ٱۡلَعٰلَِمنَي10﴾)2()3(.
ادَّعى،  ما  خري  يف  وفالٌن  متنيُته،  أي:  َء  اليشَّ ادعيُت  تقول  التََّمنِّي:   )2(
ُعوَن57﴾)5(.  ا يَدَّ أي: ما مَتنَّى)4(، ومنه قوله تعاىل:﴿لَُهۡم فِيَها َفِٰكَهةٞ َولَُهم مَّ

أي: ما يتمنون.

َء، أي: َزعمُته يل حقًا كان أو َباطاًل)6(. َعيُت اليشَّ ْعم: ُيقال: ادَّ )3( الزَّ

عي بكرم فعاله، أي: خُيرِبُ بذلك عن نفسه)7(. )4( اإلْخَبار: يقال: فالن يدَّ

املرجع السابق مادة»دَعا«، 269/5.  )1(
سورة يونس من اآلية )10(.  )2(

ابن منظور، حممد مكرم، لسان العرب، مادة )دعا( مرجع سابق، 267/5.  )3(
املرجع سابق، 362/4.  )4(

سورة يس من اآلية )57(.  )5(
املرجع السابق، مادة )دعا( 269/5.  )6(
املرجع السابق، مادة )دعا( 268/5.  )7(
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 اجَلَزائِيَّة:

ُيقال  كافأُته،  فالنًا  َجزيُت عنك  قوهلم  ومنه  اليشء،  املكافأة عىل  اجلََزاُء 
َجزاه به َجزاًء وجازاه جُمازاًة وَجَزاًء، واجلزاء يكون ثوابًا وعقابًا)1(.

). اصطالحًا:

الدعوى اجلزائية:

يف اصطالح القانون »جمموعة من اإلجراءات حيددها القانون وتستهدف 
وضع  شأن  يف  للقانون  صحيحًا  تطبيقًا  يقرر  قضائي  حكم  إىل  الوصول 
فت بأهنا »جمموعة اإلجراءات التي حيددها النظام،  إجرامي معني«)2(. كام ُعرِّ
سواء  تنقيض،  أن  إىل  اجلنائية،  الدعوى  حتريك  أعامل  من  عمل  بأول  وتبدأ 

بصدور حكم بات أم بغري ذلك من أسباب االنقضاء«)3(.

وحدات الصلح:

مل أجد تعريفًا هلذا املصطلح ولعل ذلك راجٌع حلداثته، ويعرفها الباحث 
تقريب  هلا  تسند  العامة  النيابة  عليها  ترشف  حمايدة  جهات  بأهنا:  إجرائيًا 
الثقة  بناء  وإعادة  املتنازعة  األطراف  بني  احلوار  طريق  عن  النظر  وجهات 

املرجع السابق، مادة )جزي(، 143/3.  )1(
حسني، حممود نجيب، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،   )2(

ط3، 1995م، ص 63.
مصباح،  مكتبة  السعودية،  العربية  اململكة  يف  اإلجرائي  النظام  عيد،  حممد  الغريب،   )3(

جده، ط1، 1411هـ، ص21.
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اتفاق  إىل  الوصول  بالنزاع، وحماولة  املتعلقة  بينهم وتبصريهم باإلشكاالت 
ينهي اخلالف بني األطراف.

السابقة: الدراسات 

مل جيد الباحث بعد بذل الوسع يف الدراسات السابقة أي دراسة تتناول 
النيابة العامة، ولعل ذلك عائٌد حلداثة نشأهتا،  موضوع وحدات الصلح يف 
ولكن تبني بالبحث وجود بعض الدراسات التي عاجلت موضوع الوساطة 
اجلزائية الذي يمثل صلب عمل وحدات الصلح، ويعرض الباحث فيام ييل 

ألمهها:

حتليلية،  دراسة  املعارصة  النظم  يف  اجلزائية  الوساطة  األوىل:  الدراسة 
رسالة ماجستري يف العدالة اجلنائية، من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

1332هـ -2011م، للباحث يارس بن حممد سعيد بابصيل.

تتفق هذه الدراسة مع دراسة الباحث من حيث توضيح ماهية الوساطة 
دراسة  إن  حيث  من  عنها  ختتلف  حني  يف  ومراحلها.  وأنواعها  اجلزائية 
وتكييفها  النشأة-،  -حديثة  النيابة  يف  الصلح  وحدات  تناولت  الباحث 
وبني  بينها  والفرق  اجلزائية،  للوساطة  نشاطها  مطابقة  ومدى  القانوين، 
القانون  يف  العمل  عليه  بام  ومقارنتها  اجلزائي،  والتصالح  اجلزائي  الصلح 

املقارن، كالقانون الفرنيس والتونيس والبحريني.

دكتوراة  أطروحة  العمومية،  الدعوى  إجراءات  بدائل  الثانية:  الدراسة 
يف العلوم اجلنائية، جامعة باتنة، اجلزائر، 2018م.
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الوساطة  ماهية  بيان  حيث  من  الباحث  دراسة  مع  الدراسة  هذه  تتفق 
اقتصارها عىل  اجلزائية وأنواعها ومراحلها. يف حني ختتلف عنها من حيث 
الباحث  القانون اجلزائري، بينام تناولت دراسة  معاجلة الوساطة اجلزائية يف 
-حديثة  السعودية  العربية  اململكة  يف  العامة  النيابة  يف  الصلح  وحدات 
اجلزائية،  للوساطة  نشاطها  مطابقة  ومدى  القانوين  وتكييفها  النشأة-، 
عليه  بام  ومقارنتها  اجلزائي،  والتصالح  اجلزائي  الصلح  وبني  بينها  والفرق 

العمل يف القانون املقارن، كالقانون الفرنيس والتونيس والبحريني.
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المبحث األول
ماهية وحدات الصلح

من  بد  فال  ماهيتها  بيان  وملزيد  إجرائيًا،  الصلح  وحدات  تعريف  سبق 
املطلبني  يف  وذلك  هلا.  القانونية  والطبيعة  لنشأهتا،  التارخيي  اإلطار  معرفة 

التاليني:

المطلب األول: )اإلطار التاريخي لنشأة وحدات الصلح(:

ونظرهتا  العقابية،  السياسة  بتغري  اجلزائي  الصلح  وحدات  نشأة  ترتبط 
للغرض من العقوبة، وقد مرت العقوبة بعدة مراحل، فارتبطت أوالً بفكرة 
التي  اجلامعة  أو  الفردي(  )االنتقام  عليه  املجني  جانب  من  واالنتقام  الثأر 
ينتمي إليها )عائلة، قبيلة، ...(، فكانت تنهض مجاعة املعتدى عليه لالنتقام 
قد  مما  اجلامعي(  )االنتقام  مجاعته  بمساندة  بدوره  حيظى  الذي  املعتدي  من 
يزيد التوتر، والتي تنتهي غالبًا بصلح بني اجلامعتني حيصل بمقتضاه املعتدى 

عليه عىل تعويض من املعتدي)1(.

تبنى  الذي  احلديث  الدستوري  بمعناها  احلديثة  الدولة  ظهور  ومع 
والتي  القانوين،  بمعناها  العقوبة  فكرة  ظهرت  السلطات،  بني  الفصل 
العامة  باملصالح  أحلقه  الذي  الرضر  مقابل  اجلاين  عىل  ُيوَقع  »إيالٌم  هي: 
الدعوى اجلزائية، فال  للمجتمع«، والوسيلة للوصول إىل توقيع اجلزاء هي 
عقوبة بغري دعوى جزائية، فمن أهم خصائص العقوبة أهنا حق قضائي يمر 
عبد املنعم سليامن، أصول علم اإلجرام واجلزاء، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،   )1(

د.ط، 2015، ص309- 310.
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املحاكمة  ومرحلة  التحقيق  ومرحلة  االستدالل  مرحلة  هي  مراحل،  بعدة 
التقليدية)1(، كام  العدالة اجلنائية  املراحل  العقوبة، ومتثل هذه  تنفيذ  ومرحلة 
وتأهيله،  املجرم  إصالح  فكرة  حملها  وحلت  واالنتقام،  الثأر  فكرة  نبذت 
العقوبات املخففة  وأنه يمكن إعادته عضوًا صاحلًا يف اجلامعة، هلذا ظهرت 

وتطور دور السجون وزاد االهتامم بمرحلة التنفيذ العقايب)2(.

بدأت  حني  املجال،  هذا  يف  ملحوظًا  تطورًا  العرشون  القرن  شهد  وقد 
بني  الفصل  التصاحلية يف  العدالة  نظام  إحياء  إعادة  الغربية يف  الدول  بعض 
ووفق  منظمة  بصورة  ولكن  قبل،  من  سائدًا  كان  الذي  املتنازعة  األطراف 
الترشيع  تضخم  ذلك  إىل  دفعهم  ومما  الدولة،  رقابة  حتت  مدروسة  قواعد 
العقايب، فكلام زادت املصالح العليا يف الدولة تدخل الترشيع العقايب إلسباغ 
احلامية اجلنائية عليها، مما نتج عنه تضخم القضايا املنظورة يف أجهزة العدالة 

اجلنائية، وبالتايل البطء يف اإلجراءات)3(.

وحدات  إنشاء  اجلنائية،  العدالة  أجهزة  عن  العبء  ختفيف  صور  ومن 
أو مراكز تسهم يف تقريب وجهات النظر بني املتهم واملجني عليه، وإرضاء 

املجني عليه دون احلاجة إىل اختاذ اإلجراءات اجلنائية التقليدية الطويلة)4(.

منشورة،  دكتوراة  رسالة  اجلريمة،  ملكافحة  اجلزائية  السياسة  حممد،  سعداوي  صغري،   )1(
جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2010م، ص 2.

عبد املنعم، سليامن، أصول علم اإلجرام واجلزاء )مرجع سابق( ص316.  )2(
النهضة  دار  القاهرة،  مقارنة-  -دراسة  اجلنائية  اإلجراءات  تيسري  نحو  عمر،  سامل،   )3(

العربية، ط2، 1997م، ص63.
املرجع السابق.  )4(
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وحدات  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  ُأنشئت  عام1970م  ففي 
وتعترب  اجلنائية،  العدالة  نظام  خارج  القضايا  وحل  اخلصوم  بني  للتوفيق 
والية شيكاغو من أوىل الواليات األمريكية التي اهتدت إىل نظام الوساطة 
تعميمه  تم  والذي  املحاكم،  عن  بعيدًا  املنازعات  إلهناء  املقننة  غري  اجلزائية 

عىل كافة حماكم اجلنح منذ عام 1983م)1(.

أما عن فرنسا فقد أجريت التجربة األوىل لوحدات الصلح عام 1992م 
كانت  والتي  الصلح  وحدات  نظام  عرفت  حيث  الفرنسية،  ليون  منطقة  يف 
طريق  عن  اجلنائية،  القضايا  بعض  تعالج  وفيها  العدالة(  )بيوت  تسميها 
تلك  وأمام  للنزاع.  ودية  وتسوية  اتفاق  إىل  وصوالً  األطراف  بني  التقريب 
التجارب غري املقننة، تدخل املرشع الفرنيس بموجب القانون رقم )2-93( 
الصادر يف يناير سنة 1993م، ونص عىل الوساطة اجلنائية باعتبارها وسيلة 

من وسائل العدالة غري التقليدية)2(.

ولالستفادة من جتارب الدول يف هذا املجال، طلب املجلس االقتصادي 
واالجتامعي التابع للهيئة األمم املتحدة يف قراره )14/2000(، إىل األمني 
احلكومية  وغري  احلكومية  واملنظامت  األعضاء  الدول  من  يلتمس  أن  العام 
اجلريمة  ملنع  املتحدة  األمم  برنامج  شبكة  معاهد  من  وكذلك  الصلة،  ذات 
والعدالة اجلنائية، تعليقات عىل مدى استحسان وضع مبادئ مشرتكة بشأن 

عنوز، أمل فاضل، العدالة اجلنائية التصاحلية، املجلة األكاديمية للبحث القانوين، كلية   )1(
احلقوق، جامعة النهرين، العراق املجلد13/العدد 01 -2016م، ص 18.

املرجع السابق.  )2(
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تلك  إرساء  ووسائل  اجلنائية  املسائل  يف  التصاحلية  العدالة  برامج  استخدام 
املبادئ، وقدمت العديد من الدول األعضاء جتارهبا وأن النتائج مشجعة.

األساسية  باملبادئ  خاص  إعالن  لعنارص  أويل  مرشوع  بالقرار  وُأرفق 
الستخدام برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية، للنظر فيه.

الذي  العربية  الدول  يف  العليا  املحاكم  لرؤساء  السابع  املؤمتر  ناقش  كام 
الدعاوى  يف  البّت  بطء  1438هـ،  حمرم   25  -  22 بتاريخ  مسقط  يف  عقد 
اجلزائية  الدعوى  بدائل  يف  العربية  الدول  وجتارب  القضائي،  واالختناق 
كالصلح والتوفيق، وعامة اآلراء ترى أن القضاء هو األصل، واللجوء إىل 
القضاء ومكانته، وأكدت عىل  يعني االستغناء عن دور  البديلة ال  الوسائل 

البديلة. الوسائل  تشجيع 

مراكز  تسمى  مراكز  املحاكم  يف  أنشئت  السعودية  العربية  اململكة  ويف 
 )103( رقم  الوزراء  جملس  قرار  بموجب  تنظيم  هلا  صدر  املصاحلة 
برقم  العدل  وزير  معايل  من  تعميمه  وجرى  1434/4/8هـ،  وتاريخ 
1435/7/27هـ  وبتاريخ  1434/4/27هـ،  يف  )13/ت/4905( 
بتاريخ  تعديله  وتم  املصاحلة،  مراكز  عمل  لقواعد  الوزاري  القرار  صدر 
يف  النزاع  أطراف  بني  الصلح  إلجراء  املراكز  وهذه  1440/11/29هـ، 
واألحوال  املدنية  إىل  باإلضافة  اجلزائية  الدعاوى  لبعض  املحاكمة  مرحلة 

والتجارية. الشخصية 

رقم  القرار  العام  النائب  معايل  أصدر  وبتاريخ1439/5/20هـ 
العامة  النيابة  الدور اإلنساين يف مرفق  لتعزيز  أنه سعيًا  املتضمن   )25880(



440
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

وحدات الصلح في النيابة العامة  

العدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

يؤثر  مما  التقايض  مدة  وزيادة  األرسية  اخلالفات  اتساع  من  احلد  خالل  من 
عىل استقرار األرسة واملجتمع ورغبًة يف تطوير العمل النيايب يف جمال العدالة 
تقرر تشكيل جلنة  العمل؛  تقتضيه مصلحة  ما  وبناًء عىل  اجلنائية،  التصاحلية 

يف النيابة العامة لإلرشاف عىل وحدات الصلح يف فروع النيابة.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لوحدات الصلح:

النيابة  عليها  ترشف  حمايدة  جهات  هي  بيانه  سبق  كام  الصلح  وحدات 
بني  احلوار  طريق  عن  النظر  وجهات  تقريب  التحقيق  جهة  هلا  تسند  العامة 
األطراف املتنازعة، وإعادة بناء الثقة بينهم وتبصريهم باإلشكاالت املتعلقة 

بالنزاع وحماولة الوصول إىل اتفاق ينهي اخلالف بني األطراف.

اجلنائية  العدالة  من  بدالً  الرضائية  التصاحلية  العدالة  فكرة  تتبنى  فهي 
التقليدية، وهي بدائٌل للدعوى اجلزائية.

اجلزائي والتصالح  الصلح  منها  اجلزائية هلا عدة صور  الدعوى  وبدائل 
الصلح  لوحدات  القانونية  الطبيعة  ولبيان  اجلزائية،  والوساطة  اجلزائي 
يعرض الباحث هذه الصور يف الفروع التالية، ملعرفة أهيا ينطبق عىل وحدات 

الصلح يف النيابة العامة.
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الفرع األول: وحدات الصلح والصلح اجلزائي:

ْلُح لغًة: الصُّ

الُح ِضدُّ الَفساِد،  من الفعل »َصَلَح يْصُلُح َصالحًا ُومَصاحَلًَة«)1(، والصَّ
أزال  أي  اليشء؛  أصَلح  فُيقال:  اخلالف،  وتسوية  الفَساد  إزالة  ُلُح  والصُّ
وشقاق،  عداوة  من  بينهام  ما  أزال  أي  بينهام؛  ذات  أصلح  وُيقال:  فساده، 
ٱۡقَتَتلُواْ  ٱلُۡمۡؤِمننَِي  ِمَن  َطآئَِفَتاِن  ﴿ِإَون  ومنه:  بينهام)2(،  اخِلالَف  ى  وسوَّ

بَۡيَنُهَما﴾)3(. ۡصلُِحواْ 
َ
فَأ

إجرائي  قانوين  اتفاق  بأنه:  اصطالحًا  اجلزائي  الصلح  تعريف  ويمكن 
بني املتهم واملجني عليه يف جرائم حمددة قانونًا؛ إلهناء اخلصومة اجلزائية يف 

أيِّ مرحلة من مراحل الدعوى، ويرتتب عليه انقضاء الدعوى اجلزائية)4(.

2005م(،  ط4،  صادر،  دار  )بريوت:  العرب،  لسان  مكرم،  بن  حممد  منظور،  ابن   )1(
.267/8

للطباعة  اإلسالمية  املكتبة  )استانبول:  الوسيط  املعجم  وآخرون،  إبراهيم  مصطفى،   )2(
الوجيز  املعجم  العربية،  اللغة  وجممع  ؛   520/1 1972م(،  ط2،  والتوزيع،  والنرش 

)القاهرة: دار التحرير للطبع والنرش، 1989م(، ص368.
سورة احلجرات من اآلية )9(.  )3(

الشوبكي حممد رفيق وآخرون، الصلح بدياًل للدعوى اجلزائية، بحث منشور يف جملة   )4(
أمحد  براك،  وانظر:  ص82.   ،2018  ،43 عدد  بامليزيا،  اإلسالمية  اجلامعة  التجديد، 
حممد، العقوبة الرضائية يف الرشيعة اإلسالمية واألنظمة اجلنائية املعارصة، دار النهضة 

العربية، القاهرة، 2010م، ط1، ص97.
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مع  يتفق  الصلح  وحدات  عمل  أن  يظهر  املصطلح  تعريف  وبتحليل 
من  أو  عليه  املجني  مها  طرفني  بني  رضائي  اتفاق  أهنام  يف  اجلزائي  الصلح 

يقوم مقامه قانونًا، واملتهم أو من يقوم مقامه قانونًا.

فأطرافه  بينهام،  وسيط  وجود  يلزم  ال  اجلزائي  الصلح  أن  يف  وخيتلفان 
ثالثة  عىل  الصلح،  وحدات  وعمل  نشاط  يقوم  بينام  واملتهم،  عليه  املجني 
يف  نشاطها  يرتكز  التي  الصلح(  و)وحدات  عليه  واملجني  املتهم  أطراف 

تقريب وجهات النظر وصوالً إىل إهناء النزاع.

كام أن الصلح اجلزائي من املمكن أن يتم بعيدًا عن النيابة العامة، بخالف 
التي  النيابة، وهي  النزاع عىل  عمل وحدات الصلح حيث يعرض موضوع 

تقدر مدى مالءمة إحالة املوضوع لوحدات الصلح.

وحدات  عمل  عىل  اجلزائي  للصلح  املكونة  العنارص  تنطبق  ال  وعليه 
الصلح، )ومن املمكن القول بأن الصلح اجلزائي نتيجة، بينام عمل وحدات 

الصلح مقدمة هلذه النتيجة(.

الفرع الثاين: وحدات الصلح والتصالح اجلزائي:

اإلدارية  اجلهة  طرفني،  بني  رضائي  »عقد  بأنه  اجلزائي  التصالح  يعرف 
اإلدارية  اجلهة  تتنازل  بموجبه  أخرى  ناحية  من  واملتهم  جهة  من  املختصة 
عن طلب رفع الدعوى اجلزائية مقابل دفع املخالف املبلغ املحدد يف القانون 

كتعويض أو تنازله عن املضبوطات«)1(.
النقد ومكافحتها، رسالة دكتوراه، أكاديمية الرشطة،  نبيل لوقا بباوي، جرائم هتريب   )1(

1992م، ص 326، وبراك أمحد حممد، العقوبة الرضائية، مرجع سابق، ص96.
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رضا  عىل  تقوم  التي  الرضائية  العدالة  أنواع  أحد  اجلزائي  فالتصالح 
من  أحدمها  طرفني  بني  نزاع  فض  بمحاولة  يتعلق  والذي  النزاع،  أطراف 
أشخاص القانون اخلاص سواء أكان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا واآلخر يتمثل 
يف الدولة، هذه األخرية التي قد تكون ممثلة يف إدارة حتمي مرفقًا اقتصاديًا أو 
ماليًا، كام قد تكون ممثلة للمجتمع ونائبه أي النيابة العامة، فلكل من املتهم 
أو  اجلزائي  التصالح  إىل  اللجوء  بني  اخليار  حمددة-  حاالت  -يف  واإلدارة 

رفضها بناء عىل املزايا التي حتققها هلام)1(.

وهيدف التصالح إىل حصول الدولة عىل مستحقاهتا املالية، مع اختصار 
واملحاكمة  التحقيق  إجراءات  عىل  يرتتب  الذي  واملال  واجلهد  اإلجراءات 
والتنفيذ، ومن أقدم اجلرائم التي طبق فيها نظام التصالح اجلرائم اجلمركية 

والرضيبية)2(.

من  كوهنام  يف  الصلح  وحدات  عمل  مع  اجلزائي  التصالح  يتفق  وعليه 
ختفيف  إىل  وتسعى  الرضائية،  العدالة  تعتمد  التي  اجلزائية،  الدعوى  بدائل 

العبء عن اجلهات القضائية واختصار اإلجراءات.

الناحية  فمن  وشخصية(،  )موضوعية  ناحيتني:  من  عنها  وختتلف 
عىل  بحصوهلا  الدولة  تعويض  هو  التصالح  موضوع  فإن  املوضوعية 
له طبيعة إصالحية،  الصلح  بينام موضوع عمل وحدات  املالية،  مستحقاهتا 

مراد، بلوهلي، بدائل إجراءات الدعوى العمومية، مرجع سابق، ص87.  )1(
النهضة  دار  الثانية،  الطبعة  اجلنائية،  الدعوى  يف  الصلح  العليم،  عبد  حممد  أمحد  طه   )2(

العربية، القاهرة، مرص، 2009م، ص 109.
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تم  ما  إصالح  أو  ماليًا،  مبلغًا  يكون  قد  الذي  عليه  املجني  رضر  جرب  هو 
إتالفه، أو اعتذارًا أو تعهدًا بعدم العودة ملا بدر منه.

أحدمها  طرفني  بني  نزاع  يف  ينظر  التصالح  فإن  الشخصية  الناحية  ومن 
ممثلة  تكون  قد  كام  ماليًا،  أو  اقتصاديًا  مرفقًا  حتمي  إدارة  يف  ممثلة  الدولة 
للمجتمع ونائبه أي النيابة العامة. بخالف وحدات الصلح التي ال تنظر يف 

نزاع بني طرفني أحدمها الدولة.

اجلزائية عىل عمل وحدات  للمصاحلة  املكونة  العنارص  تنطبق  وعليه ال 
الصلح.

الفرع الثالث: وحدات الصلح والوساطة اجلزائية:

َء جَعله يف  اليشَّ ط  ما بني طَرفيه، ووسَّ اليشء  الوساطة )اسم(: وَوسُط 
الوسط، وواسطُة القالدة: الدرة التي يف وَسطِها وهو أجودها)1(.

والوساطة اجلزائية اصطالحًا: »هي اإلجراء الذي بموجبه حياول شخص 
التي  اتفاق األطراف وضع حد وهناية حلالة االضطراب  بناء عىل  الغري  من 
أحدثتها اجلريمة، عن طريق تعويض املجني عليه وإعادة تأهيل اجلاين«)2(.

النيابة  أمام  منظورة  جزائية  دعوى  وجود  اجلزائية:  الوساطة  وعنارص 
له  حيال  ووسيط  عليه  وجمني  متهم  وهم  أطراف:  ثالثة  ووجود  العامة، 

ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، مرجع سابق، 210/15.  )1(
النظام  يف  تطبيقها  مكانية  اجلزائية  للوساطة  القانوين  التنظيم  وليد،  مهند  احلداد،   )2(
والقانون،  الرشيعة  علوم  دراسات،  مقارنة«، جملة  »دراسة  األردين  اجلزائي  اإلجرائي 

اجلامعة األردنية، 2017م، العدد، 4، ص231.
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وجهات  وتقريب  بالرتايض  النزاع  حل  حماوالً  فيه  وينظر  النزاع،  موضوع 
النظر بني طريف النزاع املتهم واملجني عليه. وبالنظر يف هذه العنارص يتضح 
أهنا تنطبق عىل عمل وحدات الصلح، إذ عملها يرتبط بدعوى منظورة أمام 
لتقريب  الصلح(  )وحدات  لوسيط  إحالتها  مالءمة  النيابة  وترى  النيابة، 

وجهات النظر بني طريف النزاع املتهم واملجني عليه.

العربية  اململكة  الصلح يف  تغيري اسم وحدات  مناسبة  الباحث  يرى  لذا 
السعودية إىل وحدات الوساطة اجلزائية ليتفق االسم مع املسمى.
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الثاني المبحث 
نطاق عمل وحدات الصلح

حتديد  األول  جمالني:  )الوساطة(  الصلح  وحدات  عمل  نطاق  يشمل 
اجلرائم الداخلة يف عمل وحدات الصلح )النطاق املوضوعي(، والثاين بيان 
الشخيص(،  )النطاق  الصلح  عليهم عمل وحدات  يقوم  الذين  األشخاص 

ويبينهام الباحث يف املطلبني التاليني:
المطلب األول: النطاق الموضوعي:

سلكت الترشيعات أحد أسلوبني يف حتديد نطاق عمل وحدات الصلح 
)الوساطة اجلزائية(، األسلوب األول: حتديد املوضوعات الداخلة يف نطاق 
عمل وحدات الصلح عىل سبيل احلرص، والثاين: عدم التحديد. وُيعرضان 

يف الفرعني التاليني:

الفرع األول: التحديد احلرصي:
أنواع  بتحديد  الترشيعية  السلطة  خالله  من  يقوم  الذي  النظام  وهو 
عليها  وتطبق  )الوسيط(  الصلح  لوحدة  حتال  أن  يمكن  التي  اجلرائم 
الوساطة اجلزائية، والعلة يف استخدام بعض الترشيعات هذا األسلوب، هو 
فاألصل  األصل،  من  استثناٌء  اجلزائية(  )الوساطة  الصلح  وحدة  عمل  أن 
هبا  وصوالً  اجلزائية  للدعوى  العامة  النيابة  جهاز  طريق  عن  الدولة  مبارشة 
إىل مرحلة املحاكمة، ومن ثم جيب أن تكون تلك اجلرائم حمددة عىل سبيل 

احلرص وعدم التوسع يف تطبيقها)1(.

بحث  املقارنة،  الترشيعات  يف  اجلنائية  الوساطة  تطبيق  نطاق  سعيد،  برشى  الكعبي،   )1(
حمكم منشور يف جملة العلوم الرشعية والقانونية، جامعة املرقب كلية القانون، العدد1، 

2018م، ص 349.
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التونيس  القانون  احلرصي  التحديد  مسلك  سلكت  التي  القوانني  فمن 
الذي حدد اجلرائم القابلة للوساطة اجلزائية وهي:

جريمة  كل  »هي  التونيس  القانون  يف  واملخالفة  املخالفات،  مجيع  أوالً: 
يعاقب عليها القانون باحلبس ملدة ال تتجاوز مخسة عرش يومًا أو الغرامة التي 

ال تتجاوز ستني دينارًا«)1(.

املادة  ملنطوق  وفقًا  احلرص  سبيل  عىل  حددها  التي  اجلنح  بعض  ثانيًا: 
3/335 مكررة وهي:

1. بعض جرائم االعتداء عىل األشخاص: مثل جريمة االعتداء بالعنف 
إحداث  وجريمة  مجاعية(،  )مضاربة  معركة  يف  املشاركة  وجريمة  الشديد 
جروح للغري عىل وجه اخلطأ، أو التلفظ والدعوى الكيدية وجريمة القذف 
رغم  الغري  ملحل  الدخول  وجريمة  بالباطل،  االدعاء  وجريمة  والنميمة، 

إرادة صاحبه.

). بعض جرائم االعتداء عىل املال: كجريمة االستيالء عىل مشرتك قبل 
القسمة  قبل  لإلنسان  وصل  يشء  عىل  تعديًا  االستيالء  وجريمة  القسمة، 
القدرة  إمكانية  بعدم  العلم  مع  بمحل  النزول  أو  والرشب  األكل  وجريمة 
عىل الدفع، وجرائم االستحواذ »إزالة حدود« أو »تكسري حد« واالستيالء 
مرتني،  دين  استخالص  وجريمة  خاصة،  أو  عمومية  مياه  عىل  حق  بدون 
وجريمة اخليانة، وجريمة تسلم مال عىل وجه التسبقة ألجل العمل باتفاق 

حمكم،  بحث  اجلنائية،  الدعوى  بدائل  كأحد  اجلنائية  الوساطة  متويل،  رامي  القايض،   )1(
املجلة الدولية للفقه والقضاء مرص، العدد1، لعام 2021م، ص240.
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وجريمة  التسبقة  إرجاع  أو  باالتفاق  العمل  من  موجب  بدون  واالمتناع 
اإلرضار بملك الغري، وجريمة إحداث حريق بملك الغري عىل وجه اخلطأ.

يف  الداخلة  اجلرائم  بتحديد  املسلك  ذات  البحريني  القانون  سلك  كام 
النطاق املوضوعي لعمل الوسيط اجلزائي، فنصت عليها املادة )2( من قرار 
وزير العدل والشؤون اإلسالمية رقم )32( لسنة 2020م املنظم للوساطة 
يف املسائل اجلنائية، وهي اجلرائم التي جيوز فيها الصلح أو التصالح قانونًا.

قانون اإلجراءات  الصلح والتصالح حمددة يف  فيها  التي جيوز  واملسائل 
بعض  بتعديل  2020م  لسنة   )7( رقم  قانون  بموجب  البحريني  اجلزائية 
 )46( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  أحكام 
وهي مجيع املخالفات وبعض اجلنح  لسنة 2020م وفق املادة )21( مكرر، 

املحددة مثل:

موت  يف  التسبب  مثل  األشخاص:  عىل  االعتداء  جرائم  بعض   .1
إىل  االعتداء  وأفىض  وسيلة  بأية  الغري  بدن  عىل  واالعتداء  باخلطأ،  شخص 
وهتديد  يومًا،  عرشين  عىل  تزيد  مدة  الشخصية  أعامله  عن  عجزه  أو  مرضه 
كان  سواٌء  جريمة  بارتكاب  التهديد  أو  النار،  إطالق  دون  بالسالح،  الغري 
أو  علمي  بغرض  واإلقدام  آخر.  شخص  بواسطة  شفاهًة  أو  كتابًة  ذلك 
تعليمي، دون موافقة صاحب الشأن، عىل أخذ جثة أو جزء منها أو ترشحيها 
من  أيٌّ  الصغرَي  خطف  وإذا  الغرض.  هلذا  آخر  وجه  بأي  استخدامها  أو 
الوالدين أو اجلدين بنفسه أو بواسطة غريه ولو بغري حتايل أو إكراه ممن حكم 

له بحضانته أو حفظه.
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). بعض جرائم التعدي عىل العرض: كالتعرض ألنثى عىل وجه خيدش 
حياءها بالقول أو بالفعل يف طريق عام أو مكان مطروق. أو إذا كان التعرض 

التليفون. بطريق 
3. بعض اجلرائم املتعلقة بانتهاك احلياة اخلاصة: كالنرش بإحدى الطرق 
العالنية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأرسار احلياة اخلاصة أو العائلية 
لألفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نرشها اإلساءة إليهم، والنرش 
احلياة  بأرسار  تتصل  تعليقات  أو  صورًا  أو  أخبارًا  العالنية  طرق  بإحدى 
نرشها  شأن  من  كان  إذا  صحيحة  كانت  ولو  لألفراد  العائلية  أو  اخلاصة 

اإلساءة إليهم.
أو فض رسالة أو برقية بغري رضا من أرسلت إليه أو اسرتق السمع يف 

تليفونية. مكاملة 

إذن  بغري  متنقلة  أداة  أو  آلة  أية  أو  بخارية  دراجة  أو  سيارة  واستعامل 
املعدة  األماكن  دخول  أو  استعامهلا.  يف  احلق  صاحب  أو  مالكها  موافقة  أو 
للسكن أو حفظ املال خالفًا إلرادة صاحب الشأن ويف غري األحوال املبينة 

يف القانون.

من   )381( املادة  وفق  كالسقة  املال:  عىل  االعتداء  جرائم  بعض   .4
باستخدام  كالسقة  املشددة،  الظروف  من  املجردة  وهي  العقوبات،  قانون 
التسور أو كس  النقل أو عن طريق  العبادة أو وسائل  أماكن  السالح أو يف 
الزجاج، أو كانت السقة من شخصني فأكثر، أو ممن انتحل صفة عامة، أو 

يف الليل، أو يف مكان العمل.
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الفرع الثاين: عدم التحديد احلرصي:

سلكت بعض القوانني مسلك عدم التحديد احلرصي للجرائم الداخلة 
ومل  اجلرائم،  تلك  حيدد  فلم  الفرنيس،  كاملرشع  اجلزائية،  الوساطة  نطاق  يف 
يضع كذلك ضوابط أو معايري لتحديدها، بل ترك مهمة حتديد اجلرائم حمل 
هذا  تعرض  وقد  ومالبستها،  اجلريمة  لظروف  تبعًا  العامة  للنيابة  الوساطة 
يكون  عادة  اجلنائية  الوساطة  جمال  أن  ذلك  الفقه،  جانب  من  للنقد  االجتاه 
يف اجلرائم البسيطة، مما يعني استبعاد اجلرائم اخلطرية ومن ثم اجلنايات من 
املتحدة  الواليات  الوساطة اجلنائية، وذلك بعكس احلال يف  اخلضوع لنظام 
األمريكية، حيث يمكن خضوع اجلنايات لنظام الوساطة اجلنائية، وإن كان 

أغلب اجلرائم اخلاضعة هلذا النظام من قبيل اجلنح)1(.

إىل  الفقه  اجته  الفرنيس،  املرشع  جانب  من  معيار  وضع  لعدم  ونظرًا 
البحث عن معايري الختيار اجلرائم حمل تطبيق الوساطة، ولقد ذهب جانب 
منه إىل أنه بالنظر للتطبيق العميل للوساطة اجلزائية يف فرنسا اتضح أن جمال 
االعتداء  جرائم  وبعض  األموال  عىل  االعتداء  جرائم  عىل  اقترص  تطبيقها 
عىل األشخاص وبصفة خاصة جرائم األرسة، وهو ما رصح به وزير العدل 
الفرنيس أثناء مناقشة قانون الوساطة من أن نطاق تطبيق الوساطة يتحدد يف 

الفقي، عامد، االجتاهات احلديثة يف إدارة الدعوي اجلنائية - دراسة يف النظام اجلرائي   )1(
مدينة  جامعة  واالقتصادية،  القانونية  الدراسات  جملة  منشور،  حمكم  بحث  الفرنيس، 
للوساطة  القانوين  التنظيم  مهند،  احلداد،  ص50.  2016م،   ،)1( العدد  السادات، 
جملة  حمكم،  بحث  األردين،  اجلزائي  اإلجرائي  النظام  يف  تطبيقها  وإمكانية  اجلزائية 
دراسات، علوم الرشيعة والقانون، املجلد 44، العدد 4، ملحق 3، 2017م، ص237.
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اجلرائم ذات اخلطورة البسيطة، وبصفة خاصة املنازعات األرسية ومنازعات 
إىل  بالرجوع  أنه  كام  والسقة)1(،  واإلتالف  البسيط  العنف  وجرائم  اجلرية 
منه  يستشف  فإنه  فرنسا،  يف  اجلزائية  الوساطة  إقرار  بقانون  اخلاص  التقرير 

أن نطاقها هو بعض قضايا اجلوار واخلالفات العائلية)2(.

ويف اململكة العربية السعودية مل يرد أي نص حيدد نطاق عمل وحدات 
الصلح عىل سبيل احلرص، وإنام نصت تعليامت النائب العام املتعلقة بوحدات 
اخلالفات  اتساع  من  احلد  الوحدات  هذه  إنشاء  من  الغاية  أن  عىل  الصلح 
لذا  واملجتمع،  األرسة  استقرار  عىل  يؤثر  مما  التقايض،  مدة  وزيادة  األرسية 
الدعاوى  تشمل  التي  املعايري  ببعض  الصلح  وحدات  عمل  نطاق  حددت 
الزوجية املتمثلة يف اعتداء طرف عىل آخر، أو التهديد به، واملضاربات التي 
إال  والشتم،  السب  وقضايا  نارية  أسلحة  أو  حادة  أدوات  فيها  يستخدم  مل 
أهنا توسعت بعد ذلك لتشمل عالقات اجلوار، ويالحظ تركزها عىل قضايا 
االعتداء عىل األشخاص. خاصًة املرتبطة بعالقات شخصية كعالقة األرسة 

أو اجلوار، دون بقية اجلرائم كاالعتداء عىل األموال أو األعراض.

ومما سبق يظهر أن النطاق املوضوعي لعمل وحدات الصلح )الوساطة 
اجلزائية( كآلية بديلة للمتابعة اجلزائية تقترص عىل اجلرائم التي ال متس النظام 
معايريها  بتحديد  أو  احلرص،  سبيل  عىل  حمددة  تكون  أن  إما  وهي  العام، 
فيها  حيسن  التي  القضايا  من  وغريها  العائلية،  واخلالفات  اجلوار  كقضايا 
سابق،  مرجع  اجلنائية،  الدعوى  بدائل  كأحد  اجلنائية  الوساطة  متويل،  رامي  القايض،   )1(

ص 242.
مراد، بلوهلي، بدائل إجراءات الدعوى العمومية، مرجع سابق، ص177.  )2(
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عن  الناتج  لإلخالل  حدًا  تضع  والتي  األطراف،  بني  التوافقية  احللول 
اجلريمة أو جرب الرضر املرتتب عليها، لذا فقد اقترصت عىل اجلرائم الواقعة 
صور  بعض  الترشيعات  بعض  وزادت  ضيقة،  حدود  ويف  األشخاص  عىل 
االعتداء عىل املال، حيث يمكن مع هذين النوعني إصالح األرضار املرتتبة 

عنها ماديًا بالتعويض أو معنويًا بإعادة هذه الروابط بني الطرفني.

المطلب الثاني: النطاق الشخصي:

)الوساطة اجلزائية( من حيث األشخاص  الصلح  نطاق عمل وحدات 
يشمل ثالثة أطراف وهم:

1. املتهم:

تعريفه  يف  الفقه  واجته  املتهم،  مصطلح  اجلزائية  الترشيعات  ف  ُتعرِّ مل 
حتريك  تم  من  عىل  فقرصه  املضيق  االجتاه  أما  ومضيق،  موّسع  اجتاهني  إىل 
الذي  جنائيًا  املسؤول  »الشخص  بأنه  ف  ُعرِّ حيث  ضده  اجلزائية  الدعوى 
ما،  ارتكاب جريمٍة  كافية عىل  لتوافر دالئل  اجلنائية  الدعوى  حتركت ضده 

أو اشرتاكه فيها، هبدف توقيع العقاب عليه«)1(.

سلطة  اختذت  شخص  »كل  بأنه  املتهم  عّرف  فقد  املوسع  االجتاه  أما 
الدعوى  أقيمت  أو  مواجهته،  يف  التحقيق  إجراءات  من  إجراء  التحقيق 
املدعي  أو  القضاء  أو جهات  التحقيق  قانونًا، سواٌء من سلطة  اجلنائية عليه 

أبو عامر، حممد زكي اإلجراءات اجلنائية، اإلسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية، ط1،   )1(
1984م، ص311. وحسني، حممود نجيب، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية، مرجع 

سابق، ص97.
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التحفظ  القانون  فيها  التي جييز  نفسه يف حالة من احلاالت  أو أوجد  املدين، 
عليه، أو اقتياده أو القبض عليه، أو تفتيشه أو تفتيش منزله«)1(.

فمن أخذ بالتعريف املضيق مل يستخدم مصطلح املتهم يف حتديد النطاق 
الشخيص لعمل وحدات الصلح )الوساطة اجلزائية( وجلأ إىل مصطلح آخر 
مصطلح  استخدم  الذي  التونيس  كاملرشع  اجلزائية،  الوساطة  نصوص  يف 
املشتكى به وفق الفصل )335 مكّرر( من جملة اإلجراءات اجلزائية التونيس 
حيث نص عىل أنه »هيدف الصلح بالوساطة يف املادة اجلزائية إىل ضامن جرب 
إذكاء  مع  به  املشتكى  إىل  املنسوبة  األفعال  من  للمترضر  احلاصلة  األرضار 

الشعور لديه باملسؤولية واحلفاظ عىل إدماجه يف احلياة االجتامعية«.

العدل  وزير  قرار  يف  املتهم  مصطلح  البحريني  القانون  استخدم  بينام 
للوساطة  املنظم  2020م  لعام   )32( رقم  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون 

اجلزائية ونطاق عمل الوسيط.

). املجني عليه:

فإن  الفقه  يف  أما  عليه،  املجني  مصطلح  اجلزائية  الترشيعات  ف  ُتعرِّ مل 
ووقع  التجريم،  بنص  القانون  حيميه  الذي  احلق  صاحب  هو  عليه  املجني 

الفعل اإلجرامي عدوانا مبارشًا عليه)2(.

أبو الروس، أمحد بسيوين، املتهم، دار الفكر العريب، القاهرة، ص15.  )1(
الثالثة، 1995م، دار  حسني، حممود نجيب، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية، الطبعة   )2(

النهضة العربية بالقاهرة، ص127.
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ويعد املجني عليه أحد األطراف املكونة لعمل وحدة الصلح )الوساطة 
عمل  يف  طرف  عليه  املجني  أن  عىل  البحريني  القانون  نص  وقد  اجلزائية( 
املدعي  أو  منهم  ألي  اخلاص  الوكيل  أو  ورثته  وكذلك  اجلزائية،  الوساطة 
التصالح  التي جيوز  املدنية أو اجلهة  أو املسئول عن احلقوق  املدنية  باحلقوق 

قانونًا. معها 

 335( الفصل  وفق  »املترضر«  مصطلح  التونيس  القانون  واستخدم 
»هيدف  أنه  عىل  نص  حيث  التونيس  اجلزائية  اإلجراءات  جملة  من  مكّرر( 
الصلح بالوساطة يف املادة اجلزائية إىل ضامن جرب األرضار احلاصلة للمترضر 
باملسؤولية  لديه  الشعور  إذكاء  مع  به  املشتكى  إىل  املنسوبة  األفعال  من 

واحلفاظ عىل إدماجه يف احلياة االجتامعية«.

3. الوسيط:

بني  التوفيق  مهمة  يتوىل  الذي  الشخص  ذلك  اجلزائي  بالوسيط  يقصد 
مصلحتي املتهم واملجني عليه.

وللوسيط دور مركزي يف نظام الوساطة اجلزائية، حيث أنيط به السعي 
إىل تقريب وجهات النظر بني املتهم واملجني عليه، ونجاح عملية الوساطة، 
والعلمي،  املعريف  والتأهيل  الشخصية،  السامت  العديد من  توفر  يستلزم  مما 
بينهم  أطراف يسود  أمام  فالوسيط يكون  الغاية،  لكي متكنه من حتقيق هذه 
من  جتعل  متنوعة  نفسية  وعوامل  االنتقام،  يف  الرغبة  أو  اخلوف  الكثري 

الصعب هتيئتهم للحوار.
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وينقسم عمل الوسيط من حيث طبيعته إما إىل وساطة قضائية أو وساطة 
اجتامعية.

القضائية: الوساطة 

أو  النيابة  أعضاء  أحد  فيها  يشارك  التي  القضائية  بالوساطة  ويقصد 
العدالة والقانون)1(.  فرنسا يف دور  تتم يف  التي  القضاء، كالوساطة اجلزائية 
النيابة  أعضاء  عىل  حظر  والذي  1996/4/10م،  مرسوم  صدر  أن  إىل 
حياد  بمبدأ  مساس  من  ذلك  يف  ملا  اجلزائية،  الوساطة  بمهمة  القيام  العامة 
القضائية،  الوساطة  التونيس  القانون  اعتمد  كام  العامة)2(،  النيابة  ونزاهة 
حيث أسند مهمة الوساطة يف حد ذاهتا إىل وكيل اجلمهورية )النائب العام(، 
النوع  هذا  أن  والواقع  اجلزائية،  اإلجراءات  جملة  من   )335( الفصل  وفق 
الوساطة  استقالل  بمبدأ  تأخذ  التي  الترشيعات  منترش يف  الوساطة غري  من 

اجلزائية)3(.

االجتامعية: الوساطة 

والوساطة االجتامعية التي ال يشارك فيها عضو النيابة العامة أو القايض 
كحال الوساطة اجلزائية يف دولة البحرين فالوسيط مستقل عن النيابة العامة 
حتقق  بعد  معتمدين  لوسطاء  تراخيص  ووضع  إلرشافها،  خيضع  وال  متامًا 

منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  املعارصة،  النظم  يف  اجلنائية  الوساطة  يارس  بابصيل،   )1(
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ص55.

القايض، رامي متويل، الوساطة كبديل عن الدعوى اجلنائية، مرجع سابق، ص 222.  )2(
املرجع السابق.  )3(



456
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

وحدات الصلح في النيابة العامة  

العدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

اختيار  عليه  واملجني  للمتهم  أجازت  كام  القانون،  وضعها  التي  الرشوط 
الوسيط ولو مل يكن من الوسطاء املرخصني، وفق املادة )8( من قرار وزير 
االعتامد  ويتم  اجلنائية،  للوساطة  املنظم  2020م  لسنة   )32( رقم  العدل 
بقيد الوسيط يف جدول الوسطاء بقرار من وزير العدل، وال يلزم أن يكون 
الوسيط يف صورة شخصية اعتبارية، فأجاز القانون البحريني أن يقوم بعمل 

الوسيط شخص طبيعي.

ويشرتط لقيد الشخص الطبيعي يف جدول الوسطاء، أن يكون بحريني 
عىل  الليسانس،  أو  البكالوريوس  درجة  عىل  حاصاًل  يكون  وأن  اجلنسية. 
األقل، أو ما يعادهلا من الشهادات من إحدى اجلامعات أو املعاهد املعرتف 
سنوات.  ثالث  عن  ختصصه  جمال  يف  اشتغاله  يف  خربته  مدة  تقل  وأال  هبا 
وأن جيتاز دورة يف الوساطة يف املسائل اجلنائية وفقًا للمعايري والرشوط التي 

يصدر هبا قرار من الوزير، وحيدد القرار حاالت اإلعفاء من هذا الرشط.

يكون  أن  الوسطاء  جدول  يف  لقيده  فيشرتط  االعتباري:  الشخص  أما 
مرخصًا له بالعمل يف مملكة البحرين وأن يكون ممثله ممن تنطبق عىل الرشوط 

الواجبة يف الشخص الطبيعي.

وزير  من  بقرار  فيجوز  عامة  جهة  االعتباري  الشخص  كان  إن  أما 
العدل اعتامدها بطلب ممن يمثلها قانونًا، وال يلزم حتقق الرشوط الواجبة يف 

االعتبارية. الشخصية 

الصلح  وحدات  تسمى  وحدات  تشكل  السعودية  العربية  اململكة  ويف 
املتخصصني  من  النيابة  خارج  من  أعضاء  تتضمن  العامة،  النيابة  فروع  يف 
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اجتامع، واملهتمني  اجتامعية، علم نفس، علم  يف اإلصالح األرسي )خدمة 
السعودية  العربية  اململكة  اجلزائية يف  الوساطة  كانت  وإن  الصلح(،  بقضايا 
تشابه الوساطة اجلزائية يف مملكة البحرين يف عدم مشاركة أحد أعضاء النيابة 
أو القضاة يف الوساطة اجلزائية، إال أهنا ختتلف عنها يف أن وحدات الصلح 
)الوسيط( ترتبط إداريًا برؤساء دوائر التحقيق، وفنيًا بلجنة مركزية يف املقر 

العامة. للنيابة  الرئيس 
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الثالث المبحث 
المراحل اإلجرائية لعمل وحدات الصلح )الوساطة 

الجزائية(
مل تتصد كثري من الترشيعات اجلزائية لتنظيم إجراءات الوساطة اجلزائية 
والسعودي،  والبحريني  والتونيس  الفرنيس  كالترشيع  تفصييل  بشكل 
اجلزائية،  الوساطة  ممارسة  كيفية  تبني  تفصيلية  نصوص  من  خالية  فجاءت 
فهي ممارسة حرة هبدف الوصول حلل ُمرٍض للمتهم واملجني عليه. وبشكل 

عام متر إجراءات عمل الوسيط بثالث مراحل ُتعرض يف املطالب التالية:
المطلب األول: المرحلة التمهيدية:

املرحلة التمهيدية وإن مل تكن من صلب عمل وحدة الصلح )الوسيط( 
فهي مرحلة هتيئة وتوطئة رضورية لعمل الوسيط، وتتم فيها عدة إجراءات 

ُتبنيَّ يف الفروع اآلتية:
الفرع األول: تقدير النيابة العامة مالءمة اإلحالة لوحدات الصلح )الوسيط(:

إن املسوغ ملبارشة وحدة الصلح )الوسيط( أعامهلا هو تقرير النيابة العامة 
سلطتها  وفق  )الوسيط(  الصلح  وحدة  إىل  النزاع  موضوع  إحالة  مالءمة 

التقديرية.
ويعد نظام املالءمة هو النظام الذي خيول النيابة العامة سلطة تقديرية يف 
اجلريمة  أركان  توافر  مع  حتى  حتريكها  عدم  أو  العمومية،  الدعوى  حتريك 

وكفاية األدلة املنسوبة إىل املتهم)1(.

حسني، حممود نجيب، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص113.  )1(
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املالحقة  إجراءات  من  اجلرائم  بعض  تستثني  عندما  العامة  والنيابة 
تقف  ال  فهي  القانونية،  االعتبارات  عن  خارجة  ألسباب  ذلك  يكون  إنام 
مدى  يف  البحث  إىل  تتجاوزه  بل  اجلريمة،  ألركان  املوضوعي  التقدير  عند 
مالءمة حتريك الدعوى العمومية الناشئة عن اجلريمة مراعية يف ذلك حتقيق 

املصلحة العامة من جهة ومصلحة املتهم واملجني عليه من جهة أخرى)1(.

ومن صور تطبيق النيابة العامة لسلطتها التقديرية، إذا رأت عدم مالءمة 
)الوسيط(،  الصلح  وحدة  إىل  املوضوع  حتيل  أن  اجلزائية  الدعوى  حتريك 

وهذه اإلحالة حيكمها أمران:

للوساطة  املوضوعي  النطاق  يف  داخلة  املنظورة  القضية  تكون  أن   .1
اجلزائية كام سبق بيانه.

بعض  نصت  وقد  اجلزائية،  الوساطة  من  الغاية  حتقق  إمكانية   .2
الفرنيس  كالقانون  اجلزائية،  الوساطة  من  غايتها  عىل  اجلزائية  الترشيعات 
عىل  الفرنيس  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  من   )1-41( املادة  يف  نص  الذي 
الرضر  عن  عليه  املجني  تعويض  ضامن  وهي  اجلزائية،  الوساطة  من  الغاية 
إعادة  واملسامهة يف  الذي سببته،  االضطراب  وإهناء  اجلريمة،  أحدثته  الذي 

تأهيل اجلاين وإصالحه اجتامعيًا.

