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إليه  السائرين  هدى  َمن  األحكام،  ومرشع  القرآن،  ل  منزِّ هلل  احلمد 
وقرة  احلكام،  إمام  عىل  والسالُم  والصالُة  َمهم،  وَفهَّ وعلَّمهم  وأرشدهم، 
عيون األنام، وآله وصحبه الكرام، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما 

بعد:

فإن من متام الرشيعة: عنايَتها بإصالح دنيا الناس، وإبراَز مكانة حقوقهم 
من خالل االهتامم بالقضاء؛ فقد جاء القضاء يف القرآن عىل عدد من املعاين 
بأن    حممًدا  نبيه    اهلل  وأمر  بعض)))،  إىل  بعضها  يرجع 
نَزۡلَآ إَِلَۡك 

َ
أ آ  يكون حكُمه بني الناس مبنيًّا عىل ما أراده اهلل، قال تعاىل: ﴿إِنَّ

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

]النساء[. َخِصيٗما105﴾ 
ويف هذه اآلية دليل عىل اشرتاط العلم والعدل يف القايض؛ لقوله: ﴿بَِمآ 
﴾، كذلك »يف هذه اآلية ترشيف للنبي  ، وتفويض إليه،  ُ َرىَٰك ٱللَّ

َ
أ

وتقويم أيضًا عىل اجلادة يف احلكم«)))، ومحلة الرشيعة -ومنهم القضاة- هم 
. أوىل الناس باالقتداء بام أراده اهلل لنبّيه

ويلزم القايض األمانة وحتقيق العدل قدر وسعه وإمكانه، وعدم إغفال 
َوٱۡسَتقِۡم َكَمآ  أي مناط مؤثِّر أبانه أحُد اخلصوم، قال تعاىل: ﴿فَلَِذٰلَِك فَٱۡدُعۖ 
ينظر: تأويل مشكل القرآن البن قتيبة )ص47)(، ونزهة األعني النواظر البن اجلوزي   (((

)ص506(، وبصائر ذوي التمييز للفريوزآبادي )67/4)).
)))  املحرر الوجيز البن عطية ))/ 08)).
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ِمۡرُت 
ُ
َوأ كَِتٰٖبۖ  ِمن   ُ ٱللَّ نَزَل 

َ
أ بَِمآ  َءاَمنُت  َوقُۡل  ۡهَوآَءُهۡمۖ 

َ
أ تَتَّبِۡع  َوَل  ِمۡرَتۖ 

ُ
أ

يا  هلم  »وقل  الطربي:  قاله  ما  ذلك  ومعنى   ،](5 ]الشورى:  بَۡيَنُكُم﴾  ۡعِدَل 
َ
ِل

حممد: وأمرين ريب أن أعدل بينكم معرش األحزاب، فأسري فيكم مجيعًا باحلق 
الذي أمرين به وبعثني بالدعاء إليه«)))، ثم نقل عن قتادة قوله: »أمر نبي اهلل 
 أن يعدل، فعدل حتى مات صلوات اهلل وسالمه عليه، والعدل 
ميزان اهلل يف األرض، به يأخذ للمظلوم من الظامل، وللضعيف من الشديد، 
املعتدي  يرّد  وبالعدل  الكاذب،  ويكّذب  الصادق،  اهلل  يصّدق  وبالعدل 

ويوبخه«))).

تأليف  بالقسط:  واحلكم  للعدل  الوصول  عىل  القايض  يعني  مما  وإن 
كي  ونرشها؛  وحتكيَمها  الرصينة،  والدراسات  املحررة،  العلمية  البحوث 
تضيف قيمًة نظريًة وتطبيقية، وتكون عوًنا للقضاة -وغريهم من أكاديميني 

وحمامني وخمتصني- فيام َتَقلَّدوه.

للقضايا  ومتابعة  حثيث،  بسعي  قضاء(  )جملة  إليه  تسعى  ما  وهذا 
املستجدة، فجاء هذا العدد السادس والعرشون من املجلة متنوعًا يف عرشة 

بحوث قضائية حمكمة، تعالج عددًا من املسائل.

واهللَ نسأل أن يتقبل منا ومن الباحثني، ويرزقنا اإلخالص وحسن النوايا 
يف العلم والعمل، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

ْـــر�ير َح�  ال�تَّ
ُ
ْة ْــ�أ َ�ْ�ي�

جامع البيان يف تأويل القرآن )))/6)5).  (((

جامع البيان يف تأويل القرآن )))/7)5).  (((
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 خالف المظنون 
من حكم دعوى هالك المرهون

للقاضي خير الدين بن إلياس )ت: 1127هـ(
- تحقيقًا ودراسة -

د. بسام بن عبد السالم النصيري
المفتش القضائي بالمجلس األعلى للقضاء

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م
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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 
وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

فإن اإلنسان مدين بطبعه، ويظل حمتاجًا لغريه)))، وتصل حاجته يف كثري 
من األحيان إىل االستدانة لقضاء حاجته.

منه،  استدان  بام  يطالبه  املدين  إىل  الدائن  يتوجه  أن  التعامل  واألصل يف 
إذا  للثقة من قبل دائنه، فال يعطيه بأجل إال  املدين قد ال يكون حماًل  إال أن 
توثق لدينه بام يثبته، مما ال يستطيع معه املدين اإلنكار، وقد يكون املدين حماًل 

للثقة، لكن الدائن خيشى أن يفلس املدين فيضيع دينه.

إال أن الرهن قد هيلك يف يد املرهتن، فبسط العلامء القول يف هذه املسألة، 
وقد وقفت عىل رسالة كتبها خري الدين إلياس زاده بعنوان: )خالف املظنون، 
من حكم دعوى هالك املرهون(؛ فرأيت حتقيقها ملا اشتملت عليه من حترير 

مجيل.

أمهية املوضوع:

). علم اخلالف يف الفقه اإلسالمي، واهتامم العلامء به.

). اإلثراء العلمي من خالل االطالع عىل األقوال واألدلة واالستدالل 
املناقشة والرتجيح. وكيفية 

مقدمة ابن خلدون ))/37)).  (((
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3. معرفة يرس الرشيعة، وشموهلا جلميع ما حيتاجه الناس.

4. إظهار مكانة العلامء، وأن اهلل قد حفظ هبم رشيعته.

أسباب اختيار املوضوع.

للمكتبة  املخطوط  هذا  بإخراج  الفقهي؛  الرتاث  خدمة  يف  الرغبة   .(
الفقهية.

). إبراز عظمة الرشيعة اإلسالمية يف املعامالت.

3. أن هذا املخطوط مل يسبق حتقيقه، كام سأبينه يف الدراسات السابقة.

4. دخول عقد الرهن يف كثري من معامالت الناس.

يد  يف  املرهون  هلك  إذا  ما  وهي  وقوعها،  يكثر  مسألة  حكم  معرفة   .5
املرهتن.

6. أن عقد الرهن من أكثر العقود استفاضة ورواجًا يف هذا الزمان.

أهداف املوضوع:

شؤون  جلميع  واستيعاهبا  اإلسالمية  الرشيعة  شمول  بيان  يف  الرغبة   .(
احلياة.

). إخراج اجلزء الذي سأقوم بتحقيقه للمكتبة اإلسالمية بالصورة التي 
أرادها املؤلف.

3. االطالع عىل أكثر من مذهب فقهي؛ مما حيقق اإلثراء العلمي.

4. اإلسهام يف إخراج تراث علامئنا لالستفادة منه.
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السابقة: الدراسات 

وقوائم  العلمية،  والدراسات  البحوث  مظان  يف  والتتبع  البحث  بعد 
قد  املخطوط  هذا  أن  أجد  مل  اجلامعات،  يف  املسجلة  للمواضيع  البيانات 

حظي بالتحقيق أو اإلخراج.

البحث: تقسيامت 

انتظمت خطة العمل يف مقدمة، وقسمني، وثبت للمصادر واملراجع.

اختياره،  وأسباب  املوضوع،  وأمهية  االفتتاح  عىل  فتشتمل  املقدمة:  أما 
وأهدافه، والدراسات السابقة، وتقسيامت البحث.

وأما القسامن فهام كام ييل:

القسم األول: قسم الدراسة:

ويشتمل عىل مبحثني:

املبحث األول: ترمجة املؤلف:

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: اسمه، ومذهبه، ومولده، ونشأته العلمية، ووفاته.

املطلب الثاين: أبرز شيوخه، وتالمذته.

املطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلامء عليه.

املطلب الرابع: آثاره العلمية.
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املظنون، من حكم دعوى هالك  الثاين: دراسة خمطوط )خالف  املبحث 
املرهون(:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: اسم املخطوط، وتوثيق نسبته ملؤلفه:

وفيه فرعان:

الفرع األول: اسم املخطوط.

الفرع الثاين: توثيق نسبة املخطوط ملؤلفه.

املطلب الثاين: وصف نسخة املخطوط، ونموذج منه:

وفيه فرعان.

الفرع األول: وصف نسخة املخطوط.

الفرع الثاين: نموذج من املخطوط.

القسم الثاين: قسم التحقيق.

ثبت املصادر واملراجع.

التحقيق: منهج 

). أثبت نص املخطوط يف املتن.

إىل  وأشري  معكوفني،  بني  أجعله  فإين  املخطوط  يف  خطأ  وجود  عند   .(
الصواب يف احلاشية.
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3. أثبت رقم كل وجه يف املتن عند بدايته، وجعلت الرتقيم بني معكوفني 
متتاليًا لكل وجه.

4. جعلت اآليات القرآنية داخل أقواسها املعتادة.

5. خرجت األحاديث الواردة يف املتن.

6. ترمجت لألعالم املذكورين يف املتن.

7. عزوت النقول الواردة يف املتن إىل مصادرها ما أمكن.

8. علقت يف احلاشية بعض التعليقات.
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القسم األول: قسم الدراسة

ويشتمل عىل مبحثني:

المبحث األول
ترجمة المؤلف

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول: اسمه، ومذهبه، ومولده، ونشأته العلمية، ووفاته:

اسمه:

هو القايض اخلطيب خري الدين بن اخلطيب تاج الدين إلياس بن حممد 
زاده«  »إلياس  بـ  املعروف  املدين  الرومي  خرض  الدين  خري  بن  إلياس  بن 

ويعرف أيضًا بـ »ابن إلياس«))).

مذهبه:

فقهاء  مصنفي  ضمن  املرعشيل  الرمحن  عبد  الدكتور  ذكره  وقد  احلنفي. 
احلنفية))).

مولده:

ولد يف مجادى الثانية سنة )086)هـ = 675)م(.

يف  واألصحاب  املحبني  وحتفة  )ص30(،  املدينة  أعيان  تراجم  ترمجته:  مصادر  ينظر   (((
واألعالم   ،)536/4( املكنون  وإيضاح  )ص)4(،  األنساب  من  للمدنيني  ما  معرفة 

للزركيل ))/7)3(، ومعجم املؤلفني لعمر رضا كحالة ))/694).
ينظر: مصادر الدراسات اإلسالمية للمرعشيل )57/3).  (((
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العلمية: نشأته 

تأليف  عىل  عاكفًا  لألدب،  حمبًا  للعلم،  طالبًا  املنورة  املدينة  يف  نشأ 
والعلامء،  املشايخ  من  عدد  يد  عىل  تتلمذ  الشعر،  ونظم  واخلطب  الرسائل 
بيت  فهو  بالعلم  املشهورة  البيوتات  أحد  وهو  إلياس،  بيت  إىل  ينتمي  وهو 
اخلطباء والعلامء أصحاب الفتوى، بيت مدين أصيل قديم من بيوت املدينة 
القضاء منهم  تولوا  الذين  العلامء  البيت كثري من  العريقة، وقد ظهر يف هذا 

تاج الدين والد املصنف ومنهم املصنف نفسه، ومن شعره قوله:
أوصافـه الــذي  املـوىل  أهيــا  يـا 

والتعداد اإلحصاء  عن  جلت 
نولـه عزيـز  مـن  أرجـو  زلـت  مـا 

إرعاد يف  السحب  عليه  فيضًا 
تشــوقي أرس  بفــك  يمــن  فعسـى 

البغـدادي الـعـالمة  بضمـانة 

وفاته:

تويف هللا همحر يف شهر رمضان سنة )7)))هـ =5)7)م())).

وقيل: تويف )30))هـ(.  (((
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المطلب الثاني: أبرز شيوخه، وتالمذته:

شيوخه:

صحيح  املصنف  عنه  روى  وقد  املغريب))):  سليامن  بن  حممد  الشيخ   .(
مالك وسائر  النحو البن  األلفية يف  عنه  مؤلفه، وروى  إىل  بسنده  البخاري 
الدين احللبي وسائر  ابن مالك، وروى عنه السرية احللبية لربهان  تصانيف 

تصانيف الربهان احللبي.

). الشيخ حسن الشهري بالعجيمي املكي))): وأخذ عنه تفسري البيضاوي 
مروياته  بجميع  وأجازه  األولية،  حديث  منه  وسمع  مالك،  اإلمام  وموطأ 

عن سائر أشياخه كام وجد بخطه.

تالميذه:

املدين  العبايس  الدين  مجال  حممد  أبو  اخلليفتي  الكريم  عبد  بن  اهلل  عبد 
وهو  اإللياسية«،  »الفتاوى  وسامه  الشيخ  فتاوى  مجع  الذي  وهو  احلنفي)3). 

أيضًا الذي مجع شعر الشيخ يف ديوان)4).

مل أقف عىل من ترجم له.  (((
األعالم للزركيل ))/05)).  (((

تراجم أعيان املدينة ))/)3)).  (3(
مصادر الدراسات اإلسالمية للمرعشيل )57/3).  (4(
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المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه:

من  العديد  يف  مشاركته  ذلك  عىل  يدل  كبرية،  علمية  مكانة  للمصنف 
األدب  يف  مشاركة  وله  للحديث،  ورواية  وفتوى،  فقه  من  العلمية  الفنون 
وله ديوان شعر جمموع، وقد توىل نيابة القضاء ثالث مرات، وتوىل منصب 

اإلفتاء يوما وليلة.

قال عبد الرمحن بن عبد الكريم احلنفي األنصاري: نشأ عىل طلب العلوم، 
الرسائل واخلطب، فمن  س وأمَّ وخطب، وألف  من منطوق ومفهوم، ودرَّ
وعدة  واملحاورات،  املحارضات  يف  وكتاب  الفالحة،  علم  يف  كتاب  تآليفه 
»الفتاوى  وسامها  فتاويه  بجمع  اخلليفتي  اهلل  عبد  اخلطيب  واعتنى  جماميع. 

اإللياسية«، وكذلك مجع ديوان شعره))).

بالروضة  الرشعية  واألحكام  السنة  خادم  املكنون:  إيضاح  يف  وجاء 
املدنية))).

وإمامًا  مدرسًا  كان  املنورة،  املدينة  شعراء  من  أديب  األعالم:  يف  وجاء 
وخطيبًا باملسجد النبوي، وتوىل منصب اإلفتاء يومًا وليلة )سنة 3)))هـ(، 

وناب يف القضاء ثالث مرات)3).

حتفة املحبني واألصحاب يف معرفة ما للمدنيني من األنساب )ص: )4).  (((
إيضاح املكنون )536/4).  (((

األعالم للزركيل ))/7)3).  (3(
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وجاء يف معجم املؤلفني: لغوي عامل مشارك يف بعض العلوم أقام باملدينة 
ومكة، من آثاره املقاالت اجلوهرية عىل املقامات احلريرية يف جملدين، وتكملة 

رشح الزمزمي))).

وجاء يف تراجم أعيان املدينة: كان فاضاًل عاملًا أديبًا، له مشاركة يف الفنون 
اإللياسية  بالفتاوى  مشهورة  نفيسة  فقهية  فتاوى  التآليف  من  له  العلمية، 
نفيس  املقامات احلريرية  بعد وفاته اخلطيب اخلليفتي، وله رشح عىل  مجعها 

جدًا ألنه متأخر عن الرشاح مجع غالبهم فيه))).

المطلب الرابع: آثاره العلمية:

للمصنف الكثري من اآلثار العلمية لكن معظمها خمطوط ومل يطبع منها 
إال كتاب واحد فقط ومعظم آثاره يف الفقه ومصنفة ضمن الفقه احلنفي.

بدار  مطبوع  املساجد.  يف  السجاجيد  فرش  بحكم  العابد  عني  قرة   .(
اهلل  خري  بتحقيق  )/)/008)م  النرش  تاريخ  والتوزيع  للنرش  العاصمة 

الرشيف.

). لذة السامع يف بيان قوهلم رشط الواقف كنص الشارع. وهو خمطوط 
ضمن جمموع يف مكتبة عبد اهلل بن عباس بمدينة الطائف / السعودية برقم 

)8 ]77/4)[ من اللوح ))( إىل اللوح )9).

معجم املؤلفني ))/694).  (((
تراجم أعيان املدينة )ص: 30).  (((
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3. بلوغ الرضا يف مسألة استيالء الشفيع قبل القضا. وهو خمطوط ضمن 
املجموع السابق من اللوح )9( إىل اللوح )3)).

ٱلَۡمۡوُت  َحَدُكُم 
َ
أ َحَضَ  إَِذا  َعلَۡيُكۡم  بيان ﴿ُكتَِب  املجلية يف  املرآة   .4

اللوح  ٱلۡوَِصيَُّة﴾))). وهو خمطوط ضمن املجموع السابق من  ا  َخۡيً تََرَك  إِن 
)3)( إىل اللوح )9)).

ضمن  خمطوط  وهو  املبيع.  يف  للمشرتي  الرؤية  بخيار  تتعلق  رسالة   .5
املجموع السابق من اللوح )0)( إىل اللوح )))).

العمل.  حمل  وهو  املرهون.  هالك  دعوى  حكم  يف  املظنون  خالف   .6
وخمطوطته ضمن املجموع السابق من اللوح )))( إىل اللوح )8)).

7. الغادة احلسنا يف معنى قوهلم: الساكن يف الوقف أحق بالسكنى. وهو 
خمطوط ضمن املجموع السابق من اللوح )8)( إىل اللوح ))3).

8. فتح الباب املغلق يف مسألة الوعد املعلق واملطلق. وهو خمطوط ضمن 
املجموع السابق من اللوح ))3( إىل اللوح )36).

ضمن  خمطوط  وهو  احلبل.  للجارية  املشرتي  مدعي  يف  األمل  بلوغ   .9
املجموع السابق من اللوح )36( إىل اللوح )47).

خمطوط  وهو  احلابس.  عىل  املحبوس  نفقة  لزوم  يف  املجالس  نزهة   .(0
ضمن املجموع السابق من اللوح )47( إىل اللوح )50).

]البقرة: 80)[.  (((
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إذا نكر. وهو خمطوط ضمن  املقال املسفر يف رصف رمضان  )). وجه 
املجموع السابق من اللوح )50( إىل اللوح )60).

)). قطع اخلصام واجلدل يف حتقيق دعوى املشرتي احلبل. وهو خمطوط 
ضمن املجموع السابق من اللوح )60( إىل اللوح )63).

خمطوط  وهو  احلموي.  السيد  عىل  اشتبه  ما  بيان  يف  القوي  القول   .(3
ضمن املجموع السابق من اللوح )63( إىل اللوح )74).

طلقامها  ثم  اآلخر  بنت  منهام  كل  تزوج  رجلني  يف  جليلة  رسالة   .(4
ضمن  خمطوط  وهو  ال.  أم  اجلمع  يصح  هل  بينهام  جامعًا  ثالث  هبام  فتزوج 

املجموع السابق من اللوح )74( إىل اللوح )77).

وهو  الكعبة.  خارج  بإمام  بالبيت  من  اقتداء  كيفية  يف  األنبه  غنية   .(5
خمطوط ضمن املجموع السابق من اللوح )77( إىل اللوح ))7).

6). رفع السبابة يف الصالة. خمطوط يف جون زيالندر بامنشسرت ])443) 
B/(84[ يف ق )3/أ())).

ضمن  خمطوط  احلريرية.  املقامات  عىل  اجلوهرية  املقاالت   .(7
أكمل  76))هـ.  النسخ  تاريخ   849 رقم  سعود  امللك  جامعة  خمطوطات 
به رشح املقامات احلريرية أليب بكر بن عبد العزيز الزمزمي، وأنجزه بمكة 

سنة 6)))هـ.

ينظر: الفهرس الشامل - الفقه )065/3)).  (((
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رقم  امللك سعود  الفالح. خمطوط ضمن خمطوطات جامعة  8). فالح 
849 تاريخ النسخ 359)هـ. وهو كتاب يف علم الفالحة.

9). ديوان شعر جمموع))) مجعه تلميذه عبد اهلل بن عبد الكريم اخلليفتي.

0). الفتاوى اإللياسية))). مجعه تلميذه عبد اهلل بن عبد الكريم اخلليفتي 
العبايس.

مجع  من  وهو  إلياس)3).  الدين  خري  اإلمام  بأجوبة  األكياس  حتفة   .((
صالح بن حممد بن نوح الفالين.

)). كتاب يف املحارضات واملحاورات)4).

األعالم للزركيل ))/7)3).  (((
حتفة املحبني )ص)4(، واألعالم للزركيل ))/7)3).  (((

معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة ))/834).  (3(
حتفة املحبني )ص: )4).  (4(
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الثاني المبحث 
دراسة مخطوط )خالف المظنون، من حكم دعوى 

هالك المرهون(

وفيه مطلبان:

وفيه  لمؤلفه،  نسبته  وتوثيق  المخطوط،  اسم  األول:  المطلب 
فرعان:

الفرع األول: اسم املخطوط:

هو »خالف املظنون، يف حكم دعوى هالك املرهون«.

الفرع الثاين: توثيق نسبة املخطوط ملؤلفه:

غالف  يف  بذلك  الترصيح  عليها  يدل  ظاهرة؛  ملؤلف  الكتاب  نسبة 
املخطوط. 

الفقه   - الشامل  الفهرس  املصنف يف  إىل  املخطوط  ُنسب  أنه  إىل  إضافة 
املؤلف من  لكون  املصدر  أقف سوى عىل هذا  055)(. ومل  وأصوله )3/ 
متأخري احلنفية ومل يطبع له إال اليسري، وباقي مصنفاته ما زال خمطوطًا كام 

سبقت اإلشارة إىل ذلك.
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المطلب الثاني: وصف نسخة المخطوط، ونموذج منه:

وفيه فرعان.

الفرع األول: وصف نسخة املخطوط:

هلذا املخطوط النفيس نسخة واحدة مل أجد بعد البحث والتتبع والسؤال 
الطائف،  بمحافظة  امهنع هللا يضر  عباس  بن  اهلل  عبد  مكتبة  نسخة  وهي  غريها، 
حفظت ضمن جمموع رقمه ))8( وعليه متلك عبد اهلل بن مصطفى بن عبد 
اهلل إلياس زاده، وموقع املخطوط من املجموع املذكور من اللوح )))( إىل 
اللوح )8)(، وعدد ألواحها أربع ألواح، كل لوح به وجهان، وكل وجه به 

سبعة وعرشون سطرًا، وكل سطر به ثالث عرشة كلمة.

ناسخها: مل يدون.

تاريخ نسخها: يوم الثالثاء املوافق 7)/7/))))هـ.

وصفها: نسخة كاملة، خطها واضح، كتبت باللون األسود عىل أطرافها 
والتعليقات. التصحيحات  بعض 
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الفرع الثاين: نموذج من املخطوط:

نموذج ألول صفحة للمخطوط من املجموع
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صفحة من آخر املخطوط من املجموع
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القسم الثاني: قسم التحقيق

)النص المحقق(

خالف املظنون، من حكم دعوى هالك املرهون

للعالمة الفهامة املرحوم القايض

خري الدين إلياس زاده

رمحه اهلل تعاىل آمني

بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصالة  نعامئه،  جزيل  عىل  له  والشكر  آالئه،  جليل  عىل  هلل  احلمد 
وصحبه،  آله  وعىل  العظيم،  اخللق  ذي  حممد  سيدنا  عىل  بالتسليم،  املقرونة 

وتابعيه وحزبه، وبعد:

فيقول العبد املعرتف بخطئه وذنبه، املغرتف من بحر عطائه وسيبه، خري 
الدين إلياس زاده، ختم اهلل له بالسعادة، وأناله يف الدارين مراده: ملا كثر وقوع 
وعدمه  الضامن  وجوب  يف  واختلف  املرهون،  هالك  املرهتن  دعوى  مسألة 
واسترشفت  االختالف،  مادة  يف  للنظر  النفس  تطلعت  وامُلفتون،  القضاة 
إىل  والنظر  الصادق،  التأمل  بعد  فظهر  اإلنصاف،  بجهة  عليه  للوقوف 
احلقائق، ما تطمئن هبا النفوس األبية، وتركن إليه احلواس ]...[)))، فأحببت 
أن أجعله ضمن رسالة، وأودع فيها املقصود باختصار حيث كانت عجالة، 
أن  أسأل  واهلل  املرهون،  هالك  دعوى  حكم  من  املظنون  خالف  وسميتها: 

كلمة غري مقروءة.  (((
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ذو  واهلل  يشاء،  من  يؤتيه  اهلل  فضل  وذلك  الكريم،  لوجهه  خالصة  جيعلها 
العظيم. الفضل 

ومن  قيمته  من  باألقل  مضمون  الرهن  أن  وإياك-  اهلل  -رمحنا  اعلم 
الدين)))؛ يعني: ُينظر إىل الدين وإىل قيمة الرهن، فأهيام كان أقل مضموًنا به، 
فلو هلك الرهن يف يد املرهتن ومها -أي قيمة الرهن والدين- سواء، صار 
أمانة  فالزائد  الدين)3)  من  أكثر  قيمته  كانت  وإن  لدينه،  مستوف)))  املرهتن 
يف يد املرهتن، ال يضمن ما مل يتعد يف هالكه، وإن كان الدين أكثر من قيمة 
وطولب  الرهن،  مالية  بينهام  القيمة  قدر  الدين  من  أي:  منه،  سقط  الرهن 
الرهن؛  قدر  عىل  الزائد  الراهن  من  املرهتن  طلب  أي:  بالباقي،  الراهن 
دينه.  سقط  املرهتن،  عند  فهلك  بعرشة  عرشة  قيمته  ثوًبا  رهن  إذا  مثاًل)4): 
فإن كانت قيمة الثوب مخسة، يرجع املرهتن عىل الراهن بخمسة أخرى، وإن 
كانت مخسة عرش فالفضل)5) أمانة، وتعترب قيمته يوم قبضه، أي: يوم قبض 

املرهتن الرهن. ولو اختلفا)6) يف القيمة فالقول للمرهتن، والبينة للراهن.

ينظر: رشح خمترص الطحاوي للجصاص )55/3)(، واملبسوط للرسخيس )))/98).  (((
اجلادة: مستوفيًا.  (((

كتب أمامه يف حاشية األصل: »إذا كانت قيمة الرهن أكثر من الدين«.  (3(
كتب أمامه يف حاشية األصل: »صورة ذلك«.  (4(

الصحاح  ينظر:  اإلحسان.  واإلفضال:  والنقيصة.  النقص  خالف  والفضيلة:  الفضل   (5(
للجوهري )5/)79)).

كتب أمامه يف حاشية األصل: »تعترب قيمته يوم قبضه ولو اختلفا فيها«.  (6(
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إذا ُعلم ذلك فقد ظهر أن املرهتن يضمن األقل من القيمة ومن الدين إذا 
إثباته  أو  املرهتن ]4)/أ[  بقول  يعلم  أن  إما  الرهن، وهالكه ال خيلو؛  هلك 

بالبينة))).
أما إذا ثبت بالبينة، فالكالم يف أن ما زاد عن الدين يكون أمانة، وجيري 
بقوله وادعائه ضياعه)))،  إذا مل يعرف إال  املذكور سابًقا. وأما  التفصيل  فيه 
حمل  هو  ال؟  أم  باألقل  مضمونًا  كونه  وهو  السابق،  احلكم  له  يثبت  فهل 
حسن  الشيخ  الفقهاء  خامتة  العالمة  مشاخينا  شيخ  أفرد  وقد  النزاع)3). 
الرشنباليل احلنفي)4) هذه املسألة يف رسالة له سامها: »غاية املطلب يف الرهن 
ق بيمينه، ويضمنه ضامن الرهن، وال بد  إذا ذهب«)5)، واختار فيها أنه ُيصدَّ
من إيراد بعض ما متسك به العالمة املذكور، ونرشه يف كافور هذه السطور، 
الناظر عن وجه احلق  املقام؛ لُيكَشف لك أهيا  لنا يف هذا  اتباعه بام يظهر  ثم 

اللثام)6).
ينظر: اهلداية رشح البداية للمرغيناين )8/4))).  (((

كتب أمامه يف حاشية األصل: »إذا مل يعرف من قوله وادعائه ضياع«.  (((
ينظر: املبسوط للرسخيس )))/)3)(، ودرر احلكام يف رشح غرر األحكام ملحمد بن   (3(

مال خرسو ))/49)).
حسن بن عامر بن عيل أبو اإلخالص الرشنباليل الوفائي املرصي الفقيه احلنفي األديب   (4(
بلولة  إىل شربى  نسبته  التصنيف.  فقيه حنفي، مكثر من  بالرشنباليل،  املعروف  املؤرخ 
يف  ودّرس  هبا  فنشأ  سنوات.  ست  وعمره  القاهرة،  إىل  منها  والده  به  جاء  )باملنوفية( 
659)م.   - 069)هـ  سنة  بالقاهرة  تويف  الفتوى.  يف  عليه  املعول  وأصبح  األزهر، 

ينظر: سلم الوصول إىل طبقات الفحول حلاجي خليفة ))/33).
توجد نسخة خمطوطة باملكتبة األزهرية تقع يف سبع ورقات، تاريخ نسخها 69))هـ،   (5(

املكتبة األزهرية اخلاص )3)9)( العام ))675)).
ينظر: املصدر السابق.  (6(
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قال الشيخ ىلاعت هللا همحر بعد نقل فروع تتعلق بالوديعة: تنبيه: هو أنه كام 
املرهتن،  ُيقَبل قول  بيمنيه، كذلك  الوديعة  املوَدع يف دعواه هالك  ُيقَبل قول 
غري أن املوَدع ال ضامن عليه، واملرهتن يضمنه ضامن الرهن باألقل من قيمته 

ومن الدين، كام لوثبت هالكه بالبينة. انتهى))).

أقول: قياس الرهن عىل الوديعة غري صحيح يف هذه املسألة؛ فإن الرهن 
إال  مطلًقا  مضمونة  غري  والوديعة  والدين،  القيمة  من  باألقل  مضمون 
بالتعدي، والفرق بني الوديعة والرهن من وجوه))) ذكرت يف املطوالت)3).

بل فرقوا بني الوديعة ومطلق األمانات، كام يف البحر واملنح وغريمها)4)، 
املرهتن  كذلك  وال  املوِدع،  إىل  الوديعة  رد  يف  قوله  ُيقَبل  املودع  أن  ُيرى  أال 
األساس؟  يبنى عىل ضعيف هذا  القياس)5)، وكيف  فأنى يصح  بالبينة،  إال 
وإذا نظرت إىل رسالته -نفع اهلل به- ظهر لك أن جل استناده إىل ما ذكر يف 
الوديعة، وال خيفى أن القياس عليها قياس مع الفارق)6)، ولو سلمنا صحة 
الرشنباليل  بن مال خرسو ومعه حاشية  احلكام رشح غرر األحكام ملحمد  ينظر: درر   (((

.((49/((
كتب أمامه يف حاشية األصل: »الفرق بني الوديعة والرهن من وجوه«.  (((

ينظر: فتح القدير للكامل ابن اهلامم )486/8).  (3(
احلقائق  وتبيني  احلنفي )468/7(،  نجيم  الدقائق البن  كنز  الرائق رشح  البحر  ينظر:   (4(
لشيخي  األبحر  ملتقى  رشح  يف  األهنر  وجممع   ،)76/5( للزيلعي  الدقائق  كنز  رشح 

زاده ))/338).
بينهام. ينظر: تقويم األدلة يف أصول  القياس: هو محل فرع عىل أصل يف حكم بجامع   (5(

الفقه )ص: 60)(، وتيسري التحرير )4/ 76).
عدم  وهو  قادح  لوجود  أعل  ولكن  القياس  فيه  جرى  فيام  يكون  الفارق  مع  القياس   (6(
 مساواة الفرع لألصل املقيس عليه، إذ من رشوط القياس وجود علة األصل بتاممها  =
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مع  صحته  عدم  عنه  صدنا  النرباس؛  ذلك  من  لالقتباس  وتنزلنا  القياس، 
استند  قد  أنه  املذهب)))، عىل  احلقائق  بطراز  املعلم  املذهب  وجود نصوص 
-نفع اهلل بعلومه- أيًضا إىل ما ذكر يف احلقائق رشح منظومة النسفي)))، يف 

باب اإلمام مالك.

ادعى  يربهن،  ومل  امللك  ادعى  إذا  املرهتن  عىل  الرهن  وقيمة  وصورته: 
أي:  عنده،  بلغت  ما  بالغة  قيمته  يضمن  له،  بينة  وال  الرهن  هالك  املرهتن 
يقل هلك  ومل  الوديعة)3)،  ادعى هالك  لو  املوَدع  أن  بناء عىل  مالك؛  اإلمام 
بقدره،  الدين  معها يشء آخر يل؛ ال يصدق عنده، وعندنا يصدق، ويسقط 

والباقي ال ضامن عليه. انتهى)4).

= يف الفرع فإن وجد بعض العلة فقط فسد القياس ألنه قياس مع الفارق، كام لو قاس 
هذا  بأن  املالكي  عليه  فيعرتض  ربويًا،  فيكون  الطعم  بجامع  الرب  عىل  التفاح  الشافعي 
االقتيات واالدخار  مثل  للتعليل  أخرى صاحلة  أوصافًا  الرب  الفارق ألن يف  مع  قياس 
وهي ال توجد يف التفاح، فيكون قياسًا مع الفارق ألن علة األصل غري موجودة بتاممها 

يف الفرع، فال يصح القياس هنا لوجود الفارق.
ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق للزيلعي )77/5).  (((

اسم الكتاب: حقائق املنظومة يف رشح منظومة النسفي يف اخلالفيات ملحمود بن حممد   (((
خمطوطة  نسخة  توجد  )67هـ،  سنة:  تويف  األفشنجي،  البخاري  اللؤلؤي  داود  بن 
رقم   )44(05( العام   ،)(860( اخلاص   ،(75 األوراق:  عدد  األزهرية،  املكتبة  يف 
توجد  للنسفي.  اخلالفيات  منظومة  بعنوان:  للنسفي،  والنظم   ،3(7485 النسخة: 

نسخة خمطوطة يف املكتبة األزهرية، عدد األوراق 44)، رقمها: )33500.
كتب أمامه يف حاشية األصل: »لو ادعى هالك الوديعة، ومل يقل: هلك معها يشء آخر؛   (3(

ال يصدق عندنا«.
ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو ))/49)(، وتبيني احلقائق   (4(

رشح كنز الدقائق للزيلعي )6/)9(، ولسان احلكام البن الشحنة )ص376).
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والفتاوى؛  والرشوح  املتون  لسائر  خمالف  هنا  الشارح  ذكره  ما  أقول: 
وسيظهر لك أن ما قرره غري موافق للصواب، بال شك وال ارتياب، وسنورد 
الصبيح،  الوجه  لك  ينجيل  كي  اللثام  لك  ونكشف  الصحيح،  هو  ما  لك 
امللك،  ابن  النفس  فقيه  للعالمة  ورشحه)))  البحرين  جممع  يف  قال  فنقول: 
املرهتن  ادعى  إذا  يعني:  اهلالك،  بدعواه  وضمنوه  فرشته))):  بابن  الشهري 
البينة عليه، ضمنه عندنا مطلًقا، سواء كان الرهن من  ُيِقم  هالك الرهن ومل 
األموال  والعروض، ال يف  كالنقدي  الباطنة  أو  الظاهرة كاحليوان،  األموال 
الباطنة)3)، أي: قال اإلمام مالك ىلاعت هللا همحر: يضمن يف الباطنة؛ ألنه متهم 

فيه، وقول املتهم غري مقبول. انتهى)4).

الدين  لعز  النهرين  وملتقى  البحرين  جممع  عىل  ملك  ابن  رشح  الكتاب:  اسم   (((
بمكتبة  خمطوطة  نسخة  توجد  فرشته،  بن  الدين  أمني  بن  العزيز  عبد  بن  عبد اللطيف 
اخلاص  الرقم   ،44(68 العام  الرقم   ،3(4 األلواح:  عدد  األزهرية،  املكتبة  بخيت، 

3)9) / فقه حنفي.
بابن  املعروف  الدين،  أمني  بن  العزيز  عبد  بن  اللطيف  عبد  الدين  عّز  الفاضل  العامل   (((
امَلَلك، املتوىف سنة مخس وثامنني وثامن مائة. كان معلاًم لألمري حممد بن آيدين ومدّرًسا 
رشح  الرشعية،  العلوم  يف  فاضاًل  عامًلا  وكان  اآلن،  إليه  منسوبة  وهي  تريه  بمدرسة 
»جممع البحرين« و»املشارق« و»املنار« وله رسالة يف التصوف تدل عىل حّظه يف معارف 
خليفة  حلاجي  الفحول  طبقات  إىل  الوصول  ينظر: سلم  885هـ.  تويف سنة  الصوفية، 

.(300/((
ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو ))/49)(، وجممع األهنر   (3(

يف رشح ملتقى األبحر لشيخي زاده ))/)59).
)ص3)4(،  القرطبي  الرب  عبد  بن  يوسف  عمر  أليب  املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف  ينظر:   (4(

ودرر احلاكم رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو ))/49)).
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يف  خرسو)))  املنال  اليقني،  مقدمة  ومنتج  املحققني،  عقد  واسطة  وقال 
ادعى  إذا  يعني:  بينة)))؛  بال  اهلالك  بدعوى  املرهتن  وضمن  والغرر:  الدرر 
املرهتن هالك الرهن، ضمن إن مل ُيِقم البينة عليه مطلًقا، أي: سواء كان من 
كالنقد  الباطنة  األموال  أو من  والعقار،  والعبيد  كاحليوان  الظاهرة  األموال 
واحليل والعروض، وقال مالك: يضمن يف األموال الباطنة ال غري. انتهى)3).

املتون  فهذه  الغفار)5)،  منح  ورشحه  األبصار)4)  تنوير  يف  ومثله  أقول: 
والرشوح ]4)/ب[ نصوص ظاهرة يف أن املرهتن إذا ادعى اهلالك ومل يقم 

بينته، يضمن مجيع قيمته)6).

حممد بن فرامرز بن عيل، املعروف بمال - أو منال. أو املوىل - خرسو: قاض، أصويل،   (((
بياين، من فقهاء احلنفية، مشارك يف بعض العلوم، رومي األصل، أسلم أبوه، ونشأ هو 
مسلام، فتبحر يف علوم املعقول واملنقول. ودرس بمدينة أدرنة يف مدرسة شاه ملك، ثم 
بمدينة بروسة. وويل القضاء بالقسطنطينية، وضم إليه قضاء غلطة وإسكدار وتدريس 
آيا صوفيا. ثم صار مفتيًا بالتخت السلطاين، وعظم أمره، من كتبه »حاشية عىل أنوار 
التنزيل« يف التفسري للبيضاوي، تويف بالقسطنطينية، سنة 885هـ. ينظر: سلم الوصول 

إىل طبقات الفحول حلاجي خليفة )9/3))).
كتب أمامه يف حاشية األصل: »ضمن املرهتن دعوى اهلالك بال بينة«.  (((

ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو ))/49)).  (3(
اسم الكتاب: تنوير األبصار ومجاع البحار ملحمد بن عبد اهلل التمرتايش.  (4(

اسم الكتاب: منح الغفار برشح تنوير األبصار ملحمد بن عبد اهلل اخلطيب التمرتايش.  (5(
الغفار  ومنح   ،)684/(( املختار  الدر  رشحه  مع  البحار  ومجاع  األبصار  تنوير  ينظر:   (6(
 ،)4(3/4( للمرغيناين  البداية  رشح  واهلداية  )6)3/ب(،  األبصار  تنوير  برشح 

العناية رشح اهلداية جلامل الدين الرومي )0)/65)).
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املرهتن  أن  وهي  بمقدمة،  اإلحاطة  عىل  يتوقف  املسألة  هذه  بيان  قلت: 
إذا ادعى هالك الرهن ومل تكن له بينة)))؛ ُصدق يف دعواه اهلالك بال مرية، 
أن  دعواه:  يف  تصديقه  وفائدة  ذلك،  يف  للتهمة  الرهن  قيمة  مجيع  ويضمن 
من  دينه  طلب  فإذا  الدين،  طلب  عند  الرهن  إحضار  عليه  جيب  املرهتن 
يف  يصدق  هالكه،  املرهتن  فادعى  الرهن،  بإحضار  الراهن  وطالبه  الراهن، 
اهلالك وال يطالب بالبينة ألجل طلب الدين. ففائدته: توجه طلب الدين مع 
تنتفي هتمته هبا فال  فإنه  بينة باهلالك  له  إذا كانت  الرهن، وإما  عدم إحضار 

يضمن إال ضامن الرهن، فيرتتب عىل إقامته البينة فائدتان))):
إحدامها: عدم الضامن إذا كانت قيمة الرهن أكثر من الدين.

واألخرى: صحة طلب الزائد من الدين إذا كانت قيمة الرهن أقل من 
كالم  من  مأخوذ  ذكرته  الذي  وهذا  الرهن،  إحضار  لزوم  عدم  مع  الدين، 

علامئنا ىلاعت هللا مهمحر)3).
قال يف الفتاوى التاتارخانية)4)، ومنها نقلت: ويصدق املرهتن يف دعوى 

اهلالك، وال يصدق يف دعوى الرد. انتهى)5).
كتب أمامه يف حاشية األصل: »املرهتن إذا ادعى اهلالك ومل تكن له بينة«.  (((

كتب أمامه يف حاشية األصل: »فائدة تصديقه يف دعواه«.  (((
وجممع   ،)(49/(( خرسو  مال  بن  ملحمد  األحكام  غرر  رشح  يف  احلكام  درر  ينظر:   (3(

األهنر يف رشح ملتقى األبحر لشيخي زاده ))/587).
عالء  بن  عامل  العالمة  وهو  تاتارخان  إىل  نسبة  التاتارخانية  بالفتاوى  ُسمي:  الكتاب   (4(
األمراء  كبار  من  وهو  786هـ  سنة  املتوىف  اهلندي  الدهلوي  اإلندريتي  األنصاري 
عىل  موزًعا  الكتاب  جاء  وقد  اهلجري  الثامن  القرن  يف  اإلسالمية  اهلند  يف  والوزراء 

أبواب الفقه.
ينظر: الفتاوى التاتارخانية لعامل بن عالء األنصاري )8)/))5).  (5(
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وسئل العالمة ابن الشبيل))) عن الراهن إذا طلب املرهتن العني املرهونة، 
فادعى املرهتن)))؛ هل القول قوله مع يمينه أم ال؟

فأجاب بأن القول قول املرهتن يف هالك الرهن مع يمينه. انتهى)3).

إذا مل يعلم ضياعه  الرهن  الرميل)4) عن  الدين  وسئل شيخ مشاخينا خري 
بالغة ما بلغت، وتؤخذ منه ومن ورثته  إال بقول املرهتن، هل يضمن قيمته 

من بعده؟

عىل  زاد  ما  ويؤخذ  بلغت،  ما  بالغة  قيمته  مجيع  يضمن  نعم،  فأجاب: 
الدين منه أو من تركته بعد موته؛ حيث مل يعلم ذلك بالربهان، كام رصح به 

يف تنوير األبصار، والدرر والغرر)5).

فاضل  الدين:  تقي  ابن  الدين  بدر  اهلل،  عبد  أبو  الدمشقّي،  الشبيل  اهلل  عبد  بن  حممد   (((
فيها.  الشبلية(  )قّيم  أبوه  وكان  ))7هـ،  عام  بدمشق  ولد  احلنفية،  فقهاء  من  متفنن، 
أن  إىل  القضاء  يف  واستمر   755 سنة  الشام  طرابلس  قضاء  وويل  القاهرة،  إىل  ورحل 
أعيان  يف  الكامنة  والدرر   ،)(34/6( للزركيل  األعالم  ينظر:  769هـ.  عام:  هبا  تويف 

املائة الثامنة )34/5)).
كتب أمامه يف حاشية األصل: »الراهن إذا طلب العني املرهونة، فادعى املرهتن تلفها«.  (((

ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق للزيلعي )73/4)).  (3(
الرميّل:  الدين  نجم  الفاروقي،  العليمي  األيويب  عيل  بن  أمحد  بن  الدين  خري  بن  حممد   (4(
النواظر(  )نزهة  منها  له كتب،  فيها.  ووفاته  بفلسطني.  )الرملة(  أهل  من  فقيه حنفي. 
تويف:  الفقه.  يف  والنظائر  االشباه  عىل  النواظر  نزهة  تصانيفه:  ومن  األشباه،  رشح  يف 

3)))هـ. ينظر: معجم املؤلفني لكحالة )94/9)).
احلكام  املختار ))/684(، ودرر  الدر  البحار مع رشحه  األبصار ومجاع  تنوير  ينظر:   (5(
رد  لتكملة  األخيار  وقرة عني  بن مال خرسو ))/49)(،  األحكام ملحمد  رشح غرر 

املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار البن عابدين )40/7).
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بمثل  فأجاب  فتاواه،  يف  آخر  موضع  يف  املذكور  العالمة  أيضًا  وسئل 
ذلك))).

قلت: إن نظرت ملا نقلناه، وتأملت ما يف رق الكتابة حررناه؛ ظهر لك 
ادعى  إذا  ببينة  يطالب  ال  يعني:  اهلالك،  دعوى  يف  يصدق  قوهلم:  معنى  أن 
هالكه عند طلب الدين، وأما كونه يضمن أو ال يضمن فالعبارة ال تفيد شيًئا 
من ذلك، وسؤال العالمة ابن الشبيل يرشد إىل محل العبارة عىل ما قلناه، فإنه 
فأجاب  هالكها،  فادعى  املرهونة  بالعني  املرهتن  طلب  إذا  الراهن  عن  سئل 
بأن القول قوله، أي: يف هذه الصورة، ومل يتعرض للضامن وعدمه، واحلمل 

عىل هذا واجب يف اجلمع بينه وبني املتون والرشوح))).
ابن  وفتوى  التتارخانية،  عبارة  ينايف  ال  واملجمع  والدرر  املنح  وعبارة 
الشبيل واخلريية؛ ألهنم قالوا: وضمنوه بدعوى اهلالك... إىل آخره، ومفهومه 
أنه إذا ادعى هالك الرهن وأقام بينة ال يضمن، وإذا مل يقم بينة يضمن، وهو 
ال ينايف تصديقه يف دعوى اهلالك، بل أقول: عبارة الرشوح مطلًقا ربام تشعر 
ويعربون  املرهتن.  يد  يف  الرهن  هلك  فلو  يقولون:  أهنم  وذلك  ذكرته،  بام 
ما  بخالف  بالبينة،  إال  يكون  ال  وذلك  اهلالك،  حتقق  املفيدة  املايض  بصيغة 
إذا ادعى اهلالك فإنه ال يصح التعبري عنه بـ )هلك(، وإذا مل يصح التعبري عنه 
بذلك، فال يرتتب عليه احلكم املذكور، وهو كونه يضمن األقل، بل حكمه 

ضامن مجيع القيمة)3).

ينظر: رد املحتار عىل الدر املختار البن عابدين )6/)48).  (((

ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق للزيلعي )73/4)).  (((
ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو ))/49)).  (3(
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املسامة  احلنفية  رميل  العالمة  فتاوى  يف  ذكرناه  ما  يثبت  ومما  قلت: 
واحد  فضاع  خلخالني،  امرأة  عند  رهن  رجل  عن  سئل  حيث  باخلريية)))، 
منهام)))، واملدعي يدعي أن يساوي كذا، واملرهتن دونه، فهل القول قوله أم 

قول املرهتنة؟

فأجاب: القول قول املرهتنة بيمينها يف قدر قيمة اخللخال الضائع، وإذا 
فينظر  اهلالك  أصاب  فام  مجيعه،  الرهن  قيمة  الدين  عىل  تقسم  ضياعه  ثبت 
إىل ما قابل املضمون منه فيضمن، وإىل ما قابل األمانة فال يضمن، فإذا كان 
مثاًل قيمة الرهن ضعف الدين)3)، ]5)/أ[ كان اهلالك النصف، فيسقط من 
الدين نصفه، وإذا مل يثبت هالكه بالبينة يضمن مجيع قيمة اهلالك. انتهى)4).

يف  وملا  والرشوح،  املتون  يف  ملا  املوافق  املدعي  صدق  بذلك  لك  فظهر 
التاتارخانية وغريها أيًضا، واحلمد هلل عىل ذلك.

وتبني لك أن استناد الشيخ حسن)5) ليس إال لعبارة احلقائق، وال خيفى 
عليك ما فيها، عىل أن املتون مقدمة عىل الرشوح، كام أن الرشوح مقدمة عىل 
الفتاوى، وأغرب من هذا أن العالمة الشيخ حسن املذكور، ضاعف اهلل له 
اسم الكتاب: الفتاوى اخلريية لنفع الربية عىل مذهب اإلمام األعظم أيب حنفية النعامن   (((
خلري الدين أمحد رميل احلنفي املتوىف سنة ))08)هـ(، ُطبع يف املطبعة الكربى األمريية 

ببوالق مرص املحمية سنة 300)هـ.
كتب أمامه يف حاشية األصل: »رهن عند امرأة خلخالني، فضاع واحد منهام«.  (((

كتب أمامه يف حاشية األصل: »إذا كان مثال قيمة الرهن ضعف الدين«.  (3(
ينظر: املصدر السابق )ص89)).  (4(

ينظر  ترمجته،  سبق  وقد  الرشنباليل،  اإلخالص  أبو  عيل  بن  عامر  بن  حسن  الشيخ  هو   (5(
صفحة رقم: )9)).
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األجور، نقل فتوى العالمة ابن الشبيل مستشهًدا هبا عىل مدعاه، مثبًتا هبا ما 
لذلك  الشبيل  ابن  العالمة  يذكر  ومل  نقلها:  عقيب  فقال  وادعاه،  إليه  ذهب 

سنًدا، وسنده قد ذكرناه لك من احلقائق. انتهى))).

أقول: قد ظهر لك أن ما أفتى به العالمة ابن الشبيل شاهد لنا، موافق ملا 
يف الدرر والغرر واملنح واملجمع فإنه ذكر أن القول قول املرهتن مع يمينه)))، 
التسامح  العالمة املذكور يف رسالته وقوع  أثبت  ينفي الضامن، وقد  وهو ال 
رشح  عبارة  يف  الواقع  التسامح  يعلم  وهبذا  فقال:  والدرر  املجمع  عبارة  يف 
املجمع البن امللك، ثم قال: ووجه التسامح أن قول ابن امللك: »إذا ادعى 
دعوى  قبول  عدم  يوهم  عندنا«،  ضمنه  عليه،  البينة  يقم  ومل  الرهن  هالك 
بكونه  واملراد  مراًدا،  وليس  الرهن،  قيمة  مجيع  وضامنه  بينة،  بال  اهلالك 
يف  احلكم  وكذلك  الضامن،  مطلق  ال  الرهن  ضامن  يعني:  عندنا؛  مضموًنا 
مل  إن  قوله: »ضمن  الرشط يف  بأداة  إهياًما؛ إلتيانه  أشد  لكنها  الدرر،  عبارة 
يقم البينة«، فيوهم عدم الضامن مع إقامتها، وليس مراًدا كام علمته، فليتنبه 

له. انتهى)3).
بيان  يف  قوله  أما  أصاًل،  تساحمًا  فيهام  نر  فلم  للعبارتني،  تنبهنا  قد  قلت: 
املساحمة من عبارة رشح املجمع يف قوله: إن قول ابن امللك يوهم عدم قبول 
دعوى اهلالك بال بينة، وضامنه مجيع قيمة الرهن... إلخ، فغري صحيح، وقد 

ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق للزيلعي )73/4)).  (((
مال  بن  ملحمد  األحكام  غرر  رشح  احلكام  ودرر   ،)(46/3( للشيباين  األصل  ينظر:   (((

خرسو ))/49)(، وجممع الضامنات أليب حممد البغدادي )ص3))).
ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو ))/49)).  (3(
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ابن امللك: »إذا ادعى اهلالك  وقع ذلك سهًوا من الشيخ العالمة؛ فإن قول 
موجب  باهلالك  البينة  إقامة  عدم  أن  معناه  ضمنه«  البينة؛  يقم  ومل  للرهن 
للضامن، ال أن عدم إقامتها موجب لعدم قبول دعوى اهلالك، ولو كان ذلك 
ادعى  إذا  فقال:  أخرى؛  عبارة  إىل  العبارة  هذه  عن  امللك  ابُن  لعدل  مراًدا 
هالك الرهن ومل يقم البينة مل يصدق. فإن هذه العبارة تؤدي ما فهمه الشيخ، 
بل عبارة ابن امللك إذا تأملتها رأيت ما يف التتارخانية منطوًيا فيها، وكذا ما 
أفتى به الرميل، فإن ترتب الضامن يف قوله: ضمنه عىل الدعوى، يؤذن بقبول 

قوله يف دعوى اهلالك بال بينة))).

وأما ما ذكره من وجه التسامح يف عبارة الدرر من قوله: وكذا احلكم يف 
عبارة الدرر، لكنها أشد إهياًما؛ إلتيانه بأداة الرشط يف قوله: ضمن إن مل يقم 
إذ مراد  أيًضا؛  انتهى. فغري ظاهر  الضامن، وليس مراًدا،  فيوهم عدم  البينة، 
صاحب الدرر بقوله: ضمن إن مل يقم البينة، أي: ضمن متام قيمة الرهن عند 

عدم البينة، وعند إقامتها يضمن ضامن الرهن))).

العبائر)3) ورجوعه  الشيخ يف عدوله عن رصيح هذه  العجب من  ومن 
الدرر  حميش  وقول  ىلاعت هللا همحر:  الشيخ  قال  ثم  الظاهر،  عن  املسترت  إىل 
وعىل  بظاهر،  ليس  هنا  ها  وصلية  »إن«  كلمة  أن  الظاهر  الواين)4):  العالمة 

ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو ))/49)).  (((
ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو ))/49)(، وتبيني احلقائق   (((

رشح كنز الدقائق للزيلعي )84/4)).
ومل أقف عىل من مجع كلمة )عبارة( هبذه الصيغة.  (3(

التدريس  توىل  رومي.  حنفي  فقيه  قويل:  بوان  ويعرف  الواين،  مصطفى  بن  حممد   (4(
 والقضاء يف بالده. له تآليف عربية، منها )إثبات املسموعات( و)تعليقات عىل درر =



40
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

خالف المظنون من حكم دعوى هالك المرهون 

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

تسليمه حيتاج إىل تأويلني؛ كون »إن« وصلية، وكون الضامن ليس إال ضامن 
الرهن ال مطلق الضامن. انتهى))).

فإنه  اللفظ  أما  اللفظ واملعنى،  الشيخ ال ختلو عن خلل يف  أقول: عبارة 
قال: كون »إن« وصلية غري ظاهر، ثم قال: وعىل تسليمه حيتاج إىل تأويلني؛ 
أحدمها: كون »إن« وصلية، وأنت قد فرضت صحة كون »إن« وصلية، ثم 
»إن«  كون  أحدمها  تأويلني؛  إىل  حيتاج  تقول:  أن  يصح  كيف  الفرض  بعد 
املعنى  وأما  ُخْلف،  هذا  وتسليمه  وصلية،  كوهنا  صحة  فرض  مع  وصلية 
صحيح؛  غري  وهو  الرهن،  ضامن  إال  ليس  الضامن  كون  تأويل  أوجب  فإنه 
فإنك إذا رضيت كون »إن« وصلية، ومحلت الضامن عىل ضامن الرهن، كان 
قيمته  من  األقل  ضمن  ]5)/أ[  الرهن  هالك  ادعى  إذا  املرهتن  أن  املعنى: 
ومن الدين، سواء أقام بينة أو ال، وإذا انحل الكالم إىل ما ذكرنا، وصار إىل 
ما إليه أرشنا، كان الرشح خمالًفا للمتن، مع أنه يف صدر احلل؛ فإن املتن أفاد 
إذا ادعى هالك  املرهتن  أن  بينة«  املرهتن بدعوى اهلالك بال  بقوله: »وضمن 
الرهن، وال بينة له، يضمن ضامن الرهن. وإنام محلناه هنا عىل ضامن الرهن 

ليوافق محل كالم الشارح عليه))).

= احلكام يف رشح غرر األحكام( يف فقه احلنفية يسمى )نقد الدرر( ورسالة يف )كراهية 
و)كيمياء  للجوهري،  )الصحاح(  كتاب  الرتكية  إىل  وترجم  الرغائب(  وصالة  الذكر 
ينظر: معجم  املدينة، وتويف هبا. وتويف نحو: 040)هـ.  للغزايل، توىل قضاء  السعادة( 

املؤلفني لكحالة )))/33).
ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو ))/49)).  (((

ينظر: املصدر السابق، وجممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر لشيخي زاده ))/587).  (((
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وإذا كان كذلك، اختلف كالم املاتن والشارح؛ فإن املاتن يقول: يضمن 
عند  الرهن  ضامن  يضمن  يقول:  والشارح  البينة،  عدم  عند  الرهن  ضامن 
البينة وعدمها، ومل يظهر من كالمه إرادة خمالفة املاتن، فإذا كان األمر كذلك 

نرجع إىل املتبادر من كالم الواين هللا همحر بالتوفيق بني الكالمني))).

هو  ما  بالضامن  املراد  يكون  وصلية-:  »إن«  كون  تسليم  -بعد  فنقول 
أعم، فإذا ادعى مع البينة ضمن ضامن الرهن، ومع عدم البينة قيمته بالغة ما 
بلغت. فإن قلت: ألي نكتة عدل الفاضل الواين عن كون »إن« رشطية إىل 

جعلها وصلية، مع أن كوهنا رشطية ظاهرة يف املقصود؟

مقيد  الضامن  أن  توهم  لدفع  ذلك  عن  الواين  الفاضل  عدل  إنام  قلت: 
والذي  بينة.  يقم  مل  إذا  يضمن  أنه  إىل  الفكر  ذهب  فربام  املذكور،  بالرشط 
هي  بل  التمحل،  هذا  إىل  حاجة  وال  بعيد،  وصلية  »إن«  كون  أن  يل  يظهر 
رشطية، واملراد بالضامن يف قوله: »ضمن إن مل يقم البينة« ضامن مجيع القيمة، 

فإذا أقام بينة ال يضمن مجيعها، بل ضامن الرهن املتقدم ذكره))).

أفندي  السعود  أبا  الروم  عامل  املحققني  أن خامتة  ذكرناه:  ما  يرجح  ومما 
حسن  الشيخ  عنه  نقله  كام  البينة  عدم  عند  الضامن  بلزوم  أفتى  العامدي)3) 

ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو ))/49)).  (((
ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو ))/49)(، والبحر الرائق   (((

رشح كنز الدقائق البن نجيم احلنفي)6/)4)).
الدين  عامد  مصطفى  الدين  مصلح  بن  حممد  الدين  حميي  بن  أفندي  السعود  أبو  حممد   (3(
العامدي األسكليبي احلنفي أو أبو السعود بن حممد العامدي ويشتهر باسم )أبو السعود 
 أفندي(، هو فقيه وقاٍض مسلم ُولد يف قصبة أسكليب الُعثامنية يف هنايات القرن التاسع  =
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املذكور يف رسالته املزبورة))). فقد ظهر لك أهيا املتأمل بالنظر الصحيح أن 
الذي عليه االعتامد ما حررناه، واملرجع عند القضاة إىل ما قررناه.

وقد يمكن تأويل ما يف متن النسفية من قوله: وقيمة الرهن عىل املرهتن... 
إلخ، بام يظهر لك إن شاء اهلل تعاىل، توفيًقا بني العبارات، وتوقيًفا عىل حقائقها 
بلطيف اإلشارات، وذلك أنه أورد هذا البيت فيام انفرد به اإلمام مالك)))، 
كام  الوديعة  مسألة  عىل  مبنية  هذه  ومسألته  األعظم)3)،  إمامنا  فيه  وخالف 
ذكره الشارح؛ وهو أن املودع لو ادعى هالك الوديعة، ومل يقل: هلك معها 
مسألة  قاس  فلام  يضمن،  وال  يصدق  وعندنا:  عنده،  يصدق  ال  آخر،  يشء 
فيام  املسألة  أورد هذه  املقيس عليه،  له يف  الوديعة، وكنا خمالفني  الرهن عىل 
أن  رأيت  الصحيح  بالنظر  تأملت  إذا  وأنت  حنيفة)4)،  أبا  مالك  فيه  خالف 
إيراده يف باب املخالفة ظاهر؛ من حيث قياسها عىل مسألة نحن خمالفون له 
فيها، ويكفي هذا يف اجلمع بني كالم األصحاب، والتوفيق بني العبائر عند 
ذوي األلباب، لكن يبقى ما ذكره صاحب احلقائق عند رشح هذا البيت من 
ملا  ينظر  املاتن ومل  اعترب ظاهر صنيع  أنه  والظاهر  التضمني،  امليش عىل عدم 

= اهلجري، أمىض ثالثني عامًا يف منصب مفتي القسطنطينية وهي مدة مل يبلغها أحد ال 
من قبله وال من بعده، وهو صاحب التفسري املعروف باسمه تويف أبو السعود، ودفن 
سنة:  القسطنطينية  أسوار  قرب  األنصاري  أيوب  أيب  اجلليل  الصحايب  قرب  جوار  إىل 

)98هـ. ينظر: معجم املؤلفني لكحالة )))/)30).
الرسالة عنواهنا: »غاية املطلب يف الرهن إذا ذهب« وقد تم ذكرها سابًقا.  (((

ينظر: اجلامع ملسائل املدونة للصقيل )8)/377).  (((
ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو ))/49)).  (3(

ينظر: املصدر السابق.  (4(
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فيه، عىل أنه رصح بأن الناظم))) عىل مسألة الوديعة تأسست مبانيه؛ فاكتفى 
نة  بالقرش عن اللباب، وغفل عن كالم األصحاب، فسبحان من تنزه عن السِّ

والغفلة يف ذاته، وتفرد عن املمكنات يف صفاته.

التدقيق  من  نال  إذ  األسمى؛  باملحل  التحقيق  من  -وهو  يقال  وربام 
إن  القارص-:  اخليال  به  ورشح  الفاتر،  البال  به  رشح  وسهاًم  وافًرا،  نصيًبا 
ضامن  إجياب  هو  ىلاعت هللا همحر  مالك  اإلمام  مذهب  أن  تقتيض  املتن  عبارة 
ضامن  يضمن  البينة  وجود  وعند  البينة،  عدم  عند  املرهتن  عىل  القيمة  مجيع 
بأمر  تلف  إن  الرهن  أن  مذهبه  بل  كذلك،  ليس  مذهبه  أن  واحلال  الرهن، 
تلف  وإن  الدين،  من  يشء  يسقط  وال  أمانة،  فهو  حريق،  أو  كموت  ظاهر 
مفهوم  إجراء  بد من  فال  ذلك  وإذا علم  القيمة،  بغري يشء من ذلك ضمن 
املتن عىل ما يوافق مذهبه، فنقول: مراده ما ذكرناه من ضامن القيمة عند عدم 
البينة، وعند وجدوها ال يضمن شيًئا، وعند إمامنا األعظم: يضمن ]6)/أ[ 

ضامن الرهن، فكانت املخالفة بيننا ظاهرة))).

وال يقال: من أين قولك: وعند وجودها ال يضمن القيمة ألهنا املذكورة 
ألنا  الرهن؟  ضامن  عدم  يقتيض  ال  للقيمة  الضامن  وعدم  البيت،  صدر  يف 

ابن لقامن السمرقندي  الدين أبو حفص عمر بن حممد بن أمحد بن اسامعيل  هو: نجم   (((
النسفي احلنفي. قال السمعاين: فقيه فاضل صنّف يف كل نوع من العلوم قريبًا من مائة 
مصنّف، وكان ممن أحب احلديث وطلبه، وله شعر حسن مطبوع، تويف سنة: 537هـ. 
ينظر: طبقات املفرسين للداوودي ))/8(، واجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ملحيي 

الدين احلنفي ))/394).
ينظر: منح اجلليل رشح خمترص خليل )39/5)).  (((
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نقول: ملا علم من خارج أن مذهبه ليس ضامن الرهن يف صورة ما، وإنام هو 
ضامن الكل، أو كون الكل أمانة، ساغ نفي ضامن يشء من القيمة.

ومما ينبغي التنبه له أن املاتن هللا همحر ذكر أنه إذا رهن انتفى عنه الضامن، 
أن  عىل  مبني  هذا  أن  واملصفى)))-  احلقائق)))،  -كصاحب  الرشاح  وذكر 
املودع لو ادعى هالك الوديعة ومل يقل: هلك معه يشء آخر له، ال يصدق. 
ويف املصفى)3): أن هذا احلكم يف كل أمانة عند مالك؛ فبني كالمهم تدافع، 
نفوه برشط  والرشاح وغريهم  الربهان،  بمجرد  الضامن  نفى  املاتن  أن  وهو 

دعوى هالك يشء آخر له)4).

أو  الرهن مثاًل بحرق داره  ادعى هالك  إذا  أنه  التوفيق  والذي يظهر يف 
نفي  أن  فظهر  الدار،  رسقة  تثبت  ببينة  يطالب  ذلك،  أشبه  وما  داره  رسقة 
الضامن مقيد بدعوى اهلالك، ودعوى ذهاب يشء آخر معه، وإثبات ذهاب 

ولد  األفشنجي،  البخاري  اللؤلؤي  داود  بن  حممد  بن  حممود  هو:  احلقائق  صاحب   (((
عارفًا  واعظًا  مدرسًا  مفتيًا  فاضاًل  عاملًا  إمامًا  فقيهًا  شيخًا  كان  7)6هـ،  سنة:  ببخارى 
)ص:  للسيوطي  املفرسين  طبقات  ينظر:  )67هـ،  سنة:  تويف  بالتفسري،  عاملًا  باملذهب 
به.  التعريف  سبق  والكتاب   ،)(6(/(( احلنفية  طبقات  يف  املضية  واجلواهر   ،)(((

ينظر صفحة ))3).
صاحب املصفى هو عبد اهلل بن أمحد بن حممود حافظ الدين أبو الربكات النسفي أحد   (((
0)7هـ.  سنة:  تويف  واألصول،  الفقه  يف  املفيدة  التصانيف  صاحب  املتأخرين  الزهاد 
املائة  أعيان  يف  الكامنة  والدرر   ،)(70/(( احلنفية  طبقات  يف  املضية  اجلواهر  ينظر: 

الثامنة البن حجر )7/3)).
مل يتيرس يل احلصول عىل نسخته.  (3(

ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو ))/49)).  (4(
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الربهان عىل ذهاب  أقام  لو  أنه  ذكرنا  ما  بمقتىض  عليه  فيتنوع  اليشء،  ذلك 
الرهن ومل يدع ذهاب يشء آخر له، ال ينتفي الضامن عنه))).

إذا علمت ذلك، فعليه يمكن توجيه عبارة احلقائق بأن يقال: قوله: بناء 
عىل أن املودع لو ادعى هالك الوديعة، ومل يقل: هلك معها يشء آخر يل، ال 
يصدق عنده... إىل آخره، أي: إذا ادعى هالكها وأقام الربهان عىل اهلالك، 
يف  يعني:  مالك،  اإلمام  عند  يصدق  ال  معها،  يل  آخر  يشء  ذهب  يقل:  ومل 
ذهاب  لدعوى  حاجة  غري  من  البينة  أقام  إذا  القيمة  ضامن  إىل  الضامن  نفي 
يشء آخر له، فصح تفريع الشارح عليه بقوله: ويسقط الذي بقدره والباقي 
ال ضامن عليه، وإنام اكتفى الشارح بقوله: ادعى هالكها، أي: الوديعة، ومل 

يقل: هلك معها... إلخ))).

قال: ومل يقل ادعاها، وأقام الربهان ومل يذكر أنه هلك معها يشء آخر يل، 
بل اقترص عىل ما ذكره. ملا علم وتقرر من أن اشرتاط الربهان لنفي الضامن 
أمر ثابت، فرتكه يف عبارته اقتصار عام هو معلوم رضورة، وأما عبارة املتن 
قوله:  أن  وذلك  مجيعها،  للرشوط  مستجمعة  إهنا  أيًضا:  يقال  أن  فيمكن 
الرهن،  هلك  وهو  الضامن،  لنفي  املعترب  عندهم  املرشوط  اهللك  ادعى  إذا 
وهلك يشء معه فاهللك أعم، وملا ختلف الربهان بعد دعوى اهللك، مل يعترب 
دعوى اهللك، وهذا الذي ذكرناه إنام هو مجع بني العبائر املذكورة، وربام كان 
ذلك موافًقا ملذهب اإلمام مالك أو ال؛ فإن نقل املخالف غري معترب، ونحن 

ينظر: قرة عني األخبار البن عابدين )4/8)).  (((
ينظر: قرة عني األخبار البن عابدين )497/8).  (((
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إنام نتكلم عىل ما يلوح من هذه العبائر، سواء وافق حقيقة مذهب مالك أم 
ال))).

والذي أحفظه من مذهبه هنع هللا يضر: أن الرهن ال خيلو؛ إما أن يكون من 
األموال الظاهرة أو ال، فإن كان األول فهو مصدق بال بينة يف هالكها لنفي 
أشياء  البينة هبالكها مع  يقيم  الباطنة فال يصدق حتى  التهمة، وإن كان من 
أخر للمرهتن، وأن الرهن من مجلة األشياء الذاهبة؛ فإن مل يقمها فهو ضامن 

لقيمته بالغة ما بلغت))).

املاتن  قول  من  ثبت  ملا  يقال:  بأن  يتصور  الشارح  قول  فتوجيه  وعليه، 
أن اهلالك بال بينة يضمن مجيع القيمة، وبالبينة هيلك أمانة وال يضمن شيًئا.

ثم قول الشارح: لو ادعى هالك الوديعة ومل يقل: هلك معها يشء آخر، 
إذا  الوديعة  هالك  يف  يصدق  أنه  مفهومه  يصدق؛  وعندنا  عنده،  يصدق  ال 
ادعاها املودع عندنا، وإن مل يدع هالك يشء آخر معها، ال أن مفهومه يصدق 
إذا ادعى هالك الرهن كام هو ظاهر. ثم قوله: يسقط الدين بقدره، والباقي 
بقدره...إلخ،  ]6)/ب[  الدين  يسقط  حنيفة  أيب  عند  أي:  عليه،  ضامن  ال 
وإذا  بقدره.  يسقط  ال  عنده  فإن  احلكم)3)،  يف  مالك  ملذهب  خمالف  وهو 
وال  صبيح،  سفر  ووجهه  صحيح،  الشارح  قول  أن  لك  ظهر  هذا  تأملت 

ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو ))/56)(، وجممع األهنر   (((
يف رشح ملتقى األبحر لشيخي زاده ))/)59).

ينظر: بداية املجتهد ))/47)(، وحاشية الدسوقي 53/3)).  (((

ينظر: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل للرعيني )584/6).  (3(
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واهلل  والتحرير،  التقرير  يف  إليه  وجنح  النحرير،  العامل  ذلك  فهمه  ما  يصح 
يعفو عن كثري))).

فإن قلت: قد رتبتم ضامن القيمة عىل عدم البينة، وضامن الرهن عليها، 
فام وجه إقامة البينة، وكيف يمكن إقامتها؟

قلت: نعم، قد رتبوا عدم ضامن القيمة عىل إقامة البينة باهلالك كام تقدم، 
واهلالك أعم من أن يكون بآفة ساموية أو غريها، فإذا أقام بينة بأن املرهون 
نظروا  أو  فانكرس،  يشء  عليه  وقع  بأن  شاهدين،  بمشاهدة  عنده  هلك 
حرقت  إذا  أما  حيرق.  إليه  ينظران  ومها  حريق  عليه  وقع  أو  رسقه،  شخًصا 
داره وادعى أن املرهون كان من مجلة املحروق، فال يصدق. ولو أقام البينة 
عىل حرق داره، ومل يشهدوا باحرتاق نفس املرهون يف الدار، ال يقبل؛ ألنه 
إذا  فاحلاصل  جائز،  غري  وأنه  ثابت،  غري  بقوله  تصديًقا  فيكون  صدق  إن 
البينة،  قبلت  املتقدمة وما أشبهها،  الصور  البينة هبالكها بصورة من  أقيمت 

وانتفى ضامن القيمة النتفاء التهمة))).

كثري  يف  جتده  ال  ربام  فإنك  إليه،  والتنبه  عليه  الوقوف  جيب  نفيس  تنبيه 
من الكتب الفقهية، عىل أنه مما عمت به البلية، وذلك أنه إذا ثبت هالكه ومل 
املرهتن قيمته)3)، كيف يكون احلال يف الضامن؟ وقد تقرر  الراهن وال  يعلم 

ينظر: جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر لشيخي زاده ))/)59).  (((
ينظر: تبيني احلقائق رشك كنز الدقائق للزيلعي )33/4)).  (((

املرهتن  وال  الراهن  يعلم  ومل  الرهن،  هالك  ثبت  »إذا  األصل:  حاشية  يف  أمامه  كتب   (3(
قيمته«.
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أن الدعوى ال تسمع يف اهلالك حتى يبني الدعي يف دعواه قيمة اهلالك، ومها 
ال يعلامنه.

فنقول: الذي وصل إليه نظري القارص، واتصل بالفكر الفاتر، ما أورده 
لك يف هذه الصحيفة املسطورة، التي هي بالفوائد الفرائد معمورة؛ قال يف 

الدرر والغرر: ولو قال غصب مني كذا وال أدري قيمته. قالوا تسمع))).

قال يف الكايف: وإن مل يذكر القيمة، وقال غصبت مني عني كذا وال أدري 
أنه هالك أم ال، وال أدري كم قيمته، ذكر يف غاية الكتب أنه تسمع دعواه؛ 

ألن اإلنسان ربام ال يعرف قيمة ماله، فلو كلف بيان القيمة لترضر به))).

اجلهالة  هذه  مع  الدعوى  صحة  فائدة  أقول:  والغرر:  الدرر  يف  قال 
الفاحشة توجه اليمني عىل اخلصم إذا أنكر، واجلرب عىل البيان إذا أقر أو نكل 
عن اليمني، فليتأمل، فإن كالم الكايف ال يكون كافًيا إال هبذا التحقيق. انتهى 

ما يف الدرر)3).

مع عدم  اهلالك  عند  السامع  الغصب يف  الرهن كدعوى  قلت: ودعوى 
بيان القيمة، كام هو حمرر يف كتب املذهب من كتاب الدعوى)4)، وإذا علمت 

ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو ))/)33(، وتبيني احلقائق   (((
رشح كنز الدقائق للزيلعي )4/)9)).

ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملحمد بن مال خرسو ))/)33(، والبحر الرائق   (((
رشح كنز الدقائق البن نجيم احلنفي )97/7)).

ينظر: املصدران السابقان.  (3(
ينظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق البن نجيم احلنفي )97/7)).  (4(
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ذلك، فقد ذكر الشيخ العالمة عيل الطوري))) يف رشح كنز الدقائق، املسمى 
بغصب  أقر  لو  املحيط  ويف  صورته:  ما  اإلقرار  كتاب  من  الفائق)))  بالبحر 
مال متقوم، وأمجل وصفه ونوعه، فيجربه القايض عىل بيانه، وإذا مل يبني بعد 

اإلجبار ألزمه أدنى ما يغصب الناس من ذلك اجلنس. انتهى)3).
عن  الدعوى  من  األجور-  له  اهلل  -ضاعف  املذكور  الرشح  يف  وذكر 
املحيط: لو قال املغصوب منه: كان قيمة ثويب مئة درهم، وقال الغاصب: ما 
أدري ما قيمته، ولكن علمت أن قيمته مل تكن مئة درهم، فالقول للغاصب 
مع يمينه، وجيرب عىل البيان؛ ألنه أقر بقيمة جمهولة، فإذا مل يبني حيلف عىل ما 
يدعيه املغصوب منه بالزيادة، وإن حلف حيلف املغصوب منه أيًضا أن قيمة 
فإن  الثوب،  ظهر  ثم  أخذ  فإذا  مئة،  الغاصب  من  ويأخذ  درهم،  مئة  ثويب 
الغاصب باخليار؛ إن شاء ريض بالثوب وسلم القيمة للمغصوب منه، وإن 

شاء رد الثوب وأخذ القيمة. انتهى)4).

الرهن ]7)/أ[ ثم  قلت: والذي يظهر أن هذا هو احلكم فيام إذا رسق 
ُوجد بعد الضامن)5).

)تكملة  له  احلنفي.  القادري  الطوري  عيل  بن  حسني  بن  حممد  الشيخ  العالمة  اإلمام   (((
يف  املرصية(  احلوادث  يف  الطورية  و)الفواكه  نجيم،  البن  الكنز  رشح  الطائل(  البحر 
عليها.  وزاد  ورتبها  اهلندي  الرساج  فتاوى  فيه  مجع  احلنفية،  فقه  يف  جملدان  األزهرية، 

املتوىف بعد سنة: 38))هـ. ينظر: إيضاح املكنون للباباين )4/)0)).
وهو تكملة البحر الرائق رشح كنز الدقائق لعيل الطوري، ومل أقف عليه.  (((

ينظر: جممع الضامنات للبغدادي احلنفي )ص: 370).  (3(
ينظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين )7/9).  (4(

تنقيح  الدرية يف  الرومي )5/)40(، والعقود  الدين  العناية رشح اهلداية جلامل  ينظر:   (5(
الفتاوى احلامدية البن عابدين ))/9))).
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ضامن  يف  املعترب  أن  وهو  استفادته؛  من  لك  بد  ال  أمر  عىل  الكالم  بقي 
الرهن يوم القبض أو يوم الفكاك، قال يف البحر الزاخر))): املعترب يف ضامن 

الرهن بالقيمة يوم القبض))) ال يوم الفكاك. انتهى. وقد تقدم ذلك)3).

الذي  هلل  فاحلمد  اللثام،  احلق  وجه  عن  وزال  الكالم،  نظام  تم  وهبذا 
بنعمته تتم الصاحلات، وبفضله تتنزل الرمحات.

وتنميق  الرسالة،  هذا  تسويد  انتهاء  وكان  له-:  اهلل  غفر   - املؤلف  قال 
املبارك، سابع عرش شهر رجب األصب،  الثلوث  يوم  العجالة، عشية  هذه 
من شهور سنة ألف ومئة واثني عرش من اهلجرة، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد 

وآله وصحبه وسلم.

البحر الزاخر جتريد الرساج الوهاج عىل خمترص القدوري، خمترص ألمحد بن حممد )ابن   (((
نسخة  توجد  580)م،   - 988هـ  سنة:  )سكخن(،  حممد  مجال  كتبها  نسخة  إقبال( 

خمطوطة يف املكتبة األزهرية ))/09)).
كتب أمامه يف حاشية األصل: »املعترب يف ضامن الرهن بالقيمة يوم القبض«.  (((

اهلامم  ابن  للكامل  القدير  فتح   ،)43(/4( للمرغيناين  البداية  رشح  اهلداية  ينظر:   (3(
.((83/(0(
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المصادر والمراجع
)املتوىف: . ) الشيباين  فرقد  بن  احلسن  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  املؤلف:  األصل، 

حزم،  ابن  دار  النارش:  بوينوكالن،  د  حممَّ الدكتور  ودراسة:  حتقيق  89)هـ(، 
بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 433)هـ - ))0) م.

فارس، . ) بن  بن عيل  بن حممد  بن حممود  الدين  املؤلف: خري  للزركيل،  األعالم 
الطبعة  للماليني،  العلم  دار  النارش:  396)هـ(،  )املتوىف:  الدمشقي  الزركيل 

اخلامسة عرش، مايو )00)م.
الظنون، املؤلف: إسامعيل بن حممد أمني . 3 الذيل عىل كشف  إيضاح املكنون يف 

وطبعه  بتصحيحه  عنى  399)هـ(،  )املتوىف:  البغدادي  الباباين  سليم  مري  بن 
واملعلم  الدين،  أمور  رئيس  بالتقايا  الدين  رشف  حممد  املؤلف:  نسخة  عىل 

رفعت بيلكه الكلييس، النارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.
بن . 4 حممد  بن  أمحد  بن  حممد  الوليد  أبو  املؤلف:  املقتصد،  وهناية  املجتهد  بداية 

أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن رشد احلفيد )املتوىف: 595هـ(، النارش: دار 
004)م،   - 5)4)هـ  النرش:  تاريخ  طبعة،  بدون  الطبعة:  القاهرة،  احلديث، 

عدد األجزاء: 4.
حتفة املحبني واألصحاب يف معرفة ما للمدنيني من أنساب، املؤلف: عبد الرمحن . 5

بن عبد الكريم احلنفي املدين الشهري باألنصاري )املتوىف: 95))هـ(، املحقق: 
األوىل،  الطبعة:  تونس،  العتيقة،  املكتبة  النارش:  املطوي،  العروييس  حممد 

390)هـ - 970)م.
تراجم أعيان املدينة، املؤلف: جمهول، حتقيق: حممد التونجي، الطبعة: األوىل، . 6

والتوزيع  للنرش  الرشوق  دار  النارش:  984)م،   - 404)هـ  النرش:  سنة 
والطباعة بجدة.
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عيسى . 7 بن  عمر  بن  اهلل  عبد  زيد  أبو  املؤلف:  الفقه،  أصول  يف  األدلة  تقويم 
الّدبويّس احلنفي )املتوىف: 430هـ(، املحقق: خليل حميي الدين امليس، النارش: 

دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، ))4)هـ - )00)م.
تيسري التحرير، املؤلف: حممد أمني بن حممود البخاري املعروف بأمري بادشاه . 8

احْلَلبِي - مرص ))35)هـ  البايب  النارش: مصطفى  )97هـ(،  )املتوىف:  احلنفي 
- )93)م(، وصورته: دار الكتب العلمية - بريوت )403)هـ - 983) م(، 

ودار الفكر، بريوت )7)4)هـ - 996)م(، عدد األجزاء: 4.
التميمي . 9 يونس  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بكر  أبو  املؤلف:  املدونة،  ملسائل  اجلامع 

الصقيل )املتوىف: )45هـ(، املحقق: جمموعة باحثني يف رسائل دكتوراه، النارش: 
توزيع:  القرى،  أم  جامعة  اإلسالمي،  الرتاث  وإحياء  العلمية  البحوث  معهد 

دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة: األوىل، 434)هـ - 3)0) م.
اهلل . 0) نرص  بن  حممد  بن  القادر  عبد  املؤلف:  احلنفية،  طبقات  يف  املضية  اجلواهر 

حممد  مري  النارش:  775هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  الدين  حميي  حممد،  أبو  القريش، 
كتب خانه، كراتيش.

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، املؤلف: حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي . ))
وبدون  طبعة  بدون  الطبعة:  الفكر،  دار  النارش:  30))هـ(،  )املتوىف:  املالكي 

تاريخ، عدد األجزاء: 4.
بن . )) عيل  بن  حممد  املؤلف:  البحار،  وجامع  األبصار  تنوير  رشح  املختار  الدر 

088)هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  احلصكفي  الدين  بعالء  املعروف  احِلْصني  حممد 
الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  إبراهيم،  خليل  املنعم  عبد  املحقق: 

األوىل، 3)4)هـ - )00)م.
بن . 3) حممد  املؤلف:  الرشنباليل،  حاشية  ومعه  األحكام  غرر  رشح  احلكام  درر 

885هـ(،  )املتوىف:  خرسو  املوىل-  أو  منال  -أو  بمال  الشهري  عيل  بن  فرامرز 
النارش: دار إحياء الكتب العربية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
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بن . 4) عيل  بن  أمحد  الفضل  أبو  املؤلف:  الثامنة،  املائة  أعيان  يف  الكامنة  الدرر 
حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: )85هـ(، املحقق: مراقبة / حممد 
اهلند،  أباد،  حيدر  العثامنية،  املعارف  دائرة  جملس  النارش:  خان،  عبد املعيد 

الطبعة: الثانية، )39)هـ - )97)م.
بن . 5) عمر  بن  أمني  حممد  عابدين،  ابن  املؤلف:  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد 

عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي )املتوىف: )5))هـ(، النارش: دار الفكر، 
بريوت، الطبعة: الثانية، ))4)هـ - )99)م

سلم الوصول إىل طبقات الفحول، املؤلف: مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني . 6)
حممود  املحقق:  067)هـ(،  )املتوىف  خليفة«  »حاجي  وبـ  املعروف  العثامين 
النرش:  عام  تركيا،  إستانبول،  إرسيكا،  مكتبة  النارش:  األرناؤوط،  عبد القادر 

0)0)م.
اجلصاص . 7) الرازي  بكر  أبو  عيل  بن  أمحد  املؤلف:  الطحاوي،  خمترص  رشح 

احلنفي )املتوىف: 370هـ(، املحقق: د. عصمت اهلل عناية اهلل حممد، أ. د. سائد 
دار  النارش:  فالتة،  حسن  حممد  زينب  د.  خان،  اهلل  عبيد  حممد  د.  بكداش، 

البشائر اإلسالمية، ودار الرساج، الطبعة: األوىل )43)هـ - 0)0)م.
محاد . 8) بن  إسامعيل  نرص  أبو  املؤلف:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

اجلوهري الفارايب )املتوىف: 393هـ(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، النارش: 
دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة: الرابعة، 407)هـ - 987) م.

الدين . 9) جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  العرشين،  املفرسين  طبقات 
وهبة،  مكتبة  النارش:  عمر،  حممد  عيل  املحقق:  ))9هـ(،  )املتوىف:  السيوطي 

القاهرة، الطبعة: األوىل، 396)هـ.
الداوودي . 0) الدين  شمس  أمحد،  بن  عيل  بن  حممد  املؤلف:  املفرسين،  طبقات 

املالكي )املتوىف: 945هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، راجع النسخة 
وضبط أعالمها: جلنة من العلامء بإرشاف النارش.
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العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، املؤلف: ابن عابدين، حممد أمني بن . ))
عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي )املتوىف: )5))هـ(، النارش: دار 

املعرفة، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
العناية رشح اهلداية، املؤلف: حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اهلل . ))

)املتوىف:  البابريت  الرومي  الدين  مجال  الشيخ  ابن  الدين  شمس  الشيخ  ابن 
786هـ(، النارش: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

اهلندي . 3) الدهلوي  اإلندريتي  العالء  بن  عامل  املؤلف:  التاتارخانية،  الفتاوى 
)املتوىف: 786هـ(، املحقق: شبري أمحد القاسمي، النارش: مكتبة زكريا بديوبند، 

اهلند، الطبعة األوىل، 435)هـ - 4)0)م.
النعامن، . 4) حنفية  أيب  األعظم  اإلمام  مذهب  عىل  الربية  لنفع  اخلريية  الفتاوى 

املؤلف: خري الدين أمحد رميل احلنفي، النارش: املطبعة الكربى األمريية ببوالق 
مرص املحمية، تاريخ النرش: 300)هـ.

املعروف . 5) السيوايس  الواحد  عبد  بن  حممد  الدين  كامل  املؤلف:  القدير،  فتح 
بابن اهلامم )املتوىف: )86هـ(، النارش: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون 

تاريخ.
الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي، مآب مؤسسة آل البيت، سنة نرش . 6)

الكتاب: 987)م.
األبصار« . 7) تنوير  رشح  املختار  »الدر  عىل  املحتار  رد  لتكملة  األخيار  عني  قره 

)مطبوع بآخر رد املحتار(، املؤلف: عالء الدين حممد بن )حممد أمني املعروف 
)املتوىف:  الدمشقي  احلسيني  عابدين  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  عابدين(  بابن 
لبنان،  بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الفكر  دار  النارش:  306)هـ(، 

تاريخ النرش: بدون.
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كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، املؤلف: مصطفى بن عبد اهلل كاتب . 8)
)املتوىف:  خليفة  احلاج  أو  خليفة  حاجي  باسم  املشهور  القسطنطيني  جلبي 
بنفس  لبنانية،  دور  عدة  )وصورهتا  بغداد  املثنى،  مكتبة  النارش:  067)هـ(، 
ودار  احلديثة،  العلوم  ودار  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  مثل:  صفحاهتا،  ترقيم 

الكتب العلمية(، تاريخ النرش: )94)م.
لسان احلكام يف معرفة األحكام، املؤلف: أمحد بن حممد بن حممد، أبو الوليد، . 9)

البايب  النارش:  )88هـ(،  )املتوىف:  احللبي  الثقفي  ْحنَة  الشِّ ابن  الدين  لسان 
احللبي، القاهرة، الطبعة: الثانية، 393)هـ- 973)م.

املبسوط، املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )املتوىف: . 30
النرش:  تاريخ  طبعة،  بدون  الطبعة:  بريوت،   - املعرفة  دار  النارش:  483هـ(، 

4)4)هـ - 993)م.
)املتوىف: . )3 احلنفي  البغدادي  حممد  بن  غانم  حممد  أبو  املؤلف:  الضامنات،  جممع 

030)هـ(، النارش: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
مصادر الدراسات اإلسالمية، املؤلف: يوسف بن عبد الرمحن املرعشيل، سنة . )3

النرش: 7)4)هـ - 006)م، دار البشائر اإلسالمية.
الغني كحالة . 33 عبد  بن  راغب  بن حممد  بن رضا  املؤلف: عمر  املؤلفني،  معجم 

العريب  الرتاث  إحياء  دار  بريوت،  املثنى،  مكتبة  النارش:  408)هـ(،  )املتوىف: 
بريوت، تاريخ النرش: بدون.

خلدون، . 34 بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  الدين  ويل  املؤلف:  خلدون،  ابن  مقدمة 
)املتويف: 808هـ( املحقق: عبد اهلل بن حممد الدرويش، النارش: دار يعرب يف 

دمشق.



56
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

خالف المظنون من حكم دعوى هالك المرهون 

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

أبو . 35 عليش،  حممد  بن  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  خمترص خليل،  اجلليل رشح  منح 
الطبعة:  بريوت،  الفكر،  دار  النارش:  99))هـ(،  )املتوىف:  املالكي  اهلل  عبد 

بدون طبعة، تاريخ النرش: 409)هـ - 989)م.
اهلل . 36 عبد  بن  حممد  املؤلف:  البحار،  وجامع  األبصار  تنوير  رشح  الغفار  منح 

التمرتايش، احلنفي )ت: 004)هـ - 596)م(، وهي خمطوطة عدد ألواحها: 
.4(9

اهلداية يف رشح بداية املبتدي، املؤلف: عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين . 37
املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين )املتوىف: 593هـ(، املحقق: طالل يوسف، 

النارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.
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اإلعانة على اإلثم والعدوان
وبعض تطبيقاتها في الجنايات والحدود

-دراسة تأصيلية تطبيقية-

د. عبد العزيز بن عبد الله الحّماد
عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م
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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد...

فمن املعلوم أن املعامالت بني الناس رضورة من رضورات احلياة، ومن 
رمحة اهلل تعاىل بعباده املؤمنني أن سنَّ هلم من خالل رشعه القويم نظامًا من 
ما  فكلُّ  والفساد،  الظلم  بعيدًا عن  مصاحلهم،  وحتقيق  شأنه سدُّ حاجاهتم، 
أو مقلاًل هلا فهو  للمفاسد  للمصالح، ودافعًا  املعامالت حمققًا  كان من هذه 
مباح، وآثاره مباحة، فإذا ترتب عليها من املفاسد واآلثار ما فيه مرضة دينية 

أو دنيوية حرمت هذه املعامالت أو كرهت.

وكثري هي املسائل التي حتُرم، ودليل التحريم فيها أهنا من باب التعاون 
هبا  العمل  وضوابط  الفقهاء  عند  القاعدة  هذه  وبيان  والعدوان،  اإلثم  عىل 
التعزير  استحقاق  أو  كالضامن  أخرى  أحكام  عليها  ترتتب  وقد  جّدًا،  مهم 

والعقاب واالشرتاك يف اجلنايات واحلدود الرشعية.

فقط  األمر  فاعل  عىل  النظر  تقرص  مل  أهنا  اإلسالمية  الرشيعة  يميز  ومما 
وإنام تعدت ذلك إىل من كان سببًا فيه ومن أعان عليه، فيشرتكان يف الثواب 

والعقاب واملحاسبة بحسب أعامهلم، إن خريًا فخري وإن رشًا فبمثله.

التي  والعدوان  اإلثم  عىل  اإلعانة  منع  احلكيم،  الرشع  قاعدة  هي  تلك 
درج  وقد  املحرمات،  ذرائع  سد  عىل  تقوم  التي  املهمة  القواعد  من  تعترب 
عليها أهل الفتوى تنظريًا وتطبيقًا، فكان هلا األثر يف حفظ مصالح الناس يف 
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دينهم ومعاشهم، ودرء املفاسد عنهم، فكان مما عني به الفقهاء واملصلحون 
يف هذا التنبيه واإلشارة إىل خطر اإلعانة عىل اإلثم أو املفسدة.

وحترير  والعدوان،  اإلثم  عىل  اإلعانة  مسألة  أبحث  أن  أحببت  هنا  من 
نامذج يف  وذكرت  ُيَعدُّ كذلك،  ال  وما  إعانة حمرمة،  ُيَعدُّ  ما  وبيان  ضوابطها 
عىل  اإلعانة  قضايا  من  عليه  وقفت  مما  أو  كتبهم  يف  الفقهاء  يذكره  مما  ذلك 
شملت  تضمني  أو  عقوبة  من  عليها  ترتب  وما  الرشعية  املحاكم  يف  اإلثم 
امُلِعني مع الفاعل، وبناًء عىل ما مىض استعنُت باهلل تعاىل يف كتابة هذا البحث، 
البحث يف  العلمية، ونظمت  البحوث  املتبع يف كتابة  املنهج  ورست فيه عىل 

مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.

املقدمة:

وفيها سبب الكتابة يف املوضوع وأمهيته ومنهج البحث.

املبحث األول: اإلعانة عىل اإلثم -دراسة تأصيلية-:

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف اإلعانة عىل اإلثم:

وفيه ثالثة فروع:

الفرع األول: تعريف اإلعانة لغة واصطالحًا.

الفرع الثاين: تعريف اإلثم لغة واصطالحًا.

الفرع الثالث: تعريف اإلعانة عىل اإلثم باعتباره مركبًا.
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املطلب الثاين: حكم اإلعانة عىل اإلثم.

املطلب الثالث: ضوابط اإلعانة عىل اإلثم.

املطلب الرابع: آثار اإلعانة عىل اإلثم.

املبحث الثاين: التطبيقات الفقهية املعارصة:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: حكم اإلعانة عىل القتل:

وفيه مسألتان:

املسألة األوىل: صورة اإلعانة عىل اإلثم يف املسألة.- 

املسألة الثانية: حكم اإلعانة عىل القتل.- 

املطلب الثاين: حكم الردء يف قطع الطريق:

وفيه مسألتان:

املسألة األوىل: صورة اإلعانة عىل اإلثم يف املسألة.- 

املسألة الثانية: حكم إعانة الردء يف قطع الطريق.- 

القضائية. التطبيقات  الثالث:  املبحث 

اخلامتة وأهم النتائج.

قائمة املصادر
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المبحث األول
اإلعانة على اإلثم -دراسة تأصيلية-

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول: تعريف اإلعانة على اإلثم:

وفيه ثالثة فروع:

الفرع األول: تعريف اإلعانة لغًة واصطالحًا:

اإلعانة يف اللغة:

من العون وهو اسم بمعنى املساعدة عىل األمر، يقال: أعانه عىل اليشء 
ساعده وتقول: َأَعنُْته إعانة واْسَتَعنُْته واسَتَعنُْت به فَأعاَنني)))، والعون أيضًا 

الظهري، واملِعواُن: احلََسُن املُعوَنِة، أو كثرُيها))).

يف  والتأييد  واملظاهرة  املساعدة  بمعنى  تأيت  اللغوي  معناها  يف  فاإلعانة 
أي أمر وبأي طريقة.

اإلعانة يف االصطالح:
يف  جاء  فقد  اللغة،  يف  معناها  عن  اصطالحًا  اإلعانة  معنى  خيرج  ال 
عىل  ويعرس  يشق  يشء  فعل  تسهيل  واإلعانة  »العون  والتنوير:  التحرير 
أو  آلة،  إعارة  من  حتصيله  طريق  بإعداد  حتصل  فهي  وحده،  املستعني 

هتذيب اللغة ))/378(، املعجم الوسيط ))/638(، لسان العرب )3)/98)( مادة   (((
)عون(.

القاموس املحيط )ص: 7)))( )مادة عون(.  (((
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مشاركة بعمل البدن كاحلمل والقود، أو بقول كاإلرشاد والتعليم، أو برأي 
كالنصيحة«)))، وقيل: اإلعانة هي: »املساعدة عىل اليشء يف غري حالة الشدة 
ومن غري عجلة«)))، وُقيِّدت اإلعانة بغري حالة الشدة واالستعجال ليخرج 
أحكامها  وإغاثة وهلا  تسمى غوثًا  الشدة  فاإلعانة يف  احلالتني،  هاتني  بذلك 

اخلاصة هبا.
الفرع الثاين: تعريف اإلثم لغة واصطالحًا:

اإلثم يف اللغة:
اهلمزة والثاء وامليم تدلُّ عىل أصٍل واحد، وتطلق عىل عدة معاٍن، منها: 

ْنُب، وقيل: هو َأن يعَمل ما ال حَيِلُّ له)3). الذَّ
اإلثم يف االصطالح:

وأما اإلثم يف االصطالح فال خيرج عن معناه اللغوي، فاإلثم يف األصل: 
فه اجلرجاين بقوله: »ما جيب التحرز منه  الذنب واملعصية والوزر)4)، وقد عرَّ
العقوبة  يستحق  الذي  »الذنب  بأنه:  الكفوي  فه  عرَّ وقد  وطبعًا«)5)،  رشعًا 

عليه، وال يصح أن يوصف به إال املحرم«)6).
التحرير والتنوير ))/84)).  (((

الفقهية  املوسوعة   ،)(3(/(( جي  قلعة  رواس  حممد  امليرسة.  الفقهية  املوسوعة   (((
الكويتية )96/5)).

اللغة  مقاييس  وانظر:   ،)(074 )ص:  املحيط  القاموس   ،)5/((( العرب  لسان   (3(
))/60(، هتذيب اللغة )77/4)( مادة )أثم(.

تفسري الطربي )490/9(، تفسري القرطبي )47/6).  (4(
التعريفات )ص: 9).  (5(
الكليات )ص: 40).  (6(
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الفرع الثالث: تعريف اإلعانة عىل اإلثم باعتباره مركبًا:

يتضح تعريف اإلعانة عىل اإلثم باعتباره لقبًا من خالل اجلمع والتأليف 
عىل  لإلعانة  املناسب  التعريف  فيكون  اإلثم،  وتعريف  اإلعانة  تعريف  بني 
اإلثم: »املساعدة بفعل أمٍر مباٍح يف أصله، عىل ما ُمنع منه رشعًا يف غري حال 

الرضورة، بأي نوع كانت هذه املساعدة«.