حيث  اجلزائية،  الوساطة  من  الغاية  عىل  نص  التونيس  القانون  كذلك 
الوساطة  أن  اجلزائية، عىل  الفصل )335 مكّرر( من جملة اإلجراءات  نص 

عبيد، أسامة حسنني، الصلح يف قانون اإلجراءات اجلنائية ماهيته والنظم املرتبطة به،   )1(
دراسة مقارنة. ط1، دار النهضة، القاهرة 2005م.ص210.
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من  للمترضر،  احلاصلة  األرضار  جرب  ضامن  إىل  هتدف  اجلزائية  املادة  يف 
باملسؤولية واحلفاظ  الشعور لديه  به مع إذكاء  املنسوبة إىل املشتكى  األفعال 

عىل إدماجه يف احلياة االجتامعية.

النيابة  تقدير  يشرتط  فلم  مغايرًا  مسلكًا  فسلك  البحريني  القانون  أما 
إلحالة  ومسوغ  أسايس  كرشط  الصلح  لوحدات  اإلحالة  ملالءمة  العامة 
قرار  من   )8( املادة  يف  نص  حيث  )الوسيط(،  الصلح  وحدة  إىل  الدعوى 
اجلنائية،  املسائل  يف  الوساطة  بتنظيم  2020م  لعام   )32( رقم  العدل  وزير 
من  قبوهلا  بعد  اجلنائية  املسائل  يف  الوساطة  إجراءات  بدء  جواز  عىل 
اختيار  ويتم  الوساطة،  إىل  اللجوء  عليه  واملجني  للمتهم  فأجاز  األطراف، 
الوسيط من بني الوسطاء اجلنائيني املعتمدين أو اخلارجيني حسب االتفاق، 
وجيوز إخطار النيابة العامة أو املحكمة املختصة -بحسب األحوال- بالبدء 
يف الوساطة يف املسائل اجلنائية يف أي مرحلة تكون عليها الدعوى إىل ما قبل 

صدور حكم هنائي فيها.

 )25880( رقم  العام  النائب  قرار  نص  السعودي  النظام  ويف 
برنامج  عىل  اإلرشاف  جلنة  تشكيل  املتضمن  وتاريخ1442/5/20هـ 
اتساع  من  احلد  وهي  اجلنائية،  الوساطة  من  الغاية  عىل  الصلح،  وحدات 
األرسة  استقرار  عىل  يؤثر  مما  التقايض  مدة  وزيادة  األرسية،  اخلالفات 

واملجتمع.
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املتهم  )الوسيط( عىل  الصلح  لوحدات  اإلحالة  الثاين: عرض مقرتح  الفرع 
واملجني عليه ألخذ موافقتهام:

الصلح  وحدة  إىل  الدعوى  إحالة  ملالءمة  العامة  النيابة  تقدير  بعد 
)الوسيط( تعرض عىل املتهم واملجني عليه مقرتح اإلحالة لوحدات الصلح 
أشارت  وقد  باإلحالة.  رضامها  عن  املعربة  موافقتهام  إلبداء  )الوسيط( 
التوصية رقم )19/99( الصادرة عن املجلس األورويب عىل تأكيد حصول 
بمحض  الوساطة  يف  املشاركة  صورة  يف  وتكون  النزاع،  لطريف  املوافقة 
املوافقة يف أي وقت خالل عملية  الرجوع عن هذه  إرادهتم، وأنه جيوز هلام 

الوساطة)1(.

موافقة  أخذ  رضورة  عىل  النص  يف  اجلزائية  الترشيعات  واختلفت 
)الوسيط  الصلح  وحدة  إىل  النزاع  موضوع  إحالة  عىل  عليه  واملجني  املتهم 
اجلزائي(، فذهب بعضها إىل االكتفاء باألصل العام لعمل الوسيط اجلزائي 
القائم أساسًا عىل رضا األطراف، بينام نصت عىل هذه املوافقة رصاحًة بعض 

الترشيعات.

فقانون اإلجراءات اجلزائية الفرنيس نص عىل وجوب أخذ موافقة املتهم 
واملجني عليه قبل إحالة موضوع النزاع إىل الوسيط يف املادة )1/41(.

اإلجراءات  جملة  من   )3/335( املادة  أكدت  التونيس  القانون  ويف 
اجلزائية عىل أن يعرض وكيل اجلمهورية الصلح بالوساطة يف املادة اجلزائية 

احلداد، مهند، التنظيم القانوين للوساطة اجلزائية وإمكانية تطبيقها يف النظام اإلجرائي   )1(
اجلزائي األردين، ص235. وبابصيل، الوساطة اجلنائية، مرجع سابق، ص115.
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أو من  به  املشتكى  بطلب من  إما  العمومية  الدعوى  إثارة  قبل  الطرفني  عىل 
املترضر أو من حمامي أحدمها.

هذا  ومفاد  الوساطة،  إجراء  مراحل  مجيع  يف  الرضا  هذا  توفر  وجيب 
يف  االستمرار  عن  االمتناع  عليه  واملجني  املتهم  من  كلٍّ  بإمكان  أنه  القول 

الوساطة، والعودة إىل حتريك الدعوى اجلزائية)1(.

ويلزم لصحة رضامها بإحالة املوضوع إىل وحدة الصلح )الوسيط( أن 
يكون الرضا ساملًا من أي ضغوط أو وسائل إكراه، ألن اإلرادة هنا معيبة، 
أن  عليه  واملجني  املتهم  رضا  لصحة  يلزم  كام  الرضا،  عنرص  ينتفي  وبالتايل 

باألهلية اإلجرائية)2(. يتمتعا 

وال تعد موافقة املتهم إلحالة موضوع القضية إىل وحدة الصلح )الوسيط 
اجلزائي( إقرارًا منه بارتكاب اجلريمة ألن املتهم قد يقبل بإجراءات الوساطة 
لتجنب إجراءات املحاكمة املطولة، ولتجنب صدور حكم ضده)3(، وهو ما 

يسمى يف الفقه اإلسالمي الصلح عىل إنكار)4(.

مراد بلوهلي، بدائل إجراءات الدعوى العمومية، مرجع سابق، ص294.  )1(
معه  يعد  نحو  عىل  اجلزائية  اإلجراءات  من  نوع  مبارشة  أهلية  هي  اإلجرائية:  األهلية   )2(
وإمكان  اإلجراء  املتهم  فهم  فمناطها  القانونية،  آثاره  وينتج  صحيحًا  اإلجراء  هذا 
تقدير آثاره أي توفر عنرصي التمييز واإلدراك. انظر: احلداد، مهند، التنظيم القانوين 

للوساطة، مرجع سابق، ص234.
سابق،  مرجع  اجلنائية،  الدعوى  بدائل  كأحد  اجلنائية  الوساطة  متويل،  رامي  القايض،   )3(

ص225.
وعبد  الرتكي  اهلل  عبد  حتقيق  املغني،  أمحد،  بن  اهلل  عبد  حممد  الدين  موفق  قدامة،  ابن   )4(

الفتاح احللو، دار هجر، مرص، ط2، 1412هـ، 5/7.
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عليه  املدعى  قبول  أن  العليا  املحكمة  من  املقرة  القضائية  املبادئ  ومن 
إحالة  عىل  عليه  املجني  موافقة  أن  كام  الدعوى)1(.  ثبوت  يعني  ال  للصلح 
يف  حقه  عن  تنازله  تعني  ال  )الوسيط(  الصلح  لوحدة  الدعوى  موضوع 
الرجوع عىل املتهم بدعوى مدنية، فيمكنه يف أي وقت أن يعدل عن موافقته 

فتتخذ اإلجراءات صورهتا العادية)2(.

وال بد من تدوين هذه املوافقة، فالتدوين يعد من أهم ضامنات اخلصوم، 
ن  يمكِّ كام  عليه،  دفاعه  وبناء  تدوينه  تم  ملا  الرجوع  منهم  كل  يستطيع  إذ 

التدوين السلطة املرشفة عىل مراقبة سري اإلجراءات)3(.

وهي من املبادئ العامة لإلجراءات اجلزائية التي متر هبا الدعوى اجلزائية 
يف مجيع مراحلها، ومن ذلك املوافقة عىل إحالة املوضوع للوساطة، وعليه ال 

بد هلذه املوافقة أن تكون مدونة.

العليا  القضائية  اهليئة  الصادرة من  القضائية  املبادئ والقرارات  املبدأ رقم )116( من   )1(
واهليئة العامة والدائمة بمجلس القضاء األعىل واملحكمة العليا، مركز البحوث بوزارة 

العدل، ط1، 1438هـ، ص73.
اجلنائية  الدعوى  إلهناء  املوجزة  اجلنائية  اإلجراءات  رمضان،  احلليم  عبد  مدحت   )2(
العربية،  النهضة  دار  مقارنة،  دراسة  اجلنائية،  اإلجراءات  قانون  تعديالت  ضوء  يف 

القاهرة، مرص، 2004م، ص27.
السعودية،  العربية  اململكة  يف  وتطبيقاته  اجلنائي  التحقيق  أصول  مدين،  الدين،  تاج   )3(

مركز البحوث بمعهد اإلدارة العامة، ط1، 1425هـ، ص127.
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الفرع الثالث: اإلحالة لوحدات الصلح )الوسيط(:

الصلح  وحدة  إىل  الدعوى  إحالة  ملالءمة  العامة  النيابة  تقدير  بعد 
الصلح  وحدة  إىل  حتيلها  عليه،  واملجني  املتهم  موافقة  وأخذ  )الوسيط( 

)الوسيط(.

لوحدات  اإلحالة  قرار  اختاذ  وقت  يف  اجلزائية  الترشيعات  واختلفت 
إىل  بعضها  فذهبت  اجلزائية،  الوساطة  إىل  واللجوء  )الوسيط(  الصلح 
اشرتاط أن يكون قرار اإلحالة لوحدات الصلح )الوسيط( سابقًا لتحريك 
من   )1-41( املادة  بنص  وذلك  الفرنيس)2(،  كالقانون  اجلزائية)1(  الدعوى 
ثالثًا(   -335( الفصل  وفق  التونيس  والقانون  اجلنائية،  اإلجراءات  قانون 
اشرتاط  عدم  إىل  الترشيعات  بعض  وذهبت  اجلزائية.  اإلجراءات  جملة  من 
كالقانون  اجلزائية،  الدعوى  لتحريك  سابقًا  الوساطة  إىل  اللجوء  يكون  أن 
البحريني فإن اللجوء إىل الوساطة يكون يف أي مرحلة تكون عليها الدعوى 

إىل ما قبل صدور حكم هنائي فيها.
العامة  النيابة  إحالة  تكون  أن  ُيلزم  يوجد نص  السعودي ال  النظام  ويف 
الدعوى  حتريك  قبل  اجلزائي(  )الوسيط  الصلح  لوحدات  النزاع  موضوع 
اجلزائية، وبالنظر يف تنظيم مراكز املصاحلة يف املحاكم الصادر بموجب قرار 
مراكز  عمل  وقواعد  1434/4/8هـ  وتاريخ   )103( رقم  الوزراء  جملس 

كنشاط  اجلنائية  الدعوى  افتتاح  منها  يبدأ  التي  »اللحظة  هو  اجلزائية  الدعوى  حتريك   )1(
إجرائي أو البدء فيها«. انظر: أبو عامر، حممد زكي، اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، 

ص63.
احلداد، مهند، التنظيم القانوين للوساطة، مرجع سابق، ص237.  )2(
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املصاحلة يف املحاكم فهي جتيز الوساطة اجلزائية يف مرحلة املحاكمة، يف بعض 
اجلرائم، مما يعني أن املنظم السعودي ال يمنع اإلحالة للوسيط اجلزائي بعد 
هو  اجلزائية  الدعوى  حتريك  قبل  الوسيط  ولكن  اجلزائية،  الدعوى  حتريك 
املصاحلة  مراكز  املحاكمة  مرحلة  يف  بينام  العامة،  النيابة  يف  الصلح  وحدات 

يف املحاكم.

المطلب الثاني: مرحلة المفاوضة:

ومرتوك  عملها،  )الوسيط(  الصلح  وحدة  فيها  تبدأ  التي  املرحلة  وهي 
الوسيط  يراها  التي  الطريقة  أو  للقواعد  طبقًا  الوساطة  إجراء  يف  احلق  هلا 
اتفاق  تدوين  القانون  جيز  أو  الوسيط  إجراءات  القانون  حيدد  مل  ما  مناسبة، 
املسائل  يف  الوساطة  حتكم  التي  القواعد  عىل  االتفاق  لألطراف  جييز  سابق 
ل يف إجراءات  اجلنائية أو الطريقة التي جترى هبا، فمن القوانني التي مل تفصِّ
بينام  السعودي،  النظام  وكذلك  والتونيس،  الفرنيس  القانون  هي  الوسيط 
إجراءات  حتديد  عىل  عليه  واملجني  املتهم  اتفاق  أخرى  ترشيعات  أجازت 
عليه  واملجني  املتهم  حيدد  أن  أجاز  الذي  البحريني  كالقانون  )الوسيط(، 
قواعد عمل الوسيط، فنصت املادة )9( من قرار وزير العدل املنظم للوساطة 
اجلزائية عىل أنه: »جيوز لألطراف االتفاق عىل القواعد التي حتكم الوساطة 
يف املسائل اجلنائية أو الطريقة التي جترى هبا، وعند عدم االتفاق عىل ذلك، 
يكون للوسيط احلق يف إجراء الوساطة يف املسائل للقواعد أو الطريقة التي 
املسائل  يف  الوساطة  وظروف  األطراف  رغبات  مراعاة  مع  مناسبة،  يراها 
اجلنائية، وبام ال خيالف النظام العام، ويعرض الباحث ألهم املسائل املتعلقة 

هبذه املرحلة يف الفروع التالية:
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الفرع األول: تقريب وجهات النظر:

اجلزائية،  الدعوى  تفاصيل  عىل  )الوسيط(  الصلح  وحدة  اطالع  فبعد 
حياول استطالع آراء الطرفني املتنازعني من خالل إجراء مقابالت فردية مع 
طريف النزاع لسامع كل طرف عىل حدة، وذلك هبدف معرفة وجهة نظرهم، 
وحماوالت امتصاص الغضب، وبعد هتيئة األجواء وامتصاص الغضب تبدأ 
حل  إىل  الوصول  الوسيط  بمساعدة  األطراف  وحياول  اجلامعية،  اللقاءات 
ودي حول النزاع، الذي قد يتخذ صورة تعويض مادي أو معنوي كاالعتذار 
يف  ولكن  التهمة،  إثبات  أو  اخلصومة  يف  الفصل  ليس  الوسيط  فعمل  مثاًل، 
التوفيق بينهام للوصول إىل حل توافقي مرٍض للطرفني، يعوض املجني عليه 

ويكفي املتهم تبعات استكامل إجراءات الدعوى اجلزائية)1(.

الفرع الثاين: مكان إجراءات وحدة الصلح )الوسيط( وإطاره الزمني:

الوساطة اجلزائية، ويعقد  الترشيعات مكان عقد جلسات  مل حتدد عامة 
مجعية  هو  املكان  هذا  يكون  قد  حمايد،  مكان  يف  الوساطة  جلسات  الوسيط 
لذلك  خصيصًا  معد  مكتب  يف  أو  العدالة)2(.  دار  أو  الوساطة  هيئة  أو 

باملحكمة)3(.

بابصيل، يارس، الوساطة اجلنائية، مرجع سابق، ص 102.  )1(
النظام اإلجرائي  الدعوي اجلنائية دراسة يف  إدارة  الفقي، عامد، االجتاهات احلديثة يف   )2(

الفرنيس، مرجع سابق، ص57.
مراد بلوهلي، بدائل إجراءات الدعوى العمومية، مرجع سابق، هامش3، ص224.  )3(
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ويف اململكة العربية السعودية فإن وحدات الصلح تعقد جلساهتا داخل 
فروع النيابة، وبحسب تعليامت النائب العام فإن هذه الوحدات تتبع إداريًا 

لرؤساء دوائر التحقيق.
أما اإلطار الزمني فإن عامة الترشيعات كذلك مل حتدد عدد اجللسات أو 
والنظام  والبحريني  التونيس  والقانون  الفرنيس)1(،  كالقانون  الوساطة  مدة 

السعودي.
ويرى الباحث أن األوفق مع غايات الوساطة اجلزائية يف اختصار اجلهد 
ويف  اجلزائي(،  )الوسيط  الصلح  وحدة  لنظر  أمد  حتديد  يتم  أن  والوقت، 
للتمديد.  النيابة  إىل  الطلب  يرفع  نتيجة  إىل  الوصول  دون  املدة  انتهاء  حال 

وهلا تقدير مدى مناسبة التمديد من عدمه.

الفرع الثالث: رسية املعلومات الناجتة عن الوساطة اجلزائية:
أكدت  فقد  اجلزائية،  الوساطة  يف  تطرح  التي  املسائل  خلصوصية  نظرًا 
رسية  أمهية  عىل  األورويب  املجلس  من  الصادرة   )19/99( رقم  التوصية 
بموافقة  إال  إفشاؤها  فيها رسية، ال جيوز  تتم  التي  املناقشات  وأن  الوساطة 

األطراف.
واختلفت الترشيعات اجلزائية يف النص عىل رسية املعلومات املعروضة 
يف جلسات وحدة الصلح )الوسيط(، فذهبت بعضها إىل االكتفاء باألصل 
الصلح(الوسيط  )وحدة  عمل  عمومها  يف  ويدخل  املهنية  األرسار  يف  العام 

اجلزائي، بينام نصت عىل هذه السية رصاحًة بعض الترشيعات.

النظام اجلرائي  اجلنائية- دراسة يف  الدعوي  إدارة  الفقي، عامد، االجتاهات احلديثة يف   )1(
الفرنيس االجتاهات احلديثة، ص 63.
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اإلجراءات  رسية  عىل   )10( املادة  يف  نص  البحريني  فالقانون 
اجلنائية رسية  املسائل  الوساطة يف  إجراءات ومعلومات  فتعد  واملعلومات، 
يف حدود اجلريمة املتفق عىل إجراء الوساطة فيها. كام أكدت ذات املادة عىل 
أنه ال جيوز للوسيط أو لطرف يف إجراءات الوساطة يف املسائل اجلنائية أو أي 
شخص آخر شارك فيها، أن يديل بشهادة ضد أي طرف من أطراف النزاع يف 
أية مسألة وصلت إىل علمه من خالل إجراءات الوساطة يف املسائل اجلنائية.

اجلزائية  بالوساطة  املتعلقة  املواد  يف  رصاحًة  ينص  مل  التونيس  والقانون 
عىل رسية املعلومات الناجتة عن إجراءات الوساطة اجلزائية، اكتفاًء باألصل 
العام يف األرسار املهنية، وتأكيدًا عىل ذلك نص يف الفصل )335-سادسًا( 
الصلح  إجراء  عند  األطراف  عىل  حتريره  تم  بام  االحتجاج  جواز  عدم  عىل 

بالوساطة يف املادة اجلزائية أو اعتباره اعرتافًا.
الفرع الرابع: االستعانة بمحام:

األصل هو حضور أطراف النزاع شخصيًا، مع جواز االستعانة بمحام 
كمبدأ عام، ويالحظ أن دور املحامي يف جمال الوساطة اجلزائية خيتلف عن 
وليس  ملوكله،  املشورة  تقديم  يف  يرتكز  فاألول  املحاكم،  ساحات  يف  دوره 
الدفاع عنه، والذي يرمي إىل نفي التهمة إذا كان موكاًل عن املتهم، واملطالبة 
املجني  عن  موكاًل  كان  إذا  اجلريمة  عن  النامجة  األرضار  عن  بالتعويض 

عليه)1(.

النظام اإلجرائي  الدعوي اجلنائية دراسة يف  إدارة  الفقي، عامد، االجتاهات احلديثة يف   )1(
الفرنيس، مرجع سابق، ص57.
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الدستورية  للقيمة  امتثاالً  بمحام  االستعانة  جيوز  الفرنيس  القانون  ففي 
حلق الدفاع عىل الرغم من أن املادة )41-1( من قانون اإلجراءات اجلنائية 

خلت من النص عىل هذا احلق)1(.

مرحلة  يف  بمحام  االستعانة  جواز  عىل  الترشيعات  بعض  ونصت 
املفاوضة كام يف الفصل )335- رابعًا( من جملة اإلجراءات اجلزائية التونسية 
الذي نص عىل أن: »عىل املشتكي به أن حيرض شخصيًا باملوعد املحدد، وله 

أن يستعني بمحام. كذلك املترضر له أن يستعني بمحام«.

املنظم  العدل  وزير  قرار  من   )16( املادة  نصت  البحريني  القانون  ويف 
يكون  ال  أنه  عىل  اجلنائية  املسائل  يف  الوساطة  إجراء  عند  اجلنائية  للوساطة 
اتفاق التسوية منتجًا آلثاره إال إذا صدر منهم مجيعًا أو من ورثتهم أو الوكيل 

اخلاص لكل منهم.

أما يف النظام السعودي فإن االستعانة بمحام يف الدعوى اجلزائية للمتهم 
أمر  صدور  أو  انقضائها  حتى  اجلزائية  الدعوى  حتريك  من  عليه  املجني  أو 
وال   ،)69  -65( املواد  وفق  عام  كأصل  النظام  يف  مكفول  حق  فيها  حفظ 
الصلح  وحدة  إجراءات  يف  باملحامي  االستعانة  يمنع  عليها  قيد  أي  يوجد 

)الوسيط(.

املرجع السابق.  )1(
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المطلب الثالث: مرحلة االتفاق:

وحدة  ُتِعد  النظر،  وجهات  وتقريب  املفاوضة  مرحلة  من  االنتهاء  بعد 
إهناء  يف  املفاوضة  مرحلة  نجحت  سواٌء  تقريرًا،  اجلزائي(  )الوسيط  الصلح 
الفروع  يف  االتفاق  مرحلة  لبيان  الباحث  ويعرض  تنجح،  مل  أو  اخلالف 

التالية:

الفرع األول: مضمون االتفاق:

بالرغم من أن عامة الترشيعات مل تنص عىل التدابري التي يمكن أن حتدد 
احللول  كافة  يقرتح  أن  له  جيوز  الوسيط  أن  إال  الوساطة،  اتفاق  مضمون 
الوساطة  التوصل عن طريقها إىل تسوية وحتقيق غاية  التي يمكن  والتدابري 
اجلزائية، ولألطراف حق اختيار أحد هذه احللول أو اقرتاح حلول أخرى، 

ما مل يكن هذا احلل حمظورًا بموجب قانون الدولة)1(.

الذي  بالشكل  واضحة  للتطبيق  قابلة  االتفاق  نقاط  تكون  أن  وينبغي 
يمنع احتامل النزاع يف التنفيذ. والتي قد تأخذ شكل التعويض املادي بمبلغ 
مايل أو إصالح ما تم إتالفه، أو أن يتضمن االتفاق مسائل معنوية كاالعتذار 

أو تعهد اجلاين بعدم التعرض للمجني عليه أو مضايقته.

ومن املبادئ القضائية االسرتشادية التفاق الوساطة، ما قررته املحكمة 
االتفاق  تضمني  قبول  كعدم  عام،  بوجه  بالصلح  متعلقة  مبادئ  من  العليا 

بابصيل، يارس الوساطة اجلنائية )مرجع سابق( ص130.  )1(
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بقاء  يشرتط  أن  مثل  تنفيذها)1(،  املتهم  يملك  ال  عليه  املجني  من  رشوطًا 
بنود  تسي  أن  يقبل  ال  كام  عليه)2(،  املجني  حيددها  مدة  السجن  يف  املتهم 

االتفاق عىل غري أطرافه كأن تنص عىل إلزام أقارب املتهم بعمل معني)3(.

الفرع الثاين: تدوين االتفاق:

إن املبدأ العام -كام سبق بيانه- هو تدوين مجيع إجراءات وحدة الصلح 
التي  اجلنائية  الترشيعات  بعض  إن  بل  االتفاق  مرحلة  ومنها  )الوسيط( 
التدوين،  إقرار  يف  العام  باملبدأ  تكتف  مل  اجلنائية  الوساطة  موضوع  عاجلت 
بل أفردت له نصوص خاصة كالقانون التونيس حيث نص الفصل )335- 
حترير  عىل  أضاف  الذي  التونسية،  اجلزائية  اإلجراءات  جملة  من  خامسًا( 
وكذلك  صفحة،  كل  عىل  ويوقعوا  األطراف  عىل  يتىل  أن  حمرض  يف  االتفاق 

وكيل اجلمهورية والكاتب واملحامي واملرتجم إن وجدا.

ويف القانون البحريني نصت املادة )15( عىل أن الوسيط إذا توصل إىل 
اتفاق تسوية للنزاع فإنه حيرر اتفاق التسوية كتابًة.

كام يتم تدوين التنفيذ إذ تم بالفعل خاصًة أن بعض االتفاقيات ال تأخذ 
الوساطة  جلسة  يف  يدفع  قد  مايل  مبلغ  تقديم  أو  كاالعتذار  التنفيذ  يف  وقتًا 

ذاهتا.
انظر: املبادئ والقرارات الصادرة من اهليئة القضائية أو اهليئة الدائمة والعامة بمجلس   )1(
املبدأ  العدل، ط1،  بوزارة  البحوث  العليا، مطبوعات مركز  القضاء األعىل واملحكمة 

رقم )859(.
املرجع السابق، املبدأ رقم )899(.  )2(
املرجع السابق، املبدأ رقم )114(.  )3(
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الفرع الثالث: انتهاء أعامل وحدة الصلح )الوسيط(:

التمهيدية  باملرحلة  اجلزائي(  )الوسيط  الصلح  وحدة  مرت  أن  بعد 
املتهم واملجني عليه،  التفاوض ثم وصلت إىل مرحلة االتفاق بني  ومرحلة 

فهل تنتهي أعامل وحدة الصلح )الوساطة( بتدوين االتفاق أو بتنفيذه؟

يف ذلك اجتاهان:

االجتاه األول:

أن االتفاق الذي توصلت له وحدة الصلح )الوسيط اجلزائي( ال يضع 
هناية أو حّدًا لعمل الوسيط، بل يستمر عمل الوسيط حتى تنفيذ بنود االتفاق، 
أو  أقساط  عىل  التعويض  قيمة  دفع  عىل  االتفاق  فيها  يتم  التي  كاحلاالت 
دفعات، ويف مثل هذه احلالة يلتزم الوسيط بمتابعة تنفيذ الوفاء، وال يتوقف 
تنتهي  الوسيط  فمهمة  األخري،  القسط  أو  املبلغ  دفع  مع  إال  االلتزام  هذا 
وُيرسل  تنفيذها،  عن  االمتناع  إثبات  أو  االتفاق  بالتزامات  الوفاء  بإثبات 

امللف إىل النيابة العامة مرفقًا به تقرير الوسيط، كام يف القانون الفرنيس)1(.

وسار عىل هذا االجتاه القانون التونيس وفق الفصل )335-خامسًا( من 
قيامه  عند  اجلمهورية  وكيل  أن  عىل  نص  الذي  اجلزائية،  اإلجراءات  جملة 
هلام  حيدد  بل  عمله،  ينتهي  ال  اتفاق  إىل  ووصوله  اجلزائية  الوساطة  بعمل 
يف  يتجاوز  أن  يمكن  ال  الصلح،  عن  الناجتة  االلتزامات  مجيع  لتنفيذ  أجاًل 
وعند  استثنائية  بصفة  وله  إمضائه،  تاريخ  من  أشهر  ستة  مدة  احلاالت  كل 
النظام اإلجرائي  الدعوي اجلنائية دراسة يف  إدارة  الفقي، عامد، االجتاهات احلديثة يف   )1(

الفرنيس، مرجع سابق، ص62.
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أشهر  ثالثة  ملدة  واحدة  مرة  املذكور  األجل  يف  التمديد  القصوى  الرضورة 
بقرار معلل.

االجتاه الثاين:

التسوية،  اتفاقية  بإبرام  اجلزائية(  )الوساطة  الصلح  وحدة  أعامل  تنتهي 
القانون البحريني حيث حددت املادة )17( من  وممن سار عىل هذا االجتاه 
إجراءات  انتهاء  حاالت  اجلزائية  الوساطة  لعملية  املنظم  العدل  وزير  قرار 

الوساطة وهي:

1. إبرام األطراف اتفاق التسوية.

املسائل  يف  الوساطة  استمرار  يف  رغبته  عدم  األطراف  أحد  إعالن   .2
اجلنائية.

3. إعالن الوسيط، بعد التشاور مع األطراف، عدم جدوى االستمرار 
إجراءات الوساطة يف املسائل اجلنائية.

وهو ما عليه العمل يف وحدات الصلح يف اململكة العربية السعودية.

الفرع الرابع: حجية اتفاق وحدة الصلح )الوسيط اجلزائي( وقوته التنفيذية:

ُمنٍه  اتفاق  حتقيق  يف  اجلزائي(  )الوسيط  الصلح  وحدة  نجحت  حال  يف 
املتهم واملجني عليه، فقد اختلفت الترشيعات اجلزائية يف حجية  للنزاع بني 

هذا االتفاق ومدى قوته التنفيذية، عىل اجتاهني:
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االجتاه األول:

ال  أنه  بمعنى  تنفيذية،  بقوة  يتمتع  ال  االتفاق  أن  إىل  االجتاه  هذا  ذهب 
جيوز تنفيذه جربًا، وممن سار يف هذا االجتاه القانون الفرنيس فإذا مل يقم املتهم 
النيابة  بإخطار  يلتزم  اجلزائي  الوسيط  فإن  عليه،  الواقعة  االلتزامات  بتنفيذ 
العامة لتتوىل الترصف يف الدعوى إما بتحريكها أو اقرتاح التسوية اجلنائية. 
فقرهتا  يف  الفرنيس  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  من   )41( املادة  نصت  فقد 
األخرية عىل أنه: »يف حالة عدم تنفيذ التدبري بسبب يرجع إىل سلوك اجلاين، 
فإن لنائب اجلمهورية، ما مل توجد عنارص جديدة، أن يبارش التسوية اجلنائية 

أو حيرك الدعوى اجلنائية«.

ويربر هذا االجتاه لرأيه بأن أساس الوساطة يقوم عىل اتفاق األطراف، 
واإللزام بالتنفيذ يتناقض مع فلسفة الوساطة ذات الطبيعية الرضائية البحتة. 
باتفاق  جاء  ما  تنفيذ  بمدى  هي  الوساطة  بنجاح  العربة  فإن  حال  أي  وعىل 

الوساطة وليس جمرد التوقيع عليه)1(.

العربية السعودية فإن حمارض الصلح الصادرة من وحدة  اململكة  أما يف 
الصلح يف النيابة العامة العتبارها سندات تنفيذية ال بد أن يتحقق فيها رشطان 
التنفيذية،  والئحتها   )3/9( املادة  يف  السعودي  التنفيذ  نظام  عليهام  نص 
وهي أن يكون حمرض الصلح معدًا من جهات خمولة بذلك نظامًا أو مصادق 
عليها من املحكمة، وال بد أن يكون حمرض الصلح مذياًل بالصيغة التنفيذية 

النظام اإلجرائي  الدعوي اجلنائية دراسة يف  إدارة  الفقي، عامد، االجتاهات احلديثة يف   )1(
الفرنيس، مرجع سابق، ص 6.
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وفق املادة )2/34/أ( من نظام التنفيذ، وهو ما مل يتحقق يف وحدة الصلح 
التنظيمية يف  العامة، فهي مل تنشأ بموجب نظام صادر من السلطة  النيابة  يف 
الدولة بل بقرار من النائب العام، وعليه ال يمكن اعتبار حمارضها سندات 

تنفيذية، ما مل يصادق عليها من املحكمة.

بد  املجني عليه عن حقه اخلاص ال  نزول  يتضمن  الذي  الصلح  أن  كام 
»نظام  من  والعرشون  التاسعة  املادة  نصت  حيث  املحقق،  أمام  يكون  أن 
اإلجراءات اجلزائية« عىل أنه: »تعد الشكوى املقدمة ممَّن أصابه رضر بسبب 
عن  نزوله  املحقق  أمام  رصاحة  قرر  إذا  إال  اخلاص،  بحقه  مطالبة  اجلريمة 
أن  واشرتاط  عليه«،  واإلشهاد  املحرض  يف  ذلك  إثبات  املحقق  وعىل  حقه. 
يضعف  املحقق)1(،  أمام  اخلاص  حقه  عن  عليه  املجني  نزول  إثبات  يكون 

القوة التنفيذية ملحرض الصلح املعد من وحدة الصلح.

االجتاه الثاين:

جعل التفاق الوساطة قوة تنفيذية وأسبغ عليه وصف احلكم القطعي، 
وذلك بجعله غري قابل ألي طريق من طرق الطعن، كالقانون التونيس حيث 
بالوساطة يف  أنه ال رجوع يف الصلح  نص يف الفصل )335- سادسًا( عىل 

يشرتط  ال  أنه  من  اجلزائي  الفقه  عامة  عليه  ملا  خالفًا  السعودي  للمنظم  التوجه  وهذا   )1(
القضائية،  الضبطية  مأموري  إىل  يقدم  أن  فيجوز  معينة،  جهة  إىل  يقدم  أن  التنازل  يف 
القضاء، كام يصح أن يصدر يف شكل خطاب من الشاكي  العامة، أو إىل  النيابة  أو إىل 
قيدًا عىل  باعتبارها  الشكوى  انظر: اجلوفان، نارص، أحكام  أقاربه.  أو أحد  املتهم،  إىل 
قضاء،  جملة  اجلزائية،  اإلجراءات  نظام  يف  اجلزائية  الدعوى  حتريك  يف  التحقيق  سلطة 

عدد )6( 1434هـ، ص 53.
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املادة اجلزائية، ولو باتفاق األطراف إالّ إذا ظهرت عنارص جديدة من شأهنا 
تغيري وصف اجلريمة بام حيول دون إمكانية الصلح فيها قانونًا.

لتيسري  اهلادفة  اإلجراءات  من  اجلزائية  الوساطة  أن  االجتاه  هذا  ويربر 
فيه  الطعن  جمال  وفتح  فيها،  واإلرساع  وإجيازها  واختصارها  اإلجراءات 
عودة لإلجراءات التقليدية الطويلة واملعقدة التي تقيض عىل األهداف التي 
سيكون  الطعن  باب  ففتح  اجلزائية،  الوساطة  لنظام  بتبنيه  املرشع  توخاها 
فرصة للمتهم للتملص من تنفيذ االتفاقات واملامطلة يف اإلجراءات بدعوى 
حقوق الطعن، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الوساطة اجلزائية هي نوع 
االتفاق  بنود  صياغة  ومتت  الطرفني،  باتفاق  تتم  التي  الرضائية  العدالة  من 
صنع  من  كان  اتفاق  يف  الطعن  باب  فتح  يمكن  ال  وبالتايل  منهم،  برتاٍض 

اإلرادة املشرتكة للطرفني ومل يفرض عليهم من أي جهة كانت)1(.

ويرى الباحث أن هذا االجتاه هو األوفق مع غاية عمل وحدات الصلح 
هو  ممن  عليه،  االتفاق  بعد  بنتيجتها  اإللزام  وعدم  اجلزائية(  )الوساطة 
إنشاء  يعد من غايات  الذي  والوقت  للجهد  فيه ضياع  االتفاق  أهل إلبرام 

وحدات الصلح )الوسيط اجلزائي(.

مراد بلوهلي، بدائل إجراءات الدعوى العمومية، مرجع سابق، ص233.  )1(
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المبحث الرابع
أثر وحدة الصلح )الوسيط( في الدعوى الجزائية

الدعوى  على  )الوسيط(  الصلح  لوحدة  اإلحالة  أثر  األول:  المطلب 
الجزائية:

الصلح  وحدة  إىل  الدعوى  موضوع  العامة  النيابة  إحالة  عىل  يرتتب 
الدعوى  يف  التحقيق  إجراءات  وقف  ومها:  أمران،  اجلزائي(  )الوسيط 
تقادم  وتوقف  اجلزائية،  الوساطة  نتيجة  يف  النظر  يتم  حتى  مؤقتًا  اجلزائية 

الدعوى اجلزائية. ويعرضان يف الفرعني التاليني:

الفرع األول: وقف إجراءات التحقيق يف الدعوى اجلزائية:

الصلح  وحدة  إىل  الدعوى  موضوع  العامة  النيابة  إحالة  عىل  يرتتب 
يتم  حتى  مؤقتًا  اجلزائية  الدعوى  يف  التحقيق  إجراءات  وقف  )الوسيط( 
تقوم  ثم  ومن  األطراف،  عليه  يتفق  وما  اجلزائية  الوساطة  نتيجة  يف  النظر 

النيابة العامة باختاذ اإلجراء القانوين املناسب جتاه ملف القضية)1(.

 )14( املادة  نصت  حيث  خمالفًا،  مسلكًا  اختذ  البحريني  القانون  أن  إال 
عىل  2020م  لسنة   )32( رقم  اجلنائية  املسائل  يف  الوساطة  تنظيم  قرار  من 
يف  الدعوى  إجراءات  وقف  اجلنائية  املسائل  يف  الوساطة  عىل  يرتتب  ال  أنه 
بنظر  املختصة  املحكمة  أو  العامة  النيابة  تقرر  مل  ما  فيها،  تكون  مرحلة  أي 

املرجع السابق ص224.  )1(
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أو  التحقيق  ملقتضيات  وفقًا  ذلك  خالف  األحوال-  -بحسب  الدعوى 
املحاكمة ومراعاة ملصلحة مجيع األطراف.

الفرع الثاين: وقف تقادم الدعوى اجلزائية:

اجتهت بعض الترشيعات اجلزائية إىل وقف تقادم الدعوى اجلزائية عند 
إحالتها إىل وحدة الصلح )الوسيط(.

ويقصد بتقادم الدعوى اجلزائية مرور فرتة زمنية حيددها القانون من يوم 
عىل  ويرتتب  إجراءاهتا،  من  إجراًء  خالهلا  يتخذ  أن  دون  اجلريمة،  ارتكاب 

هذا التقادم انقضاؤها)1(.

التوقف عن حساب مدته لسبب حيدده  التقادم، والذي يعني  أما وقف 
القانون، حلني زوال سبب الوقف مع االحتفاظ باملدة السابقة دون إلغائها، 
فتضاف هلا املدة املتبقية من املدة املقررة للتقادم بعد زوال سبب الوقف، أي 

استئناف حسابه بتكملة املدة املتبقية للمدة السابقة عىل الوقف)2(.

والعلة من تقرير مثل هذا األثر تكمن يف منع استغالل املتهم هلذا اإلجراء 
واملامطلة يف تنفيذ اتفاق الوساطة لالستفادة من تقادم الدعوى اجلزائية)3(.

ومن بني الترشيعات اجلزائية التي نصت عىل هذا األثر الترشيع الفرنيس، 
وذلك بمقتىض املادة )41-1( من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس، وكذا 
الترشيع التونيس، حيث نصت الفقرة )3( من املادة )335-سابعًا( من جملة 

حسني، حممود نجيب، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية، مرجع سابق، ص205.  )1(
املرجع السابق، ص219.  )2(

مراد، بلوهلي، بدائل إجراءات الدعوى العمومية، مرجع سابق، ص237.  )3(
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الدعوى  سقوط  آجال  وتعلق   ...« أنه:  عىل  التونسية  اجلزائية  اإلجراءات 
الصلح  إجراءات  استغرقتها  التي  الفرتة  طيلة  الزمن  بمرور  العمومية 

بالوساطة يف املادة اجلزائية واملدة املقررة لتنفيذه«.

تقادم  عىل  ينص  مل  فإنه  السعودية  العربية  اململكة  يف  اجلزائي  النظام  أما 
الدعوى اجلزائية العامة يف »نظام اإلجراءات اجلزائية«، فخلت املادة )22( 
من النظام -التي بينت أسباب انقضاء الدعوى اجلزائية- عىل تقادم الدعوى 
كسبب من أسباب انقضائها، بينام نصت بعض األنظمة اجلزائية اخلاصة عىل 
و»نظام  التزوير«،  جلرائم  اجلزائي  كـ»النظام  العام،  لألصل  خالفًا  التقادم 
مزاولة املهن الصحية«)1(، وهذه األنظمة ال تدخل ضمن النطاق املوضوعي 
موضوع  إحالة  عىل  يرتتب  ال  أنه  الباحث  يرى  لذا  الصلح،  وحدة  لعمل 

النزاع إىل وحدة الصلح وقف تقادم الدعوى.

الدعوى  على  )الوسيط(  الصلح  وحدة  قرار  أثر  الثاني:  المطلب 
الجزائية:

بعد انتهاء وحدة الصلح من عملها فإهنا إما أن تنجح يف الوصول التفاق 
التفاق،  الوصول  يف  تفشل  أو  بينهام،  النزاع  ينهي  عليه  واملجني  املتهم  بني 
إىل  وحيال  الصلح  وحدة  ُتِعده  قرار  يف  النتيجة  هذه  حترر  احلاالت  كل  ويف 
النيابة العامة. وسبق بيان مدى حجية هذا القرار وقوته التنفيذية، ويعرض 

الباحث ألثره عىل الدعوى اجلزائية يف الفرعني التاليني:

انظر املادة )27( من »النظام اجلزائي جلرائم التزوير»، واملادة )37( من »نظام مزاولة   )1(
الصحية«. املهن 
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إىل  الوصول  )الوسيط( يف  الصلح  نجاح وحدة  األول: يف حال عدم  الفرع 
اتفاق:

يف حال عدم متكن وحدة الصلح )الوسيط( من الوصول إىل اتفاق يريض 
الترشيعات  فإن  الوساطة،  اتفاقية  تنفيذ  عن  األطراف  امتناع  أو  الطرفني، 
اجلزائية جتيز للنيابة العامة تقرير ما تراه مناسبًا من حتريك الدعوى اجلزائية 

أو عدمها)1(.

قانون  من   )1-41( املادة  عىل  تعدياًل  الفرنيس  املرشع  أدخل  وقد 
 )204 اإلجراءات اجلنائية بمقتيض املادة )71( من القانون رقم )2004- 
الصادر يف 9 مارس سنة 2004م، يشري إىل جواز أن تلجأ النيابة العامة إىل 
تطبيق إجراء التسوية اجلنائية أو حتريك الدعوي اجلنائية يف حالة عدم تنفيذ 

اتفاق الوساطة لسبب يرجع إىل إرادة اجلاين)2(.

تقدير مالءمة حتريك  اجلمهورية  لوكيل  أسند  التونيس  القانون  وكذلك 
الدعوى من عدمها، حيث نصت املادة )335-سابعًا( عىل أنه إذا تعذر إمتام 
الصلح لو مل يقع تنفيذه كليًا يف األجل املحدد فإن وكيل اجلمهورية جيتهد يف 

تقرير مآل الشكاية.

الوساطة  بنتيجة  العامة  النيابة  إبالغ  يتم  فال  البحريني  القانون  يف  أما 
إجراءات  ببدء  الدعوى  إجراءات  سري  تأثر  لعدم  فشلها،  حال  يف  اجلزائية 

بابصيل، يارس، الوساطة اجلنائية، مرجع سابق، ص133.  )1(
الفقي، عامد، االجتاهات احلديثة يف إدارة الدعوى اجلزائية، مرجع سابق، ص65.  )2(
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الوساطة  لعملية  املنظم  العدل  وزير  قرار  عليه  نص  ما  وهو  الوساطة. 
اجلزائية.

وحدة  فشل  موضوع  تعالج  نصوص  يوجد  ال  السعودي  النظام  ويف 
التقديرية وفق  بسلطتها  النيابة  اتفاق، وعليه حتتفظ  إىل  الوصول  الصلح يف 

مبدأ املالءمة املقرر هلا يف حتريك الدعوى اجلزائية.

الفرع الثاين: يف حال نجاح وحدة الصلح )الوسيط( يف الوصول إىل اتفاق:

اختصار  الصلح  وحدة  إىل  واإلحالة  اجلزائية  الوساطة  غايات  من  إن 
النيابة العامة والقضاء من حجم القضايا  اإلجراءات والتخفيف عن كاهل 
املتهم  بوصول  الوساطة  لنجاح  الطبيعية  فالنتيجة  لذا  وإجراءاهتا،  املنظورة 
واملجني عليه التفاق مرٍض للطرفني، أن تتوقف إجراءات الدعوى وتصدر 

النيابة العامة أمرها باحلفظ.

وقد نصت بعض الترشيعات اجلزائية عىل آثار حتمية عىل نجاح وحدة 
الصلح )الوسيط(، بينام أعرضت بعضها عن النص عىل ذلك اكتفاًء باألصل 
أو  العامة  الدعوى  مناسبة حتريك  تقرير  العامة يف  النيابة  العام، وهو سلطة 

رفعها.

الوساطة  نجاح  حال  يف  تصدر  النيابة  أن  إىل  الفرنيس  الترشيع  فذهب 
اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   )1/41( املادة  وفق  أوراق  حفظ  قرار 
الفرنيس عىل احلفظ اإلداري  القانون  الترصف يف  اقتصار  الفرنيس، وسبب 
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)حفظ األوراق()1( أن إجراءات الوساطة ال تكون إال قبل حتريك الدعوى 
ومبارشة النيابة العامة إلجراءات التحقيق كام سبق بيانه)2(.

وذهبت بعض الترشيعات إىل أن نجاح الوساطة يلزم منه انقضاء الدعوى 
اجلزائية كأثر حتمي لنجاح الوساطة اجلزائية، ومنها القانون التونيس، حيث 
حالتني:  يف  بالوساطة  العمومية  الدعوى  انقضاء  عىل  التونيس  املرشع  نص 
إىل  يرجع  لسبب  بذلك  قيامه  تعذر  حالة  يف  أو  لالتفاق،  اجلاين  تنفيذ  حالة 
املادة )335-سابعًا/2( من جملة اإلجراءات اجلزائية  لنص  الضحية إعامالً 
يف  بالوساطة  الصلح  تنفيذ  عىل  »يرتتب  أن:  عىل  نصت  حيث  التونسية، 
انقضاء  املترضر  تنفيذه بسبب  املادة اجلزائية كليًا يف األجل املحدد، أو عدم 

الدعوى العمومية جتاه املشتكى به«.

الوساطة  عملية  لنجاح  حتمية  آثار  عىل  تنص  مل  التي  الترشيعات  أما 
وزير  قرار  من   )15( املادة  نصت  حيث  البحريني  القانون  فمنها  اجلزائية 
الوسيط  توصل  حال  يف  أنه  عىل  اجلزائية  الوساطة  لعملية  املنظم  العدل 
كتابة،  التسوية  اتفاق  حيرر  النزاع  تسوية  إىل  الوساطة  إجراءات  خالل  من 
هذا  األحوال-  -بحسب  املختصة  املحكمة  أو  العامة  النيابة  عىل  ويعرض 

جهة  تصدره  االستدالالت،  يف  الترصف  أوامر  من  إداري  أمر  »هو  األوراق:  حفظ   )1(
حمكمة  أمام  اجلنائية  الدعوى  إقامة  عن  النظر  به  لترصف  نظامًا،  املختصة  التحقيق 
تسبيب  ضوابط  رؤوف،  عبيد،  انظر:  تقيدها«.  حجية  أي  حيوز  أن  دون  املوضوع، 
ط3،  القاهرة،  للطباعة،  اجليل  دار  التحقيق،  يف  الترصف  وأوامر  اجلنائية  األحكام 

1986م، ص631.
الفقي، عامد، االجتاهات احلديثة يف إدارة الدعوى اجلزائية، مرجع سابق، ص65.  )2(
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وفقًا  شؤوهنا  الختاذ  وذلك  الدعوى،  عليها  تكون  مرحلة  أي  يف  االتفاق 
القانون. ألحكام 

وعليه فإن القانون البحريني مل يتضمن أي نص عىل تقييد النيابة العامة 
للقواعد  وأحال  الوساطة،  عملية  نجاح  عند  اجلزائية  الدعوى  حتريك  يف 
ال  بيانه  سبق  كام  البحريني  والقانون  اجلزائية،  اإلجراءات  قانون  يف  العامة 
كانت  فإذا  وعليه  الوساطة،  إجراءات  بدء  عند  الدعوى  إجراءات  يوقف 
الدعوى اجلزائية ال زالت يف بدايتها ومل يتم حتريكها بعد فللنيابة العامة إذا 
املادة )78(  الدعوى أمرت بحفظ األوراق وفق  أنه ال حمل للسري يف  رأت 
من قانون اإلجراءات اجلزائية، أما إن بارشت النيابة العامة التحقيق ورأت 
املادة )160(  بذلك وفق  أمرًا  الدعوى تصدر  أنه ال وجه إلقامة  بعد ذلك 

من ذات القانون.

)حفظ  اإلداري  احلفظ  سواٌء  احلفظ  آثار  من  فإن  احلاالت  كل  ويف 
عن  املحكمة  أمام  املبارش  االدعاء  جواز  عدم  الدعوى  حفظ  أو  األوراق( 
ذات الواقعة، وعدم االعتداد بالواقعة كسابقة يف العود، وعدم تسجيلها يف 

السوابق)1(. صحيفة 

نجحت  التي  القضايا  نسبة  أن  من  وبالرغم  السعودي  النظام  ويف 
وحدات الصلح يف الوصول إىل اتفاق مرٍض للمتهم واملجني عليه وصلت 
لوحدات  املحالة  القضايا  عدد  إمجايل  من  املئة  يف  وستني  اثنني   )%62( إىل 

براك، أمحد حممد، العقوبة الرضائية، مرجع سابق، ص518.  )1(
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الصلح لعام 2020م)1(، إال أنه ال يوجد نص نظامي يبني أثر نجاح وحدة 
الصلح يف الوصول إىل اتفاق يرفع النزاع بني املتهم واملجني عليه.

العامة  للنيابة  املقرر  املالءمة  مبدأ  وفق  يعامل  أنه  الباحث  يرى  وعليه 
يف حتريك الدعوى اجلزائية، وله يف حال نجاح وحدة الصلح حالتان، فإن 
فللمحقق  اجلزائية،  الدعوى  حتريك  قبل  الصلح  لوحدة  اإلحالة  كانت 
أن  رأى  إذا  اجلزائية«  اإلجراءات  »نظام  من  والستني  الثالثة  املادة  بموجب 
التي  ال وجه للسري يف الدعوى أن يويص بحفظ األوراق، ولرئيس الدائرة 

يتبعها املحقق األمر بحفظها.

الدعوى  حتريك  بعد  الصلح  لوحدة  اإلحالة  كانت  إذا  الثانية  واحلالة 
اجلزائية ومبارشة إجراءات التحقيق فيكون فللمحقق بموجب املادة الرابعة 
رئيس  فيويص  الدعوى،  إلقامة  وجه  ال  أنه  رأى  إذا  املئة  بعد  والعرشين 
موقوفًا  كان  إذا  إال  املوقوف،  املتهم  عن  وباإلفراج  الدعوى  بحفظ  الدائرة 
لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا، إال يف اجلرائم الكبرية 

فال يكون األمر نافذًا إال بتصديق النائب العام أو َمْن ينيبه.

انظر: احلساب الرسمي للنيابة العامة يف تويرت عىل الرابط:  )1(
https://twitter.com/bip_ksa/status/1376187413257674755?s=24

وتاريخ الزيارة 28/نوفمرب/2021م.
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عليه  املجني  نزول  حال  يف  العامة  اجلزائية  الدعوى  رفع  عدم  ويتأكد 
عن حقه اخلاص يف اجلرائم الواجب فيها حق خاص لألفراد)1(، وفق املادة 

السابعة عرشة من »الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية«.

اجلرائم الواجب فيها حق خاص لألفراد هي التي اقترص الرضر فيها عىل املجني عليه،   )1(
انظر املادة )4( من »الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية«.



486
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

وحدات الصلح في النيابة العامة  

العدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

الخاتمة

النتائج:

بعد توفيق اهلل تعاىل يل بإمتام هذا البحث أختمه بأهم نتائجه وتوصياته 
ويعرضها الباحث فيام ييل:

عليها  ترشف  حمايدة  جهات  هي  العامة  النيابة  يف  الصلح  وحدات   .1
النيابة العامة، ويسند هلا تقريب وجهات النظر عن طريق احلوار بني األطراف 
املتنازعة، وإعادة بناء الثقة بينهم، وتبصريهم باإلشكاالت املتعلقة بالنزاع، 

وحماولة الوصول إىل اتفاق ينهي اخلالف بني األطراف.

أهنا  يتبني  التصاحلية  العدالة  صور  مع  الصلح  وحدة  عمل  بمقارنة   .(
تأخذ صورة الوساطة اجلزائية.

3. أن عمل وحدات الصلح )الوساطة( يف الترشيعات اجلزائية املقارنة، 
مر بمرحلة جتريبية قبل النص عليها يف الترشيعات اجلزائية.

املرحلة  يف  زال  ال  السعودي  النظام  يف  الصلح  وحدات  عمل   .4
التجريبية رغم مرور أربع سنوات عىل إنشائها، ومل يتم أي تعديل عىل »نظام 

اإلجراءات اجلزائية« يضع هلا قواعدها اإلجرائية.

وحدات  عمل  نطاق  حتديد  يف  أسلوبني  أحد  الترشيعات  سلكت   .5
الداخلة  الصلح )الوساطة اجلزائية(، األسلوب األول: حتديد املوضوعات 
التحديد  عدم  والثاين:  احلرص،  سبيل  عىل  الصلح  وحدات  عمل  نطاق  يف 
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احلرصي. وهو ما عليه العمل يف وحدات الصلح يف فروع النيابة العامة يف 
السعودية. العربية  اململكة 

6. النطاق الشخيص لعمل وحدة الصلح يشمل: املتهم، واملجني عليه، 
والوسيط.

وحدة  عمل  إجراءات  لتنظيم  اجلزائية  الترشيعات  عامة  تتصد  مل   .7
الصلح )الوساطة اجلزائية( بشكل تفصييل يبني كيفية ممارسة الوساطة، ومن 
أطراف  بني  التوصل حلل ودي  بغية  الوسيط  هبا  يقوم  ممارسة حرة  فهي  ثم 

اجلنائية. املنازعة 

8. يقسم الفقه مراحل عمل وحدة الصلح )الوساطة اجلزائية( إىل ثالث 
ومرحلة  التفاوض،  ومرحلة  التمهيدية،  املرحلة  وهي:  إجرائية،  مراحل 

االتفاق.

موضع  إحالة  ملالءمة  العامة  النيابة  بتقدير  التمهيدية  املرحلة  تبدأ   .9
النزاع إىل وحدة الصلح.

املقارنة  الترشيعات  يف  )الوسيط(  الصلح  وحدة  أعامل  النتهاء   .10
اجتاهان، األول: أن اتفاق الوساطة يضع هناية أو حّدًا لعمل وحدة الصلح 

)الوسيط(، والثاين: أن يستمر عمل الوسيط حتى تنفيذ بنود االتفاق.

وقوته  الوساطة  اتفاق  حجية  يف  اجلزائية  الترشيعات  اختلفت   .11
بقوة  الوساطة  اتفاق  يتمتع  ال  األول:  االجتاه  اجتاهان،  ففيها  التنفيذية، 
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التفاق  جعل  الثاين:  واالجتاه  جربًا،  تنفيذه  جيوز  ال  أنه  بمعنى  تنفيذية، 
الوساطة قوة تنفيذية وأسبغ عليه وصف احلكم القطعي.

ال  عليه،  واملجني  املتهم  بني  الصلح  وحدة  حترره  الذي  االتفاق   .12
النظام اإلجرائي من النص عىل ذلك، ولعدم حتقق  يعد سندًا تنفيذيًا، خللو 
املادة )3/9( والئحتها  التنفيذ السعودي يف  التي نص عليها نظام  الرشوط 

التنفيذية بشأن حمارض الصلح.

13. من العقبات التي تضعف من قوة االتفاق الذي تثبته وحدة الصلح، 
أن »نظام اإلجراءات اجلزائية« يشرتط يف املادة )29( أن يكون نزول املجني 

عليه عن حقه اخلاص أمام املحقق.

14. من آثار إحالة الدعوى لوحدة الصلح )الوسيط( وقف إجراءات 
اختذ  الذي  البحريني  القانون  بخالف  مؤقتًا،  اجلزائية  الدعوى  يف  التحقيق 
مسلكًا خمالفًا، حيث نص عىل أنه ال يرتتب عىل الوساطة يف املسائل اجلنائية 
النيابة  ذلك  تقرر  مل  ما  فيها،  تكون  مرحلة  أي  يف  الدعوى  إجراءات  وقف 

العامة أو املحكمة املختصة بنظر الدعوى -بحسب األحوال-.

الترشيعات  يف  )الوسيط(  الصلح  لوحدة  الدعوى  إحالة  آثار  من   .15
الصلح  وحدة  إىل  إحالتها  عند  اجلزائية  الدعوى  تقادم  وقف  املقارنة: 

)الوسيط(.
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16. من آثار نجاح وحدة الصلح )الوسيط( يف الوصول إىل اتفاق بني 
الدعوى  إجراءات  تتوقف  أن  اجلزائية  الدعوى  عىل  عليه  واملجني  املتهم 

وتصدر النيابة العامة أمرها باحلفظ.

التوصيات:

1. بعد مرور أربع سنوات عىل إنشاء )وحدات الصلح( يف فروع النيابة 
العامة يف اململكة العربية السعودية يويص الباحث بتصدي السلطة التنظيمية 
يف اململكة إلجراء تعديالت عىل »نظام اإلجراءات اجلزائية« تعتمد وحدات 

الصلح وتنظم إجراءاهتا، ومتنح حمارضها قوة السند التنفيذي.

2. تعديل اسم )وحدات الصلح( إىل )وحدات الوساطة اجلزائية(.

اململكة  يف  الصلح(  )وحدات  لعمل  املوضوعي  النطاق  توسيع   .3
السعودية. العربية 

4. إسناد عمل )وحدات الصلح( إىل مراكز متخصصة مرخصة.
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مقدمة

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

فيعيش العامل اليوم ثورة معلوماتية وتقنية خمتلفة كليًا عن الثورات السابقة 
يف  أثرت  والتقنية  املعلومات  ثورة  واملالية(،  والصناعية  الزراعية  )كالثورة 
العامل أمجع، سواء عىل شكل دول أو منظامت أو أفراد، وصارت احلكومات 
تعتمد بشكل كيل عىل التقنية والرقمنة يف مجيع أعامهلا، سواء اخلدمات التي 
يف  أو  ببعض،  بعضها  احلكومية  األجهزة  ربط  يف  أو  للمواطنني،  تقدمها 
واالعتامد  واخلدمات  الربط  هذا  منسوبيه،  بني  نفسه  احلكومي  اجلهاز  ربط 
الكيل عىل التقنية يتضمن جوانب مهمة وحساسة جدًا للدولة، سواء كانت 
عسكرية أو أمنية أو سياسية، أو حتى معلومات خاصة باملواطنني، وبالتايل 
الكهرباء وحتلية  أي رضر يلحق هبذه األجهزة )مثل اخرتاق يعطل حمطات 
حتتية  تقنية  بنية  تدمري  أو  الدولة،  ختص  حساسة  معلومات  رسقة  أو  املياه( 

ألي جهاز حكومي، يرض بشكل مبارش باألمن الوطني.

باللغة  عنه  )يعرب  ملموس  بشكل  يتم  كان  السابق  يف  االعتداء  هذا 
جواسيس  أو  قنابل  أو  صواريخ  طريق  عن  إما   ،)tangible اإلنجليزية 
دون  الكبري  الرضر  هذا  إحداث  يمكن  احلايل  الوقت  يف  ولكن  وغريها، 
واتصال  حواسيب  باستخدام  فقط  مكانه،  من  الرضر  مسبب  يتحرك  أن 

باإلنرتنت وبرجميات عالية التطور.
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أو  حكومية  جهة  أي  يف  حدوثه  يتصور  قد  واإلرضار  االخرتاق  هذا 
خاصة، قد حيدث يف وزارت خدمية، مثل: الكهرباء واالتصاالت، أو أمنية، 
مثل: الداخلية، أو عسكرية، مثل: الدفاع، أو صحية، مثل: الصحة، بل قد 
التي هلا عالقة مبارشة بخدمات حساسة  حيدث يف رشكات القطاع اخلاصة 

للدولة، مثل: رشكات االتصاالت أو رشكات النفط، أو البنوك وغريها.

الرضر  فإن  االخرتاق  من  النوع  هذا  هلا  حصل  إذا  اجلهات  هذه  كل 
باألمن  كبري  إرضار  هذا  ويف  ككل،  والدولة  املجتمع  عىل  أثره  سيكون 

الوطني بشكل عام.

ولذلك فإن من املواضيع احلساسة التي تتسارع لدعمها كل الدول اليوم 
األمن السيرباين. فاألمن السيرباين يبحث يف جمال األمن التقني واملعلومايت 
)كام سُيرشح ذلك بالتفصيل يف هذا البحث(، والذي يعّد من أهم جماالت 
األمن الوطني، إذا مل يعّد أمهها عىل اإلطالق يف الوقت احلارض، والسبب يف 
ذلك أن األمن السيرباين له عالقة بجميع أجهزة الدولة املدنية والعسكرية، 
بالدولة  حساسة  عالقة  هلا  التي  اخلاص  القطاع  رشكات  وحتى  وبل 
املواطنني، وليس مقترصًا عىل بعض األجهزة احلكومية كام يف  وبمعلومات 

غريه من جماالت األمن الوطني.

وموضوع هذه الورقة هو البحث يف التكييف الرشعي والقانوين اللتزام 
التنظيمية  والوسائل  هلا وملواطنيها،  السيرباين  األمن  بتحقيق  احلديثة  الدولة 

لتحقيق ذلك.
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أمهية املوضوع وأهدافه:

وهي  احلساسية،  شديدة  ملسألة  معاجلته  من  املوضوع  هذا  أمهية  تنبع 
نظرًا  املجاالت؛  خمتلف  يف  الباحثني  جتتذب  قضية  وهي  السيرباين،  األمن 
يمكن  االختصاصات،  متداخل  موضوع  السيرباين  فاألمن  جوانبها.  لتعدد 
املوضوع  يستمد  كام  معرفية.  وخلفيات  زوايا  عدة  من  ومعاجلته  إليه  النظر 
إطار  يف  قضاياه  من  عدد  تصنيف  ويمكن  معارصة  قضية  كونه  من  أمهيته 
هبا  ُيعنى  التي  للمشكالت  املستمر  التطور  مع  خصوصًا  الطارئة؛  النوازل 
األمن السيرباين، وتعدد أساليب املواجهة، ما يستلزم من الباحثني -بحسب 
املسائل  وتغطية  احلديثة  الدول  تبذهلا  التي  اجلهود  دعم  اختصاصاهتم- 
املتصلة باختصاصاهتم عن طريق إجراء البحوث التي تسهم يف تطوير آليات 
هذا  فيها  ينتظم  التي  والقانونية  الفقهية  والوسائل  اآلليات  ومنها  املواجهة، 

البحث.

وهيدف هذا البحث إىل ما ييل:

1. إلقاء الضوء عىل مفهوم األمن السيرباين، ومكانته بني مسائل األمن 
األخرى.

2. تأصيل املسائل الفقهية والقانونية املتصلة باألمن السيرباين.

األمن  حتقيق  سبيل  يف  احلديثة  الدولة  عىل  املناط  الواجب  توضيح   .3
السيرباين، والوسائل التي تعتمدها الدول يف سبيل إنجاز ذلك.
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البحث: مشكلة 

ونظرًا  ومتسارع،  جدًا  كبري  اليوم  العامل  به  يمر  الذي  التقني  التطور 
الوطني، وهو  األمن  ل جانٌب من جوانب  تشكَّ التقنية،  الدول عىل  العتامد 
التقنية  لعدم وجود  نظرًا  السابق،  مل يكن موجودًا يف  الذي  السيرباين  األمن 
والرشعي  القانوين  التكييف  هي  البحث  فمشكلة  ولذلك  الزخم،  هبذا 
الوسائل  يف  والبحث  السيرباين(  )األمن  حديثًا  تشكل  الذي  الواجب  هلذا 
القانونية لتحقيقه من خالل النظر فيام جرت عليه الدول املتقدمة فيه يف هذا 

الوقت.

املقارنة  خالل  من  السيرباين  األمن  مفهوم  تبنّي  أن  حتاول  الورقة  وهذه 
إضافة  وخصائصه.  له،  املكونة  العنارص  ويف  االصطالحية،  تعريفاته  بني 
الدولة احلديثة يف حتقيق هذا  الفقهي والنظامي لوظيفة  إىل تأصيل األساس 
النوع من األمن. كام تؤمل الورقة الوصول إىل اإلسرتاتيجيات التي ترسمها 
السيرباين،  األمن  حتقيق  لضامن  تقّرها  التي  واملعايري  والضوابط  الدول، 
والكيفيات التي متارس هبا الرقابة عىل اجلهات املنوط هبا تنفيذ هذا الواجب.

حمددات البحث:

يتعلق األمن السيرباين باجلوانب التقنية بشكل أصيل، ولكن مناط بحثنا 
حمدود يف اجلوانب الفقهية والقانونية، كام ذكر يف مشكلة البحث.

اإلسالمي،  بالفقه  املقارنة  إىل  باإلضافة  القانوين،  املقارنة  إطار  أن  كام 
سيكون بني ثالثة نامذج: النموذج األورويب وباألخص الربيطاين، والنموذج 
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الربيطاين  النموذجني  اختيار  وسبب  السعودي.  والنموذج  األمريكي، 
السيرباين،  الدول تقدمًا يف جمال األمن  أكثر  واألمريكي هو أهنام تعدان من 
فهو  السعودي  النموذج  أما  اإلنرتنت.  شبكة  عىل  متوفرة  عنهام  واملراجع 
النموذجني األورويب واألمريكي،  استفاد من  نوعًا ما، هلذا  نموذج حديث 

كام سيتبني ذلك يف ثنايا البحث -إن شاء اهلل-.

خطة البحث:

اشتمل هذا البحث عىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.

وأهم  به،  واملقصود  السيرباين  باألمن  تعريف  فهو  األول  املبحث  أما 
خصائصه وما يميزه عن جوانب األمن الوطني األخرى، ثم املبحث الثاين 
عن التكييف الرشعي والقانوين لألمن الوطني كواجب من واجبات الدولة 
الدول  اختذهتا  التي  التنظيمية  الوسائل  عن  الثالث  املبحث  ويليه  احلديثة، 
خامتة  البحث  هناية  ويف  املستطاع،  قدر  السيرباين  األمن  لتحقيق  املعارصة 

تشتمل عىل أهم النتائج والتوصيات.
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المبحث األول
تعريف األمن السيبراني وخصائصه وأهدافه

المطلب األول: تعريف األمن لغة واطالحًا:

تعريف األمن لغة:

ورد يف القاموس املحيط: »األْمُن واآلِمُن، كصاِحٍب: ِضدُّ اخلَْوِف، أِمَن، 
كتنِي، وإْمنًا، بالكس، فهو أِمٌن  كَفِرَح، أْمنًا وأمانًا، بَفْتِحِهام، وأَمنًا وأَمنًَة، حمرَّ
َأِمن  اخلوف،  نقيض  »اأَلْمُن  العرب:  لسان  ويف  وأمرٍي«)1(،  َكَفِرٍح  وأِمنٌي، 
َأِمٌن. واألََمنُة: األَْمُن«)2(. فاألمن  َأْمنًا وَأَمنًا... وَأَمنًة وَأمانًا فهو  يْأَمُن  فالٌن 

لغة إذًا هو: ضد اخلوف، وهو ما يتوافق مع املراد من املعنى االصطالحي.

تعريف األمن اصطالحًا:

فيه،  يرد  الذي  السياق  باختالف  االصطالحي  األمن  تعريف  خيتلف 
املراد باألمن هنا  النفيس مثاًل. ويف سياق بحثنا  فاألمن اجلسدي غري األمن 
سالمة  »تأمني  بأنه  األمن  ف  ُعرِّ فقد  الصدد،  هذا  ويف  الوطني،  األمن  هو 
الوقوع حتت سيطرة  إىل  هبا  تؤدي  قد  أخطار خارجية وداخلية  الدولة ضد 

الفريوز آبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب، القاموس املحيط، الطبعة الثامنة، مؤسسة   )1(
الرسالة، بريوت، 2005م، ص 1176.

دار  الثالثة،  الطبعة  العرب،  لسان  األنصاري،  عيل  بن  مكرم  بن  حممد  منظور،  ابن   )2(
صادر، بريوت، 1414هـ، ج 13/ص 21.
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»اجلهد  بأنه  ُعّرف  كام  داخيل«)1(،  اهنيار  أو  خارجية  ضغوط  نتيجة  أجنبيَّة 
مثل  الرئيسة،  أنشطتها  ودعم  لتنمية  الدولة  يصدر عن  الذي  املنظم  اليومي 
]األنشطة[ السياسية واالقتصادية واالجتامعية، ودفع أي هتديد أو عائق أو 
الرىض  عن  تعرب  التي  والغايات  األهداف  لتحقيق  األنشطة،  بتلك  إرضار 

العام يف املجتمع«)2(.

ومن خالل هذين التعريفني وغريمها من التعريفات، فإن األمن الوطني 
الدولة يف  الوسائل املمكنة حلامية  يرتكز عىل عنرص أسايس، وهو بذل مجيع 
مجيع املجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية وغريها، ومن ضمن هذه 

املجاالت املجال السيرباين، وهو مناط هذا البحث.

المطلب الثاني: تعريف السيبراني لغة واصطالحًا:

تعريف السيرباين لغة:

 ،Cyber اإلنجليزي  للمصطلح  معربة  كلمة  هي  السيرباين  كلمة 
 »Kybernetes« اليونانية  الكلمة  إىل  األصل  يف  يعود  اإلنجليزي  واملصطلح 
م  للمتحكِّ جمازًا  تستخدم  حيث  السفينة،  دفة  يدير  الذي  الشخص  بمعنى 

.)3(»Governor«
الكيايل، عبد الوهاب، موسوعة السياسة، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت،   )1(

1979م، ج 1/ص 331.
1975م،  القاهرة،  الشعب،  دار  مطبوعات  القومي،  األمن  الكريم،  عبد  حممد  نافع،   )2(

ص 65.
األمن السيرباين. املوسوعة السياسية. مقال يف شبكة اإلنرتنت.  )3(

(https://political-encyclopedia.org/dictionary/األمن20%السيبراني).
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عامل  إىل  أصلها  يرجعون  املؤرخني  من  العديد  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
للتعبري  وذلك  1894-1964م   Norbert Wieners األمريكي  الرياضيات 

عن التحكم اآليل)1(.

تطور استخدام املصطلح بعد ذلك، وصار يستخدم يف عدة استعامالت، 
ففي اللغة اإلنجليزية يمكن دمج كلمتني مع بعضهام يف كلمة واحدة، اجلزء 
حتمل  بحيث  دجمها،  املراد  الثانية  الكلمة  مع   »Cyber« الكلمة  من  األول 
الفضاء   Cyberspace مثل  مصطلحات  تولدت  ومنها  املعنيني،  كال  املفردة 
اهلجوم   Cyberattack السيربانية)3(،  اجلريمة   Cybercrime السيرباين)2(، 
جمال  هو  الذي  السيرباين  األمن  أي   Cybersecurity وكذلك  السيرباين)4(، 

هذا البحث.

تعريف السيرباين اصطالحًا:

أو  كلمة  من  جزءًا  إما  تأيت  بل  لوحدها،  السيرباين  مفردة  تأيت  ال  غالبًا 
اللغوي، وهلذا ال يوجد  صفة لكلمة أخرى، كام تم توضيح ذلك يف املعنى 

املرجع السابق.  )1(
سيذكر تعريف األمن السيرباين الحقًا يف املطلب الثالث من املبحث األول.  )2(

هي »جمموعة األفعال واألعامل غري القانونية التي تتم عرب معدات أو أجهزة إلكرتونية   )3(
املعلومات  ونظم  الكمبيوتر  بتقنيات  خاصًا  حتكاًم  وتتطلب  اإلنرتنت،  شبكة  عرب 
املوسوعة  السيرباين.  األمن  )انظر:  فاعليها«  ومقاضاة  فيها  التحقيق  أو  الرتكاهبا 

السياسية. مرجع سابق(.
هو »أّي فعل يقّوض من قدرات ووظائف شبكة الكمبيوتر لغرض شخيص أو سيايس،   )4(
)انظر:  بالنظام«.  التالعب  من  املهاجم  مُتّكن  معينة  ضعف  نقطة  استغالل  خالل  من 

األمن السيرباين. املوسوعة السياسية. مرجع سابق(.



502
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

األمن السيبراني واجب من واجبات الدولة الحديثة 

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

تعريف اصطالحي لكلمة السيرباين بشكل خاص، بل يوجد عدة تعاريف 
اصطالحية بحسب ما أضيفت إليه.

السيرباين -حسب قاموس أكسفورد- تشري إىل  فإن كلمة  وبشكل عام 
كل ما له عالقة بالتواصل اإللكرتوين، خاصة عن طريق اإلنرتنت)1(.

اصطالحًا  )مركبًا(  السيبراني«  »األمن  تعريف  الثالث:  المطلب 
وخصائصه:

تعريف »األمن السيرباين« اصطالحًا:

ُعرف األمن السيرباين بتعريفات عديدة ومتنوعة، والذي سيتم الرتكيز 
التابعة  السيرباين  األمن  وكالة  تعريف  تعاريف:  ثالثة  البحث  هذا  يف  عليه 
املنصوص  والتعريف  األمريكية؛  الدفاع  األورويب، وتعريف وزارة  لالحتاد 
السعودية.  العربية  اململكة  يف  السيرباين  لألمن  الوطنية  اهليئة  تنظيم  يف  عليه 

وذلك لكوهنا أشمل وأدق وأكثر التصاقًا بالواقع العميل.

األمن  األورويب  لالحتاد  التابعة  السيرباين  األمن  وكالة  عّرفت  فقد 
السيرباين بأنه: »مجيع األنشطة الالزمة حلامية الفضاء السيرباين ومستخدميه 
الفضاء  عرفت  ثم  السيربانية«)2(،  التهديدات  من  املترضرين  واألشخاص 

(1) Oxford learner's dictionaries. Oxford University Press. 
مقال عىل شبكة اإلنرتنت.

 (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/cyber)
(2) Brookson, C. et al. (2015). Definition of Cybersecurity - Gaps and 

overlaps in standardisation. The European Union Agency for Network and 
Information Security (ENISA).
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التي ختزن وتنقل  امللموسة  امللموسة وغري  بأنه »جمموعة األصول  السيرباين 
املعلومات اإللكرتونية، وتعتمد عىل عامل الزمن بشكل أسايس«)1(.

أما وزارة الدفاع األمريكية فقد عرفت األمن السيرباين بأنه: »منع الرضر 
اإللكرتونية  االتصاالت  وأنظمة  الكمبيوتر  ألجهزة  واالستعادة  واحلامية 
واالتصاالت  السلكية  واالتصاالت  اإللكرتونية  االتصاالت  وخدمات 
الواردة فيها، لضامن توافرها وسالمتها  املعلومات  اإللكرتونية، بام يف ذلك 

ومصادقتها وعدم إنكارها«)2(.

ويف تنظيم اهليئة الوطنية لألمن السيرباين يف اململكة العربية السعودية فقد 
نصت املادة األوىل من التنظيم عىل أن املقصود باألمن السيرباين هو: »محاية 
ومكوناهتا  التشغيلية،  التقنيات  وأنظمة  املعلومات  تقنية  وأنظمة  الشبكات 
من أجهزة وبرجميات، وما تقدمه من خدمات، وما حتويه من بيانات، من أي 
اخرتاق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغالل غري مرشوع، 
ويشمل مفهوم األمن السيرباين أمن املعلومات واألمن اإللكرتوين واألمن 

الرقمي ونحو ذلك«)3(.

ويمكن املقارنة بني التعاريف من خالل اجلوانب التالية:

املرجع السابق.  )1(
(2) Department of Defense. Instruction No.8500.01. Cybersecurity.2014. 

United States of America.

تنظيم اهليئة الوطنية لألمن السيرباين الصادر باألمر امللكي رقم )6801( وتاريخ 11   )3(
صفر 1439هـ. املركز الوطني للوثائق واملحفوظات. وثيقة رقمية.
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نطاق احلامية:

اتفقت التعاريف عىل ذكر املعلومات اإللكرتونية كنطاق أسايس للحامية 
مجيع  التعريف  ذكر  حيث  وأعم،  أشمل  األوريب  التعريف  لكن  السيربانية، 
األصول سواء امللموسة أو غري امللموسة التي ختزن أو تنقل هذه املعلومات، 
بينام التعريف األمريكي عدد هذه األصول بقوله: »ألجهزة الكمبيوتر وأنظمة 
واالتصاالت  اإللكرتونية  االتصاالت  وخدمات  اإللكرتونية  االتصاالت 

السلكية واالتصاالت اإللكرتونية«، ومثله يف التعداد التعريف السعودي.

وسائل احلامية:

التعريفني األورويب واألمريكي شامل وعام جلميع وسائل احلامية،  كال 
التي  د األمور  السعودي عدَّ التعريف  بينام  أمثلة عليها،  يذكر  أو  ومل حيددها 
أو  تعطيل  أو  اخرتاق  »أي  وهي:  منها  احلامية  السيرباين  األمن  يستهدف 

تعديل أو دخول أو استخدام أو استغالل غري مرشوع«.

اهلدف من احلامية:

»لضامن  وهو:  احلامية،  هذه  من  اهلدف  بذكر  األمريكي  التعريف  متيز 
مل  بيننا  إنكارها«،  وعدم  ومصادقتها  وسالمتها  املعلومات(  )أي  توافرها 

يذكر اهلدَف التعريُف األورويب وال التعريف السعودي.

إال  العملية،  الناحية  من  واحد  مؤداها  مجيعها  التعاريف  أن  واحلقيقة 
من  وشموالً  دقة  أكثر  األوريب  التعريف  فإن  االصطالحية  الناحية  من  أنه 
وغري  امللموسة  األصول  جلميع  شموله  حيث  من  األمريكي،  التعريف 
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امللموسة يف الفضاء السيرباين، وأيضًا عدم ذكره للهدف من احلامية يرجحه 
هذه  حتققت  سواء  ورضورية  مطلوبة  فاحلامية  األمريكي،  التعريف  عىل 
املقصود  ألن  السعودي،  التعريف  من  أشمل  وأيضًا  غريها.  أو  األهداف 
احلامية بشكل عام وليس فقط »أي اخرتاق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو 

استخدام أو استغالل غري مرشوع«.

خصائص األمن السيرباين:

يتميز األمن السيرباين بعدة خصائص، من أمهها ما ييل:

نشأت  التي  احلديثة  الوطني  األمن  جماالت  أحد  السيرباين  األمن   .1
ورغم  األخرية،  السنوات  يف  واملتسارع  اهلائل  اإللكرتوين  التطور  بسبب 
فإنه ال يقل أمهية وخطورة عن غريه من املجاالت، كاألمن اجلوي  حداثته 
يكون  قد  فيه  اخللل  عن  الناتج  الرضر  إن  بل  وغريها؛  والغذائي  والبحري 
أعظم من غريه من املجاالت، فمثاًل لو أن هناك حمطة حتلية مياه تقوم بتغذية 
إيقاف  ينتج عنها  قد  السيرباين  اهلجوم  بأكملها، فمن خالل عمليات  مدينة 
يستغرق  قد  وصيانتها  فيها،  اإللكرتوين  النظام  وعطب  املحطة  هذه  عمل 
الفرتة  هذه  كل  املدينة  هذه  عن  املياه  ستنقطع  وبالتايل  أيامًا،  بل  ساعات 
عن  الناجم  لألثر  مماثل  الناشئ  الرضر  وهذا  كبري،  بشكل  األهايل  ويترضر 
وتنقطع  املحطة  يف  العمل  سيقف  حينها  املحطة،  يف  وتفجريها  قنبلة  وضع 
يعطل  قد  السيرباين  اهلجوم  إن  بل  اإلصالح؛  فرتة  طوال  املدينة  عن  املياه 
املحطة،  من  حمدودًا  مرفقًا  أو  جزءًا  تعطل  قد  القنبلة  بينام  بكاملها،  املحطة 
وذلك كام حدث يف شهر مايو 2021م عندما تسبب هجوم سيرباين بتعطيل 
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أدى  مما  رشقها،  إىل  املتحدة  الواليات  جنوب  من  ضخمة  وقود  نقل  شبكة 
كبري  رضر  ذلك  يف  وكان  أيام،  لعدة  العمل  عن  الوقود  حمطات  توقف  إىل 
مبلغًا  الرشكة  دفعت  أن  بعد  إال  املشكلة  حتل  ومل  والرشكات،  األفراد  عىل 
هدفهم  كان  الذين   ،hackers للمقتحمني  دوالر  مليون   4.4 قدره  ماليًا 
العملية  هذه  كل  حدثت  أموال،  عىل  واحلصول  الرشكة  ابتزاز  العملية  من 
ونتجت كل هذه اآلثار دون أي تفجري، واملقتحمون يف أماكنهم ومل خياطر 

أحد منهم بحياته)1(.

2. األمن السيرباين أعقد وأدق وأكثر غموضًا من جواب األمن الوطني 
األخرى، ففي املثال السابق، قام املقتحمون بتعطيل شبكة نقل الوقود يف أقوى 
اللجوء للسفر والدخول لألرايض األمريكية أو إرسال  دولة عظمى، دون 
جواسيس أو غريها، قاموا هبذا األثر الكبري من أماكنهم التي مل تعرف حتديدًا 
السيرباين  اهلجوم  مرتكبي  أن  يعني  يعرف أشخاصهم من هم)2(، وهذا  ومل 
أن  فيجب  وبالتايل  والذكاء،  والعلمية  االحرتافية  عالية جدًا من  عىل درجة 
يكونوا  مل  إن  متخصصون  دولة(  أي  يف  السيرباين  األمن  )مسؤولو  يقابلهم 

(1) Turton W. & Mehrotra K. Hackers Breached Colonial Pipeline Using 
Compromised Password.

مقال يف شبكة اإلنرتنت.
(https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-04/hackers-breached-

colonial-pipeline-using-compromised-password).

األرايض  يف  موجودة  جمموعة  هم  العملية  هبذه  القائمني  أن  الحقًا   FBI الـ  رصحت   )2(
الروسية، لكن ال يمكن حتديد األشخاص دون مساعدة من احلكومة الروسية وهو ما 

أنكرته احلكومة الروسية. )انظر: املرجع السابق(.
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والعلمية  املهنية  من  املستوى  نفس  عىل  األقل  فعىل  ومهنية  ذكاء  منهم  أعىل 
والذكاء، هذا يتطلب الكثري من اجلهد والتعليم والتدريب واملال)1(.

واملهنية،  العلمية  الناحية  من  بذاته  مستقل  جانب  السيرباين  األمن   .3
الوطني  األمن  بجوانب  مبارش  بشكل  مرتبطة  عليه  املرتتبة  اآلثار  ولكن 
مبارش  بشكل  يرض  مياه،  حتلية  حمطة  عىل  السيرباين  اهلجوم  فمثاًل  األخرى، 
مبارش  بشكل  يرض  املطارات،  أنظمة  واقتحام  والدخول  الغذائي،  األمن 
ترض  اإللكرتونية  البحرية  املالحة  أنظمة  اقتحام  وكذلك  اجلوي،  باألمن 
املرور والرشطة ترض باألمن  أنظمة  البحري، ومثلها:  بشكل مبارش باألمن 
عن  تستغني  ال  الوطني  األمن  قطاعات  فجميع  ولذلك  وغريها.  العام، 
األمن السيرباين كليًا، نظرًا العتامدها بشكل مبارش عىل األنظمة اإللكرتونية 
واألجهزة الالسلكية املرتبطة بالتقنية يف كل أعامهلا، خاصة مع حتول الدول 

يف هذا الوقت إىل رقمنة مجيع أعامهلا األمنية واإلدارية)2(.

(1) Guiora A. N. (2017). Cybersecurity: Geopolitics, Law, and Policy. 
Routledge. p 2.

املعارص.  الرقمي  التحول  هذا  يف  وأنجحها  الدول  أبرز  من  السعودية  العربية  اململكة   )2(
انظر: تقرير التحول الرقمي الوطني لعام 2020م.

(https://ndu.gov.sa/7).
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الثاني المبحث 
األساس الفقهي والنظامي لألمن السيبراني في 

الدولة الحديثة

المطلب األول: تعريفة الدولة لغة واصطالحًا:

تعريف الدولة لغة:

املاِل،  يف  والُعْقَبُة  الزماِن،  اْنِقالُب  ْوَلُة:  »الدَّ املحيط:  القاموس  يف  جاء 
يف   : الضمُّ أو  سواٌء،  مها  أو  احلَْرِب،  يف  والفْتُح:  فيه،   : الضمُّ أو   ، وُيَضمُّ
َثًة، وقد أداَلُه وَتداَولوُه: أَخذوُه  اآلخرِة، والفْتُح: يف الدنيا، اجلمع: ُدَوٌل، ُمَثلَّ

َوِل.«)1( بالدُّ

ولة(: وجاء يف لسان العرب حول كلمة )الدُّ

ْولُة،  ولُة، بالضّم، يف املال، والدَّ »الُعْقبة يف املال واحلرب سواء، وقيل: الدُّ
بالفتح، يف احلرب، وقيل: مها سواء فيهام، يضاّمن ويفتحان، وقيل: بالضم يف 
اآلخرة، وبالفتح يف الدنيا، وقيل: مها لغتان فيهام، واجلمع: ُدَوٌل وِدَوٌل«)2(.

والغلبة  الزمان،  انقالب  معنيني:  حول  تدور  الدولة  كلمة  اللغة  ففي 
واالستيالء، ويالحظ أن مفهوم الدولة يف اللغة كان يدور قدياًم حول معنى 
اليوم  اللغوية  له تطور داليل، فصارت داللته  والتحّول؛ لكن حدث  التغرّي 

القاموس املحيط. مرجع سابق. ص 1000.  )1(
لسان العرب. مرجع سابق. ج 11/ص 252.  )2(
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العاّم  معناه  يدور  الذي  احلديثة  الدول  ملفهوم  مطابقة  اليومي  االستعامل  يف 
حول االستقرار والثبات والتنظيم، كام سيأيت يف الفقرات التالية.

تعريف الدولة احلديثة اصطالحًا وخصائصها:

وتعريفها  الدولة  يف  واملختصني  واملثقفني  العلامء  من  الكثري  تكلم 
وخصائصها ومكوناهتا رشقًا وغربًا خالل القرون األخرية؛ وذلك لتضخم 
الدولة احلديثة التي أصبحت مسيطرة عىل كل شؤون احلياة تقريبًا )بخالف 
اخلارجي  العدو  من  الدفاع  يف  دورها  ينحرص  يكاد  الذي  القديمة  الدولة 
التعريف  تفاصيل  يف  نخوض  أن  نستطيع  ال  ولذلك  الرضائب(،  ومجع 
حتى ال نخرج عن موضوعنا األسايس وهو األمن السيرباين، ولكن سنأيت 
باالصطالح الذي استقر بني القانونيني، حيث إن السياسيني والفالسفة هلم 

تعريفات أخرى للدولة من منظورهم.

فمن املنظور القانوين عرفت الدولة بأن »الدولة القانونية هي التي ختضع 
أما  والقضائية«)1(.  والتنفيذية  الترشيعية  نشاطاهتا  جوانب  مجيع  يف  للقانون 
التعريف األشهر فهو: »جمموع كبري من األفراد، يقطنون بصفة دائمة إقلياًم 
معينًا، ويتمتع بالشخصية املعنوية، وبنظام حكومي واستقالل سيايس«)2(، 

وبناء عىل هذا التعريف فإن الدولة احلديثة ختتص بام ييل:
اخلطيب، نعامن أمحد. الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري. الطبعة السابعة.   )1(

دار الثقافة. عاّمن. 1432هـ. ص 182.
مع  مقارنة  دراسة  اإلسالمي:  الفكر  يف  السلطان  مفهوم  شيبون.  حامد  ماجد  حامد،   )2(
كلية  اإلسالمية،  والبحوث  العلوم  معهد  ماجستري.  رسالة  احلديثة.  الدولة  نموذج 

الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. 1439هـ. ص 65.
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»أوالً: أهنا مجاعة من البرش )الشعب(.
ثانيًا: أهنا قطعة معينة من األرض )اإلقليم(.

ثالثًا: أهنا مجاعة سياسية )احلكومة أو السلطة السياسية(.
باحلرية  متمتعة  تكون  أن  )أي  والسيادة  االستقالل  صاحبة  أهنا  رابعًا: 

واالستقالل الكامل يف ترصيف شؤوهنا الداخلية واخلارجية(«)1(.
هذه العوامل بمجموعها ميزت الدولة احلديثة وشكلتها تشكياًل مغايرًا 
واجبات  عليها  احلديثة  الدولة  أن  ذلك  عن  ونتج  القديمة)2(،  الدولة  عن 
الداخيل واخلارجي، ومن ذلك األمن  عديدة، من أمهها احلفاظ عىل األمن 
السيرباين الذي يشكل هتديدًا داخليًا إذا كان مصدره داخل الدولة كام يمكن 
إذا كان مصدره جهات خارجية، وسيتضح ذلك  أن يكون هتديدًا خارجيًا 

يف ثنايا هذا البحث -بإذن اهلل-.

الدولة  في  السيبراني  لألمن  الفقهي  األساس  الثاني:  المطلب 
الحديثة:

إّن وجود زعيم للدولة مطاع من قبل املجتمع -سواء سمي هذا الزعيم 
يف  الرشعية  الواجبات  أهم  من  يعد  رئيسًا-  أو  ملكًا  أو  إماما  أو  سلطانا 
اهلل  ربط  وهلذا  به،  إال  الرشعية  األحكام  تقوم  ال  ألنه  وذلك  اإلسالم)3(؛ 
قوله:  يف  األمر  ويل  طاعَة  الكريم  ورسوله  وطاعِة  بطاعته  ىلاعتو هناحبس 

الطبعة  احلداثة.  بعد  ما  إىل  اإلغريق  من  وتارخيها  فلسفتها  الدولة:  حممود.  حيدر،   )1(
األوىل. املركز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيجية. 1439هـ. ص25.

لالستزادة، انظر املرجع السابق، ص69.  )2(
انظر: مفهوم السلطان يف الفكر اإلسالمي، مرجع سابق، ص 41.  )3(



511
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

األمن السيبراني واجب من واجبات الدولة الحديثة 

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

ۡمرِ ِمنُكۡم﴾)1(، 
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱذلَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

قال:  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  هنع هللا يضر  هريرة  أيب  عن  احلديث  ويف 
))من يطع األمري فقد أطاعني، ومن يعص األمري فقد عصاين(( متفق عليه)2(.

ومن هذا املنطلق فقد أمجعت األمة بكل طوائفها عىل وجوب اإلمامة، 
يقول ابن حزم: »اتفق مجيع أهل السنة، ومجيع املرجئة، ومجيع الشيعة، ومجيع 
اخلوارج عىل وجوب اإلمامة، وأن األمة واجب عليها االنقياد إلمام عادل، 
اهلل  رسول  هبا  أتى  التي  الرشيعة  بأحكام  ويسوسهم  اهلل،  أحكام  فيهم  يقيم 
مـلسو هيلع هللا ىلص«)3(. وقال القرطبي هللا همحر: »وال خالف يف وجوب ذلك -يعني 

اإلمامة- بني األمة وال بني األئمة«)4(.

سورة النساء: 59.  )1(
ومن  اهلل،  أطاع  فقد  أطاعني  ))من  ولفظه:  هنع هللا يضر  هريرة  أيب  عن  البخاري  أخرجه   )2(
عصاين فقد عىص اهلل، ومن يطع األمري فقد أطاعني، ومن يعص األمري فقد عصاين، 
بذلك  له  فإن  اهلل وعدل،  بتقوى  أمر  فإن  به،  ويتقى  ورائه  من  يقاتل  اإلمام جنة  وإنام 
256هـ(،  )ت:  إسامعيل  بن  حممد  )البخاري،  منه((.  عليه  فإن  بغريه  قال  وإن  أجرًا 
رقم  به،  وُيتقى  اإلمام  وراء  من  يقاتل  باب:  والسري،  اجلهاد  كتاب  الصحيح،  اجلامع 

احلديث )2957(، دار طوق النجاة، 1422هـ، ج 4/ص 51(.
ومن  اهلل  أطاع  فقد  أطاعني  ))من  ولفظه:  هنع هللا يضر  هريرة  أيب  عن  مسلم  وأخرجه 
عصاين فقد عىص اهلل. ومن يطع األمري فقد أطاعني. ومن يعص األمري فقد عصاين((

)النيسابوري، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي )ت: 261هـ(، صحيح مسلم، 
املعصية،  يف  وحتريمها  معصية،  غري  يف  األمراء  طاعة  وجوب  باب:  اإلمارة،  كتاب 
احلنبيل  البايب  عيسى  مطبعة  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق:   ،)1835( احلديث  رقم 

)القاهرة(، 1374هـ، ج3/ص 1466(.
ابن حزم، أبو حممد عيل بن أمحد الظاهري. الفصل يف امللل واألهواء والنحل، الطبعة   )3(

الثانية. دار املعرفة للطباعة والنرش. بريوت. 1395هـ. ج 4/ص 87.
القرطبي، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد. اجلامع ألحكام القرآن. الطبعة الثالثة. دار القلم.   )4(

1386هـ. ج 1/ص 264.
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لقد كتب الكثري من علامء اإلسالم وفقهائهم قدياًم وحديثًا مئات الكتب 
وحقوقه،  اإلمام  وواجبات  وأحكامها  اإلمامة  عن  والرسائل  واملؤلفات 
هذا  سياق  يف  هيمنا  الذي  لكن  هنا)1(؛  تفاصيلها  خوض  يمكن  ال  والتي 
البحث أن من أهم مقاصد اإلمامة يف اإلسالم وواجبات اإلمام محاية الدولة 
هللا همحر يف سياق  املاوردي  العدو اخلارجي، يقول  واملجتمع اإلسالمي من 

تعداد واجبات اإلمام:

»والذي يلزمه من األمور العامة عرشة أشياء:

يف  الناس  ليترصف  احلريم؛  عن  والذب  البيضة،  محاية  الثالث:   ...
املعايش وينترشوا يف األسفار آمنني من تغريٍر بنفس أو مال.

... واخلامس: حتصني الثغور بالعدة املانعة والقوة الدافعة، حتى ال تظفر 
األعداء بغرة ينتهكون فيها حمرمًا، أو يسفكون فيها ملسلم أو معاهد دمًا«)2(.

التياث  يف  األمم  »غياث  العظيم:  كتابه  يف  هللا همحر  اجلويني  يقول  كام 
أهم  من  فهو  الثغور،  بسّد  اإلمام  اعتناء  »وأما  السياق:  هذا  يف  الظلم« 

)ت:  األصبهاين  نعيم  أيب  للحافظ  اخلالفة  وترتيب  اإلمامة  تثبيت  كتاب:  مثاًل:  انظر   )1(
450هـ(،  )ت:  للاموردي  الدينية  والواليات  السلطانية  األحكام  وكتاب:  430هـ(، 
وكتاب: غياث األمم يف التياث الظلم إلمام احلرمني اجلويني )ت: 478هـ(، وكتاب: 
رسالة اخلالفة وامُللك البن تيمية )ت: 728هـ(، وكتاب: حترير األحكام يف تدبري أهل 
دولة  احلافظ  السلوك  حسن  وكتاب:  733هـ(،  )ت:  مجاعة  ابن  الدين  لبدر  اإلسالم 
امللوك ملحمد املوصيل )ت: 744هـ(، وكتاب: مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة للقلقشندي 

)ت: 821هـ(، وكتاب: الواليات للونرشييس )ت: 914هـ(.
حتقيق:  السلطانية.  األحكام  البرصي.  حبيب  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  املاوردي،   )2(

أمحد جاد. دار احلديث. القاهرة. 1427هـ. ص 40.
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بذخائر  هلا  ويستظهر  والقالع،  احلصون  أساس  حيصن  بأن  وذلك  األمور، 
وإعتاد  الوثائق،  ورضوب  اخلنادق  واحتفار  املياه،  ومستنقعات  األطعمة 
األسلحة والعتاد وآالت القصد والدفع، ويرتب يف كل ثغر من الرجال ما 
كل  يف  واملعترب  فيضيعوا.  يقلوا  أو  فيجوعوا  يكثروا  أن  ينبغي  وال  به،  يليق 
ه جيٌش الستقل أهله بالدفاع إىل أن يبلغ خربهم  ثغر أن يكون بحيث لو أمَّ

اإلمام...«)1(.

منصبه  يف  حيتاج  اإلمام  أن  بصرية  ذي  عىل  خيفى  »ليس  أيضًا:  قال  كام 
واالستعداد  والعتاد  بالعدد  االعتضاد  إىل  العميم  الشامل  وخطبه  العظيم 
والتشوف  احلريم  وحفظ  البيضة  حلراسة  ر  متصدِّ فإنه  واألجناد؛  بالعساكر 
أوامره  إىل  التطلع  يرون  معقودًا  عسكره  يكون  أن  فيجب  الكفار،  بالد  إىل 
الذي  عة  امُلطَّوِّ معوله  يكون  أن  جيوز  وال  معمودًا،  ومطمحًا  مقصودًا  شوفًا 
تقوم  ولن  ويتألبوا،  ويستعدوا  يتأهبوا  حتى  مبادرين  ندبوا  إذا  ينشؤون  ال 
ندبوا  مهام  لالنتداب  مرشئبون  هم  جمردة  وعساكر  جمندة  بجنود  إال  املاملك 

بعزائم جامعة وآذان متشوفة إىل صوٍت هائعة...«)2(.
من  واملجتمع  الدولة  محاية  ملقصد  الكبرية  األمهية  تبني  النصوص  هذه 
العدو اخلارجي والداخيل؛ إذ ال ينعم الناس باألمن واالستقرار بدونه، وعند 
فقدان األمن ال يمكن أن تقوم الدنيا وال شعائر الدين، وهذا الواجب عىل 

ود.  حلمي  مصطفى  د.  حتقيق:  الظلم.  التياث  يف  األمم  غياث  املعايل.  أبو  اجلويني،   )1(
فؤاد عبد املنعم أمحد. الطبعة األوىل. دار الدعوة. اإلسكندرية. 1979م. ص 156 - 

.157
املصدر السابق، ص 178.  )2(
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ٱۡسَتَطۡعُتم  ا  مَّ لَُهم  واْ  ِعدُّ
َ
اإلمام مستنده يف األصل مبني عىل قوله تعاىل: ﴿َوأ

ِ وََعُدوَُّكۡم﴾)1(. ةٖ َوِمن ّرَِباِط ٱۡلَۡيِل تُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدوَّ ٱللَّ ّمِن قُوَّ
وللشيخ السعدي هللا همحر كالم رائع يف تفسري هذه اآلية، يقول هللا همحر: 
دينكم. وإبطال  هالككم  يف  الساعني  الكفار  ألعدائكم  واْ﴾  ِعدُّ

َ
﴿َوأ »أي: 

العقلية  القوة  من  عليه  تقدرون  ما  كل  أي:  ةٖ﴾  قُوَّ ّمِن  ٱۡسَتَطۡعُتم  ا  ﴿مَّ
ذلك  يف  فدخل  قتاهلم،  عىل  يعني  مما  ذلك  ونحو  األسلحة  وأنواع  والبدنية 
املدافع  من  واآلالت  األسلحة  أصناف  فيها  تعمل  التي  الصناعات  أنواع 
والبحرية،  الربية  واملراكب  اجلوية،  والطيارات  والبنادق،  والرشاشات، 
هبا  التي  والسياسة  والرْأي،  الدفاع،  وآالت  واخلنادق،  والقالع  واحلصون 
والشجاعة  ْمِي،  الرَّ وَتَعلُّم  أعدائهم،  رش  به  عنهم  ويندفع  املسلمون  يتقدم 
ومن  ْمُي(()2(،  الرَّ القوة  إن  ))أال  مـلسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  وهلذا  والتدبري. 
ذلك: االستعداد باملراكب املحتاج إليها عند القتال، وهلذا قال تعاىل: ﴿َوِمن 
ِ وََعُدوَُّكۡم﴾، وهذه العلة موجودة فيها  ّرَِباِط ٱۡلَۡيِل تُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدوَّ ٱللَّ
يف ذلك الزمان، وهي إرهاب األعداء، واحلكم يدور مع علته. فإذا كان يشء 
التي  للقتال  املعدة  واهلوائية،  الربية  كالسيارات  منها،  إرهابًا  أكثر  موجود 
تكون النكاية فيها أشد، كانت مأمورًا باالستعداد هبا، والسعي لتحصيلها، 

سورة األنفال: 60.  )1(
وهو  مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  »سمعت  هنع هللا يضر  عامر  بن  عقبة  عن  مسلم  أخرجه   )2(
القوة  الرمي. أال إن  القوة  ))وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة. أال إن  املنرب، يقول  عىل 
الرمي  فضل  باب:  اإلمارة،  كتاب  مسلم،  )صحيح  الرمي((«.  القوة  أن  أال  الرمي. 
واحلث عليه، وذم من علمه ثم نسيه، رقم احلديث )1917(. مرجع سابق. ج3/ص 

.)1522
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حتى إهنا إذا مل توجد إال بتعلُّم الصناعة، وجب ذلك، ألن ما ال يتم الواجب 
إال به، فهو واجب«)1(.

ومن هذا املنطلق الذي ذكره السعدي هللا همحر، فإن األمن السيرباين يعد 
من أهم الواجبات يف العرص احلديث، فإذا كانوا قدياًم يعدون العدة والعتاد 
من اخليول والسيوف والرماح وغريها، ثم صارت العدة دبابات وطائرات 
ضمن  من  يدخل  السيرباين  األمن  أن  شك  وال  العرص  هذا  ففي  وأسلحة، 
والعمليات  التهديدات  يف  ملا  اخلارجي؛  العدو  من  والدولة  البيضة  محاية 
ذلك يف  توضيح  تم  كام  أنواعه،  بكل  الداخيل  األمن  أثر عىل  من  السيربانية 

تعريف األمن السيرباين)2(.

المطلب الثالث: األساس النظامي لألمن السيبراني:

وظائف  عدة  هلا  احلديثة  الدولة  أن  املعارصون  القانون  رشاح  يذكر 
سعي  يف  تنحرص  التي  »األعامل  هي:  األساسية  الوظائف  وأهم  أساسية، 
بني  العدل  وإقامة  واخلارج،  الداخل  من  سالمتها  عىل  املحافظة  إىل  الدولة 
السكان. هذه الوظائف ُتعربِّ عن احلد األدنى ملا جيب أن تقوم به أي دولة، 

وهي تشمل:

السعدي، عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل. تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان.   )1(
حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق. الطبعة األوىل. مؤسسة الرسالة. 1420هـ. ص 

.324
انظر املطلب الثالث من املبحث األول.  )2(
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أي  من  ورعاياها  الدولة  بتأمني  وذلك  اخلارجي،  الدفاع  وظيفة   .1
اعتداء خارجي عن طريق إقامة اجليوش فيها.

األمن  بالسهر عىل حتقيق  )Security(، وذلك  الداخيل  األمن  2. وظيفة 
ومحاية املواطنني يف أنفسهم وأمواهلم من أي اعتداء يمكن أن يتعرضوا له. 
األمر الذي يقتيض إقامة قوات األمن والرشطة؛ ملنع وقوع اجلريمة وتعقب 

مرتكبيها إن وقعت.