يتضح من تعريف اإلعانة عىل اإلثم أن فعل امُلَعان يف أصله مباح وجائز، 
م فإن يعترب حمرمًا نظرًا ملا  لكن ملا كان هذا الفعل يؤول إىل اإلعانة عىل املحرَّ
الرضورة؛  حالة  غري  يف  تكون  أن  اإلثم  عىل  اإلعانة  وُقيِّدت  إليه)))،  يؤول 

م. إلخراج هذه احلالة فهي تبيح األفعال املؤدية للُمحرَّ

 ،)(89/(( املوافقات   ،)36(/(( اللهفان  إغاثة   ،)64/5( املوقعني  إعالم   (((
النبي  فإن  املعاملة،  مطلق  بذلك  وخيرج   ،)339/(( الفقه  أصول  يف  املحيط  البحر 
صور  يف  وذلك  والرشاء  بالبيع  واملرشكني  اليهود  مع  يتعامل  كان  مـلسو هيلع هللا ىلص 
َ َرُسوُل اهللِ مـلسو هيلع هللا ىلص َوِدْرُعُه  كثرية، منها ما جاء َعْن َعاِئَشَة اهنع هللا يضر َقاَلْت: »ُتُويفِّ
اهللِ  َرُسوَل  »َأنَّ  عمر:  ابن  حديث  ويف  َشِعرٍي«،  ِمْن  َصاًعا  بَِثاَلثنَِي  هَيُوِديٍّ  ِعنَْد  َمْرُهوَنٌة 
َزْرٍع«، فدل ذلك عىل  َأْو  َثَمٍر  ِمْن  ِمنَْها  ُرُج  خَيْ َما  بَِشْطِر  َخْيرَبَ  َأْهَل  َعاَمَل  مـلسو هيلع هللا ىلص 
املبارشة( كام ذكر ذلك شيخ اإلسالم  )اإلعانة  فيها  يظهر  التي  املعاملة  املمنوع هو  أن 
َفَيُجوُز  ا ُمَعاَمَلُة التََّتاِر  هللا همحر عندما سئل عن معاملة أهل التتار، فقال: »أمَّ ابن تيمية 
ُجُل  الرَّ َيْبَتاَع  َأْن  َفَيُجوُز  ْم  َأْمَثاهِلِ ُمَعاَمَلِة  ِمْن  ُرُم  حَيْ َما  فِيَها  ُرُم  َوحَيْ ْم  َأْمَثاهِلِ يِف  جَيُوُز  َما  فِيَها 
َواأْلَْكَراِد  َواأْلَْعَراِب  ُكاَمِن  ْ الرتُّ َمَوايِش  ِمْن  َيْبَتاُع  َكاَم  َذلَِك  َوَنْحِو  َوَخْيِلِهْم  َمَواِشيِهْم  ِمْن 
إْن  ا  َفَأمَّ ْم.  أِلَْمَثاهِلِ َيبِيُعُه  َما  َذلَِك  َوَنْحِو  َوالثَِّياِب  ِمْن الطََّعاِم  َيبِيَعُهْم  َأْن  َوجَيُوُز  َوَخْيِلِهْم. 
ِقَتااًل  بِِه  ُيَقاتُِل  ملَِْن  اَلِح  َوالسِّ َكاخْلَْيِل  َماِت.  امُلَحرَّ َعىَل  بِِه  ُيِعينُُهْم  َما  ُهْم  َغرْيَ َوَباَع  َباَعُهْم 

ًما َفَهَذا اَل جَيُوُز..« جمموع الفتاوى )9)/75)). حُمَرَّ
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المطلب الثاني: حكم اإلعانة على اإلثم:

الفعل املباح إذا كان وسيلة إىل املحرم واإلثم فإنه يكون حمرمًا بأن يرتتب 
عليه الفعل املحرم بال واسطة بمعنى أن يكون املعني سببًا مبارشًا يف وجود 
غالبًا  أو  قطعيًا  اإلعانة  عىل  املحرم  الفعل  ترتب  كان  سواء  املحرم،  الفعل 
معتربًا يف الرشيعة)))، فهذه إعانة حمرمة))) ويدل عليها أدلة كثرية من الكتاب 

والسنة منها:

أوالً: األدلة من القرآن:

وداللة القرآن عىل حتريم اإلعانة عىل اإلثم من وجهني:

الوجه األول:

تعاىل: ﴿َوَتَعاَونُواْ  قوله  اإلثم يف  اإلعانة عىل  الرصحية يف حتريم  اآليات 
ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوِٰن﴾)3). ِ َوٱلَّۡقَوٰىۖ َوَل َتَعاَونُواْ َعَ ٱۡلِ َعَ ٱۡلِبّ

وجه الداللة:

قال اإلمام الطربي هللا همحر: »يعني: وليعن بعضكم، أهيا املؤمنون، بعضًا 
عىل الرب، وهو العمل بام أمر اهلل العمل به، ﴿َوٱلَّۡقَوٰى﴾: هو اتقاء ما أمر اهلل 
يعني:  ثِۡم﴾  ٱۡلِ ﴿َعَ  بعضًا  بعضكم  يعن  معاصيه، وال  من  واجتنابه  باتقائه 

املوافقات ))/89)(، الفروق للقرايف ))/)3).  (((
املوافقات   ،)3(/(( للقرايف  الفروق  انظر:  عليها،  اإلمجاع  والشاطبي  القرايف  حكى   (((

)3/)3)(، املحىل باآلثار )7/))5).
سورة املائدة آية: ).  (3(
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ما  تتجاوزوا  أن  بقول، وال عىل  ﴿َوٱۡلُعۡدَوِٰن﴾  بفعله  اهلل  أمركم  ما  ترك  عىل 
حد اهلل لكم يف دينكم، وفرض لكم يف أنفسكم، ويف غريكم«))).

قال اإلمام ابن كثري هللا همحر: »يأمر اهلل تعاىل عباده املؤمنني باملعاونة عىل 
اخلريات وهو الرب، وترك املنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التنـارص عىل 

الباطل والتعاون عىل املـآثم واملحـارم«))).

الوجه الثاين:

ما جاء يف القرآن من النصوص الواردة التي تدل عىل منع بعض األفعال 
إليه، فقد هنى اهلل عز وجل عن أفعال لكوهنا تفيض إىل الوقوع يف  ملا تفيض 
املحرم، وقد يكون الفعل مرشوعًا ومباحًا يف أصله لكنه يؤدي إىل أمر حمرم 
أو غري مرشوع، وهذا يدل عىل اعتبار الرشع هلذا املبدأ وهو أن الفعل املباح 
-ومنه اإلعانة- إذا أدى إىل إثم وحمرم فإنه يمنع، ومن تلك النصوص التي 
 ِ ٱللَّ ُدوِن  ِمن  يَۡدُعوَن  ِيَن  ٱلَّ تَُسبُّواْ  ﴿َوَل  العو لج:  قوله  املبدأ،  هذا  تقرر 
َرّبِِهم  إَِلٰ  ُثمَّ  َعَملَُهۡم  ٍة  مَّ

ُ
أ  ِ

لُِكّ َزيَّنَّا  َكَذٰلَِك  ِعۡلٖمۗ  بَِغۡيِ  َعۡدَوۢا   َ ٱللَّ فََيُسبُّواْ 
َيۡعَملُوَن108﴾)3). ۡرِجُعُهۡم َفُينَّبُِئُهم بَِما َكنُواْ  مَّ

تفسري الطربي )66/6).  (((
تفسري القرآن العظيم )3/))).  (((

سورة األنعام: 08).  (3(
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وجه الداللة: 

املرشكني -مع كون  آهلة  تعاىل سب  اهلل  »فحرم  هللا همحر:  القيم  ابن  قال 
تعاىل،  اهلل  سبهم  إىل  ذريعة  لكونه  آلهلتهم-  وإهانة  هلل  ومحية  غيظًا  السب 
وهذا  آلهلتهم،  سبنا  مصلحة  من  أرجح  تعاىل  مسبته  ترك  مصلحة  وكانت 
ال  ما  فعل  يف  سببًا  يكون  لئال  اجلائز  من  املنع  عىل  كالترصيح  بل  كالتنبيه 

جيوز«))).

ثانيًا: األدلة من السنة النبوية:

الدليل األول:

عن عبد اهلل بن عمر هنع هللا يضر أن رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص قال: ))ُلِعنت 
وبائعها  وساقيها  وشارهبا  بعينها  اخلمر  لعنت  وجوه:  عرشة  عىل  اخلمر 

ومبتاعها وعارصها ومعترصها وحاملها واملحمولة إليه وآكل ثمنها(())).

إعالم املوقعني عن رب العاملني )0/3))).  (((
اهلل  إن  البيوع،  )كتاب   )((48( برقم:   )3(/(( »مستدركه«  يف  احلاكم  أخرجه   (((
برقم:   )366/3( »سننه«  يف  داود  وأبو  وشارهبا(،  ومعترصها  وعارصها  اخلمر  لعن 
 (468/4( »سننه«  يف  ماجه  وابن  للخمر(،  العصري  باب  األرشبة،  )كتاب   )3674(
يف  والبيهقي  أوجه(،  عرشة  عىل  اخلمر  لعنت  باب  األرشبة،  )أبواب   )3380( برقم: 
العصري  بيع  كراهية  باب  البيوع،  )كتاب  برقم: )0890)(  الكبري« )7/5)3(  »سننه 
ممن يعرص اخلمر والسيف ممن يعيص اهلل لجو زع به(، وأمحد يف »مسنده« )3/)08)) 
برقم: )4879( )مسند عبد اهلل بن عمر امهنع هللا يضر(، وصححه األلباين يف صحيح ابن 

ماجه ))/43)( برقم )337.
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وجه الداللة:

فيه،  والتسبب  املحرم،  ارتكاب  من  والتنفري  الزجر  احلديث  هذا  »يف 
يف  ملرتكبه  رشيكًا  كان  ذلك  يفعل  من  وأن  كان،  نوع  بأي  عليه  واإلعانة 

اإلثم«))).

الثاين: الدليل 

عن جابر بن عبد اهلل امهنع هللا يضر قال: »لعن رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص آكل 
الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء«))).

وجه الداللة:

املرتابيني  بني  الربا  كتابة  بتحريم  ترصيح  »هذا  هللا همحر:  النووي  قال 
والشهادة عليهام، وفيه حتريم اإلعانة عىل الباطل«)3).

الثالث: الدليل 

ُعَمَر  اْبِن  َعِن  روي  ما  واملعصية  اإلثم  يف  املعني  اشرتاك  عىل  يدل  مما 
ُخُصوَمٍة  َعىَل  َأَعاَن  ))َمْن  مـلسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  امهنع هللا يضر، 

بُِظلٍم -َأْو ُيِعنُي َعىَل ُظلٍم- َلْ َيَزْل يِف َسَخِط اهلل َحتَّى َينِْزَع(()4).

الفتح الرباين ألمحد البناء )7)/35)).  (((
أخرجه مسلم يف كتاب املساقاة واملزارعة باب لعن آكل الربا وموكله، ))/749( رقم   (((

.((598(
املنهاج رشح صحيح مسلم )07/6)).  (3(

من  باب  األحكام،  )أبواب  برقم: )0)3)(  »سننه« )5/3)4(  يف  ماجه  ابن  أخرجه   (4(
 ادعى ما ليس َلُه وخاصم فيه( )هبذا اللفظ(، واحلاكم يف »مستدركه« )99/4( برقم: =
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الوزر،  من  نصيب  يناله  الظلم  عىل  امُلِعني  أن  عىل  بعمومه  يدل  وهذا 
فاملعني عىل الظلم كاملتسبب حكاًم، وفاعل الظلم مبارش ومع ذلك يشرتكان 

يف اإلثم فكذا يف احلكم.

المطلب الثالث: ضوابط اإلعانة على اإلثم:

اإلعانة  فيه  حيرم  حمرم،  أمر  عىل  للغري  إعانة  فيه  يكون  عمل  كل  ليس 
ويشرتك امُلِعني مع املعان يف اإلثم، بل هناك ضوابط متيز بعض األعامل عن 
النظر  ينبغي  لتسهيل معرفة ومتييز األعامل حتى ال ختتلط بغريها،  بعض، و 
القواعد  يف  والنظر  مهنع هللا يضر  الصحابة  وآثار  والسنة  الكتاب  من  األدلة  يف 
الفقهية واملقاصد الرشعية لنتوصل إىل الضوابط التي تبني العمل املعني عىل 
م يف  املحرم من غريه، ويمكن إمجال الضوابط املبينة للعمل املعني عىل املحرَّ

التالية: الضوابط 

الضابط األول: أهلية امُلِعني.

أو  متحققًا  م  املحرَّ العمل  إىل  الفعل  إفضاء  يكون  أن  الثاين:  الضابط 
غالب الوقوع.

م. الضابط الثالث: أن يكون املعني عاملًا بقصد املعان يف ارتكاب املحرَّ

املصلحة  حتقيق  هو  املعني  لعمل  الدافع  يكون  أال  الرابع:  الضابط 
الراجحة أو دفع املفسدة األكرب.

َهَذا  وقال:  قرية(  صاحب  عىل  بدوي  شهادة  جتوز  ال  األحكام،  )كتاب   )7(43(  =
َجاُه، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه ))/35)  خُيَرِّ ْسنَاِد َومَلْ  َحِديٌث َصِحيُح اإْلِ

برقم )))3)).
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م أن تتحقق هذه الضوابط  وال يشرتط يف العمل أن يكون إعانة عىل املحرَّ
جمتمعة، فإذا حتقق أي ضابط من الضوابط الثالثة األخرية مع الضابط األول 

م ويأخذ حكمه. فإن العمل يعترب إعانًة عىل املحرَّ
وسوف أتناول هذه الضوابط يف بيان أدلتها وشواهدها الدالة عليها من 

الكتاب والسنة وأقوال الصحابة عىل الوجه التفصيل:
الضابط األول: أهلية املعني:

صالح  أي  لكذا،  أهل  فالن  يقال:  لليشء،  الصالحية  اللغة:  يف  األهلية 
له))).

منه  وطلبه  لصدوره  صالحيته  لليشء  اإلنسان  أهلية  االصطالح:  ويف 
وقبوله إياه)))، وعرفها يف كشف األرسار بأهنا: »صالحيته لوجوب احلقوق 
األهلية: صالحية  أن  وتفيد  اجلملة،  متفقة يف  له وعليه«)3)، وهي  املرشوعة 
الشخص ملا جيب له من حقوق وما يلزمه من الواجبات، بعد توفر الرشوط 

الالزمة يف املكلف لصحة ثبوت احلقوق له والواجبات عليه.

واألهلية  أداء،  وأهلية  وجوب  أهلية  قسمني:  إىل  األهلية  وتنقسم 
األفعال  لصدور  اإلنسان  صالحية  وهي:  األداء،  أهلية  هي  هنا،  املقصودة 

عنه معتربة رشعًا، بحيث يكون مؤاخذًا هبا، وتكون ترصفاته ملزمة له)4).

لسان العرب )))/)3).  (((
التقرير والتحبري عيل حترير الكامل ابن اهلامم ))/64)).  (((

كشف األرسار رشح أصول البزدوي )37/4)).  (3(
اإلسالمي  الفقه   ،)(37/4( األرسار  كشف   ،)(64/(( والتحبري  التقرير  انظر:   (4(

وأدلته )476/4).



70
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

اإلعانة على اإلثم والعدوان

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

العقل واإلدراك)))،  أو  التمييز  أو مناط هذه األهلية هو  ثبوهتا  وأساس 
والسكر  والنسيان  والنوم  والسفه  واجلنون  الصغر  هي:  األهلية  وعوارض 

واخلطأ واإلكراه))).

ومما سبق يتبني أنه عند وجود أي عارض من عوارض األهلية يف املعني 
فإن فعله ال يعترب إعانة عىل املحرم وال يؤاخذ به صاحبه، ألنه غري مكلف 

رشعًا.

الضابط الثاين: أن يكون إفضاء الفعل إىل اإلثم متحققًا أو غالب الوقوع:

نقله  باإلمجاع)3)، وممن  معترب  فإنه  قطعًا،  اإلثم  إىل  يؤول  الفعل  كان  إذا 
وحسمه  ومنعه  سده  عىل  األمة  أمجعت  »قسم  قال:  حيث  هللا همحر  القرايف 
إلقاء  وكذلك  إهالكهم،  إىل  وسيلة  فإنه  املسلمني  طرق  يف  اآلبار  كحفر 
السم يف أطعمتهم وسب األصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب اهلل تعاىل 
إىل  أداؤه  يكون  »ما  قال:  حيث  هللا همحر  الشاطبي  وكذلك  سبها«)4)،  عند 
املفسدة قطعيا، أعني القطع العادي؛ كحفر البئر خلف باب الدار يف الظالم، 
مما  النوع  هذا  أن  ذكر  ثم  ذلك...«،  وشبه  بد،  بال  فيه  الداخل  يقع  بحيث 
بيع يشء ممن يوقن  »وال حيل  هللا همحر:  ابن حزم  باالتفاق)5)، وقد قال  يسد 

الفقه اإلسالمي وأدلته )477/4).  (((
التقرير والتحبري ))/30)(، كشف األرسار رشح أصول البزدوي )4/)6)).  (((

املغني   ،)39(/(( املحتاج  مغني   ،)390/4( اجلليل  مواهب   ،)435/3( املدونة   (3(
البن قدامة )68/4)(، املحىل باآلثار )7/))5).

الفروق للقرايف ))/)3) )66/3)).  (4(
املوافقات )54/3).  (5(
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أنه يعيص اهلل به أو فيه، وهو مفسوخ أبدًا، كبيع كل يشء ينبذ أو يعرص ممن 
يوقن هبا أنه يعمله مخرًا، وكبيع الدراهم الرديئة ممن يوقن أنه يدلس هبا«))).

وأما إن كانت اإلعانة تفيض إىل الوقوع يف اإلثم ظنًا غالبًا أو كثريًا فإهنا 
العز  يقول  اإلثم)))،  عىل  إعانة  كونه  به  املقطوع  الفعل  مثل  هبا  وُيعتد  مُتنَع 
نادرًا  عنه  ينفك  وقد  عليه  مسببه  ترتب  يغلب  »ما  هللا همحر:  السالم  عبد  بن 
أكرب  يف  العلم  مقام  الظن  أقام  الرشع  ألن  عليه؛  اإلقدام  جيوز  ال  أيضًا  فهذا 
األحوال«)3)، ويقول ابن تيمية هللا همحر: »الذرائع إذا كانت تفيض إىل املحرم 
غالبًا فإنه حيرمها مطلقًا وكذلك إن كانت قد تفيض وقد ال تفيض لكن الطبع 

متقاض إلفضائها«)4).

اإلثم،  عىل  املعني  الفعل  منع  يف  والكثري  الغالب  اعتبار  عىل  يدل  ومما 
اعتبار الرشيعة هلا يف أحكام كثرية، منها القضاء بالشهادة يف الدماء واألموال 
مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  وأمر  والغلط،  والوهم  الكذب  إمكان  مع  والفروج 
بالشفعة خشية الرضر عىل الرشيك، ورشعت العقوبات الرشعية لالزدجار 
الغالب  ألن  املرشوعية،  أصل  يف  هذا  يقدح  ومل  أحيانًا،  ذلك  ختلف  مع 

املحىل باآلثار )7/))5).  (((
املدونة )435/3(، مواهب اجلليل )390/4(، مغني املحتاج ))/)39(، املغني البن   (((
احلنفية،  من  الصاحبان  لذلك  وذهب   ،)5((/7( باآلثار  املحىل   ،)(68/4( قدامة 

انظر: املبسوط للرسخيس )4)/6)).
قواعد األحكام يف مصالح األنام ))/00)).  (3(

بيان الدليل عىل بطالن التحليل )468/3).  (4(
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ما  العمل بمنع  القطعي)))، فيرتجح  العام  اعتبار  األكثري معترب يف الرشيعة 
يكون إعانة عىل اإلثم كثريًا ملا سبق من أدلة وأقوال أهل العلم، قال احلطاب 
للتهمة  الباطن  يف  ممنوع  إىل  يؤدي  الظاهر  يف  جائز  بيع  كل  »منع  هللا همحر: 
الباطن  يف  املمنوع  إىل  التوصل  الظاهر  يف  باجلائز  قصدًا  املتبايعان  يكون  أن 
ما كثر قصده  إىل  أدى  ما  يمنع  إنام  بل  إىل ممنوع  أدى  ما  وليس ذلك يف كل 
عىل  املعني  الفعل  ومتييز  ضبط  يمكن  ال  أنه  ذلك  منع  وسبب  للناس«)))، 
يمنع  ولذا  الوقوع،  كثري  أو  الغالب  املعني  الفعل  من  الوقوع  املتحقق  اإلثم 

الفعل سدًا للذريعة املفضية للمحرم.

الضابط الثالث: أن يكون املعني عاملًا بقصد املعان يف ارتكاب اإلثم:

وذلك الزم العتبار الفعل إعانة عىل اإلثم بأن يكون املعني عاملًا بقصد 
املعان ارتكاب اإلثم أو يغلب عىل ظنه ذلك، ألن فعله يف األصل مباح لكن 
قد يرتتب عىل هذا الفعل معصية أو إثم، فإذا كان عاملًا بقصد امُلعان ثم أعانه 
ومشاركًا  إليه  الوصول  لطريق  ومسهاًل  وميرسًا  فعله،  يف  له  مشاركًا  كان 
هبذا،  يرصحون  الفقهاء  أن  نجد  ولذلك  عنه.  املنهي  والعدوان  اإلثم  يف  له 
عاملًا  البائع  يكون  ال  أن  مثاًل  العنب  كبيع  التعامالت  بعض  يف  ويشرتطون 
البيع  »فإنام حيُرم  هللا همحر:  ابن قدامة  بأنه سيتخذه مخرًا، قال  بقصد املشرتي 
ويبُطل، إذا علم البائع قصد املشرتي ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن خمتصة به، 

َيْكُثُر  ملَِا  َتاُط  حَيْ َقْد  ُع  »َوالرشَّْ هللا همحر:  السالم  عبد  بن  العز  وقال   ،)84/(( املوافقات   (((
َق ُوُقوُعُه« قواعد األحكام يف مصالح األنام ))/07)). قَّ ُوُقوُعُه اْحتَِياُطُه ملَِا حَتَ

مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل )390/4).  (((
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تدل عىل ذلك. فأما إن كان األمر حمتماًل، مثل أن يشرتهيا من ال يعلم، أو من 
يعمل اخلل واخلمر معًا، ول يلفظ بام يدل عىل إرادة اخلمر، فالبيع جائز«))).

وقال ابن تيمية هللا همحر: »وأما إذا باع سلعة ملن نيته أن يعىص هبا، والبائع 
ال يعلم النية فام دام عدم هذا العلم مستصحبًا فال إشكال... فالبائع إذا علم 
بائع غريه  فالبائع  يعلم  ل  إذا  أما  بالبيع،  املعصية  اإلعانة عىل  له  ل حيل  ذلك 
بيعًا ثابتًا، وذلك الغري اشرتى رشاء ثابتًا وال حيرم عىل الرجل أن يعني غريه 
عىل ما ال يعلمه معصية، وقصده ل ُيناِف العقد وال موجبه، وإنام كان حرامًا 

حترياًم ال خيتص بالعقد«))).

والتمر  والتني  العنب  من  يشء  ُيباع  »وال  هللا همحر:  الرب  عبد  ابن  وقال 
البائع  كان  إذا  ذميًا،  أو  كان  مسلاًم  مخرًا،  ذلك  من  شيئًا  يتخذ  ممن  والزبيب 

مسلاًم وُعرف املبتاع ببعض ذلك أو يتنبذه واشتهر به«)3).

وقال الدردير هللا همحر: »وكذا يمنع بيع كل يشء علم أن املشرتي قصد 
به أمرًا ال جيوز كبيع جارية ألهل الفساد«)4).

فقد ذكروا رصاحة أنه حيُرم البيع ملن ُعلم أنه يستعني به عىل فعل حمرم، 
معترب  الغالب  الظن  فإن  حمرم،  أمر  عىل  اإلعانة  طلب  فيه  ظن  من  وكذلك 
عند الفقهاء يف كثري من األحكام يف العبادات واملعامالت والترصفات، قال 

املغني البن قدامة )68/4)).  (((
بيان الدليل عىل بطالن التحليل ))/68)).  (((

الكايف يف فقه أهل املدينة ))/677).  (3(
الرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )7/3).  (4(



74
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

اإلعانة على اإلثم والعدوان

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

مخرًا،  ملتخذه  كعصري  احلرام  به  قصد  ما  بيع  يصح  »وال  هللا همحر:  مفلح  ابن 
قطعًا، نقل اجلامعة: إذا علم، وقيل: أو ظنًا، واختاره شيخنا«)))، وقال العز 
بن عبد السالم هللا همحر: »ملا كان الغالب صدق الظنون بنيت عليها مصالح 
الغالب  صدقها  مصالح  تعطيل  جيوز  وال  نادر  كذهبا  ألن  واآلخرة؛  الدنيا 
واآلخرة  الدنيا  مصالح  أن  شك  وال  النادر،  كذهبا  مفاسد  وقوع  من  خوفًا 

مبنية عىل الظنون«))).

يريد االستعانة  أنه  وهذا خالفًا ملن مل يرصح بذلك، ومل تقم قرائن عىل 
عىل الفعل املحرم.

وال خيلو حال املعان يف طلبه االستعانة عىل أمره وفعله من أحد حالني:

احلال األوىل: أن يرصح امُلعان بقصده:

كأن  للمعني،  اإلعانة  طلب  من  وينويه  يقصده  ما  املعان  يذكر  أن  وهو 
يذكر أنه يريد رشاء سالح ليقتل به معصوم الدم أو أراد حفر بئر ليسقط فيه 

املارة، أو بناء الدار ليجعلها كنيسة ونحو هذه األفعال)3).

واإلثم،  املعصية  هبا  ُقصد  احلال ال جتوز، ألنه  مثل هذه  اإلعانة يف  فإن 
َتَعاَونُواْ  َوَل  َوٱلَّۡقَوٰىۖ   ِ ٱۡلِبّ َعَ  ﴿َوَتَعاَونُواْ  ىلاعتو هناحبس:  قوله  لذلك  يدل 
ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوِٰن﴾، وقد نص الفقهاء عىل ذلك، قال ابن قدامة هللا همحر:  َعَ ٱۡلِ

الفروع وتصحيح الفروع )69/6)).  (((
قواعد األحكام يف مصالح األنام ))/7)).  (((

املوافقات )54/3).  (3(
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»فإنام حيرم البيع ويبطل، إذا علم البائع قصد املشرتي ذلك، إما بقوله، وإما 
بقرائن خمتصة به، تدل عىل ذلك«))).

احلال الثانية: أال يرصح امُلعان بقصده:

اإلعانة  هبا  يريد  كان  إن  اإلعانة  طلب  يف  بقصده  املعان  يرصح  مل  إذا 
إثم وعدوان، فإن األصل أن حتمل األمور عىل  عىل خري أو مباح أو ما فيه 
البحث عام يف  اإلنسان  يكلف  والعدوان وال  اإلثم  إرادة  ظاهرها من عدم 
املعان يف طلبه  إرادة وقصد  بوادر تدل عىل  أنه قد تظهر  باطن األمور، غري 
اإلعانة عىل اإلثم والعدوان، فتدخل إعانته حينئذ يف باب اإلعانة عىل اإلثم، 

ومن تلك الدالئل:

أوالً: القرائن:

القرائن: مجع قرينة، وهي: فعيلة بمعنى مفعولة، مأخوذة من االقرتان، 
والقرين  وصاحبه،  به  اقرتن  أي:  وِقرانًا  مقارنة  اليشَء  اليشُء  قارن  يقال: 

املصاحب، وتطلق عىل مجع يشء إىل يشء))).

ويف االصطالح: »كل أمارة ظاهرة تقارن شيئًا خفيًا فتدل عليه«)3).

واألحوال  األمارات  من  واألقوال  باألفعال  حيتفُّ  ما  بالقرائن  ويقصد 
الغالب  الظن  تفيد  فعله، وهي  املكلف من  تدل عىل مقصد  التي  العارضة، 

يف العادة.
املغني البن قدامة )68/4)).  (((

مقاييس اللغة )76/5(، لسان العرب، )3)/336(مادة )قرن(.  (((
املدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا ))/936).  (3(
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فقد  بناء األحكام الرشعية،  إليها يف  والقرينة معتربة يف الرشع، وُيرجع 
ثبت اعتبار القيافة يف إثبات النسب، وهي جمرد قرينة وأمارة يستدل هبا عىل 
إثبات األنساب، وقد ثبت بتقرير النبي مـلسو هيلع هللا ىلص ملجزز املدجلي كام يف 
مرسورًا  عليها  دخل  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  اهنع هللا يضر  عائشة  حديث 
َوَرَأى  َوُأَساَمَة  لَِزْيٍد  يُّ  امُلْدجِلِ َقاَل  َما  َتْسَمِعي  ))َأَلْ  فقال:  أسارير وجهه  تربق 
َأْقَداَمُهاَم إِنَّ َبْعَض َهِذِه اأْلَْقَداِم ِمْن َبْعٍض(()))، ومما ورد العمل فيه بالقرائن ما 
جاء يف العمل بالقسامة عند وجود اللوث))) الذي يعترب قرينة فيها، والعمل 

بالقرائن معترب عند الفقهاء)3) واألصوليني)4).

وتعترب القرائن من أكثر ما يبني مقصد طالب اإلعانة والسبب احلامل له 
ر العنب فهذه قرينة ظاهرة يف إرادته  عىل أفعاله وترصفاته، فإذا اشرتى اخلامَّ
يف  ظاهرة  قرينة  فهذه  فتنة  زمن  يف  السالح  شخص  اشرتى  أو  مخرًا  اختاذه 

باب  املناقب،  )كتاب   )3555( برقم:   )(89/4( »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   (((
صفة النبي مـلسو هيلع هللا ىلص( ومسلم يف »صحيحه« )4/)7)( برقم: )459)( )كتاب 

الرضاع، باب العمل بإحلاق القائف الولد(.
َقَتَلني،  ُفالنًا  أنَّ  َيُموَت  َأْن  َقْبَل  امَلْقتول  إْقرار  َعىَل  َواِحٌد  َيْشَهد شاِهٌد  َأْن  ُهَو  »اللَّْوِث«   (((
ُث:  َأْو َيْشهد شاِهداِن َعىَل َعداوٍة َبْينَُهاَم، َأْو هَتْديد ِمنُْه َلُه، َأْو َنْحِو َذلَِك، َوُهَو ِمَن الَتَلوُّ
واألثر  احلديث  غريب  يف  النهاية  انظر:  َثُه،  وَلوَّ الرتاب،  يف  اَلَثُه  ُيَقاُل:  التَّلُّطخ. 

.((75/4(
 ،)4/(( الرشعية  السياسة  يف  احلكمية  الطرق   ،)((/(0( الطالبني  روضة  ينظر:   (3(

تبرصة احلكام )4/)7)(، القواعد للحصني ))/)40).
ينظر: الربهان يف أصول الفقه ))/33)( يف مسألة األمر يفيد الوجوب إذا جترد عن   (4(
القرائن، اإلحكام لآلمدي ))/48( يف مسألة وقوع العلم بخرب اآلحاد إذا احتفت به 

القرائن.
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»وال بيع سالح ونحوه يف فتنة أو ألهل  هللا همحر:  إرادته القتل، قال البهويت 
لقوله  بقرائن  ولو  مشرتيه  من  ذلك  البائع  علم  إذا  طريق  لقطاع  أو  حرب 
ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوِٰن﴾«)))، وقال ابن عبد الرب هللا همحر:  تعاىل: ﴿َوَل َتَعاَونُواْ َعَ ٱۡلِ
ذلك  من  شيئًا  يتخذ  ممن  والزبيب  والتمر  والتني  العنب  من  يشء  يباع  »وال 
أو  ذلك  ببعض  املبتاع  وعرف  مسلاًم  البائع  كان  إذا  ذميًا  أو  كان  مسلاًم  مخرًا 
أن  يف  أحٌد  َيُشكُّ  »وهل  هللا همحر:  القيم  ابن  ويقول  به«)))،  واشتهر  يتنبذه 
بمراتَب  اهَدين  الشَّ من  املستفاد  الظَّنِّ  من  أقوى  علاًم  ُتفيُد  القرائن  من  كثريًا 

عديدة؟«)3).

التجربة: ثانيًا: 

أصل التجربة يف اللغة االختبار، يقال: جربت اليشء جتريبًا، أي اختربته 
مرة بعد مرة)4).

عندما  وذلك  يَّة،  ُكلِّ تكون  قد  ألهنا  اليقيني،  العلم  تفيد  قد  والتجربة 
أكثرية  أو  أغلبية  تكون  وقد  الالوقوع،  معه  بحيث ال حيتمل  الوقوع  ر  يتكرَّ

وذلك عند ما يكون برتجح طرف الوقوع مع جتويز الالوقوع)5).

كشاف القناع عن متن اإلقناع )3/)8)).  (((
الكايف يف فقه أهل املدينة ))/677).  (((

بدائع الفوائد )038/3)).  (3(
لسان العرب ))/)6)).  (4(

كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ))/)38).  (5(
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يقول العز بن عبد السالم هللا همحر: »وأما مصالح الدنيا وأسباهبا ومفاسدها 
فمعروفة بالرضورات والتجارب والعادات والظنون املعتربات«))).

ومما يدل عىل اعتبار التجربة يف كشف مقصد طالب اإلعانة قول موسى 
بَِخْمِسنَي  ))ُأِمْرُت  له:  قال  ملا  املعراج  ليلة  مـلسو هيلع هللا ىلص  لنبينا  السالم  عليه 
َتَك اَل َتْسَتطِيُع مَخِْسنَي َصاَلًة ُكلَّ َيْوٍم، َوإيِنِّ َواهللِ َقْد  َصاَلًة ُكلَّ َيْوٍم، َقاَل: إِنَّ ُأمَّ
َربَِّك  إىَِل  َفاْرِجْع  ِة،  امُلَعاجَلَ َأَشدَّ  ائِيَل  إرِْسَ َبنِي  ُت  َوَعاجَلْ َقْبَلَك،  النَّاَس  ْبُت  َجرَّ

تَِك(())). أِلُمَّ التَّْخِفيَف  َفاْسَأْلُه 

فإذا تبني من خالل التجربة أن طالب اإلعانة يريد اإلعانة عىل ما فيه إثم 
أو يتوصل هبا إىل فعل حمرم مل جتز إعانته يف املرات القادمة.

وهذه الطرق ليست حرصًا ألسباب معرفة العلم، بل بأي طريق أكسب 
يكون  ال  لكي  ويتحرى  جيتهد  أن  املسلم  وعىل  به،  وُمعَتدٌّ  ُمعَترَب  فإنه  العلم 

سببًا يف إعانة غريه عىل اإلثم والعدوان.

أو  أرجح  مصلحة  تفويت  املعني  عمل  ترك  عىل  يرتتب  أال  الرابع:  الضابط 
ارتكاب مفسدة أعظم:

تفويت  تركه  عىل  يرتتب  أال  اإلثم  عىل  إعانة  الفعل  العتبار  ُيشرتط 
الراجحة  املصلحة  ألن  وذلك  أكرب،  مفسدة  ارتكاب  أو  راجحة  مصلحة 

قواعد األحكام يف مصالح األنام ))/0)).  (((
 ((49/9( املعراج،  باب  األنصار،  مناقب  كتاب  »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه   (((
اهلل  برسول  اإلرساء  باب  اإليامن،  كتاب  »صحيحه«  يف  ومسلم   ،)75(7( برقم: 

مـلسو هيلع هللا ىلص إىل الساموات وفرض الصلوات، ))/99( برقم: ))6)).
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حتصيل  »الواجب  هللا همحر:  تيمية  ابن  يقول  تدفع،  األكرب  واملفسدة  تقدم 
حتصيل  كان  تعارضت  فإذا  وتقليلها،  املفاسد  وتعطيل  وتكميلها؛  املصالح 
أدناها:  احتامل  مع  املفسدتني  أعظم  ودفع  أدنامها  بتفويت  املصلحتني  أعظم 
الذرائع يف مواضع  »الشارع قد سد  هو املرشوع«)))، وقال يف موضع آخر: 
يشرتط  لكن  التحليل،  بطالن  عىل  الدليل  بيان  كتاب  يف  ذلك  بسطت  كام 
فيه مصلحة  وليس  مفسدة  فيه  عام  النهي  فيكون  راجحة  يفّوت مصلحة  أال 
راجحة، فأما إذا كان فيه مصلحة راجحة كان ذلك مباحًا، فإن هذه املصلحة 

راجحة عىل ما قد خُياف من املفسدة«))).

ألكثر  األجنبية  باملرأة  السفر  جواز  ذلك  عىل  الفقهية  الشواهد  ومن 
أعظم ودرء  الفعل حتقيق مصلحة  إذا كان يرتتب عىل هذا  من مسافة قرص 
أو من  بلد اإلسالم  إىل  اهلجرة  السفر هبا من أجل  يكون  أكرب، كأن  مفسدة 
أجل الفرار من القتل ظلاًم أو خشية اهلالك يف الصحراء ونحوها، كام يف قصة 
بن  صفوان  مع  فركبت  الغزوات  إحدى  يف  ختلفت  حينام  اهنع هللا يضر  عائشة 
معطل هنع هللا يضر حينام كانت لوحدها)3)، فجاز الفعل املحرم عندما رجحت 

مصلحة فعله عىل مفسدة تركه)4).

جمموع الفتاوى )8)/84)).  (((
تفسري آيات أشكلت عىل كثري من العلامء ))/)68).  (((

أخرجه البخاري يف »صحيحه«، )كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضًا   (3(
حديث  يِف  باب  التوبة،  )كتاب  »صحيحه«  يف  ومسلم   ،)(66(( برقم:   )(73/3(

اإلفك وقبول توبة القاذف( )8/)))( برقم: )770)).
جمموع الفتاوى )8)/84)).  (4(

file:///C:\Program%20Files%20(x86)\Harf\Prophetic Sunnah Encyclopedia\HadithNewCompare-(4310)
file:///C:\Program%20Files%20(x86)\Harf\Prophetic Sunnah Encyclopedia\HadithNewCompare-(19977)
file:///C:\Program%20Files%20(x86)\Harf\Prophetic Sunnah Encyclopedia\HadithNewCompare-(19977)


80
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

اإلعانة على اإلثم والعدوان

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

وقال العز بن عبد السالم هللا همحر: »وكذلك شهادة الزور مفسدة كبرية 
فإن ُأكره عليها بالقتل أو بام يؤدي إىل القتل كقطع عضو عىل أن يشهد بحق 
من  أعظم  الشاهد  نفس  حرمة  ألن  ذلك  جاز  ومستحقه  صاحبه  لغري  مايل 

حرمة ما أكره عىل الشهادة به«))).

المطلب الرابع: آثار اإلعانة على اإلثم:

املتسبب،  مع  املبارش  اجتامع  حكم  اإلثم،  عىل  اإلعانة  حكم  يأخذ 
والضامن يكون عىل املبارش يف األصل وفقًا للقاعدة املتفق عليها بني الفقهاء 

»إذا اجتمع املبارش مع املتسبب، أضيف احلكم إىل املبارش«))).

فعله  بني  يتخلل  أن  غري  من  بفعله  التلف  حيصل  الذي  هو:  واملبارش 
والتلف فعل خمتار.

واملتسبب هو: الذي حصل التلف بفعله وختلل بني فعله، والتلف فعل 
خمتار)3).

قواعد األحكام يف مصالح األنام ))/00)-07)).  (((
غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر ))/466(، األشباه والنظائر البن نجيم   (((
)ص: 87)(، درر احلكام يف رشح جملة األحكام ))/)9( قاعدة رقم )90(، الرشح 
 ،)(04/(( للقرايف  الفروق   ،)(46/4( الدسوقي  وحاشية  الدردير  للشيخ  الكبري 
 ،)(36/(( الفقهية  القواعد  يف  املنثور   ،)(00/4( املقتصد  وهناية  املجتهد  بداية 
القواعد  القواعد البن رجب )ص: 84)(،  األشباه والنظائر للسيوطي )ص: )6)( 
 (86( القاعدة  احلنبيل  اهلادي  عبد  بن  يوسف  الدين  جلامل  الفقهية  والضوابط  الكلية 

ص98، التحبري رشح التحرير )063/3)).
ينظر: غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر ))/466).  (3(
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املبارش،  هو  واملعان  املتسبب  هو  املعني  يكون  القاعدة  هذه  عىل  فبناًء 
من  سبق  ما  إىل  إضافة  اإلثم،  عىل  املعني  عىل  الضامن  إلجياب  ويشرتط 
أدى  الذي  للمعان  وترصفه  إعانته  يف  متعديًا)))  املعني  يكون  أن  الرشوط، 
إىل التلف، بأن يفعل فعاًل عىل وجه غري مرشوع، فيدل غريه عىل مكان مال 
الربيئة  كذلك  ومثلها  غريه،  فيه  لريدي  بئر  بحفر  يعينه  أو  اآلخر،  ليرسقه 

ومقدم السالح واملمسك للقتل والردء ونحو ذلك.

انظر:  صاحبه،  عىل  اإلثم  يوجب  الذي  وهو  عمدًا  الرضر  يقصد  أن  التعدي:  معنى   (((
املبسوط للرسخيس )5/)4)).
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الثاني المبحث 
المعاصرة الفقهية  التطبيقات 

وفيه مطلبان:

المطلب األول: اإلعانة على القتل:

وفيه ثالث مسائل:

املسألة األوىل: صورة اإلعانة عىل اإلثم يف املسألة:

لإلعانة عىل القتل صور عدة يذكرها الفقهاء يف باب اجلنايات من كتب 
املجني عليه  املعني  بأن يمسك  القاتل  مع  املمسك  منها مسألة  الفقه سأورد 
ليقتله املعان)))، ويكون القاتل آثاًم بفعله لكون قتله له بغري حق وقد حصل 
التعدي منهام مجيعًا، وال يدخل يف هذه الصورة أن يمسك املعني املجني عليه 

وهو ال يعلم بأن املعان سيقتله))).

باالتفاق،  القصاص  عليه  جيب  فال  اجلناية  حمل  عن  غائبًا  وكان  القتل  يف  أعانه  لو  أما   (((
االستذكار  بِِه«  ُيْقَتْل  مَلْ  َقْتَلُه،  حَيْرُضْ  َومَلْ  َأَعاَنُه،  َلْو  ُه  َأنَّ َأمْجَُعوا  »َوَقْد  الرب:  عبد  ابن  قال 

.((58/(5(
أهل  فقه  يف  الكايف   ،)(57/(5( األمصار  فقهاء  ملذاهب  اجلامع  االستذكار  انظر:   (((
قدامة  البن  املغني   ،)306/8( خليل  ملخترص  واإلكليل  التاج   ،)(098/(( املدينة 
اإلقناع  متن  عن  القناع  كشاف   ،)63/(5( املقنع  عىل  الكبري  الرشح   ،)364/8(

)9/5)5(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )5)/64).
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املسألة الثانية: حكم اإلعانة عىل القتل:

حترير حمل النزاع:

قتل من  القتل، ألنه  ملبارشته  ُيقَتل  القاتل  أن  هللا مهمحرُ عىل  الفقهاء  اتفق 
يكافئه عمدًا بغري حق))).

كان  أو  إمساك  غري  من  قتله  عىل  قادرًا  كان  إذا  القاتل  أن  عىل  واتفقوا 
املقتول يقدر عىل اهلرب بعد اإلمساك أو كان املمسك ال يعلم بإرادة القاتل 

القتل، فإن املمسك عليه التعزير وال قصاص))).

واختلفوا يف املمسك إذا أمسكه للقاتل ليقتله، وكان القاتل ال يقدر عىل 
قتله إال بذلك، مثل أن يمسك املعني املجني عليه حتى يذبحه القاتل، وكذا 

لو أمسكه وفتح فمه وسقاه اآلخر ساّمً عىل ثالثة أقوال:

املالكية)3)  قول  وهو  له،  كاملبارش  القتل  عىل  املعني  يقتل  األول:  القول 
ورواية عن أمحد)4).

يقتل؛ ألنه قتل من يكافئه عمدًا بغري حق«  القاتل  أن  ابن قدامة: »وال خالف يف  قال   (((
املغني البن قدامة )364/8(، وانظر: املبدع يف رشح املقنع )07/7)(، املجموع رشح 

املهذب )8)/384).
احلاوي   ،)(45/4( الدردير  للشيخ  الكبري  الرشح   ،)(84/((( للقرايف  الذخرية   (((

الكبري )))/83(، رشح الزركيش )4/6))(، اإلنصاف )5)/64- 65).
املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف   ،)(57/(5( االستذكار   ،)(84/((( للقرايف  الذخرية   (3(
القوانني   ،)466/(( البصائر  عيون  غمز   ،)306/8( واإلكليل  التاج   ،)(098/((
مالك  موطأ   ،)(45/4( الدردير  للشيخ  الكبري  الرشح   ،)((6 )ص:  الفقهية 

.(((84/5(
املغني البن قدامة )364/8(، املبدع يف رشح املقنع )07/7)(، اإلنصاف )5)/64).  (4(
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واستدل أصحاب هذا القول:

). أنه لو مل يمسكه، ما قدر عىل قتله، وبإمساكه متكن من قتله، فالقتل 
لو  كام  القصاص،  عليهام  فيجب  فيه،  رشيكني  فيكونان  بفعلهام،  حاصل 

جرحاه))).

املناقشة:

أن املمسك متسبب يف القتل والقاتل مبارش له، فإذا اجتمع املتسبب مع 
املبارش ُغِلبت املبارشة))).

وأجيب عنه:

يف  الصورة  هذه  يف  واإلمساك  باملبارشة،  ُأحلق  قويًا  كان  إذا  التسبب  أن 
قوة املبارشة، فوجب القصاص عليهام مجيعًا)3).

اآلدميني  أموال  إتالف  استند  »إذا  رجب:  ابن  قال   ،)364/8( قدامة  البن  املغني   (((
ونفوسهم إىل مبارشة وسبب تعلق الضامن باملبارشة دون السبب إال إذا كانت املبارشة 
كانت  إن  ثم  ملجئة،  غري  أو  إليه  ملجئة  كانت  سواء  عنه،  وناشئة  السبب  عىل  مبنية 
كان  وإن  بالضامن،  وحده  السبب  استقل  بالكلية  فيها  عدوان  ال  هذه  واحلالة  املبارشة 

فيها عدوان شاركت السبب يف الضامن« القواعد البن رجب احلنبيل )ص: 307).
املجموع رشح املهذب )8)/384(، البحر الرائق )393/8).  (((

الكبري للشيخ  للقرايف )))/84)(، الرشح  الذخرية  املبسوط للرسخيس )4)/73(،   (3(
الدردير وحاشية الدسوقي )45/4)).
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َأْو َسْبَعًة  َنَفرًا مَخَْسًة  َقَتَل  هنع هللا يضر، أنه  ْبَن اخْلَطَّاِب  ). ما روي عن ُعَمَر 
بَِرُجٍل َواِحٍد، َقَتُلوُه َقْتَل ِغيَلٍة، فَقاَل ُعَمُر: »َلْو مَتَاأَلَ َعَلْيِه َأْهُل َصنَْعاَء َلَقَتْلُتُهْم 

مَجِيعًا«))).

وجه الداللة:

أن جمرد التاملؤ))) عىل قتل الواحد يوجب قتل اجلامعة به، وال مماألة أتم 
من اإلمساك)3).

مقام  يقام  التسبب  كان  فإذا  له،  مسبب  قتله  إىل  قاصٌد  املمسك  أن   .3
املبارشة يف أخذ بدل الدم وهو الدية كحافر البئر يف الطريق تعديًا، فكذلك 

يف حكم القصاص)4).

يف  جاء  ما  العقول،  )كتاب   )3(46( برقم:   )((8(/(( »املوطأ«  يف  مالك  أخرجه   (((
الغيلة والسحر( )هبذا اللفظ(، والبيهقي يف »سننه الكبري« )40/8( برقم: )6073)) 
 ((79/4( »سننه«  يف  والدارقطني  الرجل،  يقتلون  النفر  باب  النفقات،  )كتاب 
الرزاق يف »مصنفه«  اللعان(، وعبد  برقم: )3463( )كتاب احلدود والديات وغريه، 
ابن  قال  الرجل(،  يقتلون  النفر  باب  العقول،  )كتاب   )(8069( برقم:   )475/9(
إرواء  املنري: )404/8(، وصححه األلباين يف  البدر  انظر:  امللقن: هذا األثر صحيح، 

الغليل )59/7)).
سابق،  اتفاق  بينهم  يكون  أن  دون  ولو  الفعل  عىل  اجلناة  إرادات  توافق  هو  التاملؤ:   (((
دون  ولو  واحد  وقت  يف  الفعل  ارتكاب  عىل  جيتمعون  أي  اجلناية،  يبارشون  بحيث 
الدسوقي  وحاشية  الدردير  للشيخ  الكبري  الرشح  انظر:  اتفاق،  أو  تدبري  من  سابقة 

)45/4)(، الفقه اإلسالمي وأدلته )7/)55).
الذخرية للقرايف )))/))3).  (3(

املبسوط للرسخيس )4)/73).  (4(
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من  الفعل  يوجد  مل  وإن  حتى  قصاصًا  بالواحد  ُيقتلون  اجلامعة  أن   .4
بعضهم، لتحقيق معنى الزجر، فأَلن ُيقتل املشارك للقتل باإلمساك من باب 

أوىل))).

5. أن القصاص مرشوع ألجل الزجر، فُيقام السبب القوي مقام املبارشة 
يف حق املمسك، لتغليظ أمر الدم، فيحُصل الزجر عن كل اشرتاك))).

القول الثاين: أنه حيبس حتى املوت، وهو مروي عن عيل بن أيب طالب 
هنع هللا يضر وهي الرواية املشهورة عن أمحد ومذهب الظاهرية)3).

واستدل أصحاب هذا القول:

))إَِذا  مـلسو هيلع هللا ىلص:  اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  امهنع هللا يضر  ُعَمَر  اْبِن  َعِن   .(
َبُس الَِّذي َأْمَسَك(()4). ُجَل َوَقَتَلُه اآْلَخُر ُيْقَتُل الَِّذي َقَتَل َوحُيْ ُجُل الرَّ َأْمَسَك الرَّ

وحاشية  الدردير  للشيخ  الكبري  الرشح   ،)(0/8( للخريش  خليل  خمترص  رشح   (((
الدسوقي )45/4)).

املغني البن قدامة )8/)9)).  (((
املحىل   .)364/8( قدامة  البن  املغني   ،)5(9/5( اإلقناع  متن  عن  القناع  كشاف   (3(

باآلثار )))/70)-73)).
باب  النفقات،  )كتاب   )(6((9( برقم:   )50/8( الكبري«  »سننه  يف  البيهقي  أخرجه   (4(
الرجل حيبس الرجل لآلخر فيقتله( )هبذا اللفظ(، والدارقطني يف »سننه« )65/4)) 
ُعَمَر  اْبِن  »َحِديُث  الشوكاين:  قال  وغريه(  والديات  احلدود  )كتاب   )3(70( برقم: 
ُعَمَر،  اْبِن  َعْن  َنافٍِع  َعْن  ُأَميََّة  ْبِن  إْساَمِعيَل  َعْن  الثَّْوِريِّ  َطِريِق  ِمْن  اَرُقْطنِّي  الدَّ َأْخَرَجُه 
َأْيًضا  َوَأْخَرَجُه  َأْكَثُر.  ْرَساُل  َواإْلِ اَرُقْطنِّي:  الدَّ َقاَل  إْساَمِعيَل.  َعْن  ُه  َوَغرْيُ َمْعَمٌر  َوَرَواُه 
امَلَراِم:  ُبُلوِغ  يِف  احْلَافُِظ  َقاَل  حَمُْفوٍظ.  َغرْيُ  َمْوُصوٌل  ُه  إنَّ َوَقاَل:  امُلْرَسَل  َح  َوَرجَّ اْلَبْيَهِقيُّ 
ْبِن  َسِعيِد  َعْن  إْساَمِعيَل  َعْن  َأْيًضا  ُرِوَي  َوَقْد  اْلَقطَّاِن.  اْبُن  َحُه  َوَصحَّ ثَِقاٌت  َوِرَجاُلُه 
َواُب: َعْن إْساَمِعيَل، َقاَل: »َقىَض َرُسوُل اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص ...« =  امُلَسيِِّب َمْرُفوًعا، َوالصَّ
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املناقشة:

بأن احلديث حممول عىل أن املمسك غري عامل أن القاتل يقتله بإمساكه، أو 
أن القاتل قادر عىل قتله وإن مل يمسكه له))).

»أنه قىض يف رجل قتل رجاًل آخر  هنع هللا يضر:  ). عن عيل بن أيب طالب 
َحتَّى  ْجِن  السِّ يِف  امُلْمِسُك  َبُس  َوحُيْ اْلَقاتُِل،  ُيْقَتُل  قال:  آخر،  وأمسكه  متعمدًا 

َيُموَت«))).

ففيه دليل عىل أن املمسك للمقتول حال قتل القاتل له، ال يلزمه القود 
وال يعد فعله مشاركة حتى يكون ذلك من باب قتل اجلامعة بالواحد)3)، بل 

الواجب حبسه فقط.

))ُاْقُتُلوا  َقاَل:  َيْرَفُعُه  إْساَمِعيَل  َعْن  ُسْفَياَن  َعْن  َمْعَمٍر  َعْن  امُلَباَرِك  اْبُن  احْلَِديُث. وَرَواُه   =
ِذي َأْمَسَك«. انظر: نيل األوطار )30/7). ابَِر(( َيْعنِي اْحبُِسوا الَّ وا الصَّ اْلَقاتَِل، َواْصرِبُ
املحىل   ،)5(9/5( اإلقناع  متن  عن  القناع  كشاف   ،)364/8( قدامة  البن  املغني   (((

باآلثار )))/70)-73)).
النفقات،  )كتاب   )(6(3(( برقم:   )5(/8( الكبري«  »سننه  يف  البيهقي  أخرجه   (((
برقم:   )(66/4( »سننه«  يف  والدارقطني  فيقتله(،  لآلخر  الرجل  حيبس  الرجل  باب 
 (4(8/9( »مصنفه«  يف  الرزاق  وعبد  وغريه،(  والديات  احلدود  )كتاب   )3(7((
برقم: )7894)( )كتاب العقول، باب الذي يمسك الرجل عىل الرجل فيقتله(، وهو 
انظر:  من طريق سفيان عن جابر عن عامر عنه، وهو ضعيف لضعف جابر اجلعفي. 
الراية ))/78(، هتذيب  الدارقطني ))/53)(، نصب  نيل األوطار )7/)3(، سنن 

التهذيب ))/)4).
انفرد لوحده. لو  للقتل  املشرتكني يصلح  أن يكون فعل كل واحد من  وضابط ذلك:   (3(

ينظر: املبدع يف رشح املقنع )7/)0)(، كشاف القناع عن متن اإلقناع )4/5)5).
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3. أن املمسك حبسه إىل املوت، فيحبس اآلخر إىل املوت، كام لو حبسه 
عن الطعام والرشاب حتى مات، فإننا نفعل به ذلك حتى يموت))).

احلنفية)))  مذهب  وهو  ويأثم،  يعاقب  املمسك  أن  الثالث:  القول 
والشافعية)3).

واستدلوا بأدلة منها:

َما  بِِمۡثِل  َعلَۡيهِ  فَٱۡعَتُدواْ  َعلَۡيُكۡم  ٱۡعَتَدٰى  ﴿َفَمِن  لجو زع:  قال   .(
َعلَۡيُكۡم﴾)4). ٱۡعَتَدٰى 

وجه الداللة:

ا لو أوجبنا عىل املمسك القود كنا قد اعتدينا عليه بأكثر مما اعتدى)5). أنَّ

اآْلَخُر  َوَقَتَلُه  ُجَل  الرَّ ُجُل  الرَّ َأْمَسَك  ))إَِذا  مـلسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول   .(
َبُس الَِّذي َأْمَسَك(()6). ُيْقَتُل الَِّذي َقَتَل َوحُيْ

املغني البن قدامة )364/8(، كشاف القناع )9/5)5(. وجاء يف املبدع أنه حيبس عن   (((
الطعام والرشاب حتى يموت. انظر: املبدع يف رشح املقنع )07/7)).

البحر الرائق )393/8(، احلجة عىل أهل املدينة )403/4(، الفتاوى اهلندية )88/6(،   (((
املبسوط للرسخيس )4)/)7).

مذهب  يف  البيان   ،)5(/(6( املطلب  هناية   ،)(76/3( املهذب   ،)350/7( األم   (3(
اإلمام الشافعي )))/)34).

سورة البقرة: آية 94).   (4(
املجموع رشح املهذب )8)/384).  (5(

سبق خترجيه.  (6(
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وجه الداللة:

أن املمسك حيبس للتأديب وليس املقصود استمراره إىل املوت))).

َتَعاىَل َمْن  ))إن ِمْن َأْعَتى النَّاِس َعىَل اهلل  3. ولقول النبي مـلسو هيلع هللا ىلص: 
َقَتَل َغرْيَ َقاتِلِِه...(())).

وجه الداللة:

أن املمسك غري قاتل فال يقتل)3).

4. وألنه سبب غري ملجئ ضامنه مبارشة، فتعلق الضامن باملبارشة، دون 
السبب كام لو حفر بئرًا فدفع فيها آخر رجاًل فامت)4).

بحر املذهب للروياين )))/77).  (((
أخرجه احلاكم يف »مستدركه« )349/4( برقم: )7))8( )كتاب احلدود، أعتى الناس   (((
 ((5996( برقم:   )(6/8( الكبري«  »سننه  يف  والبيهقي  قاتله(،  غري  قتل  من  اهلل  عىل 
)كتاب النفقات، باب إجياب القصاص عىل القاتل دون غريه( والدارقطني يف »سننه« 

)87/4( برقم: )48)3( )كتاب احلدود والديات وغريه(.
املنري: )5/8)4(، وقال احلاكم:  البدر  امللقن: هذا حديث صحيح اإلسناد،  ابن  قال 
هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، املستدرك عىل الصحيحني: )349/4( برقم: 

.(8((7(
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )))/)34(،  املجموع رشح املهذب )8)/384(،   (3(

املهذب ))/76)).
رشح  املجموع   ،)343/((( الشافعي  اإلمام  مذهب  يف  البيان   ،)(77/3( املهذب   (4(

املهذب )8)/384).
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نوقش:

بأنه قياس مع الفارق فإن املبارش وهو املردي قد قطع فعل املتسبب وهو 
حافر البئر، فمبارشته أقوى بخالف املمسك فهو مشارك له فافرتقا))).

وأجيب:

هبا  وزنى  امرأة  الرجل  أمسك  إذا  لكان  رشيكًا  باإلمساك  كان  لو  أنه 
القود عىل  املمسك مل جيب  فلام مل جيب احلد عىل  أنه جيب عليهام احلد،  آخر 

املمسك))).

الرتجيح:

الذي يرتجح بعد عرض األقوال يف املسألة واألدلة واملناقشة أن الراجح 
منها هو القول األول القائل بقتل املمسك بقيدين، مها:

- أن يمسكه ملن يعلم أنه يريد قتله ظلاًم وعدوانًا.

- أن يكون القاتل غري قادر عىل قتله إال بذلك اإلمساك.

ألن املمسك يف هذه احلالة يأخذ حكم الرشيك، وملا يف ذلك من حتقيق 
عن  والزجر  الدماء  وصيانة  النفس  حفظ  وهو  الرشيعة  مقاصد  من  مقصد 
األقوال  وأدلة  القتل،  عىل  قدر  ملا  للجاين  املمسك  معاونة  لوال  إذ  القتل 

األخرى حتمل عىل ختلف واحد من هذين القيدين أو مها معًا. واهلل أعلم.

املحىل   ،)364/8( قدامة  البن  املغني   ،)5(9/5( اإلقناع  متن  عن  القناع  كشاف   (((
باآلثار )))/70)-73)).

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )))/343(، املجموع رشح املهذب )8)/384).  (((
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المطلب الثاني: حكم الردء)1( قي قطع الطريق:

وفيه ثالث مسائل:
املسألة األوىل: صورة اإلعانة عىل اإلثم يف املسألة:

من  وكان  الناس،  أموال  وسلب  بالقتل  الطريق  بقطع  جمموعة  قام  إذا 
بتكثري  أو  بجاهه  ذلك  كان  سواء  الطريق  لقاطع  املعني  وهو  الردء  ضمنهم 
بتقديم أي عون هلم ولو مل يبارش قطع الطريق، فهل يأخذ حكم  السواد أو 

قطاع الطريق يف قيام حد احلرابة عليه أم ال؟
املسألة الثانية: حكم إعانة الردء يف قطع الطريق:

اختلف أقوال الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني:

القول األول: أن الردء كالقاطع للطريق يف احلكم، وهو قول احلنفية))) 
واملالكية)3) واحلنابلة)4) واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية)5).

ْيُتُه.  ْمُتُه َوَقوَّ ، ِمْن َرَدَأ، يقال: ردأت احلائط ردءًا أي: َدعَّ ْدُء يف اللغة: امُلِعنُي َوالنَّارِصُ الرِّ  (((
ُه َوَيُشدُّ َظْهَرُه، ومجعه  ويقال: َأْرَدْأُت ُفالًنا: َأْي َأَعنُْتُه. ويقال: ُفالٌن ِرْدُء ُفالٍن، َأْي َينرُْصُ
﴾، َيْعنِي ُمِعينًا، انظر: املصباح املنري  قُِنٓ ۡرِسۡلُه َمِعَ رِۡدٗءا يَُصّدِ

َ
أرداء. قال اهلل تعاىل: ﴿فَأ

مادة  الوسيط  املعجم   ،)84/(( )ردأ(  مادة  العرب  لسان   ،)((5/(( )َرُدَؤ(  مادة 
)أردأ( ))/337).

األصل للشيباين )86/7)(، رشح خمترص الطحاوي )348/6(، اهلداية ))/376(،   (((
تبيني احلقائق )39/3)(، حاشية ابن عابدين )5/4))).

الدردير  للشيخ  الكبري  الرشح   ،)43(/8( واإلكليل  التاج   ،)853/(( اإلرشاف   (3(
وحاشية الدسوقي )350/4).

اإلقناع  متن  القناع عن  اإلنصاف )7)/9)(، كشاف  قدامة )53/9)(،  املغني البن   (4(
.((5(/6(

جمموع الفتاوى )8)/))3(، املبدع يف رشح املقنع )460/7(، اإلنصاف )7)/9)-  (5(
.((0
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استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
كاستحقاق  والردء  املبارش  فيه  فاستوى  باملحاربة  تعلق  حكم  ألنه   .(

الغنيمة))).
). لو مل يلحق الردء بالقاطع للطريق يف سبب وجوب احلد، ألدى ذلك 

إىل انفتاح باب قطع الطريق، وانسداد حكمه))).
فال  واملنارصة،  واملعاضدة  املنعة  حصول  عىل  مبنية  املحاربة  أن   )3
يتمكن املبارش من فعله إال بقوة الردء)3)، قال ابن تيمية هللا همحر: »والطائفة 
الثواب  يف  مشرتكون  فهم  ممتنعني  صاروا  حتى  ببعض  بعضها  انترص  إذا 
تتكافأ  ))املسلمون  قال:  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  فإن  كاملجاهدين.  والعقاب 
ويرد مترسهيم  يد عىل من سواهم،  أدناهم، وهم  بذمتهم  دماؤهم، ويسعى 

عىل قاعدهم((«)4))5).
 ،)6069/((( للقدوري  التجريد   ،)348/6( للجصاص  الطحاوي  خمترص  رشح   (((
القدير )))/354(،  فتح  املختار )5/4))(،  لتعليل  االختيار  اإلرشاف ))/853( 

املغني البن قدامة )53/9)(، كشاف القناع )6/)5)).
املغني البن قدامة )53/9)(، الرشح الكبري عىل املقنع ت: الرتكي )7)/9)).  (((

 ،)(9/(7( الرتكي  ت:  املقنع  عىل  الكبري  الرشح   ،)(53/9( قدامة  البن  املغني   (3(
املبسوط للرسخيس )98/9)).

جمموع الفتاوى )8)/))3).  (4(
أبو داود يف »سننه« )34/3( برقم: ))75)( )كتاب اجلهاد، باب يف الرسية  أخرجه   (5(
)أبواب   )(4(3( برقم:   )8(/3( »جامعه«  يف  والرتمذي  العسكر(  أهل  عىل  ترد 
الديات عن رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص.، باب ما جاء يف دية الكفار(، وأمحد يف »مسنده« 
)3/)40)( برقم: )6773( )مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص امهنع هللا يضر(، وصححه 
الغليل  إرواء  يف  األلباين  وصححه   ،)(44/6( أمحد  مسند  عىل  حتقيقه  يف  شاكر  أمحد 

.((65/7(
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ۥ  َورَُسوَلُ  َ ٱللَّ ُيَارُِبوَن  ِيَن  ٱلَّ ُؤاْ  َجَزٰٓ ﴿إِنََّما  ىلاعتو هناحبس:  قوله   )4
رُۡجلُُهم 

َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
َع أ ۡو ُتَقطَّ

َ
ۡو يَُصلَُّبٓواْ أ

َ
ن ُيَقتَّلُٓواْ أ

َ
ۡرِض فََساًدا أ

َ
َويَۡسَعۡوَن ِف ٱۡل

َولَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ  ۡنَياۖ  ۡرِضۚ َذٰلَِك لَُهۡم ِخۡزٞي ِف ٱدلُّ
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱۡل

َ
ّمِۡن ِخَلٍٰف أ

َعَذاٌب َعِظيٌم33﴾))).
وجه الداللة:

يف  موجود  وهذا  باملحاربة  والقطع  القتل  أوجب  قد  فإنه  اآلية  عموم 
املعني))).

القول الثاين: ليس عىل الردء إال التعزير وهو قول الشافعية)3).

واستدلوا بأدلة منها:

عليها  املعني  أن ال جيب عىل  بارتكاب معصية فوجب  أنه حد جيب   .(
كحد الزنا، والقذف، والرسقة)4).

املناقشة:

بأن هذا ليس عىل إطالقه فإن الشافعية يقولون بقتل امُلْكِره وامُلْكَره، مع 
أن الذي بارش املعصية هو امُلَكره، وحيكمون عىل امُلْكِره الذي مل يبارش القتل 

سورة املائدة: 33.  (((
التجريد للقدوري )))/6069(، اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف ))/853).  (((

املحتاج  مغني   ،)(06/(0( املهذب  رشح  املجموع   ،)367/3( للشريازي  املهذب   (3(
)5/)50(، الرساج الوهاج ))53).

احلاوي الكبري )3)/364).  (4(
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قتلهم  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  وهو  العرنيني)))  قصة  يف  وأيضًا  بالقتل)))، 
مجيعًا مع التأكيد أهنم مل يبارشوا قتل الراعي كلهم.

). أن احلد يتعلق بارتكاب املعصية فال يتعلق باملعني كسائر احلدود)3).

نوقش:

بأن القياس عىل سائر احلدود قياس مع الفارق، ألن املحاربة مبنية عىل 
حصول املنعة واملعاضدة واملنارصة، بخالف سائر احلدود فهي ال ُتبنى عىل 

ذلك)4).

الرتجيح:

يظهر يل -واهلل أعلم- أن الراجح هو قول اجلمهور بأن املعني يف احلرابة 
املال،  وأخذ  القتل  من  للجناية  املبارش  وهو  املعان  حكم  يأخذ  الردء  وهو 
وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة القول اآلخر، وألن قاطع الطريق مل يتمكن 

الكبري  احلاوي   ،)(60/9( للنووي  املجموع   ،)388/5( املذهب  يف  الوسيط   (((
)))/77(، هناية املطلب )6)/5))).

أخرجه البخاري يف »صحيحه« )63/8)( برقم: )6803( )كتاب احلدود وما حيذر   (((
من احلدود، باب مل حيسم النبي مـلسو هيلع هللا ىلص املحاربني من أهل الردة حتى هلكوا(، 
واملحاربني  القسامة  )كتاب   )(67(( برقم:   )(0(/5( »صحيحه«  يف  ومسلم 

والقصاص والديات، باب حكم املحاربني واملرتدين(.
مغني املحتاج )5/)50(، هناية املحتاج )7/8(، بداية املحتاج )4/)3)).  (3(

 ،)(9/(7( الرتكي  ت:  املقنع  عىل  الكبري  الرشح   ،)(53/9( قدامة  البن  املغني   (4(
املبسوط للرسخيس )98/9)).
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من فعل احلرابة إال بوجود البعض ردءًا له، فهم كالرشكاء يف احلرابة. واهلل 
أعلم))).

قد جاء يف املبادئ والقرارات الصادرة من اهليئة القضائية العليا واهليئة الدائمة والعامة   (((
احلرابة  رقم: )4)3)( ص358: »يف  قرار  العليا،  واملحكمة  األعىل  القضاء  بمجلس 
يستوي الردء واملبارش، أما يف التعزير فيكون عىل قدر حجم اجلريمة، وبشاعة وخطر 

ما يرتكبه كل واحد«.
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الثالث المبحث 
التطبيقات القضائية لإلعانة على اإلثم

تطبيقان: وفيه 

التطبيق األول:

أوالً: موضوع الدعوى:

املدعي  بمطالبة  العامة  للمحكمة  املقدمة  الدعوى  موضوع  يتلخص 
)ويل املقتول( بإنزال القصاص باملدعى عليهم اخلمسة))).

ثانيًا: وقائع الدعوى:

تتلخص وقائع الدعوى بام ييل:

عىل   )......( وهم:  احلارضون،  اتفق  قد  إنه  قائاًل:  املدعي  ادعى   .(
محاه  املقتول  ابني  لكن  به،  اللواط  فاحشة  وفعل   ).....( الغالم  اغتصاب 
استعدوا  وقد  لقتله،  النية  ويبيتون  عليه  مما جعلهم حيقدون  اهلل من رشهم، 
 ... يوم  ظهر  أشقاءه  عن  انفرد  وعندما  وعيص،  وخناجر  بسكاكني  لذلك 
املوافق.... بعد خروجه من املدرسة، قام املدعى عليه بمسك يديه وأدارمها 
ن بقية اجلناة من النيل منه  إىل اخللف وحرمه بذلك من الدفاع عن نفسه، ومكَّ
الثاين.... بيرس وسهولة، حيث قام األول..... برضبه بغصن شجرة، وقام 

برضبه بعصا تشبه عمود اخليمة.... وقام الثالث....برضبه بقبضة يده وقام 
يف  بخنجر  بطعنه  اخلامس....  وقام  وجهه...  يف  بسكني  بطعنه  الرابع.... 

ينظر: جملة العدل ص 56)-60)، العدد التاسع العرش، رجب 4)4)هـ.  (((
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القصاص  إنزال  أطلب  لذا  األرض،  عىل  ميتًا  وسقط  قلبه  اخرتقت  صدره 
باملدعى عليهم اخلمسة.

املصدقة  اعرتافاهتم  املثبتة لصحة دعواه، وهي  البينة  املدعى  ثم قدم   .(
رشعًا، وهي توضح دور كل واحد من املدعى عليهم، وملخصها:

أن أحد اجلناة قام بمسك القتيل، وقام اآلخرون برضبه مع اختالف دور 
الذي  الرشعي  الطبي  التقرير  ذلك  مع  وقدم  عليهم،  املدعى  من  واحد  كل 
طبيبني  الدائرة  طلب  جرى  ثم  القتيل،  جسم  يف  املوجودة  اجلراح  يتضمن 
عرضه  وبعد  عليهام،  الطبي  التقرير  لعرض  متخصصني  حاذقني  مسلمني 
أعىل  إىل اجلرح يف  أدت  آلة حادة  بسبب  الذي وقع  اجلرح  أن  عليهام: ذكرا 
داخل  واستقرت  األيمن  السابع  الغرضوف  وقطع  اليمنى  اجلهة  من  البطن 
القفص الصدري، وارتكزت يف البطن، ونفذت منه إىل صامم البطني األيمن 
ثم نفذت إىل البطني األيرس ثم قطعت جداره ونتج عنه نزيف حاد، أما بقية 

اإلصابات فال خطورة فيها وليست قاتلة.

وتفصياًل،  مجلًة  فيها  ورد  ما  أنكروا  عليهم:  املدعى  عىل  بعرضها   .3
وذكروا أن االعرتافات املصدقة قد انتزعت منهم باإلكراه وال بينة هلم عىل 

ذلك.

ثالثًا: احلكم:

القاتل،  عىل  قصاصًا  باحلكم  عليهم  املدعى  عىل  احلكم  منطوق  جاء 
وباالطالع  الكبري،  اجلامع  أمام  املوت  حتى  بالسيف  عنقه  برضب  وذلك 
الطبي،  للتقرير  املصدقة رشعًا وموافقتها  املدعى عليهم  بقية  اعرتافات  عىل 
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للقاتل  املذكور -املجني عليه-  املدعى عليه )...( قد اعرتف بمسك  وألن 
حتى رضبه الرضبات القاتلة، فقد حكم القضاة بسجنه مدى احلياة، عقوبة 
 4 منهم  واحد  كل  بسجن  عليهم  املدعى  بقية  عىل  وحكموا  لفعله،  موافقة 
فرتة  بني كل  العدد،  متساوية يف  6 فرتات  0)4 جلدة عىل  سنوات وجلده 

وأخرى شهر علنًا.

واستند احلكم ملا ييل:

). االعرتافات املصدقة رشعًا.

). التقرير الطبي الذي تبني من خالله: أن اجلرح الذي قتل املجني عليه 
هو اجلرح الذي بأعىل الصدر من اجلهة اليمنى حني وصلت اآللة احلادة إىل 
القلب ومزقت بعض أجزاءه وهو اجلرح الذي أحدثه املدعى عليه ).....( 

حسب اعرتافه املصدق رشعًا.

رابعًا: التعليق عىل احلكم:

بتأمل وقائع الدعوى واحلكم يتبني للباحث أن القتل حصل باالشرتاك 
من  الصدر  أعىل  يف  بطعنه  قام  الذي  وهو   )....( عليه  املدعى  من  كل  بني 
اجلهة اليمنى وهو الذي تسبب يف قتله -حسب التقرير الطبي- فقد أصاب 

املجني عليه يف مقتل، فاستحق عقوبة القصاص.

بحث  -عند  املذكورين  الرشطني  عليه  ينطبق  فإنه  املمسك:  وأما 
املسألة-، ومها:
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). أنه أمسكه ملن يعلم أنه يريد قتله عمدًا عدوانًا »فإن اجلاين كان قاصدًا 
االعتداء بآلة حادة وتقتل غالبًا«))).

). وأيضًا القاتل ال يقدر عىل قتله إال باإلمساك من امُلعني له.

وقد حكمت الدائرة ناظرة القضية بام روي عن عيل بن أيب طالب وهو 
مذهب احلنابلة والظاهرية، وذلك بسجن املمسك حتى املوت عقوبة له عىل 
واهلل  املسألة.  يف  الثاين  القول  وهو  القاتل  قتله  حتى  عليه  للمجني  إمساكه 

أعلم.

الثاين: التطبيق 

أوالً: موضوع الدعوى:

بالرياض)))  اجلزائية  للمحكمة  املقدمة  الدعوى  موضوع  يتلخص 
عليهام  املدعى  عىل  احلرابة  حد  بإقامة  العام-  -النائب  املدعي  بمطالبة 
واحلكم عليهام بالعقوبة الواردة يف فقرة ))( من مادة ))4( من نظام مكافحة 
6/7/8)4)هـ  وتاريخ  امللكي رقم )م/39(  باملرسوم  الصادر  املخدرات 
لقاء حيازهتام ملا ضبط معهام من خمدرات بقصد التعاطي، ومنع املدعى عليه 

والعامة  الدائمة  واهليئة  العليا  القضائية  اهليئة  من  الصادرة  والقرارات  املبادئ  يف  جاء   (((
يف  »الرضب  نصه:  ما   )659( رقم  قرار  العليا،  واملحكمة  األعىل  القضاء  بمجلس 
اآللة  العلامء  أقام  وقد  باطني،  أمر  »القصد  نصه:  ما  رقم ))66(  وقرار  مقتل عمد«، 
املستعملة يف إزهاق الروح دلياًل وشاهدًا عىل القصد والنية، فمن استعمل آلة أعدت 

للقتل عامدًا، اعترب متعمدًا للقتل«.
تارخيه   ،)40(069655( الصك:  رقم  األوىل،  واحلدود  القصاص  دائرة   (((

0)/440/4)هـ.
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املادة  من   )(( للفقرة  وفقًا  سجنه  عقوبة  تنفيذ  انتهاء  بعد  السفر  من  األول 
وفقًا  انتهاء عقوبة سجنه  بعد  اململكة  الثاين من  عليه  املدعى  وإبعاد   ،)56(
بقرار  عماًل  التعزيرية  بالعقوبة  عليهام  واحلكم   )،56( املادة  من   )(( لفقرة 
ورقم  9)/434/8)هـ  وتاريخ  )م/)(  رقم  العليا  باملحكمة  العامة  اهليئة 
)8)/م( وتاريخ 3)/436/3)هـ لقاء تعاطيهام احلشيش املخدر وحبوب 
عىل  تسرتمها  لقاء  تعزيرية  بعقوبة  عليهام  واحلكم  املحظور،  األلربازوالم 

مصدر ما ضبط معهام من خمدرات.

ثانيًا: وقائع الدعوى:

تتلخص وقائع الدعوى فيام ييل:

). ادعى املدعي -النائب العام -قائاًل: إنه يف يوم 7)/0)/438)هـ 
عليه....  املجني  وصول  عن  األمنية  النقطة  من  رشطة....  مركز  تبلغ 
بالسالح األبيض )ساطور( وتويف  ملستشفى اإليامن متعرض لعدة رضبات 
وتم  متوينات.....  داخل  تم  االعتداء  أن  تبني  للموقع  وباالنتقال  الحقًا، 
الكامريا يف  التموينات، وبمعاينة تسجيل  مشاهدة دماء كثرية متصلة داخل 
سيارة  مشاهدة  تم  االعتداء،  حمل  التموينات  بجوار  يقع  الذي  العقار  حمل 
من نوع... تقف بالقرب من التموينات، وبعدها ينزل السائق املدعى عليه 
ويدخل  )ب(  عليه  املدعى  الراكب  ينزل  وبعدها  التموينات،  ويدخل  )أ( 
ثمَّ  ومن  السيارة،  خللف  ويذهب  املحل  من  السائق  خيرج  ثم  التموينات، 
التموينات،  ويدخل  ينزل  ثم  تقريبًا،  مرت  مسافة  هبا  ويتقدم  السيارة  يركب 
من  الراكب  خيرج  ثم  السيارة  ويركب  هاربًا  املركبة  قائد  خيرج  وبعدها 
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التموينات وبيده الساطور عليها آثار دم وهو مرسع نحو السيارة ثم يركب 
وهيربان.

املثبتة لدعواه، وهي اعرتافاهتم املصدقة رشعًا  البينة  املدعي  ثم قدم   .(
بعد استجواب املدعى عليهام، ودور كل واحد منهم، وملخصها:

وقدره  مبلغًا  )ب(  عليه  املدعى  من  يطلب  كان  )أ(  عليه  املدعى  أن 
منه  وطلب  )ب(  عليه  املدعى  مع  تقابل  اجلمعة  ليلة  ويف  ريال،   3.000
هذا املبلغ ومل يستطع سدادها، واتفقا عىل أن يتقابال صباح اجلمعة من أجل 
رسقة أحد البقاالت وحتصيل املبلغ، فذهبا إىل التموينات وقام املدعى عليه 
فاشرتى  املشرتين،  من  أحد  بداخلها  يوجد  وهل  التموينات،  ص  بتفحُّ )أ( 
ماء بريال ثم خرج ثم دخل املدعى عليه )ب( ومعه ساطور داخل قميصه، 
ثم عاد املدعى عليه )أ( ودخل املحل، ثم قام بدفع املجني عليه، ثم شاهد 
املدعى عليه )ب( يرضبه ثالث مرات بالساطور، ثم قام هو بأخذ مبلغ مايل 
وجوال وبطاقتني شحن، وأثناء حماولة اهلرب قام املجني عليه بمسك قدمه 
اليرسى فقام املدعى عليه )ب( برضب املجني عليه عىل يديه بالساطور عدة 

مرات ثم خرجا من التموينات وركبا السيارة وهربا.

الرشعي رقم )3)4)/س( بخصوص  الكيميائي  بالتقرير  ثبت  أنه   .3
املؤثرات  من  وممنوعة  خمدرة  حبوب  أهنا  عليهام:  املدعى  مع  ضبطه  تم  ما 
العقلية املحظورة املدرجة يف اجلدول األول فئة )أ( واجلدول الثاين فئة )ب( 
املرفقة بنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادرة بتعميم من هيئة 

الغذاء والدواء رقم )0)68)/ع( وتاريخ 0)/))/434)هـ.
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وقد أثبت التقرير الطبي الرشعي النهائي رقم )745):

جروح  هي  الظهر:  وإصابات  العلويني،  والطرفني  الرأس  إصابات 
منها  والبعض  العظام  يف  وكرس  بقطع  مصحوب  منها  البعض  قطعية، 
الرضب  عن  ناجتة  جروح  ومجيعها  الرضية،  اإلصابات  بصفات  مصحوب 

بأداة حافة حادة نسبيًا، مثل: الساطور، الفأس ونحوه.

يف  الرضية  القطعية  اجلروح  عن:  الناتج  الدموي  النزف  الوفاة:  سبب 
الرأس والطرف العلوي األيرس.

ويف  )ب(  عليه  املدعى  تظهر  التي  الكامريا  تسجيل  يف  املرئي  -التقرير 
يده ساطور.

4. بعرضها عىل املدعى عليهام:

أجاب املدعى عليه )ب( قائاًل:

بالساطور،  عليه  املجني  رضبت  أين  عدا  صحيح  االعرتاف  يف  جاء  ما 
الصور  حمرض  يف  جاء  ما  وأما  الثاين،  هو  رضبه  فالذي  صحيح،  غري  فهذا 
فصحيح، فقد كان بيدي الساطور وبه آثار الدماء، لكني أخذته من املدعى 

عليه )أ(، واعرتايف املذكور كان بتهديد من املحقق.

وأجاب املدعى عليه )أ( قائاًل: ما جاء يف اعرتايف املصدق صحيح.

ثالثًا: احلكم:

جاء منطوق احلكم عىل املدعى عليهام:
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والصلب،  بالقتل  عليهام  املدعى  عىل  احلرابة  حد  بإقامة  احلكم  أوالً: 
واستند احلكم ملا ييل:

). إقرار املدعى عليهام يف جملس القضاء بام ورد يف حمرض إقراره املصدق 
رشعًا.

). ملا جاء يف التقرير الطبي للمجني عليه والذي تضمن أن وفاته بسبب 
اإلصابات يف الرأس.

يف  اإلكراه  وجود  عىل  موصلة  بينة  يقدم  مل  )أ(  عليه  املدعى  أن   .3
االعرتاف.

4. مصادقة املدعى عليهام عىل صحة التسجيل املرئي.

أنه  إال   - عليه  املجني  قتل  يبارش  مل  -الذي  )ب(  عليه  املدعى  أن   .5
نص  والتي  ومشاركًا،  ردءًا  الفقهاء  ذكر  كام  يعدُّ  القضية  هذه  وصف  يف 
الفقهاء عليها يف باب احلرابة، حيث أنه قائد السيارة ودخل التموينات أوالً 
وقيامه بسلب العامل ورسقة مبالغ مالية وجوال وخروجه وقيامه باملراقبة، 

ومشاهدة للجاين وهو يرضب املجني عليه بالساطور.

ثانيًا: إيقاف النظر يف بقية العقوبات التعزيرية لكون القتل حييط بام دونه 
التعازير. من 

رابعًا: التعليق عىل احلكم:

بتأمل وقائع الدعوى واحلكم، يتبني للباحث أن االعتداء حصل من كال 
املدعى عليهام، فاألول: بالرضب بالساطور، واآلخر: بإعانته، وذلك بقيادة 
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اجلاين  مع  والتواطؤ  مالية  مبالغ  ورسقته  املحل  ومراقبة  وخروجه  السيارة 
بالساطور،  عليه  املجني  يرضب  وهو  بمشاهدته  عليه-  للمجني  القاتل   -
فيكون ردءًا يأخذ حكم املحارب، كم قال ابن قدامة هللا همحر: »وحكم الردء 
الردء  فيه  فاستوى  باملحاربة،  يتعلق  حكم  وأنه  املبارش..  حكم  القطاع  من 
املنعة  حصول  عىل  مبنية  املحاربة  ألن  وذلك  الغنيمة؛  كاستحقاق  واملبارش، 
بخالف  الردء،  بقوة  إال  فعله  من  املبارش  يتمكن  فال  واملنارصة،  واملعاضدة 
حق  يف  القتل  حكم  ثبت  منهم،  واحد  قتل  إذا  هذا،  فعىل  احلدود.  سائر 
جاز  املال،  بعضهم  وأخذ  بعضهم  قتل  وإن  مجيعهم.  قتل  فيجب  مجيعهم، 

وصلبهم«))). قتلهم 

مجاالً  منهم  اثنان  أخذ  لصوص  ثالثة  عن  هللا همحر  تيمية  ابن  وسئل 
َحَراِميًَّة  الثَّاَلَثُة  َكاَن  »إَذا  فأجاب:  الثالثة؟  تقتل  هل  ل،  اجلامَّ قتل  والثالث 
اْلَقْتَل  َبارَشَ  الَِّذي  َكاَن  َوإِْن  الثَّاَلَثُة؛  ُقتَِل  بِامُلَحاَرَبِة  امَلاَل  لَِيْأُخُذوا  اْجَتَمُعوا 

َواِحٌد ِمنُْهْم«))).

املغني البن قدامة )53/9)).  (((
الفتاوى الكربى البن تيمية )7/3)5(، وقد جاء يف املبادئ والقرارات الصادرة من   (((
اهليئة القضائية العليا واهليئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء األعىل واملحكمة العليا، 
قرار رقم: )4)3)( ص358: »يف احلرابة يستوي الردء واملبارش، أما يف التعزير فيكون 

عىل قدر حجم اجلريمة، وبشاعة وخطر ما يرتكبه كل واحد«.
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الخاتمة

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد:

بـ »اإلعانة عىل  املتعلقة  املسائل  املوجز أهم  البحث  تناولت يف هذا  فقد 
النتائج  وأبرز هذه  نتائج عدة،  إىل  اجلنايات واحلدود«، وتوصلت  اإلثم يف 

ما ييل:

1. اإلعانة هي: تسهيل فعل يشء يشق ويعرس عىل املستعني وحده، فهي 
حتصل بإعداد طريق حتصيله من إعارة آلة، أو مشاركة بعمل البدن كاحلمل 

والقود، أو بقول كاإلرشاد والتعليم، أو برأي كالنصيحة.

2. اإلثم هو: ما جيب التحرز منه رشعًا وطبعًا.

3. اإلعانة عىل اإلثم هي: املساعدة بفعل أمٍر مباٍح يف أصله، عىل ما ُمنع 
منه رشعًا يف غري حال الرضورة، بأي نوع كانت هذه املساعدة.

4. حترم اإلعانة عىل اإلثم إذا كان يرتتب عىل اإلعانة الفعل املحرم بال 
الرشيعة وعىل  غالبًا معتربًا يف  أو ظنًا  واسطة، سواء كان وقوع ذلك قطعيًا 

ذلك دلت األدلة من الكتاب والسنة.

5. لإلعانة ضوابط إذا توفرت حرمت اإلعانة، وهي: أهلية املعني وأن 
يكون  وأن  الوقوع  غالب  أو  متحققًا  م  املحرَّ العمل  إىل  الفعل  إفضاء  يكون 
املعني  لعمل  الدافع  يكون  وأال  املحّرم  ارتكاب  املعان يف  بقصد  عاملًا  املعني 

هو حتقيق املصلحة الراجحة أو دفع املفسدة األكرب.

6. مما يدل عىل معرفة قصد املعان يف طلب اإلعانة: القرائن والتجربة.



106
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

اإلعانة على اإلثم والعدوان

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

7. يرتتب عىل اإلعانة عىل اإلثم االشرتاك مع املعان يف الضامن واإلثم، 
والقود يف بعض األحوال.

8. املمسك للقاتل يشرتك معه يف القود واإلثم، برشطني:

أ( أن يمسكه ملن يعلم أنه يريد قتله ظلاًم وعدوانًا.

ب( أن يكون القاتل غري قادر عىل قتله إال بذلك اإلمساك.

9. الردء يف احلرابة: هو املعني لقاطع الطريق سواء كان ذلك بجاهه أو 
بتكثري السواد أو بتقديم أي عون هلم ولو مل يبارش قطع الطريق.

عىل  احلرابة  مبنى  ألن  احلرابة،  حد  يف  املبارش  حكم  الردء  يأخذ   .(0
حصول املنعة واملعاضدة واملنارصة وهي متحققة فيه.

واحلمد اهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 
آله وصحبه وسلم تسلياًم كثريًا.
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قائمة المصادر والمراجع
األلباين، . ) الدين  نارص  حممد  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 

املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 405)هـ.
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن . )

دار  احللو،  الفتاح حممد  عبد  د.  الرتكي،  اهلل  عبد  د.  احلنبيل، حتقيق:  امَلْرداوي 
هجر للطباعة والنرش، القاهرة، الطبعة األوىل، 5)4)هـ.

إعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن قيم . 3
اجلوزية، حتقيق: مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن اجلوزي للنرش والتوزيع، 

اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 3)4)هـ.
إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان، حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، . 4

األوىل،  الطبعة  املكرمة،  مكة  الفوائد،  عامل  دار  شمس،  عزير  حممد  حتقيق: 
)43)هـ.

اإلرشاف عىل مذاهب العلامء، حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، حتقيق: . 5
العربية  اإلمارات  اخليمة،  رأس  الثقافية،  مكة  مكتبة  األنصاري،  أمحد  صغري 

املتحدة، الطبعة األوىل، 5)4)هـ.
إدارة . 6 األفغاين،  الوفا  أبو  حتقيق:  احلنفي،  الشيباين  احلسن  بن  حممد  األصل: 

القرآن والعلوم اإلسالمية، كراتيش.
الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن . 7 الفروق، شهاب  أنواء  أنوار الربوق يف 

املالكي القرايف، عامل الكتب.
بن . 8 إبراهيم  بن  العابدين  زين  النعامن،  أيب حنيفة  والنظائر عىل مذهب  األشباه 

نجيم، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 400)هـ.
األشباه والنظائر: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، دار الكتب . 9

العلمية، الطبعة األوىل، ))4)هـ.
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بن . 0) عيل  حتقيق:  ِة،  اجلَْوِزيَّ َقيِّم  اْبن  َأيُّوب  ْبِن  بكر  أيب  بِن  حممد  الفَوائِِد،  َبَدائُع 
حمّمد العمران، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 5)4)هـ.

بداية املجتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن رشد القرطبي، دار احلديث، . ))
القاهرة، تاريخ النرش: 5)4)هـ.

بيان الدليل عىل بطالن التحليل، أمحد بن عبد احلليم احلراين ابن تيمية، املكتب . ))
اإلسالمي، حتقيق: محدي عبد املجيد السلفي.

الكتب . 3) دار  احلنفي،  الكاساين  الدين  عالء  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 
الثانية، 406)هـ. العلمية، الطبعة 

امللقن . 4) ابن  الكبري،  الرشح  يف  الواقعة  واآلثار  األحاديث  ختريج  يف  املنري  البدر 
مصطفى  حتقيق:  الشافعي،  أمحد  بن  عيل  بن  عمر  حفص  أبو  الدين  رساج 
والتوزيع،  للنرش  اهلجرة  دار  كامل،  بن  ويارس  سليامن  بن  اهلل  وعبد  الغيط  أبو 

الرياض، السعودية، الطبعة األوىل، 5)4)هـ.
احلنفي، . 5) حممد  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 

املعروف بابن نجيم، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية.
اليمني . 6) العمراين  بن سامل  اخلري  أيب  بن  الشافعي، حييى  اإلمام  البيان يف مذهب 

األوىل،  الطبعة  جدة،  املنهاج،  دار  النوري،  حممد  قاسم  حتقيق:  الشافعي، 
))4)هـ.

تفسري آيات أشكلت عىل كثري من العلامء، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، مكتبة . 7)
الرشد، حتقيق: عبد العزيز اخلليفة، الطبعة األوىل، 7)4)هـ.

بن . 8) حممد  بن  إلبراهيم  األحكام،  ومناهج  األقضية  أصول  يف  احلكام،  تبرصة 
فرحون، دار النفائس، األردن، الطبعة األوىل، 9)4)هـ.

العسقالين، مطبعة . 9) التهذيب، أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر  هتذيب 
دائرة املعارف النظامية، اهلند، الطبعة األوىل، 6)3)هـ.
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رجب . 0) بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الدين  زين  الفوائد،  وحترير  القواعد  تقرير 
للنرش  عفان  ابن  دار  سلامن،  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبو  حتقيق:  احلنبيل، 

والتوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 9)4)هـ.
تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري، حتقيق: سامي بن . ))

حممد سالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، 0)4)هـ.
هتذيب اللغة، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، حتقيق: حممد عوض مرعب، . ))

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، )00)م.
حمجن . 3) بن  عيل  بن  عثامن   ، ْلبِيِّ الشِّ وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 

األوىل،  الطبعة  القاهرة،  بوالق،  األمريية،  الكربى  املطبعة  احلنفي،  الزيلعي 
3)3)هـ.

التونسية . 4) الدار  التونيس،  عاشور  بن  حممد  بن  الطاهر  حممد  والتنوير،  التحرير 
للنرش، تونس، 984)هـ.

دار . 5) املالكي،  الغرناطي،  يوسف  بن  حممد  خليل،  ملخترص  واإلكليل  التاج 
الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 6)4)هـ.

اإلسالمي، . 6) الغرب  دار  الرتمذي،  َسْورة  بن  عيسى  بن  حممد  الرتمذي،  جامع 
بريوت، لبنان، 996)م.

جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير، أبو جعفر الطربي، حتقيق: أمحد . 7)
حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 0)4)هـ.

اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح شمس الدين القرطبي، . 8)
حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية، القاهرة، الطبعة 

الثانية، 384)هـ
أبو . 9) الشافعي -وهو رشح خمترص املزين-،  الكبري يف فقه مذهب اإلمام  احلاوي 

احلسن عيل بن حممد البرصي البغدادي، الشهري باملاوردي، حتقيق: عيل حممد 
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معوض، عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة 
األوىل، 9)4)هـ.

درر احلكام يف رشح جملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني أفندي، النارش دار . 30
اجليل، الطبعة األوىل، ))4)هـ.

دار . )3 حجي،  حممد  حتقيق:  القرايف،  إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  الذخرية، 
الغرب، بريوت، 994)م.

عابدين . )3 بن  عمر  بن  أمني  حممد  عابدين،  ابن  املختار:  الدر  عىل  املحتار  رد 
الدمشقي احلنفي، دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية، ))4)هـ.

العريب . 33 الكتاب  دار  السجستاين،  األشعث  بن  داود سليامن  أبو  داود:  أيب  سنن 
بريوت، لبنان.

النسائي، دار املعرفة، بريوت، . 34 أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب  النسائي:  سنن 
لبنان، الطبعة األوىل، 8)4)هـ.

الرسالة . 35 دار  القزويني،  يزيد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  ماجه  ابن  ماجه،  ابن  سنن 
العاملية، الطبعة األوىل، 430)هـ.

الرسالة، . 36 مؤسسة  الدارقطني،  عمر  بن  عيل  احلسن  أبو  الدارقطني،  سنن 
بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 4)4)هـ.

مؤسسة . 37 النسائي،  شعيب  بن  أمحد  الرمحن  عبد  أبو  للنسائي،  الكربى  السنن 
الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، ))4)هـ.

السنن الكربى للبيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي، جملس دائرة . 38
املعارف العامنية بحيدر آباد الدكن، اهلند، الطبعة األوىل، 355)هـ.

الرساج الوهاج عىل متن املنهاج، حممد الزهري الغمراوي، النارش دار املعرفة . 39
للطباعة والنرش، بريوت.
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العبيكان، . 40 دار  النارش  احلنبيل،  الزركيش  اهلل  عبد  بن  حممد  الزركيش،  رشح 
الطبعة األوىل، 3)4)هـ.

الرشح الكبري، شمس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة . )4
دار  احللو،  حممد  الفتاح  عبد  د.  الرتكي،  اهلل  عبد  د.  حتقيق:  احلنبيل،  املقديس 

هجر للطباعة والنرش، القاهرة، الطبعة األوىل، 5)4)هـ.
صحيح البخاري، حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري، دار طوق النجاة، . )4

بريوت، الطبعة األوىل، ))4)هـ.
دار . 43 النيسابوري،  القشريي  احلجاج  بن  مسلم  احلسني  أبو  مسلم،  صحيح 

اجليل، بريوت مصورة من الطبعة الرتكية املطبوعة يف استانبول سنة 334)هـ.
قيم . 44 ابن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد  الرشعية،  السياسة  يف  احلكمية  الطرق 

اجلوزية، حتقيق: نايف بن أمحد احلمد، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، الطبعة 
األوىل، 8)4)هـ.

احلموي . 45 مكي  حممد  بن  أمحد  والنظائر،  األشباه  رشح  يف  البصائر  عيون  غمز 
احلنفي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 405)هـ.

الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أمحد بن عبد الرمحن . 46
بن حممد البنا الساعايت، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثانية.

ة، دمشق الطَّبعة . 47 ، دار الفكر، سوريَّ َحْييِلّ الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه، أ. د. َوْهَبة الزُّ
ابعة. الرَّ

حممد . 48 املرداوي،  سليامن  بن  عيل  الدين  لعالء  الفروع  تصحيح  ومعه  الفروع 
الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  حتقيق:  مفلح،  بن 

األوىل، 4)4)هـ.
قواعد األحكام يف مصالح األنام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم، حتقيق: . 49

طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، طبعة 4)4)هـ.
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القواعد، حممد بن عبد املؤمن املعروف بـ »تقي الدين احلصني« دراسة وحتقيق: . 50
البصييل،  حسن  بن  حممد  بن  جربيل  د.  الشعالن،  اهلل  عبد  بن  الرمحن  عبد  د. 
الطبعة  السعودية،  العربية  اململكة  الرياض،  والتوزيع،  للنرش  الرشد  مكتبة 

األوىل، 8)4)هـ.
الفقهية، يوسف بن احلسن بن عبد اهلادي احلنبيل، . )5 القواعد الكلية والضوابط 

حتقيق: جاسم الدورسي، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، 5)4)هـ.
كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت احلنبيل، دار الكتب . )5

العلمية.
عالء . 53 حممد،  بن  أمحد  بن  العزيز  عبد  البزدوي،  أصول  رشح  األرسار  كشف 

الدين البخاري احلنفي، دار الكتاب اإلسالمي.
احلنبيل، . 54 املقديس  اجلامعييل  قدامة  اهلل  أبو حممد عبد  اإلمام أمحد،  فقه  الكايف يف 

دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 4)4)هـ.
القرطبي . 55 النمري  الرب  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  املدينة،  أهل  فقه  يف  الكايف 

العربية  اململكة  الرياض،  احلديثة،  الرياض  مكتبة  ماديك،  حممد  حتقيق: 
السعودية، الطبعة الثانية، 400)هـ.

احلسيني . 56 بن موسى  أيوب  اللغوية،  والفروق  املصطلحات  الكليات معجم يف 
الكفوي، حتقيق: عدنان درويش، حممد املرصي، مؤسسة الرسالة، بريوت.

الثالثة، . 57 الطبعة  دار صادر، بريوت،  بن منظور،  بن مكرم  العرب، حممد  لسان 
4)4)هـ.

القايض . 58 ابن  عيل  بن  حممد  والعلوم،  الفنون  اصطالحات  كشاف  موسوعة 
نارشون،  لبنان  مكتبة  دحروج،  عيل  د.  حتقيق:  التهانوي،  احلنفي  الفاروقي 

بريوت، الطبعة األوىل، 996)م.
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املغريب، . 59 الطرابليس  حممد  بن  حممد  خليل،  خمترص  رشح  يف  اجلليل  مواهب 
عيني املالكي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ))4)هـ. املعروف باحلطاب الرُّ

املنهاج، . 60 دار  اإلسالمي،  املكنز  مجعية  حنبل،  بن  حممد  بن  أمحد  أمحد،  مسند 
الطبعة األوىل، )43)هـ.

موطأ مالك، مالك بن أنس، مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعامل اخلريية . )6
واإلنسانية، أبو ظبي، اإلمارات، الطبعة األوىل، 5)4)هـ.

اإلسالمي، . )6 املكتب  الصنعاين،  مهام  بن  الرزاق  عبد  الرزاق،  عبد  مصنف 
بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 403)هـ.

جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، . 63
املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  قاسم،  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  حتقيق: 

الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 6)4)هـ.
الرازي، حتقيق: عبد السالم . 64 اللغة، أمحد بن فارس بن زكرياء  معجم مقاييس 

حممد هارون، دار الفكر، 399)هـ.
منتهى اإلرادات، تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي احلنبيل الشهري بابن النجار . 65

حتقيق د. عبد اهلل الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 9)4)هـ.
والعامة . 66 الدائمة  واهليئة  العليا  القضائية  اهليئة  من  الصادرة  والقرارات  املبادئ 

بوزارة  البحوث  مركز  إصدار  العليا،  واملحكمة  األعىل  القضاء  بمجلس 
العدل، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 438)هـ.

املدخل الفقهي العام، مصطفى أمحد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، . 67
5)4)هـ.

الكويتية، . 68 األوقاف  وزارة  الزركيش،  الدين  بدر  الفقهية،  القواعد  يف  املنثور 
الطبعة الثانية، 405)هـ.
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املستدرك عىل الصحيحني، اإلمام احلافظ أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري، دار . 69
املعرفة، بريوت، لبنان.

املدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، دار الكتب العلمية، . 70
الطبعة األوىل، 5)4)هـ.

السعودية، . )7 جدة،  القبلة،  دار  شيبة،  أيب  بن  بكر  أبو  شيبة،  أيب  البن  املصنف 
الطبعة األوىل، 7)4)هـ.

الظاهري، . )7 القرطبي  األندليس  حزم  بن  بن سعيد  أمحد  بن  باآلثار، عيل  املحىل 
دار الفكر، بريوت.

مري . 73 بن  رشف  بن  حييى  زكريا  أبو  احلجاج،  بن  مسلم  صحيح  رشح  املنهاج 
النووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية، )39)هـ.

املوافقات، إبراهيم بن موسى بن حممد الشاطبي، حتقيق: مشهور بن حسن آل . 74
سلامن، دار ابن عفان، الطبعة األوىل، 7)4)هـ.

حممد . 75 القادر،  عبد  حامد  الزيات،  أمحد  مصطفى،  إبراهيم  الوسيط،  املعجم 
النجار، دار الدعوة، حتقيق: جممع اللغة العربية.

الكويت، . 76 اإلسالمية،  والشئون  األوقاف  وزارة  الكويتية،  الفقهية  املوسوعة 
الطبعة الثانية، 7)4)هـ

دار . 77 احلنفي،  الرسخيس  األئمة  شمس  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  املبسوط، 
املعرفة، بريوت، 4)4)هـ.

الدمشقي . 78 ثم  املقديس  اجلامعييل  قدامة  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  حممد  أبو  املغني، 
احلنبيل، مكتبة القاهرة، 388)هـ.

الزيلعي، . 79 حممد  بن  يوسف  بن  اهلل  عبد  حممد  اهلداية،  ألحاديث  الراية  نصب 
الطبعة  لبنان،  بريوت،  والنرش،  للطباعة  الريان  مؤسسة  عوامة،  حممد  حتقيق: 

األوىل، 8)4)هـ.
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دار . 80 الصبابطي،  الدين  عصام  حتقيق:  الشوكاين،  عيل  بن  حممد  األوطار،  نيل 
احلديث، مرص، الطبعة األوىل، 3)4)هـ.

اهلداية يف رشح بداية املبتدي، عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغيناين، حتقيق: . )8
طالل يوسف، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
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 لذة السامع في بيان قولهم: 
شرط الواقف كنصِّ الشارع

للقاضي خير الدين بن تاج الدين إلياس زاده )ت: 1127هـ(

- تحقيقًا ودراسة -

د. عبد العزيز بن فهد بن محمد بن داود
القاضي بوزارة العدل
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المقدمة

وألبس  املعاين،  أبكار  األفكار  أرائك  عىل  أطلع  من  يا  اللهم  لك  محًدا 
التي  آالئك  عىل  أمحدك  املباين،  أعطاف  فيها  ختتال  بروًدا  األذهان  نسج  من 
ال ينقطع مددها، وأشكرك عىل نعامئك التي مل خَتَْلق ُجددها، وأصىل وأسلم 
عىل سيدنا حممد وآله وأصحابه، اجلارين يف إقامة لواء الرشيعة عىل منواله، 

وبعد:

سائل  كل  عىل  واجًبا  إليه  والسعي  املطالب،  أعز  من  العلم  كان  فلام 
يَۡسَتوِي  ﴿َهۡل  بقوله:  املكنون،  كتابه  يف  أهله  تعاىل  اهلل  مدح  وقد  وطالب، 
ح طرف طريف يف رياضه سائاًم، حتى  َيۡعلَُموَن﴾)))، ملُت إىل أن ُأرسِّ ِيَن  ٱلَّ
كنصِّ  الواقف  رشط  قوهلم:  بيان  يف  السامع  )لذة  عنواهنا:  برسالة  ظفرت 
الشارع(؛ للعالمة الفاضل، املنتهي إليه يف عرصه فقه اإلمام أيب حنيفة: خري 
الدين بن تاج الدين إلياس زاده، بلَّ اهلل ثراه وجعل اجلنة مثواه، واهللَ أسأل 

أن جيعل مرماي صوب الصواب، إنَّه كريم وهاب))).

أمهية املوضوع:

). تعلقه بموضوع الوقف، والذي يعدُّ من خصائص هذه األمة)3).
من سورة الزمر، من اآلية الكريمة: )9).  (((

مة املؤلف يف رسالته: )القول القوي يف بيان ما اشتبه عىل  استفدُت يف صياغتها من مقدِّ  (((
امهنع هللا يضر  السيد احلموي( )ل: 35(، خمطوط ضمن جمموع بمكتبة عبد اهلل بن عباس 

بالطائف برقم ))8).
مسلم  صحيح  رشح   ،)(5(/8( حزم  البن  املحىل   ،)54/4( للشافعي  األم  ينظر:   (3(

للنووي )))/86).
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). أنَّ خمالفة رشط الواقف معدودة عند أهل العلم من كبائر الذنوب))).
3. أنَّ موضوعه معاٌش يف احلارض املعارص))).

أسباب اختيار املوضوع:
). ما له من أمهية سبق بياهنا يف احلديث عن أمهية املوضوع.

). القيمة العلمية للكتاب، وقد برزت من خالل ما ييل:
- تفرده بموضوع البحث.

- مجع مؤلفه فيه فقه من سبقه من العلامء.
- تطريز مؤلفه له بفوائد وتعريفات حُيتاج إليها يف صكوك الوقف.

3. املكانة العلمية للمؤلف؛ كام سيأيت.
4. تعلقه بالقضاء؛ جمال عميل.

إخراجه  يسبق  مل  حيث  مطبوعًا،  بإخراجه  الكتاب  خدمة  يف  الرغبة   .5
من قبل.

6. قلة املؤلفات املذهبية املختصة بموضوع البحث)3).

ينظر: الزواجر البن حجر اهليتمي ))/508).  (((
الكريم  امللكي  باملرسوم  الصادر  لألوقاف  العامة  اهليئة  نظام  من   )(5( املادة  ينظر:   (((
النظارة  أعامل  تنظيم  الئحة  من   )9( واملادة  6)/)/437)هـ،  وتاريخ  )م/))( 
وتاريخ   )43/(8/(/3(( رقم  لألوقاف  العامة  اهليئة  إدارة  جملس  بقرار  الصادرة 

443/05/30)هـ.
العلامء  من  الشارع-  كنصِّ  الواقف  -رشط  املوضوع  هذا  يف  كتب  من  عىل  أقف  مل   (3(
سنة  بعد  )ت:  الكازروين  العفيف  حسن  بن  اهلل  عبد  سوى  املؤلف  غري  السابقني 
 )0))هـ( يف رسالة له عنواهنا: )بيان معنى قول العلامء نص الواقف كنص الشارع(، =
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أهداف املوضوع:

). التوسع يف املذهب احلنفي، واإلثراء العلمي من ذلك.

). إخراج الكتاب للمكتبة اإلسالمية بالصورة التي أرادها املؤلف.

3. الفائدة الشخصية؛ بتنمية امللكة الفقهية من خالل دراسة هذا الكتاب 
وحتقيقه.

السابقة: الدراسات 

العلمية  والدراسات  البحوث  مظانِّ  يف  والسؤال  والتتبع  البحث  بعد 
وقوائم البيانات للمواضيع املسجلة يف اجلامعات، مل أجد أنَّ هذا املخطوط 

قد حظي بالتحقيق أو اإلخراج أو التسجيل.

البحث: تقسيامت 

وثبت  مقدمة، ومتهيد، وقسمني، وخامتة،  العمل يف  هذا  انتظمت خطة 
املصادر:

العزيز بجامعة  بعد، هلا نسخة بمكتبة األمري سلطان بن عبد  = وهي خمطوطة مل حتقق 
اإلمام حممد بن سعود اإٍلسالمية ضمن جمموع رقمه )498)/)).

ا األبحاث املعارصة التي كتبت يف هذا املوضوع، فهي فيام وقفت عليه بحثان: أمَّ
). رشط الواقف كنص الشارع: دراسة فقهية؛ للدكتور حممد بن فوزي احلادر، وهو 
م منشور يف جملة العلوم الرشعية بجامعة القصيم يف عددها ))( املجلد )6). بحث حمكَّ

الشارع: دراسة فقهية مقارنة؛ للدكتور عبد املجيد بن  الواقف كنص  ). قاعدة رشط 
حممد السبيل، وهو بحث منشور يف جملة قضاء يف عددها )8)).
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اختياره،  املوضوع، وأسباب  االفتتاح، وأمهية  فتشتمل عىل  مة:  املقدِّ ا  أمَّ
وأهدافه، والدراسات السابقة، وتقسيامت البحث.

التمهيد، ويشتمل عىل مبحثني:

املطلب األول: مرسد بإمجاعات الفقهاء يف كتاب الوقف.

يف  بالرشوط  املتعلقة  القضائية  واملبادئ  بالقرارات  مرسد  الثاين:  املطلب 
الوقف.

القسم األول: قسم الدراسة:

ويشتمل عىل مبحثني:

املبحث األول: ترمجة املؤلف:

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: اسمه، ونسبته، ومذهبه، ومولده، ووفاته.
املطلب الثاين: أبرز شيوخه، وأبرز تالمذته.

املطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلامء عليه.
املطلب الرابع: آثاره العلمية.

الواقف  رشط  قوهلم:  بيان  يف  السامع  لذة  كتاب  دراسة  الثاين:  املبحث 
كنصِّ الشارع؛ للقايض خري الدين بن تاج الدين إلياس زاده:

وفيه مطلبان:
املطلب األول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته ملؤلفه:
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وفيه فرعان:
الفرع األول: اسم الكتاب.

الفرع الثاين: توثيق نسبته ملؤلفه.
املطلب الثاين: وصف نسخة املخطوط، ونموذج منه:

وفيه فرعان:
الفرع األول: وصف نسخة املخطوط.

الفرع الثاين: نموذج من املخطوط.
القسم الثاين: قسم التحقيق:

الكتاب كاماًل من أوله حتى آخره.
خامتة.

ثبت املصادر.

التحقيق: منهج 

عباس  بن  اهلل  عبد  مكتبة  نسخة  عىل  تعاىل-  اهلل  -بعد  اعتمدت   .(
امهنع هللا يضر يف حمافظة الطائف ذات الرقم ))8(، وجعلتها يف املتن، وحافظت 

عىل نصها.

). عند وجود خطأ يف املخطوط، فإين أجعله بني معكوفني، وأشري إىل 
الصواب يف احلاشية.
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3. أثبت رقم كل وجه يف املتن عند بدايته، وجعلت الرتقيم بني معكوفني 
متتاليني لكل وجه.

4. جعلت اآليات القرآنية داخل أقواسها املعتادة.

5.خرجت األحاديث الواردة يف املتن.

6.ترمجت لألعالم املذكورين يف املتن.

7.عزوت النقول الواردة يف املتن إىل مصادرها ما أمكن.
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التمهيد

وفيه مطلبان:

المطلب األول: مسرد بإجماعات الفقهاء في الوقف:

). قال املوصيل: »أمجعت األمة عىل جواز أصل الوقف«))).
). قال ابن قدامة: »الوقف الذي ال اختالف يف صحته: ما كان معلوم 

االبتداء واالنتهاء غري منقطع«))).
3. قال الرشبيني: »يصح وقف عقار من أرض أو دار باإلمجاع«)3).

4. قال ابن حزم: »اتفقوا عىل جواز إيقاف أرض لبناء مسجد، أو لعمل 
مقربة«)4).

5. قال شمس الدين ابن قدامة: »ال يصح وقف ما ال ينتفع به مع بقائه 
دائاًم..يف قول عامة الفقهاء وأهل العلم إال شيئًا حكي عن مالك، واألوزاعي 

يف وقف الطعام«)5).
6. قال ابن هبرية: »اتفقوا عىل أنَّ وقف املشاع جائز«)6).

7. قال ابن نجيم: »ال يملك الوقف بإمجاع الفقهاء«)7).
ينظر: االختيار لتعليل املختار )40/3).  (((

ينظر: املغني البن قدامة )6/))).  (((
ينظر: مغني املحتاج للرشبيني )5/3)5).  (3(
ينظر: مراتب اإلمجاع البن حزم )ص97).  (4(

ينظر: الرشح الكبري لشمس الدين ابن قدامة )6)/377).  (5(
ينظر: اختالف األئمة العلامء البن هبرية ))/46).  (6(

ينظر: البحر الرائق البن نجيم )5/)))).  (7(
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عىل  العلامء  أمجع  حامد:  بن  بكر  أيب  زيادات  »ويف  اهلامم:  ابن  قال   .8
جواز بيع بناء الوقف وحصريه إذا استغنوا عنه«))).

ولزم  الوقف  بنفس  عنه  ملكه  زال  شيًئا  وقف  »فإذا  املاوردي:  قال   .9
قول  وهو  احلاكم؛  حكم  وال  القبض،  لزوم  رشطه:  من  وليس  الوقف..، 

الفقهاء أمجع«))).

0). قال ابن قدامة: »من وقف شيئًا وقفًا صحيحًا، فقد صارت منافعه 
جيز  فلم  منافعه،  وملك  ملكه،  الواقف  عن  وزال  عليه،  للموقوف  مجيعها 
يف  فيدخل  للمسلمني،  شيئًا  وقف  قد  يكون  أن  إال  منها،  بيشء  ينتفع  أن 

مجلتهم..، ال نعلم يف هذا كله خالفًا«)3).

ال  مما  وهذا  قربة..،  يف  إال  يصح  ال  الوقف  »فإنَّ  القيم:  ابن  قال   .((
خيالف فيه أحد«)4).

)). قال ابن تيمية: »ال جيوز إكراء الوقف ملن يرض به باتفاق املسلمني«)5).
3). قال ابن قدامة: »وإن رشط أن يبيعه متى شاء أو هيبه أو يرجع فيه، 

مل يصح الرشط، وال الوقف؛ ال نعلم فيه خالفًا«)6).

ينظر: فتح القدير البن اهلامم )6/)))).  (((
ينظر: احلاوي الكبري للاموردي )7/))5).  (((

ينظر: املغني البن قدامة )8/6).  (3(
ينظر: زاد املعاد البن القيم )507/3).  (4(

ينظر: جمموع فتاوى ابن تيمية البن قاسم ))69/3).  (5(
ينظر: املغني البن قدامة )9/6).  (6(
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4). قال ابن قدامة: »ال جيوز تعليق ابتداء الوقف عىل رشط يف احلياة..، 
وال نعلم يف هذا خالفًا«))).

5). قال الزيلعي: »اشرتاط الوالية لنفسه، جائز باإلمجاع«))).
6). قال ابن قدامة: »الوقف يف مرض املوت بمنزلة الوصية يف اعتباره 

من ثلث املال..، ال نعلم يف هذا خالفًا عند القائلني بلزوم الوقف«)3).
7). قال ابن قدامة: »إذا فضل بعضهم عىل بعض فهو عىل ما قال..، ال 

نعلم فيه خالفًا«)4).
التسوية..، وال أعلم يف  الترشيك يقتيض  ابن قدامة: »إطالق  8). قال 

هذا خالفًا«)5).
ملك  إىل  يعد  مل  الوقف  خرب  إذا  أنَّه  عىل  »اتفقوا  هبرية:  ابن  قال   .(9

الواقف«)6).
0). قال ابن تيمية: »الوقف مضمون باإلتالف باتفاق العلامء«)7).

ينظر: املصدر السابق )5/6)).  (((
ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي )9/3)3).  (((

ينظر: املغني البن قدامة )5/6)).  (3(
ينظر: املصدر السابق )8/6)).  (4(

ينظر: املصدر السابق )7/6)، 8)).  (5(
ينظر: اختالف األئمة العلامء البن هبرية ))/48).  (6(

ينظر: جمموع فتاوى ابن تيمية البن قاسم ))65/3)).  (7(
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القضائية  والقرارات  المبادئ  بنصوص  مسرد  الثاني:  المطلب 
المتعلقة بالشروط في الوقف:

). إذا اشرتط املوقف أن يكون الناظر األرشد من املستحقني، فإنَّ هذا 
الرشط معترب))).

). إذا جهل رشط الواقف، ومل تعرف قسمة الغلة، فإنَّ الناظر يستأنس 
بعمل من سبقه من النظار، فإن تعذر ذلك، وكان هناك عادة جارية فيعمل 
بمقتضاها، فإن مل يكن عمل ناظر، وال عادة جارية، وكان هناك عرف مستقر 

يف كيفية رصف غلة الوقف، فيعمل بالعرف املستقر))).

درجة  طبقة،  بعد  طبقة  تكون  أن  الغلة  رصف  يف  الواقف  رشط  إذا   .3
انتهاء  قبل  الوقف  من  شيئًا  الثانية  الطبقة  تستحق  وال  فمعترب،  درجة،  بعد 

الطبقة األوىل، هذا هو املعمول به، وفيه إنفاذ لرشط الواقف)3).

وهلا  رشعية،  بتولية  نظار  وهلا  واقفيها،  رشط  يوجد  مل  التي  األربطة   .4
ويستمر  الواقف،  رشط  مقام  يقوم  النظار  عمل  فإن  سابقني،  نظار  عمل 

العمل فيها عىل ما كان عليه عمل النظار يف أعامل الرب)4).
وتاريخ   )6/(59( برقم  الدائمة  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  الصادر  ينظر:   (((

8/4/7)4)هـ.
وتاريخ   )5/84( برقم  الدائمة  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  الصادر  ينظر:   (((
برقم )5/330( وتاريخ  الدائمة  القضاء األعىل هبيئته  5/)/5)4)هـ، وقرار جملس 

0)/6/6)4)هـ.
ينظر: الصادر عن املحكمة العليا برقم )3/3/3( وتاريخ ))/)/437)هـ.  (3(

وتاريخ   )60( برقم  الدائمة  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  الصادر  ينظر:   (4(
))/397/4)هـ.
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واقفيها،  رشوط  مستحقيها  بأيدي  ليس  التي  املتقادمة  األوقاف   .5
يكتفى يف اعتبارها الشهادة بالشهرة والسامع إلثبات أصل الوقف))).

6. توزع غلة الوقف عىل ورثة الواقف حسب الفريضة الرشعية يف حال 
عدم ثبوت رشط الواقف))).

7. العادة املستمرة، والعمل املستقر من النظار؛ ال يسوغ اخلروج عنه إال 
بدليل واضح يفيد أنَّ رشوط الواقف خالف ما عليه عمل النظار)3).

8. ال يسوغ خمالفة نص الواقف، ما مل يعارض دلياًل رشعيًا)4).

9. لو أقر املوقوف عليه أنه ال يستحق من الوقف إال مقدارًا معلومًا، ثم 
ظهر رشط الواقف بأنَّه يستحق أكثر، حكم له بمقتىض رشط الواقف، وال 

يمنع من ذلك اإلقرار املتقدم)5).

ينظر: الصادر عن اهليئة القضائية العليا برقم )09)( وتاريخ 8)/)/394)هـ.  (((
وتاريخ   )(6( برقم  الدائمة  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  الصادر  ينظر:   (((

4/)/396)هـ.
وتاريخ   )((9( برقم  الدائمة  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  الصادر  ينظر:   (3(

5)/))/396)هـ.
وتاريخ   )4/596( برقم  الدائمة  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  الصادر  ينظر:   (4(

5)/8/4)4)هـ.
وتاريخ   )38(( برقم  الدائمة  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  الصادر  ينظر:   (5(

6)/))/395)هـ.
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الرشط،  بطل  الوقف،  ويل  قبل  من  الوقف  بيع  الواقف  رشط  لو   .(0
ولزم الوقف))).

انقراض كل طبقة،  الواقف عند  الوقف من  يتلقون  الواقف  )). ورثة 
أو وفق رشوط الواقف))).

 (34/(/(57( برقم  الدائمة  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  الصادر  ينظر:   (((
4)/399/5)هـ.

وتاريخ   )4/596( برقم  الدائمة  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  الصادر  ينظر:   (((
5)/8/4)4)هـ.
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القسم األول: قسم الدراسة

المبحث األول
ترجمة المؤلف

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول: اسمه، ونسبته، ومذهبه، ومولده، ووفاته)1(:

اسمه:

خري الدين بن تاج الدين بن حممد إلياس بن خري الدين خرض الرومي.

نسبته:

الرومي أصاًل، املدين مولدًا، احلنفي مذهبًا.

مذهبه:

حنفي املذهب.

ينظر: حتفة املحبني لألنصاري )ص)4(، األعالم للزركيل ))/7)3(، هدية العارفني   (((
للباباين ))/)40(، معجم املؤلفني لكحالة )4/)3)(، تراجم أعيان املدينة يف القرن 

الثاين عرش ملجهول، حتقيق: حممد التونجي )ص30).
جاء يف قضاة املدينة املنورة من عام 963 إىل عام 8)4) البن زاحم )ص347(: »مل 
كتب  من  زاده  إلياس  أفندي  الدين  تاج  بن  أفندي  الدين  خري  للشيخ  ترمجة  عىل  نعثر 
التاريخ، وقد بذلنا اجلهد يف البحث عن تراجم قضاة املدينة املنورة، فلم نعرف تاريخ 
رة تدل عىل أنَّه  والدته وال وفاته، لكن توجد له صكوك يف سجالت حمكمة املدينة املنوَّ

كان قاضيًا فيها سنة 3)))هـ«.
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مولده:

ولد يف مجادى الثانية سنة: )086)هـ(.

وفاته:

وأربعني  هللا همحر يف رمضان سنة: )7)))هـ(، وقد عاش واحدًا  تويف 
عامًا.

المطلب الثاني: أبرز شيوخه، وتالمذته:

وفيه فرعان:

الفرع األول: أبرز شيوخه:

). والده: تاج الدين بن حممد إلياس )ت: 6)))هـ())).

). عىل حممد بن سليامن املغريب )مل أقف عىل تاريخ وفاته())).

3. إبراهيم بن حسني بن بريي )ت: 099)هـ()3).

4.  حسن بن عيل العجيمي )ت: 3)))هـ()4).

ينظر: تراجم أعيان املدينة يف القرن الثاين عرش )ص8)).  (((
ينظر: املصدر السابق )ص30).  (((

خمطوط   ،)(9 )ل:  للمؤلف  واملطلق  املعلق  الوعد  مسألة  يف  املغلق  الباب  فتح  ينظر:   (3(
ضمن جمموع بمكتبة عبد اهلل بن عباس بالطائف برقم ))8).

ينظر: تراجم أعيان املدينة يف القرن الثاين عرش )ص30).  (4(
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الفرع الثاين: أبرز تالمذته:

عبد اهلل بن عبد الكريم اخلليفتي )ت: )5))هـ())).

المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه:

علية،  علمية  مكانة  زاده  إلياس  الدين  تاج  بن  الدين  خري  العالمة  تبوأ 
الرشعي:  العلم  حق  أداء  يف  واملشاركة  املبكر،  العلمي  اإلعداد  أساسها: 
تأليفًا وتدريسًا وإفتاًء وقضاًء، حتى انتفع به خلق كثر، ويشهد لذلك ما ييل:

منطوق  من  العلوم  طلب  عىل  »نشأ  واألصحاب:  املحبني  حتفة  يف  جاء 
ومفهوم، ودّرس وأمَّ وخطب، وأّلف الرسائل واخلطب«))).

وجاء يف األعالم: »أديب من شعراء املدينة، كان مدرسًا وإمامًا وخطيبًا 
)3)))هـ()3)،  سنة:  وليلة  يومًا  اإلفتاء  منصب  وتوىل  النبوي،  باملسجد 

وناب يف القضاء ثالث مرات«)4).

بالروضة  الرشعية  واألحكام  السنة  »خادم  العارفني:  هدية  يف  وجاء 
املدنية«)5).

وجاء يف معجم املؤلفني: »لغوي، عامل، مشارك يف بعض العلوم«)6).

ينظر: األعالم للزركيل ))/7)3(، تراجم أعيان املدينة يف القرن الثاين عرش )ص30).  (((
لألنصاري )ص)4).  (((

وكان عمره )7)( سنة.  (3(
للزركيل ))/7)3).  (4(
للباباين ))/)40).  (5(
لكحالة )4/)3)).  (6(
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واإلمام  »املدرس،  عرش:  الثاين  القرن  يف  املدينة  أعيان  تراجم  يف  وجاء 
باملسجد النبوي..، كان فاضاًل، عاملًا، أديبًا، له مشاركة يف الفنون العلمية«))).

المطلب الرابع: آثاره العلمية)2(:

). بلوغ األمل يف مدعي املشرتي للجارية احلََبل.

). بلوغ الرضا يف مسألة استيالء الشفيع قبل القضا.

3. خالف املظنون من حكم دعوى هالك املرهون.

)ت:  اخلليفتي  الكريم  عبد  بن  اهلل  عبد  مجعه:  شعري؛  ديوان   .4
)5))هـ(.

5. رسالة يف رجلني تزوج كل منهام بنت اآلخر ثم طلقامها فتزوج هبام 
ثالث جامعًا بينهام هل يصح اجلمع أم ال؟

6. رسالة يف مسألة تتعلق بخيار الرؤية للمشرتي.

7. الغادة احلسنى يف معنى قوهلم: الساكن يف الوقف أحق بالسكنى.

8. غنية األنبه يف كيفية اقتداء من بالبيت بإمام خارج الكعبة.

ملجهول، حتقيق: حممد التونجي )ص30).  (((
العارفني  هدية   ،)3(7/(( للزركيل  األعالم  )ص)4(،  لألنصاري  املحبني  حتفة   (((
للباباين ))/)40(، معجم املؤلفني لكحالة )4/)3)(، تراجم أعيان املدينة يف القرن 
مكتبة  يف  واملحفوظ  زاده  إلياس  الدين  خري  خمطوطات  جمموع  )ص30(،  عرش  الثاين 

ابن عباس بمدينة الطائف برقم ))8).
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)ت:  اخلليفتي  الكريم  عبد  بن  اهلل  عبد  مجعها:  اإللياسية،  الفتاوى   .9
)5))هـ(.

0). فتح الباب املغلق يف مسألة الوعد املعلق واملطلق.

ح. )). فالح الفالَّ

)). قرة عني العابد بحكم فرش السجاجيد يف املساجد.

3). قطع اخلصام واجلدل يف حتقيق دعوى املشرتي احلََبل.

4). القول القوي يف بيان ما اشتبه عىل السيد احلموي.

5). كتاب يف املحارضات واملحاورات.

6). املرآة املجلية يف بيان: كتب عليكم إذا حرض أحدكم املوت إن ترك 
خريًا الوصية.

7). املقاالت اجلوهرية عىل املقامات احلريرية.

8). نزهة املجالس يف لزوم نفقة املحبوس عىل احلابس.

ر. 9). وجه املقال املسفر يف رصف رمضان إذا نكِّ
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الثاني المبحث 
دراسة كتاب )لذة السامع في بيان قولهم: شرط 

الواقف كنص الشارع(
للقاضي خير الدين إلياس

وفيه مطلبان:

المطلب األول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته لمؤلفه، وفيه 
فرعان:

الفرع األول: اسم الكتاب:

لذة السامع يف بيان قوهلم: رشط الواقف كنصِّ الشارع.

الفرع الثاين: توثيق نسبته ملؤلفه:

مل أقف عىل من نسب هذا املخطوط ملؤلفه، لكن نسبته إليه ظاهرة؛ يدل 
عليها الترصيح بذلك يف غالف املخطوط:
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المطلب الثاني: وصف نسخ المخطوط، ونموذج منه، وفيه فرعان:

الفرع األول: وصف نسخة املخطوط:

نسخة  عىل  النفيس  املخطوط  هذا  حتقيق  يف  تعاىل-  اهلل  -بعد  اعتمدت 
مكتبة  نسخة  وهي  غريها،  والسؤال  والتتبع  البحث  بعد  أجد  مل  واحدة 
جمموع  ضمن  ُحفظت  الطائف،  بمدينة  امهنع هللا يضر  عباس  بن  عبد اهلل 

رقمه: ))8(، وعليه متلك عبد اهلل بن مصطفى بن عبد اهلل إلياس زاده.

موقع املخطوط من املجموع املذكور: من الوجه: )3( إىل الوجه: )9).

سبعة  به  وجه  وكل  وجهان،  به  لوح  كل  ألواح،  أربعة  ألواحها:  عدد 
وعرشون سطرًا، وكل سطر به ثالث عرشة كلمة، عدا اللوح األخري، فليس 

فيه إال وجه واحد به ثالثة أسطر.

ناسخها: مل يدون.

وقد  تأليفها،  تاريخ  دون  وقد  نسخها،  تاريخ  يدون  مل  نسخها:  تاريخ 
كان يف يوم األربعاء املوافق: 4/)/09))هـ، وتاريخ الفراغ من تأليفها يف 

ضحى يوم اخلميس املوافق: 5/)/09))هـ.

وصفها: نسخة كاملة، خطها واضح، كتبت باللون األسود، عىل بعض 
أطرافها عنونة.
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الفرع الثاين: نموذج من املخطوط:

الوجهان )3، 4( من املخطوط:
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القسم الثاني: النص المحقق

/]3[ بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي وفَّق من شاء من عباده لسلوك منهج الصواب، والصالة 
هه يف الدين(()))،  والسالم عىل سيدنا حممٍد القائل: ))من ُيِرِد اهلل به خرًيا يفقِّ

ا بعد: فَأحِسْن هبا برشى حاصلًة بال ارتياب، أمَّ

فيقول عبد ربِّه، وأسري ذنبه، خري الدين بن تاج الدين إلياس زاده، رزقه 
اهلل احلسنى وزيادة:

إنَّه ملا كثر البحث والسؤال، واتَّسع بني الفقهاء املجال، يف قوهلم: )رشط 
الواقف كنصِّ الشارع(، ما وجه التشبيه، وما اجلامع؟ فوضعت هذه الرسالة 
بل  لعينها  ليس  واالحتقار  حمتقرة،  كانت  وإن  املسألة  هذه  لبيان  املخترصة، 
الفضول  وإنَّام  عليه،  ذلك  مثل  يف  ل  يعوَّ ممن  ليس  هو  إذ  إليه،  أضيفت  ملن 
الفائدة،  تعاىل- صغرية احلجم، كثرية  اهلل  يقول، فجاءت -بحمد  أن  ألزمه 
واضحة، من مناهل الرىض واردة، وإن ذكرت يف آخرها أشياء من النقول، 
يف  إليها  حُيتاج  مما  ا  فإهنَّ األصول،  بكتب  مذكورٍة  وتعريفاٍت  فوائد  وبعض 
ذكرى  فهي  خاٍف،  غري  طالٍب  كل  عىل  مثلها  كان  وإن  األوقاف،  صكوك 
ة السامع، يف بيان  يتها: لذَّ ألويل األلباب، واهلل امليرسِّ لسلوك الصواب، وسمَّ

أخرجه اإلمامان يف صحيحيهام: البخاري، كتاب العلم، باب من يرد اهلل به خريًا يفقه   (((
يف الدين، برقم ))7) ))/5)(، ومسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن املسألة، برقم 

.(7(9/((((037(
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وخامتٍة،  فصوٍل  أربع)))  عىل  بتها  ورتَّ الشارع،  كنصِّ  الواقف  رشط  قوهلم: 
واهلل أسأل أن جينِّبها الزلل، وحيميها من اخلطأ واخلََطل)))، إنَّه عىل كلِّ يشٍء 

قدير، وباإلجابة جدير.

كذا يف األصل، ولعل الصواب: )أربعة(، عىل املغايرة بني العدد واملعدود. ينظر: رشح   (((
قطر الندى البن هشام )ص)30).

قال الرازي يف خمتار الصحاح )ص93(: »اخَلَطل: املنطق الفاسد املضطرب«.  (((
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الفصل األول

وقف  رشط  يف  ألَّفها  التي  رسالته  يف  ُنجيٍم)))  ابن  العالمة  قال 
الغوري))))3))4)، فقال: )قد)5) تواتر من قول العلامء ذوي املذاهب األربعة)6)، 
أنَّ رشط الواقف كنصِّ الشارع ]..[)7)، من وجهني؛ األول: وجوب اتباعه 
من  املرصيني.  احلنفية  فقاء  من  نجيم:  بابن  الشهري  حممد،  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين   (((
و)الرسائل  الدقائق(،  كنز  رشح  يف  الرائق  و)البحر  والنظائر(،  )األشباه  مؤلفاته: 
حلاجي  الوصول  سلم  ينظر:  )970هـ(.  سنة:  وتويف  )6)9هـ(،  سنة:  ولد  الزينية(. 

خليفة ))/9))(، الفوائد البهية للكنوي )ص35)).
جركيس  مرص.  سلطان  الدين،  سيف  الُغوري:  اهلل  عبد  بن  قاْنُصوه  النرص،  أبو   (((
وتويف  )850هـ(،  سنة:  ولد  فطنًا.  شجاعًا،  باألدب،  ملاًم  كان  مستعرب.  األصل، 
للشوكاين  الطالع  البدر  للغزي ))/95)(،  السائرة  الكواكب  ينظر:  سنة: )))9هـ(. 

.(54/((
يف  »رسالة   :)(0( )ل:   )((94( برقم  املحفوظة  األزهرية  املكتبة  نسخة  يف  عنواهنا   (3(
رشط الغوري يف شيخ الغورية يف واقعة الشيخ زكريا«، وعنواهنا يف نسخة معهد الثقافة 
يف  »رسالة   :)69 )ل:   )((80( برقم  املحفوظة  طوكيو  بجامعة  الرشقية  والدراسات 
الواحدة  »الرسالة   :)(79/(( السالم  دار  طبعة  يف  وعنواهنا  الرشيف«،  األمر  طلب 

والعرشون يف وقف الغوري يف املشيخة«.
»فهذه   :)(0( )ل:   )((94( الرقم  ذات  األزهرية  النسخة  يف  كام  متها  مقدِّ يف  جاء   (4(
اإلمام  موالنا  حرضة  من  الرشيف  األمر  وصل  حني  الطلب[،  ]بني  كتبتها  رسالة 
فيمن  الغوري  قانصوه  املرحوم  السلطان  رشطه  فيام  بالنظر  ملكه-  اهلل  -أيد  األعظم 

مات من مستحقي وقفه وله ولد..«. لعل صواب ما بني املعكوفني: بعد الطلب.
املثبت يف نسخة املكتبة األزهرية ذات الرقم )94))( )ل: )0)(، ونسخة طوكيو رقم   (5(

)80))( )ل: 69(: »ملا«.
ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي )6/)))(، بلغة السالك للصاوي )0/4))(، الفتاوى   (6(

الفقهية الكربى البن حجر اهليتمي )68/3)(، كشاف القناع للبهويت )59/4)).
سقطت من األصل، والساقط كام يف نسخة املكتبة األزهرية ذات الرقم )94))( )ل:   (7(

)0)(، ونسخة طوكيو رقم )80))( )ل: 69(: »والتشبيه«.
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الواقف يف  وُيتَّبع رشط  املجمع))):  قال يف  الشارع.  اتِّباع نصوص  كام جيب 
اتباع رشط الواقف فألنَّه  ا وجوب  أمَّ إجارته. قال))) املصنف يف رشحه)3): 
انتهى.  مل خيرج ملك نفسه إال برشٍط معلوٍم، فيتقيَّد بام قيَّده به من الرشط، 
ر وقفه أكثر من  وقال ابن امللك)4) يف رشحه)5): إذا رشط الواقف أن ال يؤجَّ
فُيتقيَّد  معلوٍم،  برشٍط  نفسه  ملك  عن  أخرجه  إنَّام  ألنَّه  رشطه؛  ُيراعى  سنٍة، 

به()6)، انتهى.

وقال  الواقف)7)،  رشط  اتباع  وجوب  عىل  ٍة  دالَّ كثريٍة  بمسائل  أتى  ثم 
ًة  دالَّ كثريًة  مسائل  النوع  هذا  من  ألوردنا  اإلطالة  خوف  )ولوال  عقيبها: 
عىل وجوب اتباع رشط الواقف ولزومه، وأنَّ خمالفة رشطه ال جيوز، ويقع 
اهلل  عبد  أبو  قاله  ما  التشبيه:  وجهي  من  الثاين  باطاًل.  املخالف  ف  الترصُّ

ينظر: جممع البحرين البن الساعايت )ص)47).  (((
املثبت يف نسخة طوكيو رقم )80))( )ل: 69(: »قال ابن املصنف«.  (((

ينظر: رشح جممع البحرين البن الساعايت )349/6).  (3(
عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمني الدين بن فرشتا الكرماين، املعروف بابن َمَلك: فقيه   (4(
حنفي، من املربزين. من مؤلفاته: )مبارق األزهار يف رشح مشارق األنوار(، و)رشح 
الساعايت(،  البن  البحرين؛  جممع  و)رشح  الرازي(،  بكر  أيب  بن  ملحمد  امللوك؛  حتفة 
و)رشح املنار(. مل أقف عىل تاريخ والدته، وتويف سنة: )885هـ(. ينظر: سلم الوصول 

حلاجي خليفة ))/300(، الفوائد البهية للكنوي )ص07)، 08)).
بمكتبة  خمطوط   ،)(4 )ل:  الساعايت  البن  البحرين  جممع  عىل  َمَلك  ابن  رشح  ينظر:   (5(

امللك سلامن بن عبد العزيز يف جامعة امللك سعود برقم )77)4).
ينظر: الرسائل الزينية يف مذهب احلنفية البن نجيم )ص80)، )8)).  (6(
ينظر: الرسائل الزينية يف مذهب احلنفية البن نجيم )ص)8)، )8)).  (7(
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الدمشقي))) يف كتاب الوقف)))، عن شيخه شيخ اإلسالم)3): قول الفقهاء: 
العمل  الفهم والداللة، ال يف وجوب  يعني يف  الشارع،  نصوصه كنصوص 
عاقٍد  وكلِّ  والناذر  واحلالف  املويص  ولفظ  لفظه  أنَّ  التحقيق  أنَّ  مع  به، 
العرب  كالم  وافقت  هبا،  يتكلَّم  التي  ولغته  خطابه،  يف  عادته  عىل  حُيمل 
أو جهاٍد  أو صياٍم  أنَّ من وقف عىل صالٍة  أم ال. وال خالف  الشارع  ولغة 

أبو عبد اهلل، حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، شمس الدين املقديس الصاحلي: أعلم   (((
أهل عرصه بمذهب اإلمام أمحد بن حنبل. من مؤلفاته: )الفروع(، و)النكت والفوائد 
السنية عىل مشكل املحرر البن تيمية(، و)اآلداب الرشعية(. ولد يف بيت املقدس سنة: 
)708هـ(، وتويف بصاحلية دمشق سنة: )763هـ(. ينظر: املقصد األرشد لربهان الدين 

ابن مفلح ))/7)5(، السحب الوابلة البن محيد )089/3)).
ينظر: الفروع البن مفلح )358/7(، وهو يف االختيارات الفقهية للبعيل )ص509(،   (((

وبنحوه يف جمموع فتاوى ابن تيمية البن قاسم ))48/3(، ))98/3).
تقي  احلنبيل،  الدمشقي  احلراين  السالم  عبد  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  العباس،  أبو   (3(
كبار  من  وصار  العرشين،  دون  وهو  س  ودرَّ أفتى  اإلسالم.  شيخ  تيمية:  ابن  الدين 
العلامء يف حياة شيوخه. من مؤلفاته: )السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية(، 
و)نقض املنطق(، و)الصارم املسلول عىل شاتم الرسول(. ولد سنة: ))66هـ(، وتويف 
املقصد األرشد  احلنابلة البن رجب )4/)49(،  ينظر: ذيل طبقات  سنة: )8)7هـ(. 

البن مفلح ))/)3)).
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. قال العالمة قاسم))))))]..[)3): قلُت: وإذا كان  غري رشعيٍّ ونحوه مل يصحَّ
املعنى ما ذكر، فام كان من عبارة الواقف من قبيل املفرسَّ ال حيتمل ختصيًصا 
ح  وال تأوياًل ُيعمل به؛ ألنَّه ال عموم له عندنا، ومل يقع فيه نظر املجتهد لرتجُّ
أحد مدلوليه. وكذلك ما كان من قبيل املجمل إذا مات الواقف، وإن كان 

حيًّا ُيرجع إىل بيانه()4)، انتهى.

قوله: )والتحقيق أنَّ لفظه ولفظ املويص()5) إلخ؛ أقول: معناه أنَّه كيف 
يكون التشبيه بني كالم الواقف وكالم الشارع؟ فإنَّ كالم الشارع ُيغنى عىل 
احلقائق اللغوية والرشعية)6)، وال كذلك كالم الواقف، فإنَّه ُيبنى/]4[ عىل 
العرف والعادة، ال عىل احلقيقة اللغوية)7) ................................

أبو العدل السودوين-نسبة إىل معتق أبيه: سودون الشيخوين-، قاسم بن ُقْطُلوَبَغا، زين   (((
الدين: إمام عالمة، طلق اللسان، قوي احلجة يف املناظرة. من مؤلفاته: )تاج الرتاجم(، 
وتويف  ))80هـ(،  سنة:  ولد  اللسان(.  و)تقويم  الفرائض(،  أدلة  يف  الرائض  و)نزهة 
الطالع للشوكاين  البدر  الالمع للسخاوي )84/6)(،  الضوء  ينظر:  سنة: )879هـ(. 

.(45/((
ينظر: جمموعة رسائل العالمة قاسم بن قطلوبغا )ص))7).  (((

سقطت من األصل، والساقط كام يف نسخة املكتبة األزهرية ذات الرقم )94))( )ل:   (3(
04)(، ونسخة طوكيو رقم )80))( )ل: 70(: »تلميذ املحقق ابن اهلامم«.

ينظر: الرسائل الزينية يف مذهب احلنفية البن نجيم )ص)8)، 83)).  (4(
ينظر: الرسائل الزينية يف مذهب احلنفية البن نجيم )ص83)).  (5(

ينظر: البحر الرائق البن نجيم )7/6))(، حاشية ابن عابدين )434/4).  (6(
والنظائر  األشباه  يف  نجيم  وابن   ،)96/5( القدير  فتح  يف  اهلامم  ابن  ذلك:  نقل   (7(
الشافعية  فقهاء  لدى  واملتقرر   .)548/(( األهنر  جممع  يف  أفندي  وداماد   ،)3(3/4(
السبكي  فتاوى  ينظر:  رشعًا.  أو  لغة  لفظه  عليه  يدل  ما  عىل  حيمل  الواقف  لفظ  أنَّ 

.(356/((
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كام   ((( القرآينِّ االستعامل  عىل  وال   ،((( الشافعيِّ عن  ُنقل  كام   .........
إنَّام  وواقًفا  موصًيا  أو  ناذًرا  أو  كان  حالًفا  املتكلِّم  ألنَّ  مالٌك)3)؛  إليه  ذهب 
)4)، أعني: األلفاظ التي ُيراد هبا معانيها التي ُوضعت  يتكلَّم بالكالم الُعريفِّ
يف العرف، كام أنَّ العريبَّ حال كونه من أهل اللغة إنَّام يتكلَّم باحلقائق اللغوية، 

فوجب رصف ألفاظ املتكلِّم إىل ما ُعهد أنَّه املراد هبا.

املذهب  إمام  القريش:  شافع  بن  عثامن  بن  العباس  بن  إدريس  بن  حممد  اهلل،  عبد  أبو   (((
العارشة. اختلط  السابعة، وموطأ اإلمام مالك يف سن  القرآن يف سن  الشافعي. حفظ 
الفصاحة  يف  املثل  به  رضب  حتى  أشعارهم،  وحفظ  منهم،  فاستفاد  هذيل  بقبائل 
ولد  القرآن(.  و)أحكام  و)املسند(،  و)الرسالة(،  )األم(،  مؤلفاته:  من  والبيان. 
بفلسطني سنة: )50)هـ(، وتويف بمرص سنة: )04)هـ(. ينظر: تاريخ بغداد للخطيب 

البغدادي ))/)39(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي ))/)7).
والنظائر  األشباه  يف  نجيم  وابن   ،)96/5( القدير  فتح  يف  اهلامم  ابن  ذلك:  نقل   (((
)3/4)3(، وداماد أفندي يف جممع األهنر ))/548(. واملتقرر لدى فقهاء املالكية أنَّ 
بام دل  العرف ال  بام جرى  يعمل  وأنَّه  لفظه،  الواقف ال  الواقف حيمل عىل قصد  لفظ 
عليه اللفظ، وقال بعضهم: ال يتعدى لفظه. ينظر: مواهب اجلليل للحطاب )3/6)) 

.(36/6(
األصبحي  احلارث  بن  عمرو  بن  عامر  أيب  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  اهلل،  عبد  أبو   (3(
احلمريي: إمام دار اهلجرة، وأحد األئمة األربعة عند أهل السنة. قال الشافعي: »مالك 
العلامء:  ذكر  وإذا  حجة،  اهلل  وبني  بيني  مالكًا  وجعلت  العلم،  أخذت  وعنه  أستاذي، 
فاملك النجم الثاقب، ومل يبلغ أحد مبلغ مالك يف العلم؛ حلفظه، وإتقانه، وصيانته«. من 
مؤلفاته: )املوطأ(، و)الرد عىل القدرية(، و)تفسري غريب القرآن(. ولد سنة: )93هـ(، 
النور  شجرة   ،)8(/(( فرحون  البن  املذهب  الديباج  ينظر:  )79)هـ(.  سنة:  وتويف 

الزكية ملخلوف ))/80).
خليل  خمترص  عىل  الزرقاين  رشح  )ص35)(،  احلاجب  البن  األمهات  جامع  ينظر:   (4(

.(((0/3(
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العمل  يمكن  مل  إذا  بام  الُعرف  عىل  الكالم  محل  قيَّد  من  مشاخينا  ومن 
صاحب  قال  ولكن  التبيني)))،  يف  ذكره  وقد  ضعفه،  خيفى  وال  بحقيقته، 

البحر))): إنَّه مردوٌد.

قلُت: من الدليل عىل اعتبار رشط الواقف ووجوب اتباعه أيًضا، ما قال 
مثلها،  بأجر  معلومًة  سنني  آجر  إذا  املتويل  املنبع)3):  )ويف  احلكام:  لسان  يف 
ر أكثر من سنٍة، ال جيوز؛ ألنَّ رشط  ُينظر؛ إن كان الواقف اشرتط أن ال يؤجِّ

الواقف جتب مراعاته، وال ُيَتَجاَوز عامَّ رشطه()4)، انتهى.

الوقف، وال  املتويلِّ  ر  يؤجِّ أن ال  الواقف  وقال يف اإلسعاف: )لو رشط 
كان  األشجار،  فيه من  ما  ُيعاِمل عىل  مزارعًة، وال  يدفعه  وأن ال  منه،  شيًئا 

رشطه معترًبا، وال جتوز خمالفته()5)، انتهى.
ر أكثر من سنٍة، والناس ال يرغبون  ا ال تؤجَّ وقال أيًضا: )ولو رشط أهنَّ
يف استئجارها سنًة، وإجيارها أكثر من سنٍة أحسن للوقف، وأنفع للفقراء، ال 
رها أكثر  جيوز له خمالفة رشطه بإجيارها أكثر، بل يرفع األمر إىل القايض ليؤجِّ
والغائبني  للفقراء  النظر  والية  للقايض  فإنَّ  للوقف،  أنفع  لكونه  سنٍة،  من 

ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي )6/3))(، )30/3)).  (((
ينظر: البحر الرائق البن نجيم )4/)35).  (((

ألمحد بن إبراهيم العنتايب، وله نسخ عدة، منها نسخة مكتبة اجلامعة اإلسالمية باملدينة   (3(
مقروء، ونسخة  باهت غري  الثالث  برقم ))459(، وخطها يف غالب جملداهتا  النبوية 
مكتبة األسد برقم )8))5)(. وقد ُحقق الكتاب يف كلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمية 

باملدينة النبوية يف )8)( رسالة دكتوراه.
ينظر: لسان احلكام يف معرفة األحكام للسان الدين ابن الشحنة )ص)30).  (4(

ينظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف للطرابليس )ص67).  (5(
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ر أكثر من سنٍة إال إن كان  واملوتى. ولو استثنى يف كتاب وقفه فقال: ال تؤجَّ
أنفع للفقراء، فحينئٍذ جيوز له إجيارها إذا رأى ذلك خرًيا، من غري رفع األمر 

إىل القايض؛ لإلذن له منه فيه()))، انتهى.
رشط  لقوهلم:  اتباعه؛  جيب  الواقف  )رشط  والنظائر:  األشباه  يف  وقال 
الواقف كنصِّ الشارع؛ أي: يف وجوب العمل به، ويف املفهوم والداللة، كام 

بيَّنَّاه يف الرشح)))، إال يف مسائل:
األوىل: رشط أنَّ القايض ال يعزل الناظر، فله عزل غري األهل.

ر أكثر من سنٍة، والناس ال يرغبون يف استئجاره  الثانية: رشط أن ال يؤجِّ
سنًة، أو كان يف الزيادة نفٌع للفقراء، فللقايض املخالفة دون الناظر.

الثالثة: لو رشط أن يقرأ عىل قربه، فالتعيني باطٌل.
ق بفاضل الغلَّة عىل من يسأل يف مسجد كذا  الرابعة: ]...[)3) أن يتصدَّ
أو  املسجد،  ذلك  غري  سائل  عىل  ق  التصدُّ فللقيِّم  رشطه،  يراع  مل  يوٍم،  كلَّ 

خارج املسجد، أو عىل من ال يسأل.
أن  فللقيِّم  يوٍم،  كلَّ  معيَّنًا  حلاًم  أو  خبًزا  ني  للمستحقِّ رشط  لو  اخلامسة: 

يدفع القيمة من النقد، ويف موضع آخر: هلم طلب العني وأخذ القيمة.

السادسة: جتوز الزيادة من القايض عىل معلوم اإلمام إذا كان ال يكفيه، 
وكان عامًلا تقيًّا.

ينظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف للطرابليس )ص67، 68).  (((
ينظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق البن نجيم )46/5)).  (((

سقطت من األصل، والساقط كام يف األشباه والنظائر )ص63)(: »رشط«.  (3(
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السابعة: رشط الواقف ]...[))) االستبدال إذا كان أصلح()))، انتهى.

يف  ذكرها  املسألة  هذه  إلخ؛  قربه(  عىل  يقرأ  أن  رشط  لو  )الثالثة:  قوله: 
حوا يف الوصايا أيًضا بأنَّه لو أوىص بيشٍء ملن يقرأ عند قربه،  القنية)3)، ورصَّ

باطلة. فالوصية 

ك به بعض  . وقد متسَّ قال صاحب البحر: )فدلَّ عىل أنَّ املكان ال يتعنيَّ
؛ ألنَّ صاحب االختيار)4) علَّله بأنَّ أخذ  احلنفية من أهل العرص، وهو ال يدلُّ
يشٍء للقراءة ال جيوز؛ ألنَّه كاألجرة، فأفاد أنَّه ينبني عىل غري املفَتى به، فإنَّ 

املفَتى به جواز األخذ عىل القراءة، فيتعنيَّ املكان.

والذي يظهر يل أنَّه ينبني عىل قول أيب حنيفة بكراهة القراءة عند القرب)5)، 
.......................... حممٍد)6)  قول  عىل  والفتوى  التعيني،  يبطل  فلذا 

سقطت من األصل، والساقط كام يف األشباه والنظائر )ص64)(: »عدم االستبدال،   (((
فللقايض«.

ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم )ص 63)، 64)).  (((
العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك  بمكتبة  خمطوط   ،)((7 )ل:  للزاهدي  املنية  قنية  ينظر:   (3(

بجامعة امللك سعود برقم ))738).
ينظر: االختيار لتعليل املختار للموصيل )84/5).  (4(

نشأ  احلنفي.  املذهب  إمام  الكويف:  بالوالء،  التيمي  ثابت،  بن  النعامن  حنيفة،  أبو   (5(
بالكوفة، وأراده عمر بن هبرية أمري العراقني عىل القضاء فامتنع ورعًا، وأراده املنصور 
العبايس بعد ذلك عىل القضاء ببغداد فأبى. ولد سنة: )80هـ(، وتويف سنة: )50)هـ(. 

ينظر: تاريخ بغداد للبغدادي )3)/5)3(، اجلواهر املضية البن نرص اهلل ))/6)).
أبو عبد اهلل، حممد بن احلسن بن فرقد، من موايل بني شيبان: فقيه أصويل. ولد بواسط،   (6(
ونشأ بالكوفة، فسمع من أيب حنيفة وغلب عليه مذهبه. انتقل إىل بغداد، فواله الرشيد 
القضاء بالرقة. من مؤلفاته: )املبسوط(، و)الزيادات(، و)اجلامع الكبري(، و)اجلامع = 
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فيلزم  اخلالصة)))،  يف  كام  القرب،  عند  القراءة  كراهة  عدم  يف   ..............
انتهى. التعيني()))، 

أقول: قد ظهر لك أنَّ بني كالميه يف البحر واألشباه تدافًعا، حيث أثبت 
ق  يتصدَّ أنَّ  )الرابعة:  قوله:  فتدبَّر  األشباه،  يف  وبطالنه  البحر،  يف  التعيني 

بفاضل الغلَّة()3) إلخ.

أقول: قد ذكر العالمة املذكور يف بحره ما صورته: )قال هنع هللا يضر: األَوىل 
باألخري  انتهى، ومراده  الواقف()4)،  ُيراعى يف هذا األخري رشط  أن  عندي 
حُيتاج إىل  املسائل ال  البحر)5)، وبقية  ا مذكورٌة أخرًيا يف  فإهنَّ الرابعة،  املسألة 

بياهنا لوضوحها، وكثرة دوراهنا.

= الصغري(. ولد سنة: ))3)هـ(، وتويف سنة: )89)هـ(. ينظر: تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي ))/)56(، اجلواهر املضية للقريش ))/)4).

بن  امللك سلامن  بمكتبة  305(، خمطوط  البخاري )ل:  لطاهر  الفتاوى  ينظر: خالصة   (((
عبد العزيز بجامعة امللك سعود برقم )5)5)).

ينظر: البحر الرائق البن نجيم )46/5)).  (((
ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم )ص63)).  (3(

ينظر: البحر الرائق البن نجيم )67/5)).  (4(

ينظر: البحر الرائق البن نجيم )67/5)).  (5(
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احلرام، يف  اهلل  بلد  مفتي  املرشدي)))،  الرمحن  الشيخ عبد  العالمة  وذكر 
يف  الشحنة)3)،  البن  الوهبانية)))  املنظومة  رشح  عن  ناقاًل  الفقهية،  تذكرته 

رشح قوله:
مـن إخـراج كلِّ  ـيُّ  الذمِّ ولـو رشط 

وُيقرص صحَّ  باإلسالم  ف  ترشَّ

املكي،  امُلرِشدي: مفتي احلرم  العمري  بن مرشد  بن عيسى  الرمحن  الَوَجاَهة، عبد  أبو   (((
مؤلفاته:  من  واإلفتاء.  وخطابته،  احلرام،  املسجد  إمامة  ويل  العلامء.  الشعراء  وأحد 
الترصيف(،  فن  يف  و)الرتصيف  املرتشف(،  احلوض  وهنر  املقتطف  الروض  )زهر 
رشح  يف  و)الوايف  املائدة(،  سورة  بتتميم  الفائدة  و)تعميم  اللطيف(،  اخلبري  و)فتح 
الكايف(. ولد سنة: )975هـ(، وتويف سنة: )037)هـ(. ينظر: خالصة األثر للمحبي 

))/369(، األعالم للزركيل )3/))3).
برقم:  الظاهرية  الكتب  بدار  خمطوط   ،)(88 )ل:  وهبان  ابن  منظومة  رشح  ينظر:   (((

.(9(59(
أبو الربكات، عبد الرب بن حممد بن حممد، رسيُّ الدين، املعروف بابن الشحنة: درس   (3(
من  للعلوم.  متقنًا  فاضاًل،  عاملًا  كان  القاهرة.  قضاء  ثم  حلب،  قضاء  وتوىل  وأفتى، 
إىل  الطريق  و)حتصيل  الكنز(،  ورشح  الوقاية  حتقيق  إىل  والرمز  )اإلشارة  مؤلفاته: 
تسهيل الطريق(، و)تفضيل عقد الفرائد بتكميل قيد الرشائد، وتسمى: رشح منظومة 
))85هـ(،  سنة:  حلب  يف  ولد  اخلط(.  عىل  بالشهادة  ثبت  ما  و)تنفيذ  وهبان(،  ابن 
بدائع   ،)(79 )ص:  للصرييف  اهلرص  إنباء  ينظر:  )))9هـ(.  سنة:  القاهرة  يف  وتويف 

الزهور البن إياس )470/4).
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وقف  اف)3)،  واخلصَّ املحيط)))  من  البيت  مسألة  الشحنة))):  ابن  )قال 
نرصاينٌّ عىل ولده وولد ولده أبًدا ما تناسلوا، إال من أسلم منهم فهو خارٌج 
اف نحوه / ]5[:  عن هذا الوقف، فهو جائٌز، وهو عىل ما رشط. ويف اخلصَّ
فهو خارٌج من صدقته، ال حقَّ  ولده  النرصانية من  دين  من  انتقل  من  وأنَّ 
له  املجوسية،  وإىل  اليهودية  إىل  وبعٌض  اإلسالم،  إىل  بعٌض  فانتقل  فيها،  له 

. ذ عىل ما قال وعىل ما حدَّ ى من ذلك ينفَّ رشطه، وما سمَّ

وهو  اف،  اخلصَّ غري  يف  عليها  يقف  مل  أنَّه   (5((4( الطرسويسِّ عن  نقل  ثم 
ذكر  ألنَّه  هذا؛  يف  اف  اخلصَّ من  ب  وُيتعجَّ فيه،  قربة  ال  رشٌط  ألنَّه  مشكٌل؛ 
أصاًل يف وقف الذميِّ يناقضه، وهو أنَّ وقفه ال يصحُّ إال فيام هو قربٌة عندنا 
قال  -فيام  وهذا   ، يصحُّ ال  األمرين  أحد  ُفقد  إذا  بأنَّه  ح  ورصَّ وعندهم، 
يف  الدخول  عدم  عىل  حَيِمل  رشٌط  هو  بل  أحدمها،  ُفقد  فقد   - الطرسويسُّ

برقم:  الظاهرية  الكتب  بدار  خمطوط   ،)(88 )ل:  وهبان  ابن  منظومة  رشح  ينظر:   (((
.(9(59(

ينظر: املحيط الربهاين البن مازة )8/6))).  (((
ينظر: أحكام األوقاف للخصاف )ص340).  (3(

إبراهيم بن عيل بن أمحد بن عبد الواحد الطرسويس، نجم الدين: من القضاة املصنفني.   (4(
الشهود  مصطلح  يف  و)اإلعالم  املشكالت(،  ضبط  يف  )اإلشارات  مؤلفاته:  من 
بالفتاوي  يعرف  الوسائل،  و)أنفع  املصنفات(،  يف  الواقعة  و)االختالفات  واحلكام(، 
وتويف   ،)7((( سنة:  ولد  والنظائر(.  األشباه  يف  الناظر  و)ذخرية  الطرسوسية(، 
للكنوي  البهية  الفوائد   ،)47/(( حجر  البن  الكامنة  الدرر  ينظر:  )758هـ(.  سنة: 

.((0/((
برقم:  األزهرية  باملكتبة  خمطوط   ،)38  ،37 )ل:  للطرسويس  الوسائل  أنفع  ينظر:   (5(

.((69(((
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اإلسالم، وهو معصيٌة، فينبغي أن ال يصحَّ أصاًل، قياًسا عىل ما قاله يف أصل 
فيه من  ملا  ُيفتي؛  به، وال  أن حيكم  ينبغي حلنفيٍّ  ة، وال  باألولويَّ بل  الوقف، 

البشاعة والبعد عن القواعد()))، انتهى.

ثم اعرتضها))) بأهنَّا يف املحيط، وبأهنَّا ال ُتشكل؛ ألهنَّا عىل قواعد اإلمام 
أيب حنيفة، ونقل عن وصايا املحيط)3) والـ]...[)4) أنَّ وصيَّة أهل الذمة فيام 
هو قربٌة عندهم معصيٌة عندنا صحيحٌة، فهذا التخريج عىل قول أيب حنيفة، 
النصارى  لفقراء  آخره  جعل  إن  الذمي  وقف  جواز  املحيط)5)  يف  محل  وقد 
عدم  وهو  خيالفه،  ما  الليث)7))8)  أيب  فتاوى  عن  ونقل)6)  قوله،  عىل  مثاًل 

الظاهرية  الكتب  بدار  57)(، خمطوط  املرشدي )ل:  الرمحن  عبد  الشيخ  تذكرة  ينظر:   (((
برقم: )53)8).

برقم:  الظاهرية  الكتب  بدار  خمطوط   ،)(88 )ل:  وهبان  ابن  منظومة  رشح  ينظر:   (((
.(9(59(

ينظر: املحيط الربهاين البن مازة )7/6))).  (3(
كلمة ذهبت بالتجليد، وهي يف رشح منظومة ابن وهبان )ل: 88)(: »والزيادات«.  (4(

ينظر: املحيط الربهاين البن مازة )8/6))).  (5(
برقم:  الظاهرية  الكتب  بدار  خمطوط   ،)(88 )ل:  وهبان  ابن  منظومة  رشح  ينظر:   (6(

.(9(59(
احلنفية.  أئمة  من  احلنفي:  السمرقندي  إبراهيم  بن  أمحد  بن  حممد  بن  نرص  الليث،  أبو   (7(
األحكام  يف  املشايخ  أقاويل  من  و)الفتاوى  الصغري(،  اجلامع  )رشح  مؤلفاته:  من 
والدته،  تاريخ  عىل  أقف  مل  املسائل(.  و)عيون  الفتاوى(،  من  و)النوازل  الرشعية(، 
وتويف سنة: )375هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء للذهبي )6)/)33(، اجلواهر املضية 

للقريش ))/64)).
السمرقندي  الليث  أليب  الرشعية  األحكام  يف  املشايخ  أقاويل  من  الفتاوى  ينظر:   (8(

)ص564، 565).
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 ، يصحُّ املسلمني  لفقراء  جعل  ولو  النصارى،  لفقراء  آخره  جعل  إذا  اجلواز 
وهو املحفوظ عن أيب يوسف))).

الذمة،  أهل  وصيَّة  باب  يف  خان)))،  لقايض  الصغري  اجلامع  رشح  ويف 
كالوصية  عندهم،  طاعٌة  عندنا  معصيٌة  هو  بام  أوىص  )إذا  بأنَّه:  فيها  ح  رصَّ
وهم  بأعياهنم  لقوٍم  كانت  فإن  ذلك،  ونحو  والكنيسة  ]الكعبة[)3)  ببناء 
تصحُّ  ال  االختالف،  عىل  حُيصون  ال  كانوا  وإن  باإلمجاع،  ت  صحَّ حيصون 
فقد   ، فتصحُّ العتقادهم،  قربٌة  هذه  أنَّ  حنيفة  وأليب  معصيٌة،  ا  ألهنَّ عندمها؛ 

أمر ببناء األحكام عىل اعتقادهم()4)، انتهى.

ة عند أيب حنيفة كونه قربًة عندهم فقط،  فقد علمت أنَّ األصل يف الصحَّ
م لك أنَّه رشط أن يكون قربًة عندنا ليس أصاًل، قال العالمة املرشدي  وما تقدَّ

حفاظ  من  عالمة  األنصاري:  سعد  بن  حبيب  بن  إبراهيم  بن  يعقوب  يوسف،  أبو   (((
احلديث. ولد بالكوفة، وتفقه باحلديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه الرأي. 
املهدي واهلادي والرشيد. من مؤلفاته: )اخلراج(، و)اآلثار(،  أيام  ببغداد  القضاء  ويل 
القضاة  أخبار  ينظر:  ))8)هـ(.  سنة:  وتويف  )3))هـ(،  سنة:  ولد  القايض(  و)أدب 

لوكيع )54/3)(، اجلواهر املضية البن نرص اهلل ))/9)5).
بقايض  املعروف  الدين،  العزيز، فخر  القاسم حممود بن عبد  بن أيب  حسن بن منصور   (((
و)األمايل(،  )الفتاوى(،  له  كبارهم.  من  حنفي،  فقيه  الفرغاين:  األوزجندي  خان 
و)رشح  الصغري(،  اجلامع  و)رشح  الزيادات(،  و)رشح  و)املحارض(،  و)الواقعات(، 
أدب القضاء للخصاف( وغري ذلك. مل أقف عىل تاريخ والدته، وتويف سنة: ))59هـ(. 

ينظر: اجلواهر املضية البن نرص اهلل ))/05)(، الفوائد البهية للكنوي ))/64).
اجلزء  من   (90 )ل:  خان  لقايض  الصغري  اجلامع  رشح  يف  والوارد  األصل،  يف  كذا   (3(

الثاين(، خمطوط بدار الكتب الظاهرية برقم )7)5(: »البيعة«، وبه يستقيم املعنى.
ينظر: رشح اجلامع الصغري لقاضيخان )ل: 90) من اجلزء الثاين(.  (4(
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يف  قايتباي)))  السلطان  رشطه  ما  ة  صحَّ ذكر  مما  )ويؤخذ  ىلاعت هللا همحر: 
لو  ج  التزوُّ ترك  ألنَّ  عنه؛  ُأخرج  منهم  ج  تزوَّ من  وأنَّ  العزوبة،  من  رباطه 
ُفرض كونه معصيًة ليس بأقبح من البقاء عىل الكفر. ثم قال: ورأيت ذلك 
قايض  فتاوى  يف  ما  ومنها  ه:  نصُّ ما  فيه  قال  نجيم،  ابن  للشيخ  البحر)))  يف 
، كان الرشط  جهنَّ خان)3): ولو وقف عىل أمهات أوالده، ورشط عدم تزوُّ
كام  ج،  التزوُّ عدم  باملدرسة  الصوفية  حقِّ  يف  الرشط  هذا؛  فعىل  صحيًحا، 

باملدرسة الشيخونية يف القاهرة، ُيعترب رشطه()4)، انتهى.

: )ما ذكر يف البحر)5)  أقول: ومما يوافق ذلك ما نقله العالمة الطرسويسُّ
من  أنَّ  ورشط  املعتزلة،  من  كان  إذا  الواقف  أنَّ  من  وغريمها  واإلسعاف)6) 
بام  علمت  فقد  رشطه،  اعُترب  خارًجا،  صار  السنة  أهل  مذهب  إىل  انتقل 
ذكرناه سابًقا والحًقا أنَّ رشط الواقف جيب اتباعه، وال خياَلف إال إذا كان 
البحر)7):  يف  قال  بام  استدالاًل  فيه،  املصلحة  عدم  أو  الوقف،  تعطيل  فيه 

جركيس  السالطني.  أحد  الدين:  سيف  األرشيف،  املحمودي  قايتباي  النرص،  أبو   (((
تغري  البن  اللطافة  مورد  ينظر:   .)90(( سنة:  وتويف  )5)8هـ(،  سنة:  ولد  األصل. 

بردي ))/85)(، قالدة النحر لباخمرمة )5/6)5).
ينظر: البحر الرائق البن نجيم )66/5)).  (((

ينظر: فتاوى قايض خان )98/3)).  (3(
الظاهرية  الكتب  بدار  57)(، خمطوط  املرشدي )ل:  الرمحن  عبد  الشيخ  تذكرة  ينظر:   (4(

برقم )53)8).
ينظر: البحر الرائق البن نجيم )66/5)).  (5(

ينظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف للطرابليس )ص6))).  (6(
ينظر: البحر الرائق البن نجيم )5/)4)).  (7(
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السلطان كالٌم يف  أو  للقايض  يكون  أن ال  الواقف  إذا رشط  قال أصحابنا: 
الوقف، أنَّ رشطه باطٌل، وللقايض الكالم؛ ألنَّ نظره أعىل، وهذا رشٌط فيه 
تفويت املصلحة للموقوف عليهم، وتعطيٌل للوقف، فيكون رشًطا ال فائدة 

فيه للوقف، وال مصلحة، فال تقبل()))، انتهى.

املوضع،  هذا  يف  الواقف  رشط  اتباع  عدم  من  العالمة  ذكره  ما  قلت: 
ا  حيث إنَّ فيه تفويت املصلحة صحيٌح، لكن فيام إذا كان راجًعا للغلَّة، وأمَّ
إذا مل يكن راجًعا للغلَّة فال، قال يف البحر يف موضٍع آخر منه: )وهبذا ظهر أنَّ 
الرشائط الراجعة إىل الغلة وحتصيلها، ال يقدر املتويلِّ عىل خمالفتها، ولو كان 
الغلَّة،  إىل  يرجع  مل  ما  بخالف  وهذا  القايض،  خيالفها  وإنَّام  للوقف،  أصلح 

فإنَّه ال جيوز خمالفة القايض()))، انتهى.

ف  وقال العالمة ابن نجيٍم طاب ثراه يف موضٍع آخر: )واحلاصل أنَّ ترصُّ
ف كيف شاء، فلو فعل ما  القايض يف األوقاف مقيٌَّد باملصلحة، ال أنَّه يترصَّ

خيالف رشط الواقف فإنَّه ال يصحُّ إال ملصلحٍة ظاهرٍة()3).

فإن قلَت: قد ذكر الفقهاء متوًنا ورشوًحا أنَّ للقايض نزع متويلِّ الوقف 
لو خائنًا)4)، وإْن رشط الواقف أن ال ُينزع، وال اعتبار برشط الواقف؛ ألنَّه 
خمالٌف حلكم الرشع، فبطل، فلم ال خيالف فيام إذا رشط الذميُّ أو املعتزيلُّ أنَّ 

ينظر: أنفع الوسائل للطرسويس )ل: )4(، خمطوط باملكتبة األزهرية برقم: )))69)).  (((
ينظر: البحر الرائق البن نجيم )66/5)).  (((
ينظر: البحر الرائق البن نجيم )45/5)).  (3(

كذا يف األصل، ولعل الصواب: »لو بان خائنًا«، واهلل أعلم.  (4(
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من خرج عن مذهبه ال يبقى / ]6[ يف الوقف، فهالَّ خولف؛ إذ هو خمالٌف 
للرشع حيث كان معصيًة؟

قلُت: إنَّام قلنا بعدم خمالفته ألنَّا أمرنا ببناء األحكام عىل اعتقادهم، وأن 
تعطيٌل  فيه  ليس  الرشط  ذلك  وأيًضا  عندهم،  قربًة  يكون  أن  إال  ُيشرتط  ال 
م  تقدَّ وقد  عليهم،  باملوقوف  متعلٌِّق  هو  وإنَّام  ملصاحله،  ذهاٌب  وال  للوقف، 

لك أنَّ القايض خيالف فيام إذا كان فيه مصلحٌة راجعٌة للوقف.

أقول: وبام ذكرناه ظهر لك وجه استثناء صاحب األشباه))) الستة املسائل 
من عموم وجوب اتباع رشط الواقف.

ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم )ص63)، 64)).  (((
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الثاين الفصل 

م لك أنَّ رشط الواقف كنصِّ الشارع يف الفهم والداللة، فال بدَّ  قد تقدَّ
لك من بيان ذلك، فنقول:

للسامع  به  املراد  ظهر  لكالٍم  اسٌم  األصوليني))):  عند  الظاهر  أنَّ  اعلم 
ل. بصيغته؛ أي: ال حيتاج إىل الطلب والتأمُّ

واليقني،  القطع  سبيل  عىل  منه  ظهر  بالذي  العمل  وجوب  وحكمه))): 
ارات بالظاهر؛ ألنَّ غايته أن حيتمل املجاز،  حتى صحَّ إثبات احلدود والكفَّ

وهو احتامٌل ناشٌئ من غري دليٍل، فال ُيعترب.

)3) فهو: ما ازداد وضوًحا عىل الظاهر بمعنًى من املتكلِّم، ال  ا النصُّ وأمَّ
يف نفس الصيغة، يعني: ُيفهم منه معنًى مل ُيفهم من الظاهر، بسبب أنَّ املتكلِّم 
فيام  الصيغة، واملشهور  فهمه من  د  بمجرَّ املعنى، ال  لذلك  النظم  ساق ذلك 
بني القوم أنَّ يف النصِّ ُيشرتط السوق، ويف الظاهر عدم السوق، ولكن ُذكر 
والنصُّ  ال،  أو  السوق  فيه  ُيشرتط  أن  من  أعمُّ  الظاهر  أنَّ  الكتب  ة  عامَّ يف 

ُيشرتط فيه السوق البتة.

ينظر: كشف األرسار للبخاري ))/46(، رشح التلويح للتفتازاين ))/38)).  (((
)ص84،  قطلوبغا  البن  األفكار  خالصة   ،)48/(( للبخاري  األرسار  كشف  ينظر:   (((

.(85
)ص84،  قطلوبغا  البن  األفكار  خالصة   ،)49/(( للبخاري  األرسار  كشف  ينظر:   (3(

.(85
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))): وجوب العمل بام وضح، عىل احتامل تأويٍل هو يف حيز  وحكم النصِّ
حيتمل  ا  عامًّ يكون  بأن  التخصيص،  ضمن  يكون  قد  التأويل  وهذا  املجاز، 

التخصيص، وقد يكون يف ضمن غريه، بأن يكون حقيقًة حيتمل املجاز.

َم ٱلّرَِبٰواْ﴾)3)،  ۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱللَُّ ٱۡلَ
َ
))) قوله تعاىل: ﴿َوأ مثال الظاهر والنصِّ

فإنَّه ظاهٌر يف حلِّ البيع وحرمة الربا، نصٌّ يف بيان التفرقة بينهام؛ ألنَّ الكفار 
ِمۡثُل  ٱۡلَۡيُع  َما  ﴿إِنَّ فقالوا:  به،  البيع  شبَّهوا  حتى  الربا،  حلَّ  يعتقدون  كانوا 
م  وحرَّ البيع  اهلل  وأحلَّ  ذلك  يكون  كيف  فقال:  عليهم  اهلل  فردَّ  ٱلّرَِبٰواْ﴾)4)، 

الربا؟!

)5): فام ازداد وضوًحا عىل النصِّ عىل وجٍه ال يبقى معه احتامل  ا املفرسَّ وأمَّ
والتخصيص. التأويل 

النبي  النسخ، وذلك يف زمن  به عىل احتامل  العمل  وحكمه)6): وجوب 
ا بعده فكلُّ القرآن حمكٌم ال حيتمل النسخ. مـلسو هيلع هللا ىلص، فأمَّ

يظر: ميزان األصول للسمرقندي ))/360(، خالصة األفكار البن قطلوبغا )ص84،   (((
.(85

ينظر: أصول الرسخيس ))/64)).  (((
من سورة البقرة، من اآلية الكريمة: )75)).  (3(
من سورة البقرة، من اآلية الكريمة: )75)).  (4(

ينظر: أصول الرسخيس ))/65)(، خالصة األفكار البن قطلوبغا )ص88).  (5(

ينظر: أصول الرسخيس ))/65)(، خالصة األفكار البن قطلوبغا )ص88).  (6(
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ۡجَُعوَن30﴾)))، فإنَّ قوله: ﴿فََسَجَد﴾ 
َ
مثاله: ﴿فََسَجَد ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة ُكُُّهۡم أ

ظاهٌر يف سجود املالئكة، نصٌّ يف تعظيم آدم، لكنَّه حيتمل التخصيص؛ أي: 
البعض،  خمصوص  ا  عامًّ ﴿ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة﴾  يكون  بأن  املالئكة،  بعض  سجود 
قني أو جمتمعني، فانقطع احتامل التخصيص  وحيتمل التأويل بأن سجدوا متفرِّ

ۡجَُعوَن﴾.
َ
بقوله: ﴿ُكُُّهۡم﴾، واحتامل التأويل بقوله: ﴿أ

ا امُلْحَكم))): فام ُأحكم املراد به عن احتامل النسخ والتبديل. وأمَّ
وحكمه)3): وجوب العمل به، من غري احتامٍل بالتأويل أو التخصيص، 
 َ ٱللَّ ﴿إِنَّ  ومثاله:  اليقني،  إفادة  يف  القطعيَّات  أتمُّ  فهو  النسخ،  احتامل  وال 

ٍء َعلِيُم7ۢ5﴾)4). بُِكّلِ َشۡ
ويظهر تفاوت بني هذه األربعة عند التعارض)5)، ليصري األدنى مرتوًكا 
النصُّ  تعارض  وإذا   ، بالنصِّ ُيعمل  والنصُّ  الظاهر  تعارض  فإذا  باألعىل، 

، وإن تعارض املفرسَّ واملحَكم ُيعمل باملحَكم)6). واملفرسَّ ُيعمل باملفرسَّ
ألنَّ  ؛  احلقيقيُّ ال  الصوريُّ  التعارض  هو  إنَّام  التعارض  هذا  ولكن 
ألحدمها،  مزية  ال  السواء،  عىل  تني  احلُجَّ بني  التقابل  هو  احلقيقيَّ  التعارض 

وهاهنا ليس كذلك.

من سورة احلجر، من اآلية الكريمة: )30).  (((
ينظر: كشف األرسار للبخاري ))/)5(، خالصة األفكار البن قطلوبغا )ص89).  (((
ينظر: كشف األرسار للبخاري ))/)5(، خالصة األفكار البن قطلوبغا )ص89).  (3(

من سورة األنفال، من اآلية الكريمة: )75).  (4(
ينظر: كشف األرسار للبخاري ))/34).  (5(

ينظر: املصدر السابق.  (6(
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ًقا، فال نطيل  اًل حمقَّ وأمثلة تعارضها بتاممه يراجع يف كتب األصول مطوَّ
بذكره يف هذه العجالة.

البدل. وإنَّام  يتناول أفراًدا خمتلفة احلدود عىل سبيل  ا املشرتك))): فام  وأمَّ
عىل  إنَّه  ىلاعت هللا همحر   ((( الشافعيِّ قول  عن  لالحرتاز  البدل؛  سبيل  عىل  قلنا: 

الشمول. سبيل 

للعمل  وجوهه  بعض  ح  ليرتجَّ ل؛  التأمُّ برشط  فيه  التوقُّف  وحكمه)3): 
به.

ومثاله: الُقْرء؛ للحيض والطُّهر، والعني.

)4)يف املزهر: )واختلف الناس فيه، فاألكثرون عىل  قال العالمة السيوطيُّ
لفًظا  أحدمها  يضع  بأن  واِضَعني،  من  ا  إمَّ يقع  أن  جلواز  الوقوع؛  ممكن  أنَّه 
ملعنًى، ثم يضعه اآلخر ملعنًى آخر، ويشتهر ذلك اللفظ بني الطائفتني يف إفادته 
واحٍد  واضٍع  من  ا  وإمَّ توقيفيٍَّة،  غري  اللغات  أنَّ  عىل  وهذا   ]7[  / املعنيني، 
لغرض اإلهبام عىل السامع، حيث يكون الترصيح سبًبا للمفسدة، كام ُرِوي 
قطلوبغا  البن  األفكار  خالصة   ،)(80/(( حاج  أمري  البن  والتحبري  التقرير  ينظر:   (((

.(80(
ينظر: الربهان للجويني ))/)))(، البحر املحيط للزركيش ))/384).  (((

قطلوبغا  البن  األفكار  خالصة   ،)(80/(( حاج  أمري  البن  والتحبري  التقرير  ينظر:   (3(
.(80(

السيوطي:  الدين اخلضريي  ابن سابق  الرمحن بن أيب بكر بن حممد  الدين، عبد  جالل   (4(
إمام حافظ مؤرخ أديب. من مؤلفاته: )اإلتقان يف علوم القرآن(، )األشباه والنظائر(، 
)بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة(، ولد سنة: )849هـ(، وتويف سنة: )))9هـ(. 

ينظر: الضوء الالمع للسخاوي )65/4(، الكواكب السائرة للغزي ))/7))).
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يق هنع ىلاعت هللا يضر وقد سأله رجٌل عن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص  عن أيب بكٍر الصدِّ
وقت ذهاهبام إىل الغار: من هذا؟ قال: رجٌل هيديني السبيل)))))))، ومتامه يف 

املزهر.

وال عموم للمشرتك عند اإلمام أيب حنيفة)3) ىلاعت هللا همحر، فال جيوز إرادة 
)4): جيوز أن ُيراد به املعنيان مًعا، كام يف قوله تعاىل:  معنييه مًعا، وقال الشافعيُّ
﴾)5)، فالصالة من اهلل الرمحة، ومن  ِ َ َوَمَلٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن َعَ ٱلَِّبّ ﴿إِنَّ ٱللَّ

املالئكة االستغفار، وقد ُأريدا بلفٍظ واحٍد وهو قوله: ﴿يَُصلُّوَن﴾.

وال  واملالئكة،  باهلل  املؤمنني  اقتداء  إلجياب  اآلية  سيقت  نقول:  ونحن 
فيكون  بشأنه،  االعتناء  وهو   ، للكلِّ شامٍل  عامٍّ  معنى  بأخذ  إال  ذلك  يصحُّ 
املعنى: إنَّ اهلل ومالئكته يعتنون بشأنه، يا أهيا الذين آمنوا اعتنوا أيًضا بشأنه، 

النبي  هجرة  باب  األنصار،  مناقب  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  اإلمام  أخرجه   (((
مـلسو هيلع هللا ىلص أصحابه إىل املدينة، برقم )))39))5/)6).
ينظر: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ))/)9)).  (((

شاه  باد  ألمري  التحرير  تيسري   ،)((4  ،(((/(( للمحبويب  التلويح  رشح  ينظر:   (3(
.((40/((

ينظر: املستصفى للغزايل )ص )4)(، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ))/43)).  (4(
من سورة األحزاب، من اآلية الكريمة: )56).  (5(
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وذلك أنَّ ]...[))) من اهلل رمحٌة، ومن املالئكة استغفاٌر، ومن املؤمنني دعاٌء، 
ين)3) وأهل األصول)4). و البيضاوي)))، وبعض املفرسِّ هكذا ذكره حمشُّ

ۡرِض﴾)5) اآلية، فإنَّ السجود 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ومنه: ﴿َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َمن ِف ٱلسَّ

، وقد استعمل يف  ، وهو الذلُّ ، وإىل غريهم لغويٌّ بالنسبة إىل العقالء رشعيٌّ
معنييه كام ذكره

)6) احلنبيلُّ يف تفسريه اإلشارات اإلهلية)7). العالمة الطُّويفُّ

ًرا،  متكرِّ والعامل  حمذوًفا،  اجلاللة  خرب  يكون  أن  جيوز  ال  مِلَ  قلَت:  فإن 
وهو ﴿ُۤدُجۡسَي﴾؟

ذهبت بالتجليد فلم تتبني، ولعل املوافق للسياق: »العناية«، وينظر: املستصفى للغزايل   (((
)ص)4)).

ينظر: حاشية شيخ زاده عىل تفسري البيضاوي )6/)66، )66(، حاشية الشهاب عىل   (((
تفسري البيضاوي ))/)))).

ينظر: بحر العلوم للسمرقندي )67/3(، تفسري أيب السعود )3/7))).  (3(
ينظر: التقريب واإلرشاد للباقالين ))/48)(، نفائس األصول للقرايف ))/7)7).  (4(

من سورة الرعد، من اآلية الكريمة: )5)).  (5(
أبو الربيع، سليامن بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطويف الرصرصي احلنبيل،   (6(
نجم الدين: فقيه أصويل متفنن. ولد بقرية طوفا -من أعامل رصرص يف العراق-. من 
مؤلفاته: )بغية السائل يف أمهات املسائل(، و)اإلكسري يف قواعد التفسري(، و)الرياض 
سنة:  ولد  األصولية(،  واملباحث  اإلهلية  و)اإلشارات  والنظائر(،  األشباه  يف  النوارض 
 ،)4(5/(( مفلح  البن  األرشد  املقصد  ينظر:  )6)7هـ(.  سنة:  وتويف  )657هـ(، 

شذرات الذهب البن العامد )39/6).
ينظر: اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية للطويف )ص446).  (7(
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إذا اختلف مدلول  أنَّه  وا عىل  م نصُّ أهنَّ بحًثا، وهو  فيه  أنَّ  إال  نعم؛  قلنا: 
اخلربين فال جيوز حذف أحدمها لداللة األخري عليه، وإن كانا بلفٍظ واحٍد، 
فال تقول: زيٌد ضارٌب وعمرو، ]..[))) ضارٌب يف األرض؛ أي: مسافٌر، كام 
ح ]..[)5) معاين املشرتك  ))) يف رشح البخاري)3))4)، وإذا ترجَّ ذكره القسطالينُّ
ل  اًل)6)، وحكمه)7): العمل به عىل احتامل الغلط، واحلاصل أنَّ املؤوَّ كان مؤوَّ

ظنِّيٌّ واجب العمل، غري قطعيٍّ يف العلم، فال يكفر جاحده)8).

سقطت من األصل، والساقط كام يف إرشاد الساري )305/7(: »يعني: وعمرو«.  (((
أبو العباس، أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك القسطالين القتيبي املرصي: من علامء   (((
البخاري(،  صحيح  لرشح  الساري  )إرشاد  مؤلفاته:  من  الصحيح.  ورشاح  احلديث، 
وتويف  ))85هـ(،  سنة:  ولد  الربدة(.  و)رشح  املحمدية(،  املنح  يف  اللدنية  و)املواهب 
للشوكاين  الطالع  البدر   ،)(03/(( للسخاوي  الالمع  الضوء  )3)9هـ(.ينظر:  سنة: 

.((0(/((
احلديث  أهل  إمام  البخاري:  املغرية  بن  إبراهيم  بن  إسامعيل  بن  حممد  اهلل،  عبد  أبو   (3(
طلب  يف  رحل  وأقرانه.  أرضابه  سائر  عىل  م  واملقدَّ أوانه،  يف  به  واملْقَتَدى  زمانه،  يف 
احلديث، ومجع نحو ستامئة ألف حديث، اختار منها يف صحيحه. من مؤلفاته: )اجلامع 
بخاري  يف  وتويف  )94)هـ(،  سنة:  ولد  و)الضعفاء(.  الكبري(،  و)التاريخ  الصحيح(، 
سنة: )56)هـ(. ينظر: الثقات البن حبان )3/9))(، تاريخ بغداد للبغدادي ))/4(، 

سري أعالم النبالء للذهبي )))/)39).
إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري للقسطالين )305/7).  (4(

ذهب بعضها بالتجليد، فلم تتبني، ولعل املوافق للسياق: »أحد«.  (5(
 ،43/(( للبزدوي  األرسار  كشف   ،)(46/3( لإلجيي  املنتهى  خمترص  رشح  ينظر:   (6(

.(44
قطلوبغا  البن  األفكار  خالصة   ،)44  ،43/(( للبزدوي  األرسار  كشف  ينظر:   (7(

)ص84).
ينظر: رشح خمترص املنتهى لإلجيي )47/3)(، هناية الوصول لألرموي )9/8)35).  (8(
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))): فام خفي مراده بعارٍض غري الصيغة، ال ُينال إال بالطلب.  ا اخلفيُّ وأمَّ
ى ]...[))). وإنَّام قلنا: بغري الصيغة؛ إذ لو كان هبا لكان فيه خفاٌء زائٌد، ويسمَّ

مزيًدا  يعني:  نقصاٍن،  أو  ملزيٍد  اختفاءه  أنَّ  لُيعلم  فيه؛  النظر  وحكمه)3): 
والنبَّاش،  ار  الطرَّ حقِّ  يف  الرسقة  كآية  عنه،  ناقًصا  أو  الظاهر،  عىل  معناه 
حقِّ  يف  ظاهٌر  يِۡدَيُهَما﴾)4) 

َ
أ فَٱۡقَطُعٓواْ  ارِقَُة  َوٱلسَّ ارُِق  ﴿َوٱلسَّ تعاىل:  قوله  فإنَّ 

ا  ام اختصَّ ار والنبَّاش؛ ألهنَّ وجوب قطع اليد لكلِّ سارٍق، خفيٌّ يف حقِّ الطرَّ
باسٍم غري السارق يف ُعرف أهل اللسان، وذلك لزيادٍة أو نقصاٍن.

ار)5): من يرسق ممن هو يقظان قاصٌد للحفظ، ولكن بنحو غفلٍة  والطرَّ
وفرتٍة.

والنبَّاش)6): من ينبش القبور ألجل األكفان.

ومتام حكمه يف كتب الفقه)7) واألصول)8).

ا املشكل)9): فهو الداخل يف أمثاله، أي: املشتبه يف أمثاله. وأمَّ

ينظر: تقويم األدلة للدبويس )ص7))(، أصول الشايش )ص 80).  (((
ذهب بعضها بالقص فلم تتبني، ولعلها: »باملشكل«.  (((

ينظر: أصول الشايش )ص )8(، خالصة األفكار البن قطلوبغا )ص)9).  (3(
من سورة املائدة، من اآلية الكريمة: )38).  (4(

ينظر: خمتار الصحاح للرازي )ص89)(، تاج العروس للزبيدي )))/3)4).  (5(
ينظر: خمتار الصحاح للرازي )ص94(، لسان العرب البن منظور )350/6).  (6(

ينظر: املبسوط للرسخيس )59/9)، )6)(، بدائع الصنائع للكاساين )69/7، 76).  (7(
ينظر: أصول الشايش ))/80(، تقويم األدلة للدبويس ))/7))).  (8(

ينظر: أصول الرسخيس )ص68)(، كشف األرسار للبزدوي ))/)5).  (9(
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الكالم،  د سامع  بمجرَّ تعاىل  مراًدا هلل  كان  فيام  احلقيَّة  اعتقاد  وحكمه))): 
ثم اإلقبال عىل الطلب.

﴾ مشكلٌة، تأيت 
نَّٰ
َ
ٰ ِشۡئُتۡم﴾)))، فإنَّ كلمة ﴿أ نَّ

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
مثاله: ﴿فَأ
ملعاٍن كثريٍة)3).

واملجمل)4): ما ازدمحت فيه املعاين، واشتبه املراد اشتباًها ال ُيدرك بنفس 
ل. العبارة، بل بالرجوع إىل االستفسار، ثم الطلب، ثم التأمُّ

بيان  يتبنيَّ  أن  إىل  فيه  والتوقُّف  املراد،  فيام هو  احلقيَّة  اعتقاد  وحكمه)5): 
 ،(6(﴾ َكٰوةَ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ قِيُمواْ ٱلصَّ

َ
املجمل، كالصالة والزكاة يف قوله تعاىل: ﴿َوأ

فإنَّ الصالة لفٌظ مشرتٌك، وكذلك الزكاة، فبيَّنه النبي مـلسو هيلع هللا ىلص بأفعاله.
ه  ا املتشابه)7): فاسٌم ملا انقطع رجاء معرفة املراد منه، وال يرجى ُبُدوُّ وأمَّ

أصاًل، فهو يف غاية اخلفاء.

وحكمه)8): اعتقاد احلقيِّة قبل اإليامن، كأوائل السور واملقطعات.

ينظر: أصول الرسخيس )ص68)(، خالصة األفكار البن قطلوبغا )ص94).  (((
من سورة البقرة، من اآلية الكريمة: )3))).  (((

ينظر: تفسري الطربي )745/3(، تفسري البغوي ))/60)).  (3(
للبزدوي  األرسار  كشف   ،)355  ،354/(( للسمرقندي  األصول  ميزان  ينظر:   (4(

.(54/((
ينظر: أصول الرسخيس ))/68)(، خالصة األفكار البن قطلوبغا )ص96).  (5(

من سورة البقرة، من اآلية الكريمة: )43).  (6(
 ،)(60/(( شاه  باد  ألمري  التحرير  تيسري  )ص68)(،  الرسخيس  أصول  ينظر:   (7(

.((55/3(
ينظر: ميزان األصول للسمرقندي ))/)36(، كشف األرسار للبزدوي ))/55).  (8(
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الثالث الفصل 

ومما حُيتاج إليه: معرفة االستدالل بعبارة النصِّ وإشارته.

ا االستدالل بعبارته))): فهو العمل بظاهر ما سيق الكالم له. أمَّ

لكنَّه  لغًة،  نظمه  ثبت  بام  العمل  فهو   :((( النصِّ بإِشارة  االستدالل  ا  وأمَّ
، وليس بظاهٍر من كلِّ وجٍه. غري مقصوٍد، وال سيق له النصُّ

سيق   ،(3(﴾ َوكِۡسَوُتُهنَّ رِۡزُقُهنَّ  ۥ  َلُ ٱلَۡمۡولُودِ  ﴿َوَعَ  تعاىل:  قوله  مثاهلام: 
الكالم إلثبات النفقة، وفيه إشارٌة إىل أنَّ النسب إىل األب؛ ألنَّ املعنى: وعىل 
ُيعرف  بالم االختصاص  إليه  فالنسبة  الوالدات،  املولود رزق  له  ُولد  الذي 
أنَّ األب هو الذي اختصَّ هبذه النسبة، بخالف لفظ الوالد واألب، فإنَّه ال 
إذ ليس فيه الم االختصاص)4)، ومها سواٌء يف إجياب  املعنى،  يدلُّ عىل هذا 

احلكم، إال أنَّ األول أحقُّ عند / ]8[ التعارض.

ق يف موضعه، فال نطيل بذكره. ولإلشارة عموٌم كالعبارة)5)، كام ُحقِّ

نجيم  البن  املنار  برشح  الغفار  فتح   ،)68  ،67/(( للبزدوي  األرسار  كشف  ينظر:   (((
)ص7))).

نجيم  البن  املنار  برشح  الغفار  فتح   ،)68/(( للبزدوي  األرسار  كشف  ينظر:   (((
)ص7))).

من سورة البقرة، من اآلية الكريمة: )33)).  (3(
ينظر: تقويم األدلة للدبويس ))/30)(، أصول الرسخيس ))/37)).  (4(

ينظر: اإلحكام لآلمدي )65/3(، تيسري التحرير ألمري بادشاه ))/93).  (5(



166
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لذة السامع في بيان قولهم: شرط الواقف كنصِّ الشارع 

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

))): فام ثبت بمعنى لغًة ال اجتهاًدا، كالنهي عن  ا الثابت بداللة النصِّ وأمَّ
َُّهَمآ  ل َتُقل  ﴿فََل  تعاىل:  قوله  يف  التأفيف،  عىل  بالوقوف  للوالدين  الرضب 
ثابٌت  وهو  فقط،  بأفٍّ  التكلُّم  عن  النهي  له)3):  املوضوع  فمعناه   ،(((﴾ ّفٖ

ُ
أ

، وما ينبني عليه  ، ومعناه الالزم الذي هو اإليالم داللة النصِّ بعبارة النصِّ
تعارضا  إذا  إال  باإلشارة،  كالثابت  به  والثابت  والشتم،  الرضب  حرمة  من 
النصوص  بداللة  والكفارات  احلدود  إثبات  صحَّ  وهلذا  مٌة،  مقدَّ فاإلشارة 

.(4( دون القياس؛ ألجل أنَّ الداللة قطعيٌَّة، والقياس ظنِّيٌّ
مه،  تقدُّ برشط  إال  النصُّ  يعمل  ال  فام   :(5( النصِّ باقتضاء  الثابت  ا  وأمَّ
فكأنَّه  املذكور،  الغري)7)  للملك  مقتٍض  للتكفري  بالتحرير  األمر  ومثاله)6): 
و)مملوكة  مقتٍض،  رقبٍة(  )حترير  فقوله:  لكم(،  مملوكٍة  رقبٍة  )فتحرير  قال: 

لكم( مقتىًض.
داللة  ح  ترتجَّ فإنَّه  تعارضا،  إذا  إال   ، النصِّ بداللة  كالثابت  به  والثابت 

النصِّ عليه)8)، واهلل أعلم.
ينظر: أصول الشايش )ص04)(، التقرير والتحبري البن أمري حاج ))/09)).  (((

من سورة اإلرساء، من اآلية الكريمة: )3)).  (((
ينظر: أصول الشايش )ص04)، 06)(، تقويم األدلة للدبويس )ص)3)).  (3(

ينظر: ميزان األصول للسمرقندي ))/306(، رشح التلويح للتفتازاين ))/07)).  (4(
ينظر: كشف األرسار للبزدوي ))/70)(، خالصة األفكار البن قطلوبغا )ص)))).  (5(

ينظر: كشف األرسار للبزدوي ))/78(، فتح الغفار البن نجيم )ص)3)).  (6(
لسيبويه  الكتاب  ينظر:  )غري(.  عىل  )ال(  دخول  عدم  واألفصح  األصل،  يف  كذا   (7(
الغيب  مفاتيح  يف  الرازي  ز  وجوَّ )ص)5(،  للحريري  الغواص  ودرة   ،)479/3(

دخوهلا )8)/5))).
ينظر: كشف األرسار للبزدوي ))/78(، فتح الغفار البن نجيم )ص)3)، 33)).  (8(
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الرابع الفصل 

: ختصيص اليشء بالذكر ينفي  ومما حُيتاج إليه يف كتب األوقاف معرفة أنَّ
احلكم عامَّ عداه أم ال؟

فنقول: إنَّ ختصيص اليشء بالذكر باسمه الَعَلم يدلُّ عىل اخلصوص عند 
البعض.

كان  سواء  الصفة،  دون  الذات  عىل  الدالُّ  اللفظ  هنا:  بـ)الَعَلم(  واملراد 
علاًم أو اسم جنٍس))). وبــ)البعض( هو بعض األشعرية واحلنابلة))).

ى هذا مفهوم اللقب)3). ويسمَّ

كقوله مالسلاو ةالصلا هيلع: ))املاُء من املاِء(()4)، َفِهم األنصار عدم وجوب 
وهم  اإلنزال)5)،  قبل  الذكر  إخراج  وهو  املاء،  لعدم  باإلكسال؛  االغتسال 

كانوا أهل اللسان، فلو مل يدل عىل النفي عامَّ عداه ملا فهموا ذلك.

ينظر: تسهيل الوصول للمحالوي )ص08)).  (((
 ،)(55/(( الرسخيس  أصول  وينظر:   .)(53/(( للبزدوي  األرسار  كشف  ينظر:   (((

التمهيد أليب اخلطاب الكلوذاين ))/07)).
ينظر: فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت ملحب اهلل بن عبد الشكور ))/473).  (3(

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب احليض، باب إنام املاء من املاء، برقم: )343)  (4(
))/69)( من حديث عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه امهنع هللا يضر.

البن  واألثر  احلديث  غريب  يف  النهاية   ،)(65/(( قتيبة  البن  احلديث  غريب  ينظر:   (5(
األثري )74/4)).
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يلزم  وإال  عداه،  ما  نفي  عىل  يدلُّ  ال  فإنَّه  حنيفة)))  أيب  اإلمام  عند  ا  وأمَّ
يكون غري حممٍد رسواًل،  أن ال  يلزم  اهلل؛ ألنَّه  قولنا: حممٌد رسول  الكفر يف 

وذلك كفٌر وكذٌب.

بينهام فقال))): إن كان  ق  بالعدد أو ال، وبعضهم فرَّ وسواء كان مقروًنا 
يف  ُيقتلن  الفواسق  من  ))مخٌس  مالسلاو ةالصلا هيلع:  قوله  نحو  بالعدد  مقروًنا 
والعقرب(()3)،  واحليَّة،  الَعُقور،  والكلب  والفأرة،  احلدأة،  واحلرم:  احللِّ 

فحينئٍذ يدلُّ عىل النفي البتة، وإال لبطل فائدة العدد.