3. حتقيق العدل بني األفراد، وذلك بإقامة القضاء للفصل بني املنازعات 
.)1(»)Justice( التي تنشأ بينهم

الدولة  أن  عىل  املعارصة  الدول  دساتري  أغلب  نصت  ذلك،  عىل  وبناء 
بإنشاء اجليوش والقوات  العدو اخلارجي  نفسها واملجتمع من  تقوم بحامية 
املسلحة، واجلهة املسؤولة عن ذلك هي وزارات الدفاع، كام تنص الدساتري 
عىل واجب الدولة يف حفظ األمن الداخيل من خالل أجهزة الرشطة وقوات 
اململكة  يف  فمثاًل،  الداخلية.  وزارات  املهمة  هلذه  وأنشئت  العام،  األمن 
والثالثني  الثالثة  املادة  للحكم)2( يف  األسايس  النظام  السعودية نص  العربية 
عن  الدفاع  أجل  من  وجتهزها  املسلحة،  القوات  الدولة  »ُتنشئ  أن:  عىل 
املادة  يف  النظام  ونص  والوطن«،  واملجتمع،  الرشيفني،  واحلرمني  العقيدة، 
واملقيمني  مواطنيها  جلميع  األمن  الدولة  »توفر  أن:  عىل  والثالثني  السادسة 
اخلطيب، نعامن أمحد. الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري. الطبعة السابعة.   )1(

دار الثقافة. عاّمن. 1432هـ. ص 102.
النظام األسايس للحكم، الصادر باألمر امللكي رقم )أ/90( بتاريخ 1412/8/27هـ.   )2(

املركز الوطني للوثائق واملحفوظات. وثيقة رقمية.
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عىل إقليمها«. فاملادة األوىل ختص العدو اخلارجي ومحاية الدولة من خالل 
جتهيز القوات املسلحة، أما املادة الثانية فتتعلق باألمن الداخيل.

واألمن السيرباين له عالقة هبام )األمن اخلارجي واألمن الداخيل(؛ ألن 
آثاره -إذا كان قادمًا من اخلارج- قد حتدث أرضارًا يف البنية التحية الداخلية 
كام أوضحنا سابقًا، ويف حال كان اهلجوم السيرباين قادمًا من الداخل، وجب 
واألفراد  واخلاصة  الرسمية  املؤسسات  ومحاية  مواجهته  كذلك  الدولة  عىل 

من خطره، ومعاجلة اآلثار املرتتبة عليه.

وبناء عىل هذه الوظيفة األساسية للدولة، التي هي محاية الدولة واملجتمع 
من العدوان اخلارجي وتوفري األمن داخليًا، ونظرًا لتطور املجتمعات السيع 
واحلاد بحيث أصبح أغلب األفراد من خمتلف األعامر يستعملون اإلنرتنت 
أنشطتها  أغلب  يف  نفسها  الدولة  واعتامد  حياهتم،  جماالت  من  كثري  يف 
وتطور  لكثرة  ونظرًا  الالسلكية،  واالتصاالت  اإللكرتونية  األجهزة  عىل 
التهديدات السيربانية التي صارت هتدد األمن الوطني -بجميع مستوياته- 
صار األمن السيرباين من أهم وجبات الدولة احلديثة، بل وأكثرها تعقيدًا، 
الدولة  ومحاية  السيرباين  األمن  لتوفري  ورسيعة  عديدة  جهودًا  يتطلب  مما 

واملجتمع من التهديدات السيربانية الداخلية واخلارجية.

ووكاالت  وحدات  إلنشاء  األخرية  السنوات  يف  الدول  سعت  وهلذا 
يف  وكالة  أنشئت  األورويب  االحتاد  ففي  السيرباين،  باألمن  تتعلق  خاصة 
واملعلومات«،  الشبكات  ألمن  األوروبية  »الوكالة  باسم  2004م  عام 
لألمن  األورويب  االحتاد  »وكالة  إىل  الوكالة  هذه  اسم  غري  2019م  يف  ثم 



518
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

األمن السيبراني واجب من واجبات الدولة الحديثة 

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

ما  بكل  األوريب  االحتاد  دول  بدعم  خمتصة  الوكالة  وهذه  السيرباين«)1(، 
النصائح  وتقديم  االحتاد  بني دول  اجلهود  وتنسيق  السيرباين،  باألمن  يتعلق 
أي  الدول يف حال حدوث  العام واخلاص، ومساندة  للقطاع  واإلرشادات 

طارئ سيرباين أو عملية هتديد سيربانية)2(.

خاصة  وحدة  أنشئت  2009م  عام  األمريكية  املتحدة  الواليات  ويف 
باسم »قيادة األمن السيرباين« تابعة لوكالة األمن القومي، ثم عام 2018م 
البنية التحتية«)3(،  أنشئت وكالة خاصة باسم »وكالة األمن السيرباين وأمن 
الفدرالية  احلكومة  قطاعات  جلميع  واإلرشاد  النصح  تقديم  الوكالة  مهمة 
لتحقيق  القطاعات  والتنسيق بني هذه  السيرباين  فيام خيص األمن  األمريكية 
فيام  األمريكية  الدفاع  وزارة  مع  جنب  إىل  جنبًا  تعمل  كام  السيرباين،  األمن 
الفيدرايل  التحقيقات  »مكتب  ومع  اخلارجية،  السيربانية  التهديدات  خيص 

FBI« فيام خيص التهديدات السيربانية الداخلية)4(.

(1) ENISA Mandate and Regulatory Framework.
مقال عىل شبكة اإلنرتنت.

(https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/regulatory-framework).
(2) European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). European Union.

مقال عىل شبكة اإلنرتنت.
(https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/enisa_en).
(3) Defend Today, Secure Tomorrow. The Cybersecurity and Infrastructure 

Security Agency (CISA).
مقال عىل شبكة اإلنرتنت.

(https://www.cisa.gov/about-cisa).

املرجع السابق.  )4(
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املجال،  هذا  يف  املتقدمة  الدول  السعودية  العربية  اململكة  تبعت  وقد 
الوطنية  اهليئة  بتأسيس  1439/2/11هـ  بتاريخ  ملكي  أمر  صدر  فقد 
السيرباين،  باألمن  اململكة  يف  »املختصة  هي  اهليئة  هذه  السيرباين،  لألمن 
احليوية  للمصالح  محايًة  تعزيزه؛  إىل  وهتدف  شؤونه،  يف  الوطني  واملرجع 
األولوية  ذات  والقطاعات  احلساسة  التحتية  والبنى  الوطني  وأمنها  للدولة 

واخلدمات واألنشطة احلكومية«)1(.

أمهها  من  للهيئة،  عديدة  اختصاصات  عىل  امللكي  األمر  نص  وقد 
-والذي له عالقة هبذا البحث- ما ييل:

يف  -وما  السيرباين  باألمن  اخلاصة  الوطنية  العمليات  مراكز  بناء   .7«
التحكم والسيطرة واالستطالع  حكمها- بكافة أنواعها، بام يف ذلك مراكز 
والرصد وتبادل وحتليل املعلومات، وكذلك بناء مراكز العمليات القطاعية 
العالقة،  ذات  املنصات  وبناء  احلاجة-،  -عند  السيرباين  باألمن  اخلاصة 

واإلرشاف عليها، وتشغيلها.

املتعلقة  والعمليات  باألنشطة  أو من خالل غريها-  القيام -بنفسها   .8
باألمن السيرباين.

...

لألنشطة  احلكومية  غري  واجلهات  األفراد  بمزاولة  الرتخيص   .14
والعمليات املتعلقة باألمن السيرباين التي حتددها اهليئة.

عن اهليئة. اهليئة الوطنية لألمن السيرباين. مقال عىل شبكة اإلنرتنت.  )1(
(https://nca.gov.sa/pages/about.html).
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...

الصلة  ذات  والقرارات  واللوائح  األنظمة  وتعديل  إصدار  23.اقرتاح 
باألمن السيرباين«)1(.

بناء عىل هذا األمر امللكي، فاهليئة الوطنية لألمن السيرباين، هي املسؤولة 
عن عمليات األمن السيرباين، سواء قامت بذلك بنفسها أو عن طريقة جهة 
حكومية أخرى، أو بالتعاقد مع القطاع اخلاص؛ حلامية البلد حكومة وشعبًا 
من التهديدات السيربانية داخليًا وخارجيًا، كام أهنا هي اجلهة املسؤولة عن 
التنظيم الترشيعي الذي يعزز األمن السيرباين يف اململكة، وهو ما سيتم بحثه 

يف املبحث التايل -بإذن اهلل-.

املرجع السابق.  )1(
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الثالث المبحث 
الوسائل التنظيمية لتحقيق األمن السيبراني

المطلب األول: وضع إستراتيجية وطنية:

نواحي  مجيع  يف  والشديد  املتسارع  التقني  التطور  هذا  يشهد  اجلميع 
والطريان،  والتجارة،  والتغذية،  التعليم،  يف  واخلاصة،  العامة  احلياة، 
احلكومية  واخلدمات  والرشطة،  والدفاع،  والبحرية،  الربية  واملواصالت 
واالتصاالت  التقنية  إن  قال  إذا  الشخص  خيطئ  ال  وقد  إلخ.  واخلاصة... 
الالسلكية دخلت يف مجيع جوانب احلياة بال استثناء، وهذا ما جيعل األمن 
اجلوي  فاألمن  الوطني؛  األمن  جوانب  من  غريه  من  تعقيدًا  أكثر  السيرباين 
مثاًل مسؤولية الدفاع اجلوي، وال يتصور من الرشطة أن تقوم بمهامت ذات 
يتصور من األمن  البحري، ال  باألمن اجلوي، وقل كذلك يف األمن  عالقة 
اجلوي أن يقوم بمهامت ذات عالقة باألمن البحري، قد يكون هناك تعاون 
التعاون  هذا  يبقى  لكن  والدفاع،  احلدود  سالح  مثل  أكثر  أو  جهتني  بني 
حمدودًا يف عدد من اجلهات ذات العالقة. أما األمن السيرباين فاملوضوع فيه 
السيرباين قد يتصور حدوثه يف أي جهة حكومية؛  إذ إن االخرتاق  خمتلف؛ 
التي  اخلاصة  الرشكات  يف  حدوثه  يتصور  قد  بل  مدنية،  أو  كانت  عسكرية 
ونظرًا  االتصاالت(،  رشكات  )مثل  املجتمع  عن  كبرية  معلومات  متتلك 
التكنولوجيا،  إمكانيات  من  الكاملة  االستفادة  عىل  »وحرصًا  لذلك، 
أمنها  أولويات  مع  الوطنية  االقتصادية  رؤيتها  مواءمة  الدول  عىل  يتعني 
الوطني. وإذا مل تتحقق موازنة املخاطر األمنية املرتبطة بانتشار البنية التحتية 
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مع  بشكل مالئم  اإلنرتنت  وتطبيقات  املعلومات واالتصاالت  لتكنولوجيا 
البلدان  تتمكن  فلن  الصمود  وخطط  الشاملة  الوطنية  األمن  إسرتاتيجيات 
اهلدف  هذا  يتحقق  وحتى  أهدافها«)1(.  وبلوغ  االقتصادي  النمو  حتقيق  من 
غري  األنشطة  من  للوقاية  ودفاعية  هجومية  قدرات  بتطوير  البلدان  »تقوم 
أن  قبل  األحداث  واستباق  السيرباين،  الفضاء  يف  القانونية  وغري  املرشوعة 

تلحق الرضر بشعوهبا«)2(.

لألمن  وطنية  إسرتاتيجية  وتنفيذ  وضع  خالل  »من  فإنه  ولذلك 
يسهم  وأن  الرقمية،  التحتية  بنيته  أمن  من  أن حيسن  للبلد  يمكن  السيرباين، 

يف هناية املطاف يف حتقيق تطلعاته االجتامعية االقتصادية األوسع«)3(.

إذًا فاألمن السيرباين، جيب أن يؤخذ من »منظور كيل عرب البيئة الرقمية 
معني«)4(،  خلطر  تصديًا  أو  حمدد  هدف  أو  خاص  منظور  من  بدالً  الوطنية، 
وذلك ألن اهلجوم السيرباين قد حيدث يف أي جهة عامة كانت وخاصة كام 
قوية  محاية  سيربانيًا  شبكتها  بحامية  قامت  -مثاًل-  ما  وزارة  أن  فلو  ذكرنا، 
ومتوافقة مع أعىل املعايري العاملية، لكن وزارة أخرى كانت أقل من مستوى 
األضعف  الثانية  الوزارة  خالل  من  االقتحام  حيدث  فقد  األوىل،  الوزارة 
السيرباين.  باألمن  التزام إسرتاتيجي  السيرباين:  دليل لوضع إسرتاتيجية وطنية لألمن   )1(
االحتاد الدويل لالتصاالت والبنك الدويل وأمانة الكومنوولث ومنظمة الكومنوولث 
شامل  حلف  ملنظمة  التابع  السيرباين  للدفاع  التعاوين  التميز  ومركز  لالتصاالت 

األطليس. 2018م. ص 21.
املرجع السابق، ص 12.  )2(

املرجع نفسه، ص 12.  )3(
املرجع نفسه.  )4(
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حتصينًا وتتسب املعلومات للخارج عن طريق ذلك الثغر، وهلذا وجب أن 
واجلهات  احلكومية  اجلهات  مجيع  هلا  متتثل  وطنية  إسرتاتيجية  هناك  يكون 
احلساسة من القطاع اخلاص، حتى يتحقق األمن الوطني السيرباين احلقيقي 
ويتم االستفادة من التقنية احلديثة عىل أمثل وجه، ويتحقق النمو االقتصادي 

الرقمي الذي تتطلع له الدولة.
إسرتاتيجيات  املتقدم  العامل  دول  من  كثري  أصدرت  املنطلق  هذا  ومن 
أصدرت  مثاًل  فربيطانيا  األهداف،  هذه  لتحقيق  السيرباين  لألمن  وطنية 
سنوات،  مخس  وملدة  2016م  عام  يف  السيرباين  لألمن  وطنية  إسرتاتيجية 
من  مأمن  يف  املتحدة  اململكة  تكون  أن  »يف  اإلسرتاتيجية  هذه  رؤية  وتتمثل 
تكون  وأن  وجهها،  يف  الصمود  عىل  القدرة  ولدهيا  اإللكرتونية  التهديدات 
اإلسرتاتيجية  أهداف  وتتمثل  الرقمي«)1(.  العامل  يف  بالثقة  ومفعمة  مزدهرة 

الوطنية لألمن السيرباين الربيطاين فيام ييل:

ضد  املتحدة  اململكة  عن  للدفاع  الوسائل  لدينا  تكون  أن  الدفاع:   -«
للحوادث،  بفعالية  التطور، واالستجابة  اإللكرتونية اآلخذة يف  التهديدات 
وقادرة  حممية  املتحدة  اململكة  يف  واألنظمة  والبيانات  الشبكات  أن  وضامن 
املعرفة  العام  والقطاع  والرشكات  املواطنني  لدى  تكون  وأن  الصمود.  عىل 

والقدرة للدفاع عن أنفسهم.

- الردع: أن تصبح اململكة املتحدة هدفًا عسريًا عىل كل أشكال االعتداء 
يف الفضاء اإللكرتوين، بحيث نكتشف أي عمل عدائي موجه ضدنا ونفهم 
(1) National Cyber Security Strategy 2016 - 2021, UK Government. 2016. 

Page 9.
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كام  للمحاكمة.  ونقدمهم  املعتدين  نطارد  كام  نعرقله،  ثم  به  ونحقق  طبيعته 
حال  يف  اإللكرتوين،  الفضاء  يف  هجومي  بعمل  القيام  سبل  لدينا  ستكون 

رغبنا بذلك.

تسانده  ومتناٍم،  مبتكر  معلومايت  أمن  قطاع  لدينا  يصبح  أن  التطوير:   -
من  مستدام  مورد  لدينا  يتوفر  كام  عامليًا.  رائدة  علمي  وتطوير  بحث  أعامل 
كافة  يف  الوطنية  الحتياجاتنا  لالستجابة  الالزمة  املهارات  يوفر  املواهب 

جوانب القطاعني العام واخلاص«)1(.

هذه األهداف تلخص ما تصبو بريطانيا إىل حتقيقه خالل مخس سنوات 
اإلسرتاتيجية  ضمت  وقد  الوطني،  املستوى  عىل  السيرباين  األمن  جمال  يف 

برامج عديدة لتحقيق هذه األهداف خالل هذه الفرتة)2(.

أما يف الواليات املتحدة األمريكية، فكان صدور أول إسرتاتيجية لألمن 
وصدرت  عامًا،   15 ملدة  2018م  عام  يف  الوطني  املستوى  عىل  السيرباين 
هذه  وتقوم  الفيدرالية،  اجلهات  مجيع  عىل  تعميمها  ليتم  األبيض  البيت  من 

اإلسرتاتيجية عىل أربع ركائز أساسية:

والوظائف  واألنظمة  الشبكات  محاية  خالل  من  الوطن  عن  الدفاع   -«
والبيانات.

آمن  اقتصاد رقمي  وتعزيز  األمريكي من خالل رعاية  الرخاء  تعزيز   -
ومزدهر.

املرجع السابق، ص 7.  )1(
املرجع نفسه، ص 9.  )2(
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- احلفاظ عىل السالم واألمن من خالل تعزيز قدرة الواليات املتحدة - 
بالتنسيق مع احللفاء والرشكاء - لردع، وإذا لزم األمر، معاقبة أولئك الذين 

يستخدمون األدوات اإللكرتونية من أجل أغراض خبيثة.

- توسيع النفوذ األمريكي يف اخلارج؛ لتوسيع املبادئ األساسية لوجوٍد 
مفتوٍح وقابٍل للتشغيل املتبادل إلنرتنت موثوق وآمن«)1(.

الركائز)2(،  هذه  لتحقيق  عديدة  برامج  عىل  اإلسرتاتيجية  اشتملت  وقد 
إال أن القارئ هلا جيد أهنا أكثر عمومية من اإلسرتاتيجية الربيطانية، والسبب 
بينام  عامًا(   15( طويلة  فرتة  لتغطي  صيغت  األمريكية  اإلسرتاتيجية  أن 
دقة  أكثر  جاءت  ولذلك  سنوات،   5 هو  هدفها  الربيطانية  اإلسرتاتيجية 

وحتديدًا.

السعودية، حيث  العربية  اململكة  السياق  العامل يف هذا  ومن ضمن دول 
أصدرت اململكة اإلسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباين يف 2020م)3(، وعند 
حتليل اإلسرتاتيجية السعودية جيد الدارس هلا أهنا أقرب إىل النموذج األوريب 

(1) National Cyber Strategy of the United States of America, 2016.
(2) Cronk, Terri M. White House Releases First National Cyber Strategy in 15 

Years. DOD NEWS. SEPT. 21, 2018. 
مقال عىل شبكة اإلنرتنت:

(https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/1641969/white-
house-releases-first-national-cyber-strategy-in-15-years/)

أعدت اهليئة الوطنية لألمن السيرباين هذه اإلسرتاتيجية تنفيذًا الختصاصاهتا املحددة   )3(
حيث  1439/2/11هـ؛  وتاريخ   )6801( رقم  امللكي  باألمر  الصادر  تنظيمها  يف 
وطنية  إسرتاتيجية  إعداد  اهليئة  اختصاص  من  أن  التنظيم  من  الرابعة  املادة  أوضحت 

لألمن السيرباين.
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من النموذج األمريكي، إذ إن مدة اإلسرتاتيجية السعودية 5 سنوات فقط، 
مؤرشات  عىل  وحتتوي  وحمكمة  دقيقة  السعودية  اإلسرتاتيجية  فإن  ولذلك 

أداء لتقييم مستوى النجاح يف هناية الفرتة)1(.

حيث تقوم اإلسرتاتيجية السعودية عىل عدة عنارص أساسية وهي:

اجلهود  وتنسيق  بتكامل  العنرص  هذا  وُيعنى  شاملة،  وطنية  مواءمة   .1«
عرب القطاع احلكومي والقطاع اخلاص...

األدوار  بوضع  وُيعنى  التشغيل،  يف  والالمركزية  احلوكمة  مركزية   .2
واملسؤوليات عىل املستوى الوطني مما يسهم يف وضوحها ورسعة يف التنفيذ.

3. املواكبة مع التطور السيع، وُيعنى باملرونة واملواكبة مع املستجدات 
يف الفضاء السيرباين...

املوارد  بمواءمة  وُيعنى  املخاطر،  مستوى  حسب  األولويات  ترتيب   .4
والقدرات حسب مستوى تأثري املخاطر...

املستفادة  والدروس  املعلومات  بمشاركة  وُيعنى  والدعم،  التعاون   .5
مع الرشكاء املحليني والدوليني.

الكفاءات  يف  باالستثامر  وُيعنى  استثامرية،  وفرص  سعودية  بأيٍد   .6
الوطنية...

السيرباين،  لألمن  الوطنية  اهليئة  عامة(.  )نظرة  السيرباين  لألمن  الوطنية  اإلسرتاتيجية   )1(
اململكة العربية السعودية. 2020م. ص 15.
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لضامن  األداء؛  بقياس  وُيعنى  أداء،  ومؤرشات  قياس  معايري  وضع   .7
حتقيق األهداف ومعاجلة الصعوبات«)1(.

السعودية،  اإلسرتاتيجية  عليها  بنيت  التي  األساسية  العنارص  هي  هذه 
وكام يرى القارئ أن هذه العنارص دقيقة ويمكن القياس بناء عليها، وليست 
لتحقيق  اإلسرتاتيجية  تسعى  العنارص  هذه  خالل  ومن  عائمة.  أو  عامة 

األهداف التالية خالل مخس سنوات:

»1. حوكمة متكاملة لألمن السيرباين عىل املستوى الوطني.

2. إدارة فعالة للمخاطر السيربانية عىل املستوى الوطني.

3. محاية الفضاء السيرباين.

4. تعزيز القدرات الفنية الوطنية يف الدفاع ضد التهديدات السيربانية.

5. تعزيز الرشاكات والتعاون يف األمن السيرباين.

يف  السيرباين  األمن  صناعة  وتطوير  الوطنية  البرشية  القدرات  بناء   .6
اململكة«)2(.

الربامج  العديد من  السعودية عىل  الوطنية  ولقد اشتملت اإلسرتاتيجية 
سابقًا،  املذكورة  العنارص  عىل  بناء  األهداف  هذه  لتحقيق  والتوصيات 
واهليئة الوطنية لألمن السيرباين هي املسؤولة عن تنفيذ هذه الربامج ومتابعة 
التزامها  مدى  من  والتأكد  العالقة،  ذات  واخلاصة  العامة  اجلهات  مجيع 

املرجع السابق، ص 26-25  )1(
املرجع نفسه، ص 29-27.  )2(
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هو  كام  عنها،  الناشئة  والتوصيات  والضوابط  والربامج  اإلسرتاتيجية  هبذه 
منصوص عليه يف تنظيم اهليئة الصادر باألمر امللكي رقم )6801( وتاريخ 

1439/2/11هـ.

المطلب الثاني: وضع الضوابط والمعايير:

اجلهات  كل  يف  الالسلكية  واالتصاالت  التقنية  الستخدام  نظرًا 
من  غريها  وحتى  )بل  اجلهات  هذه  حليازة  ونظرًا  احلكومية،  واخلدمات 
كبري  جزء  يمس  وحساسة،  مهمة  متوفرة  معلومات  عىل  اخلاصة(  اجلهات 
منها األمن الوطني، جيب أن تكون هذه اجلهات كلها عىل مستوى متقارب 
يتم اخرتاقها من قبل أي هجوم  املأمونية واحلامية اإللكرتونية، حتى ال  من 
بينام  املأمونية  عاٍل من  منها عىل مستوى  يكون جزء  أن  يكفي  سيرباين، وال 
اجلزء األخر عىل مستوى أقل؛ إذ قد حيدث االخرتاق للجهة األقل أمانًا )كام 

رشحنا ذلك سابقًا()1(.

بلد تضع  السيرباين يف أي  املسؤولة واملتخصصة يف األمن  وهلذا فاجلهة 
درجة  لتحقق  العالقة؛  ذات  اجلهات  مجيع  هبا  ُتلِزم  السيرباين  لألمن  معايري 

عالية من املأمونية، وبالتايل يتحقق األمن السيرباين املنشود.

الضوابط  هذه  إصدار  عن  واملتخصصة  املسؤولة  اجلهة  بريطانيا،  ففي 
هذا  يف  ضوابط  عدة  أصدر  حيث  السيرباين«،  لألمن  الوطني  »املركز  هي 
مرشوع  »بأهنا  املركز  يصفها  التي  األساسية«  »الضوابط  أمهها  من  املجال، 

انظر املطلب األول من املبحث الثالث.  )1(
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فعال مدعوم من احلكومة يساعد عىل محاية اجلهة، مهام كان حجمها، ضد 
جمموعة كاملة من اهلجامت اإللكرتونية األكثر شيوعًا«)1(.

وكذلك  بريطانيا،  يف  احلكومية  اجلهات  مجيع  هبا  ُملَزمة  الضوابط  هذه 
رشكات القطاع اخلاص التي تود التعاقد مع احلكومة الربيطانية يف جماالت 
منتجات  توفري  أو  وشخصية  حساسة  معلومات  مع  التعامل  »تتضمن 

وخدمات لتقنية حمددة«)2(.

النوع من  املسؤولة عن هذا  املتحدة األمريكية، فاجلهة  الواليات  أما يف 
الضوابط هي »وكالة األمن السيرباين وأمن البنية التحتية«، حيث أصدرت 
»الضوابط  األول  النوع  السيرباين،  األمن  ضوابط  من  نوعني  الوكالة 
»ضوابط  الثاين  والنوع  ضوابط،  تسعة  حتتها  ويندرج  امللزمة«  التشغيلية 
الوكالة  هذه  سلطة  حتت  ويقع  ضوابط)3(،  ثامنية  حتتها  ويندرج  الطوارئ« 
احلكومة  كل  وليس  املدنية  التنفيذية  السلطة  يف  الفيدرالية  الوكاالت  بعض 

الفيدرالية)4(.

(1) Cyber Essentials. National Cyber Security Centre.
مقال عىل شبكة اإلنرتنت.

(https://www.ncsc.gov.uk/cyberessentials/overview).

املرجع السابق.  )2(
(3) Cybersecurity Directives. Cybersecurity and Infrastructure Security 

Agency. Department of Homeland Security.
مقال عىل شبكة اإلنرتنت.

(https://cyber.dhs.gov/directives).

اجلهات  التضم  أهنا  يالحظ  الوكالة،  لسلطة  اخلاضعة  الفيدرالية  باجلهات  قائمة  هذه   )4(
هذه  تتطلب  إذ  الفيدرايل،  التحقيقات  ومكتب  الدفاع  وزارة  مثل  واألمنية  العسكرية 
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األمن  بضوابط  املختصة  اجلهة  فإن  السعودية  العربية  اململكة  ويف 
الصادر  اهليئة  لتنظيم  وفقًا  السيرباين«  لألمن  الوطنية  »اهليئة  هي  السيرباين 
باألمر امللكي رقم )57331( وتاريخ 1439/11/10هـ، وقد نص األمر 
السيرباين  أمنها  مستوى  رفع  احلكومية  اجلهات  مجيع  »عىل  أنه:  عىل  امللكي 
اهليئة  تصدره  بام  وااللتزام  اإللكرتونية،  وبياناهتا  وأنظمتها  شبكاهتا  حلامية 
وإرشادات  وضوابط  ومعايري  وأطر  سياسات  من  السيرباين  لألمن  الوطنية 

هبذا الشأن«.
من  عددًا  السيرباين«  لألمن  الوطنية  »اهليئة  أصدرت  ذلك،  عىل  وبناء 
الضوابط يف هذا املجال، ومن أمهها »الضوابط األساسية لألمن السيرباين« 
الوطنية  اجلهات  يف  السيرباين  األمن  متطلبات  من  األدنى  »احلد  تعدُّ  والتي 

التي تندرج حتت نطاق عمل هذه الضوابط«)1(.

العربية  اململكة  يف  احلكومية  »اجلهات  جلميع  ملزمة  الضوابط  هذه 
واجلهات  وغريها(  واملؤسسات  واهليئات  الوزارات  )وتشمل  السعودية 
والرشكات التابعة هلا، وجهات القطاع اخلاص التي متتلك بنى حتتية وطنية 

حساسة تقوم بتشغيلها أو استضافتها«)2(.
اجلهات العسكرية معايري أعىل وأدق:

Agency list. Department of Homeland Security.
مقال عىل شبكة اإلنرتنت.

(https://cyber.dhs.gov/agencies/).

العربية  اململكة  السيرباين.  لألمن  الوطنية  اهليئة  السيرباين.  لألمن  األساسية  الضوابط   )1(
السعودية. 2020م. ص 6.

املرجع السابق. ص 9.  )2(

tel:%DB%B5%DB%B7%DB%B3%DB%B3%DB%B1
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أما غري هذه اجلهات فإن اهليئة »تشجع)1(... اجلهات األخرى يف اململكة 
وبشدة عىل االستفادة من هذه الضوابط لتطبيق أفضل املامرسات فيام يتعلق 

بتحسني األمن السيرباين وتطويره داخل اجلهة«)2(.

هذا البحث ليس حماًل لنقاش هذه الضوابط؛ إذ إهنا ضوابط تقنية بحتة، 
يبحثها املتخصصون يف التقنية واحلاسب اآليل، لكن الذي هيمنا من الناحية 
القانونية جانبان: اجلهة املختصة بإصدار هذه الضوابط، ونطاق تطبيق هذه 

الضوابط.

1. اجلهة املختصة: تبني لنا فيام ذكر سابقًا أن الدول الثالث اتفقت عىل 
»املركز  بريطانيا  ففي  الضوابط،  هذه  بإصدار  خمتصة  مركزية  جهة  وجود 
األمن  »وكالة  األمريكية  املتحدة  الواليات  ويف  السيرباين«،  لألمن  الوطني 
فاجلهة  السعودية  العربية  اململكة  يف  أما  التحتية«،  البنية  وأمن  السيرباين 

املختصة هي »اهليئة الوطنية لألمن السيرباين«.

اإللزامي  املجال  الثالث يف  الدول  اختلفت  الضوابط:  تطبيق  نطاق   .(
اجلهات  مجيع  التطبيق  نطاق  يشمل  بريطانيا  ففي  الضوابط،  هذه  لتطبيق 
احلكومية باإلضافة إىل رشكات القطاع اخلاص التي تود التعاقد مع احلكومة 
الربيطانية يف جماالت »تتضمن التعامل مع معلومات حساسة وشخصية أو 

توفري منتجات وخدمات لتقنية حمددة«.

وال ُتلِزم.  )1(
الضوابط األساسية لألمن السيرباين. مرجع سابق.. ص 9.  )2(
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بعض  فقط  يشمل  التطبيق  فنطاق  األمريكية  املتحدة  الواليات  أما 
القطاع  حتى  وال  الفيدرالية  اجلهات  كل  وليس  املدنية  الفيدرالية  اجلهات 

اخلاص.

اجلهات  مجيع  يشمل  التطبيق  فنطاق  السعودية  العربية  اململكة  أما 
واجلهات  وغريها  واملؤسسات  واهليئات  الوزارات  وتشمل  احلكومية 
والرشكات التابعة هلا، وجهات القطاع اخلاص التي متتلك بنى حتتية وطنية 
حساسة أو تقوم بتشغيلها، وهبذا نلحظ أن اململكة السعودية يف هذا املجال 
األمريكي،  النموذج  من  الربيطاين(  )وباألخص  األورويب  للنموذج  أقرب 

بل إن اململكة كانت أوسع يف نطاق تطبيق الضوابط من بريطانيا.

عن  احلديث  إىل  يقودنا  التطبيق  ونطاق  املختصة  اجلهة  عن  احلديث 
الرقابة عىل تنفيذ هذه الضوابط، وهو جمال البحث يف املطلب القادم.

المطلب الثالث: الرقابة:

كام ذكرنا يف املطلب السابق، ال بد من وضع ضوابط ومعايري تلتزم هبا 
مجيع اجلهات ذات العالقة حتى تسد مجيع الثغرات التي قد يتخلل منها أي 
عىل  الرقابة  من  بد  ال  الضوابط  هذه  تطبيق  من  وللتحقق  سيرباين،  هجوم 
تطبيقها  من  للتأكد  للضوابط  املصدرة  اجلهة  قبل  من  العالقة  ذات  اجلهات 
التأكد  دون  الضوابط  إن وضع  إذ  املوضوعة؛  للمعايري  وفقًا  الضوابط  هلذه 

من تطبيقها ال يكفي لتحقيق األمن السيرباين عىل املستوى الوطني.
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الرقابة  تتم  بريطانيا  ففي  الضوابط،  هذه  تطبيق  آلية  يف  الدول  وختتلف 
والتحقق من تطبيق اجلهات للضوابط األساسية التي وضعها »املركز الوطني 
حققت  اجلهة  أن  تثبت  شهادات  إصدار  خالل  من  السيرباين«)1(  لألمن 
التقييم  وعملية  الشهادات  هذه  بإصدار  يقوم  والذي  فعليًا،  الضوابط  هذه 
وإصدار  التقييم  امتياز  الربيطاين  الوطني  املركز  أعطاها  خاصة  رشكة  هي 
به  تقوم  التي  املجهود  نظري  أتعاب  عىل  الرشكة  حتصل  ولذلك  الشهادات، 
يف عملية التقييم وإصدار الشهادة)2(، وكام ذكرنا سابقًا فإن رشكات القطاع 
اخلاص غري ملزمة باحلصول عىل هذه الشهادة، لكن إذا كانت الرشكة تود 
معلومات  مع  التعامل  تتضمن  جماالت  يف  الربيطانية  احلكومة  مع  التعاقد 
بد  لتقنية حمددة، فحينئذ ال  أو توفري منتجات وخدمات  حساسة وشخصية 

أن حتصل عيل هذه الشهادة وإال فال يمكن هلا التعاقد)3(.

يتم  بريطانيا  يف  السيرباين  األمن  ضوابط  عىل  الرقابة  إن  القول،  جممل 
الشهادة  وتتوىل  للمعايري،  اجلهة  تطبيق  تثبت  شهادات  إصدار  خالل  من 
الوطني  املركز  من  عليه  حصلت  امتياز  خالل  من  خاصة  رشكة  والتقييم 

لألمن السيرباين الربيطاين.

انظر املطلب الثاين من املبحث الثالث.  )1(
(2) Cyber Essentials. IASME Consortium.

مقال عىل شبكة اإلنرتنت.
(https://iasme.co.uk/cyber-essentials).

انظر املطلب الثاين من املبحث الثالث.  )3(
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أما يف أمريكا، فإن الرقابة عىل تنفيذ ضوابط األمن السيرباين تتم بطريقة 
خمتلفة، حيث إهنا تتم من نفس اجلهة املصدرة للضوابط، وهي »وكالة األمن 
السيرباين وأمن البنية التحتية«)1(، حيث إن هذه الوكالة تقوم برقابة مبارشة 
وتقييم مبارش جلميع اجلهات الفيدرالية اخلاضعة لنطاق تطبيق الضوابط)2(، 
كل  من  مارس  شهر  )يف  سنويًا  تقريرًا  الوكالة  تقدم  التقييم  هذا  عىل  وبناء 
األمن  لوضع  شاماًل  تقيياًم  التقرير  يف  تذكر  األمريكي،  للكونجرس  سنة( 
السيرباين جلميع اجلهات الفيدرالية اخلاضعة لنطاق التطبيق، تشري كذلك يف 
التقرير إىل أي عملية هجوم سيربانية أو اخرتاق سيرباين إن وجد، ومن ثم 

بناء عىل هذا التقرير يوجه الكونجرس بام يراه مناسبًا)3(.

ويف اململكة العربية السعودية، نص تنظيم اهليئة الوطنية لألمن السيرباين 
عىل أنه من ضمن اختصاصاهتا »وضع السياسيات وآليات احلوكمة واألطر 
وتعميمها عىل  السيرباين،  باألمن  املتعلقة  واإلرشادات  والضوابط  واملعايري 
واضح  فالنص  وحتديثها«)4(.  هبا،  االلتزام  ومتابعة  العالقة،  ذات  اجلهات 
ورصيح يف اختصاص »هيئة األمن السيرباين« بمتابعة اجلهات ذات العالقة 

للتأكد من تطبيقها هلذه الضوابط.

ولتمكني اهليئة من مهمة الرقابة، نص تنظيم اهليئة يف مادته العارشة عىل 
صالحيات مهمة ألزم هبا مجيع اجلهات ذات العالقة:

shorturl.at/ajvM7 الرابط b & c املادة USC 3553 44 القانون رقم  )1(
املرجع السابق.  )2(

املرجع نفسه.  )3(
تنظيم اهليئة الوطنية لألمن السيرباين، مرجع سابق.  )4(
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»تلتزم كافة اجلهات ذات العالقة بام يأيت:

1. متكني اهليئة من مبارشة اختصاصاهتا وتنفيذ مهامهتا بشكل كامل.

اخرتاق ألمنها  أو  أو هتديد  خطر  بأي  فوري-  -بشكل  اهليئة  إبالغ   .2
السيرباين واقع أو حمتمل.

3. تنفيذ السياسات وآليات احلوكمة واألطر وتطبيق املعايري والضوابط 
التي تقرها اهليئة.

التام مع اهليئة عند قيامها بأي أعامل حتر أو تدقيق أو تقييم  التعاون   .4
لألمن السيرباين...

5. تزويد اهليئة بالوثائق واملعلومات والبيانات والتقارير الالزمة للقيام 
بتلك اجلهات«)1(. باختصاصاهتا 

اجلهات  مجيع  عىل  قويًا  ونفوذًا  مطلقة  صالحية  اهليئة  أعطت  املادة  هذه 
أكمل  عىل  الضوابط  تنفيذ  من  والتحقق  الرقابة  بعملية  لتقوم  العالقة  ذات 
لألمهية  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  اعتبار  مدى  يعكس  وهذا  وجه، 

الشديدة واحلساسة لألمن السيرباين عىل املستوى الوطني.

وقد أجادت احلكومة يف إعطاء هذا الصالحيات للهيئة لتحقيق الرقابة 
وتسهيلها؛ إذ إن األمن السيرباين من القطاعات التي يصعب الرقابة عليها، 
حيث إنه ليس شيئًا ملموسًا يمكن الرقابة عليه بالطرق التقليدية كام يف غريه 
من القطاعات، لذلك ال يمكن أن تتم الرقابة عليه إال بطرق احرتافية، ومن 

املرجع نفسه.  )1(
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اجلهات  مجيع  تعاون  من  بد  ال  ولذا  املجال،  هذا  يف  متخصصني  أناس  ِقبل 
لتمكني اهليئة من أداء مهمتها الرقابية.

السيرباين  لألمن  األساسية  الضوابط  يف  ذكر  اهليئة،  تنظيم  عىل  وبناء 
هذه  يف  ورد  بام  اجلهات  التزام  بتقييم  اهليئة  »تقوم  أنه  اهليئة  من  الصادرة 
الدورية  التقارير  للجهات،  الذايت  التقييم  منها:  متعددة،  بطرق  الضوابط 
ألداة االلتزام و / أو الزيارات امليدانية للتدقيق، وفق اآللية التي تراها اهليئة 

مناسبة لذلك«)1(.

عىل  والتدقيق  الرقابة  كيفية  توضح  التي  اآللية  بعد  اهليئة  تصدر  ومل 
أو  نفسها،  للجهة  الذايت  بالتقييم  االكتفاء  يتم  ومتى  العالقة،  ذات  اجلهات 
ما  وكذلك  للتقييم،  للجهة  ميدانية  بزيارة  اهليئة  وقيام  بذلك  االكتفاء  عدم 
اجلهة  تقصري من  أو  أي خلل  اهليئة  الذي سيتخذ يف حال وجدت  اإلجراء 

ذات العالقة بتطبيق املعايري، لكن يتوقع أن تصدر اآللية قريبًا)2(.

الضوابط األساسية لألمن السيرباين. مرجع سابق. ص 10.  )1(
اللوائح والضوابط واإلرشادات،  العديد من  اهليئة  يف خالل ثالث سنوات أصدرت   )2(

وهذه تعد بالفعل فرتة وجيزة، ولذلك يتصور إصدار آلية الرقابة قريبًا ألمهيتها.
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خاتمة

1. لقد تبني من البحث، األمهية الكبرية لألمن السيرباين، والذي يعد يف 
العرص احلايل أهم جوانب األمن الوطني عىل اإلطالق، وذلك العتامد الدولة 
عىل التقنية بشكل كيل يف كل مرافقها، ولذلك فتحقيق األمن السيرباين من 
من  ككل  والدولة  املجتمع  حلامية  احلديث؛  العرص  يف  الدولة  واجبات  أهم 

أي اعتداء أو هتديد خارجي يمس األمن الوطني بشكل عام.

2. األمن السيرباين من العلوم والفنون التي حتتاج قدرًا كبريًا من العلم 
الدولة هتيئة خمتصني وطنيني يف هذا  لذلك فعىل  واملهنية واحلرفية والذكاء، 
اجلانب، )مثل هتيئة وإعداد اجليش وقوات األمن وغريها(، وتدريبهم عىل 
آخر ما وصلت إليه التقنية يف هذا املجال، حتى يتسنى هلم حتقيق الدفاع عن 

أمن الوطن.

3. ينبغي للجهات املختصة وذات العالقة باألمن السيرباين، نرش الوعي 
بني منسوبيها، بل وبني مجيع أفراد املجتمع، حيث إن اجلميع يستخدم التقنية 
حيدث  كام  األفراد  عىل  حيدث  السيرباين  واالعتداء  تقريبها،  أوقاته  كل  يف 
للدول واملنظامت، واالخرتاق للمنظامت الكبرية قد يكون من خالل اخرتاق 
هاتف ذكي لفرد منسوب هلذه اجلهة، لذلك فاجلميع ال بد أن يكون عىل قدر 

من الوعي واملسؤولية.

4. هناك جوانب قانونية عديدة متعلقة باألمن السيرباين بحاجة إىل بحث 
واجلرائم  الدويل،  واالختصاص  الدولية  والعالقات  الرقابة  مثل  ومقارنة، 



538
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

األمن السيبراني واجب من واجبات الدولة الحديثة 

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

يف  الباحثون  هلا  يلتفت  أن  ينبغي  والتي  السيرباين،  واإلرهاب  السيربانية، 
املباركة. بالدنا 

التطور،  رسيع  هو  وهلذا  التقني،  بالتطور  متعلق  السيرباين  األمن   .5
كبري،  بشكل  وتتغري  تتطور  به  املتعلقة  والضوابط  اللوائح  فإن  لذلك  وتبعًا 
يف  املسارعة  السيرباين  األمن  من  القانوين  اجلانب  يف  املختصني  فعىل  وهلذا 

كتابة األبحاث، ومتابعة اجلديد عامليا بشكل مستمر.

6. ال تستطيع أي دولة بمفردها أن حتقق األمن السيرباين عىل أكمل وجه 
دون التعاون مع الدول األخرى، لذا ينبغي عىل الدول بحث سبل التعاون 
فيام بينها لتحقيق األمن السيرباين وتوقيع االتفاقيات يف هذا املجال، وذلك 
خصوصًا  وغريها،  واألمني  العسكري  التعاون  اتفاقيات  يف  حيدث  ما  مثل 
قد  )مثاًل  غالبًا  دولة  من  بأكثر  يمر  فإنه  يتم  حينام  السيرباين  االعتداء  أن 
يكون املعتدي يف دولة ما، لكن اخلوادم )Servers( يف دولة أخرى، والدولة 
الدويل  القانون  السابقتني(، وهذا يربز أمهية  املعتدى عليها دولة خمتلفة عن 

واالتفاقيات الدولية يف املواضيع ذات العالقة بالزمن السيرباين.

7. اخللفية القانونية والرشعية ال تكفي لوحدها لبحث ما يتعلق باألمن 
املختصني  مع  املبارش  التواصل  القانونيني  املختصني  ولذلك عيل  السيرباين، 
عمل  ورش  بإقامة  سواء  والبحثية،  األكاديمية  األطر  خالل  من  التقنيني، 
املتعلقة  املواضيع  لبحث  السيرباين،  باألمن  تتعلق  وندوات  مؤمترات  أو 

واملشاركة ف كتابة األبحاث.

واهلل أعلم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد.
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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد بن عبد اهلل سيد 
الطيبني  وصحبه  آله  وعىل  للعاملني،  رمحة  املبعوث  املتقني،  وإمام  املرسلني، 

الطاهرين، وبعد:

تنشأ  قد  ومنازعات  خالفات  يعرتهيا  اإلدارية  العقود  أن  يف  جدال  فال 
جهة،  من  املعنوية  أشخاصها  أحد  أو  اإلدارية،  جهاهتا  يف  ممثلة  الدولة  بني 
األصيل  واالختصاص  الوالية  وصاحب  أخرى.  جهة  من  معها  واملتعاقد 
اإلداري،  القضاء  هو  اإلدارية  العقود  عن  الناشئة  اخلالفات  الفصل  يف 
ولكن إجراءاته كثرية ومعقدة، وهو ما يؤدي إىل إطالة أمد التقايض، وهذا 
حلسم  بديلة  وسيلة  ليكون  مهاّمً  دورًا  يشكل  التحكيم  بأن  القول  إىل  يدفعنا 
من  الدول  فيه  تباينت  ولكْن  اإلدارية،  العقود  عن  الناجتة  املنازعات  وفضِّ 
جهة التسليم به أو عدمه، فبعض الدول رفضت هذا األمر مجلة وتفصياًل؛ 
باعتبار أنه اعتداء عىل سيادة الدولة، وبعض الدول سمحت به، وأوجدت 
تنظمه وفق إطار ضيق، وبعضها قيدت األمر وفق ضوابط  التي  النصوص 

جيري عليها هذا األمر إذا توفرت، وإال فال.

زمنية  بحقبة  مرَّ  قد  السعودية  العربية  اململكة  يف  التحكيم  لكون  ونظرًا 
1350هـ)1(،  سنة  التجارية«  املحكمة  »نظام  يف  وردت  عامة  بقواعد  ابتداء 

»نظام املحكمة التجارية« لعام 1350هـ، الصادر باملرسوم امللكي رقم )32( وتاريخ   )1(
باملرسوم  الصادر  التجارية«  املحاكم  »نظاُم  مكاَنه  حل  والذي  1350/11/15هـ، 

امللكي رقم )م/93( وتاريخ 1441/8/15هـ.
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اجلهة  تكون  التي  اإلدارية  العقود  يف  التحكيَم  اململكة  يف  املنظم  وحظر 
ثم  1383هـ)1(،  سنة  الوزراء  جملس  قرار  إىل  استنادًا  فيها؛  طرفًا  احلكومية 
اإلدارية  العقود  حتكيم  بإجازهتام  احلظر  هذا  فأزاال  التحكيم)2(،  نظاما  جاء 
»نظام  صدر  ثم  الوزراء،  جملس  رئيس  من  املوافقة  عىل  احلصول  رشيطة 
املنافسات واملشرتيات احلكومية«)3( يف حلته اجلديدة، الذي أرسى ضوابط 
معينة لتحكيم العقود اإلدارية، مل تتطرق إليها أنظمة املنافسات واملشرتيات 
التي سبقت هذا النظام، حيث سمح النظام بإعطاء الوزير املختص صالحية 
جملس  رئيس  أعني  األعىل،  اجلهة  إىل  الرجوع  دون  التحكيم  عىل  املوافقة 
التنفيذية  »الالئحة  من   )154( املادة  حددهتا  ضوابط  وفق  وذلك  الوزراء، 

جاء قرار جملس الوزراء رقم )58( وتاريخ 1383/1/17هـ املوافق 1963/6/1م   )1(
تكون  التي  املسائل  يف  املنازعات  لفض  كوسيلة  التحكيم  جوازية  »عدم  عىل:  بالنص 
فيها  متنح  التي  االستثنائية  احلاالُت  ذلك  من  ويستثنى  فيها،  طرفًا  احلكومية  اجلهة 

.» الدولة امتيازًا مهاّمً
)م/46(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  »امللغى«  السابق  التحكيم«  »نظام   )2(
للجهات  جيوز  »ال  أنه:  عىل  منه   )3( املادة  يف  نص  والذي  وتاريخ1403/7/12هـ، 
بعد موافقة رئيس جملس  إال  ُمنازعاهتا مع اآلخرين  للتحكيم لفض  اللجوء  احلكومية 
امللكي  باملرسوم  الصادر  »الساري«  احلايل  التحكيم«  »نظام  الوزراء«، وقد حل مكانه 
رقم )م/34( وتاريخ1433/5/24هـ، والذي نصت املادة )10/2( منه عىل أنه: »ال 
جيوز للجهات احلكومية االتفاق عىل التحكيم إال بعد موافقة رئيس جملس الوزراء، ما 

مل يرد نص نظامي خاص جييز ذلك«.
)م/128(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  احلكومية«  واملشرتيات  املنافسات  »نظام   )3(

وتاريخ 1440/11/13هـ.
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تعد  الضوابط  تلك  كانت  وملا  احلكومية«)1(،  واملشرتيات  املنافسات  لنظام 
نقلة نوعية لدى املنظم يف مسألة حتكيم العقود اإلدارية يف العرص احلديث؛ 
ملَِا تشكله من تنميه اقتصادية هلا وزهنا يف النهضة املعارصة، كان لزامًا علينا 
بحلول  اخلروج  أجل  من  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  ضوابط  إىل  التطرق 
 )154( املادة  وفق  املنظم  أقرها  التي  اجلديدة  الضوابط  حول  ومقرتحات 
هذا  يف  الكتابة  إىل  دعاين  ما  وهذا  املنافسات،  لنظام  املنظمة  الالئحة  من 
الدراسة  هبا  التي خرجت  والتوصيات  احللول  إجياد  لإلسهام يف  املوضوع؛ 
بحكم  أتت  بل  جزافًا،  أو  اعتباطًا  َتْأِت  مل  إهنا  حيث  الضوابط،  تلك  وفق 
اململكة  يف  امَلِعيُش  الواقع  يشهدها  التي  والرضورات  احلاجات  متليه  ما 
استدعى  ما  وهو  فيها،  للتحكيم  اللجوء  وآلية  اإلدارية،  التعاقدات  بشأن 
الوقوف عىل الضوابط مجلة وتفصياًل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 
فيام  تتحدث  وجدهتا  املوضوع  هبذا  تتعلق  دراسات  من  عليه  وقفت  ما  كل 
بالترشيعات  وتتعلق  العموم،  حيث  من  اإلدارية  املنازعات  بتحكيم  يتعلق 
املقارنة، وأما الدراسات التي تتعلق بالتحكيم يف العقود اإلدارية من حيث 
العمل  نادرة، وإن وجدت فهي مقصورة عىل ما كان عليه  اخلصوص فهي 
سابقًا يف اململكة، من اشرتاط موافقة رئيس جملس الوزراء من أجل اللجوء 
إىل التحكيم؛ وفق ما أتى به »نظام التحكيم«، ولكن بصدور نظام املنافسات 
التحكيم  إىل  اللجوء  توفرها من أجل  اجلديد ُوجدت ضوابط جديدة جيب 

»الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية« الصادرة بموجب قرار وزير   )1(
املالية رقم )1242( وتاريخ 1441/3/21هـ، واملعدلة بموجب القرار الوزاري رقم 

)2479( وتاريخ 1441/8/11هـ.



547
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ضوابط التحكيم في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية  

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

من   )154( املادة  وفق  الضوابط  تلك  معطيات  ومن  اإلدارية،  العقود  يف 
ُأفردت للبحث يف تلك  الئحة نظام املنافسات، ونظرًا ألين مل أظفر بدراسة 
بعيد؛  من  أو  قريب  من  إليها  تطرق  الباحثني  من  أحدًا  أجد  ومل  الضوابط، 
وحلداثة »نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية«، وألن املسألة حساسة نظرًا 
لألمهية الكبرية لبعض العقود اإلدارية التي تربمها اململكة يف الوقت احلارض، 
يف  التحكيم  إىل  للجوء  للصريورة  الضوابط  هذه  توفر  اشرتط  املنظم  وألن 
العقود اإلدارية، وإجازة التحكيم فيها، وجلدة املوضوع، وحلاجة املسألة إىل 
مستقلة،  بدراسة  املسألة  هذه  يف  تيس  ما  كتابة  عىل  باهلل  استعنت  فقد  بيان، 

اشتملت عىل ما يأيت:

أمهية الدراسة:

لفض  بديلة  وسيلة  كونه  إىل  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  أمهية  ترجع 
املنازعات التي تنشأ عن العقود اإلدارية، حيث يوفر لألطراف عنرص الزمن 
وقلة التكاليف عند جلوئهم إىل القضاء للفصل يف منازعاهتم، والطابع السي 
تتعاقد  التي  الكافية للرشكات األجنبية  الضامنات  يوفر  أنه  للتحكيم)1(، كام 
مع اجلهات احلكومية، وهلذه األمهية فإن النظام السعودي أجازه، ووضع له 
املقارنة؛ بغية تشجيع االستثامر الدويل، وجذب  ضوابط كغريه من األنظمة 
رؤوس األموال األجنبية، واالستفادة منه يف التنمية االقتصادية، واملحافظة 
عىل حقوق الرشكات األجنبية والوطنية يف عالقاهتا التعاقدية غري املتساوية 

دار  الدويل،  الطابع  ذات  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  الشيخ،  اهلل  عبد  عصمت  د.   )1(
النهضة العربية، القاهرة 2000م، ص41.
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يف  والصالحيات  السلطات  من  بالكثري  تتمتع  التي  احلكومية  اجلهات  مع 
مواجه املتعاِقِد معها)1(.