أفتى  ولكن  بشأنه)4)،  واعتناٍء  اهتامٍم  زيادة  به  التخصيص  وجه  وعندنا 
املخاطبات، كام  النفي عام عداه، دون  يدلُّ عىل  الروايات  بأنَّ يف  رون  املتأخِّ
اجلانب  يف  الوضوء  جاز  الكتاب)6):  يف  قوله  )إنَّ  اهلداية)5):  صاحب  قال 

س موضع الوقوع(، ومثل هذا يف كتابه كثرٌي. اآلخر، إشارٌة إىل أنَّه يتنجَّ

ينظر: كشف األرسار للبزدوي ))/55)(، رشح التلويح للتفتازاين ))/73)).  (((
ينظر: نور األنوار يف رشح املنار ملالجيون ))/45).  (((

أخرجه اإلمامان يف صحيحيهام: البخاري، كتاب بدء اخللق، باب: مخس من الدواب   (3(
ما  باب  احلج،  كتاب  ومسلم،   ،)((9/4((33(4( برقم  احلرم،  يف  يقتلن  فواسق، 
 (856/(((((98( برقم:  واحلرم،  احلل  يف  الدواب  من  قتله  وغريه  للمحرم  يندب 

من حديث عائشة بنت أيب بكر امهنع هللا يضر.
ينظر: نور األنوار يف رشح املنار ملالجيون ))/45).  (4(

ينظر: اهلداية للمريغيناين ))/))).  (5(
ينظر: خمترص القدوري )ص3)).  (6(
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فإذا  أوإثباًتا؟  نفًيا  يوجب  فكيف  يتناوله،  مل  النصَّ  إنَّ  احلنفية))):  وقال 
قلَت: جاء زيٌد، فقد سكتَّ عن عمٍرو، فال يدلُّ عىل نفيه وإثباته. ومتامه يف 

كتب األصول.

ينظر: تقويم األدلة للدبويس )ص00)(، التقرير والتحرير البن أمري حاج ))/04)).  (((
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خامتٌة

هل الوصف يف املوقوف عليهم كرصيح الرشط أم ال؟ كام لو وقف عىل 
، هل جيوز تقرير غري احلنفيِّ فيه؟ إماٍم حنفيٍّ

، كام ذكره العالمة ابن  قلنا: نعم؛ هو كالرشط، فال جيوز تقرير غري احلنفيِّ
الفقهاء،  أوالده  القنية))): )وقف ضيعته عىل  نقاًل عن  البحر  قال يف  نجيٍم، 
ه بعد  ابٍن صغرٍي، وتفقَّ وأوالد أوالده إن كانوا فقهاء، ثم مات أحدهم عن 
سنني، ال يوقف نصيبه، وال يستحقُّ قبل حصول تلك الصفة، وإنَّام يستحقُّ 

الفقيه وإن كان واحًدا()))، انتهى.

ليس  أنَّه  توقٌُّف، وهو  الُقنْية  بعبارة  البحر  استدالل صاحب  أقول: ويف 
يف هذا املوضع اعتبار الصفة، بل اعتبار الرشط، فإنَّ قوله: إن كانوا فقهاء؛ 
الصفة،  اعترب  هنا  فإنَّه  الفقهاء،  أوالده  عىل  قوله:  بخالف  ظاهٌر،  رشٌط 

فاعرفه.

عىل  وقف  )ولو  بقوله:  احلكام  لسان  يف  ذكره  ما  بذلك  يتَّصل  ومما 
ًثا، ويدخل احلنفيُّ  ثني فال يدخل فيه شافعيُّ املذهب، إال إذا كان حمدِّ املحدِّ

ًثا()3)، انتهى. وإن مل يكن حمدِّ

العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك  بمكتبة  خمطوط   ،)((7 )ل:  للزاهدي  املنية  قنية  ينظر:   (((
بجامعة امللك سعود برقم ))738).

ينظر: البحر الرائق البن نجيم )68/5)).  (((
ينظر: لسان احلكام البن الشحنة )ص300).  (3(
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قلُت: والوجه يف ذلك ما ذكره ابن الشحنة))): )أنَّ احلنفيَّ يعمل باحلديث 
م خرب الواحد عىل القياس، بخالف من كان شافعيًّا()))، انتهى. املرسل، ويقدِّ

ٍب، واهلل املوفِّق. ٍم وتعصُّ وهذا إذا نظرت إليه حمُض /]9[ حتكُّ

*****

انتهى إليه الكالم، بتوفيق امللك  قال املؤلِّف عفا اهلل عنه: وهذا آخر ما 
م، وكان ابتداء تأليفي هلا يف يوم األربعاء املبارك، رابع شهر صفر اخلري،  العالَّ
افتتاح سنة تسٍع ومائٍة وألٍف من اهلجرة، ومتَّت بحمد اهلل تعاىل ضحى يوم 
سيدنا  عىل  اهلل  وصىل  منه،  اخلامس  اليوم  يف  املذكور،  الشهر  من  اخلميس 

حممٍد وآله وصحبه، وسلَّم تسلياًم، واحلمد هلل ربِّ العاملني.

أبو الوليد، أمحد بن حممد بن حممد، لسان الدين ابن الشحنة الثقفي احللبي: من قضاة   (((
ومل  القضاء،  ويل  حني  ألفه  األحكام(  معرفة  يف  احلكام  )لسان  مؤلفاته:  من  احلنفية. 
يتمه. مل أقف عىل تاريخ والدته، وتويف سنة: ))88(. ينظر: الضوء الالمع للسخاوي 

)))/65)(، سلم الوصول حلاجي خليفة )56/4)).
ينظر: لسان احلكام للسان الدين بن الشحنة )ص300).  (((
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ثبت المصادر
اف )املتوىف: . ) أحكام األوقاف، املؤلف: أمحد بن عمر الشيباين املعروف باخلصَّ

)6)هـ(، النارش: مكتبة الثقافة، مرص، الطبعة وسنة النرش: بدون.
)املتوىف: . ) اآلمدي  عيل  أيب  بن  عيل  املؤلف:  األحكام،  أصول  يف  اإلحكام 

بريوت،  اإلسالمي،  املكتب  النارش:  عفيفي،  الرزاق  عبد  حتقيق:  )63هـ(، 
الطبعة وسنة النرش: بدون.

560هـ( . 3 )املتوىف:  الشيباين  ة  ُهَبرْيَ بن  حييى  املؤلف:  العلامء،  األئمة  اختالف 
حتقيق: السيد يوسف أمحد، النارش: دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: األوىل، 

سنة النرش: 3)4)هـ.
املوصيل، . 4 مودود  بن  حممود  بن  اهلل  عبد  املؤلف:  املختار،  لتعليل  االختيار 

)املتوىف: 683هـ(، النارش: مطبعة احللبي، القاهرة، الطبعة: بدون، سنة النرش: 
356)هـ.

القسطالين . 5 حممد  بن  أمحد  املؤلف:  البخاري،  صحيح  لرشح  الساري  إرشاد 
السابعة،  الطبعة:  األمريية، مرص،  الكربى  املطبعة  النارش:  3)9هـ(،  )املتوىف: 

سنة النرش: 3)3)هـ.
موسى . 6 بن  إبراهيم  الدين  برهان  املؤلف:  األوقاف،  أحكام  يف  اإلسعاف 

سنة  بدون،  الطبعة:  لبنان،  الرائد،  دار  النارش:   ،)9(( )املتوىف:  الطرابليس 
النرش: )40)هـ.

اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية، املؤلف: سليامن بن عبد القوي الطويف . 7
العلمية،  الكتب  دار  النارش:  إسامعيل،  6)7هـ(، حتقيق: حممد حسن  )املتوىف 

بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 6)4)هـ.
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األشباه والنظائر، املؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجيم . 8
)املتوىف: 970هـ(، حتقيق: زكريا عمريات، النارش: دار الكتب العلمية، لبنان، 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: 9)4)هـ.
483هـ(، . 9 )املتوىف:  الرسخيس  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  الرسخيس،  أصول 

النارش: دار املعرفة، بريوت، الطبعة وسنة النرش: بدون.
أصول الشايش، املؤلف: أمحد بن حممد الشايش )املتوىف: 344هـ(، النارش: دار . 0)

الكتاب العريب، بريوت، الطبعة وسنة النرش: بدون.
األعالم، املؤلف: خري الدين بن حممود بن حممد الزركيل )املتوىف: 396)هـ(، . ))

النارش: دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عرشة، سنة النرش: )00)م.
األم، املؤلف: حممد بن إدريس الشافعي )املتوىف: 04)هـ(، النارش: دار املعرفة، . ))

بريوت، الطبعة: بدون، سنة النرش: 440)هـ.
)املتوىف: . 3) الصرييف،  بن داود اجلوهري  املؤلف: عيل  بأبناء العرص،  إنباء اهلرص 

للكتاب،  العامة  املرصية  اهليئة  النارش:  حبيش،  حسن  د.  حتقيق:  900هـ(، 
الطبعة: بدون، سنة النرش: )00)م.

أنفع الوسائل، املؤلف: إبراهيم بن عيل الطرسويس )املتوىف: 758هـ(، خمطوط . 4)
باملكتبة األزهرية بمرص برقم: )))69)).

)املتوىف: . 5) البيضاوي  عمر  بن  اهلل  عبد  املؤلف:  التأويل،  وأرسار  التنزيل  أنوار 
الرتاث  إحياء  دار  النارش:  املرعشيل،  الرمحن  عبد  حممد  حتقيق:  685هـ(، 

العريب، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 8)4)هـ.
حممد . 6) بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  املؤلف:  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 

اإلسالمي،  الكتاب  دار  النارش:  970هـ(،  )املتوىف:  نجيم،  بابن  املعروف 
الطبعة: الثانية، سنة النرش: بدون.
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د. . 7) حتقيق:   ،)373 )املتوىف:  السمرقندي  حممد  بن  نرص  املؤلف:  العلوم،  بحر 
حممود مطرجي، النارش: دار الفكر، بريوت، الطبعة وسنة النرش: بدون.

بن هبادر . 8) اهلل  بن عبد  الدين حممد  بدر  املؤلف:  الفقه،  املحيط يف أصول  البحر 
الزركيش )املتوىف: 794هـ(، النارش: دار الكتبي، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 

4)4)هـ.
)املتوىف: . 9) الزركيش  اهلل  عبد  بن  حممد  املؤلف:  الفقه،  أصول  يف  املحيط  البحر 

794هـ(، النارش: دار الكتبي، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 4)4)هـ.
إياس . 0) بن  حممد  بن  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  الدهور،  وقائع  يف  الزهور  بدائع 

العامة  املرصية  اهليئة  النارش:  930(، حتقيق: حممد مصطفى،  )املتوىف:  احلنفي 
للكتاب، الطبعة: بدون، سنة النرش: 404)هـ.

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، املؤلف: أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين . ))
الثانية، سنة  الطبعة:  العلمية، بريوت،  الكتب  دار  النارش:  )املتوىف: 587هـ(، 

النرش: 406)هـ.
عيل . )) بن  حممد  املؤلف:  السابع،  القرن  بعد  من  بمحاسن  الطالع  البدر 

وسنة  الطبعة  بريوت،  املعرفة،  دار  النارش:  50))هـ(،  الشوكاين)املتوىف: 
النرش: بدون.

الربهان يف أصول الفقه، املؤلف: عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني، امللقب بإمام . 3)
دار  النارش:  بن عويضة،  بن حممد  478هـ(، حتقيق: صالح  )املتوىف:  احلرمني 

الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 8)4)هـ.
بلغة السالك ألقرب املسالك، املؤلف: أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي . 4)

)املتوىف: )4))هـ(، النارش: دار املعارف، الطبعة وسنة النرش: بدون.
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الرّزاق، . 5) عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد  املؤلف:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 
املحققني،  من  جمموعة  حتقيق:  05))هـ(،  )املتوىف:  بيدي  الزَّ بمرتىض  امللقب 

النارش: دار اهلداية، الطبعة وسنة النرش: بدون.
تاريخ بغداد، املؤلف: أمحد بن عيل البغدادي )املتوىف: 463هـ(، حتقيق: بشار . 6)

سنة  األوىل،  الطبعة:  بريوت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  النارش:  معروف،  عواد 
النرش: ))4)هـ.

عبد . 7) املؤلف:  األنساب،  من  للمدنيني  ما  معرفة  يف  واألصحاب  املحبني  حتفة 
العروييس  حممد  95))هـ(،  )املتوىف:  األنصاري  الكريم  عبد  بن  الرمحن 
املطوي، النارش: املكتبة العتيقة، تونس، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 390)هـ.

امُلرِشدي . 8) الرمحن بن عيسى  املؤلف: عبد  املرشدي،  الرمحن  الشيخ عبد  تذكرة 
)املتوىف: 037)هـ(، خمطوط بدار الكتب الظاهرية برقم: )53)8).

تراجم أعيان املدينة املنورة يف القرن الثاين عرش، املؤلف: جمهول )لعله لعمر بن . 9)
عبد السالم الداغستاين )املتوىف بعد تاريخ )0))هـ(، حتقيق: حممد التونجي، 

النارش: دار الرشف، جده، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 404)هـ
403هـ(، . 30 )املتوىف:  الباقالين  الطيب  بن  حممد  املؤلف:  واإلرشاد،  التقريب 

حتقيق: عبد احلميد بن عيل أبو زنيد، النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية، 
سنة النرش: 8)4)هـ.

حاج . )3 أمري  بابن  املعروف  حممد  بن  حممد  بن  حممد  املؤلف:  والتحبري،  التقرير 
سنة  الثانية،  الطبعة:  لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  879هـ(،  )املتوىف: 

النرش: 403)هـ.
)املتوىف: . )3 الدبويس  عمر  بن  اهلل  عبد  املؤلف:  الفقه،  أصول  يف  األدلة  تقويم 

العلمية،  الكتب  دار  النارش:  امليس،  الدين  حميي  خليل  حتقيق:  430هـ(، 
الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))4)هـ.
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التمهيد يف أصول الفقه، املؤلف: حمفوظ بن أمحد الكلوذاين )املتوىف: 0)5هـ(، . 33
حتقيق: مفيد حممد أبو عمشة )اجلزء )، )( وحممد بن عيل بن إبراهيم )اجلزء 
الطبعة:  اإلسالمي،  الرتاث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  النارش:   ،)4  ،3

األوىل، سنة النرش: 406)هـ.
تيسري التحرير، املؤلف: حممد أمني بن حممود البخاري املعروف بأمري بادشاه . 34

الطبعة: بدون،  البايب احللبي، مرص،  النارش: دار مصطفى  )املتوىف: )97هـ(، 
سنة النرش: )35)هـ.

بن . 35 حممد  املؤلف:  واملعقول،  املنقول  من  األصول  منهاج  إىل  الوصول  تيسري 
حتقيق:  874هـ(،  )املتوىف:  الكاملية  إمام  بابن  املعروف  الرمحن  عبد  بن  حممد 
الطبعة:  القاهرة،  الفاروق،  دار  النارش:  الدمخييس،  أمحد قطب  الفتاح  عبد  د. 

األوىل، سنة النرش: 3)4)هـ.
جامع األمهات، املؤلف: عثامن بن عمر بن احلاجب )املتوىف: 646هـ(، حتقيق: . 36

والنرش،  للطباعة  الياممة  دار  النارش:  األخرضي،  األخرض  الرمحن  عبد  أبو 
الطبعة: الثانية، سنة النرش: ))4)هـ.

وسننه . 37 مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  اجلامع 
وأيامه )صحيح البخاري(، املؤلف: حممد بن إسامعيل البخاري، حتقيق: حممد 
النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم  النارش: دار طوق  زهري النارص، 

حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))4)هـ.
القرطبي . 38 أمحد  بن  حممد  املؤلف:  القرطبي(،  )تفسري  القرآن  ألحكام  اجلامع 

دار  النارش:  أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين  أمحد  حتقيق:  )67هـ(،  )املتوىف: 
الكتب املرصية، القاهرة، الطبعة: الثانية، سنة النرش: 384)هـ.

اهلل . 39 نرص  بن  حممد  بن  القادر  عبد  املؤلف:  احلنفية،  طبقات  يف  املضية  اجلواهر 
الطبعة  كراتيش،  خانه،  كتب  حممد  مري  النارش:  775هـ(،  )املتوىف:  القريش 

وسنة النرش: بدون.
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الرايض . 40 وكفاية  القايض  عناية  )املسامة:  البيضاوي  تفسري  عىل  الشهاب  حاشية 
عىل تفسري البيضاوي(، املؤلف: أمحد بن حممد بن عمر شهاب الدين اخلفاجي 

)املتوىف: 069)(، النارش: دار صادر، بريوت، الطبعة وسنة النرش: بدون.
حاشية رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، املؤلف: حممد أمني بن . )4

الفكر للطباعة  النارش: دار  العزيز عابدين، )املتوىف: )5))هـ(،  عمر بن عبد 
والنرش، الطبعة: بدون، سنة النرش: ))4)هـ.

مصلح . )4 حممد  املؤلف:  البيضاوي،  تفسري  عىل  زاده  شيخ  الدين  حميي  حاشية 
الدين مصطفى القوجوي )املتوىف: )95هـ(، حتقيق: حممد عبد القادر شاهني، 

النارش: دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 9)4)هـ.
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، املؤلف: عيل بن حممد البغدادي . 43

وعادل  معوض،  حممد  عيل  حتقيق:  450هـ(،  )املتوىف:  باملاوردي،  املعروف 
أمحد عبد املوجود، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة 

النرش: 9)4)هـ.
السودوين . 44 ُقْطُلْوَبَغا  بن  قاسم  املؤلف:  املنار،  خمترص  رشح  األفكار  خالصة 

حزم،  ابن  دار  النارش:  الزاهدي،  اهلل  ثناء  حافظ  حتقيق:  879هـ(،  )املتوىف: 
الطبعة: األوىل، سنة النرش: 4)4)هـ.

خالصة الفتاوى، املؤلف: طاهر بن أمحد البخاري )املتوىف: )54هـ(، خمطوط . 45
بمكتبة امللك سلامن بن عبد العزيز بجامعة امللك سعود برقم )5)5)).

)املتوىف: . 46 احلريري  عيل  بن  القاسم  املؤلف:  اخلواص،  أوهام  يف  الغواص  درة 
6)5هـ(، حتقيق: عرفات مطرجي، النارش: مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: 8)4)هـ.



178
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لذة السامع في بيان قولهم: شرط الواقف كنصِّ الشارع 

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، املؤلف: أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن . 47
ضان،  املعيد  عبد  حممد  التحقيق:  متابعة  )85هـ(،  )املتوىف:  العسقالين  حجر 

النارش: جملس دائرة املعارف، اهلند، الطبعة: الثانية، سنة النرش: )39)هـ.
بن . 48 عيل  بن  إبراهيم  املؤلف:  املذهب،  علامء  أعيان  معرفة  يف  املذهب  الديباج 

دار  النارش:  النور،  أبو  األمحدي  حممد  د.  حتقيق:  799هـ(،  )املتوىف:  فرحون 
الرتاث للطبع والنرش، القاهرة، الطبعة وسنة النرش: بدون.

رجب . 49 بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الدين  زين  املؤلف:  احلنابلة،  طبقات  ذيل 
مكتبة  النارش:  العثيمني  سليامن  بن  الرمحن  عبد  د  حتقيق:  795هـ(،  )املتوىف: 

العبيكان، الرياض، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 5)4)هـ.
احلنفية، . 50 مذهب  يف  الزينية  بالرسائل  املسامة  االقتصادية،  نجيم  ابن  رسائل 

املؤلف زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم )املتوىف: 970هـ(، 
السالم،  دار  النارش:  حممد،  مجعة  عيل  د.  وأ.  رساج،  أمحد  حممد  د.  أ.  حتقيق: 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: 9)4)هـ.
الرسائل الزينية يف فقه احلنفية، املؤلف زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف . )5

بابن نجيم )املتوىف: 970هـ(، خمطوط باملكتبة األزهرية برقم )94))).
الرسائل الزينية يف فقه احلنفية، املؤلف زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف . )5

الرشقية  والدراسات  الثقافة  بمعهد  خمطوط  970هـ(،  )املتوىف:  نجيم  بابن 
بجامعة طوكيو برقم )80))).

زاد املعاد يف هدي خري العباد، املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن . 53
السابعة  الطبعة:  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  النارش:  )75هـ(،  )املتوىف:  القيم 

والعرشون، سنة النرش: 5)4)هـ.
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الزواجر عن اقرتاف الكبائر، املؤلف: أمحد بن حممد اهليتمي )املتوىف: 974هـ(، . 54
حتقيق: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، النارش: املكتبة 

العرصية، لبنان، الطبعة: بدون، سنة النرش: 0)4)هـ.
محيد . 55 بن  اهلل  عبد  بن  حممد  املؤلف:  احلنابلة،  رضائح  عىل  الوابلة  السحب 

النارش:  العثيمني،  الرمحن  وعبد  زيد  أبو  بكر  حتقيق:  95))هـ(،  )املتوىف: 
مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 6)4)هـ.

املعروف . 56 اهلل  عبد  بن  مصطفى  املؤلف:  الفحول،  طبقات  إىل  الوصول  سلم 
األرناؤوط،  القادر  عبد  حممود  حتقيق:  067)هـ(  )املتوىف:  خليفة،  بحاجي 

الطبعة: بدون، النارش: مكتبة إرسيكا، سنة النرش: 0)0) م.
سري أعالم النبالء، املؤلف: حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي )املتوىف: . 57

األرناؤوط،  شعيب  الشيخ  بإرشاف  املحققني  من  جمموعة  حتقيق:  748هـ(، 
النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، سنة النرش: 405)هـ.

شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، املؤلف: حممد بن حممد خملوف )املتوىف: . 58
النارش: دار الكتب العلمية، لبنان،  360)هـ(، علق عليه: عبد املجيد خيايل، 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: 4)4)هـ.
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، املؤلف: عبد احلي بن أمحد بن حممد احلنبيل . 59

األرناؤوط،  وحممود  األرناؤوط  القادر  عبد  حتقيق:  089)هـ(،  )املتوىف: 
الطبعة: بدون، النارش: دار بن كثري، دمشق، سنة النرش 406)هـ.

بن . 60 اللطيف  عبد  املؤلف:  الساعايت،  البن  البحرين  جممع  عىل  ملك  ابن  رشح 
بمكتبة  خمطوط  885هـ(،  )املتوىف:  ملك  بابن  املعروف  الكرماين  العزيز  عبد 

امللك سلامن بن عبد العزيز يف جامعة امللك سعود برقم )77)4).
)املتوىف: . )6 التفتازاين  الدين مسعود  املؤلف: سعد  التوضيح،  التلويح عىل  رشح 

793هـ(، النارش: مكتبة صبيح، مرص، الطبعة وسنة النرش: بدون.
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بقايض . )6 املعروف  الفرغاين،  منصور  بن  حسن  املؤلف:  الصغري،  اجلامع  رشح 
خان )املتوىف: )59هـ(، خمطوط بدار الكتب الظاهرية برقم )7)5).

الزرقاين . 63 يوسف  بن  الباقي  عبد  املؤلف:  خليل،  خمترص  عىل  رقاين  الزُّ رشح 
الكتب  دار  النارش:  أمني،  حممد  السالم  عبد  حتقيق:  099)هـ(،  )املتوىف: 

العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))4)هـ.
عبد . 64 الدين  شمس  املؤلف:  واإلنصاف(،  املقنع  مع  )املطبوع  الكبري  الرشح 

الرمحن بن حممد بن قدامة املقديس )املتوىف: )68هـ(، حتقيق: معايل د. عبد اهلل 
للطباعة  هجر  النارش:  احللو،  حممد  الفتاح  عبد  ود.  الرتكي،  املحسن  عبد  بن 

والنرش، القاهرة، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 5)4)هـ.
رشح قطر الندى وبل الصدى، املؤلف: عبد اهلل مجال الدين بن هشام األنصاري . 65

)املتوىف: )76هـ(، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، النارش: مل يدون، سنة 
النرش: 383)هـ.

رشح جممع البحرين البن الساعايت، املؤلف: أمحد بن عيل بن ثعلب املعروف . 66
اللحيدان،  اهلل  عبد  بن  صالح  د.  حتقيق:  694هـ(،  )املتوىف:  الساعايت  بابن 
اللحيدان،  صالح  بن  اهلل  عبد  ود.  اللحيدان،  اهلل  عبد  بن  خالد  د.  ومعايل 

النارش: دار الفالح، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 437)هـ.
اإلجيي . 67 الرمحن  عبد  الدين  عضد  املؤلف:  األصويل،  املنتهى  خمترص  رشح 

)املتوىف: 756هـ(، حتقيق: حممد حسن إسامعيل، النارش: دار الكتب العلمية، 
بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 4)4)هـ.

)املتوىف: . 68 حنة  الشِّ بن  حممد  بن  الرب  عبد  املؤلف:  وهبان،  ابن  منظومة  رشح 
))9(، خمطوط بدار الكتب الظاهرية األهلية بدمشق برقم: )59)9).
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السخاوي . 69 الرمحن  عبد  بن  حممد  املؤلف:  التاسع،  القرن  ألهل  الالمع  الضوء 
)املتوىف: )90هـ(، النارش: منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، الطبعة وسنة 

النرش: بدون.
السبكي . 70 الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  املؤلف:  الكربى،  الشافعية  طبقات 

حممد  الفتاح  عبد  ود.  الطناحي،  حممد  حممود  د.  حتقيق:  )77هـ(،  )املتوىف: 
احللو، النارش: دار هجر للطباعة والنرش، الطبعة: الثانية، سنة النرش: 3)4)هـ.

الدينوري . )7 قتيبة  بن  مسلم  بن  اهلل  عبد  حممد  أبو  املؤلف:  احلديث،  غريب 
بغداد،  العاين،  مطبعة  النارش:  اجلبوري،  اهلل  عبد  حتقيق:  76)هـ(،  )املتوىف: 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: 397)هـ.
756هـ(، . )7 )املتوىف:  السبكي  الكايف  عبد  بن  عيل  املؤلف:  السبكي،  فتاوى 

النارش: دار املعرفة، لبنان، الطبعة وسنة النرش: بدون.
974هـ(، . 73 )املتوىف:  اهليتمي  حممد  بن  أمحد  املؤلف:  الكربى،  الفقهية  الفتاوى 

النارش: دار الفكر، الطبعة وسنة النرش: بدون.
فتاوى قايض خان يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن، املؤلف: حسن . 74

سامل  حتقيق:  594هـ(،  )املتوىف:  خان  بقايض  املعروف  الفرغاين،  منصور  بن 
النرش:  سنة  األوىل،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  البدري،  مصطفى 

009)م.
حممد . 75 بن  نرص  املؤلف:  الرشعية،  األحكام  يف  املشايخ  أقاويل  من  الفتاوى 

الكتب  النارش: دار  السمرقندي )املتوىف: 373هـ(، حتقيق: حممد سامل هاشم، 
العلمية، لبنان، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 6)4)هـ.

اهلامم، . 76 بابن  املعروف  السيوايس  الواحد  عبد  بن  حممد  املؤلف:  القدير،  فتح 
)املتوىف: )86هـ(، النارش: دار الفكر، الطبعة: بدون، سنة النرش: بدون.
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الشكور . 77 عبد  بن  الدين  حمب  املؤلف:  الثبوت،  مسلم  برشح  الرمحوت  فواتح 
دار  النارش:  عمر،  حممد  حممود  اهلل  عبد  حتقيق:  9)))هـ(،  )املتوىف:  البهاري 

الكتب العلمية، سنة النرش: 3)4)هـ.
اهلندي . 78 اللكنوي  احلي  عبد  حممد  املؤلف:  احلنفية،  تراجم  يف  البهية  الفوائد 

بمطبعة  طبع  النارش:  النعساين،  الدين  بدر  حممد  حتقيق:  304)هـ(،  )املتوىف: 
دار السعادة بجوار حمافظة مرص، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 4)3)هـ.

قضاة املدينة املنورة من عام 963 إىل عام 1418هـ، املؤلف: عبد اهلل بن حممد . 79
بن زاحم، النارش: مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، سنة 

النرش: 8)4)هـ.
بن . 80 أمحد  بن  اهلل  عبد  بن  الطيب  املؤلف:  الدهر،  أعيان  وفيات  النحر يف  قالدة 

دار  النارش:  زواري،  وخالد  مكري،  مجعة  بو  حتقيق:  )947هـ(،  باخمرمة  عيل 
املنهاج، جدة، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 8)4)هـ.

الزاهدي )املتوىف: 658هـ(، . )8 املؤلف: خمتار بن حممود  الغنية،  لتتميم  املنية  قنية 
خمطوط بمكتبة امللك سلامن بن عبد العزيز بجامعة امللك سعود برقم ))738).

الكتاب، املؤلف: عمرو بن عثامن احلارثي، امللقب بسيبويه )املتوىف: 80)هـ(، . )8
الطبعة:  القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة  النارش:  هارون،  حممد  السالم  عبد  حتقيق: 

الثالثة، سنة النرش: 408)هـ.
)املتوىف: . 83 البهويت  يونس  بن  منصور  املؤلف:  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف 

)05)هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة وسنة النرش: بدون.
البخاري . 84 العزيز بن أمحد  البزدوي، املؤلف: عبد  كشف األرسار رشح أصول 

)املتوىف: 730هـ(، النارش: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة وسنة النرش: بدون.
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حممد . 85 بن  حممد  الدين  نجم  املؤلف:  العارشة،  املئة  بأعيان  السائرة  الكواكب 
الكتب  دار  النارش:  املنصور،  خليل  حتقيق:  )06)هـ(،  )املتوىف:  الغزي، 

العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 8)4)هـ.
)املتوىف: . 86 ْحنَة  الشِّ بن  حممد  بن  أمحد  املؤلف:  األحكام،  معرفة  يف  احلكام  لسان 

النرش:  سنة  الثانية،  الطبعة:  القاهرة،  احللبي،  البايب  دار  النارش:  )88هـ(، 
393)هـ.

لسان العرب، املؤلف: حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي )املتوىف: ))7هـ(، . 87
النارش: دار صادر، بريوت، الطبعة: الثالثة، سنة النرش: 4)4)هـ.

483هـ(، . 88 )املتوىف:  الرسخيس  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  املبسوط، 
النارش: دار املعرفة، بريوت، الطبعة: بدون، سنة النرش: 4)4)هـ.

الرمحن بن حممد بن سليامن . 89 جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، املؤلف: عبد 
النارش: دار إحياء  املدعو بشيخي زاده -بداماد أفندي- )املتوىف: 078)هـ(، 

الرتاث العريب، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
جممع البحرين وملتقى النريين، املؤلف: أمحد بن عيل بن ثعلب املعروف بابن . 90

الساعايت )املتوىف: 694هـ(، حتقيق: إلياس قبالن، النارش: دار الكتب العلمية، 
لبنان، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 6)4)هـ.

جمموعة رسائل العالمة قاسم بن قطلوبغا، املؤلف: قاسم بن قطلوبغا احلنفي . )9
بن  العليم  وعبد  الدرويش،  حممد  بن  احلميد  عبد  حتقيق:  879هـ(،  )املتوىف: 
النرش:  سنة  األوىل،  الطبعة:  سوريا،  النوادر،  دار  النارش:  الدرويش،  حممد 

434)هـ.
دار . )9 النارش:  456هـ(  )املتوىف:  حزم  بن  أمحد  بن  عيل  املؤلف:  باآلثار،  املحىل 

الفكر، بريوت، الطبعة وسنة النرش: بدون.
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بن . 93 العزيز  عبد  بن  أمحد  بن  حممود  املؤلف:  النعامين،  الفقه  يف  الربهاين  املحيط 
عمر بن مازة البخاري )املتوىف: 6)6هـ(، حتقيق: عبد الكريم سامي اجلندي، 

النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 4)4)هـ.
حتقيق: . 94 666هـ(  )املتوىف:  الرازي  بكر  أيب  بن  حممد  املؤلف:  الصحاح،  خمتار 

يوسف الشيخ حممد، النارش: املكتبة العرصية، بريوت، الطبعة: اخلامسة، سنة 
النرش: 0)4)هـ.

مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات، املؤلف: عيل بن أمحد بن . 95
سعيد بن حزم، )املتوىف: 456هـ(، الطبعة: بدون، النارش: دار الكتب العلمية، 

بريوت، سنة النرش: بدون.
السيوطي . 96 بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  وأنواعها،  اللغة  علوم  يف  املزهر 

العلمية،  الكتب  دار  النارش:  منصور،  عيل  فؤاد  حتقيق:  ))9هـ(،  )املتوىف: 
بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 8)4)هـ.

املستصفى، املؤلف: حممد بن حممد الغزايل الطويس )املتوىف: 505هـ(، حتقيق: . 97
الطبعة:  لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  الشايف،  عبد  السالم  عبد  حممد 

األوىل، سنة النرش: 3)4)هـ.
مـلسو هيلع هللا ىلص . 98 املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل 

)صحيح مسلم(، املؤلف: مسلم بن احلجاج النيسابوري، )املتوىف: )6)هـ(، 
بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق: 

الطبعة وسنة النرش: بدون.
مسعود . 99 بن  احلسني  املؤلف:  البغوي(،  )تفسري  القرآن  تفسري  يف  التنزيل  معال 

البغوي )املتوىف: 0)5هـ(، حتقيق: حممد عبد اهلل النمر، وعثامن مجعة ضمريية، 
النرش:  سنة  الرابعة،  الطبعة:  طيبة،  دار  النارش:  احلرش،  مسلم  وسليامن 

7)4)هـ.
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بن أمحد اخلطيب . 00) املؤلف: حممد  املنهاج،  ألفاظ  املحتاج إىل معرفة معاين  مغني 
الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  977هـ(،  )املتوىف:  الشافعي،  الرشبيني 

األوىل، سنة النرش: 5)4)هـ.
)املتوىف: . )0) اجلامعييل،  قدامة  بن  حممد  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  املؤلف:  املغني، 

0)6هـ(، النارش: مكتبة القاهرة، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 388)هـ.
مفاتيح الغيب، املؤلف: حممد بن عمر الرازي )املتوىف: 606هـ(، النارش: دار . )0)

إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: الثالثة، سنة النرش: 0)4)هـ.
بن . 03) حممد  بن  إبراهيم  املؤلف:  أمحد،  اإلمام  أصحاب  ذكر  يف  األرشد  املقصد 

النارش:  مفلح )املتوىف: 884هـ(، حتقيق: د. عبد الرمحن بن سليامن العثيمني، 
مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 0)4)هـ.

مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، املؤلف: حممد بن حممد بن عبد الرمحن . 04)
عيني )املتوىف: 954هـ(، النارش: دار الفكر،  الطرابليس، املعروف باحلطاب الرُّ

الطبعة: الثالثة، سنة النرش: ))4)هـ.
بردي . 05) تغري  بن  يوسف  املؤلف:  واخلالفة،  السلطنة  ويل  من  يف  اللطافة  مورد 

بن عبد اهلل الظاهري احلنفي )املتوىف: 874هـ(، حتقيق: نبيل حممد عبد العزيز 
أمحد، النارش: دار الكتب املرصية، القاهرة، الطبعة وسنة: بدون.

ميزان األصول يف نتائج العقول، املؤلف: حممد بن أمحد السمرقندي )املتوىف: . 06)
539هـ(، حتقيق: حممد زكي عبد الرب، النارش: املطابع احلديثة، الطبعة: األوىل، 

سنة النرش: 404)هـ.
نظام اهليئة العامة لألوقاف، الصادر باملرسوم امللكي الكريم )م/))(، بتاريخ . 07)

6)/)/437)هـ.
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نفائس األصول يف رشح املحصول، املؤلف: أمحد بن إدريس القرايف )املتوىف: . 08)
684هـ(، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، وعيل حممد معوض، النارش: مكتبة 

نزار مصطفى الباز، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 6)4)هـ.
هناية السول رشح منهاج الوصول، املؤلف: عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي . 09)

)املتوىف: )77هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة 
النرش: 0)4)هـ.

األرموي . 0)) الرحيم  عبد  بن  حممد  املؤلف:  األصول،  دراية  يف  الوصول  هناية 
)املتوىف: 5)7هـ(، حتقيق: صالح بن سليامن اليوسف، وسعد بن سامل السويح، 
النارش: املكتبة التجارية بمكة املكرمة، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 6)4)هـ.

بابن . ))) املعروف  حممد  بن  املبارك  املؤلف:  واألثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية 
األثري )املتوىف: 606هـ(، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي، وحممود حممد الطناحي، 

النارش: املكتبة العلمية، بريوت، سنة النرش: 399)هـ.
املعروف . ))) اهلندي  سعيد  أيب  بن  أمحد  املؤلف  املنار،  رشح  يف  األنوار  نور 

دار  النارش:  العزيز،  عبد  أمحد  حممد  حتقيق:  30))هـ(،  )املتوىف:  بمالِجيون 
الكتب العلمية، لبنان، سنة النرش: 6)4)هـ.

)املتوىف: . 3)) املرغيناين  بكر  أيب  بن  عيل  املؤلف:  املبتدي،  بداية  رشح  يف  اهلداية 
لبنان،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  يوسف،  طالل  حتقيق:  593هـ(، 

الطبعة وسنة النرش: بدون.
باشا . 4)) إسامعيل  املؤلف:  املصنفني،  وآثار  املؤلفني  أسامء  يف  العارفني  هدية 

سنة  بدون،  الطبعة:  املعارف،  وكالة  النارش:  339)هـ(،  )املتوىف:  البغدادي 
النرش: )95)م.
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د. سلمان بن صالح الدخيل
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
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المقدمة

من  باهلل  ونعوذ  ونستهديه،  ونستغفره  ونستعينه،  نحمده  هلل،  احلمد  إن 
رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل فهو املهتد، ومن يضلل فلن جتد 

له وليًا مرشدًا.

نُتم 
َ
َوأ إِلَّ  َتُموُتنَّ  َوَل  ُتَقاتِهِۦ  َحقَّ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ۡسلُِموَن102﴾]آل عمران[. مُّ
ِي َخلََقُكم ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ وََخلََق  َها ٱلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكُم ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ  َ ٱلَّ ِمۡنَها َزۡوَجَها َوَبثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗل َكثِٗيا َونَِساٗٓءۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
َ َكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا1﴾]النساء[. رَۡحاَمۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
َوٱۡل

لَُكۡم  يُۡصلِۡح  َسِديٗدا70  قَۡوٗل  َوقُولُواْ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

فَۡوًزا  فَاَز  َفَقۡد  ۥ  َورَُسوَلُ  َ ٱللَّ يُِطِع  َوَمن  ُذنُوَبُكۡمۗ  لَُكۡم  َوَيۡغفِۡر  ۡعَمٰلَُكۡم 
َ
أ

َعِظيًما71﴾]األحزاب[.
مـلسو هيلع هللا ىلص،  حممد  هدى  اهلدى  وخري  اهلل،  كالم  الكالم  خري  إن  ثم 

ورش األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة.

أما بعد:

فإن »علم الفقه بحوره زاخرة، ورياضه نارضة، ونجومه زاهرة، وأصوله 
ثابتة مقررة، وفروعه ثابتة حمررة. ال يفنى بكثرة اإلنفاق كنزه، وال يبىل عىل 

طول الزمان عزه«))).
األشباه والنظائر للسيوطي )ص: 3).  (((
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كثرية  جليلة  فقهية  كلية  »قواعد  الفروع  هذه  أحكام  معرفة  طرق  ومن 
القواعد  وهذه  وحكمه..  الرشع  أرسار  عىل  مشتملة  املدد  عظيمة  العدد 
مهمة يف الفقه عظيمة النفع، وبقدر اإلحاطة هبا يعظم قدر الفقيه ويرشف، 
ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فيها تنافس 
السبق  قصب  وحاز  اجلذع،  عىل  القارح  وبرز  الفضالء،  وتفاضل  العلامء 
القواعد  دون  اجلزئية  باملناسبات  الفروع  خيرج  جعل  ومن  برع،  فيها  من 
الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، 
تتناهى  ال  التي  اجلزئيات  حفظ  إىل  واحتاج  وقنطت،  لذلك  نفسه  وضاقت 
بقواعده  الفقه  ضبط  ومن  مناها،  طلب  من  نفسه  تقض  ومل  العمر  وانتهى 
ما  عنده  واحتد  الكليات،  يف  الندراجها  اجلزئيات  أكثر  حفظ  عن  استغنى 

تناقض عند غريه وتناسب«))).

األمور  )قاعدة  بشأهنا  القرايف  اإلمام  نوه  التي  القواعد  هذه  ومن 
من  حتتها  يندرج  ما  وبعض  هبا،  التعريف  البحث  يف  أردت  بمقاصدها(، 
القواعد الفرعية املتعلقة بالوقف، ثم بيان تطبيقاهتا الفقهية والقضائية، وما 

خترج عليها من النوازل يف باب الوقف.

األول:  املطلب  مطالب:  ستة  يف  املقدمة  بعد  البحث  خطة  وانتظمت 
القواعد  الثالث:  واملطلب  القاعدة،  أدلة  الثاين:  واملطلب  القاعدة،  مفهوم 
اخلامس:  املطلب  القاعدة،  تطبيقات  الرابع:  املطلب  القاعدة،  هلذه  الفرعية 

الفروق للقرايف ))/)، 3).  (((
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املطلب  بمقاصدها،  األمور  قاعدة:  عىل  املخرجة  والقرارات  املبادئ 
السادس: النوازل الفقهية املخرجة عىل قاعدة: األمور بمقاصدها.

ثم خامتة فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.

وفهرس للمصادر واملراجع.
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المطلب األول
مفهوم قاعدة )األمور بمقاصدها(

الفرع األول: ألفاظ القاعدة:

تتكون القاعدة من كلمتني، األوىل: أمور، والثانية: مقاصدها.

أما األمور: فهي مجع أمر، ولألمر عدة معان)))، والذي هيمنا منها هنا: 
إتيانه بمعنى اليشء، والشأن، فيكون املعنى عند اجلمع: أشياء، أو الشؤون، 

فيشمل األمر هنا: كل فعل، وقول، وصفة، واعتقاد.

للفعل  ميمي  مصدر  وهو:  مْقَصد،  مجع  وهي  )مقاصدها(:  كلمة  أما 
َقَصد، وللمقصد عدة معاٍن، جيمعها: إتيان اليشء والتوجه إليه))).

الفرع الثاين: رشح القاعدة:

هي  واملقاصد:  واالعتقادات،  واألقوال،  األفعال،  تتضمن  األمور: 
اإلرادات التي تكون يف نفس املكلف، وتشمل: القصد، والعزم، واهلم.

الفعل، والشأن، والقصة،  النهي، ومنها:  الذي هو ضد  القويل  املعاين: األمر  من تلك   (((
فارس  بن  أمحد  فارس:  البن  اللغة  مقاييس  ينظر:  والظهور،  والنامء،  والصفة، 

))/37)( وما بعدها.
ينظر: مقاييس اللغة البن فارس: أمحد بن فارس )95/5(، وتاج العروس للزبيدي:   (((

حممد بن حممد )36/9).
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والفعلية،  القولية،  وترصفاهتم  املكلفني،  أعامل  أن  القاعدة:  ومعنى 
نتائجها وأحكامها الرشعية، تبعًا ملقصود املكلف  واالعتقادية ترتتب عليها 

وغايته وهدفه من وراء تلك األعامل والترصفات))).

وقد جعل الرشع النية ذات وظيفتني بحسب نوعهام:

األوىل: نية اإلخالص، والتقرب، والتعبد هلل وحده سبحانه، وهي رشط 
قبول العمل:

والثانية: متييز العبادة عن العادة، أو متييز العبادتني املتشاهبتني يف الفعل 
املختلفتني يف احلكم، كالوجوب، أو االستحباب، أو السبب املوجب هلا))).

ذات  تفيد  كلها  وعبارات  ألفاظ  بعدة  القاعدة  هذه  وردت  وقد  هذا 
املعنى، وكلها مبنية، ومعتمدة عىل نص حديث النبي مـلسو هيلع هللا ىلص يف قوله: 

))إنام األعامل بالنيات((.

ومن ألفاظ هذه القاعدة: )ال عمل ملن ال نية له، وال أجر ملن ال حسبة 
له(، و)ال عمل إال بنية(، و)األعامل إنام هي بالنيات واالحتساب(، و)املعول 
عىل الرسائر واملقاصد والنيات واهلمم(، و)إنام األعامل بمقاصدها(، و)إدارة 

األمور يف األحكام عىل قصدها()3).

ينظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو: حممد صدقي بن أمحد ))/4))).  (((
ينظر: الكايف رشح البزودي للسغناقي: احلسني بن عيل ))/559(، وكشف األرسار   (((
رشح أصول البزدوي للبخاري: عبد العزيز بن أمحد ))/40)(، واملنثور يف القواعد 

الفقهية للزركيش: حممد بن عبد اهلل )90/3)).
ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية )8)/6).  (3(
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الفرع الثالث: رشوط النية:

وقد اشرتط الفقهاء يف النية رشوطًا كثرية، والذي هيمنا هنا منها هو ما 
له عالقة وأثر يف باب الوقف، ومن ذلك ما ييل:

العبادات  أن  الفقهاء  يقرر  نية، وهلذا  منه  فالكافر ال تصح  1. اإلسالم: 
منه ال تصح، فهل يستمر وجيري هذا احلكم يف الوقف، أو إنه يستثنى الوقف 

من ذلك، فيصح من الكافر؟

يف  يكون  ال  أن  برشط  وذلك  الكافر،  وقف  جواز  عىل  الفقهاء  اتفق 
أهل  الكفار  ومن  ذلك،  ونحو  الكنائس،  عباد  عىل  وقف  لو  كام  معصية، 
ومن  وفرشها،  البيعة)))،  قناديل  عىل  »والوقف  قدامة))):  ابن  قال  الذمة، 
خيدمها، ويعمرها، كالوقف عليها؛ ألنه يراد لتعظيمها، وسواء كان الواقف 
مسلاًم، أو ذميًا. قال أمحد يف نصارى وقفوا عىل البيعة ضياعًا كثرية، وماتوا، 
أخذها،  فلهم  قال:  النصارى،  بيد  والضياع  فأسلموا،  نصارى،  أبناء  وهلم 

موفق  حممد،  أبو  احلنبيل،  الدمشقي  ثم  املقديس  اجلامعييل  قدامة  بن  حممد  بن  اهلل  عبد   (((
أصول  يف  الناظر  وروضة  املغني،  منها:  تصانيف،  له  احلنابلة،  أكابر  من  فقيه،  الدين، 

الفقه، واملقنع. تويف سنة )0)6هـ(.
احلسن،  بن  رجب  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الدين  زين  احلنابلة،  طبقات  ذيل  ينظر: 
الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، احلنبيل، حتقيق: د. عبد الرمحن بن سليامن العثيمني، 
)3/)8)(، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة: األوىل، 5)4)هـ، 005)م، األعالم، 

خري الدين الزركيل، )67/4).
واملحيط  املحكم  ينظر:  اليهود.  كنيسة  وقيل:  مصالهم،  للنصارى  بالكرس:  البيعة   (((
األعظم ))/63)(، التعاريف )التوقيف عىل مهامت التعاريف(، حممد عبد الرؤوف 

املناوي، دار الفكر املعارص )ص:53)).
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وللمسلمني عوهنم، حتى يستخرجوها من أيدهيم، وهذا مذهب الشافعي، 
وال نعلم فيه خالفًا«))).

فام وجه ذلك، مع أن نية الكافر ال تصح؟

العبادات  باب  من  ال  التربعات،  باب  من  الوقف  إن  الفقهاء:  قال 
والعارية،  والوصية،  واهلبة،  الكافر،  من  الصدقة  تصح  وهلذا  اخلالصة، 

وغريها، وكذلك احلال يف الوقف، فيصح منه، ولكنه ال يؤجر عليه.

فاشرتاط النية إنام هو رشط قبول ال رشط صحة، فالتربعات تصح من 
الكافر، وال تقبل منه، أي: ال ثواب أخروي عليها، ولذلك كان من القواعد 
صحيحة،  العبادة  تكون  فقد  والقبول،  الصحة  بني  تالزم  ال  أنه  األصولية 
صالة  له  تقبل  مل  يصدقه؛  ومل  كاهنًا،  أتى  من  كصالة  مقبولة،  غري  ولكنها 

أربعني يومًا، ولكنها صحيحة أداء، واهلل أعلم.

2. عدم اإلتيان باملنايف: إذ يرى احلنفية أن الردة تبطل الوقف مؤقتًا)))، 
فكل ترصفات املرتد املالية موقوفة حتى يتبني ما ينتهي إليه حاله، فإن زالت 
ردته بعودته لإلسالم، فإن تلك الترصفات املالية املوقوفة نافذة، وإن مات، 
فتبطل  بدار احلرب؛  باعتباره الحقًا  القايض  بدار احلرب، وقىض  التحق  أو 

تلك العقود والترصفات، وهذا مذهب احلنفية؛ خالفًا للجمهور.

الدسوقي  وحاشية   ،)360/3( عابدين  ابن  حاشية  وينظر:   ،)(67/6( املغني   (((
.(78/4(

فتح القدير للكامل ابن اهلامم )6/)0)).  (((
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أوقف  فمن  باملنوي،  العلم  النية  رشوط  من  إن  إذ  العلم:  تتبع  النية   .3
رشوط  من  ألن  ينعقد،  ال  فإنه  أثره؛  أو  الوقف،  بمعنى  علم  غري  من  وقفًا 

النية العلم باملنوي))).

األشباه والنظائر البن نجيم )ص:43(، واألشباه والنظائر للسيوطي )ص:36).  (((



196
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

قاعدة )األمور بمقاصدها( وتطبيقاتها في باب الوقف 

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

الثاني المطلب 
أدلة القاعدة

ال بد لكل قاعدة من أصل تستند عليه، وترجع إليه، وهذا األصل إما أن 
يكون منقوالً من الكتاب، والسنة، واإلمجاع، أو اجتهاديًا عن طريق األدلة 
األدلة  تستند عىل  التي  القواعد  من  بمقاصدها(  )األمور  وقاعدة  األخرى، 

من القرآن، والسنة، واإلمجاع، والعقل.

الفرع األول: أدلة القاعدة من القرآن الكريم:

ُحَنَفآَء  ٱدّلِيَن  َلُ  ُمۡلِِصنَي   َ ٱللَّ ِلَۡعُبُدواْ  إِلَّ  ِمُرٓواْ 
ُ
أ تعاىل: ﴿َوَمآ  قال   .(

ٱۡلَقّيَِمة5ِ﴾]البيِّنة:5[.  دِيُن  َوَذٰلَِك  َكٰوةَۚ  ٱلزَّ َوُيۡؤتُواْ  لَٰوةَ  ٱلصَّ َوُيقِيُمواْ 
خيالط  وال  عبادة،  كل  يف  هلل  واإلفراد  والتوجه،  القصد،  هو:  واإلخالص 
النية،  بإخالص  أمرنا  سبحانه  فاهلل  ضالل)))،  وال  رشك،  الطاعة  تلك 
العبادات،  لتصح  إال  ذلك  وما  وكبريه،  صغريه  بأنواعه؛  الرشك  واجتناب 

وتكون مقبولة.

َوَمن  َحۡرثِهِۦۖ  ِف  َلُۥ  نَزِۡد  ٱٓأۡلِخَرةِ  َحۡرَث  يُرِيُد  َكَن  تعاىل: ﴿َمن  قال   .(
نَِّصيٍب20﴾ ِمن  ٱٓأۡلِخَرةِ  ِف  َلُۥ  َوَما  ِمۡنَها  نُۡؤتِهِۦ  ۡنَيا  ٱدلُّ َحۡرَث  يُرِيُد  َكَن 

بالزيادة  جوزي  اآلخرة  عمل  بسعيه  نيته  كانت  من  أي:  ]الشورى:0)[ 

هذا وإن كانت اآلية يف خطاب أهل الكتاب إال أن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص   (((
السبب، واألحاديث التالية هلذه اآلية تؤكد هذا املعنى.
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الدنيا فقط، وليس له مهة  نيته بسعية حتصيل أمور  وباحلسنات، ومن كانت 
يف اآلخرة حرم جزاء اآلخرة))).

الفرع الثاين: أدلة القاعدة من السنة:

). حديث عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر عىل املنرب قال: سمعت رسول اهلل 
مـلسو هيلع هللا ىلص يقول: ))إنام األعامل بالنيات، وإنام لكل امرئ ما نوى، فمن 
هاجر  ما  إىل  فهجرته  ينكحها،  امرأة  إىل  أو  يصيبها،  دنيا  إىل  هجرته  كانت 

إليه(())).

ثلث  وأنه  احلديث،  هذا  فضل  عىل  العلامء  »اتفق  احلديث:  هذا  مكانة 
اإلسالم، وقال بعضهم: ربع اإلسالم، وقال ابن مهدي هللا همحر: يدخل يف 
املبالغة، ووجه  يريد هبذا  بابًا، ولعله  العلم، وقيل يف سبعني  بابًا من  ثالثني 
قسم  بني  فاحلديث  واعتقاد،  وقول  عمل  اإلسالم  أن  اإلسالم:  ثلث  كونه 

االعتقاد والنية، فهو هبذا ثلث اإلسالم«)3).

فدل احلديث أن قبول األعامل وردها حمصور عىل النية، ومبني عليها)4).

اهلل  رسول  قال  قالت:  اهنع هللا يضر  املؤمنني  أم  سلمة  أم  حديث   .(
مـلسو هيلع هللا ىلص: ))يعوذ عائذ بالبيت، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من 

انظر: تفسري القرآن العظيم؛ البن كثري )98/7)).  (((
أخرجه البخاري، كتاب الوحي، كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص؟   (((

))/6(، برقم: ))).
فتح الباري البن حجر ))/))( بترصف.  (3(

انظر: فتح الباري البن حجر ))/))).  (4(
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األرض))) خسف هبم((، فقلت: يا رسول اهلل، فكيف بمن كان كارهًا؟ قال: 
))خيسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة عىل نيته(())).

فدل احلديث عىل أن النية سبب لنجاة العبد املكره، فال يزال اهلل يعفو عنه 
املعايص وأهلها، وهذا هو وجه االستدالل باحلديث،  نيته بغض  إذا كانت 

وفيه الشاهد املراد.

مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  هنع هللا يضر  وقاص  أيب  بن  سعد  حديث   .3
قال: ))إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهلل إال أجرت عليها، حتى ما جتعل 

يف فم امرأتك(()3).

اهلل  وجه  بابتغاء  معلق  النفقة  يف  األجر  حصول  أن  عىل  احلديث  فدل 
حيسن  النووي  لإلمام  كالمًا  هللا همحر  ابن حجر)5)  احلافظ  ونقل  تعاىل)4)، 

الذي  املدينة الرشف  العلامء: كل أرض ملساء ال يشء هبا، وبيداء  النووي: »قال  قال   (((
قدام ذي احلليفة أي إىل جهة مكة«. رشح صحيح مسلم )8)/5).

البيت  يؤم  الذي  باجليش  اخلسف  باب  الساعة،  وأرشاط  الفتن  كتاب  مسلم،  أخرجه   (((
)08/4))(، برقم: ))88)).

أخرجه البخاري، كتاب اإليامن، باب: ما جاء إن األعامل بالنية واحلسبة، ولكل امرئ   (3(
ما نوى ))/0)(، برقم: )56).

انظر: فتح الباري البن حجر )367/5).  (4(
الكناين  حجر  بابن  الشهري:  حممد،  بن  عيل  بن  أمحد  الفضل  أبو  الدين،  شهاب  هو   (5(
علم  املذهب،  الشافعي  والوفاة،  والدار  واملنشأ  املولد  املرصي  األصل،  العسقالين 
األعالم، أمري املؤمنني يف احلديث، توىل القضاء فرتة من عمره، له مصنفات عديدة من 
مولده  كان  الصحابة،  متييز  اإلصابة يف  البخاري،  الباري رشح صحيح  فتح  أشهرها، 
شذرات  ينظر:  مشهورة.  حافلة  جنازته  وكانت  هـ،   85( سنة  وتويف  773هـ،  سنة 

الذهب )70/7)-73)).
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يف  ال يقدح  احلق  وافق  إذا  احلظ  أن  النووي))):  منه  »واستنبط  فقال:  ذكره 
املداعبة، ولشهوة  يقع غالبًا يف حالة  الزوجة  يِف  اللقمة يف  ثوابه؛ ألن وضع 
إذا وجه القصد يف تلك احلالة إىل  النفس يف ذلك مدخل ظاهر، ومع ذلك 
ابتغاء الثواب: حصل له بفضل اهلل، قلت: وجاء ما هو أرصح يف هذا املراد 
أحدكم  بضع  ))ويف  مـلسو هيلع هللا ىلص:  قوله  وهو  اللقمة،  وضع  من 
))نعم،  قال:  ويؤجر؟  شهوته  أحدنا  أيأيت  اهلل  رسول  يا  قالوا:  صدقة((، 

أرأيتم لو وضعها يف حرام...(( احلديث.

قال: وإذا كان هذا هبذا املحل، مع ما فيه من حظ النفس، فام الظن بغريه 
القاعدة؛  هذه  حتقيق  يف  مبالغة  باللقمة  ومتثيله  قال:  فيه،  للنفس  حظَّ  ال  مما 
ألنه إذا ثبت األجر يف لقمة واحدة لزوجة غري مضطرة، فام الظن بمن أطعم 
الذي  اللقمة  ثمن  فوق مشقة  ما مشقته  الطاعات  أو عمل من  ُلَقاَمً ملحتاج، 
حق  يف  هذا  كان  وإذا  يقال:  أن  هذا  ومتام  األدنى،  باملحل  احلقارة  من  هو 
الزوجة مع مشاركة الزوج هلا يف النفع بام يطعمها؛ ألن ذلك يؤثر يف حسن 
بدهنا، وهو ينتفع منها بذلك، وأيضًا فاألغلب أن اإلنفاق عىل الزوجة يقع 

بداعية النفس بخالف غريها، فإنه حيتاج إىل جماهدهتا، واهلل أعلم«))).

هو أبو زكريا، حييى بن رشف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين، النووي، الشافعي،   (((
حميي الدين، عالمة بالفقه واحلديث. مولده ووفاته يف نوا، من قرى حوران، بسورية، 
واليها نسبته، تعلم يف دمشق، وأقام هبا زمنًا طوياًل. من كتبه: هتذيب األسامء واللغات، 
منهاج الطالبني، واملنهاج يف رشح صحيح مسلم. تويف سنة )676هـ(. ينظر: طبقات 

الشافعية الكربى، السبكي، )395/8(، األعالم، خري الدين الزركيل، )49/8)).
فتح الباري ))/66)).  (((
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الفرع الثالث: اإلمجاع:

يستدل هلذه القاعدة بإمجاع املسلمني يف خمتلف العصور عىل املعنى الذي 
تضمنته اآليات واألحاديث السابقة من لدن عرص الصحابة إىل يومنا هذا))).

الفرع الرابع: داللة العقل:

أنه ال يمكن أن يوجد عمل من العاقل املختار بدون نية، ولو ُكلف ذلك 
يعملوا  أن  العباد  كلف  »لو  اإلسالم:  شيخ  قال  يطاق،  ال  بام  تكليفًا  لكان 
عماًل  يعمل  أن  أراد  إذا  أحد  كل  فإن  يطيقون؛  ال  ما  كلفوا  نية  بغري  عمال 

مرشوعًا أو غري مرشوع فعلمه سابق إىل قلبه وذلك هو النية«))).

ينظر: املفصل يف القواعد الفقهية: للباحسني ))7)).  (((
جمموع الفتاوى البن تيمية )8)/ )6)).  (((
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الثالث المطلب 
القواعد الفرعية لهذه القاعدة

اخلمس  الفقهية  القواعد  إحدى  بمقاصدها(  )األمور  قاعدة  تعترب 
بباب  يتعلق  ما  هنا  سأذكر  كثرية،  فرعية  قواعد  حتتها  ويندرج  الكربى، 

الوقف، وأفرد لكل قاعدة فرعًا:

الفرع األول: قاعدة )ال ثواب إال بالنية(:

من القواعد املتفرعة عن قاعدة األمور بمقاصدها قاعدة: )ال ثواب إال 
بالنية()))، فكل من تقرب إىل اهلل سبحانه بتربع، ونوى فيه التعبد واإلخالص 

هلل سبحانه، فإن صاحبه يستحق الثواب، ومن مل ينِو ذلك: فال ثواب له.

)األمور  قاعدة  ألن  األصلية؛  القاعدة  من  أخص  القاعدة  وهذه 
بمقاصدها( تشمل ما يتعلق بالثواب والعقاب حسب نية وقصد املكلف.

الفرع الثاين: قاعدة )النية ال تصح مع الرتدد(:

الفعل ال تكفي، بل ال بد من اجلزم  النية يف  ومفادها: أن جمرد حصول 
يشء،  عىل  التعليق  أو  والتخيري،  الرتدد،  يصح  فال  الرتدد)))،  وعدم  بالفعل 
وال  نافذًا  الوقف  يكون  احلالة  هذه  ويف  اجلزم،  عدم  عىل  يدل  مما  ونحوها 

يلتفت إىل التخيري والتعليق.

ينظر: غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر للحموي: أمحد بن مكي ))/)5).  (((
ينظر: الفروق للقرايف: أمحد بن إدريس )أنوار الربوق يف أنواء الفروق( ))/8))).  (((
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وهذه القاعدة تعترب قيدًا إلطالق القاعدة األصلية، فاألمور بمقاصدها 
حال اجلزم وعدم الرتدد يف القصد، ال عند الرتدد.

لأللفاظ  ال  واملعاين،  للمقاصد  العقود  يف  )العربة  قاعدة  الثالث:  الفرع 
واملباين(:

ومعنى القاعدة: أن »االعتداد يف العقود من بيع ورشاء ونكاح وإجارة 
وذلك  يستعملوهنا«)))،  التي  باأللفاظ  ال  املتعاقدين  بمقاصد  وغريها  وهبة 
فيام إذا تعارض اللفظ مع القصد، وإال فاألصل أن األلفاظ دالة عىل املقاصد.

وهذه القاعدة أخص من القاعدة األصلية؛ لكوهنا خمتصة بالعقود دون 
غريها من األحكام املتعلقة باملكلفني.

الفرع الرابع: قاعدة )كل ما حيتاج للنية ال يفعل عن الغري إال بإذنه()2(:

العبادات واملعامالت  من  النية  إىل  حيتاج  ما  كل  »أن  القاعدة:  ومعنى 
وسائر الترصفات التي تقبل النيابة، ال يؤديه اإلنسان عن غريه من املكلفني 
فالترصفات  رشعًا،  به  يعتد  فال  منه،  إذن  بغري  فعله  فإن  وأمره،  بإذنه  إال 
ذمة  عن  تسقط  ال  والعبادات  الرشعية،  وآثارها  أحكامها  عليها  ترتتب  ال 

املكلف، بل تظل ذمته مشغولة هبا«)3).

تشمل  ألهنا  القاعدة؛  هذه  من  أعم  بمقاصدها(  )األمور  قاعدة  وتعترب 
كل ما حيتاج للنية سواء كان يقبل النيابة أم ال.

موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )7/ 378(، ينظر: القواعد للحصني ))/)40).  (((
أسنى املطالب )0)/375(، وحتفة املحتاج )0)/375).  (((

معلمة زايد )73/6).  (3(
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الفرع اخلامس: قاعدة )نية املؤمن خري من عمله()1(:

اهلل  إىل  التقرب  بقصد  طاعة  فعل  أراد  إذا  املؤمن  »أن  القاعدة:  ومعنى 
تعاىل ثم وقع له ما منع اإلقدام عىل هذا الفعل فإنه يثاب عىل نيته كام لو فعله 

عىل السواء«))).

وبناء عىل ذلك فإن هذه القاعدة أخص من قاعدة )األمور بمقاصدها(؛ 
تتعلق  بمقاصدها(  )األمور  قاعدة  بينام  الصالح،  العمل  بنية  متعلقة  ألهنا 

بالعمل الصالح ونيته، وغري العمل الصالح، ونيته أيضًا.

ال  شتى،  جهات  بني  دائرة  كانت  إذا  )الترصفات  قاعدة  السادس:  الفرع 
تنرصف جلهة إال بالنية()3(:

دائرًا بني  أن يكون  إذا كان ترصفه حيتمل  املكلف  القاعدة: »أن  ومعنى 
اجلهات  عن  ومتييزها  املقصودة  اجلهة  تعيني  نية  من  بد  فال  متعددة  جهات 
واحد  لكل  يصلح  لباًسا  اشرتى  إذا  أيتام  عىل  الويص  أن  مثاله:  األخرى. 

منهم، فإنه ال يتعني ألحدهم إال بالنية«)4).
وغريه،   )(85/6( الطرباين  رواه  مـلسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عن  روي  حديث  نص  هذا   (((
وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع )ص:75))(، ولكن يدل عليها كذلك قول النبي 
إال كانوا معكم،  اقوامًا ما رستم مسريًا وال قطعتم واديًا  باملدينة  ))إن  مـلسو هيلع هللا ىلص: 
حبسهم العذر(( وهو حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري يف كتاب اجلاد والسري باب 
من  ثواب  باب  االمارة  كتاب  ومسلم   ،)(839( برقم:   ،)(6/4( العذر  حبسه  من 

حبسه العذر عن الغزو رقم )8/3)5)(، برقم: )))9)).
معلمة زايد )3/6))).  (((

الذخرية للقرايف ))/44)(، وقواعد الفقه للمقري ))/)0)).  (3(
معلمة زايد )04/6)).  (4(
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وتعترب هذه القاعدة أخص من القاعدة األصل؛ لتعلقها بالترصف الدائر 
بني جهات متعددة، بخالف قاعدة األصل فهي تتعلق بعموم الترصفات.

تتصل  ل  ما  الرشع  أحكام  يف  هبا  عربة  ال  النية  )جمرد  قاعدة  السابع:  الفرع 
بالفعل()1(:

يف  أثر  وال  هبا،  عربة  فال  فعل  أو  قول  هبا  يتصل  مل  إذا  النية  أن  واملعنى 
أحكام الدنيا أحكام اآلخرة التي مدارها عىل النيات))).

وعالقة هذه القاعدة بقاعدة األصل عالقة الفرع باألصل، فهي متفرعة 
عنها ومندرجة حتتها.

غمز عيون البصائر )368/3).  (((
القواعد والضوابط الفقهية وأثرمها يف أحكام األوقاف د. حبيب نامليتي )ص:68).  (((
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المطلب الرابع
القاعدة تطبيقات 

تندرج حتت هذه القاعدة تطبيقات وفروع كثرية منها:

عليه  فتجري  املقاصد،  بحسب  خمتلف  للوقف  التكليفي  احلكم   .(
األحكام اخلمسة بناء عىل قصد املكلف))).

ال  جهة  عىل  الواقف  ينص  أن  مؤبدًا  الوقف  يكون  لكي  يشرتط  ال   .(
تنقطع؛ ألن قصده التأبيد، واألمور بمقاصدها، وهو قول اجلامهري من أهل 
عند  املعتمد  القول  وهو  املالكية)3)،  عند  واملذهب  يوسف)))،  كأيب  العلم، 

الشافعية)4)، واملذهب عند احلنابلة)5).

3. للوقف ألفاظ غري رصحية، وهي ما ُتعرف بالكنايات منها: تصدقت، 
أو أبَّدت، ونحوها، فال يلزم الوقف بمجرد التلفظ هبا، بل ال بد من مراعاة 

النية يف ذلك)6).

الضياع،  عن  الوقف  ملصلحة  صيانة  للرضورة؛  الوقف  بيع  يباح   .4
الوقف حتى صارت  منافع  أو يف حال قلت  به،  االنتفاع  تعطل  وذلك عند 

القواعد والضوابط الفقهية وأثرمها يف أحكام األوقاف د. حبيب نامليتي )ص:59).  (((
ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق للزيلعي، وحاشية الشلبي )6/3)3).  (((

ينظر: خمترص خليل، ابن إسحاق بن موسى )ص:)))).  (3(
ينظر: حاشية اجلمل عىل رشح املنهج )فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب(   (4(

.(58(/3(
ينظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي: عيل بن سليامن )30/7).  (5(

ينظر: املغني البن قدامة )7/6).  (6(
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وحتصيل  واستمراره،  الوقف  رسيان  الواقف  مقصود  ألن  كالعدم.  منافعه 
األجر غري املنقطع، واألمور بمقاصدها))).

ورثته،  إىل  وال  الواقف،  ملك  إىل  يعود  ال  فإنه  الوقف  خرب  إذا   .5
الواقف  قصد  ألن  مثله)))؛  يف  ثمنه  وجيعل  نحوه،  أو  ببيعه،  منه  ويستفاد 

استمرار الثواب، وعدم انقطاعه، واألمور بمقاصدها.

تعاىل؛  اهلل  إىل  به  يتقرب  ال  جمرد  مباح  أمر  عىل  الوقف  صحة  عدم   .6
ألن املقصود من الوقف هو التقرب إىل اهلل تعاىل، وهذا غري موجود يف هذا 

الوقف)3)، وهذا قول احلنفية)4)واحلنابلة)5)، ووجه عند الشافعية)6).

7. من نوى أن ُيوقف ماالً، ومل ينِو فيه التعبد: كان الوقف صحيحًا، وال 
ثواب فيه؛ ألنه مل يقصد الثواب، واألمور بمقاصدها)7).

8. إذا قال الواقف: »وقفت عىل دابة فالن«، فالوقف صحيح، ويكون 
عىل علفها؛ ألن قصد الواقف نفع مالكها، وال يقصد متليك الدابة؛ ألهنا ال 

متلك)8).

ينظر: املغني )30/6).  (((
اإلفصاح البن هبرية ))/54).  (((

جمموع الفتاوى ))9/3)).  (3(
ينظر: حاشية ابن عابدين )4/)34).  (4(

ينظر: املغني )34/8)).  (5(
ينظر: منهاج الطالبني للنووي ))/384).  (6(

ينظر: غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر للحموي: أمحد بن مكي ))/76).  (7(
ينظر: األشباه والنظائر البن امللقن بتحقيق األزهري ))/336).  (8(
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9. من وقف عىل قبيلة كبرية كبني متيم، فال جيب استيعاهبم؛ ألن قصد 
إىل  املفيض  االستيعاب  مع  متعذر  وذلك  صحيحًا،  وقفه  يكون  أن  الواقف 

جهالة املوقوف عليه))).

0). إذا وقف عىل ولده ما دام فقريًا؛ فاستغنى، ثم افتقر، فإنه يستحق 
الوقف؛ ألن مقصود الواقف هنا: ربط االستحقاق بالفقر))).

صح  إليه:  الدنيا  بقاء  يبعد  ما  أو  سنة،  ألف  الفقراء  عىل  وقف  لو   .((
الوقف؛ ألن املقصود التأبيد، ال التأقيت)3).

)). ملك ريع الوقف مرتدد بني ملكه، بمجرد ظهور الريع، أو بوصوله 
ملستحقه، واملرجع يف حتديد ذلك هو قصد الواقف)4).

كعرش  عنها،  يزيد  ال  معينة  بمدة  الوقف  تأجري  الواقف  قيد  لو   .(3
سنوات؛ احتياطًا للوقف، وحفظًا له من الضياع أو االستيالء تقيد به)5).

فريجع  رشوطه،  بعض  من  أو  الوقف،  من  املراد  فهم  أشكل  لو   .(4
للواقف يف تفسري ذلك؛ ألنه األعلم بام نواه وقصده)6).

كفاية النبيه يف رشح التنبيه البن الرفعة )))/77).  (((
حتفة املحتاج )6/)7)).  (((

هناية الزين للجاوي )ص:69)).  (3(
عدة الربوق يف مجع ما يف املذهب من اجلموع والفروق )ص:55)).  (4(

إعالم املوقعني )3 / )9) - )9)).  (5(
الفقهية  والضوابط  القواعد  وينظر:   .)(6(/7( النعامين  الفقه  يف  الربهاين  املحيط   (6(

وأثرمها يف أحكام األوقاف )ص:)6).
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5). من ال جيد ماالً يتصدق به، أو يوقفه، فنوى نية صادقة أنه لو كان 
معه مال، أنه سيتصدق به، ويوقفه هلل تعاىل؛ فإن له ثواب الواقفني))).

6). لو عرض للوقف ما يمنع من االستمرار والدوام يف الوقف، فظاهر 
النصوص أنه ال ينقطع أجره، ألن قصد الواقف دوامه واستمراره، واألمور 

بمقاصدها.

منتفعًا  كان  أو  عليهم،  املوقوف  مجلة  من  للوقف  الناظر  كان  لو   .(7
ترصف  هل  نيته:  بحسب  ترصفه  يف  فينظر  مثاًل،  له  مستأجرًا  بالوقف، 
فإن  به)))؟  منتفعًا  باعتباره  أو  باعتبار كونه موقوفًا عليه،  أو  ناظرًا،  باعتباره 

املرجع يف حتديد ذلك إىل نيته.

ترصفه  فإن  األوقاف،  من  لعدد  النظارة  متعدد  الناظر  كان  لو   .(8
ألحدها -فيام حيتمل الترصف لغريه- يتحدد بالنية.

ومل  رشائه،  بعد  بوقفه  يرصح  ومل  وقفه،  بنية  عقارًا  اشرتى  لو  ما   .(9
نيته)3)؛ ألن األمور بمقاصدها، وهنا وجد  ينطق به؛ فال يعترب وقفًا بمجرد 

القصد، ومل يوجد العمل.

حتفة األحوذي للمباركفوري )507/6).  (((
البحر الرائق )6/5))).  (((

حاشيتا قليويب وعمرية )3/)0)(، والقواعد للحصني ))/49)).  (3(
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المطلب الخامس
المبادئ والقرارات المخرجة على قاعدة: األمور 

بمقاصدها

واهليئة  العليا  القضائية  اهليئة  عن  الصادرة  القرارات  من  جمموعة  هناك 
الدائمة والعامة بمجلس القضاء األعىل واملحكمة العليا يمكن خترجيها عىل 

هذه القاعدة، وهي كام ييل:

أوالً: جمموعة من القرارات تتعلق ببيع الوقف:

نقل  ه: »عدم جواز  الوقف للخارج، ونصُّ نقل  ). قرار بخصوص منع 
الوقف إىل خارج اململكة؛ ألن النقل بيع، وقد نص الفقهاء عىل عدم جواز 

بيع الوقف إال إذا تعطلت منافعه«))).

الوقف  بيع رقبة  ه: »ال جيوز  الوقف، ونصُّ بيع رقبة  ). قرار بخصوص 
إال بمسوغ رشعي لدى القايض«))).

ه: »املقابر أوقاف عىل األموات،  3. قرار بخصوص منع بيع املقابر، ونصُّ
بالنسبة  املنافع  وتعطل  منافعها،  تعطلت  إذا  إال  بيعها  يصح  ال  واألوقاف 
املحاكم  بواسطة  إال  التعذر  هذا  يعرف  وال  فيها،  الدفن  تعذر  هو  للمقربة 
الرشعية التي تصدر اإلذن بالبيع بعد توفر املسوغ، وانتفاء املوانع، وُيشرتى 
بخصوص  وقرار  املباعة«.  املقربة  بدل  مقربة  لتكون  أخرى  أرض  بالقيمة 

والعامة  الدائمة  واهليئة  العليا  القضائية  اهليئة  عن  الصادرة  والقرارات  املبادئ  انظر:   (((
بمجلس القضاء األعىل واملحكمة العليا، القرار رقم: )404).

انظر: املصدر السابق، القرار رقم: )4)4).  (((
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ه: »ال جيوز بيع الوقف إال  املنع من بيع الوقف إال عند تعطل منافعه، ونصُّ
إذا تعطلت منافعه، أو ثبت للقايض أن بيعه أنفع للوقف«))).

ه: »الوقف ال يصح بيعه إال إذا تعطلت منافعه، أو  4. وقرار آخر ونصُّ
ملصلحة تعود عليه، وعىل مستحقيه، وثبت ذلك لدى احلاكم الرشعي«))).

ه:  5. قرار بخصوص بيع الوقف متعطل املنافع بعد ثبوت الغبطة، ونصُّ
»إذا كان الوقف متعطل املنافع، فيباع بعد ثبوت الغبطة، ويضم إليه قيمة ما 

اقتطع منه، وُيشرتى بدل ُيِغل«)3).
البيع  أن  بمقاصدها(،  )األمور  قاعدة  القرارات عىل  ووجه ختريج هذه 
ال يكون إال عند تعطل منافع الوقف، أو ملصلحة أرجح من مصلحة بقائه، 
وذلك قصد معترب إذ يف البيع عند التعطيل واستبداله بغريه استمرار للوقف، 
بقائه  بيعة ملصلحة راجحة أجرًا أعظم من مصلحة  انقطاع كام أن يف  وعدم 

املرجوحة.

ثانيًا: قراران متعلقان بنزع الوقف:

ه: »توضع قيمة ما ُنزع  ). قرار بخصوص قيمة ما ُنزع من الوقف، ونصُّ
املتصرب  ورثة  وُيعطى  الوقف،  ألهل  ريعه  يعود  وقف  يف  الوقف  رقبة  من 

الباقي بقسطه من األجرة«)4).
انظر: املصدر السابق، القرار رقم: )9)0-4)4).  (((

انظر: املصدر السابق، القرار رقم: ))50).  (((
والعامة  الدائمة  واهليئة  العليا  القضائية  اهليئة  عن  الصادرة  والقرارات  املبادئ  انظر:   (3(

بمجلس القضاء األعىل واملحكمة العليا، القرار رقم: )437).
انظر: املصدر السابق، القرار رقم: )443).  (4(
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عدم  مع  بأنقاضه)))،  الوقف  نزع  »إذا  ه:  ونصُّ مشابه،  آخر  وقرار   .(
تنتهي  التي  اإلجارة  حكم  هلا  األرض  هذه  فإن  بمدة،  إجارة  عقد  وجود 
بزوال االنتفاع هبا، ولذا فإن ألهل األنقاض قيمة األنقاض توضع يف بدهلا، 

وألهل األرض قيمة األرض توضع يف بدهلا«))).

أن  بمقاصدها(،  )األمور  قاعدة  عىل  القرارين  هذين  ختريج  ووجه 
الواقف قصده من وقفه هو النفع، وال ُينَزع الوقف إال ملصلحة عامة، وذلك 

نفع عام حمقق لقصد الواقف.

ثالثًا: قراران متعلقان بَِغلَّة الوقف:

ه: »املصادقة عىل حكم تضمن  ). قرار بإصالح الوقف من غلته، ونصُّ
أن ما حيتاجه الوقف من إصالح يكون من الغلة مادم أن له غلة«)3).

يستحق من غلة  املستحق ال  فإن  العقار،  املقدم يف غلة  »الوقف هو   .(
العقار إال الفاضل من الوقف، وهبذا يغلب جانب الوقف«)4).

القرارين عىل قاعدة )األمور بمقاصدها( أن قصد  ووجه ختريج هذين 
يتحقق برصف جزء  القصد  والدوام، وهذا  االستمرار  الوقف  من  الواقف 

من الغلة إلصالحه، وترميمه، وبالتايل جاز ذلك بناء عىل هذا القصد.
عىل  اصطالحًا  ويطلق  البناء،  هدم  بقايا  أو  وهدم،  نقض  الذي  البناء  اسم  النقض:   (((
البناء والشجر املقام عىل األرض، ويطلق عىل ما يكون بعد النقض من آالت. قاموس 

مصطلحات الوقف ))/53))
انظر: املصدر السابق، القرار رقم: )433).  (((
انظر: املصدر السابق، القرار رقم: )7)4).  (3(
انظر: املصدر السابق، القرار رقم: )436).  (4(
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رابعًا: قرار متعلق بتعيني ناظر الوقف:

قيامه  اهلدف  كان  إذا  ثبوته،  قبل  للوقف  ناظر  تعيني  »جيوز  ه:  ونصُّ
باإلثبات حتى ال يضيع الوقف«))).

ووجه ختريج هذا القرار عىل قاعدة األمور بمقاصدها، أن تعيني الناظر 
معه  جيوز  صحيح  قصد  وذلك  الوقف،  ضياع  عدم  لقصد  هذه  واحلالة 

التعيني.

خامسًا: قرار متعلق بوقف مجيع املال:

ه: »وقف مجيع املال بحيث حُيال بني الورثة وبني اقتسامه، ويرتتب  ونصُّ
عليه حرمان نسل البنات وقف جنف استنكره املحققون من أهل العلم«))).

ووجه ختريج هذا القرار عىل القاعدة: أن قصد الواقف بوقفه مجيع املال 
هو حرمان نسل البنات، وهذا قصد يسء وظلم يمنع ذلك بناء عليه.

انظر: املصدر السابق، القرار رقم: )434).  (((

انظر: املصدر السابق، القرار رقم: ))46).  (((
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المطلب السادس
النوازل الفقهية المخرجة على قاعدة )األمور 

بمقاصدها(

من النوازل الفقهية التي يمكن أن خترج عىل هذه القاعدة ما ييل:

تعطل  فال  أهل  يوجد  ومل  فقط،  عقبه  يف  النظارة  الواقف  جعل  إذا   .(
النظارة منهم بل يضم هلم غريهم حتقيقًا لقصده ومراعاة ملصلحة الوقف.

تعود  بأوقاف  الغرب  بالد  يف  الكفار  من  وغريهم  النصارى،  تربع   .(
غلتها عىل فقراء املسلمني، أو عىل اجلمعيات اخلريية، أو املؤسسات اإلغاثية 
يثاب  إنه ال  القاعدة من حيث  تتعلق هبذه  النازلة  باملسلمني، وهذه  اخلاصة 
اهلل  مرضاة  ابتغاء  وتربعاهتم  بأوقافهم  يقصدون  ال  هؤالء  مثل  ألن  عليها؛ 

تعاىل، وال تصح نيتهم إن نووا ذلك ألن من رشط صحة النية اإلسالم))).

3. وقف الكفار أيضًا يف بالد الغرب عىل املساجد، واملصاحف، والكتب 
الرشعية، فإنه وإن صح فال يثاب عىل ذلك؛ ألنه ال ثواب إال بنية))).

واجلنيهات،  والدراهم  كالرياالت  العمالت  من  شيئًا  وقف  من   .4
واستمرار  التأبيد،  الواقف  قصد  كان  وملا  النقدية،  األوراق  من  ذلك  وغري 
الثواب، واألمور بمقاصدها، فإنه ينتفع هبا عىل وجه ال تفنى معه كإقراض 

املحتاجني، واملضاربة هبا، ورصف ربحها فيام وقفت له ونحو ذلك)3).
انظر: النوازل الوقفية للمشيقح )ص:93).  (((

انظر: املصدر السابق )ص:97).  (((
انظر: املصدر السابق )ص:46)).  (3(
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النقد،  بقيمة  يتغري  فإنه  ريال،  ألف  كامئة  النقد  من  شيئًا  وقف  من   .5
يرتفع،  وتارة  مثاًل،  ألفًا  تسعني  تساوي  ألف  املائة  فتصبح  ينخفض  فتارة 
الواقف  قصد  يراعى  فهاهنا  ريال،  آالف  وعرشة  مائة  ألف  املائة  فتساوي 
من تأبيد الوقف واستمرار األجر، فيزاد يف األصل املوقوف من الغلة حتى 

لدفع انخفاض القيمة))).

قبل  من  معينة  أمواهلا يف مشاريع  تستثمر  وقفية  أنشئت صناديق  إذا   .6
تنموية  مشاريع  عليها  املنصوص  غري  املشاريع  من  وجد  أنه  إال  الواقفني، 
ذات خماطر قليلة، وربح أفضل، فإن إلدارة الصندوق أن تستثمر فيها مراعاة 

لقصد الواقف من رغبة باألجر الكثري، ومحاية مصلحة وقفه))).

من  واحلد  اجلريمة،  كشف  لغرض  مدربة  الكالب  وقف  جيوز   .7
انتشارها؛ ألن هذا قصد صحيح معترب رشعًا؛ واألمور بمقاصدها)3).

أو  الوقف،  أصل  تنمية  يف  الوقف  ريع  من  الفائض  استثامر  جواز   .8
النفقات  وحسم  حصصهم،  عليهم  املوقوف  أخذ  بعد  أيضًا  الريع  تنمية 
واملخصصات؛ ألن قصد الواقف بقاء األصل املوقوف، وكذلك األجر ويف 

ذلك حتقيق هلذا القصد، واألمور بمقاصدها)4).

انظر: املصدر السابق )ص:)5)).  (((
انظر: املصدر السابق )ص:)5)، 53)).  (((

انظر: املصدر السابق )ص:)))- 5))).  (3(
انظر: القضايا املعارصة يف فقه املعامالت املالية ))/3)8( ضمن املوسوعة امليرسة يف   (4(

فقه القضايا املعارصة.
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لصيانته،  الوقف؛  ريع  من  املتجمعة  املخصصات  استثامر  جواز   .9
الواقف  قصد  أن  عىل  بناء  ذلك  عىل  رشطه  يف  ينص  مل  ولو  إعامره،  وإعادة 

بقاء املوقوف، واألمور بمقاصدها))).

من  كثري  احلارض  العرص  يف  وجدت  الواقف.  رشط  تغيري  جيوز   .(0
واملصلحة  األثر  من  هلا  والدعوية  العلمية  واملؤسسات  اخلريية،  اجلمعيات 
بام هو  يتعلق  مما  الواقف  يغري رشط  أن  ما يمكن معه  العامة، وعظم األجر 
يلحقه  الذي  الواقف األجر  أن مقصد  والغناء، ويبنى ذلك عىل  األثر  قليل 
قصد  معه  فيتحقق  أجرًا،  أعظم  يكون  هذا  مثل  أن  شك  وال  موته،  بعد 

الواقف أكثر مما وقفه عليه، واألمور بمقاصدها))).

انظر: املصدر السابق ))/3)8).  (((
انظر: النوازل الوقفية للمشيقح )ص:70)).  (((
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الخاتمة
ويف ختام هذا البحث أذكر ما توصلت إليه من النتائج:

وترصفاهتم  املكلفني،  أعامل  أن  بمقاصدها(:  )األمور  قاعدة  معنى   -
الرشعية  وأحكامها  نتائجها  عليها  ترتتب  واالعتقادية  والفعلية،  القولية، 

تبعًا ملقصود املكلف وغايته من ورائها.
- هلذه القاعدة ألفاظ عدة منها: )ال عمل ملن ال نية له، وال أجر ملن ال 
بالنيات واالحتساب(،  إنام هي  بنية(، و)األعامل  حسبة له(، و)ال عمل إال 
األعامل  و)إنام  واهلمم(،  والنيات  واملقاصد  الرسائر  عىل  و)املعول 

بمقاصدها(، و)إدارة األمور يف األحكام عىل قصدها(.
- من رشوط النية: اإلسالم، وعدم املنايف، والعلم باملنوي.

- دل عىل اعتبار هذه القاعدة: القرآن، والسنة، واإلمجاع، والعقل.
- ذكرت هلذه القاعدة سبع قواعد فرعية: األوىل: )ال ثواب إال بالنية(، 
للمقاصد  العقود  يف  )العربة  والثالثة:  الرتدد(،  مع  تصح  ال  )النية  والثانية: 
واملعاين، ال لأللفاظ واملباين(، والرابعة: )كل ما حيتاج للنية ال يفعل عن الغري 
بإذنه(، واخلامسة: )نية املؤمن خري من عمله(، والسادسة: )الترصفات  إال 
والسابعة:  بالنية(،  إال  جلهة  تنرصف  ال  شتى،  جهات  بني  دائرة  كانت  إذا 

)جمرد النية ال عربة هبا يف أحكام الرشع ما مل تتصل بالفعل(.
قضائيًا،  قرارًا  عرش  وأحد  فقهيًا،  فرعًا  عرشين  القاعدة  هلذه  ذكرت   -

وعرش نوازل وقفية، كلها خترج عىل هذه القاعدة العظيمة.
آله  وعىل  حممد،  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  العاملني،  رب  هلل  واحلمد 

وصحبه أمجعني.
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المراجع
أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، زين . )

الدين أبو حييى السنيكي )املتوىف: 6)9هـ(، النارش: دار الكتاب اإلسالمي.
بن . ) إبراهيم  بن  الدين  زين  النعامن،  حنيفة  أيب  مذهب  عىل  والنظائر  األشباه 

حممد، املعروف بابن نجيم املرصي )املتوىف: 970هـ(، وضع حواشيه وخرج 
لبنان،  العلمية، بريوت،  الكتب  دار  النارش:  الشيخ زكريا عمريات،  أحاديثه: 

الطبعة: األوىل، 9)4)هـ - 999)م.
عيل . 3 بن  عمر  أبو حفص  الدين  رساج  الفقه،  قواعد  يف  والنظائر  األشباه 

امللقن )املتوىف: 804 هـ(، حتقيق ودراسة: مصطفى  بابن  األنصاري املعروف 
اململكة  الرياض،  والتوزيع،  للنرش  القيم  ابن  دار  النارش:  األزهري،  حممود 
مرص  مجهورية  القاهرة،  والتوزيع،  للنرش  عفان  ابن  دار  السعودية،  العربية 

العربية، الطبعة: األوىل، )43)هـ - 0)0)م.
)املتوىف: . 4 السبكي  الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج  والنظائر،  األشباه 

)77هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، ))4)هـ- )99)م.
)املتوىف: . 5 السيوطي  الدين  جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  والنظائر،  األشباه 

))9هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، ))4)هـ - 990)م
أيوب . 6 بن  بكر  أيب  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  العاملني،  رب  عن  املوقعني  إعالم 

وخرج  عليه  وعلق  له  قدم  )75هـ(،  )املتوىف:  اجلوزية  قيم  بابن  املعروف 
التخريج:  يف  شارك  سلامن،  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبو  وآثاره:  أحاديثه 
أبو عمر أمحد عبد اهلل أمحد، النارش: دار ابن اجلوزي للنرش والتوزيع، اململكة 

العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 3)4)هـ.
األعالم، خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس، الزركيل الدمشقي، . 7

دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عرشة، مايو )00)م.
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الذهيل . 8 هبرية  بن  حممد  بن(  ة  )ُهَبرْيَ بن  ليحيى  الصحاح  معاين  عن  اإلفصاح 
املنعم  عبد  فؤاد  املحقق:  560هـ(،  )املتوىف:  الدين  املظفر، عون  أبو  الشيبايّن، 

أمحد، النارش: دار الوطن، سنة النرش: 7)4)هـ.
حنبل، . 9 بن  أمحد  اإلمام  مذهب  عىل  اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف 

)املتوىف:  الصاحلي  الدمشقي  املرداوي  بن سليامن  أبو احلسن عيل  الدين  عالء 
885هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: األوىل، 9)4)هـ.

البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن . 0)
بن  ملحمد  الرائق  البحر  تكملة  آخره:  ويف  970هـ(،  )املتوىف:  املرصي  نجيم 
وباحلاشية:  38))هـ(،  بعد  )املتوىف  القادري  احلنفي  الطوري  عيل  بن  حسني 

منحة اخلالق البن عابدين، النارش: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية.
تاج العروس من جواهر القاموس، حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني، أبو . ))

الفيض، امللقب بمرتىض الزبيدي، حتقيق: جمموعة من املحققني، دار اهلداية.
حمجن . )) بن  عيل  بن  عثامن  الشلبي،  وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 

شهاب  احلاشية:  743هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  الزيلعي  الدين  فخر  البارعي، 
الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس الشلبي )املتوىف: 
))0)هـ(، النارش: املطبعة الكربى األمريية، بوالق، القاهرة، الطبعة: األوىل، 

3)3)هـ.
عبد . 3) بن  الرمحن  عبد  حممد  العال  أبو  الرتمذي،  جامع  برشح  األحوذي  حتفة 

الرحيم املباركفوري )املتوىف: 353)هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت.
حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، روجعت . 4)

التجارية  املكتبة  النارش:  العلامء،  من  جلنة  بمعرفة  نسخ  عدة  عىل  وصححت: 
النرش:  عام  طبعة،  بدون  الطبعة:  حممد،  مصطفى  لصاحبها  بمرص  الكربى 

357)هـ - 983)م.



219
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

قاعدة )األمور بمقاصدها( وتطبيقاتها في باب الوقف 

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

تفسري القرآن العظيم، إلسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي . 5)
للنرش  طيبة  دار  النارش:  سالمة،  حممد  بن  سامي  املحقق:  774هـ(،  )املتوىف: 

والتوزيع، الطبعة: الثانية، 0)4)هـ - 999) م.
بن . 6) عيل  بن  العارفني  تاج  بن  الرؤوف  لعبد  التعاريف،  مهامت  عىل  التوقيف 

النارش: عامل  القاهري )املتوىف: )03)هـ(،  املناوي  العابدين احلدادي ثم  زين 
الكتب 38 عبد اخلالق ثروت، القاهرة، الطبعة: األوىل، 0)4)هـ-990)م.

حممد . 7) حتقيق:  الدسوقي،  عرفه  حممد  الكبري،  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية 
عليش، دار الفكر، بريوت.

النارش: . 8) عمرية،  الربليس  وأمحد  القليويب  سالمة  أمحد  وعمرية،  قليويب  حاشيتا 
دار الفكر، بريوت، الطبعة: بدون طبعة، 5)4)هـ-995)م.

املالكي . 9) الرمحن  عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أبو  الذخرية، 
حجي،  حممد   :(3  ،8  ،( جزء  املحقق:  684هـ(،  )املتوىف:  بالقرايف  الشهري 
جزء )، 6: سعيد أعراب، جزء 3 - 5، 7، 9 - )): حممد بو خبزة، النارش: 

دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: األوىل، 994)م.
احلسن، . 0) بن  رجب  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الدين  زين  احلنابلة،  طبقات  ذيل 

الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، احلنبيل، حتقيق: د. عبد الرمحن بن سليامن 
العثيمني، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة: األوىل.

العزيز . )) عبد  بن  بن عمر  أمني  عابدين، حممد  ابن  املختار،  الدر  املحتار عىل  رد 
بريوت،  الفكر،  دار  النارش:  )5))هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  الدمشقي  عابدين 

الطبعة: الثانية، ))4)هـ - )99)م.
العامد . )) ابن  حممد  بن  أمحد  بن  احلي  عبد  ذهب،  من  أخبار  يف  الذهب  شذرات 

الَعكري احلنبيل، أبو الفالح، حتقيق: حممود األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق، 
بريوت، الطبعة: األوىل، 406)هـ - 986)م.
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اهلل . 3) رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  )اجلامع  البخاري  صحيح 
مـلسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه(، حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، 
النجاة )مصورة عن  دار طوق  النارش:  النارص،  نارص  بن  املحقق: حممد زهري 

السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األوىل، ))4)هـ.
صحيح مسلم )املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل . 4)

النيسابوري )املتوىف:  مـلسو هيلع هللا ىلص(، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  املحقق:  )6)هـ(، 

بريوت.
ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين، بن احلاج . 5)

نوح بن نجايت بن آدم، األشقودري األلباين )املتوىف: 0)4)هـ(، أرشف عىل 
طبعه: زهري الشاويش، النارش: املكتب اإلسالمي.

السبكي، . 6) الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج  الكربى،  الشافعية  طبقات 
للطباعة  هجر  احللو،  حممد  الفتاح  عبد  د.  الطناحي،  حممد  حممود  د.  حتقيق: 

والنرش والتوزيع، الطبعة: الثانية، 3)4)هـ.
أمحد . 7) العباس  أبو  والفروق،  اجلموع  من  املذهب  يف  ما  مجع  يف  الربوق  عدة 

)قسم  من  جزء  أصل  فارس،  أبو  محزة  وحتقيق:  دراسة  الونرشييس،  حييى  بن 
قسم  من  ماجستري  رسالة  األيامن(  كتاب  إىل  الكتاب  أول  من  أي  العبادات، 
الكتاب  املحقق  أكمل  ثم  بطرابلس،  الفاتح  بجامعة  اإلسالمية  الدراسات 
األوىل،  الطبعة:  لبنان،  بريوت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  النارش:  ذلك،  بعد 

0)4)هـ - 990) م.
غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، أمحد بن حممد مكي، أبو العباس، . 8)

شهاب الدين احلسيني احلموي احلنفي )املتوىف: 098)هـ(، النارش: دار الكتب 
العلمية، الطبعة: األوىل، 405)هـ - 985)م.
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فتح الباري رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين . 9)
الشافعي )املتوىف: )85هـ(، النارش: دار املعرفة، بريوت، 379)هـ، رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل 
طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن 

باز.
اهلامم . 30 بابن  املعروف  السيوايس  الواحد  عبد  بن  حممد  الدين  كامل  القدير،  فتح 

)املتوىف: )86هـ(، النارش: دار الفكر.
اجلمل، . )3 بحاشية  املعروف  الطالب  منهج  رشح  بتوضيح  الوهاب  فتوحات 

)املتوىف:  باجلمل  املعروف  األزهري،  العجييل  منصور  بن  عمر  بن  سليامن 
04))هـ(، النارش: دار الفكر.

بن . )3 أمحد  الدين  شهاب  العباس  أبو  الفروق،  أنواء  يف  الربوق  أنوار   = الفروق 
إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف )املتوىف: 684هـ(، النارش: عامل 

الكتب.
436)هـ-. 33 الكويت،  لألوقاف،  العامة  األمانة  الوقف،  مصطلحات  قاموس 

5)0)م.
رضا . 34 غالم  حبيب  األوقاف،  أحكام  يف  وأثرمها  الفقهية  والضوابط  القواعد 

نامليتي، النارش: األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، سنة النرش: 9)0)م، 
الطبعة األوىل.

احلصني« . 35 الدين  »تقي  بـ  املعروف  املؤمن  عبد  بن  حممد  بن  بكر  أبو  القواعد، 
الشعالن،  اهلل  عبد  بن  الرمحن  عبد  د.  وحتقيق:  دراسة  9)8هـ(،  )املتوىف: 
للمحققني،  ماجستري  رسالتا  أصله  البصييل،  حسن  بن  حممد  بن  د. جربيل 
السعودية،  العربية  اململكة  الرياض،  والتوزيع،  للنرش  الرشد  مكتبة  النارش: 

الطبعة: األوىل، 8)4)هـ - 997)م.
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القواعد، حممد بن حممد بن أمحد املقري أبو عبد اهلل، املحقق: أمحد بن عبد اهلل . 36
بن محيد.

الدين . 37 حسام  عيل،  بن  حجاج  بن  عيل  بن  احلسني  البزودي،  رشح  الكايف 
)رسالة  قانت  حممد  سيد  الدين  فخر  املحقق:  ))7هـ(،  )املتوىف:  السغناقي 
))4)هـ  األوىل،  الطبعة:  والتوزيع،  للنرش  الرشد  مكتبة  النارش:  دكتوراه(، 

- )00)م.
عالء . 38 حممد،  بن  أمحد  بن  العزيز  لعبد  البزدوي،  أصول  رشح  األرسار  كشف 

الدين البخاري احلنفي )املتوىف: 730هـ(، النارش: دار الكتاب اإلسالمي.
العباس، . 39 أبو  األنصاري،  عيل  بن  حممد  بن  أمحد  التنبيه،  رشح  يف  النبيه  كفاية 

حممد  جمدي  املحقق:  0)7هـ(،  )املتوىف:  الرفعة  بابن  املعروف  الدين،  نجم 
رسور باسلوم، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 009)م.

والعامة . 40 الدائمة  واهليئة  العليا  القضائية  اهليئة  عن  الصادرة  والقرارات  املبادئ 
بمجلس القضاء األعىل واملحكمة العليا، إصدار مركز البحوث بوزارة العدل 

باململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 438)هـ - 7)0)م.
تيمية احلراين . )4 العباس أمحد بن عبد احلليم بن  أبو  الدين  الفتاوى، تقي  جمموع 

)املتوىف: 8)7هـ(، املحقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، النارش: جممع امللك 
فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، عام 

النرش: 6)4)هـ-995)م.
املريس، . )4 سيده  بن  إسامعيل  بن  عيل  احلسن  أليب  األعظم،  واملحيط  املحكم 

)املتوىف: 458هـ(، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، 
000)م.

املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، أبو املعايل برهان الدين . 43
)املتوىف:  احلنفي  البخاري  مازة  بن  عمر  بن  العزيز  عبد  بن  أمحد  بن  حممود 
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العلمية،  الكتب  دار  النارش:  اجلندي،  سامي  الكريم  عبد  املحقق:  6)6هـ(، 
بريوت - لبنان، الطبعة: األوىل، 4)4)هـ - 004)م.

اجلندي . 44 الدين  ضياء  موسى،  بن  إسحاق  بن  خليل  خليل،  العالمة  خمترص 
دار احلديث،  النارش:  املحقق: أمحد جاد،  776هـ(،  )املتوىف:  املالكي املرصي 

القاهرة، الطبعة: األوىل، 6)4)هـ-005)م.
أبو . 45 الشامي،  اللخمي  مطري  بن  أيوب  بن  أمحد  بن  سليامن  األوسط،  املعجم 

حممد،  بن  اهلل  عوض  بن  طارق  املحقق:  360هـ(،  )املتوىف:  الطرباين  القاسم 
عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني، النارش: دار احلرمني، القاهرة.

معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو احلسني . 46
)املتوىف: 395هـ(، املحقق: عبد السالم حممد هارون، النارش: دار الفكر، عام 

النرش: 399)هـ - 979)م.
هنيان . 47 آل  سلطان  بن  زايد  مؤسسة  واألصولية،  الفقهية  للقواعد  زايد  معلمة 

لألعامل اخلريية واإلنسانية، النارش: مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعامل 
الدويل،  اإلسالمي  الفقه  جممع  اإلسالمي  التعاون  منظمة  واإلنسانية،  اخلريية 

سنة النرش: 434)هـ - 3)0)م، الطبعة: األوىل.
املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس . 48

أبو حممد، دار الفكر، بريوت، الطبعة: األوىل، 405)هـ.
املفصل يف القواعد الفقهية، ليعقوب الباحسني، دار التدمرية، الطبعة: الثانية، . 49

)43)هـ - ))0)م.
الزركيش . 50 هبادر  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  لبدر  الفقهية،  القواعد  يف  املنثور 

)املتوىف: 794هـ(، النارش: وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، 405)هـ 
- 985)م.
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الدين حييى بن رشف . )5 أبو زكريا حميي  الفقه،  املفتني يف  الطالبني وعمدة  منهاج 
دار  النارش:  عوض،  أمحد  قاسم  عوض  املحقق:  676هـ(،  )املتوىف:  النووي 

الفكر، الطبعة: األوىل، 5)4)هـ-005)م.
املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف . )5

النووي )املتوىف: 676هـ(، النارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: 
الثانية، )39)هـ.

يوسف . 53 بن  عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الشافعي،  اإلمام  فقه  يف  املهذب 
الشريازي )املتوىف: 476هـ(، النارش: دار الكتب العلمية.

النارش: . 54 بورنو،  آل  بن حممد  بن أمحد  الفقهية، حممد صدقي  القواعد  موسوعة 
مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 4)4) هـ - 003) م.

املوسوعة امليرسة يف فقه القضايا املعارصة، قسم املعامالت املالية، إعداد: مركز . 55
التميز البحثي، الطبعة: األوىل، 435)هـ.

إقلياًم، . 56 البنتني  اجلاوي  نووي  عمر  بن  حممد  املبتدئني،  إرشاد  يف  الزين  هناية 
التناري بلدًا )املتوىف: 6)3)هـ(، النارش: دار الفكر، بريوت، الطبعة: األوىل.

دايل . 57 بن  راشد  الشيخ  كريس  النارش:  املشيقح،  خالد  األوقاف،  يف  النوازل 
لدراسات األوقاف، 433)هـ-))0)م.
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الوقف الذي في حكم الوصية

د. عبد العزيز بن سليمان العيسى
األستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن

بالمعهد العالي للقضاء 
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المقدمة

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، أما بعد:

العاملني، ومن أعظم أبواب  القربات لرب  الفقه يف الدين من أَجلِّ  فإن 
الفقه ما يتعلق بالوصايا واألوقاف، فهي من أَجلِّ عقود التربعات، وأعظمها 
البالد  يف  احلياة  مناحي  شتى  دعم  يف  ظاهر  أثر  من  عليه  تشتمل  ملا  أثرًا؛ 
من  كان  لذا  خاص؛  وجٍه  عىل  والدعوية  العلمية  املسرية  ودعم  اإلسالمية، 
التداخل  بينهام من  ملا  والتنبيه  للناس،  الوصايا واألوقاف  بيان أحكام  املهم 
وأحكامهام،  حقيقتهام  يف  االختالف  لوجود  وذلك  االلتباس،  حيصل  لئال 
أو  اآلخر،  حكم  يأخذ  العقدين  أحد  فتجد  بينهام،  الشبه  وجوه  كثرة  مع 
بعض أحكامه، بحسب قربه من حقيقته وغاياته، وقد حيصل اخللل يف بيان 
من  التحقق  دون  العقد  ظاهر  إىل  النظر  بسبب  وتطبيقها  األحكام  بعض 
تأخذ  حقيقتها  ويف  وقف،  أهنا  ظاهرها  يف  العقود  فبعض  وغايته؛  حقيقته 
فيها احلكم  يتنازع  التي  املسائل  بيان  املشاركة يف  لذا أحببُت  الوصية،  حكم 
عليه  ما  وذكر  فيها،  الكالم  وحترير  بجمعها  وذلك  والوصيَّة،  الوقف  بني 
الذي يف حكم  )الوقف  القضائي غالبًا، فوقع االختيار عىل موضوع  العمل 
الوصية(؛ إذ مل أقف عىل من بحث يف هذا املوضوع، واعتنى بجمع مسائله، 

وذكر ما عليه العمل القضائي يف اململكة العربية السعودية.

أسباب اختيار املوضوع:

وتتلخص أسباب اختيار املوضوع وأمهيته باألمور اآلتية:
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األول: أمهية أحكام األوقاف والوصايا.

ة والعامة لبيان أحكام األوقاف  الثاين: حاجة كثري من الناس من اخلاصَّ
والوصايا.

الثالث: وجود التشابه بني أحكام األوقاف والوصايا يف كثري من املسائل.

الذي  الوقف  موضوع  يف  لة  مفصَّ مستقلة  دراسات  وجود  عدم  الرابع: 
يف حكم الوصيَّة.

البحث: منهج 

سلكت يف هذا البحث املنهج املعتمد يف الدراسات األكاديمية املشتمل 
األقوال،  أدلة  واستيفاء  املعتمدة،  املصادر  من  الفقهية  املذاهب  ذكر  عىل 
وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وختريج األحاديث واآلثار من مصادرها 
خامتة  ذكر  ثم  الكلامت،  من  الغريب  وتفسري  درجتها،  وبيان  املعتمدة، 
وفهرس  البحث  ملصادر  فهرس  ووضع  النتائج،  أبرز  عىل  مشتملة  البحث 

للموضوعات.

خطة البحث:

يشتمل البحث عىل مقدمة ومتهيد ومبحثني:

املقدمة:

وأسباب  املوضوع  أمهية  وبيان  عليه،  والثناء  اهلل  محد  عىل  وتشتمل 
اختياره، ومنهج البحث وخطته.
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متهيد:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: رشح مفردات العنوان، وبيان املراد منه.

املطلب الثاين: اجلمع والفرق يف أحكام الوصية والوقف.

املبحث األول: الوقف يف مرض املوت:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: الوقف عىل األجنبي يف مرض املوت.

املطلب الثاين: الوقف عىل الورثة يف مرض املوت:

وفيه مسألتان:

املسألة األوىل: الوقف عىل مجيع الورثة بقدر إرثهم.- 

ختصيص -  أو  إرثهم،  مقدار  بغري  الورثة  عىل  الوقف  الثانية:  املسألة 
بالوقف. بعضهم 

املطلب الثالث: الرجوع عن الوقف يف مرض املوت.

املبحث الثاين: الوقف املعلق عىل املوت:

وفيه ثالثة مطالب:

ة  الصحَّ حيث  من  املوت  عىل  املعلق  الوقف  حكم  األول:  املطلب 
والفساد.
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املطلب الثاين: حكم الرجوع عن الوقف املعلق عىل املوت.

املوت  عىل  املعلق  اخلريي  الوقف  من  خيرج  ما  مقدار  الثالث:  املطلب 
بالنسبة إىل الرتكة.

املبحث الثالث: الوقف املنجز عىل بعض الورثة يف غري مرض املوت:

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: الوقف املنجز يف غري مرض املوت عىل بعض األوالد.

املطلب الثاين: الوقف املنجز يف غري مرض املوت عىل بعض الورثة.

املطلب الثالث: الوقف املنجز يف غري مرض املوت عىل األوالد ثم عىل 
أوالد الذكور فقط.

اخلامتة: وتشتمل عىل أبرز النتائج.

فهرس املراجع واملصادر.



230
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الوقف الذي في حكم الوصية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

تمهيد

ويشتمل عىل مطلبني:

المطلب األول: شرح مفردات العنوان، وبيان المراد منه:

الوقف لغة:

واحٌد  أصٌل  والفاء:  والقاف  »الواو  فارس:  ابن  قال  واملكث،  احلبس 
ووقفت  وقوفًا،  أقف  وقفت  منه  عليه،  يقاس  ثم  يشء،  يف  ٍث  متكُّ عىل  يدل 
وقفي، وال يقال يف يشء: أوقفت، إال أهنم يقولون للذي يكون يف يشء ثم 

ينزع عنه: قد أوقف...«))).

الدابة  ووقفت  حبستها،  وقفًا  املساكني  عىل  األرض  وقفت  ويقال: 
واألرضني  الدواب  من  تقدم  ما  مجيع  يف  أوقف  فأما  يشء،  وكل  واألرض 

فهي لغة رديئة))).

الوقف اصطالحًا:

اختلفت عبارات فقهاء املذاهب يف تعريف الوقف بسبب اختالفهم يف 
عىل  االقتصار  سيتم  لذا  ذلك،  تفصيل  هنا  املقصود  وليس  أحكامه،  بعض 
أبرز التعاريف، ومنها أنه: »حتبيس مالٍك مطلِق الترصِف ماَله املنَتَفع به، مع 

مقاييس اللغة )وقف( )06).  (((
انظر: الصحاح )وقف( 55))، لسان العرب )وقف( 76/6)، املصباح املنري )وقف(   (((

.549



231
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الوقف الذي في حكم الوصية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

إىل  تقربًا  بر  إىل جهة  ريعه  رقبته، ُيرصف  بقطع ترصفه وغريه يف  عينه،  بقاء 
اهلل تعاىل«))).

وهذا التعريف هو املشهور عند املتأخرين من احلنابلة، ومن املآخذ عليه: 
طوله، واشتامله عىل رشوط الوقف، وهذا زائد عن بيان حقيقة الوقف، مع 

وجود خالف يف كثري من هذه الرشوط.

بدل  يقال:  وقد  الثمرة))).  وتسبيل  األصل  حتبيس  أنه:  تعريفه  يف  وقيل 
متعددة  األقرب ألسباب  هو  التعريف  وهذا  أعم،  ليكون  )املنفعة(؛  الثمرة 

منها:

))إن  هنع هللا يضر:  لعمر  مـلسو هيلع هللا ىلص  قوله  النبوي يف  النص  قربه من   .(
جوامع  مـلسو هيلع هللا ىلص  أويت  وقد  هبا(()3)،  وتصدقت  أصلها  حبست  شئت 

الكلم.

). وألنه تعريف جامع مانع سامل من االعرتاضات الواردة عىل غريه من 
التعريفات.

3. وألنه يتميز باالختصار، ومما يستحسن يف التعاريف االختصار.

الرشوط  يف  اخلوض  دون  الوقف  حقيقة  بيان  عىل  والقتصاره   .4
واألحكام.

منتهى اإلرادات )/)40. وانظر: اإلقناع 63/3.  (((
انظر: املغني 44/8).  (((

أخرجه البخاري يف كتاب الرشوط، باب الرشوط يف الوقف، رقم 737)، ومسلم يف   (3(
كتاب الوصايا، باب الوقف، رقم 633).
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الوصية لغة:

اه عهد إليه... وأوصيت له  العهد، قال ابن منظور: »أوىص الرجل ووصَّ
يته إيصاء وتوصية  بيشء، وأوصيت إليه، إذا جعلته وصيك، وأوصيته ووصَّ

بمعنى، وتواىص القوم أي أوىص بعضهم بعضًا«))).

املعتل  واحلرف  والصاد  »الواو  فارس:  ابن  قال  الوصل،  من  وأصله 
أصٌل يدل عىل وصل يشٍء بيشء... وَوَصْيُت الليلة باليوم: وصلتها، وذلك 
يوصل،  أي  ُيوىَص  كالٌم  كأنه  القياس،  هذا  من  والوصية  تعمله،  عمل  يف 

يته توصيته، وأوصيته إيصاء«))). يقال: وصَّ

والوصية تطلق عىل فعل امُلويِص، وعىل املال امُلوىَص به)3).

الوصية اصطالحًا:

اختلف فقهاء املذاهب يف تعريفها وتعاريفهم متقاربة يف اجلملة، ولعل 
من أوضحها تعريفها بأهنا: األمر بالترصف بعد املوت أو التربع بعده)4).

الفقهاء  ذكره  ما  مجع  الوصية:  حكم  يف  الذي  الوقف  بحث  من  واملراد 
مجيع  يف  الوصيَّة  حكم  تأخذ  وهي  وقفًا  ظاهرها  يف  تكون  التي  العقود  من 

 ((44 الصحاح  )ويص(،   (055 اللغة  مقاييس  وانظر:  )وىص(.  العرب  لسان   (((
)ويص(، املصباح املنري 543 )ويص(، القاموس املحيط 343) )ويص(.

مقاييس اللغة )ويص(، 055).  (((
انظر: القاموس املحيط )وىص(، 343).  (3(

اإلقناع 7/3))، منتهى اإلرادات )/5، الروض املربع مع حاشية ابن قاسم 40/6.   (4(
وانظر: أنيس الفقهاء 93)، معجم لغة الفقهاء 475، معجم لغة الرشيعة 4/)54.
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أحكامها أو يف بعضها، ثم بعد دراستها دراسة فقهية مقارنة، وبيان ما عليه 
العمل القضائي يف اململكة العربية السعودية.

المطلب الثاني: الجمع والفرق في أحكام الوصية والوقف:

الوصية والوقف جيتمعان يف أحكام، وخيتلفان يف أحكام))).

ومن أبرز ما جيتمعان فيه:

). أهنام من العقود املالية.

). أهنام من عقود التربعات.

3. أهنام ال يكونان بمعصية أو للمعصية.

4. عدم جوازمها للكافر احلريب.

ومن أبرز ما خيتلفان فيه:

). الوقف عقد الزم من حني عقده، بخالف الوصية فال تلزم إال بعد 
املوت.

ة الوقف عىل الورثة دون الوصية فال تصح إال بإجازة الورثة. ). صحَّ

فوق  بام  تصح  فال  الوصية  بخالف  املال،  بكل  ولو  الوقف  ة  صحَّ  .3
الثلث إال بإجازة الورثة.

الوقف  ألحكام  اجلامع   ،(4( الوقف  يف  حمارضات   ،(43/3 املحتاج  هناية  انظر:   (((
يف  نبذة   ،(( بينهام  والفرق  والوصية  الوقف  أحكام   ،(78/( والوصايا  واهلبات 
األوقاف مع بعض النامذج اخلاصة هبا 5)، نبذة يف الوصايا مع بعض النامذج اخلاصة 

هبا )).
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بخالف  العلامء،  بعض  عند  باملوت  إال  الوقف  تعليق  ة  صحَّ عدم   .4
الوصية.

هذه أبرز األحكام التي حيصل فيها اجلمع والفرق بني الوصية والوقف، 
الوصيَّة  أحكام  يأخذ يف بعض صوره  الوقف  بأن  الفقهاء  من  نبَّه مجاعة  قد 
العقدين، وعىل أمهية  الكبري بني  التشابه  أو بعض أحكامها، وهذا يدل عىل 
النظر يف حقائق العقود وغاياهتا ومقاصدها؛ ملا له من أثر ظاهر يف أحكامها، 
بعض  أو  الوصيَّة  حكم  الوقف  فيها  يأخذ  التي  الصور  مجع  هنا  واملقصود 

أحكامها؛ لئال حيصل اخلطأ يف طرد أحكام الوقف يف مثل هذه الصور.



235
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الوقف الذي في حكم الوصية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

المبحث األول
الوقف في مرض الموت

الوصيَّة  حكم  املوت  مرض  يف  الوقف  أخذ  وجه  بيان  يف  الرشوع  قبل 
امَلُخوف عىل وجه  املرض  أخرى  بعبارة  أو  املوت  بمرض  املراد  بيان  حيسن 
االختصار، وذلك ألن عبارات الفقهاء اختلفت يف بيان املراد بمرض املوت، 
وأطال طائفة منهم يف ذلك بذكر أمثلة لكثري من األمراض، قد تكون خموفة 
مثل  يف  الضوابط  وضع  األفضل  لذا  زمننا،  يف  كذلك  وليست  زمنهم،  يف 
املوت هو ما ذكره شيخ  الضوابط يف مرض  املسائل، ولعل من أفضل  هذه 
اإلسالم ابن تيمية بقوله: »ليس معنى املرض امَلُخوف الذي يغلب عىل الظن 
أن  الغرض  وإنام  واملوت...  البقاء  جانب  الظن  يف  يتساوى  أو  منه،  املوت 

يكون سببًا صاحلًا للموت، فيضاف إليه، وجيوز عند حدوثه«))).

وهبذا حيصل ضبط املراد يف مرض املوت، أو املرض امَلُخوف، وقد تقرر 
عند الفقهاء أنه ال بد من رشطني لرتتب أحكام مرض املوت عليه ومها:

). أن يتصل به املوت.

). أن يكون املرض خموفًا))).

هذا وقد نصَّ عىل كون الوقف يف مرض املوت يف حكم الوصيَّة فقهاء 
احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة.

الفتاوى الكربى 440/5، املستدرك عىل جمموع الفتاوى 5/4)).  (((
انظر: جممع األهنر )/696، رشح اخلريش 304/5، روضة الطالبني 30/6)، املغني   (((

.84/6
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فمن أقوال احلنفية ما جاء يف اهلداية للمرغيناين))): »ولو وقف يف مرض 
موته قال الطحاوي: هو بمنزلة الوصية بعد املوت«.

ومن أقوال املالكية ما جاء يف رشح اخلريش))): »الوقف عىل الوارث يف 
مرض موت الواقف باطٌل، وسواٌء محله الثلث أم ال؛ ألنه وصيَّة«.

يف  شيئًا  وقف  »إذا  للعمراين)3):  البيان  يف  جاء  ما  الشافعية  أقوال  ومن 
مرض موته فإن ذلك وصيَّة«.

املريض  أحكام  يف  للحجاوي)4)  اإلقناع  يف  جاء  ما  احلنابلة  أقوال  ومن 
مرض املوت: »فعطاياه ولو عتقًا ووقفًا وحماباة كوصيَّة...«

وسيكون الكالم عن الوقف يف مرض املوت يف ثالثة مطالب:

المطلب األول: الوقف على األجنبي في مرض الموت:

ة الوقف يف مرض املوت عىل األجنبي إذا كان يف  اتفق العلامء عىل صحَّ
ثلث املال أو أقل؛ ألنه يف حكم الوصية)5).

أما إذا جتاوز الثلث فقد اختلف العلامء يف صحته عىل قولني:

.(08/6  (((
.85/7  (((

.95 /8  (3(
.((7/3  (4(

انظر: املغني 5/8))، موسوعة اإلمجاع للعنزي 0)) فقد بيَّن ثبوت هذا اإلمجاع.  (5(
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الوصية، وهو  الثلث فام دون؛ ألنه يف حكم  أنه يصح يف  القول األول: 
مذهب احلنفية)))، واملالكية)))، والشافعية)3)، واحلنابلة)4).

يأخذ  وال  ماله،  مجيع  من  خيرج  املال،  مجيع  من  يصح  أنه  الثاين:  القول 
حكم الوصيَّة، وهو مذهب الظاهرية)5).

األدلة:

أدلة القول األول:

أنه  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  هنع هللا يضر عن  هريرة  أيب  حديث  األول:  الدليل 
يِف  َلُكْم  ِزَياَدًة  َأْمَوالُِكْم،  بُِثُلِث  َوَفاتُِكْم،  ِعنَْد  َعَلْيُكْم،  َق  َتَصدَّ اهللَ  ))إِنَّ  قال: 

َأْعاَملُِكْم(()6).

وجه االستدالل: أن املأذون به من التربعات هو ما كان بمقدار الثلث، 
وهم  بعده  من  للامل  املستحق  بإجازة  إال  ينفذ  ال  عنه  زاد  ما  أن  عىل  فدل 

الورثة)7).
انظر: بدائع الصنائع 8/6))، فتح القدير 08/6)، البحر الرائق 0/5)).  (((

انظر: بلغة السالك 0/4))، الرشح الكبري وحاشية الدسوقي 466/5.  (((
انظر: البيان 8/ 95، احلاوي الكبري 9/8)3.  (3(

انظر: رشح الزركيش 85/4)، رشح املنتهى للبهويت 409/4.  (4(
انظر: املحىل 97/8).  (5(

شواهد  وله   .(709 رقم  بالثلث،  الوصية  باب  الوصايا،  كتاب  يف  ماجه  ابن  أخرجه   (6(
طرق  وله  ضعيفة،  »وكلها  حجر:  ابن  قال  وغريهم  الدرداء  وأيب  معاذ  حديث  من 
يقوي بعضها بعضًا«، وحسنه األلباين. انظر: بلوغ املرام رقم 963، إرواء الغليل رقم 

.(64(
انظر: الرشح الكبري 7)/3)).  (7(
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نوقش: بأنه ال يثبت))).

أجيب: بأن له شواهد يتقوى هبا.

النَّبِيُّ  َعاَديِن  هنع هللا يضر:  وقاص  أيب  بن  سعد  حديث  الثاين:  الدليل 
َفُقْلُت:  امَلْوِت،  َعىَل  ِمنُْه  َأْشَفْيُت  َمَرٍض  ِمْن  الَوَداِع  ِة  َعاَم َحجَّ مـلسو هيلع هللا ىلص 
َيِرُثنِي إِالَّ اْبنٌَة يِل  َيا َرُسوَل اهلل، َبَلَغ يِب ِمَن الَوَجِع َما َتَرى، َوَأَنا ُذو َماٍل، َوالَ 
َقاَل:  بَِشْطِرِه؟  ُق  َفَأَتَصدَّ َقاَل:  ))الَ((،  َقاَل:  َمايِل؟  بُِثُلَثْي  ُق  َأَفَأَتَصدَّ َواِحَدٌة، 
َأْن  ِمْن  َخرْيٌ  َأْغنَِياَء،  َتَك  يَّ ُذرِّ َتَذَر  َأْن  إِنََّك  َكثرٌِي،  َوالثُُّلُث  َسْعُد،  َيا  ))الثُُّلُث 

ُفوَن النَّاَس(())). َيَتَكفَّ َتَذَرُهْم َعاَلًة 

وجه االستدالل: أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص مل يأذن لسعد هنع هللا يضر بالتصدق 
بام يزيد عىل ثلث املال املرض املخوف، والوقف من الصدقات اجلارية.

نوقش: بأن احلديث يف الوصية، كام جاء يف بعض الروايات)3).

أجيب من وجهني:

وهو  الصحيحني،  يف  ))أتصدُق((  بلفظ  جاء  احلديث  أن  األول:  الوجه 
أشهر من لفظ ))ُأويِص((.

بعض  وضعَّف   ،30(/8 املحىل  يف  حزم  ابُن  الباب  يف  الواردة  األخبار  مجيَع  ضعَّف   (((
الفقيه  إرشاد  انظر:  واهليثمي.  امللقن  وابن  كثري  ابن  منهم:  أسانيدها  بعض  العلامء 

)/)))، حتفة املحتاج )/39)، جممع الزوائد 5/4)).
))اللهم  مـلسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول  باب  األنصار،  مناقب  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (((
الوصية  باب  الوصية،  كتاب  يف  ومسلم   ،3936 رقم:  هجرهتم((  ألصحايب  أمض 

بالثلث، رقم: 8)6).
انظر: املحىل 8/ 303.  (3(
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الوجه الثاين: ال تنايف بني لفظ الوصية والصدقة؛ ألن الصدقة يف املرض 
املخوف يف حكم الوصيَّة.

نوقش: أن لفظ ))ُأويِص(( ثابت يف البخاري)))، وأيضًا: هي رصحية يف 
املعنى، وأما ))أتصدُق(( فيحتمل التنجيز والتعليق، واملخرج ُمتَّحد، فُيحمل 

عىل التعليق للجمع بني الروايتني))).

َأْعَتَق  َرُجاًل  »َأنَّ  هنع هللا يضر  ُحَصنْيٍ  ْبِن  ِعْمَراَن  حديث  الثالث:  الدليل 
اهللِ  َرُسوُل  هِبِْم  َفَدَعا  ُهْم،  َغرْيَ َماٌل  َلُه  َيُكْن  مَلْ  َمْوتِِه،  ِعنَْد  َلُه  مَمُْلوِكنَي  ِستََّة 
َأْرَبَعًة،  َوَأَرقَّ   ، اْثننَْيِ َفَأْعَتَق  َبْينَُهْم،  َأْقَرَع  ُثمَّ  َأْثاَلًثا،  َأُهْم  َفَجزَّ مـلسو هيلع هللا ىلص، 

َوَقاَل َلُه َقْواًل َشِديًدا«)3).

عن  يزيد  ما  بنفاذ  حيكم  مل  مـلسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن  االستدالل:  وجه 
الثلث يف العتق عند املوت، وهو من أَجلِّ التربعات بل خيتص بقوة الرساية، 

فالوقف كذلك ال ينفذ يف مرض املوت إال من مقدار الثلث من الرتكة)4).

يف  جاء  فقد  املنجزة،  التربعات  عىل  ال  الوصية  عىل  حيمل  بأنه  نوقش: 
))أوىص(( وال خالف أهنا من الصحيح واملريض سواء ال  بعض الروايات 

جتوز إال بالثلث)5).

يتكففوا  أن  من  خري  أغنياء  ورثته  يرتك  أن  باب  الوصايا،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (((
الناس، رقم: )74).

انظر: فتح الباري 448/5.  (((
أخرجه مسلم يف كتاب صحبة املامليك، رقم: 668).  (3(

انظر: الرشح الكبري 7)/3)).  (4(
انظر: املحىل 305/8. ورواية )أوىص( ساقها مسلم بعد الرواية األوىل رقم: 668).  (5(



240
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الوقف الذي في حكم الوصية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

الدليل الرابع: قياس الوقف يف مرض املوت عىل الوصيَّة، بجامع كوهنام 
حضور  بمنزلة  املخوف  املرض  وهو  املوت  سبب  وحصول  التربعات،  من 

املوت))).
أدلة القول الثاين:

َها  يُّ
َ
أ الدليل األول: عموم اآليات يف فضل الصدقات كقوله تعاىل: ﴿َيٰٓ

لََعلَُّكۡم  ٱۡلَۡيَ  َوٱۡفَعلُواْ  َربَُّكۡم  َوٱۡعُبُدواْ  َوْۤاوُدُجۡسٱ  ٱۡرَكُعواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ
حاماًل  وال  مريض،  من  صحيحًا  لجو زع  اهلل  خيص  ومل  ُتۡفلُِحوَن۩77﴾)))، 

من حائل، وما كان ربك نسيًا)3).
النَّبِيِّ  إِىَل  َرُجٌل  َجاَء  َقاَل:  هنع هللا يضر  ُهَرْيَرَة  أيب  حديث  الثاين:  الدليل 
َق  َتَصدَّ ))َأْن  َقاَل:  َأْجًرا؟  َأْعَظُم  َدَقِة  الصَّ َأيُّ  اهلل،  َرُسوَل  َيا  َفَقاَل:  هنع هللا يضر 
َبَلَغِت  إَِذا  مُتِْهُل َحتَّى  الِغنَى، َوالَ  َوَتْأُمُل  الَفْقَر،  َوَأْنَت َصِحيٌح َشِحيٌح خَتَْشى 

احلُْلُقوَم، ُقْلَت لُِفاَلٍن َكَذا، َولُِفاَلٍن َكَذا َوَقْد َكاَن لُِفاَلٍن(()4).
فضل  عىل  فدل  الصدقة،  لتفاضل  بيان  احلديث  يف  االستدالل:  وجه 
من  الفضل  يف  درجة  أقل  كانت  وإن  وصحتها،  املوت  نزول  حال  الصدقة 

حال الغنى والصحة)5).
انظر: املغني 5/8)).  (((

احلج: 77.  (((
انظر: املحىل 348/9.  (3(

أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، رقم: 9)4)،   (4(
رقم:  الشحيح،  الصحيح  صدقة  الصدقة  أفضل  أن  باب  الزكاة،  كتاب  يف  ومسلم 

.(03(
انظر: املحىل 9/ 354.  (5(
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ُيناقش ما سبق: بأن هذه العمومات خمصوصة بأدلة اجلمهور التي سبق 
ذكرها، فال يستقيم االحتجاج هبا، واخلاص مقدم عىل العام.

الثالث: »أن يقال: هل املال للمريض أم للورثة؟ فإن قالوا: بل  الدليل 
له كام هو للصحيح، قلنا: فلم متنعونه ماله دون أن متنعوا الصحيح؟ وهذا 
لو أخذ  الوارث  الباطل؛ ألن  لقالوا  للورثة؛  قالوا: بل هو  ظلم ظاهر، ولو 

منه شيئًا لقيض عليه برده، ولو وطئ أمة املريض حلد«))).
يناقش: أنه مال للمريض، لكن منع من الترصف فيه بام يرض الورثة يف 

غري ما يتعلق بمصالح املريض، والورثة أوىل باملال من غريهم))).
الرتجيح:

ة يف املسألة،  الراجح -واهلل أعلم- هو قول اجلمهور؛ لكون أدلتهم خاصَّ
واخلاص مقدم عىل العام.

المطلب الثاني: الوقف على الورثة في مرض الموت:

وفيه مسألتان:
املسألة األوىل: الوقف عىل مجيع الورثة بقدر إرثهم:

صورة املسألة:
أن يقف اإلنسان يف مرض موته عىل ابنه وزوجته، للزوجة الثمن ولالبن 
الباقي، وال وارث غريمها، أو أن يقف عىل ابنته وأخيه للبنت النصف ولألخ 

النصف، وال وارث غريمها.
انظر: املحىل 354/9.  (((

انظر: احلاوي الكبري 0/8)3.  (((
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هذا وقد اختلف العلامء يف حكم الوقف عىل مجيع الورثة عىل قدر إرثهم 
يف مرض املوت عىل قولني:

كاماًل،  الورثة  جييزه  أن  إال  فقط  الثلث  يف  الوقف  ة  صحَّ األول:  القول 
فهو يأخذ حكم الوصيَّة يف خروجه من الثلث فقط، وهو مذهب احلنفية)))، 

واحلنابلة)3). والشافعية)))، 

ة الوقف، فهو يأخذ حكم الوصيَّة مطلقًا، وهو  الثاين: عدم صحَّ القول 
املالكية)4). مذهب 

أدلة األقوال:

أدلة القول األول:

الدليل األول: ما ورد من األخبار يف جواز الترصف يف الثلث يف مرض 
املوت، ومنها:

انظر: الفتاوى اهلندية )/)45، 453، جممع األهنر )/749، االختيار لتعليل املختار   (((
أيب  عند  ويلزم  حنيفة،  أيب  عند  يلزم  ال  الوقف  وهذا   ((0/5 الرائق  البحر   .40/3

يوسف وحممد بن احلسن إال أنه يعترب من ثلث املال.
انظر: البيان 8/ 95، أسنى املطالب 34/3.  (((

الزركيش  رشح   ،74/(7 واإلنصاف  الكبري  والرشح  املقنع   ،((5/8 املغني  انظر:   (3(
87/4)، املبدع ))/93).

 .((0/4 السالك  بلغة   ،(54/( الدواين  الفواكه   ،639/7 واإلكليل  التاج  انظر:   (4(
فإن  أوالده،  وأوالد  أوالده  عىل  حيبس  كأن  األعيان،  أوالد  مسألة  ذلك  من  واستثنوا 

احلبس عندهم يصح لتعلق حق العقب به.
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اهللَ  ))إِنَّ  قال:  أنه  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  هنع هللا يضر  هريرة  أيب  حديث 
َق َعَلْيُكْم، ِعنَْد َوَفاتُِكْم، بُِثُلِث َأْمَوالُِكْم، ِزَياَدًة َلُكْم يِف َأْعاَملُِكْم(())). َتَصدَّ

وجه االستدالل: أن اهلل تفضل عىل عباده بجواز ترصفهم بالتربعات يف 
مرض املوت بثلث املال.

مرض  يف  الثلث  دون  بام  والوقف  التصدق  بجواز  بالتسليم  ُيناقش: 
مرض  يف  والوقف  له،  وصية  فال  الوارث  أما  الورثة،  لغري  كان  إذا  املوت 

املوت يف حكم الوصية.

أجيب: بعدم التسليم أنه يف حكم الوصية مطلقًا، فالوقف ليس يف معنى 
امللك احلاصل بالوصية؛ ألنه ال يباع وال يورث، وال يصري ملكًا للورثة؛ لذا 

جاز الوقف عىل الورثة، وإن منع من الوصية هلم))).

فاالنتفاع  احلكم،  املؤثر يف  بالفرق  التسليم  بعدم  اجلواب:  اعرتض عىل 
كالوصية  فالوقف  بالتسليم  قيل  ولو  والوصية،  بالوقف  حاصل  بالعني 
باملنفعة، وكل من ال جتوز له الوصية بالعني ال جتوز له باملنفعة، والوقف يف 

مرض املوت مثل الوصية باملنفعة)3).

فوقفه  مطلقًا،  الورثة  الثلث عن  إخراج  يملك  املتربع  أن  الثاين:  الدليل 
عليهم من باب أوىل)4).

سبق خترجيه.  (((
انظر: املغني 8/8))، املبدع ))/95).  (((

انظر: املغني 9/8)). ذكر هذا يف سياق الرد عىل ختصيص بعض الورثة بالوقف.  (3(
انظر: اجلامع ألحكام الوقف 60/3).  (4(
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ُيناقش: أن هذا قياس معارض للنص، وهو عدم جواز الوصية للوارث، 
والوقف يف مرض املوت يف حكم الوصية.

أدلة القول الثاين:

اهلل  َرُسوَل  َسِمْعُت  قال:  هنع هللا يضر  أمامة  أيب  حديث  األول:  الدليل 
َوِصيََّة  َفاَل  ُه  َحقَّ َحقٍّ  ِذي  ُكلَّ  َأْعَطى  َقْد  اهللَ  ))إِنَّ  َيُقوُل:  مـلسو هيلع هللا ىلص 

لَِواِرٍث(())).

يدل  والنهي  للوارث،  الوصية  عن  النهي  احلديث  يف  االستدالل:  وجه 
عىل التحريم والفساد، والوقف يف مرض املوت يف حكم الوصية، فال يصح 

للوارث.

التخصيص  من  عليه  تشتمل  ملا  لوارث،  الوصية  عن  النهي  أن  يناقش: 
أو التفضيل، أما إذا سلمت من ذلك فهي جائزة بالثلث، كالوصية لغريه.

الرتجيح:

اًم  املال مقسَّ بقدر ثلث  الوقف  القول بجواز  الراجح - واهلل أعلم- هو 
عىل الورثة بقدر إرثهم؛ لإلذن بالتربع بثلث املال يف مرض املوت، والوقف 

 ،(870 رقم:  للوراث،  الوصية  يف  جاء  ما  باب  الوصايا،  كتاب  يف  داود  أبو  أخرجه   (((
وصية  ال  جاء  ما  باب  مـلسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  عن  الوصايا  أبواب  يف  والرتمذي 
لوارث، رقم: 0)))، وقال: »حسن صحيح«، وابن ماجه يف كتاب الوصايا، باب ال 
اه ابن خزيمة، وابن اجلارود، وصححه  وصية لوارث، رقم: 3)7). وحسنه أمحد، وقوَّ

األلباين. انظر: إرشاد الفقيه )/38)، بلوغ املرام رقم: )96، إرواء الغليل 88/6.
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عىل القرابة -ومنهم الورثة- من أعامل الرب التي ُيرجى ثواهبا، فال حيرم منها 
املرء، إذا سلمت من اإليثار والتفضيل لبعض الورثة.

بعضهم  ختصيص  أو  إرثهم،  مقدار  بغري  الورثة  عىل  الوقف  الثانية:  املسألة 
بالوقف:

صورة املسألة:

بالتساوي،  ابنه وزوجه  أن يقف اإلنسان يف مرض موته ثلث ماله عىل 
عىل  يقف  أو  الباقي،  ولالبن  الثمن  للزوجة  فإن  اإلرث؛  يف  اختالفهم  مع 
بناته  بنيه دون أزواجه، أو عىل  الورثة دون اآلخرين، كأن يقف عىل  بعض 

دون إخوانه.

هذا وقد اختلف العلامء يف حكم الوقف يف هذه الصورة عىل قولني:

قدر  عىل  ويكون  الورثة  بإجازة  إال  الوقف  صحة  عدم  األول:  القول 
سهامهم يف اإلرث ما دام الوارث حيًّا، وهو مذهب احلنفية))).

قال ابن نجيم: »واحلاصل أن املريض إذا وقف عىل بعض ورثته ثم من 
الكل  كان  اآلَخر  الوارث  أجاز  فإن  الفقراء،  عىل  ثم  أوالدهم  عىل  بعِدهم 
وقفًا وإال كان الثلثان ملكًا بني الورثة، والثلث وقفًا، مع أن الوصية للبعض 
ض للوارث؛ ألنه بعده لغريه، فاعُترِب الغري بالنظر  ال تنفذ بيشء؛ ألنه مل يتمحَّ
ُيتَّبع  فال  وقفًا  صار  الذي  الثلث  غلَّة  إىل  بالنظر  الوارث  واعُترب  الثلث،  إىل 

انظر: البحر الرائق 0/5))، الفتاوى اهلندية )/)45.  (((
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الرشط ما دام الوارث حيًّا وإنام تقسم غلَّة هذا الثلث بني الورثة عىل فرائض 
اهلل تعاىل، فإذا انقرض الوارث املوقوف عليه اعُترب رشطه يف غلَّة الثلث«))).

مذهب  وهو  الورثة،  بإجازة  إال  الوقف  صحة  عدم  الثاين:  القول 
املالكية)))، والشافعية)3)، ورواية عن أمحد)4).

القول الثالث: صحة الوقف بمقدار الثلث وهو مذهب احلنابلة)5).

أدلة األقوال:

دليل القول األول:

للوارث،  تصح  ال  لكنها  ماله،  بثلث  اإلنسان  تربع  ة  صحَّ األصل  أن 
يتبع  فال  الورثة،  بعض  خيص  لئال  مرصفه  وبتعديل  الوقف،  بصحة  فُحكم 
الرشط ما دام الوارث حيًّا، فإذا انقرضوا رُصفت ملن بعدهم بحسب رشط 

الواقف)6).

احلال،  يف  للفقراء  الوقف  ة  حصَّ تكون  احلنفية:  بعض  وقال   .((0/5 الرائق  البحر   (((
وال يكون للورثة منها يشء؛ ألن هذا الوقف وصيَّة بالغلَّة للوارث فإذا مل جُيز الباقون 

بطلت الوصية للوارث فبقي هذا وقفًا عىل الفقراء.
انظر: التاج واإلكليل 639/7، الفواكه الدواين )/54)، بلغة السالك 0/4)).  (((

انظر: أسنى املطالب )/464، حتفة املحتاج وحاشية العبادي 74/6).  (3(
الزركيش  رشح   ،74/(7 واإلنصاف  الكبري  والرشح  املقنع   ،((7/8 املغني  انظر:   (4(

87/4)، املبدع ))/94).
الزركيش  رشح   ،74/(7 واإلنصاف  الكبري  والرشح  املقنع   ،((7/8 املغني  انظر:   (5(

87/4)، الفروع 4/6)4، املبدع ))/94)، كشاف القناع ))/49).
انظر: البحر الرائق 0/5)).  (6(
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دليل القول الثاين:

أنه ختصيٌص لبعض الورثة يف مرض املوت فُمنع منه كالوصية، وإحلاقًا 
له باهلبة)))، وقد أمجع العلامء عىل عدم جواز الوصية للوارث))).

أدلة القول الثالث:

اخْلَطَّاِب  ْبِن  ُعَمَر  َصَدَقِة  َعْن  َسِعيٍد  ْبِن  حَيَْيى  َعْن  ما جاء  األول:  الدليل 
ْبِن  ُعَمَر  ْبِن  اهلل  َعْبِد  ْبِن  اهلل  َعْبِد  ْبُن  احْلَِميِد  َعْبُد  يِل  َنَسَخَها  َقاَل:  هنع هللا يضر 
َثْمٍغ)3)،  يِف  ُعَمُر  اهلل  َعْبُد  َكَتَب  َما  َهَذا  ِحيِم،  الرَّ مْحَِن  الرَّ اهلل  بِْسِم  اخْلَطَّاِب: 
ٍل َمااًل، َفاَم َعَفا َعنُْه ِمْن َثَمِرِه  ِه َنْحَو َحِديِث َنافٍِع، َقاَل: »َغرْيَ ُمَتَأثِّ َفَقصَّ ِمْن َخرَبِ
ى  َة َقاَل: َوإِْن َشاَء َويِلُّ َثْمٍغ اْشرَتَ اِئِل َوامَلْحُروِم«. َقاَل: َوَساَق اْلِقصَّ َفُهَو لِلسَّ
ِمْن َثَمِرِه َرِقيًقا لَِعَمِلِه. َوَكَتَب ُمَعْيِقيٌب، َوَشِهَد َعْبُد اهلل ْبُن اأْلَْرَقِم: »بِْسِم اهلل 
ِحيِم َهَذا َما َأْوىَص بِِه َعْبُد اهلل ُعَمُر َأِمرُي امُلْؤِمننَِي إِْن َحَدَث بِِه َحَدٌث  مْحَِن الرَّ الرَّ
تِي بَِخْيرَبَ َوَرِقيَقُه  ِذي فِيِه َواملِاَئَة َسْهٍم الَّ َمَة ْبِن اأْلَْكَوِع َواْلَعْبَد الَّ َأنَّ َثْمًغا َورِصْ
َما  َحْفَصُة  َتِليِه  بِاْلَواِدي  مـلسو هيلع هللا ىلص  ٌد  حُمَمَّ َأْطَعَمُه  تِي  الَّ َواملِاَئَة  فِيِه،  ِذي  الَّ
ى ُينِْفُقُه َحْيُث َرَأى  ْأِي ِمْن َأْهِلَها َأْن اَل ُيَباَع َواَل ُيْشرَتَ َعاَشْت، ُثمَّ َيِليِه ُذو الرَّ

انظر: املبدع ))/95).  (((
انظر: اإلمجاع الب املنذر 00)، املغني 396/8، جممع الفتاوى البن تيمية )306/3،   (((

موسوعة اإلمجاع 7/8)4.
تلقاء  امليم، هي أرض  فتح  امليم بعدها معجمة، ومنهم من  املثلثة وسكون  بفتح  ثمغ:   (3(
واألثر  احلديث  غريب  يف  النهاية  انظر:  خيرب.  يف  وقيل  هنع هللا يضر،  لعمر  كانت  املدينة 

7))، فتح الباري 480/5، املعامل األثرية 78.
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اِئِل َوامَلْحُروِم َوَذِوي اْلُقْرَبى، َواَل َحَرَج َعىَل َمْن َولَِيُه إِْن َأَكَل َأْو آَكَل  ِمَن السَّ
ى َرِقيًقا ِمنُْه«))). َأِو اْشرَتَ

وجه االستدالل: أن عمر هنع هللا يضر جعل حلفصة اهنع هللا يضر أن تأكل من 
وقفه وتشرتي رقيقًا، وهذا ختصيص هلا اهنع هللا يضر دون غريها من الورثة))).

نوقش: بأن عمر هنع هللا يضر مل خيص بعض ورثته بوقفه، والنزاع إنام هو يف 
التخصيص، وأما جعل الوالية حلفصة، فليس ذلك وقفًا عليها، فال يكون 

ذلك واردًا يف حمل النزاع)3).

يمكن  ال  ألنه  املال،  متليك  معنى  يف  ليس  الوقف  أن  الثاين:  الدليل 
الترصف فيه ببيع أو هبة وال يورث فال يكون يف حكم الوصية باملال)4).

حكمها،  يف  هو  بل  الوصية،  حكم  يف  ليس  أنه  التسليم  بعدم  نوقش: 
وكونه ال يملك الرقبة وينتفع بالغلة، ال يقتيض جواز التخصيص، بدليل ما 

لو أوىص لورثته أو بعضهم بمنفعة عبد فإنه ال جيوز)5).

قال ابن سعدي: »ومن الفروق الضعيفة بل اخلارقة لإلمجاع جتويز بعض 
الباقني، فإن  الفقهاء وقف املريض مرض املوت عىل بعض ورثته دون إذن 

رقم:  الوقف،  يوقف  الرجل  يف  جاء  ما  باب  الوصايا،  كتاب  يف  داود،  أبو  أخرجه   (((
879). وأصله يف الصحيحني. وقال األلباين: »صحيٌح ِوجادًة«.

انظر: املغني 8/8)).  (((

انظر: املغني 8/8)).  (3(
انظر: املغني 8/8))، رشح الزركيش 78/4).  (4(

انظر: املغني 8/8)).  (5(
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هذا هو عني الوصية للوارث الذي نص الشارع عىل بطالنه، وأمجع العلامء 
عليه«))).

الرتجيح:

الراجح-واهلل أعلم- بعدم صحة الوقف عىل الورثة مع اختالف إرثهم، 
الوصية، وال وصية  املوت؛ ألنه يف حكم  الوقف عىل بعضهم يف مرض  أو 

لوارث، والعربة يف العقود بمعانيها، ال بألفاظها))).

المطلب الثالث: الرجوع عن الوقف في مرض الموت:

اختلف العلامء يف حكم الرجوع عن الوقف يف مرض املوت عىل قولني:

القول األول: عدم جواز الرجوع عن الوقف يف مرض املوت، وهو قول 
الشافعية)5)،  الوقف من احلنفية)3)، وقول للاملكية)4) وقول  بلزوم  من يقول 

واحلنابلة)6).

قول  وهو  املوت،  مرض  يف  الوقف  عن  الرجوع  جواز  الثاين:  القول 
املالكية)7).

القواعد اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة )9))).  (((
يف  املفصل   ،304 للسيوطي  والنظائر  األشباه   ،(06/( القواعد  يف  املنثور  انظر:   (((

القواعد الفقهية 90).
انظر: اإلسعاف 35، العناية رشح اهلداية 08/6).  (3(

البيان والتحصيل ))/37)، الرشح الكبري 4/)8.  (4(
انظر: هناية املحتاج 94/6، مغني املحتاج 5/4)).  (5(

انظر: كشاف القناع 0)/73)، رشح منتهى اإلرادات للبهويت 409/4.  (6(
انظر: حاشية الدسوقي 78/4، الرشح الصغري )/300.  (7(
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أدلة األقوال:

أدلة القول األول:

.(((﴾ ۡوفُواْ بِٱۡلُعُقودِ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ الدليل األول: قوله تعاىل: ﴿َيٰٓ

الوقف،  عقد  ذلك  ومن  بالعقود،  بالوفاء  أمر  اهلل  أن  االستدالل:  وجه 
ومن الوفاء به عدم الرجوع عنه بعد عقده))).

َأَصاَب  اخلَطَّاِب  ْبَن  ُعَمَر  َأْن  امهنع هللا يضر:  ُعَمَر  اْبِن  حديُث  الثاين:  الدليل 
اهلل،  َرُسوَل  َيا  َفَقاَل:  فِيَها،  َيْسَتْأِمُرُه  مـلسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  َفَأَتى   ، بَِخْيرَبَ َأْرًضا 
إِينِّ َأَصْبُت َأْرًضا بَِخْيرَبَ مَلْ ُأِصْب َمااًل َقطُّ َأْنَفَس ِعنِْدي ِمنُْه، َفاَم َتْأُمُر بِِه؟ َقاَل: 
الَ  ُه  َأنَّ ُعَمُر،  هِبَا  َق  َفَتَصدَّ َقاَل:  هِبَا((  ْقَت  َوَتَصدَّ َأْصَلَها،  َحَبْسَت  ِشْئَت  ))إِْن 

َقاِب،  َق هِبَا يِف الُفَقَراِء، َويِف الُقْرَبى َويِف الرِّ ُيَباُع َوالَ ُيوَهُب َوالَ ُيوَرُث، َوَتَصدَّ
ْيِف الَ ُجنَاَح َعىَل َمْن َولَِيَها َأْن َيْأُكَل ِمنَْها  بِيِل، َوالضَّ َويِف َسبِيِل اهلل، َواْبِن السَّ
ٍل  ْثُت بِِه اْبَن ِسرِييَن، َفَقاَل: َغرْيَ ُمَتَأثِّ ٍل َقاَل: َفَحدَّ بِامَلْعُروِف، َوُيْطِعَم َغرْيَ ُمَتَموِّ

َمااًل)3).

أصلها(( حبَّست  شئت  ))إن  مـلسو هيلع هللا ىلص:  قوله  يف  االستدالل:  وجه 
فاحلبس يدل عىل املنع والتأبيد)4).

سورة املائدة اآلية رقم: ).  (((
انظر: اإلرشاف عىل مسائل اخلالف 670.  (((

سبق خترجيه.  (3(
انظر: اإلرشاف عىل مسائل اخلالف 670.  (4(
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يف  الرجوع  عدم  يف  الصحابة  عن  املحكي  اإلمجاع  الثالث:  الدليل 
وغريها  املدينة  يف  أوقاف  واألنصار  »وللمهاجرين  البغوي:  قال  األوقاف، 
حلاجة  فعله  عامَّ  رجع  أنه  واقف  عن  وال  أنكره  أنه  منهم  أحد  عن  ُينقل  مل 
عنه،  الرجوع  جواز  يسوغ  ال  املوت  مرض  يف  الوقف  وكون  وغريها«))). 

ولكنه يكون يف حكم الوصية يف خروجه من الثلث.

جواز  وعدم  املوت  مرض  يف  اهلبة  لزوم  عىل  القياس  الرابع:  الدليل 
الرجوع فيها))).

إال  منه  مات  إن  املوت  ينفذ يف مرض  الوقف ال  أن  الثاين:  القول  دليل 
يف  الوقف  أن  عىل  فدل  الوقف)3)،  بلزوم  القائلني  باتفاق  الثلث  بمقدار 
ة  صحَّ ذلك  ومن  أحكامها،  بقية  فيأخذ  الوصية،  حكم  له  املوت  مرض 

الرجوع فيها)4).

نوقش: بعدم لزوم أخذ الوقف يف مرض املوت جلميع أحكام الوصية؛ 
ألن الوقف يف مرض املوت ينفذ من مجيع املال لو مل يمت املريض يف مرضه، 
من  املريض  عويف  لو  حتى  مطلقًا  عنها  الرجوع  فيجوز  الوصيَّة  بخالف 

مرضه)5).

رشح السنة 88/8).  (((
انظر: كشاف القناع ))/85)، اجلامع ألحكام الوصايا واألوقاف )/37.  (((

انظر: املغني 6/8)).  (3(
انظر: الرشح الصغري للدردير مع حاشية الصاوي 07/4).  (4(

انظر: املغني 8/ 6)).  (5(
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الرتجيح:

ة الرجوع يف الوقف يف مرض  الراجح -واهلل أعلم- هو القول بعدم صحَّ
املوت؛ لقوة أدلة هذا القول وسالمتها من املناقشة، وألن وجود التشابه يف 

بعض األحكام ال يلزم منه املطابقة يف مجيعها.
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الثاني المبحث 
الوقف المعلق على الموت

َنصَّ عىل كون الوقف املعلق عىل املوت يف حكم الوصيَّة مجاعٌة من فقهاء 
احلنفية والشافعية واحلنابلة:

فمن أقوال احلنفية ما جاء يف البحر الرائق البن نجيم))): »واحلاصل أنه 
إذا علَّقه بموته كام إذا قال: إذا متُّ فقد وقفت داري عىل كذا فالصحيح أنه 

وصيَّة«.

علق  »وإذا  للهيتمي))):  املحتاج  حتفة  يف  جاء  ما  الشافعية  أقوال  ومن 
باملوت كان كالوصية...«.

القناع للبهويت)3): »وإن قال: هو  ومن أقوال احلنابلة ما جاء يف كشاف 
ويعترب من  باملوت الزمًا...  املعلَّق  الوقف  ويكون   ... بعد مويت صحَّ وقف 

ثلثه ألنه يف حكم الوصيَّة«.

األصل  لكن  الوصيَّة  حكم  يف  بكونه  للاملكية  ترصيح  عىل  أقف  ومل 
عندهم هو جواز الوقف املعلَّق وأنه وال يلزم إال إذا حلَّ األجل، وعليه فإذا 
علَّقه عىل املوت مل يلزم إال باملوت فكان يف حكم الوصية يف جواز الرجوع 

عنه)4).

.(06/5  (((

.(55/6  (((

.(7/(0  (3(
انظر: الرشح الكبري وحاشية الدسوقي 473/5، منح اجلليل 44/8).  (4(
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هذا وسيكون الكالم عىل هذا املبحث يف ثالثة مطالب:

ة من  المطلب األول: حكم الوقف المعلق على الموت حال الصحَّ
ة والفساد: حيث الصحَّ

الصحة  حيث  من  املوت  عىل  املعلق  الوقف  حكم  يف  العلامء  اختلف 
والفساد عىل قولني:

احلنفية)))،  املوت، وهو مذهب  الوقف عىل  تعليق  ة  األول: صحَّ القول 
واملالكية)))، والشافعية)3)، واحلنابلة)4)، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية)5)

عند  قول  وهو  املوت،  عىل  املعلق  الوقف  ة  صحَّ عدم  الثاين:  القول 
احلنفية)6)، وقول عند احلنابلة)7).

 ،35(/( اهلندية  الفتاوى   ،(08/5 الرائق  البحر   ،3(6/3 احلقائق  تبيني  انظر:   (((
اللباب رشح الكتاب 3/)45.

انظر: الذخرية 6/6)3، منح اجلليل 44/8).  (((
انظر: حتفة املحتاج 55/6)، أسنى املطالب )/466.  (3(

انظر: املغني 8/ 7))، املقنع والرشح الكبري واإلنصاف 6)/397، الفروع 340/6،   (4(
املبدع ))/75، كشاف القناع 0)/7)، مطالب أويل النهى 93/4).

انظر: جمموع الفتاوى )05/3)، املبدع ))/74، اإلنصاف 6)/398.  (5(
انظر: البحر الرائق 08/5).  (6(

املبدع   ،(86/4 الزركيش  رشح   ،397/(6 واإلنصاف  الكبري  والرشح  املقنع  انظر:   (7(
.76/((



255
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الوقف الذي في حكم الوصية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

أدلة األقوال:

أدلة القول األول:

ْبِن اخْلَطَّاِب  ْبِن َسِعيٍد »َعْن َصَدَقِة ُعَمَر  الدليل األول: ما جاء َعْن حَيَْيى 
ْبِن  ُعَمَر  ْبِن  اهلل  َعْبِد  ْبِن  اهلل  َعْبِد  ْبُن  احْلَِميِد  َعْبُد  يِل  َنَسَخَها  َقاَل:  هنع هللا يضر 
ِحيِم، َهَذا َما َكَتَب َعْبُد اهلل ُعَمُر يِف َثْمٍغ، َفَقصَّ  مْحَِن الرَّ اخْلَطَّاِب: بِْسِم اهلل الرَّ
َما  َهَذا  ِحيِم  الرَّ مْحَِن  الرَّ اهلل  بِْسِم  َة...َقاَل:  اْلِقصَّ َوَساَق  َقاَل:  ِه...  َخرَبِ ِمْن 
َمَة ْبِن  َأْوىَص بِِه َعْبُد اهلل ُعَمُر َأِمرُي امُلْؤِمننَِي إِْن َحَدَث بِِه َحَدٌث َأنَّ َثْمًغا َورِصْ
َواملِاَئَة  فِيِه،  ِذي  الَّ َوَرِقيَقُه  بَِخْيرَبَ  تِي  الَّ َسْهٍم  َواملِاَئَة  فِيِه  ِذي  الَّ َواْلَعْبَد  اأْلَْكَوِع 
ٌد مـلسو هيلع هللا ىلص بِاْلَواِدي َتِليِه َحْفَصُة َما َعاَشْت، ُثمَّ َيِليِه ُذو  تِي َأْطَعَمُه حُمَمَّ الَّ

ى...«))). ْأِي ِمْن َأْهِلَها َأْن اَل ُيَباَع َواَل ُيْشرَتَ الرَّ

النبي  عىل  عرض  وقد  باملوت،  معلق  وقف  هذا  أن  االستدالل:  وجه 
مـلسو هيلع هللا ىلص فأقره))).

وقفًا  وليس  الوقف،  عىل  والنظارة  الوالية  يف  وصيَّة  هذا  بأن  نوقش: 
معلقًا عىل املوت؛ ألن الوقف كان ناجزًا يف عهد النبي مـلسو هيلع هللا ىلص، وكان 
بعده  من  تليه  أن  فأوىص  حياته،  يف  الوقف  ييل  الذي  هو  هنع هللا يضر  عمر 

حفصة اهنع هللا يضر)3).

سبق خترجيه.  (((
انظر: املغني 6/8)).  (((

انظر: فتح الباري 493/5.  (3(
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ة تعليق الوقف عىل املوت))). الدليل الثاين: اإلمجاع املحكي عىل صحَّ
نوقش: بعدم ثبوت اإلمجاع؛ لوجود املخالف))).

الدليل الثالث: القياس عىل التدبري وهو تعليق العتق عىل املوت)3).
قفوا  قال:  لو  كام  فيصح،  باملوت  مرشوط  تربع  هذا  أن  الرابع:  الدليل 
باملوت  معلقة  صدقة  حقيقته  يف  فهو  مويت)4)،  بعد  كذا  جهة  عىل  داري 

فأشبهت غري الوقف)5).
أدلة القول الثاين:

استدلوا بأن تعليق الوقف عىل املوت تعليق عىل رشط، وتعليق الوقف 
فيه  فال يصح وُحكي  لو علقه عىل رشط يف حياته  كام  عىل رشط غري جائز 

اإلمجاع، فكذلك لو علقه عىل املوت)6).
نوقش من ثالثة أوجه:

ة تعليق الوقف  الوجه األول: بعدم التسليم بثبوت اإلمجاع عىل عدم صحَّ
املالكية  عند  حمفوظ  قول  الرشط  ة  بصحَّ فالقول  احلياة  حال  يف  رشط  عىل 

وبعض احلنابلة)7).

انظر: بدائع الصنائع 8/6))، املغني 6/8)).  (((
انظر: موسوعة اإلمجاع يف أبواب التربعات والفرائض للعنزي 08/8).  (((

انظر: الذخرية 6/6)3.  (3(
انظر: تكملة بغية أويل النهى 88/7).  (4(

انظر: املغني 6/8)).  (5(

انظر: املغني 6/8)).  (6(
انظر: الذخرية 6/6)3، اإلنصاف 6)/397، موسوعة اإلمجاع 98/8).  (7(
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اخلطاب  بن  عمر  وقف  قصة  يف  بالنص  مقابل  قياس  أنه  الثاين:  الوجه 
هنع هللا يضر))).

بعد  الناظر  بأنه وقفه يف حياته، ورشطه كان يف  الوجه:  أجيب عن هذا 
وفاته.

عىل  دليل  وال  واللزوم  ة  الصحَّ الرشوط  يف  األصل  أن  الثالث:  الوجه 
ة القياس  املنع من تعليق الوقف عىل الرشط يف حال احلياة. ومن رشط صحَّ

كون حكم األصل متفقًا عليه بني املختلفني))).
الرتجيح:

ة  ة تعليق الوقف عىل املوت؛ لقوَّ الراجح -واهلل أعلم- هو القول بصحَّ
أدلة هذا القول وسالمتها من املناقشة.

المطلب الثاني: حكم الرجوع عن الوقف المعلق بالموت:

اختلف العلامء يف حكم الرجوع عن الوقف املعلق باملوت عىل قولني:

ة الرجوع عن الوقف املعلق عىل املوت، وهو مذهب  القول األول: صحَّ
احلنفية)3)، واملالكية)4)، والشافعية)5)، وقول عند احلنابلة)6).

انظر: املغني 6/8)).  (((
انظر: روضة الناظر )/3)6، إرشاد الفحول )/866.  (((

انظر: فتح القدير 6/ 08)، اللباب يف رشح الكتاب 3/)45.  (3(
املخترص  رشح  يف  الدرر   ،473/5 عليه  الدسوقي  وحاشية  الكبري  الرشح  انظر:   (4(

.(067/4
انظر: أسنى املطالب )/470، مغني املحتاج 43/4.  (5(

شيخ  هذا  واختار   .(90/7 النهى  أويل  بغية  تكملة   ،399/(6 اإلنصاف  انظر:   (6(
اإلسالم ابن تيمية. انظر: الفتاوى الكربى 59/3).
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وهو  املوت،  عىل  املعلق  الوقف  عن  الرجوع  ة  صحَّ عدم  الثاين:  القول 
مذهب احلنابلة))).

أدلة األقوال:

أدلة القول األول:

الدليل األول: أن الوقف املعلق عىل املوت تربع بعد املوت، فهو يف حكم 
الوصيَّة، والوصيَّة جيوز الرجوع عنها بإمجاع أهل العلم)))، وهذا الوقف يف 

حكمها)3).

جاز  كام  التدبري،  عىل  املوت  عىل  املعلق  الوقف  قياس  الثاين:  الدليل 
الرجوع عن التدبري جاز الرجوع عن الوقف املعلق عىل املوت)4).

نوقش من وجهني:

ال  والقياس  التدبري)5)،  عن  الرجوع  يف  اخلالف  وجود  األول:  الوجه 
يستقيم إال عىل حكم متفق عليه بني اخلصمني)6).

انظر: اإلنصاف 6)/399، كشاف القناع 0)/7).  (((
انظر: اإلمجاع البن املنذر )0)، املغني 486/8، موسوعة اإلمجاع 356/8.  (((

انظر: الرشح الكبري واإلنصاف 6)/398، الفتاوى الكربى 59/3).  (3(
انظر: أسنى املطالب وحاشية الرميل )/466.  (4(

انظر: املقنع والرشح الكبري واإلنصاف9)/56).  (5(
انظر: روضة الناظر )/3)6، إرشاد الفحول )/866.  (6(
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التدبري  الرجوع عن  املذهب عند احلنابلة جواز  املشهور من  بأن  جياب: 
فصحَّ القياس واإللزام به))).

ملك  وهو  يشٌء،  ألحد  فيه  ليس  فاملدبر  الفرق  وجود  الثاين:  الوجه 
للمدبر، والوقف يشٌء تم وقفه عىل املساكني))).

للواقف،  ملك  املوت  عىل  املعلق  فالوقف  الفرق،  وجود  بعدم  نوقش: 
وإنام ُيستحق بعد الوفاة، والفرق بينهام عسري)3).

أدلة القول الثاين:

اإلمام أمحد:  قال  الوقف،  لزوم  الدالة عىل  األدلة  األول: عموم  الدليل 
»الوقوف إنام كانت من أصحاب النبي مـلسو هيلع هللا ىلص عىل أن ال يبيعوا وال 

هيبوا«)4).

نوقش: أنه هذا مسلم يف الوقف املنجز، أما يف الوقف املعلق فهو ال يلزم 
حتى حيصل األمر املعلَّق عليه.

الدليل الثاين: أن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر أوىص فكان يف وصيته: »َهَذا 
َمَة  َما َأْوىَص بِِه َعْبُد اهلل ُعَمُر َأِمرُي امُلْؤِمننَِي إِْن َحَدَث بِِه َحَدٌث َأنَّ َثْمًغا َورِصْ
ِذي فِيِه، َواملِاَئَة  تِي بَِخْيرَبَ َوَرِقيَقُه الَّ ِذي فِيِه َواملِاَئَة َسْهٍم الَّ ْبِن اأْلَْكَوِع َواْلَعْبَد الَّ

انظر: املقنع والرشح الكبري واإلنصاف9)/56).  (((
اإلمام  أن  ذكروا  فقد   .(90/7 النهى  أويل  بغية  تكملة   ،399/(6 اإلنصاف  انظر:   (((
أمحد فرق بني الوقف املعلق عىل املوت وبني املدبر. وقال احلارثي: والفرق عرس جدًا.

انظر: اإلنصاف 6)/399، تكملة بغية أويل النهى 90/7).  (3(
انظر: اإلنصاف 6)/399.  (4(
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ٌد مـلسو هيلع هللا ىلص بِاْلَواِدي َتِليِه َحْفَصُة َما َعاَشْت، ُثمَّ َيِليِه ُذو  تِي َأْطَعَمُه حُمَمَّ الَّ
ى«))). ْأِي ِمْن َأْهِلَها َأْن اَل ُيَباَع َواَل ُيْشرَتَ الرَّ

وجه االستدالل: أن عمر منع من بيعه مع كونه معلقًا عىل موته.

نوقش: بأن التعليق إنام هو يف ترتيب النظارة عىل أن تليه من بعده حفصة 
اهنع هللا يضر، أما الوقف فهو منجز يف حال احلياة))).

الرتجيح:

الراجح -واهلل أعلم- هو القول بجواز الرجوع عن الوقف املعلق عىل 
باأللفاظ  ال  واملعاين،  باملقاصد  العقود  يف  العربة  وألن  أدلته،  لقوة  املوت؛ 
قبل  فيها  الرجوع  جيوز  والوصيَّة  الوصيَّة،  حكم  يف  الوقف  وهذا  واملباين، 

املوت.

الموت  على  المعلق  الوقف  من  يخرج  ما  مقدار  الثالث:  المطلب 
بالنسبة إلى التركة:

ة الوقف املعلق عىل املوت إىل أنه ينفذ منه  ذهب الفقهاء القائلون بصحَّ
ما يبلغ الثلث، وما عداه موقوف عىل إجازة الورثة؛ ألنه يف حكم الوصيَّة، 

والوصيَّة ال تنفذ فيام جتاوز الثلث إال بإجازة الورثة)3).

سبق خترجيه.  (((
انظر: فتح الباري 493/5.  (((

 ،399/(6 الكبري  الرشح   ،466/( املطالب  أسنى   ،3(4/3 احلقائق  تبيني  انظر:   (3(
كشاف القناع 0)/8).
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الثالث المبحث 
الوقف المنجز على بعض الورثة في غير مرض الموت

صورة املسألة:
مجاعة  عليها  حكم  التي  آخرين  دون  الورثة  بعض  عىل  املنجز  للوقف 
الفقهاء بأهنا يف حكم الوصية، صور متعددة منها: أن يقف اإلنسان يف  من 
بناته، أو عىل ذريته دون زوجاته  أبنائه دون  غري مرض املوت املخوف عىل 

ووالديه، أو عىل بناته دون إخوته وأخواته.
هذا وقد أشار إىل كون الوقف يف هذه الصور وأمثاهلا يف حكم الوصيَّة 

مجاعٌة من الفقهاء، ومن ذلك:
أوقف  »إذا  سئل:  بطني  أبا  اهلل  عبد  الشيخ  أن  السنية  الدرر  يف  جاء  ما 
الزوجة وغريها من  فيه  الفاضل عىل ذريته، هل يدخل  رجل وقفًا، وجعل 

الورثة؟ وذرية الولد الذي مات أبوه وهو حي؟
حكم  يف  هذا  ألن  الصحيح...؛  عىل  صحيح  غري  الوقف  هذا  فأجاب: 
َحقٍّ  ِذي  ُكلَّ  َأْعَطى  َقْد  اهلل  ))إِنَّ  مـلسو هيلع هللا ىلص:  قال  وقد  للذرية،  الوصية 

ُه؛ َفاَل َوِصيََّة لَِواِرٍث(()))...«))). َحقَّ
مة حممد بن إبراهيم آل الشيخ: »ونفيدكم أنه بعد  وجاء يف فتاوى العالَّ
قد  الواقَفني  أن  وجدنا  فيها،  جاء  ما  وتأمل  املذكورة  الوثيقة  عىل  االطالع 
أوالدمها  عىل  وآبار  وبيوت  أرض  ذلك  ويشمل  عقار  من  يملكان  ما  وقفا 

سبق خترجيه.  (((
الدرر السنية 54/7. وانظر: حمارضات يف الوقف ملحمد أيب زهرة 98)، 8)).  (((
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نظر  يف  يعد  الوقف  هذا  ومثل  اإلناث،  دون  أوالدمها  أوالد  بعدهم  ومن 
بعض أهل العلم وقف جنف وإثم، وقد أبطله اجلد إمام الدعوة هللا همحر))) 
هللا مهمحر،  أحفاده  بعض  الرأي  هذا  عىل  وتبعه  وإثم،  جنف  وقف  واعتربه 
))وال وصية لوارث(())) كام  الوصية،  الوقف يف حكم  به، مثل هذا  وعللوا 
ة هذا الوقف؛  هو ظاهر احلديث، ومن أهل العلم من ال يرى مانعًا يف صحَّ
عليه  ما مشى  وهو  آخرون،  ورثة  هناك  يكن  مل  ما  املانعة  العلَّة  لعدم ظهور 

األصحاب من فقهاء احلنابلة...«)3).
األوقاف  من  الصور  هذه  جعل  يف  املذاهب  لفقهاء  كالم  عىل  أقف  ومل 

كالوصية يف احلكم.

هذا، وسيكون الكالم عن الوقف املنجز عىل الورثة أو بعضهم يف غري مرض 
املوت يف ثالثة مطالب:

بعض  على  الموت  مرض  غير  في  المنجز  الوقف  األول:  المطلب 
األوالد:

صورة املسألة:

أن يقف عىل فالن وفالن من أبنائه دون غريهم من أوالده، أو أن يقف 
عىل أبنائه دون بناته، أو عىل بناته دون أبنائه.

املقصود به اإلمام حممد بن عبد الوهاب، وهو أحد أجداد العالمة حممد بن إبراهيم آل   (((
الشيخ هللا مهمحر.

سبق خترجيه.  (((
فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم 9/)0).  (3(



263
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الوقف الذي في حكم الوصية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

هذا، وقد اختلف العلامء يف جواز ختصيص بعض األوالد بالوقف دون 
آخرين بدون سبب رشعي عىل قولني:

القول األول: جواز ختصيص بعض األوالد بالوقف بدون سبب رشعي 
مع الكراهة، وهو قول احلنفية))) واملالكية)))، والشافعية)3) واحلنابلة)4).

سبب  بدون  بالوقف  األوالد  بعض  ختصيص  حتريم  الثاين:  القول 
والشافعية)7)،  واملالكية)6)،  احلنفية)5)،  فقهاء  من  طائفة  قـول  وهو  رشعي، 

واحلنابلة)8)، وقول الظاهرية)9).

انظر: املبسوط ))/50، حاشية ابن عابدين 8/7)7.  (((
الذخرية 6/)30، الرشح الكبري وحاشية الدسوقي 474/5.  (((

انظر: حتفة املحتاج 307/6، هناية املحتاج 5/5)4.  (3(
انظر: اإلقناع 3/)9، رشح املنتهى للبهويت 408/4.  (4(

انظر: حاشية ابن عابدين 6/)68.  (5(
انظر: الذخرية 6/)30.  (6(

انظر: حتفة املحتاج 307/6.  (7(
انظر: املحرر )/53، الرشح الكبري واإلنصاف 7)/74، رشح الزركيش 308/4.  (8(

عىل  نور  فتاوى  يف  كام  باز  كابن  املحققني  من  مجاعة  أفتى  وبه   .(8(/9 املحىل  انظر:   (9(
الدرب 9)/360، وابن عثيمني كام يف فتاوى نور عىل الدرب 304/9. وبه صدرت 
اللجنة  فتاوى  انظر:  السعودية.  العربية  اململكة  الدائمة لإلفتاء يف  اللجنة  الفتاوى من 

الدائمة املجموعة األوىل 6)/4)).
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أدلة األقوال:

أدلة القول األول)1(:

 َ الدليل األول: األدلة العامة يف فضل اإلحسان كقوله تعاىل: ﴿۞إِنَّ ٱللَّ
ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡلِۡحَسِٰن ِإَويَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوَيۡنَهٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ 

ۡ
يَأ

لبعض  اإلحسان  ذلك  ومن  ُروَن90﴾)))،  تََذكَّ لََعلَُّكۡم  يَعُِظُكۡم   ۚ َوٱۡلَۡغِ
َعىَل  َدَقَة  الصَّ ))إِنَّ  مـلسو هيلع هللا ىلص:  قال  كام  الرب)3)،  أفضل  من  فهو  األوالد 

ِحِم اْثنََتاِن َصَدَقٌة َوِصَلٌة(()4). املِْسِكنِي َصَدَقٌة، َوَعىَل ِذي الرَّ

واالستدالل  بالوقف،  أوالد  بعض  ختصيص  بجواز  القول  أن  نوقش: 
النهي  وقت  يف  الصالة  بجواز  االستدالل  جنس  من  هو  العمومات  هبذه 
بأحاديث فضل الصالة. وبالصيام يف العيدين بأحاديث فضل الصيام، وهذا 
ال يستقيم، والذي أمر بالصلة والصدقة، هو الذي أمر بالعدل بني األوالد، 

تقريرهم  املسائل عند  استدالاًل يف هذه  يكاد جيد  الوقف ال  الفقهاء يف  لكتب  املراجع   (((
العدل  اهلبة يف مبحث  باب  الفقهاء يف  ذكره  مما  األدلة هي  ة  عامَّ لذا  نادرًا،  إال  جلوازه 
بني األوالد، وعند املتأخرين ممن بحث هذه املسألة انتصارًا للقول باجلواز، أو للقول 

باملنع.
سورة النحل آية 90. وانظر: اإلرشاف عىل نكت اخلالف 675. وفيه: »جيوز أن ينحل   (((
يف  كان  إذا  نفذ  فعل  ذلك  وأي  ماله،  مجيع  ينحله  أن  ويكره  ماَله،  ولده  بعض  الرجل 

الصحة« واستدل باآلية. وانظر: اجلامع ألحكام الوقف )/96).
انظر: الدرر السنية 36/7.  (3(

يف  ماجه  وابن   ،(58( رقم  األقارب،  عىل  الصدقة  باب  الزكاة،  يف  النسائي  أخرجه   (4(
رقم067)،  خزيمة  ابن  وصححه   .(84( رقم  الصدقة،  فضل  باب  الزكاة،  كتاب 

وابن حبان رقم 3344 واأللباين.
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ذي  إيتاء  من  نمنع  ال  ونحن  ببعض)))،  بعضها  األدلة  ترضب  أن  جيوز  فال 
القربى، ولكن جيب أن يكون عىل الوجه الرشعي وذلك بالعدل بينهم.

الوقف عىل  الوقف، وهذا يشمل  ة ملرشوعية  العامَّ الثاين: األدلة  الدليل 
األوالد؛ ألنه من اإلحسان إليهم))).

ع  نوقش: بأنه ُمقاَبٌل بأدلة وجوب العدل بني األوالد، والوقف قربة رُشِ
لنيل األجر فال يتخذ وسيلة للجور وترك العدل.

الدليل الثاين: ما ورد عن مجاعة من الصحابة مهنع هللا يضر أهنم وقفوا عىل 
عن  ورد  ما  ذلك  ومن  ذلك)3)،  جواز  عىل  يدل  مما  وهذا  أوالدهم،  بعض 
أن  بناته  من  للمردودة  وقال:  بدوره،  أنه تصدق  هنع هللا يضر  ام  العوَّ بن  الزبري 

تسكن غري مرضة وال مرض هبا، فإن استغنت بزوج فليس هلا حق)4).

نوقش من وجهني:

ة ما ورد يف هذا الباب من آثار الصحابة يف الوقف  الوجه األول: أن عامَّ
عىل أوالدهم ال خيلو من ضعف)5).

انظر: الدرر السنية 36/7.  (((
انظر: الدرر السنية 7/ 36، حمارضات يف الوقف 95).  (((

انظر: الدرر السنية 7/ 36، حمارضات يف الوقف 97)، اجلامع ألحكام الوقف 96).  (3(
أخرجه البخاري معلقًا بصيغة اجلزم، يف كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا أو   (4(
اشرتط لنفسه مثل دالء املسلمني، قبل حديث رقم 778). وقال ابن حجر يف الفتح: 

ووصله الدارمي برقم 3300، وصححه األلباين يف اإلرواء رقم 595).
انظر: الدرر السنية 36/7، حمارضات يف الوقف )0).  (5(
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بدون  األوالد،  لعموم  هو  إنام  أوقاف  من  ورد  ما  بأن  الثاين:  الوجه 
فهو لسبب  اآلثار من ختصيص  األثر وغريه من  ختصيص، وما ذكر يف هذا 

فكل من اتصف بالسبب أخذ من الوقف وهذا ال حمذور فيه))).

َما  َحْفَصُة  »َتِليِه  هنع هللا يضر:  عمر  وقف  كتاب  يف  ورد  ما  الثالث:  الدليل 
ى ُينِْفُقُه َحْيُث َرَأى  ْأِي ِمْن َأْهِلَها َأْن اَل ُيَباَع َواَل ُيْشرَتَ َعاَشْت، ُثمَّ َيِليِه ُذو الرَّ
اِئِل َوامَلْحُروِم َوَذِوي اْلُقْرَبى، َواَل َحَرَج َعىَل َمْن َولَِيُه إِْن َأَكَل َأْو آَكَل  ِمَن السَّ

ى َرِقيًقا ِمنُْه«))). َأِو اْشرَتَ

نوقش: أن عمر هنع هللا يضر مل خيص حفصة أو بعض أوالده بالوقف، وإنام 
جعل والية النظارة هلا، وجعل ملن ويل أجرة لواليته، وليس هذا حمل النزاع، 

إنام اخلالف يف ختصيص بعض األوالد ببعض يف الوقف)3).

لبعض  اهلبة  من  مهنع هللا يضر  الصحابة  بعض  عن  جاء  ما  الرابع:  الدليل 
أوالدهم دون البقيَّة يف آثار متعددة)4) -والوقف كاهلبة بجامع أن كالًّ منهام 

من عقود التربعات-، ومن هذه اآلثار:

الوقف  يف  حمارضات   ،54/7 السنية  الدرر   ،(49/9 املحىل   ،(57/8 املغني  انظر:   (((
)0)، العدل بني األوالد وكيفيته 30.

سبق خترجيه. وانظر: املغني 07/8).  (((
انظر: املغني 8/8))، املمتع رشح املقنع 65/4).  (3(

التفضيل  جواز  عىل  االستدالل  سياق  يف   676 اخلالف  نكت  عىل  اإلرشاف  يف  قال   (4(
وال  عوف  بن  الرمحن  وعبد  بكر  أيب  عن  مروية  ذلك  »وألن  اهلبة:  يف  والتخصيص 

خمالف هلام«.
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النَّبِيِّ  َزْوِج  اهنع هللا يضر  َعاِئَشَة  عن  جاء  كام  هنع هللا يضر  بكر  أيب  أثر   .(
يَن َوْسًقا  يَق َكاَن َنَحَلَها َجادَّ ِعرْشِ دِّ َا َقاَلْت: إِنَّ َأَبا َبْكٍر الصِّ مـلسو هيلع هللا ىلص، َأهنَّ
َأَحٌد  النَّاِس  ِمَن  َما  ُبنَيَُّة  َيا  »َواهلل  َقاَل:  اْلَوَفاُة  ْتُه  َحرَضَ َفَلامَّ  بِاْلَغاَبِة،  َمالِِه  ِمْن 
َأَحبُّ إِيَلَّ ِغنًى َبْعِدي ِمنِْك، َواَل َأَعزُّ َعيَلَّ َفْقًرا َبْعِدي ِمنِْك، َوإِينِّ ُكنُْت َنَحْلُتِك 
اَم ُهَو اْلَيْوَم َماُل  يَن َوْسًقا، َفَلْو ُكنِْت َجَدْدتِيِه َواْحَتْزتِيِه َكاَن َلِك. َوإِنَّ َجادَّ ِعرْشِ

َواِرٍث«))).

الكسب  عن  وعجزها  حلاجتها  بعطيته  ها  »خصَّ هنع هللا يضر:  بأنه  نوقش: 
والتسبب فيه، مع اختصاصها بفضلها«))).

ل ولد أم كلثوم، وله  هنع هللا يضر فضَّ ). ما ورد أن عبد الرمحن بن عوف 
ولد من غريها)3).

نوقش: بعدم ثبوته فإهنا رواية منقطعة)4).

أخرجه مالك يف املوطأ، باب ما ال جيوز من النُّْحل، رقم 508)، وعبد الرزاق يف مصنفه   (((
9/)0)، وصححه زكريا الباكستاين يف كتابه ما صحَّ من آثار الصحابة )/)96.

املغني 57/8).  (((
نقله البيهقي يف سننه 78/6) عن الشافعي معلقًا. وقال ابن حزم يف املحىل: 44/9):   (3(
ابنته من  بن عوف نحل  الرمحن  أن عبد  دينار  بن  وبلغني عن عمرو  ابن وهب:  »قال 
ثم ذكر يف  أربعة آالف درهم، وله ولد من غريها«  ابن أيب معيط  بنت عقبة  أم كلثوم 

49/9) أهنا رواية منقطعة.
انظر: املحىل 44/9).  (4(
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3. ما ورد عن ابن عمر امهنع هللا يضر أنه قطع ثالثة أرؤس أو أربعة لبعض 
أوالده دون بعض))).

نوقش من وجهني:

الوجه األول: من جهة الرواية، ففي سندها ضعف))).

علَّل  أنه  األثر  سياق  يف  جاء  بام  وذلك  الدراية،  جهة  من  الثاين:  الوجه 
إعطاءه بأنه مسكني، فيكون التفضيل لسبب، وهذا سائغ كأن يقول: وقف 

عىل املحتاج من ذريتي.

واحلاصل يف اجلواب عىل ما ورد من آثار يف التفضيل:

). القول بضعفها.

). أن التفضيل كان لسبب، وهذا مما ال حرج فيه يف الوقف.

3.  أنه ال ُحجة يف اخلرب املوقوف، ومن باب أوىل إذا خالف املرفوع)3).

أخرجه البيهقي يف سننه 78/6)، وصححه زكريا الباكستاين يف كتابه ما صحَّ من آثار   (((
الصحابة )/960، وقال: »ابن وهب روايته عن ابن هليعة صحيحة«.

وكالم   .(49/9 املحىل  يف  حزم  ابن  قال  كام  ساقط  وهو  هِليعة  ابن  الرواية  سند  يف   (((
والقول  فيه،  القول  ل  فصَّ من  ومنهم  ضعفه  من  منهم  كثري،  هِليعة  ابن  يف  العلم  أهل 
البن  الفتاوى  جمموع   ،(5(/4 الكامل  هتذيب  ينظر:  ُيتاَبع.  أن  إال  ة  قوَّ فيه  بتضعيفه 
تيمية 3)/)35، وقال ابن حجر يف التقريب )/7)4: »صدوق اختلط بعد احرتاق 

كتبه، ورواية ابن املبارك وابن وهب عنه أعدل من غريمها«.
انظر: املحىل 48/9). وقد ضعف أكثر هذه اآلثار، ثم ذكر أنه ال حجة يف أحد دون   (3(

رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص.
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رشيد  إنسان  من  ف  ترصُّ التفضيل  أو  التخصيص  أن  اخلامس:  الدليل 
صحيح غري حمجور عليه، وقد وهب من ماله، وال اعرتاض ألحد عليه يف 

ماله، وإنام االعرتاض حال املرض))).

الدليل السادس: أن اإلنسان لو وهب أو وقف من ماله ألجنبي وترك 
األقربني جلاز له ذلك، فكذلك لو وهبه لبعض أوالده، وترك اآلخرين))).

املرفوعة  الصحيحة  األخبار  من  ورد  ملا  خمالفان  بأهنام  الدليالن:  نوقش 
للنبي مـلسو هيلع هللا ىلص من األمر بالعدل بني األوالد، وال قياس مع النص)3).

أدلة القول الثاين:

الدليل األول: حديث النعامن بن بشري امهنع هللا يضر قال: َأْعَطايِن َأيِب َعطِيًَّة، 
مـلسو هيلع هللا ىلص،  َرُسوَل اهلل  ُتْشِهَد  َحتَّى  َأْرىَض  َرَواَحَة: الَ  بِنُْت  َعْمَرُة  َفَقاَلْت 
َفَأَتى َرُسوَل اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: إِينِّ َأْعَطْيُت اْبنِي ِمْن َعْمَرَة بِنِْت َرَواَحَة 
ِمْثَل  َوَلِدَك  َساِئَر  ))َأْعَطْيَت  َقاَل:  اهلل،  َرُسوَل  َيا  ُأْشِهَدَك  َأْن  َفَأَمَرْتنِي  َعطِيًَّة، 
ُقوا اهللَ َواْعِدُلوا َبنْيَ َأْوالَِدُكْم((، َقاَل: َفَرَجَع َفَردَّ  َهَذا؟((، َقاَل: الَ، َقاَل: ))َفاتَّ

َعطِيََّته)4).

انظر: اإلرشاف عىل نكت اخلالف 675.  (((
انظر: التمهيد 8)/ 535، اإلرشاف 676.  (((

انظر: فتح الباري65/5).  (3(
أخرجه البخاري يف كتاب اهلبة، باب اهلبة للولد، وباب اإلشهاد يف اهلبة رقم: 586)،   (4(

ومسلم يف كتاب اهلبات، باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة، رقم: 3)6).



270
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الوقف الذي في حكم الوصية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

َيا  َفَقاَل:  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرُسوِل  إِىَل  ِمُلنِي  حَيْ َأيِب  يِب  اْنَطَلَق  ويف رواية: 
))َأُكلَّ  َفَقاَل:  َمايِل،  ِمْن  َوَكَذا  َكَذا  النُّْعاَمَن  َنَحْلُت  َقْد  َأينِّ  اْشَهْد  اهللِ،  َرُسوَل 
َهَذا  َعىَل  ))َفَأْشِهْد  َقاَل:  اَل،  َقاَل:  النُّْعاَمَن؟((  َنَحْلَت  َما  ِمْثَل  َنَحْلَت  َقْد  َبنِيَك 
َك َأْن َيُكوُنوا إَِلْيَك يِف اْلرِبِّ َسَواًء؟(( َقاَل: َبىَل، َقاَل:  ي((، ُثمَّ َقاَل: ))َأَيرُسُّ َغرْيِ

))َفاَل إًِذا(())).

ويف رواية: ))إِنَّ هَلُْم َعَلْيَك ِمَن احْلَقِّ َأْن َتْعِدَل َبْينَُهْم َكاَم َأنَّ َلَك َعَلْيِهْم ِمَن 
وَك(())). احْلَقِّ َأْن َيرَبُّ

إِالَّ َعىَل  َأْشَهُد  َيْصُلُح َهَذا، َوإِينِّ اَل  ))َفَلْيَس  هنع هللا يضر:  ويف حديث جابر 
.(3()) َحقٍّ

وجه االستدالل: دلَّت هذه الروايات عىل حتريم ختصيص بعض األوالد 
ة أوجه)4): باهلبة، -ويقاس عليها الوقف- وقد دل عىل التحريم من عدَّ

أخرجه مسلم يف كتاب اهلبات، باب كراهة تفضيل األوالد يف اهلبة، رقم: 3)6).  (((
رقم:  النُّْحل،  يف  ولده  بعض  ل  يفضَّ الرجل  باب  البيوع،  كتاب  يف  داود  أبو  أخرجه   (((
)354، وذكره ابن حجر يف الفتح 36/5 وسكت عنه، وصححه األلباين يف السلسلة 

الصحيحة رقم: 847).
رقم:  اهلبة،  يف  األوالد  بعض  تفضيل  كراهة  باب  اهلبات،  كتاب  يف  مسلم  أخرجه   (3(

.(64(
املنتهى  رشح   ،(43/(0 القناع  كشاف   ،5(8/8 املغني   ،(8(/9 املحىل  انظر:   (4(
االستدالل  عىل  وللجمهور  هذا   .(4 وكيفيته  األوالد  بني  العدل   ،405/4 للبهويت 
أعرضت  اجلواز،  عىل  ألفاظه  ببعض  واستدالل  بل  أجوبة،  هنع هللا يضر  النعامن  بحديث 
 ،5(3/(8 التمهيد  انظر:  بعضها.  ضعف  ولظهور  االختصار،  يف  رغبة  ذكرها  عن 

رشح مسلم للنووي 9)0)، فتح الباري 5/)6).
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الوجه األول: أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص أمر بالعدل، والقاعدة أن األصل 
يف األمر أنه يقتيض الوجوب إال لصارف.

ومل  وإرجاعها،  اهلدية  برد  أمر  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  الثاين:  الوجه 
ص يف إمضائها. يرخِّ

مـلسو هيلع هللا ىلص وصف ختصيص بعضهم بذلك  النبي  أن  الثالث:  الوجه 
أنه جور وأنه خالف احلق.

الوجه الرابع: أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص رفض أن يشهد عىل هذه اهلبة.

الوجه اخلامس: أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص أمر األب أن يعدل بني أوالده، 
وهذا لفظ عام، يدخل فيه العدل بني األوالد يف الوقف.

الوجه السادس: أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص أخرب أن هذا ال يصلح، أي: أنه 
فاسد.

هذا احلديث برواياته يدل عىل وجوب العدل بني األوالد، وعىل أن ترك 
هذا من اجلور.

نوقش: أن احلديث وارد يف اهلبة، واهلبة ختتلف عن الوقف فهي تشتمل 
وهبتها  املوهوبة  العني  بيع  يملك  له  فاملوهوب  واملنفعة،  للعني  متليك  عىل 
والترصف فيها، أما الوقف فهو متليك للمنفعة فقط، فال يملك املوقوف له 

تلك الترصفات))).

البن  الكايف  عىل  التعليق   ،49/(( املمتع  الرشح   ،(64/4 املقنع  رشح  املمتع  انظر:   (((
عثيمني 0/6)6.
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ُأجيب: بأنه وإن وجد الفرق بينهام فهو فرق غري مؤثر، ألنه ال يمنع كون 
ذلك تفضياًل لبعض األوالد وجورًا عىل اآلخرين، وخمالفة للعدل املأمور به 

بني األوالد))).

للعداوة  سبب  تفضيله  أو  األوالد  بعض  ختصيص  أن  الثاين:  الدليل 
والبغضاء وقطيعة الرحم، وما كان سببًا للحرام فهو حرام))).

لعقوق  سبب  تفضيله  أو  األوالد  بعض  ختصيص  أن  الثالث:  الدليل 
الباقني، وما كان وسيلة للحرام فهو حرام)3).

الرتجيح:

الراجح -واهلل أعلم- هو القول بتحريم ختصيص بعض األوالد بمنفعة 
القول وسالمتها من  أدلة هذا  لقوة  أو تفضيله بال سبب رشعي)4)،  الوقف 
املناقشة، وملا ُيفيض إليه التفضيل من حصول الشحناء بني األوالد، واإلعانة 
تستلم  التي  اهلبة  بخالف  مستمرة،  الوقف  منفعة  أن  ة  خاصَّ العقوق،  عىل 

وقد ُتنسى مع الزمن فالتخصيص بمنفعة الوقف من هذه اجلهة أعظم.
انظر: املراجع السابقة.  (((
انظر: املغني 57/8).  (((

انظر: احلاوي الكبري 545/7، فتح الباري 65/5).  (3(
أما التفضيل بسبب رشعي بوصف معترب فهذا مما ال حرج فيه؛ لتحقق العدل فيه بكون   (4(
حظ  مثل  الذكر  بأخذ  التفضيل  وكذا  الوقف،  من  استحق  بالوصف  اتصف  من  كل 
األنثيني مما ال بأس به عند مجاعة من املحققني وبه يتحقق العدل بني األوالد، وذهب 
 ،56/(( املبسوط  انظر:  الوقف.  يف  واألنثى  الذكر  بني  التسوية  إىل  الفقهاء  من  كثري 
الرشح الكبري وحاشية الدسوقي 474/5، روضة الطالبني 378/5، املغني 59/8)، 

الرشح الكبري واإلنصاف 6)/484، جمموع الفتاوى البن تيمية )397/3.
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العربية  اململكة  يف  القضائية  والقرارات  املبادئ  يف  جاء  وقد  هذا   -
وفق  واإلناث  الذكور  األوالد  الوقف عىل  ة  رقم )454(: »صحَّ السعودية 
الذكور  أوالد  بعده عىل  ثم من  األنثيني،  مثل حظ  للذكر  الرشعية  الفريضة 

من أوالده دون أوالد اإلناث، وهلم جرًا إىل آخر الطبقات«))).

- وجاء يف املبادئ أيضًا رقم: )455(: »الوقف عىل بعض الورثة دون 
عىل  العلم  أهل  من  املحققون  نص  الذي  واجلور،  اجلنف  وقف  من  بعض 
بطالنه، حلديث النعامن بن بشري امهنع هللا يضر وغريه، وألن الوقف هبذه الصفة 

يسبب القطيعة والشقاق بني الذرية واألقارب«))).

أن  األوالد  بعض  ختصيص  من  املنع  يف  أعلم-  -واهلل  األظهر  ولكن 
لإلخالل  بل  الوصيَّة،  حكم  يف  ألنه  ليس  بتحريمه  للقول  األقوى  املأخذ 
بينهم  العدل  الوقف عىل األوالد مع  بدليل جواز  به رشعًا،  املأمور  بالعدل 
قوهلم  مع  التفضيل،  بمنع  قال  ممن  كثري  قول  عىل  حتى  الفقهاء،  ة  عامَّ عند 

ة الوصية للورثة. بعدم صحَّ

بعض  على  الموت  مرض  غير  في  المنجز  الوقف  الثاني:  المطلب 
الورثة دون بقية الورثة.

بني  التفضيل  قضية  فيها  يدخل  -ال  متعددة  صور  هلا  املسألة  وهذه 
األوالد؛ لورود أدلة خاصة هبا، وقد سبق ذكرها- ومن صور هذه املسألة: 

بمجلس  الدائمة  واهليئة  العليا  القضائية  اهليئة  من  الصادرة  والقرارات  املبادئ  انظر:   (((
القضاء األعىل واملحكمة العليا 57).

املرجع السابق 58).  (((
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بناته  ماله عىل  أن يقف  أو  ماله عىل أوالده دون والديه وزوجاته،  أن يقف 
أو  زوجاته،  دون  إخوانه  أو  والديه  عىل  يقف  أن  وأخواته،  إخوته  دون 
الوقف  فيها  يكون  التي  الصور  هذه  ونحو  آخرين،  دون  إخوته  بعض  عىل 

خمصوصًا ببعض الورثة.

مجاهري  آخرين  دون  الورثة  بعض  عىل  الوقف  ة  بصحَّ حكم  وقد  هذا 
الفقهاء من احلنفية)))، واملالكية)))، والشافعية)3) واحلنابلة)4).

ة ملرشوعية اإلحسان، وهذا يشمل بعض الورثة،  واستدلوا: باألدلة العامَّ
بل هم من أقرب الناس للوارث.

الوقف عىل  الوقف وفضله، ومن ذلك  ة يف  العامَّ وكذا استدلوا باألدلة 
بعض الورثة؛ ألنه من الرب واإلحسان إليهم)5).

واستدلوا بام ورد عن مجاعة الصحابة مهنع هللا يضر من أوقاف عىل أوالدهم، 
يُق  دِّ َق َأُبو َبْكٍر الصِّ وهم من ورثتهم فقد جاء عن احلميدي أنه قال: »َوَتَصدَّ
اخْلَطَّاِب  ْبُن  ُعَمُر  َق  َوَتَصدَّ اْلَيْوِم،  إِىَل  َفِهَي  َوَلِدِه،  َعىَل  َة  بَِمكَّ بَِداِرِه  هنع هللا يضر 
َق َعيِلُّ ْبُن  هنع هللا يضر بُِرُبِعِه ِعنَْد امَلْرَوِة َوبِالثَّنَِيِة َعىَل َوَلِدِه، َفِهَي إِىَل اْلَيْوِم، َوَتَصدَّ
اِم  اْلَعوَّ ْبُن  َبرْيُ  الزُّ َق  َوَتَصدَّ اْلَيْوِم،  إِىَل  َفِهَي  بَِينُْبَع،  بَِأْرِضِه  هنع هللا يضر  َطالٍِب  َأيِب 

انظر: املبسوط ))/56، حاشية ابن عابدين 6/6)7.  (((
انظر: الذخرية 6/)30، الرشح الكبري وحاشية الدسوقي 474/5.  (((

انظر: حتفة املحتاج 307/6، هناية املحتاج 5/5)4.  (3(
انظر: اإلقناع 3/)9، رشح املنتهى للبهويت 408/4.  (4(

وقد سبق ذكر يشء منها يف املطلب السابق. وانظر: حمارضات يف الوقف 95)، اجلامع   (5(
ألحكام الوقف واهلبات والوصايا )/0)).
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َوَلِدِه،  َعىَل  بِامَلِدينَِة  َوَأْمَوالِِه   ، بِِمرْصَ َوَداِرِه  احْلََراِميَِّة،  يِف  َة  بَِمكَّ بَِداِرِه  هنع هللا يضر 
اٍص هنع هللا يضر بَِداِرِه بِامَلِدينَِة َوبَِداِرِه  َق َسْعُد ْبُن َأيِب َوقَّ َفَذلَِك إِىَل اْلَيْوِم، َوَتَصدَّ
اَنهنع هللا يضر بُِروَمَة، َفِهَي إِىَل  بِِمرْصَ َعىَل َوَلِدِه، َفَذلَِك إِىَل اْلَيْوِم، َوُعْثاَمُن ْبُن َعفَّ
َعىَل  َة  بَِمكَّ َوَداِرِه  الطَّاِئِف  ِمَن  بِاْلَوْهِط  هنع هللا يضر  اْلَعاِص  ْبُن  َوَعْمُرو  اْلَيْوِم، 
َوامَلِدينَِة َعىَل  َة  بَِداِرِه بَِمكَّ هنع هللا يضر  ْبُن ِحَزاٍم  اْلَيْوِم، َوَحِكيُم  إِىَل  َفَذلَِك  َوَلِدِه، 
مِمَّا  َأَقلُّ  ِمنُْه  جُيِْزُئ  َكثرٌِي،  ِذْكُرُه  يِن  حَيْرُضُ َقاَل: »َوَما اَل  اْلَيْوِم«  إِىَل  َفَذلَِك  َوَلِدِه، 

َذَكْرُت«))).

أجيب عنه بجوابني:

أحدمها: »أن املرسل الذي اختلف يف العمل به هو مرسل التابعني، وأما 
مراسيل املتأخرين)))، فأهل العلم جممعون عىل أنه ال يثبت هبا حكم.

مهنع هللا يضر، وهذا  والزبري  الصحابة عمر  ذكروا من  أهنم  الثاين:  اجلواب 
اإلنسان  أن  ومعلوم  حفصة،  إىل  الوالية  جعل  وإنام  معروف،  وقفه  عمر 
وله  ذريته،  من  املصلح  ولِيَُّه  وجعل  واأليتام،  السبيل  ابن  عىل  وقف  إذا 
يف  البخاري  فعبارة  الزبري،  وأما  فيه،  نحن  مما  ليس  وكذا،  كذا  عمله  عىل 
صحيحه: »وتصدق الزبري بُدوره، واشرتط للمردودة من بناته أن تسكن«؛ 
ومثال ذلك: أن يقف عىل بر مثل مسجد، أو الفقراء أو األضاحي، ويقول: 
إن افتقر أحد من ذريتي فهو مقدم عىل ذلك، وليس هذا مما نحن فيه، ولعل 

أخرجه البيهقي 6/)6).  (((
فقيه،  حافظ  ثقة  احُلميدي،  الزبري  بن  اهلل  عبد  وهو  احلميدي،  مرسل  عن  هنا  الكالم   (((
َأجلُّ أصحاب ابن عيينة، تويف سنة تسع عرشة ومائة. انظر: تقريب التهذيب )/393.
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وقف الصحابة كلهم عىل هذه الكيفية. وعىل كل حال: من ادعى خالف ما 
قلناه، فعليه الدليل باإلسناد الثابت عنهم«))).