بديلة  وسيلة  باعتباره   ، مهاّمً دورًا  التحكيم  يشكل  ذلك  عىل  وتأسيسًا 
العقود اإلدارية، ومن خالل هذا الدور  الناجتة عن  املنازعات  حلسم وفض 
تكمن أمهية التحكيم يف العقود اإلدارية؛ لكونه وسيلة فضفاضة هتدف إىل 
القضاء  العقد اإلداري، ولكن بطريق بديل عن  الناشئة عن  إهناء اخلصومة 
املتعلقة  اخلصومات  يف  األصيل  الصالحية  صاحب  يمثِّل  الذي  اإلداري 
بالعقود اإلدارية، ولكْن ملَِا حققه التحكيم كطريق بديل ورسيع وُمْرٍض لكل 
األطراف، أصبح اآلن يشكل لبنة أساسية يف حل النزاعات املتعلقة بالعقود 
يف  احلكومية  واملشرتيات  املنافسات  نظام  صدور  بعد  خصوصًا  اإلدارية، 
عن  الناشئة  املنازعات  لفض  وسيلًة  التحكيم  جعل  الذي  اجلديدة،  حلته 

العقود اإلدارية.

الدراسة: مشكلة 

السابقة  األنظمة  أن  يف  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  إشكالية  تتجىل 
تتطرق  مل  السعودية  العربية  اململكة  يف  واملشرتيات)2(  للمنافسات  املنظمة 

والتوزيع، عامن،  للنرش  الثقافة  دار  الدويل،  التجاري  التحكيم  د. فوزي حممد سامي،   )1(
الطبعة الثالثة، 1995م، ص 36.

أول نظام صدر باملرسوم امللكي رقم )م/6( وتاريخ 1386/2/24هـ، وكان يسمى   )2(
رقم  امللكي  املرسوم  صدر  حتى  به  العمل  واستمر  واملزايدات«،  املناقصات  »نظام 
)م/14( يف 1397/4/7هـ، القايض باعتامد »نظام تأمني مشرتيات احلكومة«، وتنفيذ 
= )م/58(  رقم  امللكي  املرسوم  صدر  حتى  به  العمل  واستمر  وأعامهلا،   مرشوعاهتا 
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فمرَّ  اإلدارية،  العقود  يف  التحكيم  مسألة  إىل  بعيد  من  وال  قريب  من  ال 
باململكة  السائد  التوجه  كان  حيث  وصعوبات،  بمعوقات  آنذاك  التحكيم 
نظامي  وفق  ذلك  فأجاز  األنظمة،  املنظم  ل  عدَّ أْن  إىل  جوازه،  عدَم  هو 
الوزراء، ولكن  امللغى واحلايل، ولكن برشط موافقة رئيس جملس  التحكيم 
طويلة  وإجراءات  بتعقيدات  يمر  كان  حيث  السهولة،  بتلك  يكن  مل  األمر 
من أجل احلصول عليه، مما دعا املنظم إىل التدخل يف ضوء نظام املنافسات 
إىل  اللجوء  املختص صالحية  الوزير  بإعطاء  واملشرتيات احلكومية اجلديد، 
التحكيم يف العقود اإلدارية، ولكن وفق ضوابط التحكيم التي نصت عليها 
املادة )154( من الالئحة التنفيذية للنظام؛ ويف نفس الوقت مل توضح القدر 
مضمون  يف  إشكاالت  أوجد  مما  للتحكيم؛  املنظمة  الضوابط  لتلك  الكايف 

تلك الضوابط، هذا من جهة.

معطياٍت  وفق  تأيت  احلديثة  اإلدارية  التعاقدات  فإن  أخرى  جهة  ومن 
ما  وهو  االقتصادية؛  للتنمية  األموال  رؤوس  وجتذب  االستثامر  تشجيع 
موافقة  مدى  حيث  من  بالتحكيم  النزاعات  تسوية  حول  اإلشكاالت  يثري 
ضوء  يف  اإلدارية  العقود  يف  للتحكيم  املنظمة  للضوابط  التعاقدات  تلك 
نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية، وهو ما يعزز موقفنا هنا يف التصدي 
املتعاقد  مع  التحكيم  إىل  اللجوء  عند  اإلدارية  اجلهة  امتثال  عدم  حال  يف 

املنافسات واملشرتيات احلكومية«،  باعتامد »نظام  القايض  = وتاريخ 1427/9/4هـ، 
والذي ُيعد نقلة كبرية يف أنظمة الرشاء احلكومي، واستمر العمل به حتى صدر املرسوم 
املنافسات  باعتامد »نظام  القايض  امللكي رقم )م/128( وتاريخ 1440/11/13هـ، 

واملشرتيات احلكومية«، الذي جاء بام يتوافق مع رؤية اململكة 2030م.
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هذه  وهل  للتحكيم،  الصريورة  قبل  الضوابط  هذه  توفر  من  أوال  بالتحقق 
بصفة  اإلداري  العقد  صحة  أو  التحكيم  صحة  مقتضيات  من  الضوابط 
عامة؟، وما الفيصل يف حال اختالل ضابط من تلك الضوابط؟، وما اآلثار 
إذا بطل  العقد اإلداري، فهل  التحكيم وبطالن  النامجة واملرتتبة عىل بطالن 
كل  يستقل  أو  التحكيم،  يبطل  العقد  بطل  إذا  وهل  العقد؟  يبطل  التحكيم 

منهام عن اآلخر صحة وبطالنًا؟.

هذه  تضع  لكي  املوضوع؛  لذلك  التصدي  إىل  دفعتنا  التساؤالت  هذه 
يف  التحكيم  يف  اجلديدة  الضوابط  ولبيان  اإلشكالية،  لتلك  معاجلة  الدراسة 
العقود اإلدارية بمميزاته وإشكاالته، ومعرفة معوقاهتا وفق نظام املنافسات 
واملشرتيات احلكومية والئحته التنفيذية، من خالل عدد من احللول واملآخذ 
التي رأيناها يف الضوابط احلاكمة للصريورة إىل التحكيم، والتي أدلينا فيها 
بتوصيات لعالج تلك املعضلة، رأينا أنه يتعني عىل املنظم مراعاهتا، وتعديل 
ما  وفق  اإلدارية  العقود  يف  بالتحكيم  املتعلقة  الضوابط  بعض  وإضافة 

خرجت عىل ضوئه توصيات هذه الدراسة.

منهج الدراسة:

التأصييل  املنهج  الدراسة  هذه  يف  اعتمدت  سبق  ما  عىل  تأسيسًا 
اإلدارية،  العقود  يف  التحكيم  عليه  يقوم  الذي  األساس  يف  االستقرائي 
اإلداري،  العقد  عن  الناشئة  املنازعات  لفض  بديلة  وسيلًة  باعتباره  ودوره 
األنظمة  وفق  التحلييل  املنهج  الدراسة  هذه  يف  اعتمدُت  نفسه  الوقت  ويف 
وجه  عىل  السعودية  العربية  اململكة  يف  للتحكيم  املنظمة  اإلجرائية  املرعية 
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املنافسات واملشرتيات احلكومية« الصادر باملرسوم امللكي  العموم، و»نظام 
ضوء  يف  اخلصوص،  وجه  عىل  1440/11/13هـ  )م/28(وتاريخ  رقم 
املادة )154( من »الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية« 
بموجب قرار وزير املالية رقم )1242( وتاريخ 1441/3/21هـ، املعدلة 
والتي  1441/8/11هـ،  وتاريخ   )2479( رقم  الوزاري  القرار  بموجب 
نفسه  الوقت  اعتمدت يف  العقود اإلدارية. كام  التحكيم يف  تناولت ضوابط 
املنهج املقارن من خالل املنهج املتبع يف حتكيم العقود اإلدارية وفق القوانني 
الوضعية املعمول هبا يف الدول املقارنة، واالستشهاد هبا واستحضارها كلام 

استدعى احلال ذلك يف سري هذه الدراسة.

الدراسة: تقسيامت 

ومنهجها،  الدراسة،  ومشكلة  املوضوع،  »أمهية  عىل  وتشتمل  املقدمة: 
وتقسيامهتا(.

املبحث األول: ماهية التحكيم يف نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية:

املطلب األول: تعريف التحكيم اإلداري.

املطلب الثاين: مرشوعية التحكيم يف العقود اإلدارية.

املطلب الثالث: تقييم التحكيم يف العقود اإلدارية.

املطلب الرابع: الطبيعة النظامية للتحكيم يف العقود اإلدارية.

املنافسات واملشرتيات  الثاين: صور ضوابط التحكيم وفق نظام  املبحث 
احلكومية:
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املطلب األول: موافقة الوزير عىل حتكيم العقد اإلداري.

املطلب الثاين: اقتصار التحكيم عىل عقود حمددة.

موضوع  اإلداري  العقد  عىل  اململكة  أنظمة  تطبيق  الثالث:  املطلب 
املنازعة.

املطلب الرابع: النص عىل التحكيم يف العقد اإلداري.

اخلامتة:

وتشتمل عىل ملخص البحث والنتائج والتوصيات.
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المبحث األول
ماهية التحكيم في نظام المنافسات والمشتريات 

الحكومية

العقود  عن  الناشئة  املنازعات  لتسوية  كوسيلة  اإلداري  التحكيم  ُيَعدُّ 
اإلدارية من أبرز املوضوعات املستجدة يف العرص احلارض، وصار التحكيم 
اإلدارية  املنازعات  وتسوية  لفض  إليها  اللجوء  يتم  التي  الطرق  من  طريقًا 
املعيش  الواقع  يشهدها  التي  التطورات  إىل  عائد  والسبب  بالعقود؛  املتعلقة 
يف النهضة االقتصادية، وسعي الدولة حثيثًا إىل التنمية وتطوير مرشوعاهتا، 
عن  البحث  إىل  دفع  مما  النزاعات؛  حدوث  إىل  هذا  فأدى  تعاقداهتا،  وكثرة 
طرق حلل هذه النزاعات، ولذا فإن التحكيم يعدُّ الوسيلة األنجح يف تسوية 
املنازعات؛ ملا يتسم به من رسعة يف الفصل، وبساطة اإلجراءات، وما حيققه 
من إنصاف للفصل يف املنازعة، وإذا كان اللجوء إىل التحكيم ال يثري الكثري 
من املشكالت يف عقود القانون اخلاص، فإن األمر عىل خالف ذلك بالنسبة 
لعقود القانون العام؛ نظرًا لتمتع هذه العقود اإلدارية بخصائص ذاتية متيزها 
الدولة  فيها، كوجود  األطراف  األخرى؛ خلصوصية  العقود  من  عن غريها 
اململكة  املنظم يف  دفع  مما  فيه،  ونفوذ  الدولة من سيادة  به  تتميز  وما  بذاهتا، 
العقود  بالتحكيم يف  املتعلقة  العربية السعودية إىل إصدار الضوابط اجلديدة 
اإلدارية؛ نظرًا حلساسية وأمهية تلك العقود، وكون الدولة طرفًا فيها، وهو 
ما يقودنا يف هذا املبحث إىل التطرق إىل تعريف التحكيم يف العقود اإلدارية 
يف )املطلب األول(، وإىل مرشوعية التحكيم يف العقود اإلدارية يف )املطلب 
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وطبيعة  الثالث(،  )املطلب  يف  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  وتقييم  الثاين(، 
التحكيم يف العقود اإلدارية يف )املطلب الرابع(، وذلك عىل اآليت:

المطلب األول: تعريف التحكيم اإلداري:

مل يضع املنظم يف اململكة العربية السعودية تعريفًا خاّصًا للتحكيم؛ ولعل 
ها  مهامِّ من  ليس  اململكة  يف  التنظيمية  السلطة  أن  إىل  يعود  ذلك  يف  السبب 
وضعت  اململكة  يف  األنظمة  بعض  كانت  وإن  الدقيقة،  التعريفات  وضع 
اح،  َّ التعريفات واملصطلحات، إال أن هذا يف األصل من مهامِّ القضاء والرشُّ
القائل  بالرأي  يأخذ  اململكة  يف  املنظم  فإن  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا 
النظام، ويف  التعريفات من صالحيات الرشاح، وليس من عمل  بأن وضع 
دقة وعناية فهي ال تسلم من  ُبِذَل يف صياغتها من  التعريفات مهام  أن  رأينا 

النقد؛ ألهنا من وضع البرش، وال تصل إىل درجة الكامل.

تعريف  بإيراد  اكتفى  التحكيم«)1(  »نظام  فإن  كذلك  األمر  كان  وإذا 
»هو  أنه:  عىل  نص  إذ  األوىل؛  املادة  من   )2( الفقرة  يف  كام  التحكيم  اتفاق 
تعريف  تاركًا  التحكيم...«)2(،  إىل  حييال  أن  عىل  أكثر  أو  طرفني  بني  اتفاق 
الكثري  املجتهدين والقضاء وفق ما درجت عليه  التحكيم للرشاح  مصطلح 

من األنظمة املقارنة.

1433/5/24هـ،  وتاريخ  )م/34(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  التحكيم«  »نظام   )1(
1433/5/17هـ. لالطالع عىل  وتاريخ  الوزراء رقم )156(  قرار جملس  املبني عىل 

.https://cutt.us/NW5Ej :النظام يف موقع هيئة اخلرباء عىل الرابط
وتاريخ  )م/34(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  التحكيم«  »نظام  من   )1/1( املادة   )2(

1433/5/24هـ.

https://cutt.us/NW5Ej
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مصطلح  يعرف  مل  اململكة  يف  التحكيم«  »نظام  كان  إذا  فإنه  عليه  وبناًء 
واملشرتيات  املنافسات  »نظام  عليه  سار  ما  هو  ذاته  األمر  فإن  التحكيم 
ولكنه  اإلدارية،  العقود  يف  التحكيم  ملصطلح  تعريفه  عدم  يف  احلكومية«)1( 
يف الوقت نفسه أورد الضوابط اجلديدة التي أرساها املنظم يف حتكيم العقود 
التحكيم  ملصطلح  خمصص  تعريف  من  خال  قد  نجده  حيث  اإلدارية، 
اإلداري، مع وضعه للخطوط العريضة يف توضيح سبل اللجوء إىل التحكيم 
يف العقود اإلدارية وفق قوالب وضوابط خمصصة، فكان من األوىل تعريف 

هذا املصطلح.

بصفة  التحكيم  تعريف  لبيان  التطرق  هنا  بنا  حيسن  فإنه  حال  أيِّ  وعىل 
عامة وفق األنظمة املقارنة؛ خللو النظام السعودي من تعريف خمصوص له، 

ثم إيضاح تعريف التحكيم يف العقود اإلدارية بمعنى خاص.

وال شك يف أنه بالعودة إىل الترشيعات والقوانني املقارنة واالطالع عليها، 
بمقتضاه  تتعهد  »اتفاق  بأنه:  التحكيم  ف  عرَّ مثال  الفرنيس  املرشع  أن  نجد 
األطراف املتنازعة عىل خضوع النزاع القائم إىل التحكيم«)2(. ونجد املرشع 
املرصي عرفه بأنه: »اتفاق الطرفني عىل االلتجاء إىل التحكيم لتسوية كل أو 
بعض املنازعات التي تنشأ بينهام بمناسبة عالقة قانونية، عقدية كانت أو غري 

)م/128(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  احلكومية«  واملشرتيات  املنافسات  »نظام   )1(
وتاريخ 1440/11/13هـ.

1986م،  أغسطس  رقم )19(  الفرنيس  املدنية  اإلجراءات  قانون  من  املادة )1442(   )2(
املرسوم اجلمهوري رقم )48( يف  بموجب  الصادر  التحكيم  قانون  بموجب  واملعدل 

2011/1/13م.
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حتكيمية  هيئة  لدن  من  نزاع  »حل  بأنه:  املغريب  املرشع  عرفه  فيام  عقدية«)1(. 
بينام  اتفاق حتكيم«)2(.  بناء عىل  النزاع  الفصل يف  مهمة  األطراف  من  تتلقى 
اجته املرشع األردين إىل عدم وجوب النص عىل تعريف للتحكيم يف الترشيع، 

وإنام االكتفاء ببيانه لدى الفقهاء من خالل اجتهاداهتم)3(.

وعىل أي حال فإنه إذا كانت تلك األنظمة يف اململكة العربية السعودية 
التعريفات  لوضع  الوضعي  للفقه  األمر  تركت  املقارنة،  القوانني  يف  أو 
االصطالحية؛ ألهنا من مهام القضاء أو الرشاح، وليست من مهامِّ األنظمة 
بالعودة  فإنه  ذلك،  مهمتها  ليس  الترشيعية  السلطة  بأن  القائل  الرأي  عىل 
يتعلق  فيام  الصادرة  القضائية  واألحكام  املقارن  القضاء  يف  والتأمل  والنظر 
»التحكيم  بقوله:  عرفه  الفرنيس  الدولة  جملس  أن  نجد  التحكيم  بتعريف 

املادة )1/10( من قانون التحكيم املرصي رقم )9( لسنة 1997م.  )1(
)08-05( رقم  املغريب،  التحكيم  قانون  من   306 الفصل  يف  التعريف  هذا  ورد   )2(
بتاريخ   ،5584 العدد  املغربية،  الرسمية  اجلريدة  يف  املنشور  2007م،  لسنة 
اإلدارية  املنازعات  يف  التحكيم  البرش،  حممد  بن  وليد  د.  انظر:  2007/12/16م. 
لإلدارة  املغربية  املجلة  القانوين،  األساس  يف  قراءة  والسعودي،  املغريب  النظامني:  يف 
حممد  د.   ،138 ص  2015م،  إبريل،  مارس-   ،)121( العدد  والتنمية،  املحلية 
القانون  الداخلية يف ضوء  العقود اإلدارية  التحكيم يف تسوية منازعات  حمجويب، دور 
مايو-يونيو-2009م،   ،)86( العدد  التنمية،  لإلدارة  املغربية  املجلة  واملقارن،  املغريب 

ص 15.
املعدل  1953م،  لسنة   )18( رقم  القانون  يف  التحكيم  تعريف  األردين  املنظم  أورد   )3(
اخلطي  االتفاق  عن  »عبارة  بأنه:   ،)2( املادة  يف  2018م  لسنة   )16( رقم  بالقانون 
أو  املحكمة  أكانت  سواٌء  التحكيم،  عىل  املقبلة  أو  القائمة  اخلالفات  إحالة  املتضمن 

املحكمني مذكورين يف االتفاق أم مل يكن«.
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يتمثل يف سلطة القرار الذي يعرتف به طرف ثالث، والتسليم بصفة قضائية 
لقرار املحكم«)1(.

أما املحكمة اإلدارية العليا املرصية فقد عرفته بأنه: »هو اتفاق عىل طرح 
املحكمة  دون  فيه  ليفصلوا  معينني؛  أشخاص  أو  معني  شخص  عىل  النزاع 
استثنائي  »طريق  بأنه:  عرفته  فقد  األردنية  التمييز  حمكمة  أما  املختصة«)2(. 
لفض اخلصومات، قوامه اخلروج عن طرق التقايض العادية وما تكفله من 
عىل  عرضه  إىل  الفريقني  إرادة  إليه  تنرصف  ما  عىل  مقصور  وهو  ضامنات، 

املحكم«)3(.

اجتهدوا  والباحثني)4(  الرشاح  بعض  أن  نجد  الوضعي  الفقه  وبمطالعة 
التعريف املطلوب له،  الوصول إىل  ُبْغَيَة  يف وضع تعريف خاص للتحكيم؛ 

وعليه حيسن بنا أن نذكر بعض تلك التعريفات فيام يأيت:
(1) C.E.21 Avril 1943 siedatcticrs de constraactin du nord de la france.Rec. 

Leb. P.107, C.E.:ss.4 nanve 1957. Lamborot. AJ.D.A. 1957, p.108, concl 
dhardeau.

قضائية،   )30( السنة  1994/1/18م  يف  الصادر   )886( رقم  الطعن  يف  حكمها   )2(
العليا املرصية، املوسوعة اإلدارية احلديثة، ج 2، ص  مبادئ أحكام املحكمة اإلدارية 

.235
املحامني،  نقابة  جملة  األردنية،  التمييز  حمكمة  أحكام   ،)15/379( رقم  حقوق  متييز   )3(

1997م، ص 1157.
 De Boisseson (M): ‘le droid Francis de I’ arbitrage interne :انظر يف ذلك  )4(
التحكيم  الوفاء:  أبو  أمحد  د.   ،et international’ ed. GLNJOLY 1990 p5
1988م،  اخلامسة،  الطبعة  اإلسكندرية،  املعارف،  منشأة  واإلجباري،  االختياري 
اإلدارية  العقود  منازعات  يف  التحكيم  خليفة،  املنعم  عبد  العزيز  عبد  د.   ،15 ص 
 الداخلية والدولية، دار الفكر العريب، القاهرة، 2007م، ص12، وعاشور مربوك،=
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فمن تلك التعريفات أنه: »االتفاق عىل طرح املنازعة عىل شخص معني 
تناولت  املختصة«)1(. وقد  املحكمة  فيه دون  ليفصلوا  معينني؛  أو أشخاص 
إىل   )1790( املواد:  يف  بالتحكيم  املتعلقة  األحكام  العدلية  األحكام  جملة 
اخلصمني  »اختاذ  بأنه:   )179( املادة  يف  التحكيم  فت  عرَّ وقد   ،)1801(
َف- ُعرِّ وقد  ودعوامها«)2(.  خصومتهام  يف  للفصل  يرضيانه  آخر  شخصًا 

الدولة،  قضاء  عن  األطراف  يستغني  بمقتضاها  وسيلة  »أهم  أيضًا-بأنه: 
بينهم،  فيام  بالصلح  منازعاهتم  حل  بالتفاهم  يستطيعون  األفراد  أن  فكام 
خيتاروهنم  أشخاص  أو  شخص  عىل  املنازعة  هذه  عرض  يستطيعون  فإهنم 
وا الفصل يف هذه املنازعة«)3(. وعرف بأنه: »النظام الذي بموجبه  لكي يتولَّ
قائاًم بني طرفني أو عدة أطراف، ممارسًا ملهنة  الغري خالفًا  يسوي طرف من 

قضائية عهدت إليه من قبل هؤالء األطراف«)4(.

= النظام اإلجرائي للخصومة والتحكيم، دراسة حتليلية وفقًا ألحد الترشيعات والنظم 
املعارصة، مكتبة اجلالء اجلديدة، مرص، املنصورة، الطبعة الثانية، 1998م، ص 2.

حممد أنس قاسم جعفر، العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، مرص، القاهرة، 2000م،   )1(
ص 226.

العائلة  املعامالت يف املذهب احلنفي«، ومعها قرار حقوق  العدلية »فقه  جملة األحكام   )2(
دار  اجلايب،  الوهاب  بسام عبد  بعناية:  والنكاح واالفرتاق،  والطالق  املدين  النكاح  يف 

بن حزم، بريوت-لبنان، الطبعة األوىل، 1424هـ-2004م، ص 479.
د. فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، منشأة املعارف، مرص، اإلسكندرية،   )3(

الطبعة األوىل، 2007م، ص 27.
(4) CHALRES JAROSSON. Charles Jarosson:’ la nation de l’ arbitrage’. 

L.G.D.J? PARIS.1987.p86.



559
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ضوابط التحكيم في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية  

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

ومن خالل ما سبق عرضه من التعريفات الترشيعية يف القوانني املقارنة 
والقضائية، واجتهادات الرشاح يف الفقه الوضعي، ورغم تعددها وتنوعها، 
فإهنا تدور حول معنى أسايس يتبلور يف كون التحكيم وسيلة لفض النزاعات 
إىل  اللجوء  دون  املعنية،  األطراف  عليهم  تتوافق  حمكمني  يد  عىل  وتسويتها 

سلطة القضاء، سواٌء أكان قضاًء عادّيًا أم قضاًء إدارّيًا.

املقصود  ما  مؤداه:  هنا،  ويثار  يطرح  تساؤالً  فإن  سبق  ما  ضوء  ويف 
أحد  يكون  التي  اإلدارية  العقود  عن  الناشئة  املنازعات  لفض  بالتحكيم 
العقود  يف  التحكيم  ما  آخر:  وبمعنى  الدولة؟،  متثل  معنوية  جهة  أطرافها 

اإلدارية املتخذ وسيلًة لتسوية املنازعات الناشئة عنها؟.

احلكومية«)1(  واملشرتيات  املنافسات  »نظام  إن  نقول:  هذا  عن  لإلجابة 
أن  كام  اإلدارية،  العقود  التحكيم يف  لتعريف  يتطرقا  مل  التنفيذية)2(  والئحته 
بالعقود  املتعلق  اإلداري  للتحكيم  خاّصًا  تعريفًا  تورد  مل  املقارنة  القوانني 
اإلدارية، وإذا كان األمر كذلك فإن الفقه الوضعي اجتهد فيه بعض الرشاح 
ف  أسوة بالتحكيم كمصطلح عام)3( كام سبق بيانه، ومن تلك التعريفات ُعرِّ
العام  القانون  أشخاص  وسائر  للدولة  ُز  جُيَوِّ للتقايض  استثنائي  »نظام  بأنه: 
 )128//( رقم  امللكي  باملرسوم  الصادرة  احلكومية«  واملشرتيات  املنافسات  »نظام   )1(

وتاريخ 1440/11/13هـ.
»الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية« الصادر بموجب قرار وزير   )2(
املالية رقم )1242( وتاريخ 1441/3/21هـ، واملعدلة بموجب القرار الوزاري رقم 

)3479( وتاريخ 1441/8/11هـ.
القانونية  للدراسات  معامل  جملة  اإلدارية،  العقود  منازعات  يف  التحكيم  حممد،  عيل  د.   )3(

والسياسية، تندوف-اجلزائر، العدد الثاين، ديسمرب، 2017، ص 132.
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قانونية عقدية  الناشئة عن عالقة  املنازعات اإلدارية  األخرى إخراج بعض 
حُتَلَّ  لكي  الدولة؛  جملس  قضاء  والية  من  أجنبية  أو  وطنية  عقدية  غري  أو 
بطريق التحكيم؛ بناء عىل نص قانوين جييز ذلك، وخروجًا عىل مبدأ احلظر 
يف  األخرى  العام  القانون  أشخاص  وسائر  الدولة  أهلية  عىل  الوارد  العام 

اللجوء إىل التحكيم«)1(.

أحد  أو  الدولة  إليها  تلجأ  التي  القانونية  »الوسيلة  بأنه:  ُعّرف  وقد 
األشخاص املعنوية العامة التابعة هلا؛ لتسوية كلِّ أو بعِض املنازعات احلالية 
أو غري  إداري، عقدية  قانونية ذات طابع  الناشئة عن عالقات  املستقبلية  أو 
عقدية فيام بينها، أو بني إحداها وأحد أشخاص القانون اخلاص، سواٌء كان 

اللجوء إىل التحكيم اختيارّيًا أم إجبارّيًا؛ وفقًا لقواعد القانون اآلمرة«)2(.

ونتيجًة ملا سبق، ومن خالل ما سبق عرضه من التعريفات كان لزامًا علينا 
اخلروج بام نراه من وجهة نظرنا تعريفًا جامعًا مانعًا مبسطًا للتحكيم اإلداري 
أو  طبيعية  تعاقدية  قانونية  أطراف عالقة  »اتفاق  بأنه:  يف مضمونه وشكله، 
ومتفق  نظامًا  حمدٍد  اإلداري،  القضاء  عن  بديل  لنظام  اللجوء  عىل  معنوية 
التي  املنازعات  تسوية  بغرض  اإلداري؛  العقد  بنود  من  مسبقًا كرشط  عليه 
تنشأ بينهم فيام يتعلق بالعقود اإلدارية«، حيث خيتص هذا املفهوم بخصائص 

(1) (Auby). AUBY (j.m), arbitrage en matiere administrative, AJ.D.A 1955. P. 
81.

د. عزيزة الرشيف، التحكيم اإلداري يف القانون املرصي-دار النهضة العربية 1993م،   )2(
ص 21.
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متعددة، وهي: كونه إرادّيًا حيث خيضع إلرادة طريف النزاع)1(، وكونه متفقًا 
عليه مسبقًا رشطًا من بنود العقد اإلداري وفق الضوابط اجلديدة يف حتكيم 
العقود اإلدارية)2(، وكونه مقترصًا عىل املنازعات التعاقدية اإلدارية، وكونه 
خاّصًا باملنازعات القضائية اإلدارية)3(، فال يشمل مجيع املنازعات القضائية 
األخرى كاملنازعات املدنية، والتجارية، والدولية وغريها)4(، وكونه استثنائّيًا 

ِفَق عليه مسبقًا بالنص عليه يف العقد اإلداري)5(. ال ُيلجأ إليه إال إذا اتُّ

المطلب الثاني: مشروعية التحكيم في العقود اإلدارية:

القوانني  ظهور  عند  التحديد  وجه  وعىل  قلياًل،  الوراء  إىل  بالعودة 
السلطات  عىل  آنذاك  الدولة  وهيمنة  عرش،  التاسع  القرن  بداية  مع  وسنِّها 
دخول  احلسبان  يف  يكن  مل  والتي  والقضائية،  والتنفيذية  التنظيمية  الثالث: 
ذوي  من  غريها  وبني  بينها  بالتحكيم  اإلدارية  وجهاهتا  هبيئاهتا  فيها  الدولة 
هبيئاهتا  للدولة  ما  مع  خارجيني،  أم  حمليني  اخلاص،  القانون  أشخاص 

الفكر  دار  مقارنة،  دراسة  اإلدارية،  للعقود  العامة  الطاموي، األسس  د. سليامن حممد   )1(
العريب القاهرة، 2005م، ص 58.

املادة )154( من »الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية«.  )2(
القاهرة،  العربية  النهضة  دار  اإلداري،  القانون  يف  املبسوط  فوزي،  الدين  صالح  د.   )3(

1998، ص 968.
عبد اهلل بن محد الوهيبي، القواعد املنظمة للعقود اإلدارية وتطبيقاهتا يف اململكة العربية   )4(
األوىل،  الطبعة  الرياض،  السعودية،  العربية  اململكة  العبيكان،  مكتبة  السعودية، 

1423هـ، 2011م، ص 24.
واملشرتيات  املنافسات  لنظام  التنفيذية  »الالئحة  من   )154( املادة  من   )3( الفقرة   )5(

احلكومية«.
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مركزها  عن  الدولة  ختيلِّ  معناه  التحكيم  يف  ودخوهلا  السيادة،  من  وجهاهتا 
السيادي، والوقوف أمام املحكم عىل قدم املساواة مع غريها من األشخاص 

الطبيعية)6(.

يف  العامل  عاشها  التي  والنهضة  املعيش،  الواقع  معطيات  عن  نتج  وقد 
إىل  عموما  الدول  وسعى  االقتصادية،  احلياة  وازدهار  العرشين،  القرن 
النهضة ببلداهنا وتنميتها، والسري هبا نحو التقدم واالزدهار، دخوُل الدولة 
طرفًا يف عمليات التبادل االقتصادي عىل الصعيدين: املحيل والدويل، ومن 
هنا يمكننا القول بخطورة التمسك بفكرة السيادة يف جمال ال خيضع لسلطان 

الدولة-لوجود طرف أجنبي فيه-لتحقيق النتيجة واالزدهار والنمو.

القضاء  أمام  الدولة  امتثال  كان  إذا  مؤداه:  هنا  يثار  الذي  والتساؤل 
ملبدأ  خمالفًا  التحكيم  أمام  امتثاهلا  يكون  فكيف  به،  اًم  مسلَّ أمرًا  اإلداري 

السيادة؟.

واإلجابة عن هذا التساؤل: أن كل ما يتطلبه مبدأ سيادة الدولة هو إخراج 
املسائل احلّساسة التي تطلق فيها سلطة الدولة يف التقدير عن سلطة القضاء 
والتحكيم عىل حد سواء، ولو سلمنا بمبدأ حتريم االتفاق عىل التحكيم بني 
استنادًا  اخلاص،  القانون  أشخاص  وبني  العام  القانون  وأشخاص  الدولة 
الدولة  خضوع  مع  تتصادم  خلفية  إىل  يستند  الذي  الدولة،  سيادة  فكرة  إىل 
يتطلب  خضوعًا  للقانون  الدولة  خضوع  من  يعنيه  بام  ذاته،  الرشعية  ملبدأ 

سامية راشد، التحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة، اتفاق التحكيم، منشأة املعارف،   )6(
مرص، اإلسكندرية، 1986م، البند 205، ص 293.
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األعامل،  هذه  عن  ومسؤوليتها  القضاء،  لرقابة  أعامهلا  إخضاع  بالرضورة 
ما  بني  التفريق  عىل  العمل  هو  املسألة  هذه  يف  رأينا  فإن  املنطلق  هذا  ومن 
ما  وبني  خيالفه،  ما  عىل  االتفاق  وال  به،  املساس  جيوز  ال  بحت  سيادي  هو 
هو اتفاق عقدي شأنه شأن باقي العقود االستثامرية التي تتمكن الدولة من 
خالهلا من جذب رؤوس األموال، وتشجيع االستثامرات بام خيدم مصلحة 
مواطنيها، ويساهم يف تيسري مرافقها العامة بانتظام واطَِّراٍد، حتى ال يصبح 
اللجوء للتحكيم وسيلة يتذرع هبا الطرف األجنبي إلحكام قبضته السيادية 

عىل الدولة الطرف الثاين يف العملية العقدية.

وجتدر اإلشارة إىل أن مفهوم السيادة قد هتاوى كثري من أركانه يف العرص 
املعيش،  الواقع  من  امللموس  االقتصادي  والتطور  العوملة،  ظل  يف  احلايل 
سيادية  تعد  كانت  التي  األمور  من  فكثري  نسبّيًا،  املصطلح  هذا  قّيد  والذي 
فإن  وبالتايل  املتعاقدين«،  رشيعة  »العقد  ملفهوم  خاضعة  أصبحت  بطبيعتها 
العقد اإلداري يتميز عن غريه من العقود بمعايري مل تأِت إال حلامية حمل هذا 
العقد، تلك التي نرى معها -ونرجو أن نكون قد أدركنا جانبًا من الصواب 
فيها-أن التحكيم ليس إال وقاية قانونية هلذا العقد بشكل أو بآخر، وبنطاقيه: 
دون  الثاين  خيص  فيام  واحلذر  التحفظ  بعض  مع  معًا،  واخلارجي  الداخيل 

األول.

املتعلقة  املنازعات  التحكيم يف  والتساؤل اآلخر هو: ما مدى مرشوعية 
اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  كان  هل  آخر:  بمعنى  أو  اإلدارية؟،  بالعقود 
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به منذ ظهوره ونشأته أو كان يف حقبة زمنية حملَّ رصاع بني األنظمة  مسلاًم 
التي تشدد بعضها يف املنع، وكان اآلخر خالف ذلك؟

العقود  يف  التحكيم  مرشوعية  إن  نقول:  التساؤل  هذا  عىل  ولإلجابة 
بقيود،  هلا  مؤيد  وبني  ألبتة،  هلا  رافض  بني  صعبة  حتوالت  شهدت  اإلدارية 
اإلدارة  أعامل  أن  وفكرة  الثالث،  السلطات  بني  الفصل  إىل  ذلك  ومرجع 
السيادة عىل من قال بذلك، ورأى بعضهم عدم أهلية اإلدارة يف  من أعامل 

اللجوء إىل التحكيم)1(.

جتاه  السعودية  العربية  اململكة  يف  املنظم  نظر  وجهات  تباينت  وقد 
عليه  نحن  ما  إىل  فجأة  نصل  فلم  اإلدارية،  العقود  يف  التحكيم  مرشوعية 
أدت  حتوالت  ذلك  سبق  ولكن  امليادين،  شتى  يف  ملموس  تطور  من  اليوم 
يف النهاية إىل الوصول إىل ما يتناسب مع الواقع املعيش، ففي بادئ األمر مل 
يوجد يف اململكة أيُّ تنظيم ملسألة التحكيم يف العقود اإلدارية، إال أنه يف عام 
1350هـ صدر »نظام املحكمة التجارية«)2(، الذي نظم التحكيم فيام يتعلق 
باملنازعات التجارية، دون التطرق إىل تنظيم التحكيم يف العقود اإلدارية، ثم 
الوزراء رقم )58( وتاريخ 1383/1/17هـ،  بعد ذلك صدر قرار جملس 
التحكيم كوسيلة  أنه: »ال جيوز ألي جهة حكومية أن تقبل  الذي نص عىل 
خاصة،  هيئة  أو  رشكة  أو  فرد  أي  وبني  بينها  تنشب  التي  املنازعات  لفض 

العربية،  النهضة  دار  اإلدارية،  املنازعات  يف  التحكيم  خليل،  أمحد  سيد  حسن  نجالء   )1(
مرص، القاهرة، الطبعة الثانية، ص 122 وما بعدها.

»نظام املحكمة التجارية« الصادر باملرسوم امللكي رقم )32( وتاريخ 1350/11/15هـ.  )2(
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ويستثنى من ذلك احلاالت االستثنائية التي متنح فيها الدولة امتيازًا)1( مهّمًا، 
وتظهر هلا مصلحة قصوى،يف منح االمتياز متضمنًا رشط التحكيم«.

يتعلق  فيام  للتحكيم  تنظيم  أول  أنه  نجد  الذكر  السالف  للقرار  وبتأملنا 
هذا  أن  كام  اململكة،  يف  اإلدارية  العقود  منها  والتي  اإلدارية،  باملنازعات 
القرار أثار خالفًا بني الرشاح يف اململكة، حيث ذهب أكثرهم)2( إىل أن هذا 
القرار نص عىل عدم جواز كون التحكيم وسيلة لفض املنازعات يف املسائل 
التي تكون جهة حكومية طرفًا فيه، وهذا توجه املنظم يف اململكة من حيث 
األصل يف هذه املسألة، وهو احلظر يف التحكيم يف املنازعات اإلدارية، والتي 
منها العقود اإلدارية، وبالتايل فإن اجلهات اإلدارية ممنوعة من فض خالفاهتا 
داخلّيًا  التحكيم  أكان  التحكيم، سواٌء  الطبيعيني عن طريق  األشخاص  مع 
الداخيل  التحكيم  بني  يفرق  ومل  جمماًل،  جاء  القرار  إن  حيث  خارجّيًا،  أم 
مصالح  تتضمن  التي  االمتياز  عقود  خاصة  بصفة  استثنى  ولكنه  والدويل، 

حيوية للدولة؛ برشط أخذ املوافقة.

أو  الرشكات  أو  األفراد  أحد  إىل  الدولة  تعهد  بموجبها  عقود  هي  االمتياز:  عقود   )1(
حممد  انظر:  حمدودة.  ملدة  اقتصادي  عام  مرفق  استغالل  أو  بإدارة  اخلاصة  املؤسسات 
الرياض،  العامة،  اإلدارة  معهد  السعودية،  العربية  اململكة  يف  التحكيم  البجاد،  نارص 

1420هـ، ص 75.
مرجع  وتطبيقاهتا،  اإلدارية  للعقود  املنظمة  القواعد  الوهيبي،  محد  بن  اهلل  عبد  انظر:   )2(
القانون اإلداري، معهد  الفتاح حسن، دروس يف  سابق، ص 24 وما بعدها، د. عبد 

اإلدارة العامة، الرياض، 1393هـ، ص 217 وما بعدها.
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للجوء  آخر  استثناًء  ذكر  قد  إليه  املشار  القرار  أن  إىل  بعضهم)1(  وذهب 
أننا لو تأملنا قرار  الفنية، إال  التحكيم، وهو اخلالفات  اجلهات اإلدارية إىل 
اخلالفات  هلذه  استثناء  أي  وجود  عدم  نلحظ   )58( رقم  الوزراء  جملس 
رصيح  فالقرار  ورصحيًا،  واضحًا  يكون  أن  جيب  االستثناء  أن  مع  الفنية، 

وواضح بقرص التحكيم عىل عقود االمتياز.

الثالثة  ويف عام 1403هـ صدر »نظام التحكيم«)2(، الذي نص يف املادة 
منه عىل أنه: »ال جيوز للجهات احلكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعات 
بقرار من جملس  الوزراء، وجيوز  رئيس جملس  موافقة  بعد  إال  اآلخرين  مع 
بجواز  ح  رصَّ النص  هلذا  وفقًا  فالنظام  احلكم«)3(؛  هذا  تعديل  الوزراء 
رئيس  موافقة  وهو  برشط،  صحَته  قيََّد  ولكنه  اإلدارية،  العقود  يف  التحكيم 
جملس الوزراء عىل هذا التحكيم، كام أعطت املادة جملَس الوزراء حقَّ تعديل 

هذا احلكم، وهو ما يراه حمققًا للمصلحة العامة بقرار صادر منه.

لبنان،  نوفل،  مؤسسة  ومصادره،  أحكامه  التحكيم:  األحدب،  احلميد  عبد  د.  انظر:   )1(
بريوت، اجلزء الثاين، ص 192 وما بعدها.

وتاريخ  )م/46(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  »امللغى«  التحكيم«  »نظام   )2(
1403/7/12هـ، املوافق 1982م.

املادة )3( من »نظام التحكيم« السابق »امللغى« الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/46(   )3(
للجهات  جيوز  »ال  أنه:  عىل  منه  املادة)3(  يف  نص  والذي  وتاريخ1403/7/12هـ، 
بعد موافقة رئيس جملس  إال  ُمنازعاهتا مع اآلخرين  للتحكيم لفض  اللجوء  احلكومية 

الوزراء«.
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والذي  اململكة)1(،  يف  احلايل  التحكيم«  »نظام  صدر  1433هـ  عام  ويف 
للجهات  جيوز  »ال  أنه:  عىل  منه  العارشة  املادة  من  الثانية  فقرته  يف  نص 
ما مل  الوزراء،  بعد موافقة رئيس جملس  إال  التحكيم  االتفاق عىل  احلكومية 
العمل عىل  استمر  النص  نظامي خاص جييز ذلك«)2(، ووفق هذا  يرد نص 
جواز التحكيم يف العقود اإلدارية، ولكن برشط حصول املوافقة املسبقة من 
رئيس جملس الوزراء، وبالتايل فام ورد يف النظام اجلديد للتحكيم هو تأكيد ملا 
أورده النظام القديم من جواز التحكيم يف العقود اإلدارية، برشط احلصول 

عىل املوافقة من رئيس جملس الوزراء.

وهبذا نرى أن »نظام التحكيم« اجلديد مل خيتلف كثريًا عن النظام القديم، 
اجلديد  النظام  من   )10/2( املادة  ولكن  فيه،  ورد  ما  عىل  للتأكيد  أتى  فهو 
يرد نص نظامي خاص جييز ذلك«، وعليه يمكن  قيدًا، وهو »ما مل  أوردت 
القول بأنه متى ورد نص نظامي جييز التحكيم فإنه مسوغ جلواز اللجوء إىل 
التحكيم بدون حتقق الرشط الوارد يف املادة العارشة، ولنا أسوة مثل ذلك يف 
النص املجيز للتحكيم يف »نظام االستثامر التعديني«)3(، الذي أعطى اجلهات 

»نظام التحكيم« الصادر باملرسوم امللكي رقم )34( بتاريخ 1433/05/24هـ.  )1(
نصت املادة )10/2( من »نظام التحكيم« الصادر باملرسوم امللكي رقم )34( بتاريخ   )2(
1433/05/24هـ عىل أنه: »ال جيوز للجهات احلكومية االتفاق عىل التحكيم إال بعد 

موافقة رئيس جملس الوزراء، ما مل يرد نص نظامي خاص جييز ذلك«.
»نظـــام االســـتثامر التعدينـــي« الصـــادر باملرســـوم امللكـــي رقـــم )م/47( وتاريـــخ   )3(

2004م. /10 /4
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احلكومية احلق يف تسوية خالفاهتا ونزاعاهتا عن طريق التحكيم دون موافقة 
جملس الوزراء)1(.

احلكومية«)2(  واملشرتيات  املنافسات  »نظام  صدر  1440هـ  عام  ويف 
وفق  اململكة  تشهدها  التي  والتنموية  االقتصادية  التطورات  مع  متاشيًا 
التي  املعطيات  ووفق  2030م،  اململكة  رؤية  لتحقيق  اإلسرتاتيجية  اخلطة 
املنافسات  نظام  إن  وحيث  املعيش،  الواقع  وفق  األنظمة  تطوير  تستوجب 
أرسى آليًة إلجراءات اللجوء إىل التحكيم يف العقود اإلدارية وفق الضوابط 
اجلديدة التي أتى هبا النظام، الذي نص يف املادة )92( منه عىل أنه: »للجهة 
توضحه  ما  وفق  التحكيم  عىل  الوزير-االتفاق  موافقة  احلكومية-بعد 
الضوابط   )154( املادة  وفق  التنفيذية  الالئحة  أوضحت  وقد  الالئحة«، 
الثاين  املبحث  يف  نتناوهلا  سوف  والتي  وفقها،  عىل  التحكيم  إىل  ُيصار  التي 

من هذه الدراسة.

للعقود  بالنسبة  فيها  التحكيم  مرشوعية  ومدى  املقارنة  القوانني  وأما 
به  مرَّ  ما  بمثل  مرت  القوانني  تلك  أغلب  أن  نجد  إليها  فبالعودة  اإلدارية، 
التحكيم فيها، نظرًا ملا تتميز  الزمنية السابقة جتاه  املنظم السعودي يف احلقبة 
به العقود اإلدارية، وخلصوصية التحكيم فيها وفقًا ملا متليه املصلحة العامة.

أو  نزاع  أي  تسوية  عىل  االتفاق  »جيوز  أنه:  عىل  منه  واخلمسون  الثامنة  املادة  نصت   )1(
خالف ينشأ بني مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم؛ وفقًا ألحكام نظام التحكيم 
يف اململكة العربية السعودية، وألغراض هذا النظام يعد ديوان املظامل هو اجلهة املختصة 

أصاًل لنظر النزاع«.
)م/128(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادرة  احلكومية«  واملشرتيات  املنافسات  »نظام   )2(

وتاريخ 1440/11/13هـ.



569
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ضوابط التحكيم في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية  

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

ففي القانون الفرنيس نجد أن املرشع أخذ املوقف املتشدد يف التوجه التام 
إىل احلظر يف التحكيم يف املنازعات اإلدارية، والتي منها العقود اإلدارية)1(، 
التوجه  ظل  يف  الرشاح  من  شديدة  انتقادات  الفرنيس  املرشع  القى  ولقد 
بمصالح  يرض  الترشيعي  احلظر  هذا  أن  أكدوا  حيث  عليه،  يسري  كان  الذي 
وأشخاص  الدولة  قدرة  عدم  إىل  يؤدي  وأنه  ناحية،  من  االقتصادية  البالد 
القانون العام عىل اللجوء للتحكيم خوفًا عىل مصالح اجلهات اإلقليمية يف 
فأكد  للحظر  املؤيد  الفريق  أما  العامة من جهة أخرى،  املصلحة  الدفاع عن 
خصيصًا  ُأنشئ  الذي  للدولة  اإلداري  القضاء  يف  الثقة  ينزع  التحكيم  أن 
حماكم  اختصاص  نزع  أن  كام  العام،  القانون  بأشخاص  املتعلقة  للمنازعات 
الفرنيس)3(،  تراجع املرشع  العامة)2(، وعليه  السلطة  اعتبارات  الدولة يمس 
اجلديد)4(،  لقانونه  بإصداره  وذلك  اإلدارية،  العقود  يف  بالتحكيم  فسمح 
والتخفيف  اإلدارية،  العقود  يف  التحكيم  إجازة  يف  نوعية  نقلة  يعد  والذي 
من احلظر السائد فيام سبق، حيث إنه أجاز التحكيم يف العقود اإلدارية وفق 

لعام  الفرنيس  املدنية  اإلجراءات  قانون  من  و)1004(   )83( املادتان:  نصت  فقد   )1(
عىل  1972م  عام  يف  املعدل  املدنية  اإلجراءات  قانون  من   )2060( واملادة  1806م، 

حظر التحكيم يف املنازعات اإلدارية.
ملزيد من التفاصيل ومعرفة آراء الرشاح حول هذا انظر: نجالء أمحد خليل، التحكيم   )2(

يف املنازعات اإلدارية، مرجع سابق، ص117 وما بعدها.
وذلك بإلغائه للامدتني: )83( و)1004(، وإبقائه مكاهنام املادة )2060( املعدلة وفق   )3(
العامة  املؤسسات  جلوء  أجازت  والتي  1975م،  لسنة  الفرنيس  اإلجراءات  قانون 

للتحكيم بموجب مشارطة ورشط التحكيم.
بموجب  واملعدل  1986م،  أغسطس   )19( رقم  الفرنيس  املدنية  اإلجراءات  قانون   )4(
قانون التحكيم الصادر بموجب املرسوم اجلمهوري رقم )48( يف 2011/1/13م.
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وأن  الدولية،  اإلدارية  العقود  التحكيم يف  يكون  أن  وهي:  وقيود،  ضوابط 
اقتصادية  العقد عمليات  يكون موضوع  نفع قومي، وأن  ذا  املرشوع  يكون 
وطنية، وصدور مرسوم من جملس الوزراء باملوافقة عىل تضمن العقد رشط 
يف  التحكيم«  »نظام  بـ  األخذ  يف  التطور  جلّيًا  لنا  يتضح  وعليه  التحكيم)1(، 
العقود اإلدارية يف فرنسا، وهو االجتاه احلديث الذي حرص املرشع الفرنيس 

عىل األخذ به، والعدول عن احلظر السائد عليه قبل ذلك)2(.

اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  مرشوعية  أن  هنا  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما 
حيث  من  والفرنيس،  السعودي  املنظم  عليه  سار  عام  ختتلف  مل  مرص  يف 
بالتحكيم  املتصلة  مروره بحقبة زمنية أدت إىل ظهور مجلة من اإلشكاالت 
يف  التحكيم  ينظم  الذي  الترشيعي  النص  غياب  فمع  اإلدارية،  العقود  يف 
إىل  األخرى  العامة  واألشخاص  الدولة  اجتاه  تزايد  ومع  اإلدارية،  العقود 
النزاعات  لتسوية  التحكيم  يف  مشارطة  أو  رشطًا  اإلدارية  العقود  تضمني 
القضاء حول  الرشاح، وتضاربت أحكام  اختلف  العقود،  الناشئة عن هذه 
هو  مرص  يف  السائد  الرأي  وظل  اإلدارية،  العقود  يف  التحكيم  جواز  مدى 

احلقوق  كلية  جملة  اإلدارية،  العقود  يف  التحكيم  الوهاب،  عبد  رفعت  حممد  د.  أ.   )1(
ص470  الثاين  العدد  2010م،  اإلسكندرية،  جامعة  االقتصادية،  القانونية  للبحوث 

وما بعدها.
العقدية،  وغري  العقدية  اإلدارية  املنازعات  يف  التحكيم  العصار،  حممد  يسى  انظر:   )2(
العبادي،  وليد  حممد  د.  بعدها،  وما  ص85  القاهرة،  مرص،  العربية،  النهضة  دار 
مقارنة، جملة  دراسة  اإلدارية،  العقود  منازعات  إليه يف  اللجوء  التحكيم وجواز  أمهية 
املجلد  الثاين  العدد  2007م،  األردنية،  اجلامعة  والقانون،  الرشعية  لعلوم  دراسات 

)34(، ص360 وما بعدها.
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عدم جواز التحكيم يف العقود اإلدارية)1(؛ ملساس التحكيم بسيادة الدولة، 
عن  الناشئة  املنازعات  نظر  يف  اإلداري  للقايض  األصيل  وباالختصاص 
العقود اإلدارية، وعند ذلك تدخل املرشع املرصي، فأصدر قانون التحكيم؛ 
ُينِْه اخلالف حول جواز  مل  احلقيقة  القائم حوله)2(، ولكنه يف  ليحسم اجلدل 
إىل  ذهبوا  الرشاح  مجهور  أن  من  الرغم  فعىل  اإلدارية،  العقود  يف  التحكيم 
شمول هذا النص للتحكيم يف العقود اإلدارية، ذهب الرأي اآلخر إىل عدم 
جوازه، وأن هذا النص مل حيسم اخلالف حول التحكيم يف العقود اإلدارية، 
بمجلس  والترشيع  الفتوى  لقسمي  العمومية  اجلمعية  أصدرت  وعليه 
الدولة فتواها التي خلصت فيها إىل عدم صحة رشط التحكيم يف منازعات 
العقود اإلدارية)3(، ونظرًا للخالف السائد يف مرص، وحلسم موضوع النزاع 
كان لزامًا عىل املرشع أن يتدخل بنص ترشيعي رصيح حيسم هذا اخلالف، 

لسنة   )47( رقم  املرصي  الدولة  جملس  قانون  من  العارشة  املادة  عليه  نصت  ما  وفق   )1(
1972م، واملادة )172( من الدستور املرصي والتي جعلت اختصاص حماكم الدولة 

دون غريها نظر منازعات العقود اإلدارية.
املادة األوىل منه عىل  التحكيم رقم )27( لسنة 1994م، وقد نصت  لقانون  بإصداره   )2(
أنه »مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات الدولية املعمول هبا يف مجهورية مرص العربية 
أو  العام  القانون  أطراف من أشخاص  القانون عىل كل حتكيم بني  تسي أحكام هذا 
أّيًا كانت طبيعة العالقة القانونية التي يدور حوهلا النزاع إذا كان هذا  القانون اخلاص 
التحكيم جيري يف مرص، أو كان حتكياًم جتارّيًا دولّيًا جيري يف اخلارج، واتفق أطرافه عىل 

إخضاعه ألحكام هذا القانون«.
وذلك بجلسة 18 فرباير سنة 1997م. انظر: أنور أمحد رسالن، التحكيم يف منازعات   )3(
العقود اإلدارية، دراسة مقارنة، جملة األمن والقانون، أكاديمية رشطة ديب، 1998م، 

املجلد )6(، العدد األول، ص227.
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بالتعديل  ثانية  مرة  املرصي  املرشع  تدخل  التطورات  هذه  ظل  يف  وبالفعل 
احلاسم للجدل)1(.

ومما سبق يمكن القول بأن مرشوعية التحكيم يف العقود اإلدارية مّرت 
بحقبة زمنية، فكان األصل العام هو حظر حتكيم العقود اإلدارية، ولكن شهد 
السابق،  يف  عليه  كان  عام  العدول  إىل  أفىض  ملموسًا  تقدمًا  احلديث  العرص 
وأقر بجواز التحكيم رشيطة موافقة رئيس جملس الوزراء، وبصدور »نظام 
جديدة  ضوابط  ُأْرِسَيْت  اجلديد  حلته  يف  احلكومية«  واملشرتيات  املنافسات 
للجوء إىل التحكيم يف العقود اإلدارية، وقد وافق املنظُم يف اجتاهه هذا كالًّ 

من املرشع الفرنيس و املرشع املرصي عىل تفصيل أوردناه سابقًا.

المطلب الثالث: تقييم التحكيم في العقود اإِلدارية:

احلايل  العرص  يف  كبرية  مكانة  حيتل  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  كان  ملا 
برغبة الدولة وأشخاصها العامة يف اللجوء إليه؛ حلسم اخلالفات التي تنشأ 
بينها وبني املتعاقدين معها من أشخاص القانون اخلاص فيام يتعلق بالعقود 
اإلدارية، وملا كان اللجوء إىل القضاء اإلداري يعد تطوياًل يف إهناء اخلصومة 
من  جزءًا  اإلداري  التحكيم  أصبح  اإلداري،  العقد  عن  الناشئ  النزاع  يف 

املنظومة العدلية التي يلجأ إليها األطراف للسعة وكسب الوقت واجلهد.

)1(  قام املرشع املرصي بتعديل املادة األوىل من القانون 27 لسنة 1994م، وذلك بالقانون 
رقم )9( لسنة 1997م بإضافة فقرة ثانية للامدة األوىل إليها تنص عىل أنه: »وبالنسبة 
املختص  الوزير  بموافقة  التحكيم  عىل  االتفاق  يكون  اإلدارية  العقود  منازعات  إىل 
التفويض يف  العامة، وال جيوز  االعتبارية  بالنسبة لألشخاص  اختصاصه  يتوىل  من  أو 

ذلك«.
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من  مجلة  إىل  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  يرتكز  ذلك  عىل  وتأسيسًا 
يف  اإِلدارية  العقود  يف  التحكيم  إعامل  إىل  أدت  التي  واملربرات  االعتبارات 
والسلبيات،  اإلجيابيات  ملعرفة  تقييمه  من  لنا  بد  ال  وعليه  الراهن،  الوقت 
التحكيم« مثله مثل أي نظام قانوين ال يعد خريًا مطلقًا وال رّشًا  فإن »نظام 
مطلقًا، بل له الكثري من املميزات التي جتيز األخذ به وتطبيقه، ولكن تشوبه 
تطبيقه،  يف  والتحفظ  الرتدد  إىل  القانونية  األنظمة  من  الكثري  دفعت  ثغراٌت 
املميزات  ملعرفة  التحكيم؛  تقييم  إىل  التطرق  املطلب  هذا  يف  بنا  جيدر  وعليه 
التي يتميز هبا، والتي أدَّت إىل انتشاره يف العرص احلديث؛ للمحاسن واملزايا 
املكتسبة من اللجوء إليه، ولكنه يف الوقت نفسه ال خيلو من عيوب تعرتيه، 
يف  التحكيم  مزايا  إىل  أوالً  التطرق  بنا  وحيسن  قانوين،  نظام  أي  شأن  شأنه 
العقود اإلدارية يف الفرع األول، وإىل عيوب التحكيم يف العقود اإلدارية يف 

الفرع الثاين، وذلك عىل ما يأيت:

الفرع األول: مزايا التحكيم يف العقود اإلدارية:

التحكيم بوصفه وسيلة بديلة  اللجوء إىل  توجد أسباب كثرية تدعو إىل 
فيام  تلخيصها  يمكننا  والتي  له،  املتعددة  والفوائد  للمزايا  وذلك  للقضاء، 

يأيت:

فإجراءات  والسهولة،  بالبساطة  التحكيم  يمتاز  واملرونة:  1-البساطة 
التحكيم ال يشوهبا التعقيد كالقضاء، كام أن التحكيم يتسم بقدر من املرونة، 
مواءمات  بعمل  القيام  إىل  ويؤدي  عليه،  تعرض  التي  املنازعات  فينظر 
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تعقد  جلساته  أن  كام  السائدة)1(،  والعادات  األنظمة  خالل  من  وتوفيقات 
حكمهم؛  إلصدار  معينة  بمدة  مني  املحكَّ لتقيُِّد  ورسيعة؛  مناسبة  أوقات  يف 
تكون  ما  عادة  الذي  الرسمي  للقضاء  خالفًا  وذلك  املنظور،  النزاع  حلسم 
إجراءاته معقدة، من حيث حتديد موعد، وإبالغ اخلصوم، سواء كان املوعد 
مناسبًا للخصوم أم ال، بخالف التحكيم الذي يكون باتفاق األطراف عىل 

زمانه ومكانه، ورغبتهم يف الوصول إىل العدالة بيس وسهولة)2(.
2-السعة وتوفري الوقت واملال: إن اللجوء إىل القضاء حيتاج إىل جهد 
ونفقات كثرية، ووقت طويل، وهذا ال يوجد يف التحكيم الذي يكون عادة 
الطعن يف  تتعدد درجاته، وطرق  الذي  القضاء  عىل درجة واحدة، بخالف 
يكون  فاملحكم  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  عنه)3(،  الصادرة  األحكام 
يساعده  وهذا  فيه،  للفصل  ومتفرغًا  النزاع،  موضوع  يف  خبريًا  العادة  يف 
النزاع يف أقل وقت ممكن، وبالتايل فإن السعة مطلب رئيٌس يف  عىل حسم 
حيث  من  التحكيم  متيِّز  التي  هي  السعة  بأن  القول  يمكننا  لذا  التحكيم؛ 
احلق  يف  مهم  أثر  له  الوقت  عامل  أن  باعتبار  قيايس؛  وقت  يف  النزاع  فض 

جمال  يف  املنازعات  لفض  إليه  اللجوء  جواز  ومدى  التحكيم  ساري،  شفيق  جورجي   )1(
بدون سنة نرش،  الطبعة األوىل،  القاهرة،  العربية، مرص،  النهضة  دار  اإلدارية،  العقود 

ص 73.
مركز  اإلدارية،  العقود  يف  التحكيم  قانون  يف  احلديثة  االجتاهات  اجلمل،  حييى  د.   )2(

البحوث والدراسات اإلدارية واالقتصادية، مرص، 1995م، ص 11.
الفكر  دار  وضوابطه،  اإلدارية  العقود  منازعات  يف  التحكيم  خاطر:  يوسف  رشيف   )3(

والقانون، مرص، املنصورة، 2011م، الطبعة األوىل، ص 94 وما بعدها.



575
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ضوابط التحكيم في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية  

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

أن  وهو  املتنازعة؛  األطراف  لدى  األسايس  اهلدف  هو  وهذا  فيه،  املتنازع 
يكون التحكيم إلهناء اخلالف يف أقل وقت ممكن.

3-السية: يتميز التحكيم بالسية بعكس القضاء الذي يتميز بالعالنية، 
جماالً  التحكيم  ليفتح  السية؛  هو  وجلساته  التحكيم  إجراءات  يف  فاألصل 
إىل  يصل  املتنازعة؛  األطراف  بني  الناشئ  النزاع  حل  عىل  للعمل  واسعًا 
القضاء  يف  األصل  فإن  املقابل  ويف  ومكانتهام،  النزاع  طريف  عىل  التكتم  حد 
من  ضامنة  وهي  القضاء،  يف  أساسية  قاعدة  اجللسات  فعلنية  العالنية،  هو 
الضامنات القانونية لضامن نزاهة القضاء وحياده، ومع أن هذه العلنية ضامنة 
يف القضاء فإن السية ميزة مهمة يف التحكيم، فطرفا النزاع عندما يلجآن إليه 
حيافظان عىل أرسارمها)1(؛ لذا فإن السية أمر مهم يف التحكيم، وخصوصًا 
يف دخول الدولة مع طرف أجنبي فيام يتعلق بأمور اقتصادية ووطنية يرتتب 

عىل عالنيتها اإلرضار بأحد الطرفني.
4-املحافظة عىل العالقات بني الطرفني: مما يتميز به التحكيم واللجوء 
إليه: بقاء األطراف التي تلجأ إليه عىل عالقة طيبة فيام بينهم؛ إذ يرتقبون ما 
وجود  عىل  األطراف  يساعد  فالتحكيم  وبالتايل  التحكيم،  هيئة  عن  يصدر 
تاليف  ويساعد-أيضًا-عىل  لآلخر،  طرف  كل  يكنها  التي  الطيبة  املشاعر 
وجود األحقاد والعداوات بني األطراف املتنازعة قدر املستطاع، عىل عكس 
القضاء الذي غالبًا ما خيلِّف حقدًا وكراهية بني األطراف املتنازعة، والسبب 
وتستمد  والرتايض،  االتفاق  عىل  يبنى  التحكيم  أن  إىل  رده  يمكن  ذلك  يف 

سامية راشد، التحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة، مرجع سابق، ص 11.  )1(
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هيئة التحكيم سلطتها يف حل النزاع من اتفاق الطرفني عىل ختويل اهليئة هذه 
السلطة.

الطيبة  والعالقات  املودة  بحفظ  يمتاز  التحكيم  فإن  ذلك  عىل  وتأسيسًا 
بني أطراف النزاع، ومن هنا تتجىل مكانة التحكيم يف الوقت الراهن؛ حيث 
عقودها  يف  التحكيم  رشط  فتدرج  األجنبية،  للرشكات  مطلبًا  أصبح  إنه 
اإلدارية؛ من أجل حفظ احلقوق واملودة، وبقاء العالقة مع صاحب املنشأة، 

واستمرار تبادل العالقات بينهام فيام بعد)1(.

التحكيم  أن  شك  ال  اخلربة:  أصحاب  من  مني  املحكَّ اختيار  5-حرية 
اخلربة،  ذوي  من  مني  املحكَّ اختيار  يف  احلق  النزاع  أطراف  بإعطاء  يمتاز 
األمان  حيقق  الذي  األمر  مبارش؛  غري  أم  مبارش  بطريق  االختيار  كان  سواٌء 
االختيار،  حرية  بمنحهم  فيهم  الثقة  وزرع  النزاع،  أطراف  لدى  والطمأنينة 
والتخصص،  اخلربة  أصحاب  مني  للمحكَّ يكون  ما  عادة  االختيار  وأساس 
ليس فقط من الناحية القانونية، بل من الناحية الفنية-أيضًا-)2(، فالتحكيم 
يبعث الطمأنينة يف نفوس أطراف النزاع باعتباره الطريق املثىل أمام األطراف، 

الدولة  سيادة  بمبدأ  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  تأثر  مدى  شعبان،  إبراهيم  عيل  د.   )1(
والعربية  اإلسالمية  الدراسات  كلية  احلقوقية،  جملة  السعودي،  النظام  عىل  بالتطبيق 

للبنات باإلسكندرية، 2017م، املجلد السابع، العدد الثالث والثالثون، ص 335.
بودالل فطومة، التحكيم يف العقود اإلدارية، رسالة دكتوراه، جامعة اجليالن اليابس،   )2(

سيدي بلعباس، كلية احلقوق والعلوم السياسة، 2015م-2016م، ص 100.
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رفع  مواعيد  لفوات  مستحياًل؛  القضاء  إىل  اللجوء  أصبح  إذا  وخصوصًا 
الدعوى)1(.

الفرع الثاين: عيوب التحكيم يف العقود اإلدارية:

اإلدارية،  العقود  يف  التحكيم  هبا  يتميز  التي  األمور  سبق  فيام  أوردنا 
بعض  يعرتيه  املقابل  يف  لكنه  وحماسنه،  وإجيابياته  مكانته  أبرزت  والتي 
ولكي  وسلبياٍت،  إجيابياٍت  نظام  لكل  أن  يف  شك  وال  واملساوئ،  العيوب 
دفعت  التي  والثغرات  العيوب  بعض  يشوبه  التحكيم  فإن  منصفني  نكون 
الكثري من الدول إىل رفضه، والتوقف عن اللجوء إليه إال يف حال الرضورة 

القصوى، وسنذكر فيام يأيت هذه العيوب عىل وجه اإلمجال:

1-التكلفة املالية: يكلف اللجوء إىل التحكيم يف غالب األحيان نفقات 
دولية،  أطراف  فيه  بنزاع  تعلق  إذا  وخاصة  املعقول،  احلد  تتجاوز  باهظة 
التحكيم  مزايا  من  بأن  القول  أن  ونرى  طائلة)2(،  مبالغ  إىل  حينئذ  فيحتاج 
هذا  املعيش،  والواقع  للحقيقة  وخمالف  للصواب،  جمانب  قوٌل  املال  توفرَي 
القضية  يف  املحكمني  أحد  أتعاب  تصل  قد  أنه  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من 

د. خمتار بريري، التحكيم التجاري الدويل، دراسة خاصة للقانون املرصي اجلديد، دار   )1(
النهضة العربية، مرص، القاهرة، 1995م، ص10.

العقود اإلدارية،  التحكيم يف  العقود اإلدارية، د: جابر جاد نصار،  التحكيم يف  انظر:   )2(
مركز  اإلدارية،  للعلوم  السادات  أكاديمية  اإلدارية،  البحوث  جملة  مقارنة،  دراسة 
البحوث واالستشارات والتطوير، القاهرة، العدد الثاين، 2002م، ص72، وجورجي 
العقود  جمال  يف  املنازعات  لفض  إليه  اللجوء  جواز  ومدى  التحكيم  ساري،  شفيق 

اإلدارية، مرجع سابق، ص 85 وما بعدها.
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الدولة  تعينه  الذي  القايض  عليها  حيصل  ال  جّدًا  مرتفعة  مبالغ  إىل  الواحدة 
طيلة عمله يف السلك القضائي.

واللجوء  التحكيم  خيلو  القضائية)1(:  الضامنات  من  التحكيم  2-خلو 
أحكام  يف  الطعن  حق  من  األطراف  حقوق  حتفظ  التي  الضامنات  من  إليه 
تقبل  ال  بالتايل  فهي  هنائية،  التحكيم  هيئة  نتيجة  أن  خصوصًا  املحكمني، 
عند  لألطراف  حرجًا  يسبب  مما  التحكيم،  بطالن  بدعوى  إال  فيها  الطعن 
القضاء،  يف  موجودًا  ليس  األمر  وهذا  التحكيم،  هيئة  قرارات  يف  الطعن 
احلكم،  عىل  االعرتاض  وحق  القضائية  الضامنات  يوفر  القضاء  إن  حيث 
للنظر  األعىل  الدرجة  حماكم  تصدي  األحيان  بعض  يف  األمر  يستدعي  وقد 
األوىل  الدرجة  حمكمة  استجابة  عدم  عند  عليه  املعرتض  املوضوع  يف 
مللحوظاهتا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن املحكم يف بعض األحيان 
ال يكون متخصصًا يف موضوعات حمددة، وكذلك ثقافته وخربته قد تكون 
يف  العدالة  إحقاق  يف  تساعده  ال  القانونية  حنكته  عدم  أن  عن  فضاًل  قليلة، 
من  كبريًا  تأصياًل  مؤصاًل  يكون  الذي  القايض  بخالف  األحوال،  بعض 
يف  فصله  كثرة  أن  إىل  إضافة  املحكم،  من  أكثر  والعملية  العلمية  الناحية 
القضايا تكسبه اخلربة امليدانية طيلة مسريته القضائية، بخالف املحكم الذي 

قد يكون فقط اختري لتحكيم يف نزاع واحد فقط طيلة مسريته التحكيمية.

رسالة  القضائي،  واالختصاص  القضائية  الوالية  نطاق  حتديد  مليجي،  أمحد  انظر:   )1(
دكتوراه، كلية احلقوق يف جامعة عني شمس، 1979م، ص 183 وما بعدها.
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3-التجرد من الطبيعة الرضائية يف بعض األحوال: يتحقق هذا العيب 
الذي يعرتى التحكيم يف بعض األحيان بفرض الطرف القوي سطوته عىل 
الطرف الضعيف الذي ال يملك إال االنصياع هلذا الرشط، سواء عىل صعيد 

األفراد أو الدول، وذلك للحاجة االقتصادية للطرف اآلخر)1(.

الطرف  من  وسيلة-خصوصًا  التحكيم  ُيتخذ  قد  ذلك  عىل  وتأسيسًا 
أم  وطنّيًا  كان  سواٌء  القضاء،  أمام  املثول  من  والتهرب  األجنبي-لإلفالت 
أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  األجنبي،  الطرف  وجود  حالة  يف  دولّيًا 
املحكمني،  اختيار  يف  تؤثر  كثرية  اعتبارات  توجد  العملية  الناحية  من  فإنه 
ويف حتديد القانون املطبق عىل النزاع، وذلك لوجود بعض الدول الرأساملية 
يف  األمر  يضحى  ثم  ومن  التحكيم)2(،  عالقة  يف  أطرافًا  القوية  والرشكات 
حقيقته فرَض إرادٍة من جانب عىل جانب آخر، وإن تم األمر يف هناية املطاف 

يف صورة عقد رضائي.

الشامل  بني  الدولية  التجارة  عالقات  متيز  التي  األساسية  فالسمة 
والتناقض  ناحية،  من  العالقة  هذه  أطراف  بني  التكافؤ  عدم  هي  واجلنوب 
الكبري بني مصالح نفس هذه األطراف من ناحية أخرى، ويتيح عدم التكافؤ 
املتعددة  الرشكات  -وهو  الدولية  التجارة  عقود  يف  األقوى  للطرف  هذا 

منشور  االقتصادية، بحث  اإلدارية  العقود  احلديثة يف  االجتاهات  عمر يوسف علون،   )1(
يف جملة نقابة املحامني األردنية، )الصادرة عن املعهد القضائي األردين(، العدد احلادي 

عرش، 1976م، ص 106.
أمحد الشقريي، التحكيم يف عقود الدولة ذات العنرص األجنبي، جمموعة حمارضات يف   )2(

املوسم الثقايف لنادي جملس الدولة، دون دار نرش، )99/1(.
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اجلنسيات- أن يفرض عىل الطرف األضعف -وهو املرشوعات العاملة يف 
بينها:  ومن  مصاحله،  بتغليب  الكفيلة  الرشوط  من  يشاء  ما  النامية-  الدول 

رشوط التحكيم)1(.

للتحكيم، وعطفًا  والعيوب  املميزات  من  ما سبق عرضه  وتأسيسًا عىل 
عىل ما أوردناه من أنه ال خيلو يشء من عيوب وشوائب تعرتيه، فإنا نقول: 
إن اإلجيابيات أحيانا قد تغطي اجلانب السلبي لليشء، ومن هنا يمكننا القول 
بأن التحكيم يف العقود اإلدارية يف الوقت احلارض مطلب أسايس، ورضورة 
يف  العمرانية،  والنهضة  املتسارعة  االقتصادية  الظروف  حتمتها  قصوى، 
شتى املجاالت، وهلذا نجد أن املنظم يف اململكة العربية السعودية خري شاهد 
املنافسات  »نظام  نظامه  يف  مؤخرًا  عنه  صدر  وما  الشأن،  هبذا  االهتامم  يف 
واملشرتيات احلكومية« فيه إرساٌء للضوابط التي جتيز اللجوء إىل التحكيم يف 
العقود اإلدارية، وهو نفس االجتاه الذي سلكته القوانني املقارنة، كالقانون 
الفرنيس واملرصي وغريها كثري، كل تلك االعتبارات تؤكد مكانة التحكيم 
يف العقود اإلدارية، وما يمتاز به من حفظ احلقوق، واطمئنان النفوس لدى 

الدولة واملتعاقد معها عىل حد سواء.

والتوزيع،  للنرش  الثقافة  دار  الدويل،  التجاري  التحكيم  فوزي حممد سامي،  د.  انظر:   )1(
العقود  يف  التحكيم  نصار،  جاد  جابر  د.   ،36 ص  1995م،  الثالثة،  الطبعة  ن،  عامَّ

اإلدارية، مرجع سابق، ص 72.
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المطلب الرابع: الطبيعة النظامية للتحكيم في العقود اإلدارية:

يف  للتحكيم  النظامية  الطبيعة  حول  الرشاح  بني  وواسع  كبري  جدل  ثار 
النصوص  العقود اإلدارية، ومسوغات هذا اخلالف يمكن ردها إىل غياب 
التحكيم  هذا  طبيعة  قاطع  بشكل  توضح  التي  املرعية  األنظمة  يف  النظامية 
إرادة  إىل  أساسًا  يستند  التحكيم  كان  فلام  عامة،  بصفة  نظامه  إىل  بالنظر 
طريف العالقة، باعتباره طريقًا حلل اخلصومة التي قد تنشأ بينهام، وحيث إنه 
يؤدي إىل صدور حكم من املحكمني الذين خيتارهم الطرفان، ويكون هذا 
احلكم حائزًا لقوة اليشء املقيض به، وواجَب التنفيذ، فقد ثار تساؤل مؤداه: 
-أي:  بينهام  مزجيًا  أم  قضاًء  أم  عقدًا  أُيَعدُّ  للتحكيم؟،  النظامية  الطبيعة  ما 

خمتلطًا- أم مستقاًل بذاته؟ فاختلفت آراء الرشاح فيه عىل النحو اآليت:

التعاقدية: أوالً: الطبيعة 

طاملا  للتحكيم،  التعاقدية  بالطبيعة  القول  إىل  الرشاح  من  عدد  يذهب 
خارجه؛  أو  العقد  يف  االتفاق  خالل  من  األطراف  إرادة  عىل  س  يؤسَّ أنه 
هي  األطراف  فإرادة  اإلداري،  العقد  حول  نزاع  من  ينشأ  قد  ما  حلسم 
املحرك األسايس لعملية التحكيم لدى القائلني هبذا الرأي، وهو ما يعني أن 
له إال  إذ ال وجود  إرادة األطراف؛  التقاء  التحكيم يف جوهره وحقيقته هو 
األمر  مشارطًة،  أم  حتكيم  رشَط  االتفاق  أكان  سواٌء  النزاع،  أطراف  باتفاق 
الذي يؤكد الطبيعة التعاقدية للتحكيم)1(، مما يشري إىل أن القول هبذا االجتاه 

د. أمحد حممد حشيش، طبيعة املهمة التحكيمية، دار الكتب القانونية، مرص، القاهرة،   )1(
2007م، ص 81.
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عن  الناتج  التحكيم  وهذا  القضاء،  إىل  اللجوء  عن  ضمنّيًا  تنازالً  يتضمن 
التزام  يتطلب  مما  أطرافه،  إرادة  َم سلطته من  املحكَّ يعطي  التعاقدية  الطبيعة 
إليه، والتزام  املنهى  النزاع  التحكيم عند حكمه يف  املحكم برشوط وحدود 

األطراف بتنفيذ حكم التحكيم)1(.

كام أنه يظهر لنا أنه يرتتب عىل اختيار التحكيم وسيلًة بديلًة عن القضاء 
بعرض  التحكيم  طريف  التزام  يف  يتمثل  إجيايب  أثر  أثران:  االجتاه  هلذا  وفقًا 
القضائية  املحاكم  من  بدالً  فيه  للفصل  حتكيمية  هيئة  عىل  بينهام  النزاع 
االتفاق  يف  املحدد  النزاع  عرض  منع  يف  يتمثل  سلبي  آخر  وأثر  املختصة، 
عىل التحكيم عىل القضاء العام يف الدولة، ومنع هذا القضاء من الفصل فيه 

باتفاق أطراف النزاع عىل اللجوء إىل التحكيم)2(.

وإذا أمعنَّا النظر فيام ذهب إليه أصحاب هذا االجتاه وجدنا أن رأهيم ال 
مبدأ  إطالق  إىل  للتحكيم  التعاقدية  الطبيعة  إفضاء  بسبب  النقد؛  من  يسلم 
دون  خيتارونه  الذي  واملحكم  النزاع  ألطراف  األمر  وترك  اإلرادة،  سلطان 
مبالغتهم  ُيْظِهُر  االجتاه  هذا  أن  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  منهم،  قيد 
فاملحكم  للتحكيم،  القانونية  الطبيعة  حتديد  يف  احلريَة  األطراف  إعطاء  يف 
إرادة  وفق  وليس  القانون،  وفق  حيكم  عليه  املعروض  النزاع  يف  فصله  عند 
أمام  البطالن  دعوى  طريق  عن  بالتحكيم  الطعن  رفع  أن  كام  األطراف، 

د. سليامن الطاموي، األسس العامة للعقود اإلدارية، دار الفكر العريب، مرص، القاهرة،   )1(
1426هـ-2005م، ص 187.

اململكة  الرشد،  مكتبة  اإلدارية،  للعقود  العامة  النظرية  شطناوي،  خطار  عيل  د.  أ.   )2(
العربية السعودية، 1435هـ، الطبعة األوىل، ص 372.
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طبيعته  ينفي  وال  للتحكيم،  العقدية  الطبيعة  يؤكد  ال  املختصة  املحكمة 
القضائية)1(.

القضائية: الطبيعة  ثانيًا: 

ذهب أصحاب هذا الرأي)2( إىل صبغ التحكيم يف العقود اإلدارية بالصبغة 
باعتبار  موضوعية-مادية-،  معايري  تغليب  إىل  ذلك  يف  مستندين  القضائية، 
املوضوعي  االعتبار  وتأسيس  املحكم،  إىل  واملوكلة  املسندة  املهمة  طبيعة 
القانون، حيث  التحكيم هو جوهر القضاء، وهو تطبيق إرادة  يستند إىل أن 
إن أطراف الدعوى عندما يلجؤون إىل التحكيم يتنازلون عن حقهم يف رفع 
فيه  خيتارون  آخر  قضاء  لصالح  الدولة  تنظمه  الذي  القضاء  أمام  الدعوى 
قضاهتم، وتعرتف به الدولة، األمر الذي جيعل التحكيم شأنه شأن القضاء 
الرأي  هذا  أصحاُب  وَيْعِضُد  بأحكامه)3(،  الداخيل  القانون  يعرتف  الذي 
رأهَيم بمسألة تطبيق قواعد القانون الواجب التطبيق، ومدى التزام املحكم 
به، من حيث إصداره للحكم، واتباع اإلجراءات التي حتددها األنظمة دلياًل 
عىل طبيعة التحكيم القضائية، من حيث إنه سلطة قائمة بذاته، بغض النظر 
بالطرق  األشخاص  إىل  القوانني  بموجب  الدولة  فتمنحها  يتوالها،  عمن 

د. أمحد حممد حشيش، طبيعة املهمة التحكيمية، مرجع سابق، ص 82.  )1(
دار  مقارنة،  دراسة  الكويت،  يف  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  عواد،  فالح  خالد  د.   )2(

النهضة العربية، 2010م، الطبعة الثانية، ص 45.
للقانون رقم )27( لسنة 1994م  التحكيم، طبقًا  الوجيز يف  السيد الصاوي،  د. أمحد   )3(
عىل ضوء أحكام القضاء والتحكيم الدويل، الطبعة الرابعة خاصة باملؤلف، 2013م، 

ص 11.
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التي حددها القانون، إما بصورة دائمة، وإما بصورة مؤقتة كاملحكم، فضاًل 
الناحية املوضوعية هو ذات  عن ذلك فإن العمل الذي يقوم به املحكم من 
عىل  املوضوعي  املعيار  ترجيح  يتطلب  وهذا  القايض؛  به  يقوم  الذي  العمل 

املعيارين: الشكيل والعضوي يف حتديد الطبيعة القانونية للتحكيم)1(.

به؛  اًم  ليس مسلَّ للتحكيم  القضائية  بالطبيعة  القائل  الرأي  أن هذا  ونرى 
سبيل  عىل  فهو  القايض،  بسلطات  يتمتع  ال  للنزاع  نظره  أثناء  املحكم  ألن 
املثال ال يستطيع أن يلزم شاهدًا باحلضور، أو أن يلزم من ليس خصام بتقديم 
مستنٍد مهام كانت أمهيته للفصل يف النزاع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن 
الطبيعة القضائية ال تستقيم مع طبيعة التحكيم؛ ألن القضاء سلطة عامة من 
سلطات الدولة ال يتوالها إال القايض الذي يمثل الدولة، بعكس التحكيم، 
كام أن املحكم ال يتقيد دومًا بالقانون، عىل عكس القايض الذي يلتزم دائاًم 

القانون)2(. بتطبيق 

املختلطة: الطبيعة  ثالثًا: 

بني  مجعًا  للتحكيم؛  املختلطة  بالطبيعة  القول  إىل  الرشاح  من  عدد  اجته 
القائمة  املختلطة  املزدوجة  بالطبيعة  التحكيم  بصبغ  السابقني،  االجتاهني 
ب من عدة إرادات، من إرادة املرشع التي حتدد نطاق  عىل أن التحكيم مركَّ
احلق، ومضمونه يف التحكيم، وكيفية ممارسته، ومن إرادة األطراف القائمني 

الفكر  دار  الدولية،  التجارة  عقود  يف  اإللكرتوين  التحكيم  إبراهيم،  ممدوح  خالد  د.   )1(
العريب، مرص، القاهرة، 2008م، الطبعة األوىل ص 23.

د. فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 63.  )2(
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التحكيم،  عىل  االتفاق  صورة  يف  الساكنة  اإلرادة  هذه  حترك  يف  بالتحكيم 
ومن إرادة املحكمني التي تدور يف هاتني اإلرادتني)1(.

وعضدوا رأهيم بأن املرحلة األولية للتحكيم ذات طبيعة تعاقدية بتوفر 
اجتاه إرادة األطراف اجلوهرية يف حتديد اهليئة التحكيمية والقانون الواجب 
ذات طابع قضائي، من حيث حيازة  للتحكيم  الثانية  املرحلة  وأن  التطبيق، 
إلجراءات  وخضوعه  تنفيذه،  بإمكانية  به  املقيض  األمر  قوة  التحكيم  حكم 

الطعن أمام املحكمة املختصة)2(.

طبيعة  يف  خمتلفني  نظامني  بني  اجلمع  يصعب  بأنه  الرأي  هذا  انُتقد  وقد 
آن  يف  للتحكيم  والقضائية  التعاقدية  بالطبيعة  القول  يمكن  فال  واحدة، 
االستناد  دون  واحد  قول  يف  القولني  بني  جيمع  القول  هذا  وبأن  واحد)3(، 
هبذا  وكأهنم  النظرية،  هذه  عليه  تتأسس  التحكيم  لطبيعة  منطقي  لتحليل 

القول حاولوا الفرار من التحديد الدقيق لطبيعة التحكيم النظامية.

املستقلة: الطبيعة  رابعًا: 

طبيعته  أساس  عىل  التحكيم  تكييف  إىل  املعارصين  الرشاح  أغلبية  اجته 
كطريق  للقضاء  البديلة  الوسائل  من  غريه  عن  متيِّزه  التي  املستقلة  الذاتية 

د. نادر حممد إبراهيم، مركز القواعد غري الدولية أمام التحكيم االقتصادي الدويل، دار   )1(
الفكر العريب، مرص، اإلسكندرية، الطبعة الثانية، 2002م، ص 39.

د. أمحد حممد حشيش، طبيعة املهمة التحكيمية، مرجع سابق، ص 81.  )2(
مرص،  املعارف،  منشأة  التحكيم،  لنظام  القانونية  الطبيعة  التحيوي،  السيد  حممود  د.   )3(

اإلسكندرية، 2003م، ص 15.
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لفض املنازعة فيام يتعلق بالعقود اإلدارية، وعليه فال يمكن اعتبار التحكيم 
ال  بل  إطالقه،  عىل  قضاًء  -أيضًا-  اعتباره  يمكن  وال  ذاته،  حد  يف  عقدًا 
يمكن إسقاط وصف االزدواجية عليه، ولكن التحكيم يف هناية املطاف هو 
نظام قانوين مستقل، أي: ذو طبيعة خاصة وذاتية مستقلة؛ إذ جيب أن ينظر 
إليه دون ربطه بفكرة العقد أو باحلكم القضائي، وإنام ينظر إىل اهلدف الذي 
يرمي إليه اخلصوم من جلوئهم إىل التحكيم، أال وهو السعي إىل العدالة عىل 
قضاء  فالتحكيم  القضائي؛  احلكم  عليها  يقوم  التي  تلك  عن  ختتلف  أسس 

خاص.

عىل  تقوم  التي  املستقلة  الطبيعة  ذاتّية  إىل  االجتاه)1(  هذا  أنصار  ويستند 
التحكيم،  هيئة  وقضاء  التحكيم،  اتفاق  أساسيان:  شقان  به  قانوين  قالب 
باخلصومة،  املحكم  ودراية  بخربة  والثاين  األطراف،  بإرادة  األول  ويتحقق 
عىل  ينطوي  ولكنه  العقد،  جنس  من  التحكيم  فإن  األساس  هذا  وعىل 
خصائص ذاتية متيزه عن غريه من العقود، وأن حكم املحكم هو من جنس 
عمل القضاء، غري أنه يف صورة خاصة متيزه عن القضاء يف صورته املألوفة 

بحسم اخلالف بشكل هنائي)2(.

من الذين أيدوا هذا الرأي: د. وجدي راغب، وقد ذكر تأييده هلذا الرأي يف بحث له   )1(
منشور بعنوان: »هل التحكيم نوع من القضاء؟«. ملزيد من التفاصيل انظر: د. وجدي 
راغب فهمي، بحث بعنوان: »هل التحكيم نوع من القضاء؟«، جملة احلقوق، بجامعة 

الكويت، العدد األول، يونيو، 1993م، ص 131.
 R.DAViD: Larbitrage comimercial international en Droit compare, :انظر  )2(
القضاء؟،  من  نوع  التحكيم  هل  فهمي،  راغب  وجدي  يف:  إليه  مشار   ،1969,P.513

مرجع سابق، ص 131.
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التحكيم  طبيعة  يف  االجتاهات  هذه  من  عرضه  سبق  ما  عىل  وتأسيسًا 
النظامية، نرى أن األَوىل بالقبول هو الرأي القائل بالطبيعة الذاتية للتحكيم، 
أن  الرضوري  من  فليس  والعقد،  القضاء  عن  مستقل  كنظام  هبا  ينفرد  التي 
يتصف التحكيم بالصفة العقدية استنادًا الجتاه إرادة األطراف، كام أنه ليس 
إجراءات  إضفاء  إىل  استنادًا  القضائية  بالصبغة  يصطبغ  أن  الرضوري  من 
الذاتية  بالصبغة  التحكيم  صبغ  علينا  حيتم  مما  القضائي،  النظام  تشبه  حمددة 

املستقلة.



588
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ضوابط التحكيم في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية  

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

الثاني المبحث 
صور ضوابط التحكيم وفق نظام المنافسات 

الحكومية والمشتريات 

التنفيذية  والئحته  احلكومية  واملشرتيات  ملنافسات  نظام  صدور  ُيشكل 
أنه  نجد  حيث  السعودية  العربية  باململكة  اإلدارية  العقود  يف  نوعية  نقله 
العقود  يف  حتكيم  أّي  منها  ينبثق  التي  األساسية  الضوابط  ووضع  أرسى 
بعد  واخلمسون  الرابعة  املادة  أوردهتا  معينة  ضوابط  هلا  وجعل  اإلدارية، 
املئة من »الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية«)1( والتي 
الفقرة  يف  ورد  ما  مراعاة  مع  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  ضوابط  حرصت 
الثانية من املادة الثانية والتسعني من النظام، باشرتاط الصريورة باالتفاق إىل 
التحكيم من توفر تلك الضوابط التي نصت عليها الالئحة)2(، مما يقودنا يف 
هذا املبحث إىل التطرق هلا بإفراد كل ضابط يف مطلب مستقل، وعليه سوف 
األول(  )املطلب  يف  اإلداري  العقد  حتكيم  عىل  الوزير  موافقة  إىل  نتطرق 

الصادرة بموجب قرار وزير املالية رقم )1242( وتاريخ 1441/3/21هـ، واملعدلة   )1(
بموجب القرار الوزاري رقم )2479( وتاريخ 1441/8/11هـ.

 )92( املادة  من   )2( الفقرة  مراعاة  مع  التنفيذية  الالئحة  من   )154( املادة  يف  جاء   )2(
مراعاة  اجلهة احلكومية  »أنه جيب عىل  ييل:  ما  اإلدارية  العقود  نامذج  النظام ووفق  من 
تتجاوز  التي  العقود  عىل  التحكيم  يقترص  )أ(  اآلتية:  التحكيم  ورشوط  متطلبات 
قيمتها التقديرية مئة مليون ريال. )ب( يكون التحكيم وفقًا لنظام التحكيم السعودي 
اململكة،  التحكيم لدى هيئات حتكيم دولية خارج  التنفيذية، وال جيوز قبول  والئحته 
وتطبيق إجراءاهتا إاّل يف العقود مع األشخاص األجانب. )ج( موافقة وزير املالية عىل 

رشط التحكيم. )د( ينص عىل التحكيم ورشوطه يف وثائق العقد«.
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أنظمة  وتطبيق  الثاين(  )املطلب  يف  حمددة  عقود  عىل  التحكيم  اقتصار  وإىل 
والنص  الثالث(  )املطلب  يف  املنازعة  موضوع  اإلداري  العقد  عىل  اململكة 
عىل التحكيم يف العقد اإلداري يف )املطلب الرابع(، وذلك عىل النحو اآليت:

المطلب األول: موافقة الوزير على تحكيم العقد اإلداري:

العقود  يف  التحكيم  احلكومية«  واملشرتيات  املنافسات  »نظام  أجاز 
عىل  نصت  التي  النظام)1(  من   )92( املادة  من   )2( الفقرة  نص  يف  اإلدارية 
ما  وفق  التحكيم  عىل  الوزير-االتفاق  موافقة  احلكومية-بعد  »للجهة  أنه: 
للجهة  اإلذن  أعطى  املنظم  أن  نجد  النص  هذا  ووفق  الالئحة«،  توضحه 
احلصول  برشط  ولكن  اإلداري،  التحكيم  إىل  باللجوء  احلكومية  اإلدارية 

عىل موافقة الوزير يف هذا الشأن.

وال شك أن هذا اإلذن يعدُّ من أهم ضوابط التحكيم للعقود اإلدارية يف 
اململكة العربية السعودية، وبالتايل ال بد للجهة اإلدارية عند إرادهتا اللجوء 
املوافقة  هنا: هل  املوافقة، ولكن اإلشكال  أن حتصل عىل هذه  التحكيم  إىل 

سابقة أو الحقة؟.

ولإلجابة عىل ذلك نقول: إن املقصود باملوافقة هنا اإلذن يف حتكيم العقود 
ويمكن  الحقة،  بأهنا  البعض  يفهم  كام  وليست  مسبقة،  كوهنا  هو  اإلدارية 

وتاريخ  )م/128(  رقم  املكي  باملرسوم  الصادر  احلكومية«  واملشرتيات  املنافسات  »نظام   )1(
1440/11/13هـ.
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االستناد هنا إىل نص املنظم بقوله: »بعد موافقة الوزير«)1(، وهذا قيد يفهم 
منه حصول اإلذن املسبق من الوزير للموافقة عىل التحكيم، وليس املقصود 
قد  ولكن  التحكيم،  مشارطة  يسمى  فيام  متأخرة  تأيت  التي  الالحقة  املوافقة 
التعاقد وإبرام  الوزير مبدئية عىل  يرد تساؤل آخر مؤداه: هل تكون موافقة 
العقد، أو جيب أن تكون املوافقة رصحية عىل رشط التحكيم ذاته؟. وبمعنى 

آخر: ما مدى هذه املوافقة؟ أهي مبدئية أم رصحية؟.

نظام  من   )92/2( املادة  بأن  القول  يمكننا  التساؤل  هذا  عىل  لإلجابة 
رشط  عىل  الرصحية  املوافقة  منها  يفهم  احلكومية  واملشرتيات  املنافسات 
املنظم  بأن  القول  املوافقة مبدئية، وعليه يمكن  التحكيم ذاته، وليست تلك 
األنظمة  بعض  فيه  وقعت  الذي  اإلشكال  هذا  بيان  يف  ُوفَِّق  قد  السعودي 

املقارنة.

وعىل أي حال، ويف ضوء ما سبق فإن هنا تساؤالً آخر، وهو: هل تتعارض 
املنافسات  نظام  من   )92/2( املادة  يف  عليها  املنصوص  الوزير  موافقة 
عليها  املنصوص  الوزراء  جملس  رئيس  موافقة  مع  احلكومية)2(  واملشرتيات 

يف املادة )10/2( من »نظام التحكيم«)3(.

امللكي  باملرسوم  الصادر  احلكومية«  واملشرتيات  املنافسات  »نظام  من   )2/92( املادة   )1(
رقم )م/128( وتاريخ 1440/11/13هـ.

)م/128(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  احلكومية«  واملشرتيات  املنافسات  »نظام   )2(
وتاريخ 1440/11/13هـ.

»نظام التحكيم« الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/34( وتاريخ1433/5/24هـ.  )3(
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لإلجابة عىل ذلك نقول: إن »نظام التحكيم« يف اململكة العربية السعودية 
اإلدارية  منازعاهتا  يف  التحكيم  يف  الراغبة  اإلدارية  اجلهات  عىل  أوجب 
احلصول عىل موافقة رئيس جملس الوزراء، وذلك وفق نص الفقرة )2( من 
للجهات  جيوز  »ال  أنه:  عىل  نصت  التي  التحكيم«،  »نظام  من   )10( املادة 
ما  الوزراء،  جملس  رئيس  موافقة  بعد  إال  التحكيم  عىل  االتفاق  احلكومية 
الالئحة  املادة )9( من  يرد نص نظامي خاص جييز ذلك«، كام أوضحت  مل 
والبيانات  وشكله  للموافقة  التحكيم  تقديم  كيفية  بينت  والتي  التنفيذية، 

الواجب تضمنها يف طلب التحكيم)1(.

ألزم  السعودية  العربية  اململكة  يف  املنظم  أن  نجد  سبق  ما  عىل  وتأسيسًا 
رئيس  من  املوافقة  بأخذ  معها  واملتعاقد  احلكومية  اإلدارية  اجلهات  من  كالًّ 
العموم،  وجه  عىل  اإلدارية  املنازعة  يف  التحكيم  أجل  من  الوزراء  جملس 
ولكن املنظم اشرتط أن تكون هذه املوافقة سابقًة عىل اللجوء إىل التحكيم، 
أعضاء  من  غريه  دون  فقط  الوزراء  جملس  رئيس  عىل  املوافقة  قرص  مع 
ولعل  عدمها،  أو  املوافقة  يف  تقديرية  سلطة  يملك  الذي  فهو  املجلس، 
يف  التحكيم  إىل  اللجوء  يف  اإلرساف  عدم  هي  املوافقة  إجياب  من  احلكمة 
ذات  اإلدارية  للعقود  بالنسبة  أمان  صامم  تعد  أهنا  كام  اإلدارية،  املنازعات 
الطابع الدويل؛ الرتباطها الوثيق بأمور املرشوعات الكربى للتنمية، كام تعد 

انظر املادة )9( من الالئحة لنظام التحكيم الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم )541(   )1(
.https://cutt.us/j8l2t :وتاريخ 1438/8/26هـ، عىل الرابط
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يف  الوطنية  للرشكات  التنافسية  القدرة  تقوية  إىل  تؤدي  التي  العوامل  أحد 
مواجهة الرشكات األجنبية)1(.

إال أن هناك قيدًا يرد عىل املادة العارشة من »نظام التحكيم«، حيث إهنا 
أجازت اللجوء إىل التحكيم دون احلصول عىل موافقة رئيس جملس الوزراء 
والقيد  االستثناء  فإن هذا  وبالتايل  نظامي جييز ذلك«،  يف حالة »ورود نص 
النص  وجود  حالة  يف  التحكيم  إىل  اللجوء  يف  احلقَّ  اإلدارية  اجلهَة  أعطى 
اخلاص املجيز لذلك، مما يعني عدم احلاجة إىل موافقة رئيس جملس الوزراء، 
االستثناءات  تلك  ومن  يلغيه)2(،  وال  العام  يقيد  اخلاص  ملبدأ  تطبيق  وهذا 
التي أوردها املنظم السعودي يف أنظمته املرعية: »نظام االستثامر التعديني«)3( 
التحكيم  طريق  عن  ونزاعاهتا  خالفاهتا  تسوية  يف  احلقَّ  اجلهَة  أعطى  الذي 

دون موافقة جملس الوزراء وفق املادة الثامنة واخلمسني منه)4(.

د. ماجد راغب احللو، العقود اإلدارية والتحكيم، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، مرص،   )1(
اإلسكندرية، 2004م، ص 187.

املعارف، مرص، اإلسكندرية،  للقانون، منشأة  العامة  النظرية  تناغو،  السيد  سمري عبد   )2(
1985م، ص 418.

وتاريخ  )م/47(،  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  التعديني«  االستثامر  »نظام   )3(
1425/8/20هـ، املوافق 2004/10/4م.

تسوية  االتفاق عىل  أنه: »جيوز  التعديني« عىل  االستثامر  »نظام  من  املادة )58(  نصت   )4(
ألحكام  وفقًا  التحكيم  طريق  عن  والوزارة  له  مرخص  بني  ينشأ  خالف  أو  نزاع  أي 
املظامل  ديوان  يعد  النظام  هذا  وألغراض  السعودية،  العربية  اململكة  يف  التحكيم  نظام 

هو اجلهة املختصة أصاًل لنظر النزاع«.
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وال شك يف أن »نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية«)1( أجاز اللجوء 
جملس  رئيس  موافقة  عىل  احلصول  دون  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  إىل 
نظامه  يف  املنظم  أرساها  جديدة  وضوابط  معايري  وفق  ولكن  الوزراء، 
املنافسات  »نظام  من   )92/2( املادة  منطوق  فإن  احلال  وبطبيعة  اجلديد، 
واملشرتيات احلكومية« أجاز للوزير-أْي: وزير املالية-اللجوء إىل التحكيم 
اإلداري للجهات اإلدارية بنص خاص، وهذا من وجهة نظرنا تقييد ملطلق 
اشرتاط،  والتقييد  التحكيم«)2(،  »نظام  من   )10( املادة  من   )2( الفقرة 
املنافسات  املادة )92/2( من »نظام  الوارد يف  املقيد)3(  واملطلق حممول عىل 
من  املوافقة  حصول  اشرتاط  إلطالق  قيدًا  فتكون  احلكومية«،  واملشرتيات 
رئيس جملس الوزراء يف اللجوء إىل التحكيم، وفق النص اخلاص الوارد يف 
املادة )92/2( من النظام، ولكن برشط توفر الضوابط التي أوضحتها املادة 

)154( من »الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية«.
وجممل القول مما سبق: أنه ال تعارض بينهام؛ وذلك ألن »نظام التحكيم« 
خاص  نظامي  نص  يرد  مل  »ما  أنه:  عىل  منه   )10/2( املادة  ونصت  متقدم، 
وأوجد  احلكومية«،  واملشرتيات  املنافسات  »نظام  صدر  ثم  ذلك«،  جييز 
النص الذي جييز ذلك بنص الفقرة )2( من املادة )92(، والتي نصت عىل 

الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/128( وتاريخ 1440/11/13هـ.  )1(
رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  التحكيم«  »نظام  من  املادة )10(  من   )2( الفقرة  نصت   )2(
)م/34( وتاريخ 1433/5/24هـ عىل أنه: »ال جيوز للجهات احلكومية االتفاق عىل 

التحكيم إال بعد موافقة رئيس جملس الوزراء، ما مل يرد نص نظام خاص جييز ذلك«.
الكتاب  دار  األصول،  علم  من  املستصفى  الطويس،  الغزايل  حممد  بن  حممد  حامد  أبو   )3(

العلمية، القاهرة، الطبعة األوىل 1413هـ-1993م، )174/1(.
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ما  وفق  التحكيم  عىل  الوزير-االتفاق  موافقة  احلكومية-بعد  »للجهة  أنه: 
الضوابط  وأوضحت  التنفيذية،  الالئحة  صدرت  ثم  الالئحة«،  توضحه 
دراستنا-،  حمل  هي  -التي  وفقها  التحكيم  عىل  املوافقة  للوزير  جيوز  التي 
وبناًء عليه فإن املنازعة اإلدارية بشكل عام يشرتط فيها احلصول عىل موافقة 
رئيس جملس الوزراء عىل اللجوء إىل التحكيم، وهذا من حيث األصل، وأما 
املادة  من   )2( الفقرة  نظمتها  فقد  خاص  بشكل  اإلدارية  بالعقود  يتعلق  ما 
التحكيم،  عىل  املوافقة  منح  يف  الصالحية  الوزير  إعطاء  عىل  بالنص   )92(
ولكن هذا ليس يف مجيع العقود اإلدارية، بل يف العقود اإلدارية التي تكون 
عليها،  تنطبق  والتي  الالئحة  من  املادة )154(  التي حددهتا  الضوابط  وفق 

فيكون للوزير احلق يف منحها التحكيم عىل وفق ذلك.
دون  التحكيم  إىل  اإلدارية  اجلهة  ذهبت  لو  مؤداه:  آخر  سؤال  وهنا 

احلصول عىل املوافقة الوزير، فام األثر النظامي هنا؟، وما العمل؟.
رشط  اإلدارية  اجلهة  أدرجت  إذا  إنه  نقول:  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
التحكيم يف العقود اإلدارية، أو جلأت إىل التحكيم دون احلصول عىل موافقة 

الوزير، فإنه املسألة من وجهة نظرنا ال خترج عن حالتني:
فإذا رفضت اجلهة  املوافقة،  احلالة األوىل: رفض اجلهة اإلدارية أخذ   -
األمر  هذا  تستدرك  ومل  التحكيم،  عىل  املوافقة  طلب  احلكومية  اإلدارية 
بتقديم الطلب أثناء إجراءات العقد اإلداري، فإن رشاح األنظمة)1( اختلفوا 

يف هذه املسألة عىل رأيني:

الطابع  ذات  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  الشيخ،  اهلل  عبد  عصمت  د.  ذلك:  يف  انظر   )1(
=  ،230 ص  2004م،  1424هـ،  القاهرة  مرص،  العربية،  النهضة  دار   الدويل، 



595
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ضوابط التحكيم في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية  

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

مرفقّيًا،  خطأ  يعدُّ  املوافقة  اإلدارية  اجلهة  أخذ  عدم  أن  األول:  الرأي 
ممثلو  ارتكبه  الذي  اخلطأ  عن  املسؤولية  اإلدارية  اجلهة  حتمل  عليه  ويرتتب 
أصاب  الذي  الرضر  عن  التعويض  ويلزمها  معها،  املتعاقد  لصالح  اإلدارة 

املتعاقد معها، وال يرقى إىل إبطال عقد التحكيم)1(.