أن يف شهرة  إال  ثبوته كالم من حيث اإلسناد،  بأنه وإن كان يف  جُياب: 
هذه األوقاف يف عهد احلميدي واطِّالعه عليها يدل عىل ثبوهتا ووجودها.

مع  ة  خاصَّ آخرين  دون  الورثة  بعض  عىل  الوقف  حتريم  الثاين:  القول 
من  طائفة  قال  وبه  نصاهبم،  نقص  أو  الورثة،  بعض  حرمان  الواقف  قصد 
القول  نسبة  ة  صحَّ يف  القول  هذا  أصحاب  بعض  ونازع  العلم)))،  أهل 
باجلواز جلامهري العلامء ومن ذلك اإلمام حممد بن عبد الوهاب فقد ذكر أن: 
»العبارات التي توجد يف كالم بعض العلامء: وإن وقف عىل أوالده، أو قال 
الوقف، وليس يف هذا  ة هذا  به علة صحَّ كذا وكذا وأمثال ذلك، يستدلون 
إذا  الرجل  أن  عليه،  كالمهم  يدل  ما  وغاية  إليه،  ذهبوا  ما  عىل  يدل  ما  كله 
أحد،  حرمان  يريد  وال  اآلخرة،  والدار  اهلل  وجه  به  يريد  ماله  بعض  وقف 
أنه يصح، وهذه  اهلل  الفقر، بل مقصوده وجه  بيعه عليهم خوف  وال حتريم 
العبارات  قالوا هذه  والذين  فليست مسألتنا،  فيها،  ما  فيها  مع كون  املسألة 
الوقف  أن  وذكروا  بر،  وجه  عىل  يكون  أن  بد  ال  أنه  اشرتطوا:  الذين  هم 

تكلَّم  فقد   ،(0( أبو زهرة  الوقف ملحمد  وانظر: حمارضات يف   .36/7 السنية  الدرر   (((
عن أسانيد مجلة من هذه اآلثار، وبنيَّ وجه ضعفها.

النجدية، وكذا  البالد  الدعوة يف  أئمة  الوهاب وكثري من  ومنهم: اإلمام حممد بن عبد   (((
مجاعة من الفقهاء املعارصين كالعالمة حممد أبو زهرة يف آخرين من العلامء الذين كان 
 ،5(  ،50  ،3(/7 السنية  الدرر  انظر:  الذري.  الوقف  مرشوعية  عدم  يف  رأي  هلم 

حمارضات يف الوقف )0)، الوقف الذري وتطبيقاته املعارصة )6.
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فإذا مجع  احلرام ال حتل،  أن احليل عىل  الذين ذكروا  باطل، وهم  املباح  عىل 
اإلنسان كالمهم تبني له ما قلنا، ولو قدرنا أهنم أرادوا ذلك فالواجب عند 

التنازع الرد إىل اهلل والرسول مـلسو هيلع هللا ىلص«))).

واستدلوا عىل ذلك بأدلة كثرية منها:

أنه ال  والقاعدة:  القربة،  به  ما قصد  باإلمجاع  الوقف  أن  األول:  الدليل 
جيوز ألحد أن يرشع شيئًا من الواجبات واملستحبات بدون دليل، والدليل 
هذا  مثل  مرشوعية  عىل  دليل  يوجد  مل  فإذا  املثبت،  عىل  بل  النايف  عىل  ليس 

الوقف، فاألصل أنه غري مرشوع))).

آثار موقوفة عن بعض الصحابة وقد اشتملت عىل  ُيناقش: بام ورد من 
أوقاف عىل بعض الورثة دون آخرين.

وبأن الوقف عىل الورثة الذين هم من القرابة من مجلة اإلحسان املندوب 
إليه رشعًا، فال حيتاج إىل دليل خاص يف املسألة.

َأْسَلَم   : الثََّقِفيَّ َسَلَمَة  ْبَن  َغْياَلَن  َأنَّ  َأبِيِه،  َعْن  َسامِلٍ،  َعْن  الثاين:  الدليل 
َفَلامَّ  َأْرَبًعا((  ِمنُْهنَّ  ))اْخرَتْ  مـلسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ  َلُه  َفَقاَل  نِْسَوٍة،  َعرْشُ  َتُه  َوحَتْ
َفَقاَل:  ُعَمَر،  َذلَِك  َفَبَلَغ  َبنِيِه،  َبنْيَ  َماَلُه  َوَقَسَم  نَِساَءُه،  َطلََّق  ُعَمَر  َعْهِد  يِف  َكاَن 
ْمِع َسِمَع بَِمْوتَِك، َفَقَذَفُه يِف َنْفِسَك،  ُق ِمَن السَّ ْيَطاَن فِياَم َيْسرَتِ ))إِينِّ أَلَُظنُّ الشَّ

يرى  من  عند  مندرج  هذا  أن  القول  هذا  أصحاب  وذكر   .38/7 السنية  الدرر  انظر:   (((
عدم لزوم الوقف أصاًل.

انظر: الدرر السنية 33/7.  (((
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يِف  ِجَعنَّ  َوَلرَتْ نَِساَءَك،  اِجَعنَّ  َلرُتَ اهللِ،  َواْيُم  َقِلياًل،  إِالَّ  مَتُْكَث  اَل  َأْن  َوَلَعلََّك 
َجُم َكاَم رِجَم َقرْبُ َأيِب ِرَغاٍل(())). َك َفرُيْ ُثُهنَّ ِمنَْك، َوآَلُمَرنَّ بَِقرْبِ َمالَِك، َأْو أَلَُورِّ

ملَّا  لكن  باإلمجاع،  حالل  الطالق  أن  املعلوم  من  أن  االستدالل:  وجه 
عىل  املال  وحجر  النساء،  حرمان  الطالق  من  مراده  أن  هنع هللا يضر  عمر  ظن 
بنيه، قال له هذا القول الغليظ. فكيف جيعل هذا األمر الذي من فعله هدد 
عمُر باألمر برجم قربه أمرًا مرشوعًا، وجيوز الوقف فيه، ويثاب عىل حرمان 

النساء وغريهن، فهذا حتيٌُّل عىل تعدي احلدود بالوقف))).

ف ناقَض فاعُله بقصده مقصَد الرشع منه،  الدليل الثالث: »أن كل ترصُّ
وقام الدليل عىل قصده، حكمنا ببطالن ترصفه، وال يصح للقضاء أن يقره 
إىل  الرشعية  والترصفات  العقود  يف  العربة  أن  األصول  كتب  يف  جاء  فلقد 
املضارة  كان غرضه  إن  فالواقف  وأغراضهم...  الفاعلني  ونيات  مقاصدها 
لوارثه، والباعث عىل وقفه حماربة اهلل يف قسمته فعمله باطل، وإن ظهرت بني 

يدي القضاء قرائن تدل عىل غرضه وجب أن يبطله، أو يبطل الرشط«)3).

ُيناقش: أنه ال يلزم من الوقف عىل بعض الورثة أن يكون لقصد املضارة، 
أو تغيري قسمة اهلل يف املواريث، بل قد يشتمل عىل مقاصد أخرى غري مذمومة 
رشعًا، كتخصيص بعض الورثة لضعفهم أو صغرهم أو حاجتهم، والرغبة 

أخرجه أمحد 8/)5). وابن حبان يف صحيحه رقم 56)4، واأللباين يف اإلرواء رقم   (((
.(883

انظر: الدرر السنية 34/7.  (((
حمارضات يف الوقف 03)- 06) باختصار. وانظر: املوافقات 30/3.  (3(
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يف عدم جعل الترصف هلم ال للحجر عليهم، ولكن خلشية الواقف من سوء 
ترصفهم، مع اكتفاء غريهم من الورثة بام عندهم من مال أو عمل.

األوصاف،  عىل  الوقف  بجعل  اإلشكال  من  اخلروج  يمكن  أنه  جُياب: 
فكل من اتصف باحلاجة والفقر استحق من الوقف.

طريق  عن  ختصيصهم  أو  الورثة  بعض  تفضيل  يف  أن  الرابع:  الدليل 
الوقف حماربة لنظام اإلرث الثابت بالقرآن والسنة، هذا وقد أعطى اهلل كل 
اهلل  إبطال حلكم  فيه  الوقف  يشابه  ما  أو  بوقف  »فكل حتايل  ذي حق حقه، 
ىلاعتو هناحبس فيام رشعه من تقسيم عادل، وألي يشء منعت الوصية لوارث 
عمال باألثر املشهور: )ال وصية لوارث()))؟ مل متنع الوصية لوارث كام جرت 
وختصيصهم  الورثة،  بعض  حماباة  من  فيها  ملا  إال  الفقهاء  قرر  وكام  السنة، 
الورثة  بعض  إيثار  فيه  يكون  الذي  الوقف  إذن  يباح  أوىف،...فكيف  بعطاء 

عىل اآلخرين«))).

الرتجيح:

الراجح -واهلل أعلم- أن األصل صحة وقف اإلنسان عىل بعض ورثته 
ة إذا كان يف بعض املال ككون الوقف يف الثلث فام دون؛ ألن األصل  خاصَّ
ة يف ماله، والتهمة يف ذلك بعيدة. يف ترصفات اإلنسان املالية اجلواز والصحَّ

ة بقصد الواقف  أما إذا كان الوقف جلميع املال، واحتفَّت القرائن القويَّ
القول  يقوى  قد  فهنا  بعض،  عىل  بعضهم  تفضيل  أو  الورثة،  بعض  حرمان 

سبق خترجيه.  (((
حمارضات يف الوقف 98). وانظر: الروضة الندية )/5)5.  (((
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بعدم إنفاذ هذا الوقف، واحلكم بقسم املال بقدر املواريث الرشعية؛ ملخالفة 
القربات،  أبواب  أعظم  التي هي من  األوقاف  الرشعي من  للقصد  املوقف 
هذا  وألن  قصده،  بنقيض  للواقف  ومعاملًة  واحليف،  الظلم  هبا  قصد  وقد 
الوقف يراد به يف كثري من األحيان نقل املال بعد الوفاة لبعض الورثة دون 
بالوقف يف حياته-  انتفاعه  املوِقفني -وذلك برشط  يفعل بعض  آخرين كام 
فهو يف هذه الصورة وما شاهبها شديد الشبه بالوصيَّة، وما قارب اليشء أخذ 

حكمه، وال وصيَّة لوارث))).

رقم:  السعودية  العربية  اململكة  القضائية يف  املبادئ  - هذا وقد جاء يف 
واجلور،  اجلنف  وقف  من  بعض  دون  الورثة  بعض  عىل  »الوقف   :)455(
بشري  بن  النعامن  حلديث  بطالنه،  عىل  العلم  أهل  من  املحققون  نص  الذي 
بني  والشقاق  القطعية  يسبب  الصفة  هبذه  الوقف  وألن  وغريه،  امهنع هللا يضر 

الذرية واألقارب«))).

داره  وقف  لرجل  قضية  يف  هللا همحر  إبراهيم  بن  حممد  الشيخ  وحكم   -
عىل إخوته وحرم زوجته ببطالن الوقف)3).

عنه  املنهي  بأن  مالك  لإلمام  قواًل  رشد  ابن  ذكر  فقد   :(74/4 املجتهد  بداية  انظر:   (((
النهي يف صورة  املال، فخصص  كان هبة جلميع  ما  األوالد هو  بني  باهلبة  التفضيل  يف 
يعظم فيها الرضر، فهذا املعنى له اعتبار، والوقف كاهلبة يف كوهنا من عقود التربعات، 

فيمكن أن يقال بمثل هذا يف هذه الصورة -واهلل أعلم-.
بمجلس  الدائمة  واهليئة  العليا  القضائية  اهليئة  من  الصادرة  والقرارات  املبادئ  انظر:   (((

القضاء األعىل واملحكمة العليا 58).
وانظر:   .(0(/9 الشيخ  آل  إبراهيم  بن  حممد  الشيخ  ورسائل  فتاوى  جمموع  انظر:   (3(

قضية أخرى يف 00/9).
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وقال هللا همحر -يف تقريره عىل »الروض املربع«-: »ثم من صيغ الوقف 
ما منعها بعض العلامء كالوقف عىل أوالده، فإذا كان حيلة فال ينبغي، وإذا 
الزوجة من مرياثها، وهذا  فيه حتيل عىل نقص  وقف عىل مجيعهم قد يكون 
كانوا  لو  وحتى  مرض،  وقت  يف  يكن  مل  وإن  لوارث،  وصية  أنه  إىل  راجع 
وهو  ملكهم  اهلل  فإن  أغلظ؛  فهذا  كله  املال  هو  كان  إذا  زوجة  فيهم  ليس 
قصد حرماهنم، وإن كان يقصد كام يقصده بعض العوام حتى ال يضيع ببيع، 

ولكن حيرم أزواج البنات وزوجات األوالد، وهذا هو وقف اجلَنَف«))).

المطلب الثالث: الوقف المنجز في غير مرض الموت على األوالد 
ثم على أوالد الذكور فقط:

صورة املسألة:

هذه  عدَّ  وقد  هذا  بناته،  دون  أبنائه  أوالد  ثم  أوالده  عىل  يقف  أن 
بن  حممد  اإلمام  منهم  العلامء  من  مجاعة  واإلثم  اجلَنَف  وقف  من  الصورة 
الرمحن بن حسن)3)، وكذا كل من رأى عدم  الوهاب)))، وحفيده عبد  عبد 
ة الوقف الذري من املعارصين)4)، وعلة املنع عندهم يف هذا الصورة:  صحَّ
ما اشتملت عليه من حرمان أوالد البنات من مرياث أمهاهتم، وذلك أنه ال 
يكون من حق البنت إال االنتفاع بريع الوقف يف حياهتا، فإذا ماتت فال يشء 

هلا.
انظر: املرجع السابق 99/9.  (((

انظر: الدر السنية 39/7.  (((
انظر: الدرر السنية 50/7.  (3(

انظر: حمارضات يف الوقف 94) وما بعدها، الوقف الذري وتطبيقاته املعارصة )6.  (4(
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لسؤال  جواب  يف  الشيخ  آل  إبراهيم  بن  حممد  مة  العالَّ فتاوى  يف  وجاء 
من رئيس حمكمة الباحة))): »ونفيدكم أنه بعد االطالع عىل الوثيقة املذكورة 
وتأمل ما جاء فيها، وجدنا أن الواقَفني قد وقفا ما يملكان من عقار ويشمل 
دون  أوالدمها  أوالد  بعدهم  ومن  أوالدمها  عىل  وآبار  وبيوت  أرض  ذلك 
اإلناث، ومثل هذا الوقف يعد يف نظر بعض أهل العلم وقف جنف وإثم، 
هللا همحر واعتربه وقف جنف وإثم، وتبعه عىل  وقد أبطله اجلد إمام الدعوة 
حكم  يف  الوقف  هذا  مثل  به،  وعللوا  هللا مهمحر،  أحفاده  بعض  الرأي  هذا 
الوصية، ))وال وصية لوارث(())) كام هو ظاهر احلديث، ومن أهل العلم من 
ة هذا الوقف؛ لعدم ظهور العلَّة املانعة ما مل يكن هناك  ال يرى مانعًا يف صحَّ
ورثة آخرون، وهو ما مشى عليه األصحاب من فقهاء احلنابلة، إذا ُعِلم هذا 
فالذي نرى أنه ال مانع من النظر يف قضية املذكورين، والفصل فيها ما يظهر 

لكم من الوجه الرشعي«.
بأنه ال يصح من  إبراهيم يف موضع آخر  بن  الشيخ حممد  وأفتى سامحة 
الوقف إال بمقدار الثلث، يف رجل وقف مجيع ماله عىل أوالده، وعىل نسل 

الذكور دون نسل اإلناث)3).
الوقف  ة  بصحَّ القول  إىل  وحديثًا  قدياًم  الفقهاء  ة  عامَّ ذهب  وقد  هذا 
فضل  يف  ة  العامَّ األدلة  من  ذكره  سبق  ملا  الذكور)4)،  أوالد  ثم  األوالد  عىل 

األوقاف، وألن أوالد البنات ليسوا من الورثة، بل هم من ذوي األرحام.
.(0(/9  (((

سبق خترجيه.  (((
انظر: 00/9).  (3(

سبق بيان ذلك عند تقرير قول مجاهري الفقهاء عدم حتريم التفضيل بني األوالد، ومن   (4(
وارثني.  ليسوا  ألهنم  األبناء؛  ألوالد  البنات  أوالد  مساواة  وجوب  عدم  أوىل  باب 
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ة الفقهاء، ألن أوالد البنات ليسوا من  وهذا هو الراجح؛ وهو قول عامَّ
الورثة بل من ذوي األرحام.

العربية  اململكة  يف  القضائية  والقرارات  املبادئ  يف  جاء  وقد  هذا   -
وفق  واإلناث  الذكور  األوالد  الوقف عىل  ة  رقم )454(: »صحَّ السعودية 
الذكور  أوالد  بعده عىل  ثم من  األنثيني،  مثل حظ  للذكر  الرشعية  الفريضة 

من أوالده دون أوالد اإلناث، وهلم جرًا إىل آخر الطبقات«))).

 ،483/5 الدسوقي  وحاشية  الكبري  الرشح   ،705/6 عابدين  ابن  حاشية  وانظر: 
روضة الطالبني 336/5، املقنع والرشح الكبري واإلنصاف 7)/)48.

بمجلس  الدائمة  واهليئة  العليا  القضائية  اهليئة  من  الصادرة  والقرارات  املبادئ  انظر:   (((
لعام  القضائية  األحكام  جمموعة  وانظر:   .(57 العليا  واملحكمة  األعىل  القضاء 

434)هـ، 84/9.
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الخاتمة

أمحد اهلل وأشكره عىل نعمه العظيمة، ومنها تيسريه لكتابة هذا البحث، 
وأختم بذكر أبرز نتائج البحث وهي:

ولعظيم  هلا،  الناس  حاجة  لشدة  والوصايا؛  األوقاف  أحكام  أمهية   -
منفعتها إذا صدرت وفق أحكام الرشيعة، يف أصلها ورشوطها.

- وجود مجلة من أوجه الشبه، وأوجه االفرتاق بني الوصايا واألوقاف؛ 
لذا حيسن معرفتها، لئال حيصل اللبس بينهام عند بيان األحكام.

- من أبرز أوجه الشبه بني األوقاف والوصايا كوهنام من عقود التربعات.

- من أبرز وجوه االفرتاق بني األوقاف والوصايا:

إال  تلزم  فال  الوصايا  أما  الوقف عقد الزم من حني عقده،  أن   .(
بعد املوت.

ة الوقف عىل الورثة، وعدم صحة الوصيَّة هلم. ). صحَّ

ة الوقف بام فوق الثلث، أما الوصيَّة فال تصح إال يف الثلث  3. صحَّ
فام دون.

بحسب  بعضها  أو  الوصايا  أحكام  تأخذ  األوقاف  عقود  بعض  أن   -
قرهبا من حقيقة الوصايا.

- أن الوقف يأخذ حكم الوصية أو بعض أحكامها يف ثالثة أحوال:

). الوقف يف مرض املوت.
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). الوقف املعلق عىل املوت.

قويت  إذا  البقيَّة  حلرمان  حيلة  الورثة  لبعض  املال  مجيع  وقف   .3
القرائن بذلك.

ة الوقف يف مرض املوت عىل األجنبي -غري الوارث- بام ال يزيد  - صحَّ
عن الثلث.

إذا  الثلث.  يزيد عن  الورثة بام ال  الوقف يف مرض املوت عىل  ة  - صحَّ
كان تقسيم ريعه بقدر إرثهم الرشعي.

إذا كان مشتماًل عىل  الورثة  املوت عىل  الوقف يف مرض  ة  - عدم صحَّ
ختصيص بعضهم بريعه، أو تفضيله عىل غري الوجه الرشعي.

- لزوم الوقف يف مرض املوت، وحتريم الرجوع فيه.

ة الوقف املعلق عىل املوت، وجواز رجوع الواقف عنه قبل موته؛  - صحَّ
ألنه يأخذ حكم الوصية يف جواز الرجوع عنها.

- ال ينفذ الوقف املعلق بام زاد عن ثلث الرتكة إال بإجازة الورثة.

العدل  أن  واألقرب  الوقف،  ريع  قسمة  يف  األوالد  بني  العدل  جيب   -
يكون بجعل القسمة كقسمة املرياث، للذكر مثل حظ األنثيني.

-  يصح الوقف عىل الورثة أو بعضهم إذا سلم من التفضيل بني األوالد، 
فإن  الورثة،  بعض  حلرمان  بالوقف  احليلة  قصد  ة  القويَّ بالقرائن  يظهر  ومل 
التفضيل بني األوالد مل يصح، وإن ظهر فيه قصد احليلة لتغيري  اشتمل عىل 
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ة  قوَّ بحسب  ببطالنه  القول  يقوى  فإنه  الورثة  بعض  حرمان  أو  املواريث 
القرائن وظهورها.

- يصح الوقف عىل األوالد ثم أوالد الذكور دون أوالد البنات، لعدم 
دخول أوالد البطون يف الورثة؛ ألهنم من ذوي األرحام.

هذا ما تيرس يل كتابته حول هذا املوضوع، فإن كان صوابًا فمن اهلل، وإن 
كان خطئًا فمن نفيس والشيطان، واهلل ورسوله منه بريئان، وصىل اهلل وسلم 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 
سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه، وبعد:

يف  حاجاته  بتلمس  فضىل،  عناية  الطفل  اإلسالمية  الرشيعة  أولت  فقد 
سياج من الرعاية، واالحرتام الكامل هلذه النفس اإلنسانية، فأثبتت له مجلة 

من احلقوق عىل والديه وقرابته وجمتمعه ودولته.

فعىل سبيل األرسة، والقرابة: حثت الرشيعة عىل حسن اختيار الزوجني؛ 
للواجبات  مدركًا  واإليامن،  بالتقوى  مزودًا  قويًا،  متينًا  األرسة  بناء  لينشأ 
واحلضانة،  والنفقة،  الرضاع،  حق  والديه  عىل  للطفل  فأوجبت  به،  املناطة 
سالمة  عىل  واملحافظة  وتعليمه،  تربيته،  بحسن  وأمرت  وغريها،  والنسب، 
بدنه وعقله من األمراض واآلفات، وحرمت االعتداء عليه، وجعلت هذه 
احلقوق ثابتة مكفولة له يف ظل قيام األرسة، وعند الفراق بني األبوين، ويلزم 
الوفاء، ونقلت هذه احلقوق لقرابته عند عجز الوالدين عنها، ومازجت فيها 

بني األجر واإلثم، واملثوبة والعقوبة.

وتفقد  اليتيم،  الطفل  كفالة  عىل  الرشيعة  حثت  املجتمع:  سبيل  وعىل 
اهلل،  عىل  واملثوبة  األجر  واحتساب  هبم،  رمحة  الفقراء،  األطفال  أحوال 

وحفاظًا عليه من االنحراف.

من  لألطفال  حقوقًا  الدولة  عىل  الرشيعة  أوجبت  الدولة:  سبيل  وعىل 
عند  لرعايتهم  أماكن  وإجياد  والنفقة،  والصحة،  والتعليم،  الكريم،  العيش 
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عند  هلم  املكفولة  حقوقهم  عىل  املحافظة  وأوجبت  كام  يرعاهم،  من  فقد 
سلبها من قبل والدهيم، أو غريهم، فنصبت القايض مقامهم؛ لضعفهم عن 
ممثلة  السعودية  العربية  اململكة  سعت  املنطلق  هذا  ومن  بحقوقهم.  املطالبة 
يف جهات عدة إىل إجياد األنظمة املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية التي تكفل 

حقوق الطفل.

حال  يف  املحضون  زيارة  بياهنا  إىل  احلاجة  متس  التي  احلقوق  بني  ومن 
الفراق بني الزوجني- رشعًا ونظامًا-، وقد ضمنتها يف هذا البحث والذي 
يف  القضاء  ودور  ومصاحله  الطفل  بحقوق  اإلسالمي  الفقه  »عناية  عنوانه: 
األحوال  أكثر قضايا  من  تعد  ُأنموذجًا-«، حيث  املحضون  زيارة  إيصاهلا- 

الشخصية ورودًا إىل املحاكم االبتدائية.

مشكلة البحث وتساؤالته:

الوالدين  انفصال  بعد  واخلصومات  املنازعات،  كثرة  يف  املشكلة  تتمثل 
األوالد  عىل  الوالية  فمنازعات  ومعنًى،  حسًا  الطفل  عىل  سلبًا  ينعكس  مما 
املحاكم،  يف  املعروضة  الشخصية  األحوال  قضايا  أكثر  من  االنفصال  بعد 
إىل  وحتى  الوالدين،  أرسيت  إىل  ربام  متتد  خالفات  من  ذلك  يتبع  عام  فضاًل 

األقارب أحيانًا، ويتفرع من هذه املشكلة عدة تساؤالت:

- ما احلقوق املكفولة للطفل يف الرشيعة اإلسالمية والنظام ابتداء؟

حال  يف  والنظام  اإلسالمية  الرشيعة  يف  للطفل  املكفولة  احلقوق  ما   -
انفصال والديه؟
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- ما دور القضاء يف إيصال احلقوق للطفل؟

السابقة: الدراسات 

حقوق الطفل تناوهلا الباحثون بالبحث، ومن الدراسات ذات العالقة: 

- حقوق الطفل يف الرشيعة وتطبيقاهتا يف أنظمة اململكة. د. عبد الرمحن 
اللوحيق. من إصدار شبكة األلوكة.

الدبيان.  خالد  القضائية.  وتطبيقاهتا  ونظمها  املحضون  زيارة  أحكام   -
املعهد العايل للقضاء، جامعة اإلمام حممد بن سعود، 4)4)هـ.

هبا  صدرت  التي  القضائية  الترشيعات  بيان  هو  بحثنا  يميز  ما  أن  إال 
األنظمة واللوائح يف امللكة العربية السعودية يف إيصال هذه احلقوق إمجاالً، 
بعض  ألغيت  احلقوق-وقد  هذه  حلفظ  مواد  من  األنظمة  عليه  نصت  وما 
املواد الواردة يف الدراستني السابقتني-، وما خيص زيارة املحضون عىل وجه 

اخلصوص.

خطة البحث:

تتكون من مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة.

املقدمة:

السابقة،  والدراسات  وأمهيته،  املوضوع،  اختيار  أسباب  وتشمل 
وحدوده، وخطة ومنهج البحث.

العنوان. التعريف بمفردات  التمهيد: 
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يف  القضاء  ودور  اإلسالمي،  الفقه  يف  الطفل  حقوق  األول:  املبحث 
إيصال هذه احلقوق:

وفيه ثالثة مطالب:

القضاء  الفقه اإلسالمي، ودور  احلياة يف  الطفل يف  األول: حق  املطلب 
يف ذلك.

ودور  اإلسالمي،  الفقه  يف  أمواله  رعاية  يف  الطفل  حق  الثاين:  املطلب 
القضاء يف ذلك.

ودور  اإلسالمي،  الفقه  يف  جناية  امُلرتِكب  الطفل  حق  الثالث:  املطلب 
القضاء يف ذلك.

املبحث الثاين: زيارة املحضون يف الفقه اإلسالمي ودور القضاء يف متكني 
الزيارة:

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: حكم زيارة املحضون، واحلكمة من مرشوعية الزيارة.

املطلب الثاين: آداب الزيارة، ومكاهنا، ومقدارها يف الفقه اإلسالمي.

املطلب الثالث: األنظمة واللوائح الصادرة فيام يتعلق بزيارة املحضون.

املطلب الرابع: دور القضاء يف متكني زيارة املحضون.

اخلامتة:

تشمل أهم النتائج والتوصيات.
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الفهـارس:

فهرس املصادر واملراجع.

البحث: منهج 

واتبعت  كام  املقارن،  التحلييل،  االستقرائي،  الوصفي،  املنهج  سلكت 
أترجم  ومل  والتخريج،  والعزو،  التوثيق،  من  العلمية  البحوث  إجراءات 

لألعالم.

هذا وأسأل اهلل لجو زع بمنه، وكرمه أن يعفو عن كل زلل وتقصري، وأن 
جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم.
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التمهيد
في التعريف بمفردات البحث

احلق لغة:

بال  ووقَع  وَثبت،  َوَجب،  إذا  اليشء،  حق  َمْصَدٌر  وهو  اْلَباطِِل،  َنِقيُض 
شِك))).

احلق اصطالحًا:

تكليف  أو  بأداء،  مطالبة  أو  بسلطة،  الختصاٍص  تؤدي  رشعية  عالقة 
بيشء، مع امتثال شخص آخر، عىل جهة الوجوب، أو الندب))).

الطفل يف اللغة:

الصغري من كل يشء، والطفل والطفلة: الصغريان ما مل يبلغا)3).

الطفل اصطالحًا:

ال خيرج املعنى االصطالحي عن املعنى اللغوي، فُيطلق الطفل عىل من 
دون البلوغ)4).

انظر: لسان العرب؛ املصباح املنري، مادة )حقق(.  (((
احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده )ص: 55)، )6)).  (((

انظر: لسان العرب؛ املصباح املنري، مادة )طفل(.  (3(
انظر: البحر الرائق )0/4))).  (4(
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الطفل يف النظام:

كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة من عمره))).

القضاء لغة:

إحكام أمر وإتقانه، وإنفاذه جلهته))).

القضاء اصطالحًا:

فصل اخلصومات، وقطع املنازعات بني الناس عىل وجه خمصوص)3).

يارة يف اللغة: الزِّ

اْلَقْصُد، ُيَقال: َزاَرُه َيُزوُرُه َزْورًا َوِزَياَرًة: َقَصَدُه َوَعاَدُه. َويِف اْلُعْرِف: ِهَي 
َقْصُد امَلُزوِر إِْكَرامًا َلُه َواْستِْئنَاسًا بِِه)4).

يارة اصطالحًا: الزِّ

ال خيرج املعنى االصطالحي عن املعنى اللغوي.

املحضون يف اللغة:

الفعل: َحَضَن حَيُضن، َحْضنًا وَحضانًة، فهو  املفعول من  حَمْضون: اسم 
واملفعول  َيانِِه،  َوُيَربِّ َفَظانِِه  حَيْ بِيِّ  بِالصَّ اَلِن  امُلَوكَّ ومها  حاضنة،  وهي  حاِضن، 

املادة ))( فقرة ))(، املركز الوطني للوثائق  انظر: نظام محاية الطفل، لعام 436)هـ،   (((
https://ncar.gov.sa واملحفوظات، 

انظر: لسان العرب؛ املصباح املنري، مادة )قىض(.  (((
انظر: حاشية ابن عابدين )79/8).  (3(

انظر: لسان العرب؛ املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، مادة )زار(.  (4(
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برعايته  أحاطه  وجانبه،  ناحيته  يف  جعله  فالنًا:  حَضن  يقال:  حَمْضون. 
اه))). ومحايته، ربَّ

املحضون اصطالحًا:

كالصغري  نفسه،  أمور  إصالح  عىل  يقدر  وال  بنفسه،  يستقل  ال  الذي 
واملجنون، واملعتوه، وإن كانا كبريين))).

احلاضن  لغري  ثابتة  سلطة  مركبًا:  املحضون  بزيارة  فاملقصود  وعليه 
بنفسه مدة معينة. هذا ويفرق بعض  برعاية من ال يستقل  املطالبة  متكنه من 
الفقهاء من الناحية االصطالحية، فيطلقون لفظ املحضون عىل الصغري قبل 
تفريق  املكفول، وهو  لفظ  عليه  فيطلقون  التخيري  بعد سن  أما  التمييز،  سن 
احلضانة،  مفهوم  يف  داخل  اللفظني  كال  ألن  حكم؛  عليه  يرتتب  ال  لفظي 
فكالمها حيتاج إىل احلفظ، والرعاية، والرتبية، وإن كان أحدمها أشد حاجة 

من اآلخر)3).

انظر: لسان العرب، واملصباح املنري، مادة )حضن(.  (((
املحتاج )353/8(؛  الفقهية )ص: 49)(؛ حتفة  القوانني  املبسوط )07/5)(؛  انظر:   (((

كشاف القناع )500/5).
انظر: احلاوي )))/507-508(؛ كشاف القناع )5/)50).  (3(



304
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

عناية الفقه اإلسالمي بحقوق الطفل ومصالحه

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

المبحث األول
حقوق الطفل في الفقه اإلسالمي ودور القضاء في 

إيصال هذه الحقوق

المطلب األول: حق الطفل في الحياة في الفقه اإلسالمي ودور 
القضاء في ذلك:

حرصت الرشيعة اإلسالمية عىل تكوين األرسة؛ لتكون املحضن الرئيس 
هلذا الطفل، ومن أهم مالمح العناية بالطفل من قبل تكوينه، وأثناء تكونه، 

وبعد والدته ما ييل:

توثيق عقد النكاح:

ميز الشارع احلكيم رباط الزوجية بامليثاق الغليظ، وأوجب له رشوطًا، 
نصت  وقد  وغريها)))،  والشهود،  والويل،  والقبول،  اإلجياب،  من  وأركانا 
قبل إجراء  املأذون  أنه: »عىل  املادة )4)( من الئحة مأذوين عقود األنكحة 
يف  املوانع  وانتفاء  والرشوط،  األركان،  توفر  من  التحقق  النكاح  عقد 
توثيق  عىل  القضاء  حرص  وقد  املرعية«،  األنظمة  خمالفة  وعدم  الزوجني 
املجتمع  العامة، كحفظ  املحاكم الرشعية حفظًا للحقوق  عقود األنكحة يف 

القناع  كشاف  ))/)))(؛  الدسوقي  حاشية  ))/9))(؛  الصنائع  بدائع  انظر:   (((
.(37/5(
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من  األرسة  هذه  ظل  يف  واألطفال  للزوجني  اخلاصة  واحلقوق  الرذيلة،  من 
إثبات النسب هلم، والتوارث، وغريها من احلقوق))).

حسن املعارشة بني الزوجني:

ذهب مجهور الفقهاء))) إىل أن املعارشة باملعروف واجبة، فيلزم عىل كل 
وكف  اجلميلة،  الصحبة  من  باملعروف،  اآلخر  معارشة  الزوجني  من  واحد 
يبذله  بل  لبذله،  الكراهة  يظهر  وال  قدرته،  مع  بحقه  يامطل  ال  وأن  األذى، 
به،  املأمور  املعروف  من  هذا  ألن  أذى؛  وال  منًا  يتبعه  وال  وطالقة،  ببرش 
آثار  من  لذلك  ملا  ومستحب)3)؛  إليه  مندوب  أمر  أهنا  احلنفية  يرى  حني  يف 
ما  وهذا  لألطفال،  النفيس  واالستقرار  عام،  بشكل  األرسة  استقرار  يف 
بينها  التفريق  منه  مـلسو هيلع هللا ىلص طالبة  الرسول  إىل  التي جاءت  املرأة  عقلته 
بأن  فأمرها  األوالد،  تنجب  أن  قبل  بينهام  العيش  الستحالة  زوجها؛  وبني 
أمهية  العدل  وزارة  أدركت  وقد  بالفسخ)4)،   بينهام  ق  وفرَّ حديقته،  ترد 
دعاوى  ومنها  الدعاوى،  إليها  حيال  التي  املصاحلة  مكاتب  فأنشأت  ذلك، 
األحوال الشخصية، حيث نصت املادة ))(: »اإلحالة إىل مكاتب املصاحلة، 
املنازعات  أ.  اآليت:  يف  املصاحلة  املصاحلة  مكاتب  تتوىل  أن  واختصاصها 

لعام  األنكحة  عقود  مأذوين  الئحة  واملحفوظات،  للوثائق  الوطني  املركز  انظر:   (((
https://ncar.gov.sa 434)هـ

انظر: أحكام القرآن ))/363(؛ املهذب ))/66-67(؛ كشاف القناع )85/5)).  (((
انظر: بدائع الصنائع ))/334).  (3(

انظر: احلديث يف صحيح البخاري، ح )73)5) )46/7).  (4(
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املحالة من املحاكم...«))). ويتعني عىل القايض التفريق بني الزوجني يف حال 
وجود أسباب قوية متنع من حسن املعارشة بني الزوجني، واستحالة العيش؛ 
لقوله  األطفال؛  أو  الزوجني،  أحد  عىل  رضر  من  معًا  بقائهام  عىل  يرتتب  ملا 

اَر(())). َر َواَل رِضَ مـلسو هيلع هللا ىلص: ))اَل رَضَ

حرمة االعتداء عليه:

حفظ اإلسالم للطفل حق احلياة وهو جنني يف بطن أمه فحرم االعتداء 
يف  والدية  ميتًا،  سقوطه  حال  يف  الغرة  من  الرادعة  العقوبة  ورتبت  عليه، 
»َأنَّ  هنع هللا يضر:  ُهَرْيَرَة  َأيِب  فَعْن  الفقهاء)3)،  باتفاق  مات  ثم  حيًا  خرج  حال 
َرُسوُل  َفَقىَض  َجنِينََها،  َفَطَرَحْت  األُْخَرى  ا  إِْحَدامُهَ َرَمْت  ُهَذْيٍل،  ِمْن  اْمَرَأَتنْيِ 
من   )(4( املادة  نصت  وقد  َأَمٍة«)4).  َأْو  َعْبٍد  ٍة،  بُِغرَّ فِيَها  مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
نظام محاية الطفل عىل أنه: »دون اإلخالل بام تقيض به األنظمة األخرى حيظر 
القيام بأي تدخل أو أجراء طبي للجنني إال ملصلحة أو رضورة طبية«)5). وقد 

املصاحلة  مكاتب  يف  العمل  قواعد  إقرار  واملحفوظات،  للوثائق  الوطني  املركز  انظر:   (((
https://ncar.gov.sa ،وإجراءاته لعام 440)هـ

الغليل  إرواء  انظر:  األلباين.  وصححه   ،)784/((  ((34(( ح  ماجه،  ابن  سنن   (((
.(408/3(

حاشية  )377/5(؛  عابدين  ابن  حاشية  )44/5(؛  املختار  لتعليل  االختيار  انظر:   (3(
)4/)0)-04)(؛  املحتاج  مغني  )89/4(؛  املطالب  أسنى  )69/4)(؛  الدسوقي 

املغني )806-799/7).
صحيح البخاري ح )6904) )9/))).  (4(

https:// ،انظر: املركز الوطني للوثائق واملحفوظات، نظام محاية الطفل، لعام 436)هـ  (5(
ncar.gov.sa
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كفل القضاء هذا احلق فال يقام احلد عىل احلامل حتى تضع جنينها، وتضمني 
كل من يعتدي عليه، وإن حصل من القايض تقصري فنتج عنه سقوط اجلنني 

ضمنه))).

حسن اختيار االسم:

حثت الرشيعة اإلسالمية عىل حسن اختيار اسم الطفل وأوجبت له عىل 
ُكْم ُتْدَعْوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة بَِأْساَمِئُكْم  الوالدين هذا احلق، قال مـلسو هيلع هللا ىلص ))إِنَّ
َوَأْساَمِء آَباِئُكْم َفَأْحِسنُوا َأْساَمَءُكْم(()))، ويسن تغيري االسم القبيح إىل احلسن، 
فقد غري مـلسو هيلع هللا ىلص عددًا من أسامء الصحابة، فقد كان لُِعَمَر ابنة ُيَقال هَلَا: 
الالئحة  من   )((5( املادة  مَجِيَلًة)3).وجهت  مـلسو هيلع هللا ىلص  َها  َفَسامَّ َعاِصَيٌة، 
للمواطنني  األول  االسم  تسجيل  يتم  بأنه:  املدنية  األحوال  لنظام  التنفيذية 
املكروهة رشعًا  اساًم من األسامء  أن يسجل  أراد  أ. يوضح ملن  ما ييل:  وفق 
وإن  هبا،  التسمي  عدم  واألحوط  األفضل  أن  والنصح  اإلرشاد  وجه  عىل 
نصت  التي  األسامء  من  اسم  تسجيل  جيوز  وال  االسم....  يسجل  أرص 
واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  من  الصادرة  الرشعية  الفتاوى 
نصت  التي  األسامء  بأحد  تسجيله  سبق  فمن  هبا،  التسمي  جواز  عدم  عىل 
الفتاوى الرشعية الرسمية عىل عدم جواز التسمي هبا فيبلغ هو أو وليه عند 
ترفع  االسم  تغيري  يقبل  مل  وإذا  التغيري،  برضورة  املدنية  لألحوال  مراجعته 

انظر: مغني املحتاج )4/)0)(؛ اإلنصاف )0)/)5).  (((
سنن أيب داود ح )4948) )87/4)( وضعفه حيث قال: »ابن أيب زكريا مل يدرك أبا   (((

الدرداء«.
صحيح مسلم ح )39))) )687/3)).  (3(
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األوراق للمديرية الختاذ الالزم))). ويتم تعبئة نموذج إثبات تعديل االسم، 
اإلثبات  طالبي  عىل  ويشرتط  اإلهنائية،  للدوائر  الطلب  ويقدم  واللقب، 
أن  خيفى  واملعدلني))).وال  الشهود  وإحضار  األصلية،  املستندات  إرفاق 
لألحسن  التغيري  من  ومتكينه  الطفل،  إىل  احلق  هذا  إيصال  يف  دورًا  للقضاء 

منذ عهد القايض األول إىل وقتنا احلارض؛ ملا لالسم من أثر عىل املسمى.

الرضاعة:

حق واجب للطفل باتفاق الفقهاء مادام يف حاجة إليه، ويف سن الرضاع؛ 
تَِمُرواْ بَۡيَنُكم بَِمۡعُروٖفۖ 

ۡ
ُجورَُهنَّ َوأ

ُ
ۡرَضۡعَن لَُكۡم فََٔاتُوُهنَّ أ

َ
لقوله تعاىل: ﴿فَإِۡن أ

الوالد عىل االسرتضاع  ۡخَرٰى6﴾)3)، وحث 
ُ
أ ۥٓ  َلُ فََسُتِۡضُع  ُتۡم  َتَعاَسۡ ِإَون 

هلذا الطفل؛ حفاظًا عليه من اهلالك، وقد اتفق الفقهاء عىل وجوب إرضاع 
األم لطفلها إذا تعينت كأن ال يوجد غريها، أو مل يقبل الطفل ثدي غريها، 
عىل  األم  فتجرب  مرضعة،  استئجار  عن  وعجزه  فقره،  أو  األب،  فقد  وعند 
يف  الفقهاء  اختلف  وقد  اهلالك،  من  عليه  حفاظًا  قضاء)4)؛  طفلها  إرضاع 

لعام  املدنية  األحوال  لنظام  التنفيذية  الالئحة  واملحفوظات،  للوثائق  الوطني  املركز   (((
https://ncar.gov.sa ،43)هـ(

https:// واللقب،  االسم  تعديل  إثبات  اإللكرتونية،  اخلدمات  العدل،  وزارة  موقع   (((
www.moj.gov.sa

سورة الطالق: 6.  (3(
املحتاج  مغني  )4/4))(؛  اجلليل  مواهب  ))/0)4(؛  عابدين  ابن  حاشية  انظر:   (4(

)450/3(؛ كشاف القناع )487/5).
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حكم إجبار األم عىل إرضاع طفلها قضاء إذا مل يتعني، كام اختلفوا يف حكم 
استئجار األم إلرضاع طفلها يف حال الزوجية))).

عندما  العاملة  للمرأة  »حيق  العمل:  نظام  من   )(54( املادة  نصت  وقد 
تعود إىل مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ-بقصد إرضاع مولودها-

فرتة أو فرتات لالسرتاحة ال تزيد يف جمموعها عىل الساعة يف اليوم الواحد، 
وذلك عالوة عىل فرتات الراحة املمنوحة جلميع العامل، وحتسب هذه الفرتة، 
أو الفرتات من ساعات العمل الفعلية، وال يرتتب عليها ختفيض األجر«))).

وعد الشارع احلكيم الرضاع من أسباب املحرمية)3) فقد روى البخاري 
ق بني زوجني بسبب الرضاع)4)، وهلذا حرص القضاء  أنه مـلسو هيلع هللا ىلص فرَّ
عىل  أرضار  من  عليه  يرتتب  ملا  بذلك؛  صك  وإصدار  الرضاع  توثيق  عىل 

األطفال يف حال ثبوت الرضاعة بني أحد الزوجني)5).

انظر: تبيني احلقائق )3/)6(؛ حاشية الدسوقي ))/5)5(؛ هناية املحتاج )7/)))(؛   (((
اإلنصاف )406/9).

وملحقاهتا  العمل  لنظام  التنفيذية  الالئحة  واملحفوظات  للوثائق  الوطني  املركز  انظر:   (((
https://ncar.gov.sa :.(440 لعام

5)5(؛   ،505/(( الدسوقي  حاشية  675(؛   ،4(0/(( عابدين  ابن  حاشية  انظر:   (3(
أسنى املطالب )3/))4، 445(؛ املغني )7/)55، 7)6).

انظر احلديث يف صحيح البخاري ح )88) ))/9)).  (4(
https://inhaatportal.moj.gov.sa انظر: موقع وزارة العدل، اخلدمات اإلهنائية  (5(

https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=pmUZaWY2MqRMZoPlyodNVg%3D%3D
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احلضانة:

أوجبت الرشيعة حق احلضانة للطفل: رمحة به، ورعاية لشؤونه، وإحسانًا 
الزوجية حق  قيام  الوالدين يف حال  فعىل  ر،  ُتِرك لضاع وترضَّ لو  إليه؛ ألنه 
حال  ويف  وكفالته،  وتربيته،  بمصاحله،  والقيام  حفظه،  من  الطفل  حضانة 
الفرقة تكون احلضانة لألم متى توفرت فيها الرشوط، وانتفت عنها املوانع؛ 

لوفور شفقتها))).
التي  اهلامة  القضايا  السعودية من  العربية  اململكة  وموضوع احلضانة يف 
أولتها الدولة -أيدها اهلل- مزيدًا من العناية، وآخرها ما أصدره وزير العدل 
بأحقية  يقيض  قرارًا  0)/8/3)0)م  يف  للقضاء  األعىل  املجلس  ورئيس 
احلاجة إلقامة  نزاع دون  فيها  ليس  التي  احلاالت  األم ألوالدها يف  حضانة 
دعوى قضائية يف حماكم األحوال الشخصية، عىل أن يؤخذ عليها إقرار بعدم 
وجود نزاع، وتفصل يف طلبها، وفق مقتىض الرشع والنظام، دون احلاجة إىل 
إقامة دعوى يف الطلب أسوة بعموم اإلهناءات- والقضايا اإلهنائية، هي التي 
إعطاءه  فيه  املحكمة طالبًا  إىل  الشخص  يقدمه  بواسطة »طلب  إنجازها  يتم 
احلضانة  إثبات  صك  وُيضمن  اخلصم...«))).  مواجهة  غري  يف  إثبات  وثيقة 
السفر  الدوائر احلكومية واألهلية -ما عدا  منح احلاضنة حق مراجعة مجيع 
))/940(؛  املعونة  )80/4)-)8)(؛  الرائق  البحر  )07/5)(؛  املبسوط  انظر:   (((
املغني  )504/6(؛  الطالبني  روضة  )99/3(؛  األم  )4/4))(؛  اجلليل  مواهب 

)98/9)(؛ مطالب أويل النهى )0)/3))).
انظر: وكالة األنباء السعودية واس، بعنوان: وزير العدل: لألم أحقية احلضانة ألوالدها   (((

تلقائيًا من دون دعوى، السبت ))/439/8)هـ، املوافق 0)/8/3)0)م.
https://www.spa.gov.sa/1735368
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املحضون-كام  بلد  يف  القايض  بإذن  إال  يتم  فال  اململكة،  خارج  باملحضون 
احلكومية  اجلهات  من  للمحضون  ترصف  التي  املبالغ  استالم  حق  يمنحها 

واألهلية))).

املعنيني  املختصني  بتوجيه  الدولة  تتواله  اللقيط  للطفل  احلضانة  وحق 
يف املؤسسات االجتامعية بالعناية به بإرشاف من الدولة، مع ترحيب وتلبية 
إليها، حيث تسارع اجلهة القضائية لتصدير صك  رغبة األرَُس يف ضم طفل 
يف  وتوثق  بينهم  بالرضاعة  النسب  وإثبات  نسبه،  إثبات  خالله  من  يقيض 
خيفى  وال  األحوال))).  هذه  مثل  يف  املتبعة  اإلجراءات  وفق  رسمية  حمارض 
الدور البارز واملهم للقضاء يف احلفاظ عىل حق املحضون، والذي يظهر من 
املحضون  عىل  للحفاظ  القايض  يتخذها  التي  اإلجراءات  من  كثري  خالل 

سواء يف حال اإلقامة، أو يف حال السفر)3).

بتاريخ  السفر قرار وزاري رقم )9336(  لنظام وثائق  التنفيذية  الالئحة  انظر: تعديل   (((
https://www.ncar.gov. 7/))/440)هـ، موقع املركز الوطني للوثائق واملحفوظات

sa

انظر: الالئحة األساسية للبيوت االجتامعية لعام 436)هـ، وقد تم إضافة فقرة حتمل   (((
وتاريخ   )49(( رقم  الوزراء  جملس  قرار  الالئحة  هذه  من   )((( املادة  إىل   )(( رقم 
https://www.ncar. واملحفوظات  للوثائق  الوطني  املركز  موقع  4)/439/9)هـ، 
يف  مسجلة  األبوين  جمهويل  األيتام  رعاية  يف  متخصصة  اخلريية  الوداد  مجعية  gov.sa؛ 

»جمهويل  احتضان  عىل  اإلقبال  نسب  يف  زيادة  االجتامعية؛  والشؤون  العمل  وزارة 
بتاريخ  االجتامعية  والتنمية  البرشية  املوارد  وزارة  موقع  عىل  منشور  مقال  األبوين«، 

https://hrsd.gov.sa 438/8)هـ /((
املحتاج  هناية  ))/)53(؛  الدسوقي  )حاشية  )45/4(؛  الصنائع  بدائع  انظر:   (3(

)34/7)(؛ املغني )))/9)4).

https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=P%2B7bR%2BXqlJCQmIicqvyKDQ%3D%3D
https://www.ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=P%2B7bR%2BXqlJCQmIicqvyKDQ%3D%3D
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حسن الرتبية والتعليم:
لولده،  الوالد  عىل  واجبًا  حقًا  والتعليم  الرتبية  حق  الرشيعة  جعلت 
ده عىل  فريبيه تربية إيامنية باحلفاظ عىل فطرته، ويعلمه شعائر اإلسالم، وُيعوَّ
واحلنان،  بالعطف  وحييطه  احلسنة،  األخالق  فيه  ويغرس  العامة،  اآلداب 
ومما  القايض))).  إىل  موكول  فأمره  حقه،  يف  إفراط  أو  تفريط،  حصل  فإن 
الوالد  من  لكل  التأديب  إباحة  والتعليم  بالرتبية،  الرشيعة  عناية  عىل  يدل 
واملعلم للطفل؛ بقصد تعليمه وتربيته برشط عدم التعدي، وال خيفى وصيته 
مـلسو هيلع هللا ىلص بتعليم الطفل للصالة بالتدريب واحلث عليها، وبعد وصوله 
تربيته،  يف  ونافعة  له،  مناسبة  لتكون  التعليم؛  طريقة  تغريت  العارشة  لسن 
والدا  يعد   .(« الطفل:  محاية  نظام  من   )(5( املادة  نصت  وقد  وتعليمه، 
الطفل -أو أحدمها، أو من يقوم عىل رعايته- مسؤولني يف حدود إمكاناهتام 
املالية، وقدراهتام عن تربيته، وضامن حقوقه، والعمل عىل توفري الرعاية له، 
 ((8( املادة  نصت  التنفيذية  الالئحة  ويف  واإلمهال«،  اإليذاء  من  ومحايته 
فقرة )3)(: »التعليم حق جلميع األطفال بمدارس الدولة باملجان، وتكون 
الوالية التعليمية عىل الطفل لوالديه، أو للحاضن، أو من يقوم مقامه، وبام 
لو  فيام  احلق،  هذا  إيصال  يف  القضاء  دور  ويظهر  الطفل«)))،  مصلحة  حيقق 
القايض  أن  عنه، كام  يكون حينئذ مسؤوالً  فإنه  الوالد وإمهاله،  تقصري  ثبت 
النفقة بام  التنازع بني الزوجني، وتقدير  له دور يف إيصال هذا احلق يف حال 

القناع )450/3- كشاف  املحتاج ))/)3)(؛  مغني  اجلليل )478/7(؛  منح  انظر:   (((
.(45(

لعام  التنفيذية  الطفل والئحته  نظام محاية  للوثائق واملحفوظات،  الوطني  املركز  انظر:   (((
https://ncar.gov.sa .((-(( فقرة )(436)هـ، وانظر: املادة )5
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احلضانة،  بحق  احلكم  عند  أنه  عن  فضاًل  ذلك،  فرياعي  التعليم  حق  فيها 
فال  الرتبية،  حسن  منها  والتي  للمحضون  املصلحة  جانب  يراعي  فالقايض 
الطفل؛  حضانة  من  ودينيًا  وخلقيًا،  تربويًا،  الكفء  غري  احلاضن  ن  ُيمكِّ

خشية اإلمهال يف تربيته، وتعليمه.
النفقة وما يتبعها من املؤونة والكسوة والسكنى:

الفقهاء)))  باتفاق  الوالد  عىل  واجبًا  حقًا  النفقة  ىلاعتو  كرابت  اهلل  جعل 
تَُكلَُّف  َل  بِٱلَۡمۡعُروِفۚ  َوكِۡسَوُتُهنَّ  رِۡزُقُهنَّ  ۥ  َلُ ٱلَۡمۡولُودِ  ﴿َوَعَ  تعاىل:  قال 
ُوۡسَعَها﴾))). وأمره بالنفقة عىل الزوجة، واألطفال عىل قدر حال  إِلَّ  َنۡفٌس 
قُِدَر  َوَمن  َسَعتِهِۦۖ  ّمِن  َسَعةٖ  ُذو  تعاىل: ﴿ِلُنفِۡق  قال  البالد،  املنفق، وعوائد 
َءاتَىَٰهاۚ  َمآ  إِلَّ  َنۡفساً   ُ ٱللَّ يَُكّلُِف  َل   ۚ ُ ٱللَّ َءاتَىُٰه  آ  ِممَّ فَۡلُينفِۡق  رِۡزقُُهۥ  َعلَۡيهِ 
قال  آثاًم  ُيعدُّ  اإلنفاق  يف  يقرص  ومن  ا7﴾)3)،  يُۡسٗ ُعۡسٖ  َبۡعَد   ُ ٱللَّ َسَيۡجَعُل 
َيُقوُت(()4)، وقد نصت املادة  َمْن  ُيَضيَِّع  َأْن  إِْثاَمً  بِامَلْرِء  ))َكَفى  مـلسو هيلع هللا ىلص: 
الطفل، وذكرت عدة  نفقة  التنفيذ عىل رضورة احلفاظ عىل  نظام  )73( من 

وسائل يتخذها قايض التنفيذ من أجل ذلك)5).

القرآن ))/6))(؛ األم )30/5)(؛ اإلمجاع  الصنائع )30/4(؛ أحكام  بدائع  انظر:   (((
)ص: 0))(؛ املغني )))/373).

سورة البقرة: 33).  (((
سورة الطالق: 7.  (3(

سنن أيب داود ح ))69)) ))/)3)(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري،   (4(
ح ))448).

لنظام  التنفيذية  اللوائح  من   )33-(6( للامدة  إيضاحية  مذكرة  وأنظمة  لوائح  انظر:   (5(
 املرافعات الرشعية، صحيفة أم القرى، العدد )0)48( وتاريخ 6)/6/)44)هـ؛ = 
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الرشيعة  أباحت  وقد  للطفل،  احلق  هذا  حفظ  يف  فعال  دور  للقضاء 
للزوجة املطالبة بحق نفقتها، ونفقة أطفاهلا أمام القضاء)))، يقول ابن تيمية: 
فيها،...،  التنازع  عند  يكون  فهذا  والكسوة،  النفقة،  احلاكم  تقدير  »أما 
اخلصامن  فيها  تنازع  متى  باملعروف  إال  مقدارها  ُيعَلم  ال  التي  احلقوق  فإن 
رها ويل األمر«))). ويستعني القايض بعدة وسائل للوصول إىل حق النفقة  َقدَّ
السنية،  مراحله  يف  الطفل  حال  مراعاة  القايض  عىل  يتأكد  أنه  كام  للطفل، 
ووضعه الصحي، واالجتامعي، وكل ما حيتاج إليه، وحال األب من اليسار، 
واإلعسار، وكذا الزمان، واملكان، والسعر يف البالد)3). وإذا كان حق النفقة 
باب  من  أرسته  فراق  ظل  يف  فوجوهبا  أرسته،  اجتامع  ظل  يف  للطفل  واجبًا 
فمنحت  عناية  بمزيد  اليتيم  الطفل  اإلسالمية  الرشيعة  خصت  وقد  أوىل. 
الرشيعة  وأوجبت  كام  الكريم،  الرسول  ومرافقة  العظيم،  األجر  كافله 
بيت  إن وجد معه مال، وإال فمن  ماله  اللقيط من  للطفل  النفقة  اإلسالمية 
مال املسلمني. وحثت امُللتِقط عىل نفقته إن كان قادرًا، كام يتعني عىل القايض 

تعيني من يتوىل شؤونه)4).
= نصت الالئحة التنفيذية )73 فقرة )-)-3-4-5( عىل آلية التنفيذ، املركز الوطني 

للوثائق واملحفوظات، الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 439)هـ
https://www.ncar.gov.sa 
املغني  )0/7))(؛  املحتاج  هناية  ))/369(؛  املعونة  )0/5))(؛  املبسوط  انظر:   (((

.(350/(((
جمموع فتاوى ابن تيمية )54/34).  (((

املغني  )0/7))(؛  املحتاج  هناية  ))/369(؛  املعونة  )0/5))(؛  املبسوط  انظر:   (3(
.(350/(((

))/))4(؛  املحتاج  مغني  )9/)3)(؛  الذخرية  )98/6)(؛  الصنائع  بدائع  انظر:   (4(
املغني )379/6).
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المطلب الثاني: حق الطفل في رعاية أمواله في الفقه اإلسالمي 
ودور القضاء في ذلك:

املعتربة  التمليك  بطرق  للطفل  التملك  الرشيعة اإلسالمية حق  تكفلت 
رشعًا، إال أهنا راعت صغر السن الذي يكون عائقًا عن اختيار األصلح يف 
يتعلق  يرعي شؤونه عامة، وما  ولّيًا  أمواله  الطفل وعىل  فنصبت عىل  املال، 
غريه؛  من  وأمواله  ولده  برعاية  أوىل  فهو  حيًا،  أبوه  كان  فإن  خاصة،  باملال 
الفقهاء  بنيَّ  وقد  ونفعه،  ولده،  مصلحة  ورعاية  الشفقة،  من  عليه  ُجبل  ملا 
ُحسن  من  سديد  رأي  ذا  كان  إن  ولده  مال  عىل  التامة  الوالية  له  األب  أن 
يقوم  أن األب  املنذر: »وأمجعوا عىل  ابن  يقول  الظاهرة،  العدالة  التدبري مع 
يف مال ولده الطفل، ويف مصاحله إن كان ثقة أمينًا، وليس للحاكم منعه من 

ذلك«))).

أما إن كان األب سيئ التدبري، مبذرًا مال ولده، ومتلفًا له، فال والية له. 
فالبعض  فاختلفوا يف واليته  التدبري  أنه رشيد حسن،  إال  فاسقًا  إن كان  أما 

يرى واليته، والبعض اآلخر ال يرى واليته))).

وحلفظ هذا احلق فالرشيعة اإلسالمية ُمقيِّدٌة ترصفات الويل يف مال الطفل 
عىل جلب املصلحة، ودفع الرضر، فال جيوز لويل الطفل مبارشة الترصفات 
القيام  أو  به،  التصدق  أو  الطفل،  مال  من  يشء  كهبة  حمضًا،  رضرًا  الضارة 
بالبيع أو الرشاء بغبن فاحش، ويكون ترصفه باطاًل، وله مبارشة الترصفات 

اإلمجاع )ص: 77).  (((
املحتاج  مغني  )5/)7(؛  اجلليل  مواهب  ))/68)-69)(؛  الصغار  أحكام  جامع   (((

))/73)(؛ كشاف القناع )446/3).
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الترصفات  وكذا  له،  والوصية  والصدقة،  اهلبة،  كقبول  حمضًا،  نفعًا  النافعة 
واالستئجار،  واإلجارة،  والرشاء،  كالبيع،  والنفع  الرضر  بني  املرتددة 

والرشكة، وغريها))).

من  بعض  ييل  وفيام  أمواله،  استثامر  يف  يتعلق  فيام  الفقهاء  ل  فصَّ وقد 
تفصيالهتم:

يقول الرسخيس: »الويص هو قائم مقام املويص يف واليته يف مال الولد، 
وقد كان للمويص أن يفعل هذا كله يف ماله فكذلك الويص؛ ألن املأمور به 

ما يكون أصلح لليتيم وأحسن«))).

إدارهتا  يف  منه  إذن  اليتامى  أموال  يف  اجتروا  »قوله:  الباجي:  ويقول 
أن  ُحكمه  فِمن  له،  األب  مقام  يقوم  إنام  لليتيم  الناظر  أن  وذلك  وتنميتها؛ 
ينمي ماله ويثمره له وال يثمره لنفسه؛ ألنه حينئذ ال ينظر لليتيم وإنام ينظر 
لنفسه، فإن استطاع أن يعمل فيه لليتيم وإال فليدفعه إىل ثقة يعمل فيه لليتيم 
ويقول  لليتيم«)3).  الربح وسائره  فيه من  له  يكون  بجزء  القراض  عىل وجه 
وقد  عليه.  ضامن  وال  ييل،  َمْن  بأموال  الويص  يتجر  أن  »وأحب  الشافعي: 
يتجر  دفعه ملن  ماله، ومعناه:  إبضاع  اليتيم  لويل  يتيم، وجيوز  بامل  ُعمر  اجتر 
مال  للصبي  كان  »وإن  السالم:  عبد  ابن  ويقول  لليتيم«)4)،  كله  والربح  به 

السابقة. املراجع   (((
املبسوط )8)/8)-9)).  (((

املنتقى ))/)))).  (3(
األم )88/8)).  (4(
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حيتمل التجارة، فإن أمكن أن يشرتي له عقارًا يرتفق بغلته فليفعل، وإن َأْتبع 
ينميه، وخيلُف ما يؤخذ من زكاته، وال يلزمه أن  ذلك، فليتجر فيه بقدر ما 
جُيِهد نفسه يف ذلك بحيث يقطعه عن مصاحله، وإن ضارب عليه ثقة مأمونًا 
الويصُّ  »ويتجر  قدامة:  ابن  وقال  جاز«))).  التجارة  أبواب  بأحسن  عارفًا 
له  أعطاه ملن يضارب  فإن  لليتيم،  اليتيم، وال ضامَن عليه، والربُح كله  بامل 
أن  اليتيم  لويل  أن  عليه، ومجلته  الويص  وافقه  ما  الربح  من  فللمضارب  به، 
يضارب بامله، وأن يدفعه إىل من يضارب له به، وجيعل له نصيبًا من الربح، 

أبًا كان، أو وصيًا، أو حاكاًم، أو أمني حاكٍم، وهو أوىل من تركه«))).

وعليه فإن استثامر مال الطفل ُمقيٌَّد باملصلحة وانتفاء الرضر، فمتى كان 
االستثامر  مصلحة  كانت  ومتى  ضامنًا،  الويل  كان  املخاطر  عايل  االستثامر 

راجحة عىل املخاطر، فال ضامن؛ فالتجارة ال ختلو من املخاطرة.

فقد  الطفل،  مال  رعاية  عىل  حرصت  السعودية  العربية  اململكة  أن  كام 
اعتبارية،  شخصية  هلا  القارصين  أموال  عىل  للوالية  عامة  هيئة  ُأنشئت 

مستقلة)3). وميزانية 

كتاب الفتاوى )ص: 57).  (((
املغني )80/4)).  (((

حكمهم  يف  ومن  القارصين  أموال  عىل  للوالية  العامة  اهليئة  نظام  عىل  املوافقة  متت   (3(
رقم  الوزراء  جملس  وقرار  3)/7/3)4)هـ.  بتاريخ  )م/7)(  رقم  ملكي  باملرسوم 
نظام  واملحفوظات،  للوثائق  الوطني  املركز  انظر:  ))/7/3)4)هـ.  بتاريخ   )53(
ساري  7)4)هـ،  لعام  حكمهم  يف  ومن  القارصين  أموال  عىل  للوالية  العامة  اهليئة 

https://www.ncar.gov.sa ،النفاذ



318
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

عناية الفقه اإلسالمي بحقوق الطفل ومصالحه

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

وقد نصت املادة ))( من نظامها عىل أن: »تتوىل هذه اهليئة الوالية عىل 
ىلاعتو-، ومتارس  هناحبس  التي ال حافظ هلا حقيقة أو حكاًم -إال اهلل  األموال 
من االختصاصات مثل ما خول للويل، أو الويص، أو القيم، أو الوكيل، أو 
الرشيعة اإلسالمية،  املقررة عليهم طبقًا ألحكام  الواجبات  الناظر، وعليها 
واألنظمة املرعية، وهلا عىل األخص: ). الوصاية عىل أموال القرص، واحلمل 

الذين ال ويل، وال ويص هلم، وإدارة أمواهلم...«، وغريها))).

أيام  ثالثة  -خالل  اهليئة  تبلغ  أن  املحاكم  »عىل   :)((( املادة  ونصت 
عينتهم  الذين  والنظار  واألولياء،  والقيمني،  األوصياء،  عن  األكثر  -عىل 
هذه املحاكم؛ لتتمكن اهليئة من اإلرشاف عىل ترصفاهتم طبقًا لنصوص هذا 

النظام«))).

وللقضاء دور فاعل يف احلفاظ عىل حق الطفل يف رعاية أمواله، فالقايض 
يعني من يراه صاحلًا لرعاية الطفل، وحفظ أمواله يف حال مل يوص األب، كام 
إذا ثبت تقصريمها  الوالية من األب والويص  نزع  القايض يملك سلطة  أن 
ورأى  حاهلام،  صالح  بعد  إال  الوالية  هلام  تعود  وال  صالحيتهام،  وعدم 
إذا وجد  القايض صالحيتهام للوالية، كام أن للقايض سلطة حماسبة الويص 

منه تقصريًا أو تعديًا)3).

القارصين  أموال  للوالية عىل  العامة  اهليئة  نظام  للوثائق واملحفوظات،  الوطني  املركز   (((
https://www.ncar.gov.sa ،ومن يف حكمهم لعام 7)4)هـ

املرجع السابق.  (((
املحتاج  مغني  )583/9(؛  اجلليل  منح  )495/5(؛  عابدين  ابن  حاشية  انظر:   (3(

)75/3(؛ كشاف القناع )440/4).
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المطلب الثالث: حق الطفل المرتكب جناية في الفقه اإلسالمي، 
ودور القضاء في ذلك:

تعتمد الرشيعة اإلسالمية يف رعاية احلدث عىل ثالث قواعد:

القاعدة األوىل:

ناحية  من  فرقت  أهنا  إال  اجلنائية،  املسئولية  من  مانعًا  يعترب  َغر  الصِّ أن 
التأديب بني مرحلة انعدام اإلدراك وضعفه، أو متامه، وبناء عليه فإن احلدث 
غري املميز )ما دون سبع سنني(، فال حُيدَّ إذا ارتكب جريمة توجب احلد، وال 
يقتص منه يف قتل، أو اجلراحات، وال يؤدب، إما احلَدُث املميز )أتم السابعة 
ومل يتم اخلامسة عرش( فإنه فال حُيَد إن ارتكب جريمة توجب احلد، كام وال 
يأتيه من اجلرائم، وتعترب  أو جراحات، لكن يؤدب عام  قتل،  منه يف  يقتص 
العقوبة تأديبية وليست جنائية، وإن تكررت منه يكرر تأديبه، وال ُيوقع عليه 
من عقوبات التعزير إال ما يكون خمتصًا بالتأديب. أما إن كان احلدث )أتم 
أيًا  جرائمه  عن  جنائيًا  مسئوالً  يكون  فإنه  عرشة(  الثامنة  إىل  عرش  اخلامسة 
إذا قتل، أو جرح، ويعزر  إذا زنا، أو رسق، ويقتص منه  فُيَحد  كان نوعها، 

بكل أنواع التعازير))).

احلاوي  )74/5)(؛  اجلليل  مواهب  )6/5)4(؛  عابدين  ابن  حاشية  انظر:   (((
تطبيقية  دراسة  األحداث  جرائم  يف  القضاء  )0)/33)(؛  اإلنصاف  )3)/00)(؛ 

)ص: 38)-)4)).
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الثانية: القاعدة 

هذه  ترفع  ال  الرشعية  األعذار  وأن  معصومة،  واألموال  الدماء،  أن 
العصمة، فال هُتِدر الضامن، وال تسقطه، وإن أسقطت العقوبة. فكل جريمة 
رضر  أي  تعويض  عن  اخلاص  ماله  يف  عنها  مسئوالً  يعد  احلدث  يرتكبها 
املدنية كام  املسئولية  الصغري  يرفع عن  نفسه، وال  أو  ماله  به غريه يف  يصيب 

يرفع عنه املسئولية اجلنائية))).

الثالثة: القاعدة 

أن التدابري التأديبية يرتك أمر تقديرها للقايض حسب وضع كل حدث، 
فيمكن أن تشمل التوبيخ، أو الرضب البسيط، أو التسليم إىل ويل أمره عىل أن 
ده بحسن رعايته وإصالحه، أو يوضع يف مكان مهيَّأ إلصالح الصغار،  يتعهَّ

أو اختاذ أي تدابري من شأهنا أن حتقيق إصالح احلدث دينًا وسلوكًا))).

العربية  اململكة  قامت  فقد  النظام:  يف  جناية  املرتكب  الطفل  حق  أما 
السعودية بإنشاء دور مالحظة لرعاية األحداث الذين ال تقل أعامرهم عن 
اثنتي عرشة سنة، وال تزيد عن ثامن عرشة سنة، وقد تضمن نظام األحداث 
املالحظة،  دور  داخل  وجمازاهتم  األحداث،  حماكمة  تتم  أن  439)هـ  لعام 
املادة  ونصت  الصاحلة.  الوجهة  وتوجيههم  وتقويمهم،  لنفسياهتم،  مراعاة 

انظر: املراجع السابقة.  (((
احلاوي  )74/5)(؛  اجلليل  مواهب  )6/5)4(؛  عابدين  ابن  حاشية  انظر:   (((
تطبيقية  دراسة  األحداث  جرائم  يف  القضاء  )0)/33)(؛  اإلنصاف  )3)/00)(؛ 

)ص: 38)-)4)).
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)))( منه عىل أن: »ال حتقق النيابة مع احلدث إالَّ بحضور ويل أمره، أو من 
له، ويكون  أو باحث، أو أخصائي اجتامعي، أو بحضور حماٍم  يقوم مقامه، 
فيكون  ذلك،  غري  التحقيق  مصلحة  اقتضت  وإن  الدار.  داخل  التحقيق 
التحقيق يف مكان آخر يتناسب مع عمر احلدث، وحتدد الالئحة اإلجراءات 

والضوابط الالزمة«.

ونصت املادة )))( منه عىل أنه: »ُتِعد الدار -فور إيداع احلدث لدهيا- 
وكلام  القضية،  ملف  مع  املحكمة  إىل  وتقدمه  حالته،  عن  اجتامعّيًا  تقريرًا 
املحكمة  إىل  الدار  م  ُتقدِّ أن  جيب  األحوال  مجيع  ويف  ذلك.  املحكمة  طلبت 
املدد  الالئحة  وحتدد  احلدث،  حالة  عن  اجتامعّيًا  مستمرة-تقريرًا  بصفة   -

الالزمة لذلك«.

ملن  السوابق  ل  ُتسجَّ فال  األحداث،  عىل  السوابق  لتسجيل  بالنسبة  أما 
والثامنة  اخلامسة عرشة  بني  كان  وَمْن  عامًا،  أقل من مخسة عرش  ُعمره  كان 
عرشة، فيجرى تسجيله يف سجل خاص يمكن الرجوع إليه عند اللزوم دون 
املادة  السوابق، وشهادات احلاالت اجلنائية، فقد نصت  ل يف ملف  أن ُيسجَّ
)9)( من نظام األحداث عىل أن: »تسجل األحكام الصادرة يف حق احلدث 

يف سجلٍّ خاص لدى الدار، وال تسجل عليه سابقة«))).
)اخلامسة  متاّمً  يكن احلدث  مل  إذا  أنه: »).  منه عىل  املادة )5)(  ونصت 
عرشة( من عمره وقت ارتكابه فعاًل أو أفعاالً معاقبًا عليها، فال يفرض عليه 
439)هـ،  لعام  األحداث  نظام  الئحة  واملحفوظات،  للوثائق  الوطني  املركز  انظر:   (((
-((( )ص:  األحداث  جرائم  يف  القضاء  https://www.ncar.gov.sa/Home/Index؛ 

.(((5
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سوى تدبرٍي أو أكثر من التدابري اآلتية: ..«، ومما ذكره النظام منها: توبيخه، 
وحتذيره، أو تسليمه ملن يعيش معه من األبوين، أو ملن له الوالية، أو وضعه 

حتت املراقبة االجتامعية يف بيئته الطبيعية ملدة ال تتجاوز سنتني.
»). إذا كان احلدث متاّمً )اخلامسة عرشة( من عمره وقت ارتكابه فعاًل 
السجن؛  عقوبة  عدا  املقررة  العقوبات  عليه  فتطبق  عليها  معاقبًا  أفعاالً  أو 
للعقوبة  األقىص  احلد  نصف  تتجاوز  ال  مدة  الدار  يف  باإليداع  فيعاقب 
األعىل املقررة لذلك الفعل، ودون التقيد باحلد األدنى لتلك العقوبة. وأما 
إذا كانت اجلريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب باإليداع يف الدار مدة ال 

تتجاوز عرش سنوات.
3. للمحكمة أن حتكم عىل احلدث الذي ارتكب فعاًل أو أفعاالً معاقبًا 
التدابري  من  أكثر  أو  بتدبرٍي  عمره  من  عرشة(  )اخلامسة  متمٌّ  وهو  عليها 
أو  أخالقه،  من  رأت  إذا  املادة،  هذه  من   )(( الفقرة  يف  عليها  املنصوص 
أو  الفعل،  فيها  ارتكب  التي  الظروف  أو  الشخصية،  ظروفه  أو  ماضيه، 

األفعال املعاقب عليها أنه لن يعود إليها.
4. تكلف املحكمة من تراه من اجلهات التنفيذية ملتابعة تنفيذ التدبري، أو 

التدابري املحكوم هبا عىل احلدث.
أو  إهناؤه،  أو  أكثر-  تدبرٍي-أو  فرُض  وقت  أي  يف  للمحكمة  جيوز   .5

إبدال آخر به«))).

439)هـ،  لعام  األحداث  نظام  الئحة  واملحفوظات،  للوثائق  الوطني  املركز  انظر:   (((
https://www.ncar.gov.sa/Home/Index
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الثاني المبحث 
زيارة المحضون في الفقه اإلسالمي ودور القضاء في 

تمكين الزيارة

وفيه أربعة مطالب

مشروعية  من  والحكمة  المحضون  زيارة  حكم  األول:  المطلب 
يارة: الزِّ

احلاضن؛  لغري  اإلسالمي  الرشيعة  كفلته  واجب  حق  املحضون  زيارة 
فهذه   ،(((﴾ ِۦۚ ه بَِودَلِ ۥ  ُ لَّ َمۡولُودٞ  َوَل  بَِودَلَِها  ةُۢ  َودِٰلَ تَُضٓارَّ  ﴿َل  تعاىل:  لقوله 
اآلية تدل بعمومها عىل حتريم قصد إرضار أحد الوالدين باآلخر، ويف قوله 
مـلسو هيلع هللا ىلص: ))مطل الغني ظلم(())) دليٌل عىل حتريم املطل باحلقوق، ومن 
احلاضن.  لغري  الزيارة  حق  وذلك شامل  لربه،  أداؤه  لزمه  حق  عليه  وجب 
وعليه فمنع احلاضن ُيعدَّ تعسفًا جُييز لغري احلاضن طلب إجبار احلاضن تنفيذ 
الزيارة، بل ويمكن له طلب نقل احلضانة إليه - إن كان أهاًل هلا- فالرضر يف 
الرشيعة ممنوع، وإذا وقع فمرفوع فقد اتفق الفقهاء عىل أن لكل من األبوين 
منع غري  له حق احلضانة  ملن  لغريه، وليس  كانت احلضانة  إذا  أوالده  زيارة 
املحضون)3)،  زيارة  بل جيب عىل احلاضن متكني غريه من  يارة،  الزِّ احلاضن 
النظر  يمنع اآلخر  »الولد متى كان عند أحد األبوين ال  ابن عابدين:  يقول 

سورة البقرة: 33).  (((
صحيح مسلم، ح )564)) )97/3))).  (((

قليويب  حاشية  ))/453(؛  اجلليل  منح  )3/)57(؛  عابدين  ابن  حاشية  انظر:   (3(
)4/)9(؛ املغني )7/7)6 -8)6).
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إليه وتعهده«)))، وقال مالك: ويؤدبه عند أمه، ويتعاهده عند أمه)))، وقال 
الشافعي: »وإن كانت جارية مل مُتنع أمها من أن تأتيها«)3)، وقال ابن قدامة: 
وال يمنع أحد األبوين من زيارهتا عند اآلخر)4). ويف فتاوى اللجنة الدائمة: 
»إذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية أو حصلت الفرقة بطالق مثاًل وبينهام 
مولود أو أكثر فإنه ال جيوز يف الرشيعة اإلسالمية أن يمنع أحدمها اآلخر من 

رؤية املولود بينهام وزيارته«)5).

كام اتفقوا عىل أن التمكن من زيارة املحضون ال خيتص بأبويه بل يثبت 
وجودمها  حال  يف  العصبات  من  األب  ولغري  احلاضنات،  من  األم  لغري 
وعدمها، وهذا ما يقتضيه الرب والصلة التي أمر اهلل هبا)6)، قال تعاىل: ﴿َفَهۡل 
رَۡحاَمُكۡم22﴾)7)، 

َ
أ ُعٓواْ  َوُتَقّطِ ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  ُتۡفِسُدواْ  ن 

َ
أ ُۡتۡم  تََولَّ إِن  َعَسۡيُتۡم 

 َ ِۚ إِنَّ ٱللَّ ۡوَلٰ بَِبۡعٖض ِف كَِتِٰب ٱللَّ
َ
أ رَۡحاِم َبۡعُضُهۡم 

َ
ٱۡل ْولُواْ 

ُ
وقوله تعاىل: ﴿َوأ

مل  الصبية عند جدهتا  كانت  وإذا  الباجي:  يقول  َعلِيُم7ۢ5﴾)8).  ٍء  َشۡ بُِكّلِ 
متنع عمتها من زيارهتا، ووجه ذلك أن للعمة حقًا يف مطالعة حاهلا، ومعرفة 

حاشية ابن عابدين )3/)57).  (((
انظر: املدونة ))/58)).  (((

احلاوي )))/508).  (3(
املغني )8/)4)).  (4(

)))/04)(، فتوى ))0)))).  (5(
املحتاج  مغني  ))/453(؛  اجلليل  منح  )3/)57(؛  عابدين  ابن  حاشية  انظر:   (6(

)5/)00)(؛ كشاف القناع )503/5).
سورة حممد: )).  (7(

سورة األنفال: 75.  (8(
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جماري أمورها، وصحتها، وسقمها، وما تبارش من عملها للرحم التي بينها، 
فلها من ذلك ما ال يدخل مرضة))).

حق  فهو  احلضانة،  حق  له  ليس  ملن  واجب  حق  الزيارة  حق  أن  وكام 
واجب للمحضون يف زيارة غري حاضنه من والديه، وغريهم من القرابات؛ 
ألنه مأمور رشعًا بصلة والديه، والرب هبام، واإلحسان إليهام)))؛ لقوله تعاىل: 
رَۡحاَمُكۡم22﴾)3) 

َ
ُعٓواْ أ ۡرِض َوُتَقّطِ

َ
ن ُتۡفِسُدواْ ِف ٱۡل

َ
ُۡتۡم أ ﴿َفَهۡل َعَسۡيُتۡم إِن تََولَّ

فقد دلت اآلية عىل حتريم قطع الرحم، ويف عدم متكني املحضون من زيارة 
املاوردي: »وإن كان  الرحم، يقول  بالعقوق، وقطيعة  له  غري حاضنه إغراء 
يمنعه  وال  برها،  ليألف  يوم  كل  يف  عليها  يدخل  أن  بأس  فال  قريبًا،  منزهلا 
لتفقد  الزيارة له؛  العقوق«)4). كام أن مصلحة املحضون تقتيض  منها فيألف 
من  عليش  حممد  يقول  عليه،  واالطمئنان  به،  واألنس  قرب،  عن  أحواله 
أو  كان،  ذكرًا  املحضون  -أي  تعاهده  األولياء  وسائر  »ولألب،  املالكية: 
أنثى -وأدبه- أي تأديب املحضون«)5). والتعاهد يكون بكثرة الزيارة؛ فقد 
للحاضن طوال مدة مكثه  ى  يتبدَّ ما ال  يارة  الزِّ لغري احلاضن يف فرتة  ى  يتبدَّ

انظر: املنتقى )85/6)).  (((
انظر: احلاوي )))/507(؛ املغني )37/8)(؛ كشاف القناع )5/)50(؛ احلضانة يف   (((

الرشيعة اإلسالمية )ص: 3)3).
سورة حممد: )).  (3(

احلاوي )))/507).  (4(
منح اجلليل )4/))4).  (5(
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إجيابًا،  فيه  تؤثر  كلمة  يارة  الزِّ فرتة  يف  املحضون  ى  يتلقَّ وقد  املحضون،  مع 
وتساهم يف تربيته أكثر مما يؤثر فيه احلاضن الذي يالزمه،

من  املحضون  بني  القائمة  الصلة  إبقاء  الزيارة  مرشوعية  من  فاحلكمة 
إىل  بحاجة  املحضون  فالطفل  أخرى،  ناحية  من  أبويه  من  كل  وبني  ناحية، 
العطف، والرعاية من أبويه، كام أن األبوين -بحكم الشفقة فطرة- جمبوالن 
إصابة  إىل  يؤدي  قد  زيارته  االنقطاع عن  أو  فالبعد  عليه،  واحلنو  عىل حبه، 
وجوده  حال  له  يارة  الزِّ حق  رشعًا  ثبت  وهلذا  نفيس؛  باضطراب  املحضون 
وباملحضون،  به  إرضار  فيه  حقه  من  أحدمها  وحرمان  اآلخر،  حضانة  يف 
ۥ  ُ لَّ َمۡولُودٞ  َوَل  بَِودَلَِها  ةُۢ  َودِٰلَ تَُضٓارَّ  تعاىل: ﴿َل  قوله  بعموم  عنه  منهي  وهو 

.(((﴾ ِۦۚ ه بَِودَلِ
الفقه  في  ومقدارها  ومكانها،  الزيارة،  آداب  الثاني:  المطلب 

اإلسالمي:

الفرع األول: آداب زيارة املحضون يف الفقه اإلسالمي:

احلاضن  قبل  من  مراعاهتا  جيب  الزيارة  هلذه  آدابًا  الفقهاء  وضع  وقد 
ومن له حق زيارة املحضون يف مجلتها ال خترج عن آدب الزيارة يف الرشيعة 

اإلسالمية، منها:

دفعًا  وذلك  واملحضون؛  للحاضن  مناسب  وقت  يف  الزيارة  كون   -
بوقت  الزيارة  بوقت  واملحضون  احلاضن،  يشعر  بحيث  والريبة،  للتهمة 

سورة البقرة: 33).  (((
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التي  الرضورة  حال  يف  إال  الزيارة  من  الفائدة  حلصول  أدعى  ليكون  كاف؛ 
تقدر بقدرها.

ألن  احلاضن؛  بيت  يف  الزيارة  مدة  يف  للمحضون  الزائر  ط  تبسُّ عدم   -
ط أحدمها يف بيت اآلخر. الفرقة بني الزوجني متنع تبسُّ

- أن ال يرتتب عىل دخول أحد األبوين إىل بيت اآلخر من أجل الزيارة 
خلوة حمرمة.

لزم من  له  ُيؤذن  مل  فإن  بإذن،  إال  اآلخر  بيت  إىل  الزائر  يدخل  أن ال   -
عنده املحضون إخراجه إليه؛ ليتمكن من رؤيته وتفقد أحواله

حاضنه،  أمامه  يذم  فال  للمحضون،  النفسية  احلالة  الزائر  يراعي  أن   -
كونه  يف  عليه  التهمة  ُيلقي  ال  كام  منه،  لتنفريه  يسعى  وال  بسوء،  يذكره  وال 
حق  يف  كلها  األمور  هذه  ملراعاة  داعية  فالرضورة  مثاًل،  الفرقة  يف  السبب 
أحد  عىل  املحضون  صدر  ويوغر  الفتنة،  يثري  وخمالفتها  والزائر،  احلاضن، 

أبويه، وهذا منهي عنه))).

الفرع الثاين: مكان ومقدار زيارة املحضون:

اتفق الفقهاء عىل أن لكل من أبوي املحضون حق زيارته إذا افرتقا، كام 
اتفقوا عىل أن املحضون إذا كان دون سن التمييز )التخيري( فإن مكان زيارته 
الصغري  السن  فإخراجه يف هذا  باملحضون،  ذلك  لئال يرض  إقامته؛  هو حمل 

)5/)50(؛  القناع  كشاف  )8/)4)(؛  املغني  )))/507-508(؛  احلاوي  انظر:   (((
احلضانة يف الرشيعة اإلسالمية )ص: 7)3(؛ أحكام الرؤية يف احلضانة )ص: )98)).
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 ((() ُيلحق به الرضر، واختلفوا يف مكان، ومقدار زيارة ممن كان مميز )املخريَّ
كام ييل:

أوالً: فيام خيص املكان:

ذهبت احلنفية إىل أن املحضون سواء كان يف حضانة أمه أو أبيه، ال يمنع 
اآلخر من رؤيته، لكن من كان عنده املحضون ال جيرب عىل إرساله إىل مكان 
رؤيته،  من  فيه  يتمكن  مكان  إىل  إخراجه  عىل  جيرب  وإنام  لرياه  اآلخر؛  إقامة 

واألم واألب يف ذلك سواء))).

وذهب املالكية إىل أن املحضون خالل مدة حضانة النساء له يثبت ألبيه 
له  تسمح  ال  سن  يف  كان  إن  حاضنته  عند  تعاهده  حق  األولياء  من  وغريه 
النهار  إليه يف  ُيرَسل  فإنه  الذهاب،  يقدر عىل  إن كان  أما  أبيه،  إىل  بالذهاب 

من أجل التعليم، والتأديب عىل أن يعود إىل حاضنته يف الليل)3).

أما الشافعية، واحلنابلة فلهم تفصيل يف ذلك كام ييل:

أمه  عند  زيارته  حق  لألب  كان  التخيري  سن  دون  املحضون  كان  إن   -
دون أن يكون له طلب إحضاره.

- إن بلغ املحضون سن التخيري:

الطالبني  إعانة  )6/4))(؛  واإلكليل  التاج  )3/)57(؛  عابدين  ابن  حاشية  انظر:   (((
)04/4)(؛ كشاف القناع )5/)50).

انظر: حاشية ابن عابدين )3/)57).  (((
انظر: التاج واإلكليل )6/4))).  (3(
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من  منعه  األب  عىل  حرم  أباه  اختار  فإن  أبويه،  بني  ُخريِّ  ذكرًا  وكان  أ. 
زيارهتا؛ ألن فيه إغراء له بالعقوق وقطيعة للرحم، فإن اختار أمه كان عندها 
ألن  ويؤدبه؛  ليعلمه  هنارًا؛  أبيه  عند  ويكون  احلضانة  مستحقة  ألهنا  لياًل؛ 
ذلك هو القصد من حضانته، واالختيار مرشوط بحصول مصلحته وزوال 

مفسدته))).

ويف  كالذكر،  خُتريَّ  رواية  يف  واحلنابلة  الشافعية،  فعند  أنثى،  وكان  ب. 
من  منها  اآلخر  يمنع  وال  وهنارًا،  لياًل  أبيها  إىل  حضانتها  تنتقل  األخرى 
والسرت،  الصيانة،  لتألف  أمها؛  لزيارة  اخلروج  من  منعها  ولألب  زيارهتا، 
وعدم اخلروج، وتزورها أمها؛ ألهنا األوىل باخلروج؛ لسنها وخربهتا، ويلزم 
األب متكينها من دخول بيته لزيارة ابنتها، فإن بخل األب بالدخول إىل بيته 
أخرجها إليها. أما إن كان األب عاجزًا عن حفظ البنت وصيانتها، أو كان 
مصلحة  به  حصل  إذا  األب  يقدم  وإنام  احلالة،  هذه  يف  األمُّ  م  فتقدَّ مهماًل، 

البنت، أو اندفعت به مفسدهتا، وإال فال))).

- إن مرض املحضون- ذكرًا كان، أو أنثى- فإن األوىل بتمريضه األم؛ 
عنده  املحضون  كان  إن  األب  بيت  يف  فتمريضه  إليه،  وأهدى  أشفق  ألهنا 

-(4(/8( املغني  )00/5)(؛  املحتاج  مغني  )))/507-508(؛  احلاوي  انظر:   (((
املعاد  زاد  )38/34)(؛  تيمية  ابن  فتاوى  جمموع  )503/5(؛  القناع  كشاف  )4)(؛ 

.(5(4/5(
-(4(/8( املغني  )00/5)(؛  املحتاج  مغني  )))/507-508(؛  احلاوي  انظر:   (((

املعاد  زاد  )38/34)(؛  تيمية  ابن  فتاوى  جمموع  )503/5(؛  القناع  كشاف  )4)(؛ 
.(5(4/5(
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بيته  يف  حجرة  هلا  خُيصص  بأن  وذلك  اخللوة؛  عن  االحرتاز  مع  ريض  إن 
بينام يرى احلنابلة  بيتها عند الشافعية،  ضه يف  لتمريض املحضون، وإال فتمرِّ
ضه يف بيتها وإن كانت احلضانة ألبيه؛ ألنه صار باملرض كالصغري  أن األم مترِّ

الذي ال يستقل بنفسه.

- أن مرض أحد األبوين واملحضون عند اآلخر منهام مل يمنع املحضون 
من عيادته، واإلقامة عنده؛ لتمريضه إن كان حيسنه وانتفت الريبة واخلوف 
كان  سواء  موته،  عند  حضوره  من  املحضون  يمنع  وال  كام  اللبث،  عن 

املحضون ذكرًا، أو أنثى؛ ألن املرض يمنع املريض من امليش عىل ولده))).

والرتجيح: املناقشة 

هي  وإنام  املحضون،  زيارة  مكان  حتديد  يف  رشعي  نص  يوجد  ال 
الذي  واملكان  زماهنم،  يف  واألعراف  العادات  وفق  الفقهاء  من  اجتهادات 
يرون أنه مناسب للزيارة فيه، مراعني فيه مصلحة املحضون، وغري احلاضن؛ 
وحصول األمن وزوال املفسدة، ونحوه، وهلذا نجد اختالفًا بني الفقهاء يف 

ذلك.

والذي يرتجح -واهلل أعلم- أن األصل يف مكان زيارة املحضون فيمن 
عنده احلضانة إال يف حال حصل التنازع فيحدد له مكان للزيارة سواء أخذه 
من  املقصود  ليحصل  للزيارة  مناسب  مكان  حتديد  أو  احلاضن  غري  ملكان 

الزيارة.

-(4(/8( املغني  )00/5)(؛  املحتاج  مغني  )))/507-508(؛  احلاوي  انظر:   (((
)4)(؛ كشاف القناع )503/5).
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ثانيًا: مقدار الزيارة:

وقربه  ومرضه،  وصحته،  سنه،  باختالف  املحضون  زيارة  مدة  ختتلف 
وبعده كام ييل:

مُتنَع من زيارة ولدها  أن األم غري احلاضنة ال  احلنفية، واملالكية  يرى   -
الصغري كل يوم مرة؛ لتتفقد حاله، وإن كان األب غري حاضن، فإن احلنفية 
له  تكون  الزيارة  أن  املالكية  يرى  بينام  مرة،  يوم  كل  الزيارة  له  أن  يرون 

أسبوعيًا))).

- يرى الشافعية، واحلنابلة بأن زيارة املحضون غري املميز تكون حسب 
العادة كيوم من األسبوع، ويستجب عدم تطويل مدة الزيارة))).

- يرى املالكية، والشافعية، واحلنابلة أن املحضون امُلخريَّ إن كان ذكرًا، 
ه كان عندها لياًل، ويكون هنارًا مع أبيه، وإن اختار أباه كان عنده  واختار أمَّ
لياًل وهنارًا، وتكون زيارته ألمه حسب العادة، فيستحب عدم اإلطالة؛ لئال 
يتعطل عن مصاحله. أما إن كانت أنثى فإن زيارهتا تكون حسب العادة كيوم، 
أبيها؛ لرضورة مكثها  أو يومني يف األسبوع، سواء كانت يف كفالة أمها، أو 
يف البيت لياًل وهنارًا، والفرق بينها وبني الذكر أن األنثى متنع من الربوز لياًل 

وهنارًا؛ لتألف الصيانة)3).

الدسوقي  حاشية  )3/)57(؛  عابدين  ابن  حاشية  )87/4)(؛  الرائق  البحر  انظر:   (((
))/))5(؛ القوانني الفقهية )ص: 47)).

انظر: احلاوي )))/507(؛ كشاف القناع )5/)50).  (((
انظر: منح اجلليل ))/453(؛ احلاوي )))/507(؛ كشاف القناع )5/)50).  (3(
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- يرى الشافعية، واحلنابلة بأن املرض من األسباب التي تؤثر عىل مدة 
الزيارة وقدرها، فعندهم إذا مرض املحضون فإن من يقوم عىل متريضه أمه 
سواء يف بيت احلاضن إن ريض، ومل ختَش الريبة، والفتنة، وإال فإنه حيق هلا 
أن مترض املحضون يف بيتها، كام أن املحضون إذا مرض أحد أبويه جيب عليه 

عيادته والقيام عىل بره، والعيادة تقتيض تكرار الزيارة يف اليوم ودوامها))).

- يرى الشافعية أن منزل األم إن كان قريبًا من منزل املحضون جاز هلا 
أن تأيت لزيارته كل يوم، وعىل األب أن يمكنها من الزيارة؛ ألن قرب املنزل 

كاجلار يرتدد كثريًا))).

والرتجيح: املناقشة 

ال يوجد نص رشعي يف حتديد مدة زيارة املحضون، وإنام هي اجتهادات 
أنه  يرون  الذي  واملقدار  زماهنم،  يف  واألعراف  العادات  وفق  الفقهاء  من 
وهلذا  احلاضن؛  وغري  املحضون،  مصلحة  فيه  مراعني  الزيارة  مدة  يف  كاف 

نجد اختالفًا بني الفقهاء يف ذلك.

والذي يرتجح -واهلل أعلم- أن حتديد مدة زيارة املحضون من املسائل 
املتغرية التي تتغري من جمتمع إىل جمتمع، ومن عرص إىل عرص، إال أن الذي جيب 
مراعاة هو حصول املقصود من الزيارة، ومصلحة املحضون وغري احلاضن، 
املحضون، وال  النزاع بني احلاضن وغري  القايض يف حتدهيا يف حال  وجيتهد 
يمنع من إجياد نظام ينص عىل املدة، عىل أن يراعى فيه ما تقدم من املصلحة 

انظر: احلاوي )))/507(؛ كشاف القناع )5/)50).  (((
انظر: مغني املحتاج )00/5)).  (((
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وحصول املقصود، ويكون هو األصل، وعند التنازع ينظر القايض يف واقعة 
د احلاجات. التنازع، وجيتهد فيها، الختالف األحوال واألعيان، وجتدُّ

ثالثًا: أثر وسائل االتصال والتواصل عىل زيارة املحضون:

رعاية  أنه  احلضانة من حيث األصل وجدناه  الغرض من  إىل  نظرنا  إذا 
وحفظ من ال يستقل بنفسه، والرعاية تشمل صنوفًا متعددة، كرعايته صحيًا، 
ونفسيًا، وتربويًا، وغريها، وهذه الرعاية ال تتحقق إال يف ظل األرسة، ويف 
حال الفراق ُجعل حق الرعاية لواحد من أبويه وفق رشوط جيب أن تتوفر 
يف من يستحق حضانة الصغري من األبوين، وأعطت لآلخر الذي ال يستحق 
من  اهلدف  إن  إذ  الفقهاء؛  ذكرها  آداب  وفق  زيارته،  حق  الصغري  حضانة 
يتبع ذلك  زيارة املحضون األنس به، والوقوف عىل أحواله عن قرب، وما 
إىل  نظرنا  وإذا  به،  واالهتامم  وتوجيهه  سلوكه،  وحتسني  تربيته،  عىل  أثر  من 
حتقق  ال  أهنا  نجد  أنواعها  بكافة  االجتامعي  والتواصل  االتصال،  وسائل 
املقصود من الزيارة من التواصل اجلسدي بني املحضون وغري احلاضن؛ إال 
الزيارة إما بسبب  أنه قد يكون لوسائل االتصال عن بعد أثر يف حال تعذر 
ُبعد املحضون، أو ُبعد غري احلاضن من أبويه، أو أقاربه، ومن هلم حق فيه، 
عند  للمحضون  العدوى  منها  خيشى  مصابًا  احلاضن  غري  كان  لو  وكذلك 

الزيارة، واهلل تعاىل أعلم.
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بزيارة  يتعلق  فيما  الصادرة  واللوائح  األنظمة  الثالث:  المطلب 
المحضون:

التنفيذية  واللوائح  األنظمة  وضع  يف  السعودية  العدل  وزارة  رشعت 
بني  ومن  فيها،  البت  ورسعة  ألصحاهبا  احلقوق  إيصال  يف  تساعد  التي 
بقرار  الصادر  التنفيذ  نظام  الكريم  السامي  املقام  أصدرها  التي  األنظمة 
التنفيذية  والئحته  يف))/433/8)هـ  )م/53(  رقم  الوزراء  جملس 
الصادرة بقرار وزاري رقم ))989( وتاريخ 7)/434/4)هـ، ثم ُعدلت 
بقرار  ُعدلت  ثم  9)/435/5)هـ،  وتاريخ  بقرار وزاري رقم )39933( 
ما  التعديالت  0)/)/439)هـ وقد شملت  وتاريخ  وزاري رقم )6)5( 
يتعلق بالطفل من هذه املواد والئحتها التنفيذية، فقد نصت املادة )74( فيام 
خيص احلضانة والزيارة عىل أنه: »تنفذ -جربًا- األحكام الصادرة بحضانة 
ذلك  أدى  ولو  حتى  الزوجني،  بني  والتفريق  والزيارة،  وحفظه،  الصغري، 
تنفيذ  ويعاد  املنازل.  دخول  وإىل  )الرشطة(،  املختصة  بالقوة  االستعانة  إىل 

احلكم كلام اقتىض األمر ذلك«))).

وقد حددت الالئحة التنفيذية هلذه املادة الطريق األمثل يف معاجلة تنفيذ 
أحكام الزيارة:

والزيارة،  تنفيذ قضايا احلضانة،  االقتضاء- يف  للدائرة -عند   .(/74«
التدرج يف التنفيذ بالنصح والتوجيه، ثم ترتيب مراحل تسليم املحضون بام 
لت هذه املادة بموجب املرسوم امللكي رقم )م/0))( وتاريخ 8)/8/)44)هـ،  ُعدِّ  (((
اإلصدار  تاريخ   )48(8( العدد  القرى،  أم  صحيفة  انظر:  أعاله.  بالنص  لتكون 

))/9/)44)هـ(.
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ذ ضده، واملحضون، مع إفهام املمتنع بمقتىض املادة  ذ له، وامُلنفَّ ال يرض بامُلنفَّ
)الثانية والتسعني( من النظام.