فيها؛  السري  يصح  وال  باطلة،  تصري  التحكيم  عملية  أن  الثاين:  الرأي 
ألن أهلية األشخاص االعتبارية العامة يف اململكة يف عملية التحكيم تشابه 
والرضر  النفع  بني  الدائرة  ترصفاته  إن  حيث  من  األهلية،  ناقص  ترصفات 
العامة يف  االعتبارية  األشخاص  فتكون ترصفات  وليه،  إجازة  موقوفة عىل 
باملوافقة عىل  الوزير املختص  اململكة موقوفة عىل إجازة  التحكيم يف  عملية 
التحكيم، وال يعتد بام يصدر من اجلهة اإلدارية دون الرجوع إىل الوزير يف 

التحكيم)2(. عملية 

له  الثاين  فالرأي  جانب،  من  الصواب  من  له  الرأيني  من  كالًّ  أن  ونرى 
وجاهته، حيث إن اجلهة اإلدارية خالفت اإلجراءات النظامية التي أتى هبا 
املنظم يف »نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية« وفق املادة )92/2(، التي 
األساس  وألن  الوزير؛  موافقة  بعد  إال  التحكيم  إىل  ُيصار  ال  أنه  اشرتطت 

= د. حممد رفعت عبد الوهاب، التحكيم يف العقود اإلدارية، جملة كلية احلقوق للبحوث 
القانونية واالقتصادية، جامعة اإلسكندرية، كلية احلقوق، العدد الثاين، 2010م، ص 

466 وما بعدها.
محدي عيل عمر، التحكيم يف عقود اإلدارة: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مرص،   )1(

القاهرة، 1997م، ص 139.
حممد نارص البجاد، التحكيم يف اململكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص 79.  )2(
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القانوين يقتيض أنه إذا بطل العقد الذي يتضمن االتفاق عىل التحكيم بطل 
هذا التحكيم؛ ألنه جزء ال يتجزأ من ذلك العقد.

أن  يف  املتمثل  النية،  حسن  مبدأ  إعامل  من  يعضده  ما  له  األول  والرأي 
اجلهة  تلك  أن  يعتقد  اإلدارية  اجلهة  أجنبّيًا-مع  كان  إذا  املتعاقد-خصوصًا 
منها  والتي  التحكيم،  يف  الصحيحة  اإلجراءات  استوفت  قد  اإلدارية 
احلصول عىل املوافقة، وعليه فإن حرمان املتعاقد من حقه بسبب خطأ جهة 

اإلدارة جمانٌب للصواب.

نظامية  املسألة هو عدم  الوارد يف هذه  اإلشكال  نراه يف  ما  فإن  وبالتايل 
التحكيم لبطالن العقد األصيل؛ لعدم التقيد بام ورد يف نص املادة )92/2( 
يمكن  الوقت ال  نفس  احلكومية«)1(، ويف  واملشرتيات  املنافسات  »نظام  من 
حرمان املتعاقد-وخصوصًا إذا كان أجنبّيًا-، فاحلل هنا وفق ما نراه إحالتها 
املتعاقد،  مع  الصلح  أو  التحكيم،  عىل  للموافقة  إما  املختص  الوزير  إىل 
والرجوع عىل اجلهة اإلدارية، بحكم أهنا هي املسؤولة عام حدث، فهي التي 

تتحمل تبعات اخلطأ املرفقي يف ذلك.

عىل  الوزير  موافقة  طلب  عىل  اإلدارية  اجلهة  موافقة  الثانية:  احلالة   -
من  به  يتمتع  ما  بحكم  التحكيم،  رفض  املختص  الوزير  ولكن  التحكيم، 
صالحيات، وبالتايل اختلف فيام جيب عىل اجلهة اإلدارية حينئذ عىل رأيني:

عىل  االتفاق  الوزير-  موافقة  -بعد  احلكومية  »للجهة  أنه:  عىل   )92/2( املادة  نصت   )1(
التحكيم وفق ما توضحه الالئحة«.
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يف  التحكيم  ألن  التحكيم؛  يف  السري  عدم  عليها  جيب  أنه  األول:  الرأي 
املوافقة  يتعلق بمصلحة عامة، والوزير هو من له صالحية  العقود اإلدارية 
العامة، وعليه فإذا سارت اجلهة اإلدارية يف  ملا تقتضيه املصلحة  أو عدمها؛ 

عملية التحكيم كان عملها باطاًل)1(.

الرأي الثاين: أنه ال مانع من سري اجلهة اإلدارية يف عملية التحكيم، وال 
خيالف  ذلك  ألن  الوزير؛  موافقة  عىل  احلصول  عدم  بحجة  ذلك  من  متنع 
ينسحب  العقود األجنبية، وعليه  الدولية يف  الدويل واألعراف  العام  النظام 
احلكم عىل العقود الداخلية »الوطنية«، وتأخذ حكمها)2(، ومن وجهة نظرنا 
يمكن الرد عىل هذا الرأي بأنه قياس مع الفارق، والفارق هنا واضح وجيل، 
وفق  الوزير  موافقة  باشرتاط  األمر  هذا  أوضح  السعودي  املنظم  إن  حيث 

النص الوارد يف »نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية«.

ورد  ملا  األول؛  الرأي  أصحاب  إليه  ذهب  ما  هو  الصواب  أن  نرى  لذا 
واملشرتيات  املنافسات  »نظام  من   )92( املادة  يف  الوارد  النظامي  النص  يف 
احلكومية«، وألن األصل يف عملية التحكيم التضييق، فهي أمر استثنائي ال 
وألن  العامة،  املصلحة  حتقيق  إىل  يؤدي  الذي  بالقدر  إال  فيه  التوسع  ينبغي 
وأطرافها،  طبيعتها  حيث  من  األخرى،  العقود  عن  ختتلف  اإلدارية  العقود 
يستوجب  فيها  التحكيم  فإن  ولذا  غريها،  عن  هبا  تتميز  خصوصية  فلها 
ومنع  عدمها،  أو  املوافقة  منح  يف  املختص  الوزير  من  واملراقبة  االحتياط 

حممد نارص البجاد، التحكيم يف اململكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص 77.  )1(
د. عصمت عبد اهلل الشيخ، التحكيم يف العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 230.  )2(
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اجلهة اإلدارية التي يرفض طلبها يف التحكيم، وجيب إيقاف سري عملها إذا 
تبني أهنا سارت يف عملية التحكيم، ومعاقبتها؛ خلرقها لألعراف، واملخالفة 

النظامية إلجراءات التحكيم يف العقود اإلدارية.

وجممل القول من خالل ما سبق: أن املنظم يف اململكة العربية السعودية 
املنافسات  »نظام  أرساها  ضوابط  عدة  اإلدارية  العقود  لتحكيم  أوجب 
الوزير  موافقة  عىل  احلصول  اشرتاط  أبرزها:  من  احلكومية«،  واملشرتيات 

التحكيم. لصحة 

أجاز  الفرنيس  فالقانون  املقارنة،  القوانني  سارت  النهج  هذا  وعىل 
التحكيم يف العقود اإلدارية وفق ضوابط وقيود وردت يف تعديله اجلديد)1(، 
عىل  للموافقة  الوزراء  جملس  من  مرسوم  صدور  الضوابط:  تلك  ومن 
املرصي)2(  القانون  سار  نفسه  السياق  وعىل  التحكيم،  رشط  العقد  تضمن 
أن  اإلدارية  العقود  منازعات  يف  التحكيم  عىل  للموافقة  اشرتط  الذي 
بالنسبة لألشخاص  اختصاصه  يتوىل  من  أو  املختص  الوزير  بموافقة  يكون 
يف  للتحكيم  االستثنائية  الطبيعة  معطيات  وفق  وهذا  العامة)3(؛  االعتبارية 
عىل  والضوابط  القيود  من  عدد  بوضع  فيه  التوسع  وعدم  اإلدارية،  العقود 

اجلهات احلكومية يف اللجوء إىل التحكيم؛ وفقًا ملا متليه املصلحة العامة.

بموجب  املعدل  1986م،  أغسطس   )19( رقم  الفرنيس  املدنية  اإلجراءات  قانون   )1(
قانون التحكيم الصادر بموجب املرسوم اجلمهوري رقم )48( يف 2011/1/13م.

قانون التحكيم املرصي املعدل برقم )9( لسنة 1997م.  )2(
الفقرة )2( من املادة )1( من قانون التحكيم رقم )27( لسنة 1994م، املعدل بقانون   )3(

التحكيم رقم )9( لسنة 1997م.
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المطلب الثاني: اقتصار التحكيم على عقود إدارية محددة:

عدة  سلكْته  ما  وهو  احلظر،  هو  اإلدارية  العقود  حتكيم  يف  األصل  كان 
أجل  من  أمور  استجدت  حينام  تغريَّ  احلظر  هذا  ولكن  األمر،  أول  يف  دول 
مواكبة العرص، وألن دوام احلال من املحال، خصوصًا بعد ما شهده العرص 
التقني، فعدلت الكثري من الدول عن  التنمية والتطور  احلديث من تقدم يف 
هذا احلظر، وسلكت مسلك اإلباحة، ولكن بقيود ختتلف من دولة ألخرى، 
ويتضح جلّيًا أن املنظم السعودي وضع ضوابط للتحكيم يف العقود اإلدارية، 

وهي حمل دراستنا.

يسلك  كان  األمر  بداية  يف  السعودي  املنظم  أن  إىل  هنا  اإلشارة  وجتدر 
جاء  ثم  بذلك،  سمح  ثم  اإلدارية،  العقود  يف  للتحكيم  التام  احلظر  مسلك 
جييز  الذي  اخلاص  النص  فأورد  احلكومية«،  واملشرتيات  املنافسات  »نظام 
يف  املنظم  أوردها  ضوابط  وفق  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  إىل  اللجوء 
املطلب وهو  ما نحن بصدده يف هذا  الضوابط  تلك  التنفيذية، ومن  الئحته 

قرص التحكيم عىل عقود إدارية حمددة.

اإلدارية  العقود  وما  بالتحديد؟  املقصود  ما  هنا:  ُيثار  الذي  والسؤال 
املحددة التي َقرَصَ املنظم التحكيم عليها؟.

القيمة  هو  هنا  بالتحديد  املقصود  إن  نقول:  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
املالية للعقد اإلداري، وقد رصح املنظم هبذا األمر عند إيراد الضوابط التي 
الرابعة  املادة  الفقرة األوىل من  أوردت  اإلدارية، حيث  العقود  تنظم حتكيم 
فإذا  العقد،  يف  حمددة  مالية  قيمة  اشرتاط  الالئحة  من  املائة  بعد  واخلمسني 
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نصت  حيث  اإلدارية،  العقود  يف  التحكيم  جاز  املالية  القيمة  هذه  توفرت 
الفقرة  يف  ورد  ما  مراعاة  »مع  أنه:  عىل  املائة  بعد  واخلمسون  الرابعة  املادة 
التحكيم  عىل  لالتفاق  يشرتط  النظام)1(  من  والتسعني  الثانية  املادة  من   )2(
عىل:  بالنص  الالئحة  من  املادة  هذه  من  األوىل  الفقرة  جاءت  ثم  ييل«.  ما 
»أن يقترص التحكيم عىل العقود اإلدارية التي تتجاوز قيمتها التقديرية مائة 

مليون ريال، وجيوز للوزير تعديل هذا احلق وفق ما يراه مناسبًا«)2(.

ووفق هذا الضابط يكون احلد األدنى لقيمة العقد الذي جيوز التحكيم 
ِق هذا الضابط بحسب القيمة املالية يكون العقد  هو مائة مليون ريال، وبتحقُّ
التي  العقود  بأن  القول  يمكن  وعليه  التحكيم،  عىل  لالتفاق  حمالًّ  اإلداري 
للفصل  التحكيم  عىل  االتفاق  جيوز  ال  املبلغ  هذا  عن  التقديرية  قيمتها  تقل 

يف منازعاهتا.

ومما ينبغي اإلشارة إليه أن املادة )154/1( جاء يف هنايتها مبدأ واستثناء 
مناسبًا«،  يراه  ما  وفق  احلق  هذا  تعديل  للوزير  »وجيوز  ونصه:  ذلك،  من 
التساؤل  فإن  عليه  وبناًء  مناسبًا،  يراه  ما  تعديل  يف  احلق  الوزير  بإعطاء 
تعديل  إعطائه احلق يف  للوزير يف  املمنوح  املعيار والضابط  ما  املطروح هنا: 

ما يراه مناسبًا يف القيمة املالية للعقد اإلداري؟.

عىل  االتفاق  الوزير-  موافقة  -بعد  احلكومية  »للجهة  أنه:  عىل   )92/2( املادة  نصت   )1(
التحكيم وفق ما توضحه الالئحة«.

واملشرتيات  املنافسات  لنظام  التنفيذية  »الالئحة  من   )154( املادة  من   )2( الفقرة   )2(
احلكومية«.
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ملا  السعودية  العربية  اململكة  يف  املنظم  إن  نقول:  سبق  ما  عىل  لإلجابة 
قد  اجلديدة  حلته  يف  احلكومية«)1(  واملشرتيات  املنافسات  »نظام  أصدر 
الرابعة  املادة  عليها  نصت  اإلدارية  العقود  حتكيم  يف  جديدة  ضوابط  وضع 
يقتيض  الذي  الضابط  هذا  ومنها  الدراسة-،  -حمل  املائة  بعد  واخلمسون 
ذلك  يف  والسبب  املالية؛  القيمة  بحسب  حمددة  إدارية  عقود  عىل  االقتصار 
الوقت  نفس  يف  ولكن  اإلدارية،  العقود  حتكيم  يف  التوسع  عدم  إىل  يعود 
الضابط  أن  ونرى  مناسبًا،  يراه  ما  تعديل  يف  صالحيًة  الوزيَر  املادة  أعطت 

املمنوح للوزير فيام يراه عائٌد إىل معيار حتقيق املصلحة العامة.

العامة  املصلحة  تغليب  معيار  هو  للوزير  املمنوحة  الصالحية  وأساس 
العام وَصونه،  املال  اإلدارية؛ حلامية  العقود  اخلاصة يف حتكيم  املصلحة  عىل 
املنظم  من  له  املمنوحة  الصالحية  يستخدم  حينام  الوزير  عىل  جيب  وبالتايل 
العقود  الذي تقوم عليه  العامة؛ ألهنا هي األساس  مراعاة دواعي املصلحة 

اإلدارية، وأال خترج الصالحية املمنوحة له عن األهداف املحددة.

وهنا سؤال آخر، وهو: ما احلكمة من حتديد القيمة املالية الذي وضعه 
املنظم قيدًا لصحة التحكيم يف العقد اإلداري؟، أو بمعنى آخر: هل للقيمة 
املالية التي اشرتطها املنظم أثر يف إخراج الكثري من العقود اإلدارية األخرى، 

والتي حتد من عملية حتكيم العقود اإلدارية؟.

)م/128(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  احلكومية«  واملشرتيات  املنافسات  »نظام   )1(
وتاريخ 1440/11/13هـ.
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هبذه  وحتديده  الضابط،  هذا  إيراد  إن  القول:  يمكن  ذلك  عىل  لإلجابة 
القيمة املالية التي أوردهتا املادة يؤدي إىل الرضر؛ ألن حتديد حدٍّ أدنى لقيمة 
أعطاها  التي  الضخمة  املالية  العقود  من  جيعله  املبلغ  هبذا  اإلداري  العقد 
قيمتها  تقل  التي  العقود  أن  وأثر ذلك  التحكيم،  إىل  اللجوء  احلق يف  املنظم 
عن هذا املبلغ ال حيق اللجوء فيها إىل التحكيم، ولكن حيق اللجوء فيها إىل 
القضاء فقط، وهذا حمل نظر يؤخذ عىل املنظم، ونرى أنه كان األوىل أن يعيد 
املنظم النظر يف حتديد القيمة املالية بإدخال العقود املتوسطة فيه؛ ألن ما حيق 

فيه القضاء حيقُّ فيه التحكيم من باب أوىل.

إىل  اللجوء  يف  اإلدارية  اجلهات  عىل  قيدًا  يشكل  احلال  بطبيعة  وهذا 
التحكيم لتسوية املنازعات يف العقود اإلدارية، وال شك يف أن حتديد القيمة 
املالية للعقد اإلداري يشكل أحد ضوابط التحكيم يف العقود اإلدارية وفق 
العقود  نامذج  فإن  وبالتايل  اجلديد،  احلكومية«  واملشرتيات  املنافسات  »نظام 
اإللكرتوين)1( موقع وزارة  املالية يف موقعها  املعدة سلفًا من وزارة  اإلدارية 
الضوابط  هذه  عىل  اشتملت  قد  أهنا  نجد  واملرشوعات،  العقود  يف  املالية 

اجلديدة، والتي منها حتديد القيمة املالية.
فمن النامذج املعدة من وزارة املالية عىل سبيل املثال -نموذج عقد توريد 
عىل  النص  منه  عرش  الثامن  البند  يف  جاء  حيث  الطبية)2(-،  املستلزمات 

موقع وزارة املالية، املكتبة الرقمية، العقود واملشاريع، نامذج العقود 2020-2021م:   )1(
.https://cutt.us/gi2QE :الرابط

املرشوع  اسم  عىل  واملشتمل  الطبية،  املستلزمات  لتوريد  اإلداري  العقد  نموذج  انظر:   )2(
.https://cutt.us/loAEi :ورقم العقد وتاريخ وتوقيعه
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التحكيم، وأنه: »ُيشرتط إلبقاء هذا البند يف النسخة املزمع توقيعها االمتثال 
ألحكام املادة الثانية والتسعني من »نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية«، 
واملادة الرابعة واخلمسني بعد املائة من الالئحة التنفيذية للنظام آنف الذكر، 
واألنظمة املعمول هبا يف اململكة، وحيذف هذا البند كاماًل يف حال عدم توفر 
رشوط التحكيم، أو مل تتم املوافقة واالتفاق عىل التحكيم، كام أن عىل اجلهة 
التحكيم  يقترص  )أ(  اآلتية:  التحكيم  ورشوط  متطلبات  مراعاة  احلكومية 
يكون  )ب(  ريال.  مليون  مائة  التقديرية  قيمتها  تتجاوز  التي  العقود  عىل 
التنفيذية، وال جيوز قبول  السعودي والئحته  التحكيم  لنظام  التحكيم وفقًا 
التحكيم لدى هيئات حتكيم دولية خارج اململكة، وتطبيق إجراءاهتا إالَّ يف 
العقود مع األشخاص األجانب. )ج( موافقة وزير املالية املسبقة عىل رشط 

التحكيم. )د( ينص عىل التحكيم ورشوطه يف وثائق العقد«)1(.

التحكيم،  عىل  عرش  الثامن  البند  اشتامل  نجد  النموذج  هذا  خالل  ومن 
ولكن اشرتط توفر ضوابط التحكيم، ومنها القيمة املالية للعقد، واملقدرة بام 
التحكيم غري  بند  الضابط جيعل  انعدام هذا  مائة مليون ريال، وأن  يزيد عىل 
سائغ يف العقد، وال حيق للجهة اللجوء إىل التحكيم يف حال حصول املنازعة.

الوالية  صاحب  اإلداري  القضاء  ولكون  سبق،  ما  عىل  وتأسيسًا 
التطبيقات  فبالنظر يف  العقود اإلدارية،  واالختصاص األصيل يف منازعات 
حتديد  يف  الضابط  هذا  توافق  التي  املظامل  ديوان  من  الصادرة  القضائية 
العقود بحسب القيمة املالية، بأن تكون قيمتها مائة مليون، كأحد الضوابط 
https:// :انظر: البند )18( من نموذج العقد اإلداري لتوريد املستلزمات الطبية. رابط  )1(

.cutt.us/loAEi



604
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ضوابط التحكيم في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية  

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

املنصوص عليها يف الالئحة املنظمة لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية؛ 
الديوان  من  الصادر  القضائي  احلكم  نجد  اإلدارية،  العقود  حتكيم  لصحة 
املقامة من رشكة أجنبية ضد جامعة سعودية، وحيث إن قيمة  يف القضية)1( 
العقد اإلداري املربم بني الرشكة واجلامعة عىل تصميم وتنفيذ املرافق املؤقتة 
جاهزة الرتكيب تتجاوز مائة مليون كام نص عليه الضابط من حيث القيمة 
وقد  رياالً،   )120.652.077( تبلغ  املربم  العقد  قيمة  إن  حيث  املالية، 
النزاعات  أنواع  كل  »حتال  أنه:  بينهام  املربم  العقد  من  التاسع  البند  يف  جاء 
أعضاء«،  ثالثة  من  يتكون  الذي  التحكيم  إىل  وجدت  إن  اخلالفات  أو 
وتدل وقائع هذه القضية)2( أن الرشكة تقدمت إىل ديوان املظامل لعدم التزام 

رقم القضية )235/ق/1416/2هـ( لعام 1416هـ.  )1(
العقد يف  التاسع من  البند  التحكيم وفق  بناء عىل االتفاق عىل  أنه  تتلخص وقائعها يف   )2(
أثناء تنفيذ العقد اإلداري حدثت منازعة بني جامعة سعودية  حال نشوء اخلالف ويف 
تم  وقد  التحكيم.  طريق  عن  هنائية  بصورة  حلها  عىل  الطرفان  فاتفق  أجنبية  ورشكة 
به، وأصدرت  الطرفني، وأكدا عىل هنائية قرارها واإللزام  اختيار هيئة حتكيم من قبل 
هو  مبلغًا   ... لرشكة   ... جامعة  تدفع  أن  أوالً:  اآليت:  املتضمن  قرارها  التحكيم  هيئة 
البنكية  الضامنات  عن  باإلفراج  اجلامعة  إلزام  ثانيًا:  رياالً.   7.779.566.77
إىل  اجلامعة  تقدم  أن  ثالثًا:  رياالً،   22.031.553 أوجيم وقيمتها  املقدمة من رشكة 
وزارة املالية طلبًا إلعفاء املدعية من غرامات التأخري. غري أن اجلامعة قامت باإلفراج 
6.499.377.26رياالً  وقدره  مبلغًا   ... للرشكة  ودفعت  البنكية  الضامنات  عن 
من  أوالً  البند  يف  الوارد  التحكيم  هيئة  قبل  من  امللزمة  املبالغ  بقية  دفع  عن  وامتنعت 
بإلزام  قرارها، فتقدمت رشكة ... إىل ديوان املظامل بدعوى طلبت فيها إصدار حكمه 
جامعة ... بتنفيذ قرار هيئة التحكيم، وإلزامها بدفع مبلغ 1.280.189.50 رياالً، 
الفرق بني املبالغ املستحقة هلا حسب قرار هيئة التحكيم، واملبالغ التي دفعتها اجلامعة 

هلا استنادًا إىل أن قرارات جلنة التحكيم قضائية واجبة التنفيذ.
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اجلامعة بقرار هيئة التحكيم، وحيث إن هذه القضية تعد األوىل التي تصدى 
نفس  من  حكمني  صدور  اقتضت  جمرياهتا  أن  كام  آنذاك،  املظامل  ديوان  هلا 
العقد  ألن  التحكيم)1(؛  جواز  بعدم  قىض  األول  احلكم  االبتدائية،  الدائرة 
اإلداري الذي جرى فيه التحكيم أمر غري نظامي؛ ملخالفة قواعد إجراءات 
األنظمة املرعية املعمول هبا يف اململكة يف اللجوء إىل التحكيم، واحلكم الثاين 
الرشكة  بني  املربم  العقد  يف  التحكيم  اشرتاط  ألن  التحكيم)2(؛  بجواز  قىض 
واجلامعة كان بموافقة الطرفني عىل إحالة النزاع الناشئ إىل التحكيم، وهو 
املتسبب  عىل  الرجوع  اإلدارية  وللجهة  العدالة،  مقتضيات  ومن  جائز،  أمر 
التدقيق  -هيئة  االستئناف  حمكمة  ولكن  منسوبيها،  من  النظام  خمالفة  يف 
آنذاك- تصدت حلكم الدائرة االبتدائية األخري -القايض بجواز التحكيم-، 
ونقضته، ورفضت دعوى الرشكة املدعية بجميع طلباهتا)3(، مسببة بذلك يف 

إعامل قرار جملس الوزراء)4(، وليس هناك ما يقيد هذا القرار أو خيصصه.

والوقائع  املعطيات  ووفق  الذكر،  السالف  القضائي  احلكم  خالل  ومن 
الضوابط  مع  تتوافق  اإلداري  للعقد  املالية  القيمة  ولكون  القضية،  تلك  يف 
األخذ  مع  احلكومية«،  واملشرتيات  املنافسات  »نظام  هبا  أتى  التي  اجلديدة 

احلكم رقم )32/د/أ/9( لعام 1419هـ. احلكم غري منشور.  )1(
احلكم رقم )2/د/أ/9( لعام 1420هـ. احلكم غري منشور  )2(

حكم هيئة التدقيق رقم )0102/ت/1( لعام 1422هـ. حكم غري منشور.  )3(
أنه: »ال جيوز  نص قرار جملس الوزراء رقم )58( وتاريخ 1383/1/17 واملتضمن   )4(
بينهام  تنشب  قد  التي  املنازعات  لفض  كوسيلة  التحكيم  تقبل  أن  حكومية  جهة  ألي 

وبني أي فرد أو رشكة أو هيئة خاصة«.
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يف االعتبار أن احلكم السالف الذكر سابق عىل الضوابط اجلديدة، ولكن ما 
يعنينا هنا هو االستشهاد بالعقد بكونه من العقود الضخمة من حيث القيمة 
بعض  مع  نختلف  كنا  وإن  ريال،  مليون  مائة  قيمته  تتجاوز  حيث  املالية، 
وموافقة  الصادرين،  حكميها  يف  االبتدائية  الدائرة  أبدهتا  التي  التسبيبات 
الصحيح  التسبيب  يف  توفق  مل  الدائرة  إن  حيث  أحدمها،  عىل  االستئناف 

للحكم الصادر الذي هو حمل نظر -من وجهة نظرنا- ألمرين:

التحكيم  جواز  بعدم  األول  حكمها  يف  الدائرة  استناد  أن  األول:  األمر 
ضمن  التدقيق  هيئة  إليه  استندت  الذي  وهو  الوزراء،  جملس  لقرار  إعامٌل 
أسباهبا يف نقض حكم الدائرة الثاين بجواز التحكيم، باعتبار أن قرار جملس 
مع  منازعتها  لفض  التحكيم  إىل  اللجوء  اإلدارية  للجهات  جييز  ال  الوزراء 

الغري؛ حيث ال يوجد ما يقيده أو خيصصه.

إليه  ذهبت  وما  األول،  حكمها  يف  الدائرة  إليه  ذهبت  ما  أن  رأينا  ويف 
هيئة التدقيق يف االستناد إىل قرار جملس الوزراء -بعدم جواز التحكيم- قد 
يف  -آنذاك-  التحكيم«)1(  »نظام  أن  بدليل  به،  يسلم  وال  الصواب،  جانب 
1403هـ،  عام  يف  صدر  إنه  حيث  بالفعل؛  صادرًا  كان  القضية  نظر  وقت 
»نظام  لـ  سابقًا  كان  أنه  أي:  1383هـ،  عام  يف  كان  الوزراء  جملس  وقرار 
التحكيم«، وبالتايل فإن نظام التحكيم كان ساريًا آنذاك، حيث أكدت املادة 

وتاريخ  )م/46(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  »امللغى«  السابق  التحكيم«  »نظام   )1(
1403/7/12هـ.
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الوزراء، فيكون  بعد موافقة رئيس جملس  التحكيم  الثالثة منه)1( عىل إجازة 
الثالثة،  املادة  التحكيم، وبام تقضيه  نظام  ُملغًى بصدور  الوزراء  قرار جملس 
السعودي، وكانت مرحلة  املنظم  نظر  بيان وجهة  التي كان هلا دور مهم يف 
انتقال من احلظر إىل إباحة التحكيم وإجازته للجهات اإلدارية يف منازعتها 

اإلدارية بشكل عام.

اجلزئية  هلذه  التنبه  املظامل  ديوان  بدوائر  األوىل  كان  ذلك  عىل  وتأسيسًا 
كدليل  الوزراء  جملس  بقرار  الدائرة  استشهاد  إن  حيث  احلكم،  تسبيب  يف 
عىل عدم نظامية التحكيم آنذاك استشهاد غري صحيح؛ ملعارضته لنص املادة 
الثالثة من »نظام التحكيم«، ومفاد التعارض: أن حكم قرار جملس الوزراء 
َ حكاًم  ُملغًى أو مقيٌد بنص املادة الثالثة من »نظام التحكيم«؛ ألن القرار بنيَّ
من  الثالثة  واملادة  التحكيم،  إىل  اللجوء  من  اإلدارية  اجلهات  منع  مفاده 
»نظام التحكيم« بيَّنت حكاًم مفاده جواز جلوء اجلهات اإلدارية إىل التحكيم 
برشط موافقة رئيس جملس الوزراء، وبناء عىل ذلك فاملادة الثالثة من »نظام 
ناسخة  فتكون  له،  مقيدة  أو  للقرار  ناسخة  تكون  أن  تعدو  ال  التحكيم« 
ُملغًى  القرار  حكم  فيكون  القرار،  تاريخ  عىل  النظام  تاريخ  لتأخر  للقرار؛ 
بنسخه؛ ألن النسخ إبطال للحكم؛ ألنه رفٌع له؛ وتكون مقيِّدًة ملطلق القرار؛ 

وتاريخ  )م/46(  رقم  باملرسوم  الصادر  التحكيم«  »نظام  من   )3( املادة  نصت   )1(
لفض  للتحكيم  اللجوء  احلكومية  للجهات  جيوز  »ال  أنه:  عىل  1403/7/12هـ 
جملس  من  بقرار  وجيوز  الوزراء،  جملس  رئيس  موافقة  بعد  إال  اآلخرين  مع  منازعاهتا 

الوزراء تعديل هذا احلكم«.
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موافقة  باشرتاط  وذلك  املقيد)1(،  عىل  حممول  واملطلق  اشرتاط،  التقييد  ألن 
اجلهات  منع  إلطالق  قيدًا  تكون  فإهنا  التحكيم،  عىل  الوزراء  جملس  رئيس 

اإلدارية للجوء إىل التحكيم.

األمر الثاين: أن استناد الدائرة االبتدائية يف حكمها الثاين بصحة التحكيم 
التحكيم عقد صحيح وإن خالف نص قرار  العدالة، وألن عقد  ملقتضيات 
إىل  الرجوع  اإلدارية  للجهة  »إن  بقوهلا:  الدائرة  وسببت  الوزراء،  جملس 
منطوق  مع  أتفق  إنني  وحيث  منسوبيها«)2(،  من  النظام  خمالفة  يف  املتسبب 
التي  املعطيات واألسباب  أختلف يف  أنني  إال  التحكيم،  هذا احلكم بصحة 
الذي  املربر  أن  أرى  وإنني  سليم،  بشكل  تسبب  ومل  التحكيم،  عليها  ُبني 
من  الثالثة  املادة  عليه  نصت  ما  هو  التحكيم  صحة  يف  إليه  االستناد  يمكن 
»نظام التحكيم« آنذاك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيام يتعلق باملوافقة 
عىل إجازته التحكيم ضابطًا لتحكيم العقود اإلدارية يف حلتها اجلديدة، فإن 
املخاطب  املوافقة  هذه  إن  حيث  التحكيم،  صحة  عىل  يؤثر  ال  املوافقة  عدم 
هبا اجلهة اإلدارية دون املتعاقد معها، فإذا أبرم عقد حتكيم دون أخذ املوافقة 
إىل  يرقى  ال  اإلدارة  جهة  فخطأ  التحكيم،  عقد  بطالن  يرتب  ال  ذلك  فإن 

إبطال عقد التحكيم، وإنام يمثل خطأ بحقها.

عىل  سابقًا  صدوره  كان  وإن  الذكر  السالف  احلكم  فإن  حال  أي  وعىل 
ما نحن بصدده من هذه الضوابط التي أتى هبا »نظام املنافسات واملشرتيات 

أبو حامد الغزايل، املستصفى من علم األصول، مرجع سابق )174/1(.  )1(
احلكم رقم )2/د/أ/9( لعام 1420هـ. احلكم غري منشور.  )2(
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هبذا  االستشهاد  إىل  دعانا  الذي  املشرتك  القاسم  فإن  اجلديد،  احلكومية« 
أفىض  ما  التي حددها، وهو  املالية  والقيمة  العقد،  مبلغ  احلكم هو ضخامة 
املالية، إال  القيمة  إىل أن العقد متوافق مع أحد الضوابط اجلديدة من حيث 
أن  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  الحقًا،  إال  تأِت  مل  الضوابط  تلك  أن 
احلكم قد تباينت فيه األحكام الصادرة فيه، واألسباب واملعطيات املستندة 
فيها، وإن كنا نختلف يف املسوغات التي رأينا أهنا ال توافق املعطيات يف ذلك 
الوقت؛ ملا سبق بيانه، إال أنه يف هناية املطاف حكم قضائي له حجيته، ومبدأ 

من مبادئ القضاء اإلداري يف اململكة.
سار  الذي  النهج  ذات  نجد  اخلصوص  هبذا  املقارنة  القوانني  شأن  ويف 
عليه املرشع الفرنيس بإجازته التحكيم يف بعض العقود اإلدارية، مثل: عقود 
واملحليات)1(،  واملديريات  الدولة  تربمها  التي  والتوريد  العامة  األشغال 
كالعقود  للتحكيم  الطبيعي  امليدان  هي  ليست  اإلدارية  العقود  أن  ذلك 
السعودي  املنظم  أحسن  فقد  هلذا  اخلاص،  القانون  ينظمها  التي  التجارية 
التحكيم،  لالتفاق عىل  اإلدارية  اجلهات  قيودًا وضوابط عىل  بوضعه  صنعًا 
ُه التحكيَم عىل طائفة حمددة من العقود اإلدارية من حيث  والتي منها: َقرْصُ
القيمة املالية؛ ألن التحكيم يف العقود اإلدارية أمر استثنائي ال ينبغي التوسع 
القضاء  يسلب  وال  العامة،  املصلحة  حتقيق  إىل  يؤدي  الذي  بالقدر  إال  فيه 
املنظم  أن  نرى  ولكننا  اإلدارية،  العقود  منازعات  يف  والفصل  بالنظر  حقه 
حتديد  حيث  من  الضابط،  هذا  يف  يوفق  مل  اخلصوص  وجه  عىل  السعودي 
وعليه  ريال-مرتفع،  مليون  حدده-مئة  الذي  السقف  وأن  املالية،  القيمة 

انظر: املادة )69( من القانون الفرنيس الصادر يف 17 إبريل 1909م.  )1(
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األوىل  وكان  التحكيم،  إىل  الصريورة  من  اإلدارية  العقود  من  الكثري  خيرج 
العام  املتوسط  املالية، وحتديدها بام يتوافق مع  القيمة  النظر يف  باملنظم إعادة 
للعقود اإلدارية؛ ألجل عدم حرمان تلك العقود من الصريورة للتحكيم يف 

العقود اإلدارية.

اإلداري  العقد  على  المملكة  أنظمة  تطبيق  الثالث:  المطلب 
موضوع المنازعة:

التحكيم  اتفاق  التطبيق عىل  الواجب  القانوين  النظام  أن حتديد  ال شك 
وذلك  التحكيم،  عىل  االتفاق  هذا  صحة  مدى  يف  يظهر  األصل  حيث  من 
ملقتضيات ما سوف جيري تبعًا هلذا األمر للفصل طبقًا للقانون الذي خيضع 
له االتفاق، وهو ما يلقي بظالله عىل مدى صحة حكم التحكيم من جهة، 

وإمكان األمر بتنفيذه من جهة أخرى.
بند  يف  عليه  بالنص  التحكيم  اتفاق  ورد  متى  فإنه  ذلك  عىل  وتأسيسًا 
التحكيم  عىل  االتفاق  فإن  املنازعة؛  أو  النزاع  حمل  اإلداري  العقد  بنود  من 
خيضع يف هذه احلالة للنظام القانوين الذي ينصُّ عىل إخضاع العقد اإلداري 
بام  -وهو  مستقل  اتفاق  صورة  يف  التحكيم  عىل  االتفاق  ورد  إن  وأما  له، 
يعرف بمشارطة التحكيم- فإن حتديد النظام القانوين الواجب التطبيق عىل 
االتفاق عىل التحكيم يف هذه احلالة جيري عىل أساس القواعد املعمول هبا، 
العربية له وجهة  املنظم يف اململكة  بالنظر إىل هذا االتفاق يف ذاته)1(، ولكن 

اإلسالمية  الدراسات  كلية  جملة  اإلدارية،  العقود  يف  التحكيم  الشمري،  هزاع  أمحد   )1(
2020م،  السابع،  املجلد  والثالثون،  السادس  العدد  باإلسكندرية،  للبنات  والعربية 

ص 743.
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املنافسات  »نظام  وفق  اإلدارية  العقود  حتكيم  يف  باملشارطة  يتعلق  فيام  نظر 
واملشرتيات احلكومية« اجلديد)1(.

وقد أوردت »الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية« 
النص عىل النظام الذي جيب تطبيقه يف موضوع املنازعة، بأنه جيب أن يكون 
من  الثانية  الفقرة  نصت  حيث  السعودية،  العربية  اململكة  ألنظمة  خاضعًا 
أنظمة  تطبيق  يتم  »أن  عىل  الالئحة  من  املائة  بعد  واخلمسني  الرابعة  املادة 

اململكة العربية السعودية عىل موضوع املنازعة...«)2(.

العقد  عىل  السعودية  العربية  اململكة  أنظمة  تطبيق  عىل  النص  وُيَعدُّ 
اإلداري موضوع املنازعة من أهم الضوابط املنظمة لتحكيم العقود اإلدارية 
النص  وفق  والتخصيص  التحديد  وجه  عىل  اململكة  يف  املنظم  هبا  أتى  التي 

السالف الذكر.

ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن العقد اإلداري الداخيل أو الوطني املشتمل 
إشكالية،  أي  يثري  ال  التطبيق  الواجب  القانوين  النظام  وفق  التحكيم  عىل 
نصت  ما  وفق  السعودية،  العربية  اململكة  يف  املرعية  األنظمة  بتطبيق  وذلك 
العقد  طريف  أحد  يكون  حينام  يربز  اإلشكال  ولكن   ،)154/2( املادة  عليه 
التطبيق  الواجب  القانوين  النظام  دولّيًا، ومل ينص عىل  أجنبّيًا  اإلداري طرفًا 
والتي  املنافسات،  نظام  من  الذكر  السالفة  الفقرة  يف  احلال  هو  كام  عليه، 
سوف يأيت بيانه يف املطلب الرابع والتايل من هذا املطلب يف ص 621 من هذه الدراسة.  )1(
احلكومية«  واملشرتيات  املنافسات  لنظام  التنفيذية  »الالئحة  من   )154/2( املادة   )2(
الصادرة بموجب قرار وزير املالية رقم )1242(وتاريخ 1441/3/21هـ، واملعدلة 

بموجب القرار الوزاري رقم )2479( وتاريخ 1441/8/11هـ.
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النظام  الدويل مع الشخص األجنبي، ولكنها سكتت عن  التحكيم  أجازت 
الواجب التطبيق يف املسألة.

العربية السعودية أو من يعمل  بأنه قد تربم اململكة  القول  وعليه يمكن 
باسمها وحلساهبا من األشخاص املعنوية عقدًا إدارّيًا مع طرف أجنبي هبدف 
ملتعاقد أجنبي هبدف  اململكة مرشوعًا  أن تسند  أو  تعاقدية،  التزامات  إنشاء 
من  اململكة  تنمية  هبدف  صناعية  منشأة  إقامة  أو  الطبيعية،  الثروة  استغالل 
أجل حتقيق رؤيتها 2030م يف ظل التطور الذي تشهده اململكة، وبالتايل ال 
بد من اللجوء إىل التحكيم؛ حلسم النزاعات التي قد تنشأ بني اجلهة اإلدارية 
والطرف األجنبي يف العقود اإلدارية الدولية؛ ليطمئن الطرف األجنبي عند 
العقود اإلدارية  الذي يسود  التوجه  إن  للعقد؛ بحفظ حقوقه، حيث  إبرامه 
اشتامل  من  التأكد  بعد  إال  التعاقد  إىل  يصري  ال  األجنبي  املتعاقد  أن  الدولية 
العقد عىل التحكيم؛ ملا حيققه له من عدم ضياع حقوقه يف حال نشوء املنازعة 
يف ذلك العقد، وألن خلو العقد من رشط التحكيم قد جيعل اإلدارة تفض 

النزاع أمام القضاء الوطني كام هو احلال يف العقود الداخلية)1(.

واملشرتيات  املنافسات  لنظام  التنفيذية  »الالئحة  فإن  حال  أي  وعىل 
احلكومية« ملا أوردت يف الفقرة الثانية من املادة الرابعة واخلمسني بعد املائة 
اإلشارة إىل النظام القانوين الواجب التطبيق يف التحكيم، وهو أنظمة اململكة 
العربية السعودية فيام يتعلق بالعقود الداخلية أو الوطنية، فقد َأْتَبَعت الفقرَة 

التجارية  العقود  منازعات  لتسوية  التحكيم كأسلوب  اتفاق  أمحد صالح عيل خملوف،   )1(
الدولية، دار النهضة العربية، مرص، القاهرة، الطبعة الثانية، 2005م، ص 213.



613
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ضوابط التحكيم في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية  

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

نصت  حيث  أجنبي،  شخص  عىل  تشتمل  التي  الدولية  بالعقود  يتعلق  ما 
خارج  دولية  حتكيم  هيئات  لدى  التحكيم  قبول  جيوز  »ال  أنه  عىل  الفقرة 
األجانب«)1(،  األشخاص  مع  العقود  يف  إال  إجراءاهتا  وتطبيق  اململكة، 
ووفق هذا النص اشرتط املنظم عدم جواز الصريورة إىل قبول التحكيم لدى 
هيئات حتكيم أجنبية، سواء أكانت دولية أم إقليمية، إال إذا كان أحد أطراف 
العقد طرفًا أجنبّيًا، ولكن اإلشكال هو سكوت املنظم عن النص عىل النظام 
القانوين الواجب التطبيق يف العقود اإلدارية التي يكون فيها الطرف اآلخر 

أجنبّيًا، ويف املقابل نجد أن املنظم حدد ذلك يف العقود املحلية.

وال شك يف أن العقود اإلدارية املحلية ال تثري أي إشكالية يف أن النظام 
العقد؛ ألهنا ختضع  التطبيق متعلق ومتصل باختيار قانون  الواجب  القانوين 
»نظام  يف  املنظم  نص  ذلك  عىل  عالوة  الداخيل،  اإلداري  للقانون  بداهة 
األنظمة  هي  اململكة  أنظمة  أن  عىل  احلكومية«  واملشرتيات  املنافسات 
الواجبة التطبيق عىل موضوع املنازعة، ولكن اإلشكال احلاصل يف التساؤل 
املثار يف األعىل من خلو النظام من حتديد النظام الواجب التطبيق يف العقود 
مما  التطبيق،  واجب  قانوين  نظام  من  بأكثر  التصاهلا  نظرًا  الدولية؛  اإلدارية 

يثري إشكالية تنازع القوانني بشأهنا)2(.

واملشرتيات  املنافسات  لنظام  التنفيذية  »الالئحة  من   )154( املادة  من   )2( الفقرة   )1(
احلكومية«.

النظرية  بني  الدولية  العقد  قانون  اختيار  يف  املتعاقدين  حرية  ياقوت،  حممد  حممد   )2(
مرص،  املعارف،  منشأة  احلديثة،  االجتاهات  بضوء  مقارنة  حتليلية  دراسة  والتطبيق، 

اإلسكندرية، 2004م، ص 7.
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القانوين  النظام  حتديد  عن  املنظم  سكوت  إن  القول:  يمكن  فإنه  وعليه 
املنظم للعقود اإلدارية الدولية مأخذ يؤخذ عىل املنظم، هذا من جهة، ومن 
ملقتضيات  هنا  سكوته  بأن  للمنظم  العذر  التامس  يمكن  فإنه  أخرى  جهة 
املصلحة العامة فيام يؤول إليه العقد اإلداري الدويل يف اختيار النظام القانوين 
األنسب يف عملية التحكيم، وألجل إعطاء األطراف املتعاقدة حرية توجيه 
اتفاقهم عىل  إىل  إضافة  يرونه جيدًا هلم، وعليهم  الذي  النحو  نشاطهم عىل 
الذي  التطبيق  الواجب  القانون  باتفاقهم  حيددوا  أن  التحكيم  إىل  اللجوء 
سيحتكم إليه هذا االتفاق من حيث صحته وإجراءاته وأثره، وهو ما يعرف 

بمبدأ قانون -أو سلطان أو استقالل- اإلرادة)1(.

اختيار  يف  احلرية  املتعاقدين  املنظم  إعطاء  من  سبق  ما  عىل  وتأسيسًا 
إال  عامة،  مصلحة  من  حيققه  بام  الدولية  اإلدارية  العقود  يف  القانوين  النظام 
الرشيعة  يعارض  ال  املختار  القانوين  النظام  ذلك  يكون  أن  إىل  التنبه  ينبغي 
اإلسالمية، حيث إن اململكة العربية السعودية تتميز بكون أنظمتها مستمدة 
الثانية من »نظام التحكيم«)2(، وعليه فإن  املادة  من الرشيعة، وهو ما أكدته 
لألطراف حرية اختيار القانون الذي ينظم اتفاق التحكيم، حتى ولو مل تكن 

د. عبد الرؤوف دبابش، ومجالوي دغيش، مبدأ سلطان اإلدارة يف العقود بني الرشيعة   )1(
 ،)44( العدد  اجلزائر،  بسكرة،  خيرض  حممد  جامعة  اإلنسانية،  العلوم  جملة  والقانون، 

يوليو 2016م، ص 266.
امللكي رقم )م/34( وتاريخ  باملرسوم  الصادر  التحكيم«  »نظام  املادة )2( من  نصت   )2(
وأحكام  اإلسالمية  الرشيعة  بأحكام  اإلخالل  عدم  »مع  أنه:  عىل  1433/5/24هـ 
كل  عىل  النظام  هذا  أحكام  تسي  فيها،  طرفًا  اململكة  تكون  التي  الدولية  االتفاقيات 

حتكيم، أّيًا كانت طبيعة العالقة النظامية التي يدور حوهلا النزاع«.
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القانونية  العالقة  ينظم  الذي  والقانون  عليه  املتفق  القانون  بني  صلة  هناك 
حمل النزاع.

العقود  عىل  التطبيق  الواجب  القانوين  النظام  أن  إليه:  التنويه  جيدر  ومما 
الرغم من إطالق هذا  يتفق عليه األطراف، وعىل  ما  الدولية يكون حسب 
تطبيق  تستبعد  األحيان  بعض  يف  الدولية  التحكيم  هيئات  أن  إال  املبدأ)1( 
القانون الواجب التطبيق؛ حمتجة بمربرات أبرزها: أن هذا القانون ال يصلح 
للتطبيق)2(، ونرى أن هذا االستثناء من املبدأ العام له ما خيصصه، من خالل 
بام حصل يف حتكيم  أن نستشهد  التحكيم، ولنا  ع هبا هيئة  تتذرَّ التي  احلجج 
اخلالف  وحلل  السعودية)3(،  العربية  واململكة  برتولية  رشكة  بني  النزاع 
إبرام  وتم  التحكيم،  عىل  النزاع  هذا  عرض  اململكة  اقرتحت  بينهام  الناشئ 
التحكيم  هيئة  »تتوىل  أنه:  عىل  منها  الرابعة  املادة  ونصت  للتحكيم،  اتفاقية 

أخذت هبذا املبدأ االتفاقيُة األوربية بجنيف سنة 1961م، واتفاقية واشنطن 1965م   )1(
األمم  جلنة  وضعته  الذي  النموذجي  القانون  وكذلك  االستثامر،  منازعات  لتسوية 

املتحدة للقانون التجاري الدويل، واللذان تضمنا اتفاقية نيويورك 1985م.
عالء حميي الدين مصطفى أبو أمحد، التحكيم يف العقود اإلدارية ذات الطابع الدويل،   )2(

كلية احلقوق بجامعة القاهرة، 2005م، ص 140.
يف  أنه  يف  السعودية  العربية  واململكة  برتولية  رشكة  بني  الواقع  النزاع  وقائع  تتلخص   )3(
امتياز  كعقد  البرتول  باستغالل  اتفاقًا  الرشكة  مع  اململكة  أبرمت  25/مايو/1933م 
اململكة  أبرمت  20/يناير/1954م  ويف  باململكة،  الرشقية  املنطقة  يف  عامًا  ستني  ملدة 
مع رشكة برتولية أخرى منافسة اتفاقًا بتأسيس رشكة لنقل البرتول من اخلليج العريب 
الدول األجنبية، وهلذا  البحر األمحر إىل  البحر األمحر، وهلا األفضلية يف شحنه من  إىل 
السبب نشأ اخلالف، واعرتضت الرشكة؛ ألنه يتعارض مع اتفاق االمتياز املمنوح هلا 

سنة 1933م.
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ُعِرَض  السعودية«)1(، وقد  العربية  اململكة  للنظام يف  النزاع طبقًا  الفصل يف 
يتم حتديد  عليها حتى  الواجب  أنه من  التي رأت  التحكيم  هيئة  النزاع عىل 
العقد  يف  القانونية  العالقة  تكييف  املنازعة  عىل  التطبيق  الواجب  القانون 
املربم  العقد  كان  إذا  ما  معرفة  أجل  من  املنازعة(؛  )حمل  الطرفني  بني  املربم 
بني احلكومة السعودية والرشكة البرتولية األوىل يعد ترصفًا صادرًا باإلرادة 
اخلاص،  القانون  عقود  من  عقدًا  أو  إدارّيًا  عقدًا  أو  عاّمًا  عقدًا  أو  املنفردة، 
وخلصت هيئة التحكيم إىل رفض األخذ بوجهة النظر التي أبدهتا احلكومة 
السعودية يف تطبيق أنظمة اململكة؛ بسبب أن النظام السعودي -آنذاك- ال 
يفرق  اإلداري؛ ألنه ال  القانون  فكرة  منه  تتفرع  الذي  العام  القانون  يعرف 
قاعدة  ثابتة واحدة، هي  قاعدة  املعاهدات واالتفاقيات، فكلها حتكمها  بني 

أن العقد رشيعة املتعاقدين)2(.
وانتهت هيئة التحكيم إىل أن تكييف العقد املربم بني احلكومة السعودية 
الرشكة البرتولية األوىل أنه يعد عقدًا غري مسمى، ال يمكن إدراجه يف الطوائف 
ال  السعودي  القانون  ألن  إدارّيًا؛  عقدًا  اعتباره  ورفضت  املعتادة،  القانونية 
حكمها  التحكيم  هيئة  أصدرت  وعليه  العقود)3(،  من  الطائفة  هذه  يعرف 
املادة الرابعة من اتفاقية التحكيم املربمة بني اململكة العربية السعودية والرشكة البرتولية   )1(

األوىل بتاريخ 23/فرباير/1955م.
اإلدارية،  العقود  جمال  يف  املتعاقدين«  رشيعة  »العقد  قاعدة  احلميد،  عبد  طالل  أمحد   )2(
بالعراق-كلية  النهرين  جامعة  املاجستري،  درجة  لنيل  مقدمة  رسالة  مقارنة،  دراسة 

احلقوق، 1433هـ-2012م، ص 51.
حتليلية  دراسة  واخلاص،  الدويل  القانون  يف  التكييف  حمل  احلداد،  السيد  حفيظة  د.   )3(
القانونية  للبحوث  احلقوق  جملة  القضاء،  وأحكام  احلديثة  الفقهية  لالجتاهات  انتقادية 
واالقتصادية، كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية، العدد )4( سنة 1991م، ص 381.
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البرتولية  الرشكات  مع  السعودية  اتفاق  بأن  السعودية  احلكومة  صالح  يف 
األخرى  ال خيل بأي حق مكتسب للرشكة البرتولية األوىل)1(.

ونرى أن التحكيم السالف الذكر، وما بنت عليه هيئة التحكيم حكمها 
من مسوغات أدت إىل استبعاد أنظمة اململكة، بتذرعها بأهنا ال تعرف القانون 
التطبيق،  الواجب  القانون  بدراسة  بدأت  ألهنا  به؛  نسلم  ال  فإننا  اإلداري 
مل  التحكيم  أن هيئة  إدارّيًا، وال شك يف  يعد  وأنه ال  العقد،  أنزلت عليه  ثم 
تدرس هذا العقد ملعرفة ما إذا كان عقدًا إدارّيًا، فُتطبََّق عليه قواعد القانون 
ا، فإنه ال تتغري حاله  اإلداري، أم أنه عقد خاص، مع أن العقد إذا كان إداريًّ
األوىل  وكان  ال،  أم  للمملكة  معروف  التطبيق  الواجب  القانون  أن  باعتبار 
القانون الذي تراه حمققًا للعدالة املطلوبة؛ ألهنا هي  التحكيم أن تطبق  هبيئة 

الغاية لدى العقالء واملحكمني والقضاة.

العربية  اململكة  بني  املربم  للعقد  الصحيح  التكييف  أن  نظرنا:  ووجهة 
السعودية بالرشكة البرتولية األوىل أنه يعد عقدًا من العقود اإلدارية؛ لكونه 
من  اإلداري، هذا  القانون  املعروفة يف  العقود  من  فهو  وبالتايل  امتياز،  عقد 
النظام السعودي  جهة، ومن جهة أخرى أن ما ذكرته هيئة التحكيم من أن 
ال يعمل بالقانون اإلداري ليس عىل إطالقه؛ وهذا راجع لعدم معرفة هيئة 
الصالح  اإلسالمية،  الرشيعة  من  املستمد  السعودي  النظام  بخفايا  التحكيم 

 Revue critique de droit international يف  التحكيم  حكم  نرش   )1(
م يف الدعوى السويسي سورس هل. ُمشار إليه يف:  prive.1963.314p.، وكان امُلحكَّ
د. خالد بن عبد اهلل اخلضري، التحكيم يف العقود اإلدارية يف اململكة العربية السعودية، 

جملة القضائية، وزارة العدل، العدد األول، حمرم، 1432هـ، ص 150.
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يف  السبق  له  السعودي  النظام  أن  إىل  إضافة  ومكان،  زمان  كل  يف  للتطبيق 
النزاع  عرض  فكرة  ابتدأ  الذي  وهو  اإلدارية،  العقود  يف  التحكيم  إجازته 
املنظم  يسود  الذي  التوجه  وهو  التحكيم،  عىل  األوىل  البرتولية  الرشكة  مع 
التحكيم  اللجوء إىل  التي كانت دائاًم تنص إىل  البرتول،  السعودي يف عقود 
السعودية  احلكومة  بني  حصل  الذي  النزاع  شاهد  وخري  النزاع،  حل  يف 
ورشكة برتولية يابانية آنذاك، والذي نص فيه عىل التحكيم يف حالة حصول 

النزاع)1(.

ويف شأن القوانني املقارنة أكدت االتفاقيات الدولية -كاتفاقية نيويورك 
التي  1965م-  واشنطن  واتفاقية  1961م،  جنيف  واتفاقية  1958م، 
أشخاص  جلوء  فرص  من  زادت  والتي  الدول،  من  كثري  عليها  صادقت 
اإلدارية  العقود  أن  بسبب  الدويل؛  املجال  يف  التحكيم  إىل  العام  القانون 
بمثابة  تعد  التي  االتفاقيات  تلك  بوجود  وحجية  رشعية  تكتسب  الدولية 

التزامات تلتزم هبا الدول املوقعة عىل تلك االتفاقيات)2(.

جاء يف العقد املربم بني اململكة العربية السعودية والرشكة اليابانية للبرتول املوقع يف 10   )1(
ديسمرب 1955م، والذي ورد يف أحد بنوده: »أنه يف حالة عجز الطرفني عن الوصول 
إىل تسوية ودية فيام خُيتلف عليه، أو يف حالة عجزمها عن االتفاق عىل إحالة النزاع إىل 
حمكمة ما؛ فإن اخلالف حيال إىل جملس حتكيم مكون من مخسة أعضاء، ويصدر حكم 
التنظيم  يف  القضاء  علم  أصول  عباد،  الرمحن  عبد  د.  يف:  مشار  اآلراء«،  بأغلبية  اهليئة 
اململكة  وأنظمة  اإلسالمي  بالفقه  مقارنة  دراسة  واالختصاص،  والدعوى  القضائي 

العربية السعودية، معهد اإلدارة العامة، الرياض -1401هـ، ص 57.
منازعات  التحكيم يف  القضائية عىل  الرقابة  الكحالوي، حدود  السيد  د. رجب حممد   )2(

العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، 2010م، ص 175.
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وقد تضمنت اتفاقية نيويورك 1958م خضوع التحكيم لقانون خيتلف 
أن  نجد  املقابل  العقد األصيل)1(، ويف  له موضوع  الذي خيضع  القانون  عن 
الدول  يف  االعتبارية  األشخاص  أن  أوضحت  قد  1961م  جنيف  اتفاقية 
املتعاقدة تتمتع باألهلية التي متكنها من اللجوء إىل التحكيم لتسوية املنازعات 
التي تكون جهات اإلدارة طرفًا فيها)2(، كام حققت اتفاقية واشنطن 1965م 
تلك  أصبحت  حيث  النامية،  الدول  يف  األجنبي  للمستثمر  املرجوة  الفائدة 
الدول ملزمة باللجوء إىل التحكيم لتسوية املنازعات التي تنشب مع املستثمر 
نيويورك  اتفاقية  ذلك  لالتفاقية)3(يؤكد  النضاممها  حتمية  كنتيجة  األجنبي 
يراد  من  طلب  »إذا  أنه:  عىل  االتفاقية  من  اخلامسة  املادة  من  األوىل  الفقرة  نصت   )1(
قدم  إذا  إال  طلبه،  جياب  فال  وتنفيذه  باحلكم  االعرتاف  رفض  ضده  التحكيم  تنفيذ 
التحكيم  اتفاق  الدليل عىل عدم صحة  التنفيذ  فيها  املطلوب  بالدولة  املختصة  للسلطة 
عدم  حالة  يف  التحكيم،  حكم  صدور  مكان  لقانون  أو  األطراف،  إرادة  لقانون  وفقًا 
 21 يف  املربمة  نيويورك  اتفاقية  من   )5/1( املادة  االتفاق«.  حيكم  قانون  عىل  اتفاقهام 
نص  انظر  وتنفيذها.  األجنبية  التحكيم  بقرارات  االعرتاف  يف  حزيران/1958م، 

.https://cutt.us/rco90 :االتفاقية عىل الرابط
املعنوية  األشخاص  »أن  عىل  جنيف  اتفاقية  من   )2( املادة  من   )1( الفقرة  نصت   )2(
/21 يف  املربمة  جنيف  اتفاقية  انظر:  صحيحة«.  أحكام  إبرام  عىل  القدرة  هلم  العامة 

.https://cutt.us/QMNO9 :إبريل/1961م. انظر نص االتفاقية عىل الرابط
جاء يف نص املادة )25( من اتفاقية واشنطن 18/مارس/1965م أنه: »يمتد اختصاص   )3(
بني  االستثامرات  أحد  مبارش  عن  تنشأ  التي  القانونية  املنازعات  لتسوية  الدويل  املركز 
عىل   وبناء  متعاقدة...«،  أخرى  دولة  مواطني  أحد  وبني  املتعاقدة...  الدول  من  دولة 
هذه االتفاقية اجته املرشع املرصي إىل االنضامم إليها بإجازته لتسوية املنازعات املتعلقة 
باالستثامر وفقًا لقرار رئيس مجهورية مرص العربية بالقانون رقم )90( لسنة 1971م، 
بشأن املوافقة عىل انضامم مجهورية مرص العربية إىل االتفاقية اخلاصة بتسوية املنازعات 
https:// :الناشئة عن االستثامرات بني الدول وبني رعايا الدول األخرى. انظر الرابط

.cutt.us/krmfo
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2014م بشأن الشفافية يف التحكيم التعاهدي بني املستثمرين والدول)1(.

ومن خالل ما تقدم نرى أنه من الرضورة بمكان حتديد النظام القانوين 
سري  وإمكان  التحكيم،  صحة  مدى  ملعرفة  التحكيم؛  يف  التطبيق  الواجب 
التحكيم وفق أمور واضحة وجلية، وإن كان النظام اجلديد املنظم لتحكيم 
املنافسات  »نظام  -وهو  السعودية  العربية  اململكة  يف  اإلدارية  العقود 
وضوابط  معطيات  وفق  التحكيم  نطاق  ضيََّق  قد  احلكومية«-  واملشرتيات 
السعودية  العربية  اململكة  أنظمة  بتطبيق  حتديده  بينها:  ومن  وضعها،  حمددة 
فيام  وذلك  القائم،  النزاع  يف  للفصل  املنازعة؛  موضوع  اإلداري  العقد  عىل 
يتعلق باملسائل الداخلية من العقود اإلدارية الوطنية الداخلة يف اختصاص 
اململكة العربية السعودية، وأما املسائل التي ال تقع ضمن اختصاص اململكة 
العربية السعودية فإن نظام املنافسات سكت عنها؛ إلعطاء اإلدارة والطرف 
األجنبي حرية اختيار القانون الذي ينظم اتفاقهم عىل التحكيم، حتى لو مل 
تكن هناك صلة بني القانون املتفق عليه والقانون الذي ينظم العالقة القانونية 
حمل النزاع، كام أن هليئة التحكيم صالحيَة النظر يف القانون املتفق عىل تطبيقه، 
العامة  واملصلحة  العدل  إلحقاق  به  األخذ  وهلا  للتحكيم،  مالءمته  ومدى 
بعيدًا عن هيمنة  النزاع  للفصل يف  والنزاهة؛  احلياد  يف ذلك، وفق معطيات 

بشأن  10/ديسمرب/2014م  نيويورك  اتفاقية  من   )2( املادة  من   )2( الفقرة  نصت   )1(
الشفافية يف التحكيم عىل أنه: »تنطبق قواعد األونسرتال بشأن الشفافية عىل التحكيم 
بني املستثمر والدولة الذي يكون املدعى عليه طرفًا مل يبد حتفظًا بشأن التحكيم، سواء 
عىل  االتفاقية  نص  انظر  ال«.  أم  األونسرتال  قواعد  بمقتىض  التحكيم  دعوى  أقيمت 

https://cutt.us/Nj37b :رابط
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القوانني الوطنية، ولكن رشيطة أن يكون متوافقًا مع الرشيعة اإلسالمية؛ ملا 
بيناه سابقًا.

المطلب الرابع: النص على التحكيم في العقد اإلداري:

فرشط  مشارطة،  أو  رشط  بصورة  يرد  فقد  صورتني،  التحكيم  يتخذ 
الرابطة  مصدر  العقد  ذات  يف  يرد   Clause Compromissoire التحكيم 
القانونية، أو أن يكون يف وثيقة مستقلة عنه، غري أنه يكون يف كل األحوال 
فهي   Compromis التحكيم  مشارطة  وأما  النزاع)1(،  نشوء  عىل  سابقًا 
اتفاقيات الحقة عىل قيام النزاع، وعىل ذلك فإن رشط التحكيم يتعلق بنزاع 
أطرافه  حييط  فعاًل  قائم  بنزاع  فتتعلق  املشارطة  أما  مالحمه،  تتحدد  مل  حمتمل 

بكل جوانبه)2(.

عندما  باملشارطة  املراد  السعودية  العربية  اململكة  يف  املنظم  أوضح  وقد 
تطرق إىل بيان مصطلح االتفاق عىل التحكيم يف »نظام التحكيم«، فقد جاء 
يف الفقرة األوىل من املادة األوىل من النظام، والتي تطرقت إىل بيان املقصود 
باتفاق التحكيم: »...سواء كان اتفاق التحكيم يف صورة رشط وارد يف عقد 

خاصة  طبعة  الدولية،  العقود  منازعات  يف  التحكيم  يف  دراسات  الدين،  رشف  أمحد   )1(
للمؤلف، 1993م، ص 79.

حول:  عمل  ورشة  التحكيم،  ومشارطة  التحكيم  رشط  املال،  إبراهيم  حسن  إبراهيم   )2(
»املعامالت  بعنوان:  املقامة  الندوة  الدولية«، يف  التجارة  منازعات عقود  »التحكيم يف 
املتحدة  العربية  اإلمارات  ديب،  يف  الدولية«،  التجارة  وعقود  اإللكرتونية  القانونية 

بتاريخ 18-22 فرباير 2007م، ص 7.
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التحكيم يف  أم يف صورة مشارطة حتكيم مستقلة«)1(، ووفق هذا النص فإن 
النظام السعودي يكون يف شكل رشط أو مشارطة إذا كانت طبيعة العالقة 
التعاقدية مدنية أو جتارية، بخالف التحكيم يف العقود اإلدارية، التي عاجلها 
العقود  يف  للتحكيم  املنظمة  اجلديدة  الضوابط  ضمن  خاص  بنص  املنظم 
املائة  بعد  واخلمسني  الرابعة  املادة  من  الثالثة  الفقرة  أوضحته  كام  اإلدارية، 
من »الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية«، حيث نصت 
يعني  ما  وهو  العقد«)2(،  وثائق  يف  ورشوطه  التحكيم  عىل  ينص  »أن  عىل: 
رضورة ووجوب أن يكون االتفاق عىل التحكيم يف صورة رشط ُينَصُّ عليه 
يف العقد اإلداري األصيل بني جهة اإلدارة واملتعاقد معها، بحيث ُيدرج يف 
يف  التحكيم  مشارطة  يف  احلال  هو  كام  الحقًا  يرد  وال  ابتداًء،  العقد  وثائق 
العقود األخرى؛ وذلك وفق معطيات الطبيعة اخلاصة التي يتميز هبا العقد 
وألن  خصوصية،  أكثر  فهو  وخصائصه،  طبيعته  مع  يتناسب  بام  اإلداري 
النص عىل رشط التحكيم أوثق يف الصريورة إىل التحكيم ابتداًء من الناحية 

العملية من املشارطة التي يتم االتفاق عليها بعد وقوع النزاع.

وبالنظر يف نامذج العقود اإلدارية املعدة سلفًا لدى وزارة املالية يف عقود 
رؤية  وحتقيق  التطور  إىل  تسعى  التي  واالقتصادية  التنموية  املرشوعات 

رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  التحكيم«  »نظام  من  األوىل  املادة  من   )1( الفقرة  انظر   )1(
)م/34( وتاريخ 1433/5/24هـ.

نص الفقرة )3( من املادة )154( من »الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات   )2(
احلكومية«.
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التحكيم  إىل  للصريورة  أوجبت  النامذج)1(  تلك  أن  نجد  2030م،  اململكة 
واملشرتيات  املنافسات  »نظام  من  والتسعني  الثانية  املادة  ألحكام  االمتثال 
احلكومية«، واملادة الرابعة واخلمسني بعد املائة من الالئحة التنفيذية للنظام 
اآلنف الذكر، واألنظمة املعمول هبا يف اململكة، وحيذف بند التحكيم كاماًل 
التحكيم  عىل  »النص  منها:  والتي  التحكيم،  ضوابط  توفر  عدم  حال  يف 

ورشوطه يف وثائق العقد«)2(.

العقد  يف  يأيت  قد  األحيان  بعض  يف  التحكيم  رشط  فإن  حال  أي  وعىل 
التفصيالت، بل يشري إىل أن كل نزاع  األصيل بصيغة عامة، وال يتطرق إىل 
ينشأ بني طريف العقد يسوى بالتحكيم، وهذا ال يمنع حتديد اجلهة التي سوف 
اإلجرائية)3(  الناحية  من  التطبيق، سواء  الواجب  القانون  أو  التحكيم  تتوىل 

ينظر:  املالية  وزارة  من  سلفًا  املعدة  اإلدارية  العقود  نامذج  من  واالستزادة  لالطالع   )1(
موقع وزارة املالية، املكتبة الرقمية، العقود واملشاريع، نامذج العقود 2020-2021م: 

.https://cutt.us/gi2QE :الرابط
رشط  عرش  الثامن  البند  يف  جاء  حيث  الطرق،  إلنشاء  اإلداري  العقد  نموذج  انظر:   )2(
اآلتية:  التحكيم  ورشوط  متطلبات  مراعاة  احلكومية  اجلهة  عىل  »أن  وفيه:  التحكيم، 
)أ( يقترص التحكيم عىل العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية مائة مليون ريال، )ب( 
قبول  جيوز  وال  التنفيذية،  والئحته  السعودي  التحكيم  لنظام  وفقًا  التحكيم  يكون 
العقود مع  إالَّ يف  اململكة وتطبيق إجراءاهتا  التحكيم لدى هيئات حتكيم دولية خارج 
التحكيم. )د( ينص  املالية املسبقة عىل رشط  األشخاص األجانب. )ج( موافقة وزير 

.https://cutt.us/loAEi :عىل التحكيم ورشوطه يف وثائق العقد«. راجع الرابط
الذي ينشب بني جهة  النزاع  التحكيم حلل هذا  به هو االتفاق عىل  واإلجراء املقصود   )3(

اإلدارة واملتعاقد.

https://cutt.us/loAEi
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التي يستغرقها، عىل أن  التحكيم، واملدة  أو املوضوعية)1(، فضاًل عن مكان 
حتديد هذه األمور ليس برشط، فقد يرجأ االتفاق عليها، بل قد يكون األمر 
األخري هو األقرب للمنطق؛ إذ ال حمل لتعيني حمكمني لنزاع مل ينشأ بعد، ومل 

تعرف طبيعته وحدوده)2(.

لرشط  متضمنًا  األصيل  اإلداري  العقد  كون  يف  اإلشكالية  وتكمن 
التحكيم عىل  أثر بطالن رشط  يثري تساؤالت، منها: ما  إنه قد  إْذ  التحكيم؛ 
العقد  بطالن  أثر  ما  ومنها:  الرشط؟.  هلذا  املتضمن  األصيل  اإلداري  العقد 

اإلداري األصيل عىل رشط التحكيم يف العقود اإلدارية؟.

بالنسبة للتساؤل األول: وهو عن حالة اتفاق اجلهة اإلدارية مع املتعاقد 
العقد  بنود  من  بند  يف  أو  األسايس،  العقد  ضمن  التحكيم  رشط  عىل  معها 
يقودنا  إليه، فهل  الصريورة  التي جتيز  التحكيم  بتحقق ضوابط  التقييد  دون 
واملتعاقد  اإلدارية  اجلهة  بني  األصيل  اإلداري  العقد  ببطالن  القول  إىل  هذا 
العقد  بطالن  التحكيم  بطالن رشط  يرتتب عىل  آخر: هل  وبمعنى  أو ال؟. 

املدرج فيه هذا الرشط؟.

أرسى  احلكومية«  واملشرتيات  املنافسات  »نظام  بأن  القول  يمكننا 
ما  الضوابط  تلك  ومن  التحكيم،  عىل  لالتفاق  املنظمة  اجلديدة  الضوابط 
يف  التحكيم  رشط  إدراج  عىل  النص  وهو  املطلب،  هذا  يف  بصدده  نحن 

واملراكز  لتنظيم احلقوق  بينهام  املربم  العقد األصيل  به هو موضوع  املقصود  واملوضوع   )1(
القانونية التي هتم األطراف.

د. جابر جاد نصار، التحكيم يف العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 75.  )2(
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الرابعة  املادة  الثالثة من  الفقرة  عليه  ما نصت  اإلداري األصيل، وفق  العقد 
واملشرتيات  املنافسات  لنظام  التنفيذية  »الالئحة  من  املائة  بعد  واخلمسني 
جيب  التي  األخرى  بالضوابط  مرتبط  الضابط  هذا  ولكن  احلكومية«)1(، 
املطالب  يف  إليها  اإلشارة  سبقت  والتي  التحكيم،  لصحة  رشطًا  توفرها 
التحكيم،  عىل  االتفاق  عىل  الوزير  موافقة  رأسها:  عىل  ويأيت  السابقة)2(، 
الوزير  موافقة  فإن  وعليه  النظام)3(،  من  والتسعني  الثانية  املادة  وفق  وذلك 
رشط لصحة التحكيم، ال لصحة العقد، وبالتايل فإننا نرى أنه إذا بطل رشط 
العقد األصيل،  ليس مسوغًا إلبطال  فإن هذا  الوزير  موافقة  بعدم  التحكيم 
وعليه يكون العقد األصيل صحيحًا، ولكن رشط التحكيم باطل؛ بسبب أن 
والعقد  الطرفني،  بني  القائم  النزاع  لفض  إجرائي  التحكيم هو رشط  رشط 
األصيل هو عقد موضوعي يرتتب عليه حقوق والتزامات الطرفني، ومنها: 
عىل  ويرتتب  الطرفني،  بني  القائم  النزاع  يف  للفصل  اإلجرائي  التحكيم  بند 
العقد  عن  الناشئة  املنازعات  إحالة  احلالة  هذه  يف  التحكيم  رشط  بطالن 
القوانني  أكدته  ما  وهذا  املظامل-،  ديوان  املختصة-وهي  القضائية  اجلهة  إىل 
رشط  ببطالن  املتعلقة  احلالة  هذه  يف  قرر  الذي  الفرنيس،  كالقانون  املقارنة 

واملشرتيات  املنافسات  لنظام  التنفيذية  »الالئحة  من   )154( املادة  من   )3( الفقرة   )1(
احلكومية«، فقد نصت عىل »النص عىل التحكيم ورشوطه يف وثائق العقد«.

سبق احلديث عن الضوابط اجلديدة، فالضابط األول: موافقة الوزير يف املطلب األول   )2(
ص 589، والضابط الثاين: القيمة املالية يف املطلب الثاين ص 599، والضابط الثالث: 

النظام الواجب التطبيق يف املطلب الثالث ص 610.
عىل  االتفاق  الوزير-  موافقة  -بعد  احلكومية  »للجهة  أن  عىل   )92/2( املادة  نصت   )3(

التحكيم وفق ما توضحه الالئحة«.
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التحكيم أن بطالن هذا الرشط ال يكون له أثر يف بقاء العقد، واعترب رشط 
التحكيم يف هذه احلالة كأن مل يكن، وهذا يعني أن العقد املتضمن هذا الرشط 
يظل صحيحًا نافذا عىل الرغم من بطالن رشط التحكيم؛ وذلك عىل أساس 
بندًا  ورد  قد  كان  وإن  حتى  العقد،  عن  باستقالل  يتمتع  التحكيم  رشط  أن 

من بنوده)1(.

ولإلجابة عىل التساؤل الثاين: يمكننا القول بأن املنطق النظامي القانوين 
سبب-كأن  ألي  التحكيم  رشط  تضمن  الذي  العقد  بطل  إذا  أنه  يقتيض 
يشمل  البطالن  هذا  العقد-فإن  بطالن  إىل  املؤدية  العيوب  من  عيب  يشوبه 
يف  بام  برمته،  العقد  فينقيض  منه،  وجزءًا  له  تابعًا  باعتباره  التحكيم،  رشط 
التقليدي يف بعض القوانني املقارنة،  ذلك رشط التحكيم، وهذا هو االجتاه 
والقاطع  التام  بالرفض  عهده  أول  يف  أخذ  الذي  اإلنجليزي  كالقانون 
أحد  وهو  تضمنه،  الذي  األصيل  العقد  عن  التحكيم  رشط  استقالل  ملبدأ 
فيام  الفرنيس  املرشع  خالفت  التي  الفرنسية،  النقض  ملحكمة  االجتاهات 

ذهب إليه)2(.

جابر جاد نصار، التحكيم يف العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 77.  )1(
بتبعية  أحكامها  أحد  يف  28/يناير/1958م  يف  الفرنسية  النقض  حمكمة  قضت  حيث   )2(
عىل  املنازعة  يف  ينظر  أن  للمحكم  جيوز  ال  ثم  ومن  األصيل،  للعقد  التحكيم  اتفاق 
 Cllve Schmitthoff;The انظر:  األصيل.  العقد  بطالن  عىل  املرتتب  التحكيم  رشط 
 jurisdiction of the arbitrator, The Art of Arbitration; Liber Amicorum
Pieter Snander,1983. P 290، د. نادية إسامعيل اجلبيل، رشط التحكيم يف قانون 
هبيئة  القانونية  املجلة  مقارنة،  دراسة  2015م،  لسنة   )9( رقم  البحريني  التحكيم 

الترشيع واإلفتاء القانوين، البحرين، العدد التاسع، 2019م، ص 221.
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العقد  عن  التحكيم  رشط  استقاللية  إىل  احلديث  االجتاه  ذهب  بينام 
هو  االجتاه  هذا  أن  رأينا  ويف  العقد)1(،  ببطالن  التحكيم  يبطل  فال  األصيل، 
املنازعة  يف  التحكيم  يف  النظر  سلطة  املحكم  إعطاء  ألن  املسألة؛  يف  األصح 
األصيل  العقد  من  واليته  يستمد  لكونه  ال  األصيل،  العقد  ببطالن  املتعلقة 
ذاته،  العقد  عن  مستقل  فهو  عنه،  املستقل  التحكيم  رشط  من  وإنام  املبَطِل، 

ويبقى قائاًم ما دام سبب االنتهاء مل يلحق الرشط ذاته.

العربية واألجنبية،  األنظمة  أكثر  إليه  احلديث ذهبت  االجتاه  إن  وحيث 
وهو ما يتوافق مع معطيات احلياة املعارصة وفق ما تشهده من تطور رسيع 
حيتم عىل تلك األنظمة املجاراة والتكيُّف مع احلياة احلديثة، فقد أخذ »نظام 
حيث  التحكيم،  رشط  باستقالل  السعودية  العربية  اململكة  يف  التحكيم« 
الوارد يف  التحكيم  أنه: »يعد رشط  املادة احلادية والعرشون منه عىل  نصت 
أحد العقود اتفاقًا مستقالًّ عن رشوط العقد األخرى، وال يرتتب عىل بطالن 
استقالل  يف  احلديث  بالتوجه  املنظم  أخذ  النص  هذا  ووفق  العقد...«)2(، 
رشط التحكيم، حيث إن »نظام التحكيم« القديم مل يتعرض هلذا املوضوع، 
وفق  والتعديل  باالستدراك  القوانني  حذو  حيذو  اململكة  يف  املنظم  جعل  مما 
رشط  أن  وهو  األطراف،  بني  التعاقدية  احلقوق  حيفظ  بام  احلياة  معطيات 
صحة  عىل  إهناؤه  أو  فسخه  أو  العقد  بطالن  يؤثر  وال  بذاته،  قائم  التحكيم 

الدويل،  التجاري  التحكيم  يف  العامة  النظرية  يف  املوجز  احلداد،  السيد  حفيظة  د.   )1(
منشورات احللبي احلقوقية، بريوت، 2007م، ص 119.

رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  »الساري«  احلايل  التحكيم«  »نظام  من   )21( املادة   )2(
)م/34( وتاريخ1433/5/24هـ.
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رشط التحكيم متى كان هذا الرشط قائاًم وفق الضوابط التي أتى هبا املنظم 
املنافسات واملشرتيات احلكومية« أكد رصاحة من  السعودي، إال أن »نظام 
يف  التحكيم  رشط  عىل  النص  رضورة  التنفيذية  الالئحة  به  أتت  ما  خالل 
هو  كام  الحقًا  يرد  وال  ابتداًء،  العقد  وثائق  يف  وإدراجه  اإلدارية،  العقود 
استقاللية  يؤكد  مما  وهذا  األخرى،  العقود  يف  التحكيم  مشارطة  يف  احلال 

رشط التحكيم يف العقود اإلدارية.

رشط  استقالل  بمبدأ  أخذ  منها  عددًا  أن  نجد  املقارنة  القوانني  ويف 
التحكيم  رشط  يبطل  ال  العقد  بطالن  أن  عىل  وأكد  العقد،  عن  التحكيم 
رشط  استقالل  بفكرة  املرصي  املرشع  أخذ  فقد  العقد،  بنود  ضمن  الوارد 
التحكيم عن العقد األصيل)1(، كام أننا نجد أن املرشع اإلنجليزي قد تراجع 
العقد  بطالن  أن  يف  التقليدي  باالجتاه  األخذ  من  السابق  يف  عليه  كان  عام 
استقالل  وهو  احلديث،  باالجتاه  فأخذ  التحكيم،  رشط  بطالن  إىل  يؤدي 
الفرنيس  املرشع  به  ما أخذه  العقد األصيل)2(، وهذا هو  التحكيم عن  رشط 

حيث نصت املادة 22 من قانون التحكيم املرصي رقم )27( لسنة 1994م بالقانون   )1(
رقم )9( لسنة 1997م عىل أنه »يعترب رشط التحكيم اتفاقًا مستقالًّ عن رشوط العقد 
التحكيم  أثر عىل رشط  العقد أو فسخه أو إهنائه أي  األخرى، وال يرتتب عىل بطالن 

الذي يتضمنه إذا كان هذا الرشط صحيحًا يف ذاته«.
حيث أشار قانون التحكيم اإلنجليزي لسنة 1996م إىل مبدأ استقالل رشط التحكيم   )2(
عن العقد األصيل، وذلك بموجب نص املادة)7( منه، وأقر رصاحة »استقاللية اتفاق 
التحكيم«. وذهب إىل أنه إذا ما تم فسخ العقد أو إهناؤه لسبب من األسباب فإن ذلك 

ال يؤثر عىل رشط التحكيم.
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يلحق  بام  يتأثر  ال  وأنه  العقد،  عن  التحكم  رشط  باستقالل  قضاؤه  وأكده 
بالعقد األصيل مما يبطله)1(.

ابتداًء  اإلداري  العقد  يف  التحكيم  رشط  عىل  النص  أن  نرى  سبق  ومما 
ما جاءت  اململكة يف ضوء  التحكيم يف  األساسية لصحة  الضوابط  يعد من 
العقد،  صحة  يف  املتعاقدين  أحد  طعن  إذا  فإنه  حال  أي  وعىل  الالئحة،  به 
ومتسك ببطالنه ألي سبب من أسباب البطالن، فإن ذلك ال يؤثر يف رشط 
فإن  ذاته، وبالتايل  دام هذا الرشط صحيحًا يف  ما  العقد  املدرج يف  التحكيم 
طلب الطاعن أو موافقته عىل إحالة النزاع إىل التحكيم ال يعني التنازل عن 
التحكيم -كام أسلفنا-  العقد، ألن رشط  التسليم بصحة  طعونه، وال يعني 
هبذا  يدفع  أن  العقد  ببطالن  يتمسك  ملن  حيق  وبالتايل  مستقال،  رشطًا  يعدُّ 
حول  اخلالف  يف  الفصل  صالحية  متلك  التي  التحكيم  هيئة  أمام  البطالن 
العقد  عن  التحكيم  رشط  استقالل  مبدأ  فإن  وعليه  وبطالنه،  العقد  صحة 
املقارنة،  القوانني  يف  مستقّرًا  مبدًأ  أصبح  التحكيم  لرشط  املتضمن  األصيل 
عىل  النص  من  بد  ال  أنه  نرى  كنا  وإن  اململكة،  يف  املنظم  به  أخذ  ما  وهو 
»نظام  لكون  احلكومية«؛  واملشرتيات  املنافسات  »نظام  يف  االستقاللية  مبدأ 

حيث قضت به حمكمة النقض الفرنسية يف 7/مايو/1963م يف قضية )Gosset ضد   )1(
أنه:  احلكم  حيثيات  يف  جاء  فقد  7/مايو/1963م،  يف  الصادر  الشهرية   )Garapelli
أو  منفصل،  نحو  عىل  مربمًا  كان  سواء  التحكيم  اتفاق  فإن  الدويل  التحكيم  جمال  »يف 
كان مدرجًا يف الترصف القانوين املتعلق به، فإنه يتمتع باستقالل قانوين كامل، بحيث 
ال يتأثر بام قد يلحق هذا الترصف من بطالن إال يف بعض الظروف االستثنائية«. مشار 
إليه يف د. حفيظة السيد احلداد: املوجز يف النظرية العامة يف التحكيم التجاري الدويل، 

مرجع سابق، ص 121.
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التحكيم« قد نص عليه، ولكنه ال يشمل كل العقود، وعىل وجه اخلصوص 
العقود  عن  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  طبيعة  الختالف  اإلدارية؛  العقود 
تنموية هتم  تتضمنه من مرشوعات  فيام  األخرى؛ خلصوصيتها وحساسيتها 

الدولة يف تطور هنضتها واقتصادها.



631
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

ضوابط التحكيم في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية  

العـدد التاسع والعشرون | ربيع الثاني 1444هـ | نوفمبر 2022م

الخاتمة

الضوابط  دراسة  إىل  خالهلا  من  تطرقت  التي  الدراسة  هذه  ختام  يف 
العقود  عن  الناشئة  املنازعات  لتسوية  كوسيلة  بالتحكيم  املتعلقة  احلديثة 
اإلدارية، والتي تعدُّ من أهم الطرق البديلة عن القضاء اإلداري يف اللجوء 
هذه  ولكون  العقود،  بتلك  املتعلقة  اإلدارية  املنازعات  وتسوية  لفض  إليه 
احلكومية«  واملشرتيات  املنافسات  »نظام  يف  ومستحدثة  جديدة  الضوابط 
هذه  بيان  إىل  املاسة  احلاجة  بسبب  الدراسة  هذه  فأتت  التنفيذية،  والئحته 
الضوابط؛ ملا يرد عليها من إشكاالت خرجت عىل ضوئها نتائج وتوصيات 
هذه الدراسة، وقد خلصُت منها إىل بيان القواعد العامة للتحكيم يف العقود 
وأوضحت  النظامية،  وطبيعتها  ومميزاهتا  ومرشوعيتها  بمفهومها  اإلدارية 
النظام  به  ما جاء  اإلدارية وفق  العقود  التحكيم يف  املنظمة لضوابط  الصور 

والئحته التنفيذية، ويمكن إمجال النتائج والتوصيات فيام يأيت:

أوالً: النتائج:

امللموس يف  للتطور  نتاجًا  اإلدارية  العقود  التحكيم يف  ُتعد ضوابط   .1
االستفادة  إىل  خالهلا  من  الدولة  تسعى  والتي  احلديثة،  اإلدارية  التعاقدات 
فكان  واالزدهار،  التقدم  االقتصادية؛ملواكبة  والتنمية  الوطنية  الثروات  من 
لزاما عىل املنظم التدخل يف »نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية« اجلديد؛ 
الضوابط  لتلك  بإرسائه   ،2030 السعودية  العربية  اململكة  رؤية  ملواكبة 
جديدة  سابقة  اجلديد  النظام  ويعد  اإلدارية،  العقود  يف  للتحكيم  املنظمة 
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واملشرتيات  للمنافسات  املنظمة  السابقة  األنظمة  إليها  تتطرق  مل  نوعها  من 
احلكومية.

2. مر التحكيم يف العقود اإلدارية بمرحلتني، املرحلة األوىل: هي حظر 
ما  بسبب  التحكيم،  إقرار  هي  الثانية:  واملرحلة  اإلدارية،  العقود  حتكيم 
العامل حديثًا من تقدم ملموس أفىض إىل العدول عام كان عليه األمر  شهده 
يف السابق، وأجاز التحكيم رشيطة موافقة رئيس جملس الوزراء، وبصدور 
ضوابط  ُأرسيت  اجلديدة  حلته  يف  احلكومية«  واملشرتيات  املنافسات  »نظام 
اجتاهه  املنظم يف  وافق  وقد  اإلدارية،  العقود  التحكيم يف  إىل  للجوء  جديدة 

كالًّ من املرشع الفرنيس واملرشع املرصي عىل تفصيل أوردناه سابقًا.

البساطة  إىل:  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  به  يتميز  ما  إرجاع  يمكن   .3
الوقت  كسب  يف  الفائقة  ورسعته  امليسة،  التحكيم  إجراءات  يف  واملرونة 
بعكس  بالّسية،  يمتاُز  وبكونه  طوياًل،  وقتًا  يستغرق  ال  حيث  واجلهد، 
القضاء، فاألصل فيه العالنية، كام أن التحكيم يتميز باملحافظة عىل الود بني 
األطراف والعالقة الطيبة، كام أنه يتيح لألطراف حرية اختيار املحكمني من 
أصحاب اخلربة ممن هلم دراية ومعرفة، ولكن يشوب التحكيم عدة عيوب، 
الضامنات كام يف  العالية يف بعض األحيان، وخلوه من  املالية  التكلفة  منها: 
القضاء، إال أنه من حيث اجلملة ال يوجد نظام ال خيلو من سلبيات، ولكن 
إجيابيات التحكيم أثبتت تفوقه يف العرص احلديث يف كونه وسيلة بديلة عن 
املنازعات  يف  الفصل  يف  األصيل  االختصاص  صاحب  اإلداري  القضاء 

الناشئة عن العقود اإلدارية.
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العقود  يف  للتحكيم  النظامية  الطبيعة  حول  الرشاح  جدل  4.انحس 
اإلدارية إىل رأي البعض بأن طبيعته تعاقدية، ورأٍي ثاٍن أنه جيب أن يصطبغ 
بالصبغة القضائية، ورأٍي ثالث حاول اجلمع بني االجتاهني السابقني بالقول 
عقدًا  التحكيم  اعتبار  يمكن  ال  أنه  ونرى  خمتلطة،  مزدوجة  طبيعة  ذو  بأنه 
مستقال، وال يمكن اعتباره-أيضًا-قضاًء عىل إطالقه، بل ال يمكن إسقاط 
أنه  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  طبيعة  أن  ورأينا  عليه،  االزدواجية  وصف 
وذاتيته  اخلاصة  بطبيعته  مستقالًّ  بكونه  اإلداري؛  القضاء  عن  بديل  نظام 

املستقلة.

5. تأيت موافقة الوزير عىل التحكيم يف العقود اإلدارية يف مقدمة الضوابط 
املنافسات  »نظام  من  والتسعني  الثانية  املادة  وفق  وأمهها  للتحكيم  املنظمة 
التحكيم،  لصحة  رشطًا  الوزير  موافقة  لكون  احلكومية«؛  واملشرتيات 
وعليه فيجب عىل اجلهة اإلدارية عند إرادهتا اللجوء إىل التحكيم أن حتصل 
التي  الضوابط  توفر  برضورة  املوافقة  هذه  ُقيدت  ولكن  املوافقة،  هذه  عىل 
اإلدارية،  العقود  يف  التحكيم  إىل  للصريورة  التنفيذية  الالئحة  أوضحتها 
التحكيم  الفرنيس أجاز  فالقانون  املقارنة،  القوانني  املنهج سارت  وعىل هذا 
وفق ضوابط، منها: صدور مرسوم من جملس الوزراء باملوافقة عىل تضمن 
منازعات  يف  للتحكيم  اشرتط  املرصي  والقانون  التحكيم،  رشط  العقد 

العقود اإلدارية أن يكون بموافقة الوزير املختص.

وقد  حمددة،  إدارية  عقود  عىل  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  اقتصار   .6
القيمة  بحسب  الضابط  هذا  احلكومية«  واملشرتيات  املنافسات  »نظام  حدد 
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واخلمسني  الرابعة  املادة  من  األوىل  الفقرة  ضوء  يف  اإلداري،  للعقد  املالية 
العقد،  حمددة يف  مالية  قيمة  اشرتطت  التي  التنفيذية،  الالئحة  من  املائة  بعد 
فإذا توفرت هذه القيمة املالية جاز التحكيم يف العقود اإلدارية، وقد حددها 
ريال،  مليون  مائة  التقديرية  قيمتها  تتجاوز  التي  اإلدارية  العقود  يف  املنظم 
احلق  هذا  تعديل  صالحية  املختصَّ  الوزيَر  املنظم  أعطى  نفسه  الوقت  ويف 

وفق ما يراه مناسبًا وحمققًا للمصلحة العامة.

العقد  عىل  وأنظمتها  السعودية  العربية  اململكة  ترشيعات  تطبيق   .7
اإلدارية،  العقود  يف  التحكيم  إىل  الصريورة  عند  املنازعة  موضوع  اإلداري 
املرعية  األنظمة  تطبيق  رضورة  فأوجب  الضابط،  هذا  عىل  املنظم  نص  فقد 
للمملكة يف حتكيم العقود اإلدارية، ويتحقق هذا الضابط يف حال كون طريف 
التحكيم من مواطني اململكة، وكون العقد داخلّيًا، وأما إذا كان طرف العقد 
اآلخر أجنبّيًا فإن املنظم أجاز التحكيم خارج اململكة، ولكنه يف نفس الوقت 
أجل  من  هنا  سكوته  أن  ونرى  التطبيق،  الواجب  النظام  حتديد  عن  سكت 
اتفاقهام  ينظم  الذي  القانون  اختيار  حرية  األجنبي  والطرف  اإلدارة  إعطاء 

عىل التحكيم، وفق معطيات احلياد والنزاهة للفصل يف النزاع القائم.

العقود اإلدارية دون األخذ بمشارطة  التحكيم يف  8. النص عىل رشط 
التحكيم كام يف العقود األخرى؛ ملا تتميز به العقود اإلدارية من خصوصية 
التنمية  إىل  الدولة  خالهلا  من  تسعى  التي  عقودها  وحساسية  أطرافها، 
الضابط  هذا  املنافسات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  أوجبت  لذا  االقتصادية؛ 
العقد  يف  التحكيم  رشط  عىل  بالنص  اإلدارية  العقود  حتكيم  إىل  للصريورة 
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العقد  اإلداري األصيل بني جهة اإلدارة واملتعاقد معها، وإدراجه يف وثائق 
ابتداًء، ال أن َيِرَد الحقًا، وهذا مما يؤكد استقاللية رشط التحكيم يف العقود 
يؤثر يف  فذلك ال  العقد  املتعاقدين يف صحة  أحد  إذا طعن  اإلدارية، وعليه 
ومستقالًّ  صحيحًا  التحكيم  رشط  دام  ما  العقد،  يف  املدرج  التحكيم  رشط 
املنظمة  الضوابط  حتقق  لعدم  ذاته  التحكيم  رشط  يف  طعن  وإذا  ذاته،  يف 
ويكون  األصيل،  اإلداري  العقد  إلبطال  مسوغًا  ليس  ذلك  فإن  للتحكيم 

العقد صحيحًا، ورشط التحكيم باطاًل.

التوصيات: ثانيا: 

مجلة  عىل  وتأسيسًا  الدراسة،  هذه  يف  تناولتها  التي  املعطيات  خالل  من 
خيدم  بام  تناولتها  التي  الدارسة  حماور  إىل  واستنادًا  الذكر،  السالفة  النتائج 
توصياتنا  إبداء  علينا  يتوجب  فإنه  املطروحة،  واملشكلة  الدراسة  من  اهلدف 
وضعناها  والتي  الشخصية،  آرائنا  عن  تعرب  والتي  إليها،  توصلنا  التي 

للمسامهة يف عالج املشكلة املتناَولة، وعليه نويص باآليت:

ورد  والذي  أوردناها،  التي  الضوابط  من  األول  الضابط  تعديل  أوالً: 
يف الفقرة الثانية من املادة الثانية والتسعني من »نظام املنافسات واملشرتيات 
موافقة  »بعد  لتصبح:  الوزير«؛  موافقة  »بعد  فيها:  جاء  والتي  احلكومية«، 
الوزير أو من يفوضه«؛ إلعطاء الوزير صالحيات أكثر يف تفويض من ينيبه، 
ونرى أن إضافة هذا القيد مهمة جّدًا؛ لكي ال يتعطل احلصول عىل موافقات 

التحكيم يف حال غياب الوزير.
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ثانيًا: إعادة النظر يف القيمة املالية املرشوطة للصريورة إىل حتكيم العقود 
اإلدارية؛  العقود  أغلب  لتشمل  ومتوسطة،  معقولة  قيمة  لتصبح  اإلدارية؛ 
تعديل  نقرتح  لذا  اإلدارية؛  العقود  يف  التحكيم  إىل  اللجوء  حق  ملنحها 
الفقرة  يف  الوارد  اإلدارية،  العقود  يف  التحكيم  ضوابط  من  الثاين  الضابط 
لنظام  التنفيذية  »الالئحة  من  املائة  بعد  واخلمسني  الرابعة  املادة  من  األوىل 
املنافسات واملشرتيات احلكومية«، والتي تنص عىل »أن يقترص التحكيم عىل 
لتصبح:  ريال«؛  مليون  مائة  التقديرية  قيمتها  تتجاوز  التي  اإلدارية  العقود 
نظرنا  وجهة  من  فهي  ريال«،  مليون  مخسني  التقديرية  قيمتها  تتجاوز  »التي 
مع  احلكومية  اجلهات  تربمها  التي  اإلدارية  العقود  ألغلب  املتوسطة  القيمة 
التحكيم بسبب  إىل  اللجوء  املتنافسني من  املتعاقدين؛ ولكي ال حُيرم أغلب 

القيمة املالية التي اشرتطها املنظم.

ثالثًا: التوسع يف القانون واجب التطبيق حال كون الطرف اآلخر أجنبّيًا؛ 
لكون »نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية« سكت عن ذلك، وأجاز فقط 
اللجوء إىل هيئات حتكيم أجنبية، ولكنه مل حيدد القانون الواجب التطبيق يف 
الفقرة  العودة إىل  أنه جيب  اللبس واجلدل، ولذا نرى  أثار  املنازعة؛ مما  تلك 
لنظام  التنفيذية  »الالئحة  من  املائة  بعد  واخلمسني  الرابعة  املادة  من  الثالثة 
يتضمن:  قيد  بإضافة  فيها  النظر  وإعادة  احلكومية«،  واملشرتيات  املنافسات 
املنازعة؛  لتلك  مناسبًا  الدولية  التحكيم  هيئة  تراه  التي  القانون  »وفق 
لتطبيقه«، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إعادة النظر يف حرمان املتعاقدين 
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دام  ما  خربة،  ذات  أجنبية  حتكيم  هيئات  إىل  اللجوء  يف  حقهم  من  املحليني 
القانون الوطني هو الذي جيب تطبيقه.

رابعًا: رضورة التأكيد عىل استقاللية رشط التحكيم يف العقود اإلدارية، 
العقد اإلداري،  التحكيم يف  النص عىل  الرابع قد أوجب  وإن كان الضابط 
العقد،  بطالن  حالة  يف  خصوصًا  العقد،  بنود  عن  مستقلٌّ  أنه  يبني  مل  ولكنه 
املنظم هذه  أنه كان من الالزم أن يبني  التحكيم، ولذا نرى  فال يبطل رشط 
اجلزئية برضورة إعادة النظر يف الفقرة الثالثة من املادة الرابعة واخلمسني بعد 
املائة من الالئحة التنفيذية، بحيث تصبح: »أن ينص عىل التحكيم ورشوطه 

يف وثائق العقد واستقالليته«.

خامسًا: نقرتح إضافة ضابط خامس إىل الضوابط األربعة التي أوردها 
يف  بإضافته  فيه،  الصلح  جيوز  ال  فيام  التحكيم  يكون  أن  يتضمن  املنظم، 
املنافسات  لنظام  التنفيذية  »الالئحة  من  املائة  بعد  واخلمسني  الرابعة  املادة 
املنازعات  يف  التحكيم  يقبل  »أال  نصها:  ويكون  احلكومية«،  واملشرتيات 
الصلح  أمكن  إذا  املقرتحة  الفقرة  هذه  ووفق  فيها«،  الصلح  جيوز  ال  التي 
فيه  ما ال جيوز  التحكيم مقصورًا عىل  يكون  التحكيم، وعليه  إىل  ُيصار  فال 

الصلح فقط.

االهتامم  برضورة  املختصة  املعنية  اإلدارية  اجلهات  عىل  التأكيد  سادسًا: 
املتنافس -خصوصًا  حُيرم  لكي ال  إليه؛  للصريورة  التحكيم؛  بتوفر ضوابط 
إذا كان أجنبّيًا- مع اجلهة اإلدارية من حقه القانوين يف اللجوء إليه، باعتباره 
اهلل- ؛  قدر  عليه -ال  املتعاقد  منازعة يف  ضامنة حتمي حقه يف حال حصول 
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وفقًا  االستثنائية  للطبيعة  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم  يف  التوسع  ولعدم 
مع  املربمة  اإلدارية  العقود  تتضمن  أن  نقرتح  كام  العامة،  املصلحة  متليه  ملا 
يف  الفصل  يف  راغبًا  كان  إذا  املحكمني  أتعاب  املتعاقد  ل  حيمِّ رشطًا  املتعاقد 

نزاعه عن طريق التحكيم، وليس القضاء.

سابعًا: العمل عىل وضع نظام خاص بالتحكيم يف جمال العقود اإلدارية؛ 
خلصوصية أطرافه، وحلساسية عقوده، كام نقرتح إنشاَء هيئات متخصصة يف 
وتدريب  واالختصاص،  اخلربة  أصحاب  من  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم 
اإلجراء  اختالف  عند  فإنه  حال  أي  وعىل  هلم،  دورات  وعقد  كوادرها، 
التحكيم طريقًا  املعضلة يف كون  تلك  املسامهة يف حل  العربة يف  فإن  املتخذ 
والصريورة  القضاء،  كام يف  إليه  باللجوء  السامح  من  بد  للقضاء، وال  بدياًل 

إليه وفق الضوابط التي أوردناها، ومقرتحاتنا التي أدلينا هبا.

ثامنًا: التأكيد عىل اجلهات القضائية-وعىل وجه اخلصوص ديوان املظامل 
املختص أصالة بالفصل يف املنازعات الناشئة عن العقود اإلدارية-برضورة 
بالعقود  املتعلقة  املنازعات  للفصل يف  الشهرين  تتجاوز  حتديد مدة معينة ال 
اإلدارية، وهذه املدة من وجهة نظرنا مدة معقولة، حيث إن السبب الرئيس 
التقايض،  إجراءات  تستغرقها  التي  الطويلة  املدة  هو  التحكيم  إىل  للجوء 
أجلها  من  التي  السعة  حيقق  بام  بذلك،  القضاة  مجيع  إلزام  نقرتح  وعليه 

يصار إىل التحكيم.

واهلل أعلم،،
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