74/). يف حال امتناع أحد الوالدين، أو غريمها عن التنفيذ، أو امتناعه 
فللدائرة  إعادته؛  أو رفض  املُزور،  أو  للمحضون،  إخفائه  أو  عن احلضور، 
-عالوة عىل ما ورد يف هذه املادة- اختاذ إحدى اإلجراءات التالية، أو كلها 

يف حقه:

). املنع من السفر.

). األمر باحلبس.

3. منع اجلهات احلكومية من التعامل معه.

4. منع املنشآت املالية من التعامل معه.

ذ ضده للمحضون، أو املزور، أو  ي، أو هتديد امُلنفَّ 3/74. يف حال تعدِّ
ذ ضده مدة ال تزيد  طالب التنفيذ عند التنفيذ؛ فللدائرة أن تأمر بحبس امُلنفَّ

عن أربٍع وعرشين ساعة، وهلا إحالته للنيابة العامة.

ألحكام  -وفقًا  الصادرة  والقرارات  األحكام  تنفيذ  للدائرة   .4/74
املادة  مقتىض  جُتري  أن  دون  تسليمه  أو  صغري  برؤية  املستعجل-  القضاء 

)الرابعة والثالثني( من النظام بشأهنا«))).

لعام  التنفيذ  لنظام  التنفيذية  الالئحة  واملحفوظات،  للوثائق  الوطني  املركز  انظر:   (((
https://www.ncar.gov.sa/Home/Index ،439)هـ
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الصادر  احلكم  تنفيذ  طريقة  التنفيذ  قايض  »حيدد   :)76( املادة  ونصت 
يف  الصغري  بتسليم  التنفيذ  وجيري  عليها،  احلكم  ينص  مل  ما  الصغري  بزيارة 
مكان مهيأ ومناسب هلذا النوع من التنفيذ، وحتدد وزارة العدل تلك األماكن 

يف الالئحة، عىل أال يكون يف مراكز الرشط ونحوها.

الالئحة: 76/). أ. حيدد قايض املوضوع بلد احلضانة أو الزيارة، وعدد 
األيام، وتعيينها، واألوقات.

وأجرة  نقله،  وآلية  للمزور،  واملستلم  املسلِّم،  التنفيذ  قايض  حيدد  ب. 
النقل، وكيفية الزيارة مكانًا، وصفًة، ونحو ذلك، ما مل ينص احلكم، أو يتفق 
الطرفان عىل خالفه، وُيعدُّ قرار قايض التنفيذ الصادر وفقًا هلذه املادة هنائيًا.

سكن  مقر  يف  الصغري،  وتسليم  الزيارة،  حكم  تنفيذ  جيري   .(/76
أحد  سكن  يف  أو  املزور،  بلد  بلده  كان  إذا  التنفيذ،  طالب  سكن  أو  املزور، 

أقارب املزور يف البلد نفسه، فإن تعذر ففي أحد األماكن اآلتية:

أ. اجلهات االجتامعية احلكومية.

ب. املؤسسات واجلمعيات اخلريية املرخص هلا.

البيئة  فيها  تتوافر  مما  وغريها،  العامة،  األماكن  من  الدائرة  تراه  ما  ج. 
املناسبة.

مسائل  يف  الصادر  احلكم  يف  النظر  إعادة  يقتيض  ما  طرأ  إذا   .3/76
األحوال الشخصية؛ فتنظر الدعوى من قبل قايض املوضوع.
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منتهيًا  والزيارة  الصادرة يف احلضانة  األحكام  تنفيذ  ُيعدُّ طلب   .4/76
مراجعة  حال  ويف  الدائرة،  يف  عليها  اختذ  إجراء  آخر  من  يومًا  ستني  بميض 
أحد األطراف بعد ميض هذه املدة لتنفيذ ذات الطلب فيتقدم بطلب جديد 

حيال إىل الدائرة نفسها«))).

أكدت املادة )74( عىل أن االمتناع عن تنفيذ الزيارة ليس بأقل من االمتناع 
عن  اجلربية  القوة  استخدام  فإن  وبالتايل  األحكام،  من  سواها  ما  تنفيذ  عن 
مراعاة  االقتضاء؛  عند  إليه  ُيصار  أمٌر  عنوة  املنازل  ودخول  الرشطة،  طريق 
قيام  حال  يف  التنفيذ  ولقايض  القضاء،  ألحكام  وإنفاذًا  عليه،  املحكوم  حلق 
السفر،  من  منعه  الزيارة،  تنفيذ  من  َيمنُع  فعل  بأي  غريمها  أو  األبوين  أحد 
هذا  إعامل  ويمكن  التنفيذ،  يتم  حتى  املادة  هذه  الئحة  يف  جاء  مما  ونحوه، 
االستعانة  فيتم  املتكررة،  الزيارة  تنفيذ  يف  إليه  احتيج  كلام  اجلربي  اإلجراء 

بالرشطة كلام حدث موجب لذلك، وهو االمتناع عن تنفيذ الزيارة.

أما املادة )76( فجعلت قايض التنفيذ حيدد مكان ووقت الزيارة املناسبة 
التعليمي،  واالحتياج  والعادة،  العرف،  مراعيًا  وذويه؛  الطفل  لظروف 
املناسب  املكان  ومراعيًا  ومصاحلهم؛  ذويه  وظروف  للطفل،  والصحي 
ألطراف التنفيذ، متجنبًا مراكز الرشطة؛ لطبيعة األشخاص الذين يرتادوهنا 

من املجرمني، واملتهمني، وأثر ذلك يف نفس الطفل))).

لعام  التنفيذ  لنظام  التنفيذية  الالئحة  واملحفوظات،  للوثائق  الوطني  املركز  انظر:   (((
https://www.ncar.gov.sa ،439)هـ

http://www.cojss.com/vb/archive/ التخصيص،  القضائية  الدراسات  مركز  انظر:   (((
index.php
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المطلب الرابع: دور القضاء في تمكين زيارة المحضون:

االجتاه القضائي يف حقوق الطفل متجه إىل قاعدة مراعاة مصلحة الطفل 
بقضاة  معجاًل  تنفيذًا  احلكم  تنفيذ  يف  واإلرساع  عنه،  الرضر  ودفع  العليا 
الرشعية  باهليئات  مستأنسني  اإلسالمية  الرشيعة  وفق  حيكمون  خمتصني، 
املختصة التي ُأنشئت من قبل وزارة العدل رغبة يف إعانة القايض عىل احلكم 
يف  القضائية  التطبيقات  من  بعض  ييل  وفيام  أصحاهبا،  إىل  احلقوق  وإيصال 
الزيارة  حق  إيصال  يف  القضاء  دور  فيها  يظهر  التي  الزيارة  أحكام  تنفيذ 

ملستحقه.

نموذج تطبيقي )1(:

ملخص الدعوى:

بتمكينه من  إلزامها  املدعى عليها طالبًا  املدعي دعواه ضد مطلقته  أقام 
زيارة ابنه منها الذي ُيِقيم يف حضانتها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليها 
أقرت بصحتها، وقررت عدم ممانعتها من طلب املدعي رشيطة عدم مبيت 
االبن عند والده، وقد ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا حتديد الوقت املتعارف 
سن  )صغر  مالءمته  لعدم  به)))؛  االعتداد  عدم  القايض  فقرر  للزيارة،  عليه 
الولد(، وحكم بإلزام املدعى عليها بتمكني املدعي من زيارة ابنه من الساعة 
اخلامسة من عرص يوم اخلميس حتى الساعة اخلامسة من عرص يوم السبت 

يوم  إىل  اخلميس  عرص  من  أسبوع  كل  الزيارة  تكون  أن  يتضمن:  اخلرباء  قسم  قرار   (((
جمموعة  ا.هـ.  بينهام.  مناصفة  اإلجازات  تكون  وأن  عرصًا،  اخلامسة  الساعة  السبت 

األحكام القضائية لعام 435)هـ، وزارة العدل، )0/9)4).



339
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

عناية الفقه اإلسالمي بحقوق الطفل ومصالحه

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

فاعرتض  كفالة،  دون  املعجل  بالنفاذ  احلكم  شمول  وقرر  أسبوع،  كل 
الطرفان، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض: مستند 

 .(((﴾ ِۦۚ ه بَِودَلِ ۥ  ُ لَّ َمۡولُودٞ  َوَل  بَِودَلَِها  ةُۢ  َودِٰلَ تَُضٓارَّ  ﴿َل  تعاىل:  قوله 
يف  كاليوم  العادة  به  جرت  ما  عىل  أمه  يزور  »والغالم  القناع:  كشاف  ويف 
جاء  احلاضن  بغري  اإلرضار  وعدم  املحضون  مصلحة  مراعاة  األسبوع«))). 
يف نص احلكم: كون بقائه يف هذا السن عند والدته أحفظ له؛ وألن الرجل 
للصالة،  أو  ألعامله،  سواء  كثري  املنزل  من  وخروجه  بالكسب،  منشغل 
ونحو ذلك؛ وألن بقاءه نصف اإلجازة عند والده ال تعترب زيارة، وإنام هي 
مشاركة يف احلضانة، وألن الولد ال يستغني عن رؤية والده، واجللوس معه 
منع  فإن  لذا  رؤيته؛  عن  يستغني  ال  والده  أن  كام  كغريه،  سوية  نشأة  لينشأ 
والدة الطفل من متكني والده من زيارته يومني يف األسبوع بالصفة املذكورة 

يف قرار قسم الصلح ُيعدُّ إرضارًا)3).

سورة البقرة: 33).  (((
.(583/5(  (((

للقضية  التسلسيل  الرقم  العدل،  وزارة  435)هـ،  لعام  القضائية  األحكام  جمموعة   (3(
.(4(( - 409/9( 693



340
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

عناية الفقه اإلسالمي بحقوق الطفل ومصالحه

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

نموذج تطبيقي )2(:

ملخص الدعوى:

بتمكينها  إلزامه  طالبة  عليه  املدعى  مطلقها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
عىل  الدعوى  وبعرض  حضانته،  يف  يقيمون  الذين  منه  أوالدها  زيارة  من 
بيته، فرفضت املدعية  الزيارة يف  املدعى عليه أقر بصحتها وطلب أن تكون 
ألن  ونظرًا  مستقل؛  بيت  يف  تسكن  وهي  عنه  أجنبية  أصبحت  ألهنا  ذلك؛ 
األوالد بلغوا سن التمييز ويسكنون عند والدهم، وألن والدهتم تسكن يف 
أوالد  بزيارة  القايض  حكم  فقد  لذا  تتزوج؛  ومل  مستقل  بسكن  البلد  نفس 
املدعية هلا يف مكان إقامتها يوم اخلميس من بعد العرص مبارشة حتى الساعة 
العارشة لياًل من كل أسبوع عىل أن حيرضهم والدهم إليها، فاعرتض املدعى 

عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض: مستند 

بينَه  اهللُ  ق  فرَّ وولِدها،  والدٍة  بني  ق  فرَّ ))َمْن  مـلسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول 
زيارهتا  من  أحدمها  يمنع  »وال  املغني:  ويف  القيامِة(())).  يوَم  أحبَّتِه  وبنَي 
عند اآلخر؛ ألنا ملنع من ذلك فيه محل عىل قطعية ا لرحم«))). جاء يف نص 
ما  بقوله:  أجاب  املدعية  دعوى  يف  جاء  عام  عليه  املدعى  وبسؤال  احلكم: 
فال  الزيارة  من  ذكرته  وما  فصحيح،  واألوالد  الطالق  من  املدعية  ذكرته 
ذلك  عن  املرأة  وبسؤال  إجابتي.  هذه  بيتي،  يف  أريدها  ولكني  لدي،  مانع 

سنن الرتمذي، ح )566)) )86/3)( وقال: حسن غريب.  (((
.((4(/8(  (((
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بيته وهو رجل غريب، هذه  أرغب يف  بيتي؛ ألين ال  أريدهم يف  إين  قالت: 
املدعى عليه  أقر  الدعوى واإلجابة؛ وحيث  تقدم من  ما  فبناء عىل  إجابتي؛ 
بدعوى املدعية، وطالقها؛ وحيث إن األوالد كلهم مميزون، ويسكنون عند 
ومل  مستقلة،  بشقة   )....( يف  نفسها  املحافظة  يف  تسكن  ووالدهتم  والدهم، 
قال يف  الزيارة، وهلا ذلك رشعًا.  تطالب بحق  املدعية  األم  تتزوج؛ ولكون 
فيه  ذلك  من  املنع  ألن  اآلخر؛  عند  زيارهتا  من  أحدمها  يمنع  »وال  املغني: 
محل عىل قطعية الرحم«ا.هـ؛ وحيث طالبت األم بزيارة أوالدها ولو يومًا يف 
ق  األسبوع وهو حق هلا، وقد جاء يف حديث النبي مـلسو هيلع هللا ىلص: ))َمْن فرَّ
ق اهللُ بينَه وبنَي أحبَّتِه يوَم القيامِة((؛ ولكون املرأة تقيم  بني والدٍة وولِدها، فرَّ
هلا  املدعية  أوالد  بزيارة  فقد حكمت  كله  لذلك  )....(؛  مستقل يف  بيت  يف 
العارشة  الساعة  العرص مبارشة حتى  بعد  إقامتها يوم اخلميس من  يف مكان 
ليال من كل أسبوع حيرضهم والدهم إليها، هذا ما ظهر يل، وبه حكمت))).

نموذج تطبيقي )3(:

ملخص الدعوى:

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليها طالبًا إلزامها بتمكينه من زيارة ابن 
ابنه الذي يف حضانتها بعد وفاة زوجها ابن املدعي، وبعرض الدعوى عىل 
املدعي،  طلب  عىل  موكلته  موافقة  وقرر  بصحتها،  أقر  عليها  املدعى  وكيل 
املناسبة، ومواعيدها  الزيارة  تقدير مدة  قرار قسم اخلرباء متضمنًا  وقد ورد 

للقضية  التسلسيل  الرقم  العدل،  وزارة  435)هـ،  لعام  القضائية  األحكام  جمموعة   (((
.(4(5 - 4(3/9( 694
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عرفًا؛ ولذا فقد حكم القايض بإلزام الطرفني بام قرره قسم اخلرباء، فاعرتض 
وكيل املدعى عليها، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض: مستند 

نص  يف  جاء  الرشعية.  املرافعات  نظام  )69)(من  الرقم  ذات  املادة 
احلكم: أوالً/ يف األيام العادية تكون زيارة املدعي البن ابنه مرة واحدة كل 
أسبوعني من يوم اخلميس الساعة اخلامسة عرصًا وحتى يوم السبت الساعة 
اخلامسة عرصًا، عىل أن يأخذه املدعي، أو زوجته، أو أحد أوالده، ويستلمه 
والثاين من عيدي  اليوم األول،  ثانيًا/يف  الزيارة.  انتهاء فرتة  بعد  جده ألمه 
الثالث  واليوم  عليها،  املدعى  والدته  عند  االبن  يكون  واألضحى  الفطر، 
هناية  املدرسية  لإلجازات  بالنسبة  ثالثًا/  املدعي.  ألبيه  جده  لدى  والرابع 
أحدمها  لدى  االبن  وجود  حال  ويف  بينهام،  مناصفة  تكون  الصيفية  السنة 
تكون الزيارة لآلخر كام هو موضح يف البند أوالً، وبام تقدم حكمت مشموالً 

املعجل))). بالتنفيذ 

للقضية  التسلسيل  الرقم  العدل،  وزارة  435)هـ،  لعام  القضائية  األحكام  جمموعة   (((
.(450 - 445/9( 70(
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الخاتمة

تشمل أهم النتائج والتوصيات

نختم البحث -بعد محد اهلل تعاىل عىل توفيقه وامتنانه- بالنتائج التالية:

وكان  الطفل،  حقوق  من  لكثري  مبينة  اإلسالمية  الرشيعة  جاءت   .(
األدلة  من  جلملة  مستندًا  للطفل  احلقوق  هذه  إيصال  يف  فاعل  دور  للقضاء 

الرشعية.

). تكفلت الرشيعة اإلسالمية بحفظ أموال الطفل من اهلالك، وجعلت 
للقايض السلطة يف حماسبة املقرص يف حفظ أموال الطفل.

ارتكابه  عند  الطفل  سلوك  تقويم  عىل  اإلسالمية  الرشيعة  حرصت   .3
مع  جنائيًا  معاقبته  امتناع  مستصحبة  املناسبة،  بالطرق  وإصالحه  للجريمة 

عدم اإلخالل باملسئولية املدنية.

4. املراد بحق زيارة املحضون سلطة ثابتة لغري احلاضن متكنه من املطالبة 
برعاية من ال يستقل بنفسه مدة معينة.

عليها  يرتتب  ملا  واملحضون؛  احلاضن  لغري  مكفول  حق  الزيارة   .5
الرحم  قطيعة  يف  الوقوع  منها  املضار،  من  مجلة  ودفع  املنافع  من  مجلة  من 

واإلرضار املنهي عنه.

6. يستحب للوالدين أثناء زيارة املحضون التحيل بآداب الزيارة؛ ملا هلا 
من أثر يف حتقيق املقصود من الزيارة.
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7. اتفق الفقهاء عىل أن لكل من األبوين زيارة أوالده إذا كانت احلضانة 
يارة، بل جيب عىل احلاضن متكني  الزِّ لغريه، وليس ملن له حق احلضانة منع 

غري احلاضن من زيارة املحضون.

9. اتفق الفقهاء عىل أن مكان زيارة املحضون حمل إقامته إذا كان دون 
التمييز )التخيري(. سن 

يف  التخيري  سن  يف  واألنثى  الذكر  بني  اإلسالمية  الرشيعة  قت  فرَّ  .(0
مسألة الزيارة ومدهتا.

)). تكون مدة زيارة املحضون وفق الُعرف والعادة.

لألصلح  الزيارة  ومنها  الطفل  حق  يف  السعودي  القضاء  ينظر   .((
للمحضون.

التوصيات: أهم 

الرشيعة  وكليات  العموم  وجه  عىل  السعودية  اجلامعات  أويص  أوالً: 
حول  تثقيفية  علمية  ملتقيات  عقد  برضورة  اخلصوص  وجه  عىل  واألنظمة 
وزارة  مع  بالتعاون  السعودية  العربية  باململكة  املطبقة  واللوائح  األنظمة 

العدل خاصة فيام يتعلق باألحوال الشخصية.

األقارب  من  باألبوين  عالقة  هلم  -ممن  املجتمع  رشائح  أويص  ثانيًا: 
والتوجيه  النصح  يف  فاعل  دور  هلم  يكون  أن  برضورة  وغريهم-  واجلريان 

بحقوق األوالد يف حال الفراق بني الزوجني.
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خمصصة  خريية  أوقاف  بإنشاء  األموال  رؤوس  أصحاب  أويص  ثالثًا: 
لشؤون الطفل.

رابعًا: أوىص اجلامعات بإنشاء مراكز بحثية متخصصة يف شؤون الطفل 
من شأهنا إعانة مؤسسات الدولة يف تطبيق األنظمة واللوائح، وعمل تغذية 
مشكالت  من  كثري  حل  يف  تسهم  التي  األبحاث  عن  فضاًل  هلا،  راجعة 

الطفولة.
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53 .http://www.cojss.com/vb/archive/ التخصيص،  القضائية  الدراسات  مركز 

index.php ، اطلع عليه: )) فرباير))0)م.

اطلع . 54  ،  https://www.ncar.gov.sa واملحفوظات  للوثائق  الوطني  املركز  موقع 
عليه: 8 ديسمرب2020م.

عىل . 55 اإلقبال  نسب  يف  زيادة  االجتامعية:  والتنمية  البرشية  املوارد  وزارة  موقع 
ديسمرب   (9 عليه:  اطلع   ،https://hrsd.gov.sa األبوين«،  »جمهويل  احتضان 

0)0)م.
ألوالدها . 56 احلضانة  أحقية  لألم  العدل:  وزير  واس:  السعودية  األنباء  وكالة 

السبت   ،https://www.spa.gov.sa/1735368 ،دعوى دون  من  تلقائيًا 
))/439/8)هـ، املوافق 0)/8/3)0)م.
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مقدمة

آله  وعىل  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
وصحبه، أما بعد:

فقد جاءت فكرة البنوك ورشكات التمويل واالستثامر )اإلسالمية( أول 
أن  عىل  احلريصني  املسلمني  من  ومالكها  عمالئها  لتطلعات  استجابة  األمر 
تكون تعامالهتم متوافقة مع مبادئهم اإلسالمية، ثم انترشت بعد ذلك حتى 
التعامالت حتقيقًا  النوع من  الذين وجدوا يف هذا  لدى بعض غري املسلمني 

ألهدافهم األخالقية أو االستثامرية.

أحكام  مع  املتوافق  التمويل  صناعة  حجم  الدويل  البنك  خرباء  ويقدر 
بني  ما  يرتاوح  بنمو  أمريكي،  دوالر  تريليون   ( بحوايل  اإلسالمية  الرشيعة 
التمويل، والتأمني، وأسواق  البنوك، ومؤسسات  0)-))٪ سنويًا. شاماًل 

املال، وبانتشار جغرايف يغطي كافة القارات))).

أطرافها،  تعدد  أو  حجمها،  حيث  من  الدولية  العقود  بعض  ولطبيعة 
عليه  املتعارف  من  صار  فقد  القضائية،  ومرجعياهتم  جنسياهتم،  واختالف 
القضائي والقانون  العقود لتحديد االختصاص  بنٌد خاص يف هذه  ُيفَرد  أن 
الواجب التطبيق، عند حدوث نزاع مستقبيل يف تفسري العقد أو تنفيذه. ومن 
يطلع عىل عقود التمويل والتجارة الدولية يلحظ بشكل الفت كثرة اإلحالة 

صفحة البنك الدويل عىل الشبكة العاملية:  (((
“Islamic Finance.”

http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/islamic-finance

http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/islamic-finance
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إىل القانون اإلنجليزي باعتباره القانون واجب التطبيق، وعىل حماكم إنجلرتا 
املختصة. املحكمة  باعتبارها 

اإلسالمية  االستثامرية  والرشكات  املالية  املؤسسات  عقود  وليست 
يثري  ربام  الذي  أن  إال  العقود،  صياغة  يف  املعتادة  املامرسة  هذه  عن  بمعزل 
كذا  قانون  هو  احلاكم  القانون  أن  عىل  النص  هو  االستفهامات  من  الكثري 
الدولة  لتلك  منعقد  القضائي  االختصاص  وأن  الغربية،  الدول  من  وكذا 
أو األخرى من الدول الغربية، يف عقود ومتويالت متت هيكلتها وصياغتها 

لتكون متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.

االلتزام  عىل  حترص  التي  والرشكات  املسلمون  املستثمرون  ويواجه 
بالضوابط الرشعية حرجًا يف أن بعض أطراف العقد يرصون عىل أن تكون 
املرجعية القضائية ملحاكم دوهلم التي ال حتكم بالرشيعة اإلسالمية، أو ُيصار 
مصلحة  حيقق  إليها  التحاكم  أن  األطراف  يعتقد  ثالثة  دولة  وحماكم  لقانون 
معتربة هلم. سبب هذا احلرج هو أن هذه املؤسسات املالية قامت يف األساس 
عىل مراعاة أحكام الرشيعة اإلسالمية، ومتت صياغة هذه العقود عىل أساس 
أن تتوافق مع مقتضيات الرشيعة، فكيف حتيل نزاعاهتا إىل قانون وقضاء ال 
مرجعًا  وال  مصادره،  من  مصدرًا  يعتربها  وال  اإلسالمية،  بالرشيعة  يلتزم 

ضمن مراجعه؟!

ويف حماولة لرفع هذا احلرج فقد درجت الكثري من املامرسات عىل تقييد 
بـ:)أال  الغربية  الدول  قوانني  من  كان  إذا  التطبيق  واجب  القانون  رشط 
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القانون  بند  بصياغة  ذلك  عكس  ويتم  اإلسالمية(  الرشيعة  أحكام  خيالف 
واجب التطبيق بصيغ توحي بذلك، كأن يقال عىل سبيل املثال:

وفقــًا  وتفــرس  االتفاقيــة  هــذه  ختضــع 
للقانــون اإلنجليــزي، بــام ال يتعــارض مــع 

الغــراء. الرشيعــة  قواعــد 

Subject to the principles of the 
Glorious Shari’a, this Agreement shall 
be governed by and construed in 
accordance with the laws of England.

أو نحوها من العبارات، فهل هذا التقييد لبند القانون الواجب التطبيق 
سينتج أثرًا من الناحية العملية؟ وهل سُيعِمل القايض الغريب مقتىض الرشيعة 
اإلسالمية عىل حمل النزاع؟ وكيف سيصنع القايض عندما يتعارض القانون 
سيحقق  هل  وأخريًا  الرشيعة؟  ومبادئ  أحكام  مع  التطبيق  واجب  املختار 
هذا القيد الغرض الذي وضع من أجله؟ هذا ما حياول البحث اإلجابة عنه.

البحث: مشكلة 

هيدف هذا البحث إىل اجلواب عن التساؤل الرئيس اآليت: إىل أي مدى 
الرشيعة  أحكام  خيالف  ال  بام  التطبيق  واجب  القانون  بند  تقييد  سيكون 

اإلسالمية منتجًا آلثاره عند تطبيقه يف املحاكم الغربية؟

حدود البحث:

سيقترص البحث عىل تأثري تقييد القانون واجب التطبيق بكونه ال خيالف 
اإلنجليزية، دون غريها من حماكم  املحاكم  أمام  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام 
هو  اإلنجليزي  القانون  كون  إىل  يرجع  ذلك  يف  والسبب  الغربية،  الدول 
األكثر إحالة إليه يف بند القانون واجب التطبيق، وحماكم إنجلرتا هي األكثر 
اإلسالمية،  واالستثامر  التمويل  عقود  من  الكثري  يف  الفصل  لطلبات  تلقيًا 
إن مل تكن العقود التجارية الدولية عمومًا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
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يعترب القضاء اإلنجليزي من أكثر األنظمة العدلية مرونة وإعالء لشأن العقد 
وإنفاذًا ملا يتفق عليه أطرافه، وبالتايل فستكون نتائج الدراسة مناسبة لتوقع 

مسار مثل هذه القضايا يف الدول الغربية األخرى.

املحاكم  يف  القضاة  أحكام  عىل  التقييد  هذا  أثر  عىل  البحث  سريكز  كام 
إليهم،  املرفوعة  النزاعات  يف  الرشيعة  بأحكام  أخذهم  ومدى  اإلنجليزية، 

ولن يتعرض البحث للحكم الرشعي للتحاكم إىل حمكمة غري إسالمية))).

وقد انتظم البحث بعد هذه املقدمة يف متهيد وثالثة مباحث وخامتة:

املطلب  وأما  الرشيعة.  حتكيم  رشط  عن  تارخيية  ملحة  ففيه  التمهيد  أما 
يليه  اإلنجليزية،  املحاكم  لدى  القضائية  األحكام  ألهم  فاستعراض  األول 
عىل  روما(  )اتفاقية  ألثر  حتليل  ثم  الثاين،  املطلب  يف  األحكام  لتلك  حتليل 
تقييد القانون احلاكم بأال خيالف الرشيعة اإلسالمية يف املطلب الثالث، خمتتاًم 

والتوصيات. بالنتائج 

سائاًل اهلل  أن ينفع به كاتبه وقارئه.

حتكم  ال  حماكم  إىل  النزاع  إحالة  الشرتاط  الرشعي  احلكم  حول  املعلومات  من  ملزيد   (((
بالرشيعة اإلسالمية يمكن مراجعة:

الفعر، محزة بن حسني، حكم اشرتاط التحاكم إىل القوانني الوضعية يف العقود التجارية، 
بحث مقدم ملجمع الفقه اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته العرشين املنعقدة 

بمكة حمرم )43)هـ.
النشمي، عجيل جاسم، احلكم الرشعي يف التحاكم إىل القوانني الدولية، بحث مقدم 

للمؤمتر الثامن للهيئات الرشعية، مملكة البحرين، 009)م.
اللحيدان، صالح بن عبداهلل، التحاكم للقوانني الوضعية يف العقود واملعامالت املالية، 
بحث مقدم للندوة الفقهية بمرصف الراحجي، الرياض، بحث غري منشور، 009)م.
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التمهيد
الشريعة اإلسالمية أمام المحاكم الغربية

لمحة تاريخية

يرجع النص عىل مرجعية الرشيعة اإلسالمية كقانون حاكم للنزاع أمام 
املحاكم الغربية لعدة عقود قبل ظهور وانتشار رشكات التمويل واالستثامر 

اإلسالمي املعارصة.

فقد كانت من أوائل التجارب ذلك النزاع الذي وقع بني رشكة تطوير 
البرتول وبني حاكم أبوظبي، الذي أحيل بموجب العقد إىل التحكيم(1).

Petroleum Development (Trucial Coasts) Ltd. v. Sheikh of Abu Dhabi

أبوظبي  قانون  هو  التطبيق  واجب  القانون  أن  عىل  العقد  نص  حيث 
املستمد من الرشيعة اإلسالمية، وبالرغم من إقرار املحكم اللورد آسكويث 
Lord Asquith بصحة هذا الرشط، وكون حمل تنفيذ العقد هو إمارة أبوظبي، 

إال أنه امتنع عن إعامل هذا الرشط وتطبيق قانون أبوظبي املنصوص عليه، 
البقعة  هذه  يف  أن  ُيظن  أن  اخليال  من  »سيكون  بأنه:  تعبريه  بحسب  حمتجًا 
األدوات  هياكل  تطبيقها عىل  يمكن  قانونية  قواعد  توجد  العامل  من  البدائية 
أن  إىل  توصل  التطبيق  واجب  القانون  لبند  دراسته  وبعد  املعارصة«.  املالية 

القانون اإلنجليزي أكثر مالءمة من قانون أبوظبي(2).

(1) Petroleum Development (Trucial Coast) Ltd. v. Sheikh of Abu Dhabi (1951) 
18 I.L.R. 144.

(2) Gemmell, “Commercial Arbitration in the Islamic Middle East.”, p 179.
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رشكة  ضد  قطر  حاكم  قضية  يف  املحكم  توصل  النتيجة  هذه  من  قريب 
النفط البحرية الدولية International Marine Oil Co. Ltd حيث أقر أوالً بأن 
القانون اإلسالمي هو القانون واجب التطبيق بحسب العقد، إال إنه بالرغم 
أنه ال  القانون اإلسالمي، بحجة  اعتقاده بعدم كفاية  من ذلك بنيَّ بوضوح 

حيتوي »عىل أي مبادئ تكفي لتفسري هذا العقد بعينه«(1).

املحكمني  بني  التوايص  يشبه  -وبام  القضايا  من  وغريها  القضية  وهذه 
القانون  عىل  النص  يف  الطرفني  إرادة  تطبيق  عن  حيدًة  نلحظ  الغربيني- 
التي حيسنها املحكم وجتيدها  املناطق اآلمنة  التطبيق، واهلروب إىل  الواجب 
اإلحاطة  وعدم  باجلهل  اإلقرار  عىل  توقف  قد  األمر  وليت  التحكيم.  هيئة 
بنظام قانوين خمتلف هنائيًا عام عهده أعضاء هيئة التحكيم، بل وجتاوز ذلك 
إلصدار أحكام قاطعة بعدم وجود قواعد حتكم هذا النوع من النزاع، مثل 
عىل  حيتوى  ال  السعودية  العربية  اململكة  يف  الساري  القانون  »بأن  الزعم: 
عن  ينم  بالتأكيد  وهذا  البرتولية«،  االستثامرات  خيص  فيام  حمددة  قاعدة  أية 
الرشيعة  مصدره  الذي  السعودي  القانون  بحقيقة  التحكيم  هيئة  من  جهل 
املستجدات،  هذه  تستوعب  وأصول  قواعد  من  حتويه  وما  اإلسالمية، 
وتستجيب للمتغريات بصورة تفوق ما عربت عنه هيئة التحكيم بـ»مفاهيم 

فلسفة القانون السليم« و»املبادئ القانونية العامة«.

وكام يف احلالتني السابقتني -ومع اختالف املحكمني- ال نجد منهم أي 
جهد أو تربير لقرارهم عدم صالحية الرشيعة اإلسالمية للتطبيق، بخالف 

(1) Ruler of Qatar v. International Marine Oil Co. Ltd., 20 I.L.R. 534 (1953).
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بالتأكيد  النابع  للرشيعة،  االزدراء  من  الكثري  تبطن  التي  العامة  الترصحيات 
من جهلهم هبا، وإال لو بذلوا جهدًا معقوالً يف االطالع عىل املصادر املعتمدة 
لوجدوا  الرشيعة،  يف  بخرباء  استعانوا  أو  اإلسالمي،  الفقه  يف  واملوثوقة 

إجابات شافية ملحل النزاع))).

(1) Colón, “Choice of Law and Islamic Finance,” p 414.
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المبحث األول
موقف القضاء اإلنجليزي

من شرط عدم مخالفة أحكام الشريعة

جرت العادة عند صياغة العقود عىل إفراد بند خاص بالقانون الواجب 
التطبيق، ومكان التحاكم والتقايض عند وجود نزاع مستقبيل بني األطراف، 
كام أنه صار من املألوف يف عقود التجارة ويف عقود التمويل الدوليني أن يتم 
النص عىل كون القانون اإلنجليزي هو القانون الواجب التطبيق، وأن متنح 
مستقبيل.  نزاع  أي  يف  والفصل  القانون  ذلك  تطبيق  يف  احلق  إنجلرتا  حماكم 
وقد ترسب هذا التقليد إىل عقود التمويل اإلسالمي وغريها من العقود التي 
بالضوابط الرشعية يف تعامالهتا  تربمها رشكات تفرض عىل نفسها االلتزام 
املالية والتعاقدية، وال شك أن إحالة النزاع إىل املحاكم اإلنجليزية سيحمل 
يف طياته حتديًا، بل وربام تعارضًا مع مقتضيات االلتزام بالضوابط الرشعية 
اإلسالمية  الرشيعة  إىل  النزاعات  حل  يف  املرجعية  يكون  أن  أمهها  من  التي 

نفسها، ال إىل قانون خمتلف أو خمالف.

جتاه هذا التحدي بني متطلبات الواقع وبني مقتضيات االلتزام الرشعي 
جلأت تلك الرشكات إىل صياغة بند التحاكم بطريقة تقيده بأال يتعارض مع 
الرشيعة اإلسالمية، وهو ما أوجد نوعًا من اإلشكال يف كون العقد الواحد 
حمكومًا بنظامني قانونيني خمتلفني، فإىل أي مدى صار النص عىل عدم خمالفة 
تعامل  وكيف  التعاقد،  ألطراف  املرغوبة  للنتائج  منتجًا  اإلسالمية  الرشيعة 

القضاء اإلنجليزي مع هذا الرشط؟
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وقراراهتا  اإلنجليزية  املحاكم  اجتاه  توضح  قضايا  لعدة  هنا  وسنعرض 
مع  احلاكم  القانون  بند  الرشيعة يف  خمالفة  املتعلقة برشط عدم  املنازعات  يف 

حتليل هذه األحكام بيشء من التفصيل:

املحدودة ضد  )الباهاماس(  القضية األوىل: قضية رشكة االستثامر اخلليجية 
سيمفوين جيمس ن. ف. وآخرون:

Islamic Investment Company of Gulf (Bahamas) v. Symphony Gems N. V and 

Others

يمكن اعتبار هذه القضية من أوائل القضايا املتعقلة بالتمويل اإلسالمي 
كال  أن  يف  القضية  وقائع  وتتلخص  اإلنجليزية.  املحاكم  عىل  تعرض  التي 
الطرفني وقعا اتفاقية مرابحة، وافق بموجبها املدعي عىل متويل املدعى عليه 
جموهرات  لرشاء   a revolving facility دوارة  تسهيالت  عملية  خالل  من 
بني  اإلطارية  االتفاقية  عىل  وبناء  املرابحة.  بيع  طريق  عن  كريمة  وأحجار 
وجموهرات  كريمة  أحجار  رشاء  املدعي  من  عليه  املدعى  طلب  األطراف 
وعندما  مرتني.  ذلك  بفعل  بدوره  املدعي  قام  وقد  باملرابحة،  عليه  وبيعها 
املرابحة،  عقد  بموجب  عليه  الواجبة  املبالغ  سداد  عن  عليه  املدعى  عجز 
رفع املدعي دعوى أمام املحكمة اإلنجليزية املختصة بنظر النزاع، بموجب 

نصوص العقد.

صحة  مدى  القايض  نظر  أمام  أثريت  التي  املسائل  ضمن  من  كان  وقد 
عقد املرابحة من الناحية الرشعية، حيث دفع املدعى عليه بأن اتفاق املرابحة 
كان باطاًل من األساس، ألنه يتناقض مع مبادئ الرشيعة، ولذا طلب املدعى 
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عليه عدم ترتيب أي آثار عىل ذلك العقد بام فيها األرباح املستحقة بموجب 
العقد.

ويف سبيل التأكد من مدى صحة ما دفع به املدعى عليه من عدم صحة 
املوضوع،  للشهادة حول هذا  القايض خبريين خمتصني  املرابحة، ندب  عقد 
وانتهى أحد اخلرباء إىل أنه جيب يف عقد املرابحة أن يتملك املدعي موضوع 
اخلبري  وقال  العمالء.  إىل  بيعه  قبل  امللكية  خماطر  ويتحمل  ويقبضه  املرابحة 
اآلخر إنه بالنظر إىل بنود العقد وطريقة التمويل باملرابحة، يتبني أنه ال تتوفر 
يف العقد املتطلبات الرشعية لعقد بيع املرابحة. وبرغم اتفاق كلمة اخلبريين 
عىل عدم صحة عقد املرابحة من الناحية الرشعية، إال أن القايض يف النهاية 
وجهة  من  صحيح  بشكل  ساريًا  كان  العقد  أن  إىل  وذهب  برأهيام،  يأخذ  مل 
نظر القانون اإلنجليزي، وهو القانون واجب التطبيق بحسب بنود العقد(1).

للصيدلة  بكسمكو  البحريني ضد رشكة  الشامل  بنك  الثانية: قضية  القضية 
وآخرون:

Shamil Bank of Bahrain v Beximco Pharmaceuticals Ltd and Others

وتعترب هذه القضية من أهم القضايا التي صدر فيها أحكام تفصيلية من 
بالرغم  للرشيعة  العقد  خمالفة  يف  النظر  استبعاد  فيها  تم  اإلنجليزي  القضاء 
من النص عىل أن القانون احلاكم هو القانون اإلنجليزي بام ال يتعارض مع 

أحكام الرشيعة اإلسالمية.

(1) Islamic Investment Company of the Gulf (Bahamas) Ltd v. Symphony Gems 
NV & Other [2002] EWHC 1
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الوكالة مع  اتفاقية  أبرم  الشامل  بنك  أن  القضية يف  تتلخص وقائع هذه 
رشكة بنغالديش للتصدير واالسترياد تقوم بموجبها هذه األخرية برشاء سلع 
نيابة عن بنك الشامل عىل أن  وبيعها مرابحة عىل رشكة َبكسمكو للصيدلة 
تقوم الرشكة بتقديم ضامنني لسداد املديونية يف حال تأخر رشكة َبكسمكو 
إىل  السلع  بيع  خالل  من  املرابحة  عقود  من  عدد  تنفيذ  تم  وقد  السداد.  يف 
ثم  املعاملة  هذه  أقساط  مجيع  بسداد  وقامت  األوىل  للمرة  َبكسمكو  رشكة 
أبرم معها بنك الشامل مرابحة أخرى عن طريق رشكة بنغالديش للتصدير 
فاتفق  األقساط.  بعض  وتأخرت عن  األقساط  بعض  وسددت  واالسترياد 
البنك مع رشكة َبكسمكو والرشكة البنجالديشية الضامنة عىل إعادة جدولة 
املديونية وفق عقود إجارة وبضامن آخرين، ولكن الرشكة واصلت عجزها 
عن السداد مما أدى بالبنك إىل رفع دعوى قضائية إىل املحكمة املختصة بنظر 
ملحاكم  منعقد  االتفاقية  بحسب  القضائي  االختصاص  إن  وحيث  النزاع. 
العليا مطالبًا بحكم يلزم رشكة  الشامل إىل املحكمة  إنجلرتا فقد تقدم بنك 

َبكسمكو والضامنني بأداء املبالغ املستحقة عليهم.

املدعى  به  دفع  ما  هي  دراستنا  يف  هتمنا  التي  املركزية  القضية  ولعل 
عليهم، من أن عقود املرابحات ومن ثم إعادة جدولة املديونية تعترب باطلة 
تم  ما  بموجب  العقود  تلك  بإبطال  القايض  وطالب  الرشعية،  الناحية  من 
القانون  تقييد  التطبيق من  القانون واجب  بند  الطرفني يف  بني  االتفاق عليه 
اتفاقيات  النص يف  اإلنجليزي بام ال خيالف الرشيعة اإلسالمية. حيث جاء 
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الرشيعة.  خيالف  ال  بام  االنجليزي  القانون  اختصاص  تقييد  عىل  املرابحة 
حيث جاء النص التايل:

وفقــًا  وتفــرس  االتفاقيــة  هــذه  ختضــع 
للقانــون اإلنجليــزي، بــام ال يتعــارض مــع 

الغــراء. الرشيعــة  قواعــد 

Subject to the principles of the 
Glorious Shari’a, this Agreement shall 
be governed by and construed in 
accordance with the laws of England.

يف  تكن  مل  النزاع  حمل  املرابحات  عقود  فإن  عليهم  املدعى  وبحسب 
الناحية الرشعية، وبالتايل جيب  بفائدة حمرمة من  احلقيقة إال ستارًا لقروض 

إبطاهلا ورد املطالبة باملبالغ حمل النزاع.

إال أن املحكمة العليا وأيدهتا حمكمة االستئناف مل جتد يف هذا الدفع من 
املدعى  وإلزام  املدعي  لصالح  حكم  إصدار  من  يمنعهم  ما  عليهم  املدعى 
عليهم بسداد املبالغ املستحقة عليهم والبالغة 49.7 مليون دوالر أمريكي(1).

عليهم  املدعى  دفوع  اعتامده  وعدم  حكمه،  أسباب  القايض  خلص  وقد 
بمخالفة الرشيعة بجملة من التعليالت، لعل من املناسب تلخيص بعض ما 

جاء يف قرار حمكمة االستئناف))):

»46- أوالً: من األمور املتفق عليها أنه ال يمكن أن يكون هناك نظامان 
الرشيعة  بأن  جدالً  افرتضنا  لو  وحتى  واحدة،  اتفاقية  للحكم عىل  قانونيان 
فإن  التطبيق  الواجب  القانون  اإلنجليزي- هي  القانون  اإلسالمية -وليس 

(1) Shamil Bank of Bahrain E.C. v Beximco Pharmaceuticals Ltd and others 
[2004] 4 All ER 1072.

الرتقيم هنا بحسب ترقيم الفقرات يف حكم حمكمة االستئناف.  (((
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االتفاقيات  مجيع  يف  التطبيق  الواجب  القانون  بأن  يدفعون  كانوا  املستأنفني 
املربمة هو الرشيعة اإلسالمية والقانون اإلنجليزي معًا.

باعتباره  التطبيق  الواجب  القانون  بند  صيغة  تفسري  القايض  رفض 
لألسباب  التطبيق  واجب  القانون  باعتبارها  اإلسالمية  للرشيعة  اختيارًا 
التالية: نصت معاهدة روما عىل أن أي عقد ينبغي أن حيكم بالقانون الذي 
)القانون  إىل  روما  اتفاقية  يف  اإلشارة  وأن  األطراف،  قبل  من  اختياره  يتم 
واجب التطبيق( هو إشارة إىل قانون دولة معينة، وال حيتمل أن يكون املراد 

أنظمة قانونية غري وطنية مثل الرشيعة اإلسالمية.

47- أن اإلشارة للرشيعة الواردة يف فقرة القانون احلاكم »وفقًا للرشيعة 
اإلسالمية« مل تكن أكثر من إشارة إىل أن املرصف يرمي إىل أن إجراء مجيع 
املبادئ  تلك  بامهية  يتعلق  فيام  ولكن  اإلسالمية،  للرشيعة  وفقًا  تعامالته 

وأثرها عىل العقد فإن القايض خلص إىل ما يأيت:

بمهمة  االضطالع  منها  يطلبوا  أن  األطراف  من  املحكمة  تتوقع  ال  ـ 
الفقهية الرشعية، وحتديد ما هو رشعي أو غري رشعي،  املسائل  اخلوض يف 
رؤية  مع  عملياته  موافقة  مدى  ملراقبة  رشعية  هيئة  للمرصف  وأن  خاصة 

اهليئة.

املقرتضني  بأن  يوحي  ما  هنالك  يكن  مل  أنه  أيضًا  املحكمة  الحظت  ـ 
معنيني بمبادئ الرشيعة اإلسالمية بأي حال من األحوال، ال يف وقت إبرام 

االتفاقية وال يف أي وقت قبل البدء يف حتريك اإلجراءات القضائية.
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واجب  واحد  قانون  هناك  يكون  أن  جيب  أنه  إىل  القايض  ذهب   -49
القانون اإلنجليزي فقط، ولكن ذلك ال حيول  التطبيق، وهو يف هذه احلالة 
بني  املربمة  االتفاقية  يف  اإلسالمية  الرشيعة  مبادئ  تضمني  إمكانية  دون 

الطرفني.

63- اتفق مع القايض يف أن اختيار القانون اإلنجليزي باعتباره القانون 
األطراف من  يريد  أن  املرجح  املألوف وال  التطبيق حيث من غري  الواجب 
ونفاذ  بقانونية  يتعلق  فيام  اإلسالمية  الرشيعة  تطبيق  اإلنجليزية  املحكمة 

االلتزامات التي تم التعبري عنها بوضوح يف العقد.

يف  وصعوبة  خالف  بوجود  اخلرباء  إقرار  من  الرغم  عىل  أخريًا؛   -64
تفسري املبادئ الرشعية املتعلقة بالعقد بسبب وجود مدارس فقهية خمتلفة، إال 
أنني أرى بأن اختاذ قرار ما بشأن صحة العقد والتزامات املدعى عليهم جتاه 
القانون اإلنجليزي؛  البت فيها بواسطة  يتم  ينبغي أن  العقد  البنك بموجب 
بالتزاماهتام  الوفاء  عن  مسئوالن  والثاين  األول  عليه  املدعى  فإن  عليه  وبناء 

جتاه البنك«(1).

القضية الثالثة: قضية دار االستثامر الكويتية ضد بنك لبنان واملهجر )بلوم(:
Investment Dar Co KSSC v Blom Developments Bank Sal

االستثامر  دار  عقدهتا  استثامر  وكالة  حول  يدور  القضية  وملخص 
أموال  بتلقي  الرشكة  تقوم  »بلوم«  واملهجر  لبنان  بنك  مع  »الدار«  الكويتية 

(1) Shamil Bank of Bahrain E.C. v Beximco Pharmaceuticals Ltd and others 
[2004] 4 All ER 1072.
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ختلفت  أن  وبعد  الرشيعة.  مع  متوافقة  بطريقة  الستثامرها  بلوم  بنك  من 
دعوى  برفع  »بلوم«  بنك  قام  009)م  يناير  يف  الدفع  عن  الكويتية  الرشكة 
ضد »الدار« أمام املحكمة العليا يف لندن، باعتبارها صاحبة الوالية القضائية 
بحسب عقد الوكالة، مطالبًا بقيمة استثامره األسايس باإلضافة إىل مخسة يف 
حمامو  دفع  وقد  »الدار«  مع  عقده  صفقة  يف  عليه  متفق  هو  كام  عوائد،  املئة 
»الدار« بأن هذه األرباح املطالب هبا باطلة من وجهة النظر الرشعية ألهنا مل 
تكن سوى فوائد ربوية، وهو ما ال جيوز للرشكة التعامل به وال التعاقد عليه 
بحسب نظامها األسايس الذي ينص عىل وجوب أن تكون مجيع معامالهتا 

متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية(1).

إال أن املحكمة اختذت قرارًا يف صالح البنك اللبناين، داعية »الدار« إىل 
يف  وجاء  008)م.  ديسمرب  حتى  األرباح  إىل  باإلضافة  األصيل  املبلغ  دفع 

الفقرة )6)( من تسبيب القايض:

بقوة  يشري  العقود  من  الصيغة  لتلك  )للدار(  الرشعية  اهليئة  إقرار  »إن 
إىل أن ذلك العقد متوافق مع الرشيعة اإلسالمية... أما الدفع بمخالفة هذا 
أما هذا  التأسيس،  دولة  قانون  نظره  للرشكة فمحل  للنظام األسايس  العقد 
العقد فيحكمه القانون اإلنجليزي، وليس أي قانون آخر«. يف هذه األثناء، 
وبعد تداول املوضوع يف الصحف قامت اهليئة الرشعية لرشكة دار االستثامر 
العقد  صحة  هلا  وتبني  الرشكة  إدارة  مع  املوضوع  وتباحثت  اجتامع  بعقد 

رشعًا فأصدرت بيانًا نصه كالتايل:
(1) The Investment Dar Company KSCC v Blom Developments Bank SAL (Rev 

1) [2009] EWHC 545 (Ch) (11 December 2009)
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عىل  االستثامر  دار  لرشكة  الرشعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  »اطلعت 
تفاصيل القضية املرفوعة من )بنك بلوم( ضد الرشكة وما قيل من أن رشكة 
للرشكة  الرشعية  اهليئة  قامت  فقد  العقد  رشعية  بعدم  دفعت  االستثامر  دار 
بمراجعة العقد املربم بني الطرفني واملالحق وتبني هلا صحة العقد من الناحية 
الرشعية إذ إن طبيعة العقد عبارة عن عقد وكالة يف االستثامر يقوم الوكيل 
ثم  بلوم(  )بنك  املوكل  لصالح  سلع  برشاء  بمقتضاه  االستثامر(  دار  )رشكة 
بلوم(  )بنك  دينًا لصالح  يرتب  السلع لصاحلها مما  الرشكة برشاء هذه  تقوم 
عىل الرشكة، وهذا موافق ملا أقرته اهليئة سابقًا من عقود وعليه طلبت اهليئة 

الرشعية من الرشكة ما ييل:

إىل  الرجوع  بعد  إال  التقايض  يف  الرشعية  املسائل  استخدام  عدم  أوالً: 
هيئة الفتوى والرقابة الرشعية للرشكة.

ثانيًا: سحب مجيع الدفوع املتعلقة باملسائل الرشعية املتعلقة بقضية بنك 
بلوم«.

املحكمة  لقرار  بالتسليم  الرشعية،  اهليئة  ملطالب  الرشكة  استجابت  وقد 
يف لندن وعدم موصلة التقايض أو الطعن يف ذلك احلكم))).

صحيفة الرأي الكويتية يف 9 يونيو 0)0)م.  (((
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القضية الرابعة: رشكة دانة غاز اإلماراتية ضد محلة الصكوك:
Dana Gas PJSC v Dana Gas Sukuk Ltd and others

املحاكم  لدى  املرفوعة  القضايا  أحدث  من  تعد  القضية  هذه  لعل 
بمخالفة  الدفع  مع  املحاكم  تلك  تعاطي  كيفية  تظهر  والتي  الربيطانية، 
غاز  دانة  رشكة  أن  يف  القضية  هذه  أحداث  وتتلخص  اإلسالمية،  الرشيعة 
مضاربة  صكوك  بإصدار  قامت  ظبي(  أبو  سوق  يف  مدرجة  رشكة  )وهي 
الصكوك  بقيمة 700 مليون دوالر. وقد متت هيكلة هذه  أنشطتها  لتمويل 

من خالل مجلة من االتفاقيات منها:

ـ اتفاقية املضاربة، وهي حمكومة بقانون دولة اإلمارات العربية املتحدة؛

ـ واتفاقية الرشاء، وهي حمكومة بالقانون اإلنجليزي.

)دانة  فإن  إخالل  حالة  حصول  عند  أنه  عىل  الرشاء  اتفاقية  نصت  وقد 
اسرتداد  خالل  من  املضاربة،  أصول  برشاء  الصكوك  حلملة  تلتزم  غاز( 

بقيمتها االسمية. الصكوك 

املستحقة بموجب  السنوية  التوزيعات ربع  بدفع  وقد استمرت الرشكة 
اتفاقية املضاربة حتى )) يونيو 7)0)م، حني أعلنت الرشكة: »أنه بسبب 
التطورات احلاصلة يف أدوات التمويل اإلسالمي، فقد تلقت الرشكة حديثًا 
خمالفة  تعترب  أصدرهتا  قد  التي  بصورهتا  الصكوك  بأن  تفيد  قانونية  نصائح 
القانون اإلمارايت،  للرشيعة اإلسالمية، وبالتايل ستكون غري رشعية يف نظر 
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وسيكون من الرضوري نتيجة لذلك إعادة هيكلة الصكوك احلالية للتوافق 
مع القوانني ذات العالقة بام حيفظ حقوق مجيع أصحاب العالقة«.

إنجلرتا، وأخرى يف  غاز( دعوى يف  )دانة  أقامت رشكة  يونيو   30 ويف 
عوائد  تضمنت  قد  الرشاء  اتفاقية  بأن  مدعية  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
مال  رأس  ضامن  خالل  من  استثامراهتم،  عىل  الصكوك  حلملة  مضمونة 
املضاربة، )الرشاء بالقيمة االسمية( وهو ما يعترب من الربا املحرم. وسيكون 
باطاًل بموجب قانون اإلمارات العربية. وقد طلبت من املحكمة اإلنجليزية 
يف  عليه  املنصوص  االسمية(  بالقيمة  )بالرشاء  االلتزام  ذلك  بأن  احلكم 

اتفاقية الرشاء يعترب باطاًل يف نظر القانون اإلمارايت(1).

أنه سينظر  قرر  اإلنجليزية واضحًا، حني  املحكمة  القايض يف  كان  وقد 
اتفاقية الرشاء ونفاذها وفقًا للقانون اإلنجليزي فقط، وهلذا  يف مدى صحة 
اإلمارايت  القانون  مع  العقد  هذا  توافق  بمدى  معنيًا  يكون  لن  فهو  الغرض 

من عدمه.

جاء يف نص احلكم:

يف  احلرية  كامل  العقد  ألطراف  فإن  اإلنجليزي  للقانون  وفقًا   -44«
اختيار القانون الذي يرغبون أن حيكم تعاقدهم، وبالتايل ستحكم املحكمة 
اإلنجليزية يف مدى صحة ونفاذ العقد من خالل ذلك القانون الذي اختاره 
األطراف ليحكم تعاقدهم. هذه هي القاعدة العامة يف القانون اإلنجليزي، 

(1) “A Bond Dispute Threatens the Future of Islamic Finance.”
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 the Rome I Regulation( األوىل،  روما  الئحة  عليه  نصت  ما  كذلك  وهو 
.(2008

45- ... وبالتايل فإن كانت اتفاقية املرابحة املحكومة بالقانون اإلمارايت 
غري صحيحة بموجب القانون اإلمارايت، فإن املحكمة اإلنجليزية ستعتربها 
حمكومة  البيع  اتفاقية  كانت  لو  الشأن  وكذلك  بإنفاذها،  تقوم  ولن  كذلك، 

بالقانون اإلمارايت فلن تقوم املحكمة اإلنجليزية بإنفاذ تلك االتفاقية.

فإن  اإلنجليزي،  بالقانون  حمكومًا  العقد  كان  فإن  املبدأ،  وبنفس   -46
القانون اإلنجليزي هو الذي سيقرر ما إذا كان العقد صحيحًا ونافذًا أو ال؟

47- وكام سبقت اإلشارة، فإن اتفاقية )تعهد الرشاء( حمكومة بالقانون 
كان  إذا  ما  سيقرر  الذي  هو  اإلنجليزي  القانون  فإن  وبالتايل  اإلنجليزي، 
)التعهد بالرشاء( صحيحًا ونافذًا أو ال. إنه من املقبول والقانوين متامًا وفقًا 
للقانون اإلنجليزي ضامن عائد عىل االستثامر، واحلصول عىل تعويض عن 
ونافذة،  صحيحة  بالرشاء(  )التعهد  اتفاقية  فإن  وبالتايل  األموال.  استخدام 
من  نافذة  غري  أو  نافذة  صحيحة،  غري  أو  صحيحة  كوهنا  عن  النظر  بغض 

وجهة نظر قانون دولة اإلمارات«(1).

(1) Dana Gas PJSC v Dana Gas Sukuk Ltd and others [2017] EWHC 2928 
(Comm) (17 November 2017(
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الثاني المبحث 
تحليل األحكام الصادرة عن المحاكم اإلنجليزية

إنجلرتا  حماكم  إليها  انتهت  التي  األحكام  جمموع  يف  التأمل  خالل  من 
يف القضايا املنظورة أمامها، ويف كيفية تعاطيها مع رشط عدم خمالفة أحكام 

الرشيعة اإلسالمية، تظهر مجلة من املعطيات:

أوالً: يظهر بوضوح من خالل النظر إىل طبيعة الدعاوى حمل الدراسة، 
رشط  بإنفاذ  واملطالبة  الرشيعة،  أحكام  بمخالفة  الدفع  أو  االحتجاج  أن 
لتربير  جاء  إنام  اإلسالمية،  الرشيعة  خمالفة  بعدم  اإلنجليزي  القانون  تقييد 
العقود  هذه  طبيعة  إىل  فبالنظر  التعاقدية.  االلتزامات  من  والتهرب  التنصل 
املتأمل  التقليدية- يلحظ  بالصيغ  املركبة واملعقدة نوعًا ما -مقارنة  وصيغها 
أهنا صيغ جاءت لتلبية احتياجات املتعاقدين، وتقدم ما يمكن اعتباره حدًا 
أدنى من التوافق مع أحكام الرشعية اإلسالمية. فهذه اهليكلة للعقود جاءت 
يف األصل لتقدم بدياًل رشعيًا عن الصيغ التقليدية -عىل األقل يف وجهة نظر 
املجيزين هلا- وبالتايل سيكون مفهومًا ذلك االستغراب الذي أبداه القايض 
املحكمة  تتوقع  »ال  قال:  حني  البحريني  شامل  بنك  قضية  يف  اإلنجليزي 
الفقهية  املسائل  بمهمة اخلوض يف  منها االضطالع  يطلبوا  أن  من األطراف 
الرشعية، وحتديد ما هو رشعي أو غري رشعي، خاصة وأن للمرصف هيئة 

رشعية ملراقبة مدى موافقة عملياته مع رؤية اهليئة«.
ثانيًا: بحسب القانون اإلنجليزي فإن إرادة الطرفني املعرب عنها يف العقد 
تعترب املرجع األول الذي سينظر إليه القايض، ولن يتجاوزه إىل غريه -حتى 
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ولو كان القانون- ما دام العقد معربًا بصورة واضحة عن إرادة املتعاقدين. 
وقد كان واضحًا من البداية أن هذا النوع من العقود متت صياغته وهيكلته 
هبذه الصورة املعقدة ليحقق هلم غرضًا حمددًا، ومتت صياغة بنود العقد وفقًا 
هلذا الغرض، وبالتايل فسيكون من غري املفهوم وال املقبول التنصل من تبعات 
األصل  يف  صياغتها  متت  عقود  يف  اإلسالمية،  الرشيعة  خمالفة  بحجة  العقد 
لتجنب خمالفة الرشيعة. وكأن االحتجاج أو الدفع بمخالفة الرشيعة يف تلك 
القضايا كمن يدفع أمام القضاء بالقول: »بأين كنت مقتنعًا بمرشوعية العقد 
عند الدخول فيه، ثم تغري رأيي جتاهه وأطالب بإبطال ما ترتب عىل قناعتي 
األوىل«، فنحن هنا أمام دفع ومطالبة بإبطال العقد برمته، نتيجة تغري القناعة 

بمرشوعيته، وليس خالفًا نشأ عن العقد أو عن تنفيذه.
ثالثًا: يمكن القول وبدرجة كبرية من الثقة أن مثل هذه احلجج والدفوع 
املقدمة أمام القضاء اإلنجليزي قد ال تكون مقبولة كذلك لو عرضت القضية 
عىل قاض مسلم ويف بلد حيكم بالرشيعة اإلسالمية أو بقوانني مستمدة منها، 
الناحية الرشعية، وإنام  وذلك ألن تلك العقود ال يمكن اجلزم ببطالهنا من 
املعارصين،  الرشيعة  علامء  بني  واالجتهاد  اخلالف  مسائل  تكون  أن  غايتها 
واحلقيقة أن تلك اهلياكل والصيغ املركبة إنام جاءت لتحقق احلد األدنى من 
يصل  فربام  وبالتايل  املعارصين.  الفقهاء  بعض  يراها  ما  بحسب  املرشوعية 
القايض يف بلد حيكم بالرشيعة اإلسالمية إىل النتيجة نفسها التي توصل إليها 
أن  القايض  حلظ  إن  خصوصًا  التسبيب،  اختلف  وإن  اإلنجليزي  القايض 

غاية املطالبة وهدفها هو التنصل من االلتزامات التعاقدية(1).
(1) Chuah, “Private International Law - Choice of Law - Islamic Law. Shamil 

Bank of Bahrain EC v Beximco and Others.” P126
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رابعًا: كان من أسباب عدم التفات القضاة إىل االحتجاج والدفع بمخالفة 
أحكام الرشيعة اإلسالمية، وجود النص يف مجيع تلك العقود عىل أن القانون 
وهذا  الرشيعة،  مع  يتعارض  ال  بام  اإلنجليزي  القانون  هو  التطبيع  واجب 
قانونيني  بنظامني  حمكوم  الواحد  العقد  أن  القضاة-  هؤالء  نظر  -يف  يعني 
القضاة  اختذه  الذي  األمر  وهو  نفسه.  الوقت  يف  متضادين  وربام  خمتلفني، 
سببًا إلعامل القانون اإلنجليزي وحده، واإلعراض عام ذكره األطراف من 
القانون بام ال خيالف الرشيعة اإلسالمية. بل قد ذهب بعضهم  تقييده ذلك 
الوضوح  متام  السياق، وكان واضحًا  يمكن تصورها يف هذا  نقطة  أبعد  إىل 
حني أعلن أنه سيحكم بالقانون اإلنجليزي دون سواه، واعترب أن العقد يف 
حقيقته عقد قرض بفائدة، وهو مرشوع بحسب القانون اإلنجليزي، وليس 
ثمت ما يمنع من إنفاذه، وإن كان خمالفًا للرشيعة اإلسالمية، أصدر حكمه 

بناء عىل ذلك))).

جيادل كولن Colón بأنه يمكن القول بأن هذه النتيجة ليست رضورية دائاًم، فإن النص   (((
احلد  إىل  أو  الرشيعة،  مل خيالف  ما  احلاكم  القانون  هو  ما  دولة  قانون  أن  العقد عىل  يف 
اإلسالمية،  الرشيعة  مع  يتعارض  ال  بام  أو  اإلسالمية،  الرشيعة  مع  يتعارض  ال  الذي 
ليس مساويًا متامًا للنص عىل أن قانونني خمتلفني حيكامن عقدًا واحدًا -كام ذكر القايض 
يف قضية بنك شامل- بل املقصود منه -كام رصح املستأنفون يف قضية بنك شامل- أن 
حيتم  بام  اإلسالمية،  التمويالت  وقواعد  ألعراف  تضمينًا  تعترب  الرشيعة  إىل  اإلشارة 
وجدت  االستئناف  حمكمة  أن  إال  املرابحة  عقود  عىل  تطبيقها  االستئناف  حمكمة  عىل 
هذا االجتهاد والدفع صعب التصور أو القبول مطالبة بتحديد أكثر تفصياًل فيام يتعلق 

بالقواعد الرشعية التي يراد إدراجها يف العقد.
Colón, “Choice of Law and Islamic Finance.” P425-26.
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خامسًا: باإلضافة إىل إشكالية أن حيكم العقد بنظامني قانونيني خمتلفني، 
أشار بعض القضاة إىل أن حرية املتعاقدين يف اختيار القانون واجب التطبيق 
من  الكثري  ذهب  -كام  وذهبوا  دولة،  قانون  أو  وطنيًا  قانونًا  بكونه  مقيدة 
يمكن  وطنيًا  قانونًا  اإلسالمية  الرشيعة  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إىل  قبلهم- 
اإلحالة إليه كقانون واجب التطبيق، اعتامدًا منهم عىل ما جرى عليه العمل 
القانون  يف  روما  ومعاهدة  اتفاقية  من  يفهم  وما  اإلنجليزية،  املحاكم  يف 
واجب التطبيق عىل االلتزامات بني املتعاقدين. وبحسب وجهة نظرهم كان 
يريدون  ما  عىل  بنوده  يف  وينصوا  عقدهم  يضمنوا  أن  باملتعاقدين  يفرتض 

التأكيد عليه من أحكام الرشيعة.
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الثالث المبحث 
معاهدة والئحة روما

بشأن القانون واجب التطبيق
على االلتزامات التعاقدية

القانون  يعاجلها  التي  املواضيع  أهم  من  القوانني  تنازع  موضوع  يعترب 
الواجب  القانون  مشكلة  ملعاجلة  الوحيد  املرجع  باعتباره  اخلاص،  الدويل 
فمثل  أجنبي،  عنرص  عىل  املشتملة  اخلاصة  القانونية  العالقات  عىل  التطبيق 
القانون  نطاق  يف  لتدخل  الداخيل  القانون  نطاق  عن  خترج  العالقات  هذه 
وبالتايل  األقل،  عىل  واحد  أجنبي  عنرص  عىل  الحتوائها  اخلاص  الدويل 

ارتباطها بأكثر من نظام قانوين.

الدولية نجدها ال خترج عن  املالية اإلسالمية  املعامالت  النظر يف  وعند 
إىل  فباإلضافة  اخلصوصية،  من  نوعًا  عليها  تزيد  أهنا  إال  التصنيف،  هذا 
القانون الوطني املختار قانونًا واجب التطبيق، يأيت اشرتاط كونه متوافقًا أو 

غري متعارض مع أحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية(1).

ذلك  حيكم  الذي  القانون  اختيار  عىل  املتعاقدة  األطراف  حق  فكرة  إن 
العقد أو جزء منه تعد فكرة قديمة يف جذورها، تبلورت وتشكلت يف صورهتا 
من  جمموعة  ظهرت  احلني  ذلك  ومنذ  عرش،  التاسع  القرن  هناية  مع  احلالية 

(1) Chuah, “Private International Law - Choice of Law - Islamic Law. Shamil 
Bank of Bahrain EC v Beximco and Others.” P3-4.
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االحتاد  مستوى  عىل  منها  الفكرة،  تلك  تنظم  التي  واالتفاقيات  املعاهدات 
األوريب: معاهدة روما القانون الواجب التطبيق عىل االلتزامات التعاقدية(1).
Rome Convention on the law applicable to contractual obligations 1980

)روما  التعاقدين  االلتزامات  عىل  التطبيق  واجب  القانون  والئحة 
األوىل( 008)م(2)

Regulation on the law applicable to contractual obligations (Rome I) 2008

فيام  السؤال  كان  وقد  هلا.  تعدياًل  وتعترب  روما  معاهدة  حمل  حلت  التي 
اختيار  يف  املتعاقدين  بحرية  املتعلقة  املواد  انطباق  مدى  هو  دراستنا  خيص 
املحاكم  تعاملت  التطبيق عىل الرشيعة اإلسالمية؟ وكيف  الواجب  القانون 
اإلنجليزية مع اشرتاط املتعاقدين أن يكون العقد حمكومًا بالقانون اإلنجليزي 
بام ال يتعارض مع الرشيعة اإلسالمية وفقًا هلذه املعاهدة والالئحة التي حلت 

حملها الحقًا.

قد جيادل البعض(3) بأن الئحة روما األوىل )008)م( The Rome I جاءت 
بتعديل بعض املواد يف معاهدة روما )980)م( the Rome Convention بام 

يسمح بأن تكون الرشيعة اإلسالمية هي القانون املختار لفض النزاع.

(1) Rome Convention on the law applicable to contractual obligations (1980), 
opened for signature in Rome on 19 June 1980, Official Journal C 027 , 
26/01/1998 P. 0034 – 0046.

(2) REGULATION (EC) No 593/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
OF THE COUNCIL of 17 June 2008 on the law applicable to contractual 
obligations (Rome I).

(3) Colón, “Choice of Law and Islamic Finance.” P425-426.
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ففي املادة ) ))( من معاهدة روما Rome Convention نجد النص عىل 
قوانني بلدان خمتلفة:

ــق قواعــد هــذه املعاهــدة  مــادة ) ))( تطبي
عــىل مجيــع االلتزامــات التعاقديــة يف احلالــة 
قوانــني  بــني  اختيــار  فيهــا  يوجــد  التــي 

ــددة. ــدان متع بل

Article 1 (1) The rules of this 
Convention shall apply to contractual 
obligations in any situation involving a 
choice between the laws of different 
countries.

إىل  إشارة  غري  من   Rome I روما  الئحة  من   )((  ( املادة  جاءت  بينام 
»بلدان خمتلفة«:

عــىل  الالئحــة  هــذه  تطبــق   )(( مــادة ) 
ــة  ــا املدني ــة يف القضاي ــات التعاقدي االلتزام
تتضمــن  التــي  احلــاالت  يف  والتجاريــة، 

تنــازع قوانــني.

Article 1 (1) This Regulation shall 
apply, in situations involving a conflict 
of laws, to contractual obligations in 
civil and commercial matters.

إال أن هذا الفهم رسعان ما يصطدم بام ورد يف املادة 3 )3( من الئحة 
بعينه،  بلد  قانون  إىل  حييل  الذي  املعنى  بنفس  بقيت  حيث   ،Rome I روما 

حيث النص التايل:
مادة 3 حرية االختيار:

للقانــون  خاضعــًا  العقــد  ســيكون   (((
يتــم  الطرفــان. وجيــب أن  الــذي خيتــاره 
بشــكل  أو  رصيــح،  بشــكل  االختيــار 
أو  العقــد  رشوط  خــالل  مــن  واضــح 
ذلــك  وباختيارهــم  القضيــة.  ظــروف 
ــق  ــون املطب ــد القان ــراف حتدي ــن لألط يمك
ــط. ــه فق ــزء من ــىل ج ــه أو ع ــد كل ــىل العق ع

Article 3 Freedom of choice:
(1) A contract shall be governed by 
the law chosen by the parties. The 
choice shall be made expressly or 
clearly demonstrated by the terms of 
the contract or the circumstances of 
the case. By their choice the parties 
can select the law applicable to the 
whole or to part only of the contract.
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)3( عندمــا تكــون مجيــع العنــارص األخرى 
ذات الصلــة وقــت اختيــار ]القانــون[ كائنة 
ــار  ــم اختي ــذي ت ــد ال ــد آخــر غــري البل يف بل
قانونــه، فــإن اختيــار األطــراف جيــب أال 
ــة  ــون تلــك الدول ــؤدي إىل اإلخــالل بقان ي
األخــرى، والــذي ال يمكــن االنتقــاص 

ــه باالتفــاق. من

(3) Where all other elements relevant 
to the situation at the time of the 
choice are located in a country other 
than the country whose law has been 
chosen, the choice of the parties 
shall not prejudice the application of 
provisions of the law of that other 
country which cannot be derogated 
from by agreement.

القايض  التي استخدمها  النتيجة  املادة هبذه الصيغة ستؤدي نفس  وهذه 
يف قضية بنك شامل.

مما  »قانون«  كلمة  من  املفرد  لصيغة  املستمر  االستخدام  هنا  ونالحظ 
بالقانون  حمكوم  العقد  »أن  عىل:  تنص  التي  النصوص  تلك  بأن  يوحي 
اإلنجليزي بام ال يتعارض مع الرشيعة اإلسالمية« سوف ينظر إليها عىل أهنا 
بنود تنتهك القاعدة القائلة بأن نظامًا واحدًا فقط من القانون هو الذي جيب 

أن حيكم العقد.

ديباجة وحيثيات الئحة  الفقرة )3)( من  ناحية أخرى، ربام تعطي  من 
 non-state laws االنطباع بأهنا منفتحة عىل القوانني غري الوطنية Rome I روما

التي قد يفهم منها البعض شموهلا لإلحالة إىل قواعد الرشيعة اإلسالمية.
متنــع  ال  الالئحــة  هــذه   :(3 احليثيــة 
عقدهــم  يضمنــوا  أن  مــن  األطــراف 
أو  وطنيــة  غــري  قوانــني  إىل  اإلحالــة 

دوليــة. معاهــدات 

Recital 13: this Regulation does not 
preclude parties from incorporating 
by reference into their contract a non-
state body of law or an international 
convention.

وبالرغم من هذا اإلحياء إال أنه وبالنظر إىل النقاشات التحضريية وتاريخ 
اجلدل الترشيعي حول هذه الالئحة، فمن شبه املؤكد أن املعنى املقصود هو 



379
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

القانون واجب التطبيق وشرط عدم مخالفة أحكام
الشريعة اإلسالمية أمام المحاكم الغربية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

السامح بتضمني العقد قواعد وأحكام مستمدة من قوانني غري حكومية، وال 
يظهر أن املقصود هو أن يكون القانون احلاكم للعقد قانونًا غري وطني.

فقد كان اقرتاح املفوضية األوروبية - التي قامت بإعداد تلك القواعد- 
هو يف املقام األول هو حماولة السامح باختيار قانون غري وطني ليكون القانون 
التجارة  عقود  مبادئ  مثل  األطراف  اتفاق  عىل  بناء  العقد  ليحكم  املختار 
 (UNIDROIT( اخلاص  القانون  لتوحيد  الدويل  املعهد  عن  الصادرة  الدولية 
هذه  لكن  األورويب.  العقود  قانون  وربام  األورويب،  العقود  قانون  ومبادئ 

اخلطوة فشلت يف حشد الدعم الكايف لتمريرها(1).

قواعد  أن  الالئحة  ديباجة  من   )(6( الفقرة  من  يفهم  ما  ذلك  ويؤيد 
قاباًل  التطبيق  واجب  القانون  يكون  أن  إىل  تؤدي  أن  جيب  القوانني  تنازع 
أشار  ما  وهو  التفسريات.  لتعدد  خاضعًا  يكون  وأال  كبرية،  بدرجة  للتنبؤ 
إليه القايض يف قضية بنك شامل البحريني، ففي ديباجة الالئحة جاء النص 

التايل:
العــام  6). للمســامهة يف حتقيــق اهلــدف 
يف  القانــوين  وللوضــوح  الالئحــة،  هلــذه 
املنطقــة القضائيــة األوروبيــة، فيجــب أن 
متوقعــة  القانــون  تنــازع  قواعــد  تكــون 
حتتفــظ  أن  ينبغــي  ذلــك،  ومــع  للغايــة. 
املحاكــم بدرجــة مــن الســلطة التقديريــة 
ــة. ــر ارتباطــًا باحلال ــد القانــون األكث لتحدي

16. To contribute to the general 
objective of this Regulation, legal 
certainty in the European judicial 
area, the conflict-of-law rules should 
be highly foreseeable. The courts 
should, however, retain a degree of 
discretion to determine the law that 
is most closely connected to the 
situation.

(1) Follak, “ANALYSIS: SHARI’AH CLAUSES IN FINANCIAL CONTRACTS.” P 
2.
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الئحة  أن  من  الباحثني  بعض  إليه  خلص  ما  مع  نتفق  أن  يمكن  وهبذا 
روما Rome I Regulation مل تقدم مزيد تطوير ومل يتم حتسينها بشكل يسمح 
بحسب  احلاكم  القانون  هي  اإلسالمية  الرشيعة  وقواعد  مبادئ  تكون  بأن 

اتفاق األطراف(1).

من  يتبعه  سوف  وما  األوريب،  االحتاد  من  بريطانيا  بخروج  فإنه  وأخريًا 
فإن  األوريب،  االحتاد  قوانني  بموجب  املفروضة  التزاماهتا  من  إنجلرتا  حتلل 
اختيار  عند  كبري  وشك  تساؤل  حمل  سيكون  روما  الئحة  من  االستفادة 
أن  التي يمكن  التفسريات  افرتاض أوسع  للتحاكم، حتى عىل  إنجلرتا حماًل 
جتعل من الرشيعة اإلسالمية قانونًا حاكاًم للعقد. وستبقى السوابق القضائية 
اإلنجليزية وحدها احلكم يف مدى إعامل قواعد الرشيعة اإلسالمية يف عقد 
النظر  وجهة  ختدم  ال  رأينا  كام  السوابق  وهذه  اإلنجليزي،  بالقانون  حمكوم 

املتفائلة.

ونحن هنا نحاول توقُّع بَِم سوف حيكم به القضاء اإلنجليزي من واقع 
للمتعاقدين  خدمة  هو  فاهلدف  املنازعات،  هذه  مثل  يف  القضائية  السوابق 
بالدرجة األوىل حتى يمكنهم توقع نتيجة اشرتاطهم ومدى حتقيقه ملرادهم، 
املنطق  سالمة  وال  القايض،  إليه  توصل  بام  التسليم  إطالقًا  يعني  ال  وهذا 
القانوين الذي استند إليه، فقد وجهت انتقادات عديدة هلذا اإلغفال املتعمد 
احلاكم،  القانون  اختيار  يف  حريتهم  ومبدأ  األطراف  إرادة  يتجاهل  لكونه 
ويغفل عن واقع التجارة الدولية، كام يتعارض مع قوانني التحكيم يف العديد 
(1) Chuah, “Impact of Islamic Law on Commercial Sale Contracts – A Private 

International Law Dimension in Europe.” P194-195.
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من بلدان العامل(1). كام أنه جتاهل أنه يمكن اعتبار الرشيعة قانونًا وطنيًا كام هو 
مطبق يف اململكة العربية السعودية وغريها من بلدان املنطقة التي تنص عىل 

استمداد قوانينها من الرشيعة اإلسالمية مثاًل.

(1) Marrella, “The New (Rome I) European Regulation on the Law Applicable 
to Contractual Obligations: What Has Changed?” p 89-90; Chuah, “Impact 
of Islamic Law on Commercial Sale Contracts – A Private International Law 
Dimension in Europe.” P194-195.
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الخاتمة والنتائج

املحاكم  عن  الصادرة  القضائية  األحكام  وحتليل  استعراض  خالل  من 
اشرتاط كون  أن  اتضح جليًا  متعددة  فرتات خمتلفة وقضايا  اإلنجليزية ويف 
العقد حمكومًا بالقانون اإلنجليزي مع تقييده بام ال خيالف الرشيعة اإلسالمية 
هلذا  ونتيجة  الرشعي.  بااللتزام  يتعلق  فيام  املتوخاة  آلثاره  منتجًا  يكون  لن 
البعض  لدى  ظاهرة  وجود  من  بدا  وملا  اإلنجليزية،  املحاكم  لدى  التوجه 
فقد  الرشيعة  خمالفة  بحجة  التعاقدية  االلتزامات  من  للتنصل  حماوالت  من 
والتجارة  التمويل  عقود  صياغة  عند  املحاماة  مكاتب  من  الكثري  اجتهت 
الدولية إىل حماولة جتنب أي إشكال مستقبيل يمكن أن ينشأ من خالل الدفع 

بمخالفة الرشيعة اإلسالمية.

تضمني  اليوم  شائعًا  صار  حيث  ذلك،  من  أكثر  إىل  تعدى  األمر  إن  بل 
الرشيعة«  بمخالفة  بعدم  الدفع  عن  »بالتنازل  عليه  اصطلح  ما  العقود  تلك 

.“waiver of Shariah defence”

خالف  حصول  حال  يف  أنه  االتفاقية  يف  الطرفان  ينص  أن  به  ويقصد 
فإهنام يوافقان عىل جتنب واطراح أي احتجاج أو دفع بعدم صالحية العقد 
الدفع  تكرر  ما  لتجنب  حماولة  وهي  الرشعية.  الناحية  من  رشوطه  أحد  أو 
التوافق مع الرشيعة اإلسالمية  به أمام املحاكم الغربية من االحتجاج بعدم 

هتربًا من أداء االلتزامات التعاقدية(1).

(1) Bälz, Sharia Risk? p 23.
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صياغة  عند  األطراف  عىل  املتحتم  من  فسيكون  النتائج  هلذه  ونتيجة 
عقودهم وحترير رشط القانون واجب التطبيق مراعاة تلك النتائج واألحكام 
ينظر  أن  يمكن  الحق  قاض  أي  عىل  الصعوبة  من  سيكون  التي  القضائية 
أحكام  مراعاة  يتعلق برشط  فيام  مغايرة  ألحكام  الوصول  مشاهبة  قضايا  يف 
عقودهم  صياغة  عند  األطراف  عىل  يتعني  عليه  وبناء  اإلسالمية.  الرشيعة 

وحترير رشط القانون واجب التطبيق مراعاة ما ييل:

أوالً: يمكن أن يكون اختيار بند »القانون واجب التطبيق« بمثابة تعبري 
ومع  العقد.  يف  عليه  بمنصوص  ليس  مما  الطرفان  يريده  ما  كل  عن  خمترص 
ذلك، فإن بند »القانون واجب التطبيق« له حالة خاصة وفريدة يف املعامالت 
املعامالت  يف  األطراف  من  مطلوبًا  فليس  اإلسالمية.  الرشيعة  مع  املتوافقة 
املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية التخيل عن بند القانون واجب التطبيق، وال 
التخيل عن التعاقد عند إرصار أحد األطراف عىل اختيار نظام قانوين راسخ، 

وذي تقاليد مشهود هلا، كقانون إنجلرتا مثاًل(1).

مع  متوافقًا  يكون  أن  إىل  متجه  العقد  من  األطراف  مقصود  أن  وبام 
»القانون  بند  عىل  كليًا  االعتامد  عدم  عليهم  يتحتم  فإنه  الرشعية،  الضوابط 
تفضيالهتم  عىل  بالتفصيل  النص  ذلك  فوق  يلزمهم  وإنام  التطبيق«  واجب 
يف  بام  الرشعي،  بااللتزام  يتعلق  مما  تضمينه  يودون  ما  وكل  واختياراهتم، 

(1) Weintraub, Commentary on the Conflict of Laws, p 534–35. See also: See 
Ahmad Lufti Abdull Mutalip, Practical Legal Issues in Islamic Banking, 
MALAYSIAN ISLAMIC FIN. MONTHLY, Apr. 2008, p 21, 22, http://www.
mifmonthly.com/pdf/2008/April.pdf
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ذلك النص عىل استبعاد ما يغلب عىل الظن وقوعه يف مثل هذه العقود، مثل 
الفوائد عىل الديون.

ويمكن جتنب هذا املحذور من خالل النص يف العقد عىل اتفاق األطراف 
عىل اإلسقاط والتنازل عن أي فوائد ربوية ناجتة عن تنفيذ العقد أو اإلخالل 

به أو من خالل أي حكم قضائي أو قرار حتكيمي، كأن يقال:
بغــض النظــر عــن أي قانــون آخــر يقــر 
الطرفــان ويوافقــان عــىل أن مبــدأ التعامــل 
ــور  ــاء حمظ ــذًا أو إعط ــة أخ ــدة الربوي بالفائ
وخمالــف ألحــكام الرشيعــة اإلســالمية، 
ــة -وال  ــذه االتفاقي ــتمل ه ــال تش ــه ف وعلي
ــىل  ــا- ع ــص منه ــتمل يف أي ن ــوز أن تش جي
فائــدة ربويــة أيــًا كان اســمها أو تربيرهــا 
ــام يف ذلــك غرامــات التأخــري، وال يفــرس  ب
أي نــص منهــا بذلــك، وال يفــرس أي نــص 
منهــا بذلــك، وقــد التــزم الطرفــان بإســقاط 
أي فائــدة ربويــة جيــري إقرارهــا بحكــم أو 
تفســري أو غريمهــا، وقــد تنــازل الطرفــان 
ــة أحدمهــا اآلخــر  ــًا عــن مطالب ــازال هنائي تن

ــا. ــم هب ــو حك ــام ل ــدة في ــك الفائ بتل

Notwithstanding any other law, the 
Parties agree that the principle of 
transacting or imposing interest 
(whether taking or giving) is 
prohibited and in violation of the 
principles of Islamic Shariah, and 
therefore, this Agreement – including 
any of its provisions – shall not include 
interest  whatever name or under 
whatever justification (including the 
debit payment delay fines) and none 
of its provisions shall be interpreted 
as such, and therefore, the parties 
have agreed that any interest 
imposed by virtue of any judgment, 
or interpretation, or otherwise, shall 
be waived completely , even if any 
judgment awards any such interest.

موضوعًا  القضائي  االختصاص  يكون  أن  أمكن-  -ما  ينصح  ثانيًا: 
ومكانًا للدول التي حتكم بالرشيعة اإلسالمية أو تستمد قوانينها من الرشيعة 
اإلسالمية، سواء اختار األطراف تسوية النزاع عن طريق القضاء أو التحكيم. 
الرشيعة اإلسالمية،  قواعد ومبادئ  تطبيق  التأكد من سالمة  إىل  فباإلضافة 
فإن ذلك سيخفف من آثار افتقاد القوانني للكثري من املصطلحات والعقود 
الربا، والغرر، واملرابحة،  التمويالت، كمصطلحات  بنيت عليها تلك  التي 
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خمالفة  لقواعد  الغريب  القايض  إعامل  إىل  يؤدي  قد  مما  إلخ،  واالستصناع... 
متامًا ملراد املتعاقدين.

-قضاء  واملوضوعي  املكاين  االختصاص  إسناد  يمكن  مل  إذا  ثالثًا: 
أحد  وفضل  اإلسالمية،  بالرشيعة  حتكم  التي  البلدان  ألحد  حتكياًم-  أو 
األطراف أن يكون االختصاص املكاين ألحد الدول الغربية كإنجلرتا مثاًل، 
القانون  يكون  وأن  بينهم،  النزاع  لفض  وسيلة  التحكيم  باختيار  فينصح 
يثريه  قد  ما  ولتجاوز  اإلسالمية،  الرشيعة  هو  التطبيق  الواجب  املوضوعي 
البعض من تعدد التفسريات للرشيعة اإلسالمية، فيتم النص عىل أن يكون 
أحد  بحسب  اإلسالمية،  الرشيعة  هو  التطبيق  الواجب  املوضوعي  القانون 
الدول  ألحد  وطني  كقانون  التطبيق  خالل  من  إما  املعتمدة،  التفسريات 
اإلسالمية التي تستمد قوانينها من الرشيعة اإلسالمية، أو من خالل اإلحالة 
إىل أحد التفسريات التي حتظى بموثوقية عالية واجتهاد مجاعي، مثل قرارات 
املجلس  عن  الصادرة  الرشعية«  »املعايري  أو  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  جممع 
.(AAOIFI( الرشعي هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

أثبتت  فقد  اإلنجليزي  القانون  هو  احلاكم  القانون  وحتى يف حال كون 
املامرسة الفعلية بأن التحكيم يف املنازعات املالية اإلسالمية يعترب أكثر مرونة 
دلت  وقد  اإلسالمية،  الرشيعة  تعاطيه مع رشط عدم خمالفة  القضاء يف  من 
التجارب التحكيمية عىل أن احلاجز املنطقي الذي يمنع القايض من إخضاع 
عملية  ليس  أنه  كام  حتميا،  ليس  اإلسالمية  الرشيعة  ملبادئ  وطني  قانون 
معقدة يصعب تنفيذها، ذلك أنه يمكن اعتبارها بمثابة أعراف جتار التمويل 
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lex mercatoria و قد اعتادت أكثر مراكز التحكيم التي تنظر يف  اإلسالمي 
النزاعات الناشئة عن التمويل اإلسالمي عىل إعامل رشط املتعاقدين وحتقيق 
يف  رشطهم  إمهال  وعدم  الرشيعة  قواعد  مع  التوافق  اشرتاط  من  غرضهم 

اختيار القانون املوضوعي احلاكم(1).

رابعًا: عند إسناد االختصاص القضائي ألحد البلدان الغربية كإنجلرتا 
املوضوعي  القانون  يكون  أن  عىل  بوضوح  النص  من  التأكد  فيجب  مثاًل، 
عدم  برشط  اإلنجليزي  القانون  وليس  واحد،  قانون  هو  التطبيق  واجب 
الواجب  القانون  يكون  أن  عىل  النص  خالل  من  وذلك  الرشيعة.  خمالفة 
تستمد  أو  بالرشيعة  حتكم  التي  الدول  ألحد  »وطني«  قانون  هو  التطبيق 
اململكة  قانون  هو  التطبيق  الواجب  القانون  أن  عىل  ينص  كأن  منه،  قانوهنا 

العربية السعودية أو القانون األردين أو القانون اإلمارايت.

واحلمد هلل أوالً وآخرًا.

(1) Colón, “Choice of Law and Islamic Finance,” p 424.
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المقدمة

خالل  من  معنوي  كشخص  خدماهتا  وتقديم  نشاطاهتا  اإلدارة  متارس 
كان  وإذا  واللوائح،  لألنظمة  وفقًا  ألحكامها  خيضعون  الذين  موظفيها، 
ما  عىل  ويسريوا  األحكام  بتلك  يلتزموا  أن  املوظفني  كافة  من  املفرتض 
املأمول دائاًم،  بالشكل  رسمته نصوصها لفظًا ومعنى، فإن ذلك قد ال يسري 
فقد يتجاوز البعض تلك األحكام، عمدًا كان أم عن إمهال، ويف كال األمرين 
تتأثر الوظيفة العامة سلبًا، وتبعًا لذلك تتأثر بالرضورة املصلحة العامة، ومن 
ثم فقد وضعت األنظمة ذلك يف اعتبارها، ورتبت األحكام النظامية ملعاجلة 
تقتضيه هذه األخرية  العامة، وبام  املصلحة  بام حيقق  السلبية؛  هذه األوضاع 
من قيام املساءلة عىل أسس عادلة، ال إفراط فيها وال تفريط، فكالمها وجهان 

لعملة واحدة فاسدة تتناىف مع وجه املصلحة العامة.

وعليه فإن األنظمة قد وضعت أحكامًا إلجراء املساءلة التأديبية، شكاًل 
التي  واملبادئ  بالتحقيق  مرورًا  التحقيق،  إىل  اإلحالة  من  بدءًا  وموضوعًا، 
االهتام،  توجيه  من  ضامناته  كافة  إعامل  من  األخري  هذا  يف  توافرها  يلزم 
النظامية،  الوسائل  بكافة  نفسه  عن  للدفاع  معه  للمحقق  الفرصة  وإتاحة 
الرشعية،  مبدأ  بتحقيق  التأديبية  السلطة  والتزام  اجلزاء،  توقيع  إىل  وصوالً 
والتناسب بني املخالفة واجلزاء، ووحدة اجلزاء، وعدم الرجعية، وغريها من 
املبادئ التي تلتزمها السلطة التأديبية وهي تقوم بتوقيع العقوبات التأديبية.

املنظامت  يف  جيري  ذاته  احلال  فإن  العامة،  اإلدارة  يف  ذلك  كان  وإذا 
الدولية، والتي خيضع موظفوها ألوضاع معينة ملساءلتهم، فاملوظف الدويل 
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رغم االعتبارات التي تصاحب عملية التعيني، إال أن ذلك ال يمنع من خروج 
البعض منهم عىل أحكام الوظيفة األمر الذي يقتيض مساءلتهم؛ حفاظًا عىل 

سمعة املنظمة الدولية، وحتقيقًا ألغراضها وحسن أدائها ألعامهلا.

اخلدمة  ملوظفي  التأديبية  املساءلة  ضامنات  سنبني  فإننا  البحث  هذا  ويف 
املدنية يف اململكة العربية السعودية وفقًا لنظام تأديب املوظفني))) واألنظمة 
األسايس  للنظام  وفقًا  العربية  الدول  جامعة  موظفي  وبني  العالقة،  ذات 
للنظام  التنفيذية  والالئحة  العربية)))،  الدول  جلامعة  العامة  األمانة  ملوظفي 
ملوظفي  املوحد  األسايس  النظام  إىل  اإلشارة  مع  للموظفني،  األسايس 
املوحد  األسايس  للنظام  التنفيذية  والالئحة  املتخصصة،  العربية  املنظامت 

ملوظفي املنظامت العربية املتخصصة)3).

صدر نظام تأديب املوظفني باملرسوم امللكي رقم م/7 وتاريخ )/)/)39)هـ، جريدة   (((
أم القرى، العدد 365)، بتاريخ 0)/)/)39)هـ، املوافق )/4/)97)م.

يالحظ أن املادة األوىل من النظام األسايس نصت عىل أن: »يسمى هذا النظام )النظام   (((
واألحكام  املبادئ  ويتضمن  العربية(  الدول  جلامعة  العامة  األمانة  ملوظفي  األسايس 
األساسية  والتزاماهتم  وواجباهتم  وحقوقهم  املوظفني  أوضاع  تنظم  التي  األساسية 
وعالقات العمل باألمانة العامة وأجهزهتا امللحقة«. يف حني نصت املادة ))( التعاريف 
عىل أن: ».. النظـام: النظام األسايس ملوظفي جامعة الدول العربية«، وثالثًا جاء مسامه 
وإن  وإنه  للموظفني«،  األسايس  النظام  »النظام:   :)(( املادة  يف  التنفيذية  الالئحة  يف 
الالئحة  الصياغة، هذا وقد جاءت  أنه كان جيب مراعاة توحيد  املعنى واحدًا إال  كان 
بعنوان الالئحة التنفيذية للنظام األسايس للموظفني، وتنطبق عليها ذات املالحظة، إذ 
لتنفيذه  الذي وضعت  النظام  تتوحد صياغة عنواهنا مع  أن  التنفيذية جيب  الالئحة  إن 

نظرًا لتبعيتها له شكاًل وموضوعًا.
تعد املنظامت العربية املتخصصة ومؤسسات التمويل العربية، التي تأسست حتت مظلة   (3(
الفنية  املشرتك، وهي األذرع  العريب  العمل  أهم ركائز  العربية هي أحد  الدول  جامعة 
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البحث: إشكالية 

ملوظفي  التأديبية  املساءلة  ضامنات  دراسة  يف  البحث  إشكالية  تتمثل 
العربية،  العربية السعودية وموظفي جامعة الدول  املدنية يف اململكة  اخلدمة 
واملنظامت العربية املتخصصة لتحديد مدى كفاية األحكام القانونية الواردة 
هبام لتغطية الضامنات التأديبية يف مرحلتي التحقيق والتأديب، وفقًا للمبادئ 

التأديبية. العامة لضامنات املساءلة 

أمهية البحث:

تتمثل أمهية البحث يف جدته يف جمال احلقل العلمي بام يقدمه من مقارنة 
بني األحكام املتعلقة بضامنات املساءلة التأديبية بني موظفي اخلدمة املدنية يف 
اململكة العربية السعودية، وموظفي جامعة الدولة العربية واملنظامت العربية 
ليكون  العلمية.  الدراسات  من  حظها  عىل  حتصل  مل  والتي  املتخصصة، 
املصلحة  بني  املنشود  التوازن  حيقق  بام  التأديب  ضامنات  معاجلة  يف  مرجعًا 

العامة واملصلحة اخلاصة للموظف العام.

التي تقدم املشورة واخلربة والنصيحة يف شتى القضايا  للجامعة وبيوت اخلربة العربية 
لتحقيق  حموري  بدور  وتقوم  واملالية،  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  واألنشطة 
تتصل  التي  ختصصها  جماالت  مجيع  يف  والتنسيق  التعاون  يف  العربية  الدول  طموحات 
 http://www.lasportal.org/ar/devices/organizations/Pages/ العريب  باملواطن 

OrganizationsManual.aspx

http://www.lasportal.org/ar/devices/organizations/Pages/OrganizationsManual.aspx
http://www.lasportal.org/ar/devices/organizations/Pages/OrganizationsManual.aspx
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البحث ونطاقه: منهجية 

يف  ونطاقه  املقارن،  التحلييل  الوصفي  املنهج  يف  البحث  منهجية  تتمثل 
النظام  وبني  السعودية،  العربية  اململكة  يف  التأديب  نظام  بني  مقارنة  دراسة 
األسايس ملوظفي اجلامعة العربية والئحته، مع اإلشارة إىل النظام األسايس 
بأحكام  التطبيق  مع  والئحته،  املتخصصة  العربية  املنظامت  ملوظفي  املوحد 

ديوان املظامل، واملحكمة اإلدارية للجامعة العربية يف هذا الشأن.

خطة البحث:

واملخالفة  املوظف  ماهية  عن  متهيدي  مطلب  يف  البحث  خطة  تتمثل 
التأديبية، ومبحثني: األول عن ضامنات املسالة التأديبية وينقسم إىل مطلبني، 
املطلب األول عن ضامنات التحقيق، واملطلب الثاين عن ضامنات التأديب، 
إىل  وينقسم  التأديبية،  املساءلة  عىل  القضائية  الرقابة  فعن  الثاين  املبحث  أما 
مطلبني، األول عن مفهوم القرار التأديبي، والثاين عن أوجه الرقابة القضائية 

عليه، وأخريًا خامتة البحث ومصادره العلمية.
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مطلب تمهيدي
ماهية الموظف العام والمخالفة التأديبية

التأديبية،  واملخالفة  العام  املوظف  صفة  بني  الوثيق  لالرتباط  نظرًا 
من  والدويل  العام  املوظف  ماهية  تبيان  خالل  من  املطلب  هذا  فسنتناول 

ناحية، واملخالفة التأديبية من ناحية أخرى وذلك كام ييل:

أوالً: ماهية املوظف العام:
العام،  للموظف  تعريف  من  السعودي)))  املدنية  اخلدمة  نظام  خال  قد 
العام يف  املوظف  قد عرفت  املعدلة  نسختها  له يف  التنفيذية  الالئحة  أن  غري 
املادة ))( منها بأنه: »كل من يشغل وظيفة مدنية عامة يف الدولة أو يامرس 
طريق  عن  ذلك  كان  سواًء  وظيفته،  اسم  أو  عمله  طبيعة  كانت  ا  أيًّ مهامهتا، 

التعيني أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة«.
العام طبقًا هلذه الالئحة هو كل من يشغل وظيفة  ومن ثم فإن املوظف 
مدنية يف الدولة أو مهمة، أيًا كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته، بأي طريقة 
أم  دائمة  بصفة  كانت  وسواء  التعاقد،  أم  التعيني  طريق  عن  سواء  كانت 

مؤقته، لكن ال بد أن تكون املهمة من طبيعة عمل املرفق))).
وتاريخ  )م/49(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  املدنية  اخلدمة  نظام  راجع   (((
5)/397/7)هـ،  وتاريخ   ،(668( العدد  القرى،  أم  جريدة  0)/397/7)هـ، 
العمل هبا  بتاريخ 440/6/9)هـ، وتم  الصادرة  البرشية  للموارد  التنفيذية  والالئحة 

بتاريخ ))/440/9)هـ.
املحافظة  واجب  العجمي،  حممد  محدي  د.  العام:  املوظف  تعريف  تفاصيل  يف  راجع   (((
999)م،  بني سويف،   - القاهرة  دكتوراه، جامعة  العامة، رسالة  الوظيفة  كرامة  عىل 

منشورات دار اإلجادة، الرياض، 438)هـ، ص 46 وما بعدها.
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أما عن تعريف املوظف الدويل فهو كل من يعمل بشكل دائم ومتفرغ يف 
منظمة دولية ومكلف بمهام دولية، وخيضع لنظام قانوين خاص ذي طبيعة 
دولية)))، أو هو كل شخص يتوىل وظيفة عامة بصفة مستمرة ومنتظمة وفقًا 

لنظام قانوين خاص تضعه املنظمة حيدد حقوقه والتزاماته))).

الدويل)3)  للموظف  واملضيق  املوسع  التعريف  يف  الدخول  عن  وبعيدًا 
الوظيفي  املالك  يف  درجة  يشغل  من  »كل  بأنه:  األسايس  النظام  عرفه  فقد 
مؤقتة)4)  أو  دائمة  بصفة  تعيني  قرار  بشأنه  يصدر  من  وكل  العامة،  لألمانة 

وسواء كان املوظف يف األمانة العامة أم األجهزة امللحقة هبا«)5).

راجع: د. عيل ضوي، القانون الدويل العام، طرابلس، ليبيا، ط6، 9)0)م.  (((
الدولية،  واملنظامت  العامة،  النظرية  الدويل،  التنظيم  املجذوب،  حممد  د.  راجع:   (((

منشورات احللبي، بريوت، 006)م، ص 97.
عالقته  وطبيعة  الدويل  املوظف  وآخرون،  البديري  صعصاع  إسامعيل  د.  راجع:   (3(
باملنظمة الدولية، جملة جامعة بابل للعلوم القانونية، جملة املحقق احليل للعلوم القانونية 

والسياسية، العراق، العدد األول السنة ))، 9)0)م، ص 09) وما بعدها.
راجع: املادة ))( من النظام.  (4(

راجع: املادة ))( من النظام األسايس والتي نصت عىل أن: »يسمى هذا النظام )النظام   (5(
واألحكام  املبادئ  ويتضمن  العربية(،  الدول  جلامعة  العامة  األمانة  ملوظفي  األسايس 
األساسية  والتزاماهتم  وواجباهتم  وحقوقهم  املوظفني  أوضاع  تنظم  التي  األساسية 
وعالقات العمل باألمانة العامة وأجهزهتا امللحقة«، وراجع أيضًا: املادة )5( من النظام 
وظائفهم  اختالف  عىل  املوظفني  مجيع  عىل  النظام  هذا  »ينطبق  أن:  عىل  نصت  والتي 
ودرجاهتم بمن فيهم املوظفني يف األجهزة التابعة للجامعة، وكذلك املوظفون املعينون 
املادة  يف  الوارد  املوظف  تعريف  يتفق  أن  ينبغي  كان  ثم  ومن  خدمة«،  عقود  بموجب 

))( مع املواد املشار إليها.
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حيث جاء يف نص املادة )3(: »موظفو األمانة العامة موظفون دوليون، 
مسؤولياهتم وانتامءاهتم تفرضها املصلحة العربية املشرتكة، ويلتزمون بالقيام 

بمهامهم وفق ما تقتضيه مصلحة اجلامعة وأهدافها«.

للموظف  الصحيح  التعريف  هو  نظري  وجهة  من  التعريف  وهذا 
أم  دائمة  بصفة  وسواء  قانونية  بوسيلة  الشخص  يلتحق  أن  فيكفي  الدويل، 

مؤقتة ما دام عىل وظيفة من املالك الوظيفي للمنظمة.

التأديبية: ثانيًا ماهية املخالفة 

النظام  وكذلك  الئحته،  وال  السعودي،  املدنية  اخلدمة  نظام  يتعرض  مل 
األساس  عىل  نصا  قد  لكن  التأديبية،  املخالفة  لتعريف  والئحته  األسايس 
من  نابعًا  وإطاره  التعريف  أساس  يكون  ثم  ومن  التعريف،  هلذا  القانوين 
الواجبات  التأديبية بمخالفة  املخالفة  نطاق  النظام، وذلك من خالل حتديد 
بواجب  اإلخالل  هي  التأديبية  فاملخالفة  املحظورات،  إتيان  أو  الوظيفية 
وظيفي أو اإلخالل بكرامة الوظيفة العامة)))، ومن ثم فقد نص نظام تأديب 
ارتكابه  ثبت  موظف  كل  تأديبيًا  »يعاقب  أن:  عىل   )3(( املادة  يف  املوظفني 

خمالفة مالية أو إدارية«.

النظام األسايس فكان أكثر رصاحة عىل حتديد هذا اإلطار فنص يف  أما 
إمهال  أو  عمد  عن  خيل  الذي  املوظف  »يتعرض  أن:  عىل  منه   )45( املادة 
بالواجبات املنصوص عليها يف هذا النظام، للمساءلة واجلزاء وفقًا ألحكام 

يف  الطعن  وطرق  التقايض  وإجراءات  اإلداري  القضاء  النادي،  حممد  فؤاد  د.  راجع:   (((
األحكام اإلدارية، 988)م، ص 453.
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إليه  أشارت  ما  وهو  املوظفني«،  شئون  والئحة  النظام  وهذا  اهليكيل  النظام 
أيضًا الالئحة التنفيذية له بنصها يف املادة )85( عىل أن: »يسأل املوظف عن: 

ميثاق  يف  عليها  املنصوص  بالواجبات  إمهال  أو  عمد  عن  إخالله   -
واللوائح  األخرى  األنظمة  أو  للموظفني  األسايس  النظام  أو  اجلامعة 

الصادرة استنادًا إليها.

- امتناعه عن تنفيذ األوامر الصادرة إليه من رؤسائه يف حدود األنظمة 
واللوائح والقرارات املعمول هبا«.

ومن ثم فإن املخالفة التأديبية تتأتى ملخالفة الواجبات الوظيفية عمدًا أم 
إمهاالً، إجيابًا أم سلبًا.

نظام  من   )(4  ،(3  ،((  ،((( املادة  نصت  الوظيفية  الواجبات  وعىل 
نصت  أيضًا  ذلك  وعىل  الئحته،  من   )(09  ،(08( واملادة  املدنية،  اخلدمة 
تلك  تقسيم  يمكن  ذلك  ضوء  ويف  األسايس،  النظام  من   )(/(/6( املادة 

الواجبات إىل ما ييل))):

أوالً: أداء العمل الوظيفي بالدقة واإلخالص.

نصت املادة )))/ج( من نظام اخلدمة املدنية السعودي عىل أنه: »جيب 
عىل املوظف خاصة:...

اخلري،  أبو  أمحد  مصطفى  السيد  د.  عام  بشكل  الدويل  املوظف  التزامات  يف  يراجع   (((
القانون الدويل املعارص، دار اجلنان للنرش والتوزيع، عامن، 7)0)م، ص 85).، ود. 
البحوث  جملة  املقر،  ودولة  املنظمة  جتاه  الدويل  املوظف  التزامات  الفيتوري،  منصور 

القانونية، مج)، ع)، 5)0)م، ص )6) وما بعدها.
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األوامر  ينفذ  العمل ألداء واجبات وظيفته، وأن  أن خيصص وقت  ج. 
الصادرة إليه بدقة وأمانة يف حدود النظم والتعليامت«.

ويف ذات السياق نصت املادة )6/)( من النظام األسايس بقوهلا: » /) 
يتعني عىل املوظف:

أ. أن يؤدي أعامل الوظيفة املنوطة به بدقة وإخالص.

ب. أن يراعي مصلحة اجلامعة، وأن يلتزم بتطبيق أنظمتها«.

املوظف  يكون  أن  املطلوبة،  بالدقة  العمل  أداء  مقتضيات  ومن  هذا، 
متفرغًا للعمل، ويف الوقت نفسه أال يتعدد والؤه ألي جهة أخرى ومن ثم 
احلاالت  يف  إال  أخرى،  ووظيفة  وظيفته  بني  اجلمع  للموظف  جيوز  ال  فإنه 

التي املحددة نظامًا، وأال يتعارض ذلك مع طبيعة العمل))).

تعاونًا  املوظف مع زمالئه  يتعاون  أن  أيضًا  العمل  أداء  مقتضيات  ومن 
كاماًل، وذلك لتأمني حسن سري العمل))).

للموظف  أنه: »ال جيوز  والتي نصت عىل  املدنية  اخلدمة  نظام  املادة )4)( من  راجع:   (((
جملس  يصدرها  الئحة  وفق  جيوز  أنه  عىل  أخرى،  مهنة  وممارسة  وظيفته  بني  اجلمع 
بذلك؛  هلم  السامح  العامة  املصلحة  تقيض  ملن  احلرة  باملهن  باالشتغال  السامح  الوزراء 
النظام األسايس والتي نصت عىل  املادة )6/)/د( من  للحاجة إىل مهنهم«، وراجع: 
أنه ال جيوز: »د. اجلمع بني وظيفته ووظيفة أخرى خارج األمانة العامة، إال يف احلاالت 
التي يوافق عليها األمني العام كتابة، عىل أال يتعارض ذلك مع طبيعة ومواعيد عمله 

يف األمانة العامة«.
راجع املادة )))/ب( من نظام اخلدمة املدنية والتي نصت عىل أنه: »جيب عىل املوظف   (((

خاصة:
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ومن مقتضيات ذلك الواجب كذلك من حيث اإلخالص واألمانة أن 
فإن  ولذلك  األوصاف،  هذه  انتفت  وإال  املنظمة،  لعمل  والء  هناك  يكون 
امللزمون  املوظفون  »يؤدي  أن:  عىل  نصت  األسايس  النظام  من   )4( املادة 
عليه  التوقيع  يتم  كام  يفوضه.  من  أو  العام  األمني  حضور  يف  التايل  القسم 
من قبل الطرفني وحيفظ بملف خدمة املوظف: )أقسم باهلل العظيم أن أكون 
وأن  وأنظمتها،  ميثاقها  أحرتم  وأن  وأهدافها،  العربية  الدول  خملصًا جلامعة 

أؤدي واجبات وظيفتي بدقة وأمانة(«.

املدنية، وذلك ألن علته منتفية  وهذا األخري ال جمال له يف نظام اخلدمة 
يف  العام  األصل  السعودية  اجلنسية  يعتمد  السعودي  املدنية  اخلدمة  فنظام 
التعيني، بخالف تعدد االنتامءات الوطنية بني موظفي اجلامعة، بام يستدعي 

القسم لضامن الوالء للجامعة العربية نفسها.

ثانيا: واجب الطاعة الرئاسية:

تنفيذ  عليه  ثم  ومن  الرئاسية،  الطاعة  واجب  يلتزم  أن  املوظف  عىل 
من  )))/ج(  املادة  نصت  حيث  املرشوعية،  حدود  ويف  رؤسائه  تعليامت 
ج-..  خاصة:  املوظف  عىل  »جيب  أنه:  عىل  السعودي  املدنية  اخلدمة  نظام 

وأن ينفذ األوامر الصادرة إليه بدقه وأمانه يف حدود النظم والتعليامت«.

.... ب. أن يراعي آداب اللياقة يف ترصفاته مع اجلمهور ورؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه«، 
ونصت املادة )6/)/د( من النظام األسايس عىل أنه عىل املوظف: »د. أن يتعاون مع 

زمالئه تعاونًا كاماًل لتأمني حسن سري العمل«.
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املوظفني  تأديب  نظام  فقد نص  املرشوعة  التعليامت غري  أما عىل صعيد 
للُمخالفات  بالنسبة  العقوبة  من  املوظف  »وُيعفي  أنه:  عىل   )34( املادة  يف 
ألمر  تنفيذًا  كان  للُمخالفة  ارتِكابه  أن  ثبت  إذا  املالية  أو  اإلدارية  العادية 
مكتوب صاِدر إليه من رئيسه امُلختص بالرغم من ُمصارحة املوظف له كتابة 

بأن الفعل امُلرتكب يكون خُمالفة«.
أنه عىل  األسايس  النظام  من  املادة )6/)/هـ(  السياق نصت  ذات  ويف 
التعليامت  هذه  كانت  إذا  إال  رؤسائه،  تعليامت  بتنفيذ  يلتزم  »أن  املوظف: 
نوع  كتابًة  لرئيسه  أن يوضح  املوظف  احلالة، عىل  خمالفة لألنظمة، ويف هذه 
املخالفة والرضر املحتمل، وال يقوم بتنفيذ هذه التعليامت إال إذا أكدها عليه 
النظام  من  )6/)/ح(  للامدة  وفقًا  عليه  حيظر  أيضًا  ثم  ومن  كتابًة«،  رئيسه 

نفسه: »تنفيذ أو تلقي تعليامت من أي جهة غري األمانة العامة«.
هذا  التزامات  وضوابط  حدود  يف  اختالف  أي  يوجد  فال  ثم  ومن 
كانت  أيًا  فاملوظف  العربية،  اجلامعة  ونظام  السعودي  النظام  بني  الواجب 
وإن  النظام،  حدود  يف  ولكن  رؤسائه،  تعليامت  بطاعة  ملزمًا  يكون  صفته 
وذلك  كتابة،  الرئيس  تنبيه  يلزم  فانه  مرشوعة،  غري  التعليامت  هذه  كانت 
النظام  إىل  الرئيس  لتنبيه  نفسه  الوقت  الوظيفي، ويف  العمل  يتعطل  حتى ال 

ال سيام يف املسائل القانونية.

ثالثًا: االلتزام بأخالقيات الوظيفة الدولية:
سلوك  يكون  بأن  تبدأ  الواجبات،  من  جمموعة  االلتزام  هذه  ويتضمن 
املوظف مرتفعًا عن كل ما خيل برشف الوظيفة، فقد نص عليه نظام اخلدمة 
املدنية والئحته تفصياًل عىل هذا االلتزام فنصت املادة )))، ))، 3)( عىل 
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أنه: »جيب عىل املوظف خاصة: أ. أن يرتفع عن كل ما خيل برشف الوظيفة 
آداب  يراعي  أن  ب.  خارجه.  أو  العمل  حمل  يف  ذلك  كان  سواء  والكرامة 
حيظر  كام  ومرؤوسيه«.  وزمالئه  ورؤسائه  اجلمهور  مع  ترصفاته  يف  اللياقة 
عليه طبقًا للامدة )))(: »أ. إساءة استعامل السلطة الوظيفية. ب. استغالل 
املنصوص عليها  الصور  بأي صورة من  أو طلبها  الرشوة  قبول  النفوذ. ج. 
يف نظام مكافحة الرشوة. د. قبول اهلدايا أو اإلكراميات أو خالفه بالذات أو 
بالوساطة لقصد اإلغراء من أرباب املصالح. هـ. إفشاء األرسار التي يطلع 
تناول  فقد  الشأن  ذات  ويف  اخلدمة«،  تركه  بعد  ولو  وظيفته  بحكم  عليها 
عىل  األسايس  النظام  من  )6/)/ج(  فنصت  االلتزام  هذا  األسايس  النظام 
يقتضيه عمله، وأن حيافظ  ما  أن يكون: »متفقًا مع  املوظف جيب  أن سلوك 

عىل املستوى الالئق بوظيفته، وعىل أموال وممتلكات ووثائق اجلامعة«.

للامدة  وفقًا  املوظف  يلتزم  ثم  ومن  واحلياد  النزاهة  عىل  احلفاظ  وأيضًا 
حزيب  أو  سيايس  نشاط  أي  ممارسة  »هـ.  عن:  باالمتناع  ز(  و،  )6/)/هـ، 
أو  املبارش  الرشاء  أو  البيع  و.  اجلامعة.  واستقاللية  حياد  مع  يتعارض 
العامة. ز. قبول أية هدية أو وسام أو  بالواسطة ملا تطرحه أو تطلبه األمانة 
هبة أو مكافأة أو منحة من أي جهة غري األمانة العامة تكون مقدمة بحكم 

وظيفته بدون موافقة األمني العام«.

للامدة  وفقًا  عليه  حيظر  ثم  ومن  املنظمة،  أرسار  عىل  احلفاظ  وأخريًا 
اجلامعة  وثائق  من  وثيقة  بأية  لنفسه  االحتفاظ  »أ.  )6/)/أ/ب/ج(: 
يطلع  التي  الرسية  املعلومات  إفشاء  ب.  بتداوهلا.  املسموح  غري  الرسمية 
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أو حديث  إلقاء حمارضة  أو  بوظيفته. ج. اإلدالء بترصيح  قيامه  أثناء  عليها 
يف وسائل اإلعالم املختلفة، ما مل يكن ذلك يف إطار مسؤولياته أو برتخيص 

من األمني العام«.

إطار  يتحدد  واملحظورات،  الواجبات  هذه  تبيان  خالل  ومن  وعليه 
سبيل  عىل  حمددة  ليست  التأديبية  املخالفات  كانت  وإن  التأديبية،  املخالفة 
يقع حتت  أن  عنه سلوكًا خمالفًا  االمتناع  أو  الفعل  فإنه جيب العتبار  احلرص 
القرار  السبب يف  أو املحظورات، وإال أصيب ركن  الواجبات  أي من هذه 

التأديبي بعدم املرشوعية، ومن ثم حيكم قضائيًا بإلغاء القرار.

ويبدو من خالل العرض السابق أن الواجبات واملحظورات ال ختتلف 
وبني  التنفيذية  والئحته  السعودي  املدنية  اخلدمة  نظام  بني  طبيعتها  يف 
العربية  املنظامت  املوحد ملوظفي  النظام األسايس  النظام األسايس، وكذلك 
املتخصصة، فقد وردت بصورة طبق األصل يف املادة )6/)/)( من الفصل 

للنظام. الثاين 

وذلك التفاق طبيعة الوظيفة سواء كانت وظيفة عامة أم وظيفة دولية، 
فإذا كانت الوظيفة العامة تعد كيانًا معربًا عن الدولة، فإن الوظيفة الدولية 
دولة  وليست  دول  لعدة  املرئية  الصورة  فهي  عنها،  تعبريًا  أكثر  كيانًا  هي 
وأخرى  الواجبات،  تقرير  من  جمموعة  إىل  حيتاج  فكالمها  ثم  ومن  واحدة؛ 
لتحديد املحظورات هبدف االرتقاء بأداء العمل الوظيفي بام حيقق مصلحة 
وقد  الدويل،  املستوى  عىل  املنظمة  مصلحة  أو  املحيل،  املستوى  عىل  املرفق 
لت األنظمة وإىل حد كبري يف تبيان هذه الواجبات وحتديد املحظورات. فصَّ
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المبحث األول
ضمانات المساءلة التأديبية

التحقيق،  ضامنات  عن  األول  مطلبني:  خالل  من  املبحث  هذا  نتناول 
والثاين عن ضامنات التأديب، وذلك كام ييل:

المطلب األول: ضمانات التحقيق:

يعد التحقيق يف املخالفات التأديبية إجراء جوهريًا بحيث ال جيوز توقيع 
عقوبة تأديبية إال بعد التحقيق مع املوظف، والتحقيق عبارة عن اختاذ مجيع 
اإلجراءات والوسائل املرشوعة للكشف عن احلقيقة)))، وملا كان ذلك كذلك 
جوهرية  ضامنة  ريب  بال  يعد  الصحيحة  أصوله  وفق  التحقيق  إجراء  فإن 
املادة  التأديبي، وهلذه األمهية فقد نصت  القرار  ال مناص من إعامهلا لصحة 
توقيع عقوبة  أنه :»ال جيوز  اململكة عىل  املوظفني يف  تأديب  نظام  )35( من 
تأديبية عىل املوظف إال بعد التحقيق معه كتابة وسامع أقوالِه وحتقيق دفاعه 

وإثبات ذلك يف القرار الصاِدر بالعقاب أو يف حمرض ُمرفق به«.

جيوز  »ال  بقوهلا:  األسايس  النظام  من   )47( املادة  عليه  نصت  ما  وهو 
توقيع أي جزاء عىل املوظف قبل إبداء دفاعه كتابة«))).

راجع يف تفاصيل تعريف التحقيق: د. حممد فتوح حممد عثامن، التحقيق اإلداري، دار   (((
النهضة العربية، القاهرة، ص ) وما بعدها.

هو نفسه ما نصت عليه املادة )45( من النظام األسايس املوحد.  (((
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وعليه فإن إجراء التحقيق يعد ضامنة للمحقق معه واستظهارًا ملرشوعية 
اجلزاء ومالئمته))).

هذا وتتمثل ضامنات التحقيق فيام ييل:

أوالً: احلياد:
ويبدأ احلياد من خالل جتنب صفة النسب أو القرابة بني املحقق واملحقق 
الداخلية  الالئحة  من  )9/ج(  املادة  يف  السعودي  النظام  حددها  وقد  معه، 
هليئة الرقابة والتحقيق)))، والتي نصت عىل أنه: »ال جيوز أن يتوىل التحقيق 

من يتصل بأحد اخلصوم بصلة القرابة أو النسب حتى الدرجة الرابعة«)3).
العربية، وذلك  دائاًم يف موظفي اجلامعة  متوافر  احلياد  النطاق من  وهذا 
ألن املادة )3)( من النظام األسايس نصت عىل أنه: »ال جيوز تعيني زوج أو 
زوجة أو أب أو أم أو ابن أو ابنة أو أخ أو أخت أحد موظفي الفئات الثالث 
األوىل يف إحدى درجات هذه الفئات«، وما أشارت إليه املادة )7)/3( من 

راجع: أ. رشيف أمحد الطباخ، التحقيق اإلداري والدعوى التأديبية، ص )4.  (((
الوطنية  اهليئة  إىل  اإلدارية  واملباحث  والتحقيق  الرقابة  هيئة  ضم  إىل  اإلشارة  جتدر   (((
ملكافحة الفساد ليكون مسامها مجيعًا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. راجع األمر امللكي 

رقم )أ/77)( وتاريخ 5)/4/)44)هـ.
حددت الالئحة التنفيذية للموارد البرشية هذه الدرجات فنصت املادة األوىل عىل أن:   (3(

»األقارب حتى الدرجة الرابعة هم: 
الدرجة األوىل:  اآلباء، واألمهات، واألجداد، واجلدات، وإن علوا.

الدرجة الثانية:  األوالد، وأوالدهم، وإن نزلوا.
وأوالد  وأوالدهم،  ألم،  أو  ألب،  أو  األشقاء،  واألخوات  اإلخوة  الثالثة:   الدرجة 

أوالدهم.
الدرجة الرابعة:  األعامم والعامت، وأوالدهم، واألخوال واخلاالت، وأوالدهم«.
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الالئحة التنفيذية للنظام األسايس فقد نصت عىل أنه: »عىل كل مرشح وقع 
واملستندات  الوثائق  يقدم  أن  للعمل  مبارشته  وقبل  للتعيني  االختيار  عليه 
أن  يثبت  املرتشح  من  إقرار   - وهي:...   ... منها  صورًا  أو  التالية  األصلية 
يعمل  أخت  أو  أخ  أو  ابنة  أو  ابن  أو  أم  أو  أب  أو  زوج  أو  زوجة  له  ليس 

باألمانة العامة أو األجهزة امللحقة«.
الالئحة  من   )3/(/(/95( املادة  عليه  نصت  ما  إىل  باإلضافة  هذا 
بقوهلا: »). يتنحى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها عن النظر يف قضية متعلقة 

بأحد أقاربه.
أمام  حمال  بموظف  تتعلق  قضية  يف  النظر  عن  اللجنة  عضو  يتنحى   .(

اللجنة إذا كانت درجة هذا املوظف أعىل من درجة عضو اللجنة.
أو  اللجنة  تنحية رئيس  اللجنة احلق يف طلب  أمام  املحال  للموظف   .3
أي عضو آخر من أعضائها عند وجود أسباب تربر ذلك، وتبت اللجنة يف 

الطلب قبل السري يف اإلجراءات ويعترب قرارها يف هذا الشأن هنائيًا«.
وأخريًا، فإنه وفقًا للقواعد العامة فإنه يمكن قطع هذه احليدة بأي دالئل 
تشري إليها بني املحقق واملحقق معه، سواء كانت تلك الوقائع تشري إىل عالقة 
إجيابية أم سلبية، سواء كان مصدرها القرابة أم املصاهرة أم الصداقة أم غري 
ذلك، فكل أولئك ُيفقد املحقَق احليدَة التي يلزم توافرها يف التحقيق، وهو 
أمام  املحال  »للموظف  بقوهلا:  السابقة  املادة  الفقرة األخرية من  اختزلته  ما 
اللجنة احلق يف طلب تنحية رئيس اللجنة أو أي عضو آخر من أعضائها عند 

وجود أسباب تربر ذلك«.
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الكتابة: ثانيا: 

وهو ما نصت عليه املادة )35( من نظام التأديب يف اململكة والتي أشري 
اإلثبات،  للتحقيق، وسهولة  أكثر ضامنًا  أهنا  الكتابة يف  أمهية  وتتبدى  إليها، 
التحقيق  املعنية قد تطلبت كإجراء جوهري أن يكون  ومن ثم فإن األنظمة 
وسيلة  وكذلك  به،  يقوم  من  حتديد  دون  مطلقًا  الكتابة  لفظ  وجاء  مكتوبًا، 
إجرائه، ومن ثم إذا مل يكن هناك نص خاص فيمكن إجراء الكتابة بأي وسيلة 
كانت، وكذلك يمكن أن يقوم بالكتابة املحقق نفسه، أو كاتب التحقيق، أو 
حتى املحقق معه كام جيري العمل به أحيانًا، ومن النصوص اخلاصة يف هذا 
والتحقيق  الرقابة  هليئة  الداخلية  الالئحة  من   )(0( املادة  حددته  ما  الشأن 
التحقيق إن وجد حترير  اململكة فنصت عىل أن: »يتوىل املحقق أو كاتب  يف 

حمارض االستجواب، وال جيوز للمأخوذ أقواله كتابة إجابته بنفسه«.

وإذا كان النظام األسايس مل يرش رصاحة كام النص يف النظام السعودي 
كتابة،  يكون  التحقيق  بأن  تقطع   )89( املادة  يف  الواردة  النصوص  إن  إال 
واملوظف  املحقق  من  كل  »يوقع  أن:  عىل  نصت  والتي  الثانية  الفقرة  ومنها 

عىل كل ورقة من أوراق التحقيق«.

فإن  بدونه،  التحقيق  َيبُطل  جوهريًا  أمرًا  كانت  إذا  الكتابة  فإن  وعليه 
وسيلة القيام هبا أو طريقة الكتابة تعد أمرًا ثانويًا ال يؤثر عىل سالمة التحقيق، 
كتابته من  أو  آليًا،  أو  يدويًا  كتابته  التحقيق  يؤثر يف مضمون  وذلك ألنه ال 

قبل املحقق أو كاتب التحقيق أو حتى املحقق معه.
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هذا، وتعد الكتابة ضامنة أساسية حتى ولو مل ُينَص عليها، وذلك إلثبات 
حصول التحقيق وفق أصوله الصحيحة بكل دقة))).

ثالثًا: كفالة حقوق الدفاع:

يف  أم  التحقيق  مرحلة  يف  سواء  املتهم  ضامنات  أهم  من  احلق  هذا  يعد 
دفاعه،  أوجه  كافة  تقديم  من  املتهم  متكني  من  بد  ال  إذ  املحاكمة،  مرحلة 
ويرتتب عىل اإلخالل بذلك بطالن التحقيق، ومن ثم يكون القرار التأديبي 

عرضة لإللغاء.

عىل  آنفًا  املذكورة  املوظفني  تأديب  نظام  من   )35( املادة  أكدت  وقد 
االجتاه  ذات  ويف  نفسه،  عن  للدفاع  معه  للمحقق  الفرصة  إتاحة  رضورة 
نصت املادة )3)( من الالئحة الداخلية هليئة الرقابة والتحقيق عىل أنه: »ال 
جيوز للمحقق إبداء الرأي قبل استجواب املوظف وسامع الشهود واستكامل 

مجيع عنارص القضية وقفل التحقيق«.

أنه: »ال جيوز توقيع أي جزاء عىل املوظف  املادة )47( عىل  وقد نصت 
ق  قبل إبداء دفاعه كتابة«. ومن ثم فإن عىل املحقق أن يتيح الفرصة للُمحقَّ
ومتكني  النفي،  شهود  سامع  ذلك  ومن  الدفاع  أوجه  كافة  تقديم  من  معه 
عنه  تدفع  التي  املستندات  وتقديم  اإلثبات،  شهود  مناقشة  من  املخالف 
عنه،  للدفاع  حمام  توكيل  يف  وحقه  لذلك،  الكافية  املدة  إعطائه  مع  املخالفة 

القاهرة،  التحقيق اإلداري، مطبعة كلية احلقوق جامعة  راجع: د. أمحد أمحد رسالن،   (((
004)م، ص 49).
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ق معه لدحض البينات التي تقدم  وعمومًا جيب إعطاء الفرصة كاملة للُمحقَّ
ضده واالستعانة بكل وسائل اإلثبات لدرء التهمة عنه.

 (47( املادة  صياغة  مقصود  هو  فام  املسألة  هذه  مغادرة  وقبل  أنه  غري 
املشار إليها يف النظام األسايس يف نصها: ».. قبل إبداء دفاعه كتابة« هل يلزم 
أن يقدم الدفاع يف مذكرة مكتوبة إىل جهات التحقيق أم املقصود أن يكتب 
يف حمرض التحقيق كل أوجه الدفاع، فإن كانت األوىل فهذا ال يستقيم وحده، 
م شفاهة وتسجل يف حمرض التحقيق، كام يمكن أن تقدم  فأوجه الدفاع قد ُتقدَّ
كتابة من املحقق معه يف مذكرات مكتوبة، كام أن أوجه الدفاع ليست قارصة 
تقدم  ال  فاإلضافة  الثانية،  كانت  وان  معه،  ق  امُلحقَّ من  مكتوبًا  م  ُيقدَّ ما  عىل 
ليست  الفقرة  هذه  صياغة  فإن  وعليه  مكتوبًا،  يكون  التحقيق  الن  جديدًا 
بالدقة املطلوبة، ومن ثم فان نص نظام تأديب املوظفني السعودي كان أكثر 

دقة وشموالً يف املوضوع))).

6)0)م،  لسنة   )8(( رقم  املرصي  املدنية  اخلدمة  نظام  السياق:  ذات  يف  أيضًا  راجع   (((
بعد  إال  املوظف  عىل  جزاء  أي  توقيع  جيوز  »ال  أنه:  عىل   )59( املادة  نصت  حيث 
اجلزاء  بتوقيع  الصادر  القرار  دفاعه، ويكون  أقواله وحتقيق  كتابة وسامع  معه  التحقيق 
مسببًا«، وأيضًا نظام اخلدمة املدنية األردين رقم ))8( لسنة 3)0)م وتعديالته يف املادة 
نصت  حيث  0)0)م،  لسنة  اجلديد  النظام  يف  السياق  ذات  وأيضًا  )45)/ب/)(، 
املادة )46)/ب/)( منه عىل أن: »يراعى لدى إجراء التحقيق ما ييل: اطالع املوظف 
املحال إىل التحقيق عىل مجيع األوراق املتعلقة باملخالفة أو الشكوى التي يتم التحقيق 
معه بشأهنا، والسامح له بتقديم دفوعه، واعرتاضاته كتابة أو شفاهة، ومناقشة الشهود 
املطلوبني فيها واستدعاء أي شخص للشهادة، كام يسمح له بضم أي وثائق أو تقارير 
بعد  إال  أقوال أي شاهد  أن ال تسمع  التحقيق، ويشرتط  أخرى ذات عالقة إىل ملف 

أداء القسم القانوين«.
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رابعًا: عدم استخدام وسائل اإلكراه:

إبداء  يف  احلرية  معه  ق  للُمحقَّ املحقق  يطلق  أن  التحقيق  ضامنات  من 
ماديًا،  أم  كان  معنويًا  اإلكراه  وسائل  من  وسيلة  أية  استخدام  دون  أقواله 
ق معه، مما يفقد التحقيق  وإال غدا التحقيق معربًا عن إرادة املحقق ال امُلحقَّ

حياديته ونزاهته ويفقده مرشوعيته مما جيعله حريًا بالبطالن.

من  خال  قد  املوظفني  تأديب  نظام  أن  إال  ذلك  أمهية  من  الرغم  وعىل 
اململكة  يف  للنظام  وفقًا  أنه  غري  األسايس،  النظام  وأيضًا  ذلك،  عىل  النص 
فقد نصت املادة )9/أ( من الالئحة الداخلية هليئة الرقابة والتحقيق عىل أنه: 
التهديد يف حتقيقه  أو  أو الضغط  »ال جيوز للمحقق استعامل وسائل اإلكراه 
بالتهمة والكاشفة  التحقيق يف األمور املبارشة املتصلة  وعليه أن يقترص عىل 

عن حقيقتها«.

ونعتقد أن أمهية هذه الضامنة تستدعي النص عليها وبوضوح يف صلب 
التحقيق  لسالمة  بالنسبة  ذلك  ألمهية  األسايس،  والنظام  السعودي  النظام 

والوصول إىل احلقيقة املجردة والدقيقة التي هي هدف إجراء التحقيق.

عىل  املوظف  إجبار  عدم  الضامنة  هذه  مقتضيات  من  أن  أخريًا  ونعتقد 
إلجابة عىل األسئلة املوجهة إليه، فإذا كان من حقه الدفاع عن نفسه، فمن 
حقه يف املقابل الصمت، فقد يرى أن خري وسيلة للدفاع هي الصمت، ومن 
ثم وجب عدم اعتبار الصمت قرينة أو دلياًل عىل االعرتاف، وهو وإن مل يرش 
إليه نظام تأديب املوظفني فإن املادة )4)( من الالئحة الداخلية هليئة الرقابة 
والتحقيق نصت عىل أنه: »إذا امتنع املوظف عن إبداء أقواله يثبت ذلك يف 
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املحرض، وخُيَطر عن طريق مرجعه بالعدول عن موقفه، بحيث إذا أرص عىل 
االمتناع جاز السري يف إجراءات القضية عىل ضوء الوقائع الثابتة فيها«.

بام يعني أحقية املوظف يف عدم احلضور أو يف الصمت، وأعطت احلق 
تربئ  أن  يمكن  والتي  لدهيا،  الثابتة  الوقائع  وفق  فيه  بالسري  التحقيق  جلهة 
جييب  فقد  وحدها،  معه  املحقق  أقوال  عىل  يعتمد  ال  فالتحقيق  املخالف، 
ولكنه ينكر ويرص عىل إنكاره، ومن ثم يكون الوصول للحقيقة عن طريق 
تفعيل وسائل اإلثبات األخرى؛ وعليه فإن ما ذهبت إليه املادة )3/89( من 
الالئحة التنفيذية للنظام األسايس بالنص عىل أنه: »إذا مل حيرض املوظف يف 
املوعد واملكان املحدد للتحقيق معه، يتم حتديد موعد آخر له، فإن مل حيرض 
مقبولة،  ألسباب  احلضور  عدم  عن  يعتذر  مل  أو  اجلديد  املوعد  يف  املوظف 

يعترب ذلك اعرتافًا من املوظف باإلدانة«.

اإلجابة عىل  املوظف عن  امتنع  »إذا   :)4( الفقرة  املذكورة  املادة  وأيضًا 
وإال  كتابًة،  ذلك  سبب  يبني  أن  عليه  التحقيق،  أثناء  إليه  املوجهة  األسئلة 
املحقق  إليه، ويتوىل  املوجهة  بالتهمة  منه  بمثابة اعرتاف  الترصف  اعترب هذا 
إثبات االمتناع يف املحرض«، يعد نصها خمالفًا للمبادئ العامة للتحقيق، ألنه 
إذا كان من حق املوظف أن يدافع عن نفسه، فمن حقه كذلك أن يتخىل عن 
املناسبة للدفاع، فمن حقه أن  الوسيلة  هذا احلق، وإذا كان من حقه اختيار 
ال  باملخالفة  اهتامه  أن  يرى  فقد  أسئلة،  أية  عىل  اإلجابة  عن  االمتناع  خيتار 
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يستند إىل أي دليل ومن ثم ال يستدعي الرد، ويكون امتناعه لذلك االعتبار 
سواء ابدأه أم ال أم لغري ذلك من االعتبارات))).

التنفيذية من  هذا ونعتقد أن ما نصت عليه املادة )90/)( من الالئحة 
أنه: »ال جيوز للمحقق أو للجنة أن تطلب من املوظف حلف اليمني، كام ال 
بشهادته  اإلدالء  العامة  األمانة  أو  املوظف  به  يستعني  الذي  للشاهد  جيوز 
ق معه احلرية  قبل حلف اليمني«، هو اجتاه صحيح، وذلك حتى ُيرتك للُمحقَّ
الشاهد  حتليف  جيب  فإنه  اآلخر  االجتاه  يف  أنه  كام  أقواله،  إبداء  يف  كاملة 
اليمني قبل إبداء أقواله، وذلك ألمهية القسم يف تصحيح اجتاه الشاهد نحو 

قول احلقيقة بام خيدم التحقيق.

نرى  ثم  ومن  املوظفني،  تأديب  نظام  يف  موجودة  غري  النصوص  وهذه 
معه  املحقق  حتليف  عدم  هو  به  املعمول  كان  وإن  عليها،  النص  ألمهيتها 
حتليف  أما  العمل،  عليه  استقر  ما  لتقرير  رضوري  النص  فوجود  اليمني، 
الشاهد فاملعمول به عدمه، باعتبار أنه ال ُتقبل إال شهادة العدول، والعدول 
ال حيتاج األمر لتحليفهم، غري أنني أرى من وجه نظري أن حتليف الشاهد 
من األمهية بمكان، ألنه بالرضورة حيرك سواكن النفس البرشية وينبهها إىل 
راجع املادة )07)( من تعليامت النيابة اإلدارية املرصية والتي نصت عىل أن: »ُيخطر   (((
يتم  مقبول  تكرر ختلفه عن احلضور دون عذر  فإذا  املحدد الستجوابه،  باملوعد  املتهم 
عمله  حمل  أو  إقامته  حمل  عىل  ُيرسل  الوصول  بعلم  عليه  موىص  بخطاب  استدعاؤه 
املنسوبة  للمخالفة  وموجزًا  الستجوابه  حيدد  الذي  املوعد  به  يوضح  األحوال  حسب 
ختلف  فإذا  دفاعه،  عن  تنازالً  يعد  احلضور  عن  ختلفه  حالة  يف  أنه  إىل  تنبيهه  مع  إليه، 
املتهم عن احلضور يف املوعد املحدد له دون مربر مقبول تعني حتديد مسئوليته يف ضوء 

األدلة املتوافرة باألوراق والتحقيقات«.
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خطورة ما تقدم إليه وهذا معلوم ال حيتاج إىل دليل، ومن ثم وجب إعامله، 
والنص عىل وجوب حتليف الشاهد قبل اإلدالء بشهادته.

خامسًا: إحاطة املوظف بالتهمة املنسوبة إليه:

وباألدلة  إليه،  املنسوبة  باملخالفة  علام  املخالف  إحاطة  بذلك  ويقصد 
القائمة ضده، ليتمكن بالدفاع عن نفسه، وتقديم ما لديه من أدلة ومستندات 
الرقابة  هليئة  الداخلية  الالئحة  من   )(6( املادة  أكدته  ما  وهذا  عليها،  للرد 
والتحقيق حيث نصت عىل أنه: »جيب مواجهة املوظف املحقق معه يف هناية 
التحقيق بجميع األدلة والقرائن القائمة ضده وأن ُيطلب منه الرد عليها كل 

منها عىل حدة«.

التحقيق،  يف  اهلامة  الضامنة  هذه  إىل  والئحته  األسايس  النظام  يرش  ومل 
وإن كانت الالئحة قد أشارت يف املادة )6/89( إىل أنه: »للموظف املحال 
عىل التحقيق حق االطالع بنفسه أمام املحقق عىل األوراق املتصلة باملخالفة 
إليه، وله أن يسجل مالحظاته عن هذه األوراق دون أن يكون له  املنسوبة 

احلق يف احلصول عىل نسخة منها«.

إلزام  النص عىل  يراعى  أنه  بالغرض إال  أنه وإن كان ذلك قد يفي  غري 
ضده،  القائمة  واألدلة  إليه،  املسندة  باملخالفات  املخالف  بمواجهة  املحقق 

حتى يكون عىل بينة من مركزه جتاه التحقيق.

جيري  »أن  جيب:  املوظفني  تأديب  نظام  من  العارشة  للامدة  وطبقًا  هذا 
املصلحة  تقتض  مل  ما  معه  التحقيق  جيري  الذي  الشخص  بحضور  التحقيق 
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بمجريات  اطالع  عىل  يكون  حتى  وذلك  غيبته«.  يف  التحقيق  إجراء  العامة 
الالئحة والتي  املادة )3/98( من  التحقيق، وهو ما يمكن استخالصه من 
نصت عىل أنه: »إذا مل حيرض املوظف يف املوعد واملكان املحدد للتحقيق معه، 
يتم حتديد موعد آخر له، فإن مل حيرض املوظف يف املوعد اجلديد أو مل يعتذر 
عن عدم احلضور ألسباب مقبولة، يعترب ذلك اعرتافًا من املوظف باإلدانة«.

فحضور  التحقيق،  أصول  مع  يتناىف  ذلك  أن  إىل  اإلشارة  متت  وقد 
املوظف للدفاع عن نفسه ومن ثم له احلق أن يستعمله أو ال يستعمله، وال 
يستقيم منطقًا أن يكون عدم ممارسة احلق دلياًل عىل االعرتاف، فاالعرتاف 

له ضوابطه القانونية التي ال عالقة هلا باحلضور من عدمه.

المطلب الثاني: ضمانات التأديب:

كان  سواء  التأديبي  اجلزاء  توقيع  ضامنات  يف  التأديب  ضامنات  وتتمثل 
ذلك عن طريق السلطة اإلدارية أم القضاء وبياهنا كام ييل:

أوالً: رشعية اجلزاء:

من أهم الضامنات التي وضعها املنظم لتوقيع اجلزاءات رشعية اجلزاء، 
العقوبات  فإن  تقع حتت حرص،  التأديبية ال  املخالفات  كانت  إذا  أنه  وذلك 
التأديبية قد حددها النظام بشكل دقيق، تاركًا للسلطة تقدير نوع اجلزاء، ومل 
تأديب  لنظام  التفسريية  املذكرة  ابتداع اجلزاءات، ويف ذلك ذكرت  يرتك هلا 
املوظفني أن: ».. النظم اإلدارية مل تعدد املخالفات اإلدارية تعدادًا حيرصها، 
توقيعها  جيوز  التي  اجلزاءات  حتديد  يف  النظم  من  غرِيها  مع  تشرتك  أهنا  إال 
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حتديدًا دقيقًا ال يرتك جماالً للتقدير عند التطبيق، إال فيام يتعلق باختيار اجلزاء 
وتشديده من عدمه وهذا هو ما أخذ به النظام، حيث نصت املادة ))3( منه 

عىل أن: »العقوبات التأديبية التي جيوز أن توقع عىل املوظف هي: 

أوالً: بالنسبة ملوظفي املرتبة العارشة فام دون أو ما يعادهلا: ). اإلنذار. 
). اللوم. 3. احلسم من الراتب بام ال يتجاوز صايف راتب ثالثة أشهر، عىل 
من  احلرمان   .4 الشهري.  الراتب  صايف  ثلث  شهريًا  املحسوم  يتجاوز  أال 

عالوة دورية واحدة. 5. الفصل.

ثانيًا: بالنسبة للموظفني الذين يشغلون املرتبة احلادية عرشة فام فوق أو 
ما يعادهلا: ). اللوم. ). احلرمان من عالوة دورية واحدة. 3. الفصل«.

كام نصت املادة )33( من النظام عىل أنه: »ال يمنع انتهاء خدمة املوظف 
من البدء يف اختاذ اإلجراءات التأديبية أو االستمرار فيها. ويعاقب املوظف 
يعادل  ما  عىل  تزيد  ال  بغرامة  عليه  العقوبة  توقيع  قبل  خدمته  انتهت  الذي 
ثالثة أمثال صايف آخر راتب كان يتقاضاه، أو باحلرمان من العودة للخدمة 

مدة ال تزيد عىل مخس سنوات أو بالعقوبتني معًا«.

فقد نصت  أيضًا،  قد حدد ذلك  النظام األسايس  فإن  السياق  ذات  ويف 
أو  عمد  عن  خيل  الذي  املوظف  »يتعرض  أن:  عىل  النظام  من   )45( املادة 
إمهال بالواجبات املنصوص عليها يف هذا النظام للمساءلة واجلزاء..«، وقد 
جاءت املادة ))0)( من الالئحة ونصت عىل أن: »تكون العقوبات وفق ما 

ييل:
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أوالً: العقوبات اخلفيفة:

املخالفة  إىل  كتابة  املوظف  نظر  بلفت  ويكون  الكتايب:  )0)/)اإلنذار 
املنسوبة إليه والتنبيه عليه بتحسني عمله وسلوكه مستقباًل.

)0)/) اخلصم من الراتب ملدة أقصاها أسبوع واحد: خصم ما ال يقل 
أساس  عىل  وذلك  أيام،  سبعة  راتب  عىل  يزيد  وال  واحد،  يوم  راتب  عن 
مقدار واحد من ثالثني من الراتب الشهري للموظف، وينفذ القرار اعتبارًا 

من الشهر التايل إلبالغ املوظف بالعقوبة.

تقدير  درجة  ختفيض  يكون  الكفاءة:  تقدير  درجة  ختفيض   3/(0(
الكفاءة داخل مرتبة الكفاءة التي حصل عليها املوظف.

ثانيًا: العقوبات الشديدة:

)0)/4 احلرمان من عالوتني سنويتني عىل األكثر: حرمان املوظف من 
العالوة الدورية ملدة سنة أو سنتني كحد أقىص.

ذلك  ويكون  سنوات:  أربع  أقصاها  ملدة  الرتقية  من  احلرمان   5/(0(
بحذف اسمه من كشوف املستحقني للرتقية طوال فرتة العقوبة.

األدنى  الدرجة  إىل  املوظف  درجة  إنزال  الدرجة:  ختفيض   6/(0(
الدرجة اجلديدة يف  الفئة نفسها، ويكون راتبه يف  أو درجتني ضمن  مبارشة 
العالوة املامثلة لعالوته السابقة، ويأيت ترتيب أقدميته يف أول قائمة الدرجة 
أربع سنوات،  بعد  للرتقية  املستحقني  قائمة  اسمه يف  إليها ويدرج  املخفض 

برشط توافر باقي رشوط الرتقية.
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)0)/7 الفصل من اخلدمة: إهناء خدمة املوظف وتصفية حقوقه اعتبارًا 
من تاريخ صدور قرار الفصل«.

العقوبات  قسم  قد  السعودي  النظام  أن  اجلزاءات  تصنيف  من  ويبدو 
العقوبات عىل  النظام األسايس  الوظيفية، يف حني قسم  املراتب  عىل أساس 
التأديب  نظام  رؤية  إن  حيث  يربره،  ما  اجتاه  ولكل  العقوبات،  نوع  أساس 
هي أن العقوبات جيب أن تراعى يف توقيعها املراتب الوظيفية، فام يكون من 
واجلانب  أخرى،  مراتب  مع  يتناسب  ال  قد  معينة  ملراتب  بالنسبة  عقوبات 
الذي يرى تقسيم العقوبات من حيث خفتها وشدهتا، يرى أن خيضع اجلميع 
الفئة  حسب  ال  املخالفة،  جسامة  حسب  التقدير  ويكون  العقوبات  لذات 
خفيفة  عقوبات  إىل  العقوبات  تقسيم  هو  األفضل  أن  ونعتقد  الوظيفية. 
وأخرى شديدة، مع إحاطة العقوبات الشديدة بضامنات أشد نظرًا خلطورهتا 

عىل املركز الوظيفي.

العقوبات  بني  من  االختيار  عىل  حمله  يف  اجلزاء  رشعية  تقترص  وال 
اجلزاء  ازدواج  ليشمل عدم جواز  يمتد  وإنام كذلك  املنصوص عليها فقط، 
يف  ذلك  كان  سواء  واحدة  خمالفة  عن  العقوبة  ازدواج  جيوز  فال  التأديبي، 
ذات القرار أم بقرار آخر، ما مل يكن منصوصًا عىل ذلك يف النظام، فال جيوز 
التأديبي عقوبة اإلنذار واحلسم مثاًل أو احلسم واحلرمان  القرار  أن يتضمن 
الواقعة  ذات  وعن  فرتة  وبعد  معينة  بعقوبة  املوظف  يعاقب  أن  أو  وهكذا، 

الواحدة يعاقب مرة أخرى.
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غري أنه جتب مالحظة أنه ال يعد من قبيل ازدواج العقوبة ما ييل))):

تكررت  فكلام  تكرارها،  حال  املخالفة  ذات  عن  اجلزاء  تكرار  حالة   -
يتعلق  التكرار  أو  االزدواج  حيث  اجلزاء،  بالرضورة  معها  يتكرر  املخالفة 
يمكن  اإلمهال  تكرار  فمع  الواقعة،  بجنس  وليس  الواحدة،  الواقعة  بذات 

تكرار اجلزاء حيث إن كل واقعة تشكل خمالفة متميزة وقائمة بذاهتا.

- حالة ازدواج العقوبات حال النص عليها سواء كانت أصلية أم كانت 
إدارية أو لعقوبات جنائية. فمساءلة املوظف جنائيًا وإداريًا  تبعية لعقوبات 
ومدنيًا عن واقعة واحدة ال يعد ازدواجًا يف العقوبة الستقالل كل جهة عن 
األخرى، ولكل منهام احلق يف توقيع العقوبة املناسبة عن تلك الواقعة التي 

أصابتها آثارها، حيث ال يغني اقتضاء إحداها العقوبة عن األخرى.

السبب،  وبني  بينه  والعالقة  حمله،  عىل  اجلزاء  رشعية  تقترص  وال  هذا، 
االختصاص،  حيث  من  للقرار  األخرى  األركان  كافة  إىل  متتد  وإنام 
القرار  إصدار  سلطة  املوظفني  تأديب  نظام  حدد  وقد  والغاية،  والشكل، 
التأديبي، وأسندها إىل الوزير، ويف حاالت أخرى أسندها إىل ديوان املظامل، 
حيث نصت املادة )35( عىل أنه: »جيوز للوزير امُلختص أن يوقع العقوبات 
املنصوص عليها يف املادة ))3( عدا الفصل«، ومن ثم فإن ديوان املظامل هو 
الذي يملك الفصل دون السلطة اإلدارية، وكذلك يملك األخري توقيع كل 

راجع: د. محدي حممد العجمي، الوجيز يف القانون اإلداري السعودي، دار اإلجادة،   (((
الرياض، 0)0)م، ص 94).
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العقوبات سواء يف حالة طلب توقيع عقوبة الفصل أو يف احلاالت التي ترفع 
إليه من هيئة الرقابة والتحقيق.

نظرًا  املختصة  السلطة  جتاه  للموظف  قوية  ضامنة  هذه  أن  شك  وال 
خلطورة هذا اجلزاء، أما يف النظام األسايس، فإن األمني العام يستطيع توقيع 
كافة العقوبات بام فيها الفصل، وإن كان هناك إجراء شكيل ألزمه به النظام 
يف حالة الفصل وهو استطالع رأي جلنة شئون املوظفني، حيث نصت املادة 
)98/)/)( من الالئحة عىل أن: »- يستطلع األمني العام رأي جلنة شئون 

املوظفني إذا كانت العقوبة الفصل من اخلدمة.

- يصدر األمني العام قرار العقوبة، وجيوز له ختفيف العقوبة املقرتحة«.

نتيجته،  التزام  واجبًا  ليس  لكنه  إعامله،  ملزمًا  كان  وإن  اإلجراء  وهذا 
حتى  مناسبًا  يراه  الذي  القرار  ُيصدر  أن  الصالحية،  صاحب  فيستطيع 
فاالجتاه  ثم  ومن  املوظفني،  شئون  جلنة  به  أوصت  ما  خالف  عىل  جاء  وإن 
الفصل عن طريق املحكمة اإلدارية  األكثر ضامنًا للموظف أن يكون جزاء 

للجامعة؛ حتقيقًا ألكرب قدر من الضامنات للموظفني.

ثانيًا: عدم رجعية اجلزاء:

كان  أيًا  اإلدارية  القرارات  يف  املقررة  املبادئ  من  اجلزاء  رجعية  عدم 
بأثر مبارش، وإال اتسم  ُيطبق  بأثر رجعي وإنام  نوعها، حيث ال يعود اجلزاء 
التي  كاحلالة  يقرره،  أو نص  هناك حكم  يكن  مل  ما  املرشوعية،  بعدم  القرار 
يف  املدنية  اخلدمة  نظام  يف  البرشية  للموارد  التنفيذية  الالئحة  عليها  نصت 
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إذا  املدنية،  اخلدمة  نظام  من   )(9( املادة  حكم  مراعاة  »مع  بقوهلا:  اململكة 
كان املفصول من اخلدمة مكفوف اليد، أو من يف حكمه، فتعد خدمته منتهية 

من تاريخ كف يده أو حبسه احتياطيًّا«.

ثالثًا: التناسب بني اجلزاء واملخالفة:

اجلزاء  بني  التناسب  مراعاة  وجوب  عىل  املوظفني  تأديب  نظام  ينص 
وكذلك  حمله،  يف  معيبًا  سيكون  احلالة  هذه  يف  القرار  فإن  وإال  واملخالفة، 
ركن  يمثل  اجلزاء  وكان  السبب،  ركن  تشكل  املخالفة  كانت  إذا  أنه  يراعى 
لعدم  املحل  وركن  السبب  ركن  بني  سيكون  التناسب  عدم  فان  املحل، 
املادة )34( من نظام تأديب املوظفني  مالئمة املحل للسبب، ويف هذا تقرر 
لزوم أن: »يراعى يف توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة متناسبًا 
املالبسة  املخففة واملشددة  السوابق والظروف  اعتبار  امُلخالفة مع  مع درجة 

للمخالفة، وذلك يف حدود العقوبات املقررة يف هذا النظام«.

ومل يرش النظام األسايس إىل مراعاة التناسب بني العقاب واملخالفة، غري 
أضحى  وإال  املخالفة،  مع  متناسبًا  اجلزاء  يكون  أن  العقاب  مبادئ  من  أن 

القرار الصادر معيبًا بعيب يف املحل للغلو يف تقدير اجلزاء.

التسبيب: رابعًا: 

ألزم نظام تأديب املوظفني اإلدارة أن تصدر قرارها مسببًا حيث نصت 
املنصوص  العقوبات  يوقع  أن  املختص  للوزير  »جيوز  أنه:  عىل   )35( املادة 
تأديبية  توقيع عقوبة  الفصل، وال جيوز  والثالثني عدا  الثانية  املادة  عليها يف 
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عىل املوظف إال بعد التحقيق معه كتابة وسامع أقواله وحتقيق دفاعه، وإثبات 
ذلك يف القرار الصاِدر بالعقاب أو يف حمرض مرفق به«.

والتسبيب هو ذكر الوقائع واحليثيات التي بني عليها القرار، والتسبيب 
شك  ال  وهو  القرار،  بطالن  عليه  يرتتب  جوهري  إجراء  اخلصوص  هبذا 
محاية للموظف ولإلدارة، محاية للموظف حتى يقف عىل األسباب التي ُبني 
بتجنيبها  لإلدارة  ومحاية  القضاء،  أمام  حماجاهتا  فيستطيع  اجلزاء  قرار  عليها 

القرارات الرسيعة.

ومل ينص النظام األسايس عىل هذه الضامنة، غري أنه قد متت اإلشارة إىل 
أن:  عىل   )4/93( املادة  نصت  حيث  التأديب  جلنة  توصيات  يف  التسبيب 
»تضع اللجنة تقريرًا تضمنه رأهيا وتبني فيه أسباب اقرتاح العقوبة أو تربئة 
ويرفعه  احلارضون،  اللجنة  أعضاء  التقرير  ويوقع  أمامها.  املحال  املوظف 
رئيس اللجنة أو نائبه مع امللف إىل األمني العام. وجيوز للرئيس وألي عضو 

إبداء رأيه املخالف يف التقرير«.

بد  ثم ال  اللجنة، ومن  بعمل  كافيًا، ألن ذلك خاص  ليس  أن ذلك  إال 
من النص عىل تسبيب القرار التأديبي الصادر من األمني العام؛ ليكون ذلك 
ضامنًا كافيًا للموظف للوقوف عىل أسباب القرار وإلزام املنظمة باألسباب 

التي وردت يف القرار والتي بنته عليها أمام القضاء.
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خامسًا: التظلم من القرار إداريًا، والطعن عليه قضائيًا:

التأديبي،  القرار  من  التظلم  إمكانية  هي  للتأديب  املقررة  الضامنات  من 
وألن القرار التأديبي هو قرار إداري فإنه خيضع لإلجراءات املقررة يف ذلك، 
املظامل  ديوان  أمام  املرافعات  نظام  من   )4/8( املادة  عليها  نصت  والتي 
بقوهلا: » فيام مل يرد به نص خاص، جيب يف الدعوى - املنصوص عليها يف 
الفقرة )ب( من املادة )الثالثة عرشة( من نظام ديوان املظامل))).. وجيب قبل 
رفع الدعوى - إذا كانت متعلقة بشؤون اخلدمة املدنية - التظلم إىل وزارة 
من  يومًا  ستني  خالل  وذلك  اإلدارية،  اجلهة  دون  وحدها  املدنية  اخلدمة 
تاريخ العلم بالقرار. وعىل الوزارة أن تبت يف التظلم خالل ستني يومًا من 
تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت املدة املحددة دون 
البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إىل املحكمة اإلدارية خالل ستني يومًا من 
يومًا  الستني  مدة  انتهاء  تاريخ  من  أو  بالرفض  الصادر  بالقرار  العلم  تاريخ 
املحددة للوزارة دون البت يف التظلم. وجيب أن يكون قرار الوزارة برفض 
اإلدارية  اجلهة  تقم  ومل  املتظلم  ملصلحة  قرارها  صدر  وإذا  مسببًا.  التظلم 
من  يومًا  ستني  خالل  له  جاز  إبالغه،  تاريخ  من  يومًا  ستني  خالل  بتنفيذه 

تاريخ انتهاء هذه املدة رفع دعوى بذلك إىل املحكمة اإلدارية«.

نصت املادة )3)/ب( من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل عىل أن: »ختتص املحاكم   (((
اإلدارية بالفصل يف اآليت:... ب- دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية النهائية التي يقدمها 
ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم االختصاص، أو وجود عيب يف الشكل، أو 
النظم واللوائح، أو اخلطأ يف تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة  عيب يف السبب، أو خمالفة 

استعامل السلطة، بام يف ذلك القرارات التأديبية،..«.
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أنه: »أ.  النظام األسايس عىل  املادة )50( من  وعىل تلك الضامنة نصت 
أو  قرار  إلغاء  فيه  يطلب  العام  األمني  إىل  تظلاًم  يقدم  أن  موظف  لكل  حيق 
إلزالة  معني  قرار  اختاذ  أو  رضرًا  به  يلحق  أو  مصاحله  يمس  معني  ترصف 
الرضر الالحق به من جراء عدم اختاذ هذا القرار من قبل اجلهة املختصة يف 
املحكمة  »أ. ختتص  أن:  أيضًا عىل  منه  املادة ))5(  العامة«. ونصت  األمانة 
اإلدارية للجامعة بالفصل يف النزاع الذي ينشأ بني املوظف واألمانة العامة 

وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف نظام املحكمة«.

الالئحة  نصت  فقد  معينة،  مدة  خالل  تسقط  املساءلة  فإن  وأخريًا، 
التأديبية  التنفيذية للموارد البرشية يف املادة ))4( عىل أن: »تسقط الدعوى 
من  إجراء  بأي  املدة  هذه  وتنقطع  وقوعها  تاريخ  من  سنوات  عرش  بميض 
إجراءات التحقيق أو التأديب وترسى املدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، 
وإذا تعدد املتهمون فإن انقطاع املدة بالنسبة ألحدهم يرتتب عليه انقطاعها 
بسنة  األسايس  للنظام  التنفيذية  الالئحة  حددهتا  حني  يف  للباقي«،  بالنسبة 
املوظف  مساءلة  يف  احلق  »يسقط  أن:  عىل   )(/(03( املادة  نصت  حيث 
إجراءات  يف  البدء  التقادم  ويقطع  املخالفة،  اكتشاف  تاريخ  من  سنة  بميض 

التحقيق أو املساءلة«.

مدة  حني  يف  التأديب،  فلسفة  مع  تتوافق  معقولة  مدة  السنة  أن  ونعتقد 
عرش سنوات مدة طويلة، ومن ثم يراعى تعديل تلك املدة إىل سنة))).

وتاريخ  )م/)5(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  السعودي  العمل  نظام  أن  يالحظ   (((
بمخالفة  العامل  اهتام  جيوز  »ال  أنه:  عىل   )69( املادة  يف  نص  قد  3)/6/8)4)هـ 
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الثاني المبحث 
الرقابة القضائية على القرار التأديبي

عليه،  الرقابة  وأوجه  التأديبي  القرار  مفهوم  تبيان  املبحث  هذا  وتناول 
وذلك من خالل مطلبني كام ييل:

المطلب األول: ماهية القرار التأديبي:

القرار  عىل  الرقابة  إىل  تعود  التأديب  ضامنات  عىل  القضائية  الرقابة  إن 
املختصة  السلطة  تصدره  التي  القرار  ذلك  هو  التأديبي  والقرار  التأديبي، 
اإلدارية  السلطة  تكون  حيث  املختص،  الوزير  اململكة  يف  وهي  بالتأديب، 
يكون  استثنائية  حاالت  ويف  االختصاص،  صاحبة  هي  احلاالت  معظم  يف 

القضاء هو مصدر اجلزاء.

القضائية تنصب  الرقابة  فإن  ثم  إداري، ومن  قرار  التأديبي هو  والقرار 
عىل أركان القرار اإلداري والتي تتمثل وفق االستقرار القضائي يف السبب 
املظامل  ديوان  به  قىض  ما  وهو  والغاية،  واملحل  والشكل  واالختصاص 
بقوله: »إفصاح اإلدارة عن إرادهتا امللزمة بام هلا من سلطة بمقتىض األنظمة 
ال  ثم  ومن  نظامًا،  وممكنًا  جائزًا  يكون  نظامي  اثر  إحداث  بقصد  واللوائح 
واللوائح  لألنظمة  مطابقًا  بإصداره  خمتصة  سلطة  من  يصدر  أن  لصحته  بد 
حتقيق  ومستهدفًا  وحقًا  صدقًا  يربره  سبب  عىل  ومعتمدًا  وموضوعًا  شكاًل 
مصلحة عامة، وبالتايل فإن ما يرد عليه من عيوب جتعله غري مرشوع ينصب 
مىض عىل كشفها أكثر من ثالثني يومًا، وال جيوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء 

التحقيق يف املخالفة وثبوهتا يف حق العامل بأكثر من ثالثني يومًا«.
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وعيب  واللوائح،  النظم  وخمالفة  الشكل،  وعيب  االختصاص  عدم  عىل 
السبب، واالنحراف بالسلطة«))).

أكثر  أن  غري  األركان  هذه  نحو  تتجه  القضائية  الرقابة  فإن  وعليه 
السبب  أركان  خالل  من  تتأتى  التأديبية  القرارات  إصدار  يف  املخالفات 

والشكل واملحل، وبيان ذلك كام ييل:

أوالً: السبب:

تسوغ  التي  النظامية  أو  الواقعة  »احلالة  بأنه:  قضائيًا  يعرف  السبب 
الباعث  يكون  معني  نظامي  مركز  إلحداث  القرار  إلصدار  اإلدارة  تدخل 
احلالة  هذه  أمهية  تقدير  حرية  اإلداري  وللقضاء  عامة،  مصلحة  ابتغاء  عليه 
واخلطورة النامجة عنها، بيد أن رقابة القضاء اإلداري لصحة احلالة الواقعية 
إذا  فيام  التحقق  يف  الطبيعي  حدها  جتد  السبب  ركن  تكون  التي  النظامية  أو 
استخالصًا  الشأن مستخلصة  القرار يف هذا  إليها  انتهى  التي  النتيجة  كانت 

سائغًا من أصول تنتهجها ماديًا أو نظاميًا«))).

راجع: حكم ديوان املظامل رقم 6)) /ت/ لعام 7)4)هـ، بجلسة 5)/7/3)4)هـ،   (((
اإلدارية،  واملبادئ  األحكام  جمموعة  راجع:  3)4)هـ.  لعام   3/370 رقم  القضية  يف 

لعام 7)4)هـ، ج3 ص 000).
رقم  القضية  يف  433)هـ،  8)5/د/إ/)/لعام  رقم  املظامل  ديوان  حكم  راجع:   (((
يف  434)هـ  لعام   (/460 رقم  باحلكم  واملستأنف  )43)هـ،  لعام  69))/0)/ق 
لعام  اإلدارية  واملبادئ  األحكام  جمموعة  )43)هـ.  لعام  548/)/س  رقم  القضية 

434)، ج4 ص749).
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الشكل: ثانيًا: 

لإلفصاح  القرار  عىل  اإلدارة  تسبغه  الذي  اخلارجي  املظهر  الشكل 
جوهريًا  يكون  والشكل  إصداره،  يف  اتبعتها  التي  واإلجراءات  إرادهتا  عن 
يف  يؤثر  الذي  ذلك  هو  دقة  املعايري  أكثر  يف  اجلوهري  والشكل  وثانويًا، 

القرار))). مضمون 

ثالثًا: املحل:

املحل يف القرار اإلداري بأنه األثر املتولد عن هذا القرار، والذي خيتلف 
حسب ما إذا كان القرار فرديًا أو تنظيميًا، فأثر القرار الفردي يتمثل يف إنشاء 
أو تعديل أو إلغاء مركز قانوين ذايت، كالقرار الصادر بالتعيني أو الرتقية أو 
إهناء اخلدمة، أما اثر القرار التنظيمي فينطوي عىل إنشاء أو تعديل أو إلغاء 

ملراكز قانونية عامة))).

المطلب الثاني: أوجه الرقابة القضائية:

وتتمثل أوجه الرقابة عىل القرار اإلداري يف التأكد من عدم وجود أحد 
كام  وذلك  والغاية،  والشكل  واملحل  والسبب  االختصاص  وهي:  عيوبه، 

ييل:

راجع يف تفاصيل الشكل وحتديد معايري التمييز بني الشكل اجلوهري والشكل الثانوي:   (((
د. محدي حممد العجمي، الوجيز يف القانون اإلداري السعودي، مرجع سابق، ص)5 

وما بعدها.
راجع: د. عبد العزيز خليفة، مرجع سابق، ص )53.  (((
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أوالً: عيب االختصاص.

ويكون عيب االختصاص إذا صدر القرار التأديبي من غري اجلهة املختصة 
الدول  جلامعة  العام  واألمني  السعودي،  النظام  يف  املختص  الوزير  وهي 
لوضوح  ونظرًا  الدويل،  املوظف  حالة  يف  للمنظمة  العام  واألمني  العربية 
من  العيب  لذلك  القضائية  التطبيقات  وجود  الندرة  من  فإنه  االختصاص 
دعوى  يف  االختصاص  عيب  كان  »وملا  بأنه:  املظامل  ديوان  به  قىض  ما  ذلك 
املنظم جعله  القدرة عىل مبارشة عمل نظامي معني، ألن  اإللغاء يعني عدم 
من سلطة هيئة أو فرد آخر.. إذ إن من الالزم للحكم بصحة القرار اإلداري 
أن يكون واقعًا عىل حمل جائز إلنزاله عليه حتى يكون متصفًا بالصحة منتجًا 
القرار  هذا  أن  للناظر  الواضح  من  يكون  وعليه  باالعتبار،  وجديرًا  لآلثار 
إنه  إذ  عليه؛  الواقع  املحل  يف  االختصاص  عيب  حلقه  قد  الدعوى-  -حمل 
وقع  الذي  املحل  إىل  نسبة  بإصداره  النظامي  احلق  متلك  ال  جهة  من  صدر 
عليه؛ تكييفًا عىل أن إصدار مثل هذه القرارات من اختصاص جهات أخرى 
وملا  موجباته،..  توافرت  إذا  إلصداره  الصحيحة  النظامية  السلطة  متلك 
كانت القاعدة يف الفقه اإلداري تنص عىل بأن القرار اإلداري ينسب إىل من 
حيمل توقيعه،.. وملا كان القرار اإلداري يعتمد قوته النظامية إللزام الغري به 
واالعتداد باإلجراء اإلداري الوارد فيه عىل رشوط معينة والتي من أبرزها 
نص  من  واملستمد  إصداره  يف  احلق  يملك  ممن  اإلداري-  -القرار  صدوره 
املنظم عليه ومتكينه من هذا الترصف، وحيث إن الدائرة بنظرها الختصاص 
مساعد املدير العام بإصدار مثل هذا القرار إلكساب القرار للصفة النظامية 
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يف  إليه  املشار  الوزاري  القرار  إن  إذ  ذلك  يسند  ما  جتد  مل  املنشأ؛  حيث  من 
للعام  املختص  الوزير  قبل  من  املمنوحة  للصالحيات  واملحدد  الوقائع 
جزئياته  يف  يشمل  ال  الصحية..  للشؤون  العام  للمدير  3)4)هـ   -(4((
امتداد سلطة إصدار مثل هذه القرارات إىل غري املنصوص عليهم يف القرار 
مساعد  إىل  منسوبًا  منه-  -املتظلم  القرار  يكون  وعليه  إليه  املشار  الوزاري 
بعيب  فيتلبس  الصالحية  هذه  يملك  ال  وهو  الصحية..  الشؤون  عام  مدير 
االختصاص الذي هو أحد عيوب القرار اإلداري.. وملا كان القرار املطعون 
إلغاء  الدائرة  حكمت  لذلك  نظامًا...  املختصة  اجلهة  غري  من  صادرًا  فيه 

القرار«))).

ثانيًا: عيب السبب:
اإلدارة عىل  قانونية حتمل  أو  واقعية  القرار هو حالة  السبب يف  إذا كان 
تكييفه،  أو  بوجوده  يتعلق  اإلداري  القرار  يف  السبب  عيب  فإن  التدخل، 
ل خمالفة تأديبية،  وعيب السبب يف القرار التأديبي يتمثل يف عدم وجود ما ُيشكِّ
ومن ثم فإنه يلزم لصحة القرار التأديبي أن يقوم عىل سبب يربره وإال كان 
املظامل ذلك يف كثري  ديوان  اإللغاء، وقد طبق  باطاًل يستحق  التأديبي  القرار 
بالتكييف  أو  نفسها  للواقعة  املادي  بالوجود  ذلك  تعلق  سواء  أحكامه  من 
التأديبي شأنه شأن  القرار  إن  بأنه: »وحيث  الديوان  فقد قىض  هلا،  القانوين 

رقم  القضية  يف  4)4)هـ،  لعام  54/د/إ/5)  رقم  املظامل  ديوان  حكم  راجع:   (((
التدقيق باحلكم رقم 35)/ت/6 لعام  )85/)/ق لعام 4)4)هـ، واملؤيد من هيئة 
5)4)هـ، جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لألعوام )40) إىل 6)4)هـ، ج 9)، 

ص )38.
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لتوقيع  اإلدارة  تتدخل  فال  يربره  سبب  عىل  يقوم  أن  جيب  إداري  قرار  أي 
السبب  كان  وملا  تدخلها،  تربر  واقعية  أو  نظامية  حالة  قامت  إذا  إال  اجلزاء 
احلالة  قيام هذه  يراقب  أن  اإلداري  للقضاء  فإن  القرار  أركان  من  هو ركن 
النظامية  الرقابة  نطاق  اإلداري ويف  القرار  أركان  من  قيامها كركن  أو عدم 
التي تسلط عىل تلك القرارات التي غايتها التعرف عىل مدى مرشوعيتها من 
حيث مطابقتها للنظام، فإن نأت عنه وجانبته استحقت اإللغاء«))). وقىض 
أيضًا بأن: »قرار اجلزاء غري قائم عىل أسباب صحيحة إذ ال َينِسب إىل املتظلم 

شيئًا مما وقع من إمهال طاملا أنه مل يقم بضبط املعاملة وكتابة الصكوك«))).

املفهوم  ذلك  عن  العربية  الدول  جلامعة  اإلدارية  املحكمة  خترج  ومل 
فقضت بأنه ومن: »حيث إن املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن القرار اإلداري 
جيب أن يقوم عىل سبب يربره صدقًا وحقًا يف الواقع والقانون وذلك كركن 
من أركان انعقاده باعتبار القرار ترصفًا قانونيًا وإن أي ترصف قانوين ال يقوم 
حتمل  قانونية  أو  واقعية  حالة  هو  اإلداري  القرار  يف  والسبب  سبب،  بدون 
وجه  ابتغاء  القرار  حمل  هو  قانوين  أثر  إحداث  بقصد  التدخل  عىل  اإلدارة 
تدخل  استدعت  التي  القانونية  أو  الواقعية  احلالة  وهذه  العامة..  املصلحة 
اإلدارة جيب أن تكون حمققة الوجود وقائمة من وقت طلب إصدار القرار 
إىل وقت صدوره، بحيث تصدر تلك القرارات قائمة عليها باعتبارها أسسًا 
رقم  القضية  يف  6)4)هـ،  لعام  )7/د/ف/4  رقم  املظامل  ديوان  حكم  راجع:   (((
))9)/)/ق لعام 6)4)هـ، املؤيد من هيئة التدقيق باحلكم رقم 54)/ت/5 لعام 
7)4)هـ، راجع جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية، لعام 7)4)هـ، ج )، ص )54.

راجع: حكم ديوان املظامل رقم )4/ت/) وتاريخ ))4)هـ، جمموعة القضاء اإلداري   (((
يف مخس سنوات 0)4)-4)4)هـ، املستشار حسونة توفيق )غري منشور(، ص 66).
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صادقة وهلا قوام يف الواقع وإال كان القرار معيبًا بعيب السبب، وإن املستقر 
عليه يف قضاء هذه املحكمة أن جهة اإلدارة إذا ما ذكرت سببًا لقرارها فإن 
مشوبًا  القرار  كان  ذلك  يتوافر  مل  وان  القضاء..  لرقابة  خيضع  السبب  هذا 

بعيب السبب ومآله اإللغاء«))).

قرار  لكل  أن  قانونًا  املقرر  كان  وملا  إنه  »وحيث  بأن:  أيضًا  وقضت 
إداري سببًا يقوم عليه.. وهو ركن من أركانه ال ينفصل عنه ويظل مالزمًا 
األوراق  من  يثبت  مل  وحيث  املحكمة،  وبرص  رقابة  حتت  ذلك  ويكون  له، 
ارتكاب املدعي أي خطأ أو خمالفة إدارية تستوجب عقابه.. مما يكون القرار 
املطعون فيه والصادر من اجلمعية العامة بفصله وإهناء خدمته غري قائم عىل 
ركن  وهو  أركانه  من  ركن  ألهم  مفتقدًا  وعدالً  حقًا  يربره  صحيح  سبب 
السبب.. األمر املوجب للقضاء بإلغائه مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار«))).

مع  التحقيق  بأوراق  الثابت  كان  »وملا  بأنه:  أيضًا  املحكمة  وقضت 
املدعي وشهادة الشهود أن املدعي قد ارتكب املخالفة املنسوبة إليه فعاًل بام 
ال يدع جماالً للشك أو الريبة بخروجه عىل مقتىض الواجب الوظيفي وعدم 
احرتامه للقواعد واآلداب العامة، وعدم حمافظته عىل كرامة وهيبة الوظيفة 
طبقًا للعرف العام ومل يسلك يف ترصفاته مسلكًا يتفق واالحرتام الواجب.. 
باملوافقة  بالتصديق  األكاديمية  رئيس  من  عليه  املطعون  القرار  صدر  وإذ 

بجلسة   48 لسنة   (( رقم  الدعوى  يف  العربية  باجلامعة  اإلدارية  املحكة  حكم  راجع:   (((
)/4/9)0)م، منشور عىل موقع اجلامعة العربية.

راجع: حكم املحكمة اإلدارية بجامعة الدول العربية يف الدعوى رقم ) لسنة )4 ق،   (((
بجلسة 7)/))/))0)م، منشور عىل موقع اجلامعة العربية.
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عىل هذا اجلزاء، فإنه يكون متفقًا وأحكام القواعد املعمول هبا وبمنأى عن 
اإللغاء«))).

ومن ثم فإن عدم وجود السبب يف القرار التأديبي، وهو احلالة الواقعية 
ويتشكل  منعدمًا،  يكون  وقد  السبب،  بعيب  معيبًا  القرار  القانونية جيعل  أو 
خمالفة  تشكل  ال  لكنها  القانونية  الواقعة  وجود  حالة  يف  العيب  ذلك  أيضًا 

للواجبات أو املحظورات وفقًا للنظام.
ثالثًا: عيب الشكل:

القواعد  اإلدارة  جهة  فيه  حترتم  ال  حال  كل  يف  يتشكل  الشكل  وعيب 
اإلدارية،  القرارات  لصدور  املؤطرة  النظام  يف  املقررة  والشكلية  اإلجرائية 
سواء كان ذلك بإمهال القواعد بصورة كلية، أم بمخالفتها جزئيًا، وعىل هذا 

األساس فان القرار اإلداري يصدر حينئذ مشوبًا بعيب الشكل))).
عليها  نصت  التي  اإلجرائية  الضامنات  معظم  الشكل  عيب  ويتضمن 
األنظمة حمل املقارنة، ومن ذلك قىض ديوان املظامل من أنه: »جيب أن يتضمن 
يكفي يف ذلك حتقيق  للجزاء، ال  املوجبة  بالتهمة  املوظف  التحقيق مواجهة 
عام بشأن الواقعة وسؤال املوظف وإجابته عنها، بل جيب مواجهته بالتهمة 

املوجهة إليه واملوجبة للجزاء«)3).

راجع حكم املحكمة اإلدارية بجامعة الدول العربية يف الدعوى رقم 9)، 0)، بجلسة   (((
7)/))/7)0)م، منشور عىل موقع اجلامعة العربية.

راجع: حكم ديوان املظامل رقم 433/ت/6 لعام 7)4)هـ، يف القضية رقم 3375/)   (((
لعام 5)4)هـ، جمموعة األحكام، مرجع سابق،، ج)، ص703.

القضاء  جمموعة  3)4)هـ،  وتاريخ  )5)/ت/)  رقم  املظامل  ديوان  حكم  راجع:   (3(
اإلداري، مرجع سابق، ص 68).
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ويف حكم أخر ألغى ديوان املظامل قرارًا بتوقيع عقوبة اإلنذار نظرًا ألن 
مقام  يف  تضعه  األسئلة  كانت  وإنام  إليه،  املسندة  بالتهمة  يواجه  مل  املتهم 
وهل  احلادث؟  وقوع  حلظة  متواجدًا  كنت  »هل  يف:  متثلت  والتي  الشاهد 
وماذا  علمت؟  وكيف  وقوعها؟  حلظة  احلادثة  تلك  بوقوع  علم  لديك 
شاهدت؟ وهل تعلم أن الطالب أطراف القضية قد انتقلوا إىل املدرسة عىل 
اختذهتا  التي  اإلجراءات  هي  وما  بينهم..؟،  وقعت  مضاربة  قضية  خلفية 
املدرسة ممثلة يف جلنة رعاية السلوك يف سبيل اإلجراءات الوقائية ملنع تكرار 
فقد  الدعوى  ملوضوع  بالنسبة  »أما  بأنه:  الديوان  فقىض  بينهم..«؛  وقع  ما 
نصت املادة )35( من نظام تأديب عىل أنه: »جيوز للوزير امُلختص أن يوقع 
العقوبات املنصوص عليها يف املادة الثانية والثالثني عدا الفصل. وال جيوز 
أقوالِه  وسامع  كتابة  معه  التحقيق  بعد  إال  املوظف  عىل  تأديبية  عقوبة  توقيع 
ُمرفق  حمرض  يف  أو  بالعقاب  الصاِدر  القرار  يف  ذلك  وإثبات  دفاعه  وحتقيق 
به«. وحيث إن الدائرة اطلعت عىل التحقيق الذي قامت به اللجنة املشكلة 
للتحقيق  والفنية  النظامية  األصول  بمراعاة  تقم  مل  أهنا  هلا  فتبني  األمر،  هلذا 
اإلداري؛ إذ مل تقم بتوجيه هتمة معينة إىل املدعي، ومل تنسب إليه خمالفة معينة 
وبالبناء  التحقيق...  ضامنات  أهم  أهدرت  فإهنا  وبالتايل  عليها،  الرد  يمكنه 
عىل ما سبق حكمت الدائرة... بإلغاء قرار... رقم... فيام تضمنه من معاقبة 

املدعي... باإلنذار«))).

حكم: ديوان املظامل رقم 03)/د/ف/5 لعام 9)4)هـ يف القضية رقم 3)47 /)/ق   (((
بتاريخ  498/إس  6باحلكم رقم  الدائرة  املؤيد من حمكمة االستئناف  8)4)هـ،  لعام 
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ومستنداهتا  الدعوى  عىل  الدائرة  »وباطالع  بأنه:  الديوان  قىض  وأيضًا 
فقد ثبت للدائرة صحة ما دفع به املدعي من عدم التحقيق معه... وملا كان 
ذلك فإنه ولئن كانت قواعد الشكل واإلجراء يف إصدار القرار ليست هدفًا 
يف ذاهتا أو أمرًا ال مندوحة من اتباعه حتت جزاء البطالن احلتمي بحسباهنا 
يلزم  أنه  إال  السواء،  عىل  األفراد  مصلحة  النظام  ابتغى  وإجراءات  أشكاالً 
كان  وملا  بخالفه،  كان  وما  القرار  صحة  يف  منها  مؤثرًا  كان  ما  بني  التفريق 
التي  األساسية  الضامنات  من  يعترب  إليه  املنسوبة  باملخالفة  املدعي  مواجهة 
نسب  بام  اإلحاطة  من  املدعي  ن  ُيمكِّ حتقيق  بإجراء  وذلك  توافرها،  جيب 
إليه ليديل بأوجه دفاعه، وملا كان املفقود جوهريًا يف ذاته يرتتب عىل إهداره 
ما  هبا،  املساس  دون  واحليلولة  بتأمينها  النظام  ُعني  التي  املصلحة  تفويت 
واملصلحة  لإلجراء  جوهرية  خمالفة  خمالفني  القرارين  صدور  ثبوت  يعني 
باالبتعاد  مهام  من  هبا  أنيط  بام  عليها  املدعى  قيام  حال  توافرها  قصد  التي 
الضامنات  بتحقيق  وعنايتها  موازينها  وعدالة  أعامهلا  استقامة  يف  الريبة  عن 

األساسية لألفراد...«))).

5)/0)/9)4)هـ.، جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية لديوان املظامل لعام 9)4)هـ، 
ج3، ص )))).

رقم  القضية  يف  435)هـ،  لعام  4)/تأ/)/)  رقم  املظامل  ديوان  حكم  راجع:   (((
لعام   (/((8( رقم  االستئناف  بحكم  واملؤيد  434)هـ،  لعام  )357/)/ق 
واملبادئ  435)هـ، جمموعة األحكام  لعام  3585/)/س  القضية رقم  435)هـ، يف 

اإلدارية، ج 6، لعام 435)هـ، ص 3470.
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بالتهمة  املوظف  مواجهة  التحقيق  يتضمن  أن  »جيب  بأنه:  أيضًا  وقىض 
املوجبة للجزاء، ال يكفي يف ذلك حتقيق عام بشأن الواقعة وسؤال املوظف 

وإجابته عنها، بل جيب مواجهته بالتهمة املوجهة إليه واملوجبة للجزاء«))).

بأن:  العربية  الدول  بجامعة  اإلدارية  املحكمة  قضت  الشأن  ذات  ويف 
العام  األمني  إليها  أحال  التي  التحقيق  جلنة  انتهت  قد  أنه  حيث  »ومن 
املخالفات املنسوبة إىل املدعي إىل أهنا ترى إنزال عقوبة مشددة عىل املدعي 
للمخالفات التي ترى ثبوهتا بحقه، فإنه كان يتعني وقد اتضح أن املخالفات 
املنسوبة إىل املدعي تستوجب عقوبة مشددة إعامالً للامدة )86( من الالئحة 
التنفيذية املشار إليها سالفًا فإن كان يتعني أن يقرر األمني العام إحالة املدعي 
العام مل يقم  املادة ))8(... فإن األمني  الوارد يف  إىل جلنة املساءلة بتشكيلها 
بتفويت  اإلجراءات  وابترس  إليها  املشار  املساءلة  جلنة  إىل  املدعي  بإحالة 
الدول  جلامعة  العامة  األمانة  ملوظفي  التأديبي  النظام  درجات  من  درجة 
إهدارًا  يعد  الذي  األمر  فيه...  املطعون  القرار  إصداره  إىل  وانتهى  العربية 
لألحكام التي حيتوهيا النظام التأديبي املشار إليه، وهو ما يؤدي إىل اإلخالل 
بحق الدفاع هذه الضامنات كام مقررة لصالح حسن سري املرفق فإهنا مقررة 
مرشوع  غري  قرارًا  يعد  فيه  املطعون  القرار  فإن  ثم  ومن  املوظف...  لصالح 

وحقيقًا باإللغاء مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار«))).

القضاء  جمموعة  3)4)هـ،  وتاريخ  )5)/ت/)  رقم  املظامل  ديوان  حكم  راجع:   (((
اإلداري، مرجع سابق، ص 68).

الدعوى رقم 4 لسنة 49، بجلسة  العربية يف  باجلامعة  املحكمة اإلدارية  راجع: حكم   (((
)/7/5)0)م، منشور بموقع اجلامعة العربية.
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غري  عدمه،  من  التحقيق  سالمة  يف  جوهريًا  ركنًا  الشكل  يعد  ثم  ومن 
اجلوهري  الشكل  بني  الشأن  هذا  يف  التفرقة  وجوب  إىل  اإلشارة  جتدر  أنه 
حني  يف  التحقيق،  بطالن  إىل  تؤدي  اجلوهرية  فاألشكال  الثانوي،  والشكل 
األشكال الثانوية ال تؤدي إىل بطالنه، فإغفال توقيع املحقق مثاًل عىل إحدى 
املحقق معه جتعل  توقيع  التوقيعات ال سيام  التحقيق مع وجود كافة  أوراق 
إغفال هذا الشكل ال يؤدي إىل بطالن التحقيق باعتباره شكاًل ثانويًا ال يؤثر 

عدم وجوده عىل ضامنات التحقيق.

رابعًا: عيب املحل:

برشعية  إال  ذلك  يتأتى  وال  مرشوعًا  القرار  حمل  يكون  أن  جيب  وعليه 
العقوبات وتناسبها مع املخالفات؛ ومن ثم فإن جتاوز القرار لذلك جيعله يف 

حيز عدم املرشوعية.

اللجنة  من  الصادر  القرار  يف  »الطعن  بأن:  املظامل  ديوان  قىض  ولذلك 
يف  املهنة  ممارسة  من  ومنعه  املتظلم  الطبيب  ترخيص  بإلغاء  الرشعية  الطبية 
اململكة -ثبوت أن املخالفة املنسوبة له هي نسيان قطعة من الشاش يف بطن 
املريضة بعد أن أجرى هلا عملية جراحية- ثبوت خمالفة الطبيب املذكور يف 
الشاش  قطع  بعد  أساسًا  ختتصان  اللتان  واملساعدة  املمرضة  عىل  اإلرشاف 
من  حقه  يف  ثبت  ما  مع  عليه  اجلزاء  توقيع  يوجب  العملية  يف  املستخدم 
الطبية الرشعية بسحب  اللجنة  أوقعته  الذي  أن اجلزاء  خمالفات أخرى، إال 
وال  حقه،  يف  الثابتة  املخالفات  مع  يتناسب  وال  قاسيًا  جزاء  يعد  الرتخيص 
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مع مدة عمله وخربته يف اململكة دون أخطاء، خاصة أنه مل يرتتب عىل هذا 
اخلطأ أي أرضار باملريضة أو فقد أي عضو أو منفعة«))).

إداري  قرار  التأديبي شأنه شأن أي  »القرار  بأن:  الديوان كذلك  وقيض 
جيب أن يقوم عىل سبب يربره، فال تتدخل اإلدارة لتوقيع اجلزاء إال إذا كانت 
أركان  من  ركن  هو  السبب  كان  وملا  تدخلها،  تربر  واقعية  أو  نظامية  حالة 
القرار، فإن للقضاء اإلداري أن يراقب قيام هذه احلالة أو عدم قيامها كركن 
القرارات  التي تسلط عىل تلك  النظامية  الرقابة  القرار ويف نطاق  من أركان 
التي غايتها التعرف عىل مدى مرشوعيتها من حيث مطابقتها للنظام... إال 
إنه مع ذلك ال بد أال تتعسف اإلدارة يف تطبيق اجلزاء املتناسب مع املخالفة 
القول  يف  وليس  املرشوعية،  نطاق  عن  اجلزاء  خرج  وإال  املالئمة،  إلعامل 

بذلك اعتداء عىل حرية اإلدارة يف تقدير اجلزاء«))).

وقضت املحكمة اإلدارية باجلامعة العربية يف ذلك بأن: »القرار املطعون 
من  اخلصم  جزاء  عىل  نص  والذي  األسايس..  النظام  إىل  استند  قد  عليه 
أن حيدد حدًا أقىص  السنة دون  يومًا يف  تتجاوز ستني  ملدة ال  يكون  الراتب 
القانونية  الشئون  إىل  املدعي قد أحيل  أن  إىل  باإلضافة  الواحد...  الشهر  يف 
والتي  املساءلة  جلنة  إىل  أحيل  ثم  هبا،  التحقيق  معه  وأجري  باألكاديمية، 
أعملت شئوهنا بإجراء التحقيق معه وسامع أقواله وأوجه دفاعه.. ثم تصدق 

حكم ديوان املظامل رقم )8)/ت/) لعام ))4)هـ، جمموعة القضاء اإلداري، مرجع   (((
سابق، ص 65).

))9)/)/ق  رقم  القضية  يف  7)4)هـ،  لعام  54)/ت/5  رقم  املظامل  ديوان  حكم   (((
لعام 6)4)هـ، جمموعة األحكام، مرجع سابق، ج3، ص 544.
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باملوافقة من رئيس األكاديمية، وقد ثبت يقينًا.. املخالفات عىل النحو سابق 
الذكر..، وإذ صدر القرار املطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم مخسة عرش 
بالتأييد  جدير  واللوائح...  النظام  وأحكام  متفقًا  فيكون  راتبه..  من  يومًا 

وبمنأى عن اإللغاء«))).

جتاوز  حالة  حالتني  يف  يتمثل  حمله،  يف  التأديبي  القرار  عيب  فإن  وعليه 
املحل التأديبي للنص القانوين باختيار عقوبة ال ينص عليها النظام، فيكون 
العقوبات  ألن  وذلك  للنظام؛  املبارشة  باملخالفة  معيبًا  هذه  واحلالة  القرار 
التأديبية واردة عىل سبيل احلرص، واحلالة الثانية عند توقيع عقوبة ال تتناسب 
مع املخالفة، فيكون القرار أيضًا يف هذه احلالة معيبًا يف حمله بوصف الغلو يف 

تقدير اجلزاء التأديبي.

خامسًا: عيب الغاية:

ويتمثل هذا العيب كلام انحرفت سلطة التأديب باجلزاء عن الغاية املراد 
حتقيقها منه، واستعملته بغرض حتقيق أهداف أخرى مما يصف القرار بسوء 
استعامل السلطة، ومن ذلك ما قىض به ديوان املظامل بأنه: »والدائرة يف حكمها 
يف  االنحراف  من  وسالمته  القرار  صحة  عىل  املدة  هذه  ميض  أثر  تبحث  مل 
استعامل السلطة بالنظر إىل تأخر اإلدارة يف اختاذ قراراها بتأديب املدعي مدة 
جتاوزت احلد املعقول دون سبب ظاهر يربر هذا التأخري، وأن هذا التأخري 
اإلداري؛  للذنب  ارتكابه  عند  املوظف  تأديب  من  واهلدف  الغاية  حيقق  ال 

48 ق،  لسنة   (3  ،9 رقم  القضية  العربية يف  للجامعة  اإلدارية  املحكمة  راجع: حكم   (((
بجلسة )/4/9)0)هـ، منشور بموقع اجلامعة العربية.
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إذ الغاية من التأديب إنام تتحقق إذا صدر يف وقته... وإذا كان نظام تأديب 
املوظفني تضمن عدم سقوط الدعوى التأديبية إذا مل متض عرش سنوات عىل 
التأديبية مدة جتاوز  تأخر اختاذ اإلجراءات  يعني  فإن هذا ال  املخالفة  تاريخ 
احلد املعقول دون سبب مرشوع يربر هذا التأخري وينفي شبهة االنحراف يف 
استعامل السلطة عند إيقاع العقوبة التأديبية عىل املوظف... فإنه يتعني نقض 

احلكم«))).

مما سبق يتضح أن القضاء يف اململكة، وقضاء املحكمة اإلدارية باجلامعة 
من  كضامنة  التأديبية  القرارات  عىل  القضائية  الرقابة  أوجه  يف  اتفقا  العربية 
التأديب حتقيقًا للعدالة التي تقوم عىل محاية حق املوظف يف توقيع  ضامنات 
اجلزاء العادل، وحفظ حق السلطة التأديبية يف احلفاظ عىل املصلحة العامة، 

سواء يف الوظيفة العامة أم يف الوظيفة الدولية.

بالرياض احلكم رقم 3/769  راجع: حكم ديوان املظامل، حمكمة االستئناف اإلدارية   (((
لعام 433)هـ، يف القضية رقم )54)/ق لعام 433)هـ، حكم غري منشور.
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خاتمة البحث

يف  العام  املوظف  بني  التأديبية  املساءلة  ضامنات  البحث  هذا  تناول 
العربية،  الدول  جامعة  يف  الدويل  واملوظف  السعودية  العربية  اململكة 
املوظف  ماهية  املتخصصة من خالل مطلب متهيدي عن  العربية  واملنظامت 
التأديبية  املساءلة  ضامنات  عن  األول  واملبحث  التأديبية،  واملخالفة  العام 
والكتابة  باحلياد  تعلقت  والتي  التحقيق،  ضامنات  تبيان  يف  متثلت  والتي 
عن  للدفاع  للمخالف  الفرصة  إتاحة  يف  تتمل  والتي  الدفاع  حقوق  وكفالة 
نفسه بأية وسيلة يراها مناسبة، وعن ضامنات التأديب بينا الضامنات املتعلقة 
اجلزاء  بني  والتناسب  الرجعية،  وعدم  الرشعية،  حيث  من  التأديبي  بالقرار 
الثاين  الشكلية، واملبحث  واملخالفة، والتسبب كضامنة رئيسه من الضامنات 
عن الرقابة القضائية عىل القرار التأديبي، والتي تتمثل يف إمكانية التظلم من 
اإلدارية  املحكمة  أمام  قضائيًا  عليه  والطعن  املختصة،  للجهة  إداريًا  القرار 
الدول  جلامعة  اإلدارية  املحكمة  وأمام  السعودي،  النظام  يف  املظامل  لديوان 

العربية ملوظفي اجلامعة العربية واملنظامت العربية املتخصصة.

وقد بان من خالل البحث نتيجة عامة وهي أن ضامنات املساءلة التأديبية 
عىل  القضائية  الرقابة  وكذا  التأديب،  أو  التحقيق  ضامنات  يف  متثلت  ،سواء 
النظامني حمل  ذلك، متشاهبة إىل حد بعيد وتتطابق يف كثري من األحيان بني 
املقارنة، غري أن النظام السعودي يسمح يف بعض ضامنات التحقيق بالصمت 
وال يعتربه قرينة لالعرتاف أو النفي، يف حني النظام األسايس يعتربه اعرتافًا 
الدفاع عن نفسه، وأيضًا من ضمن ما  وذلك يمثل جتاوزًا حلق املخالف يف 
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الشاهد  حتليف  هو  اململكة  يف  النظام  منه  وخال  األسايس  النظام  عليه  نص 
النظام  خيتلف  وأيضًا  السعودي،  النظام  يف  رضورته  نرى  اجتاه  وهو  اليمني 
خفيفة  عقوبات  إىل  العقوبات  تقسيم  يف  السعودي  النظام  عن  األسايس 
النظام  حني  يف  الثانية،  احلالة  يف  تأديبية  جلنة  ويشكل  شديدة،  وأخرى 
ويعود  اإلطار  هذا  يف  والشديدة  اخلفيفة  العقوبات  بني  يفرق  ال  السعودي 
ذلك إىل أن الفصل وهو اشد العقوبات ال متلكه السلطة اإلدارية يف اململكة 
العام للجامعة وحياط بضامنة إجرائية وهي استطالع  يف حني يملكه األمني 
رأي جلنة شئون املوظفني، وكذلك مل يرش النظام األسايس إىل تسبيب القرار 
من  جوهرية  ضامنة  وهي  ذلك  إىل  السعودي  النظام  أشار  حني  يف  التأديبي 

ضامنات التأديب نرى رضورة النص عليها يف النظام األسايس.

ويتضح من خالل الدراسة كفاية الضامنات التأديبية يف األنظمة املقارنة 
يف  املنظمة  أو  اإلدارة  حق  بني  التوازن  حفظ  يف  تفعليها  حال  بعيد  حد  إىل 

حتقيق حسن سري املرفق العام، وبني حق املوظف يف مساءلة تأديبية عادلة.

غري أننا نوىص ببعض التوصيات والتي أتت ترتيبًا عىل النتائج السابقة، 
والتي تتمثل يف حتقيق ضامنة حقوق الدفاع كاملة للموظف يف النظام األسايس 
من حيث كفالة احلق يف استخدام الصمت كوسيلة من وسائل الدفاع، وهو 
الستيفاء  وحتقيقًا  الدفاع  حلق  إكامالً  وذلك  السعودي،  النظام  عليه  نص  ما 
عىل  النص  رضورة  نرى  كام  األسايس،  النظام  يف  التأديبية  املساءلة  عدالة 
الشاهد  تنبيه  نظرًا لرضورته يف  السعودي؛  النظام  اليمني يف  الشاهد  حتليف 
إىل خطورة ما يقوم به وهو ما يسهم يف حتقيق العدالة، وهو منصوص عليه 
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يف النظام األسايس، ونرى أخريًا أيضًا رضورة النص عىل تسبيب القرار يف 
ذلك  ليكون  التأديب؛  ضامنات  من  هامة  كضامنة  للجامعة  األسايس  النظام 
ضامنًا كافيًا للموظف للوقوف عىل أسباب القرار وإلزام املنظمة باألسباب 
التي وردت يف القرار والتي بنته عليها أمام القضاء. وهو ما نص عليه النظام 

السعودي.

واهلل تعاىل نسأله التوفيق والسداد.
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رقم  6باحلكم  الدائرة  االستئناف  حمكمة  من  املؤيد  1428هـ،  لعام  /1/ق 

498/إس بتاريخ 1429/10/25هـ. حكم غري منشور.
رقم . 9) القضية  يف  1435هـ،  لعام  14/تأ/2/1  رقم  املظال  ديوان  حكم 

2/3572/ق لعام 1434هـ، واملؤيد بحكم االستئناف رقم )8))/) لعام 
األحكام  جمموعة  435)هـ،  لعام  3585/)/س  رقم  القضية  يف  435)هـ، 

واملبادئ اإلدارية، ج 5، لعام 435)هـ، ص 3470.
الدعوى رقم 4 لسنة 49، بجلسة . 0) العربية يف  باجلامعة  حكم املحكمة اإلدارية 

2017/5/2، منشور بموقع اجلامعة العربية.
حكم ديوان املظال رقم 181/ت/2 لعام 1411هـ، جمموعة القضاء اإلداري، . ))

ص 65).
رقم . )) القضية  يف  1427هـ،  لعام  154/ت/5  رقم  املظال  ديوان  حكم 

ص  ج3،  سابق،  مرجع  األحكام،  جمموعة  1426هـ،  لعام  1/2922/ق 
.544

48 ق، . 3) لسنة   23  ،9 رقم  القضية  العربية يف  للجامعة  اإلدارية  املحكمة  حكم 
بجلسة )/4/9)0)م، منشور بموقع اجلامعة العربية.
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حقيقة ضريبة التصرفات العقارية
واالستثناءات الواردة عليها في النظام السعودي

- دراسة تحليلية مقارنة -

د. عبد الله بن عبد العزيز الفحام
أستاذ السياسة الشرعية واألنظمة المساعد

بجامعة المجمعة

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م
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مقدمة

آله  وعىل  حممد،  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وصحبه أمجعني، وبعد:

وزير  معايل  قبل  من  الصادرة  العقارية  الترصفات  رضيبة  الئحة  فتعد 
مستقل  رضيبي  تنظيم  أول  5)/)/)44)هـ  وتاريخ   )7((( برقم  املالية 
الالئحة  هذه  صدرت  وقد  السعودية؛  العربية  اململكة  يف  بالعقارات  خيتص 
4)/)/)44)هـ،  وتاريخ  )أ/84(  رقم  الكريم  امللكي  األمر  عىل  بناء 
ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 7)/)/)44)هـ، وبموجب هذا األمر أعفيت 
العقارات من رضيبة القيمة املضافة والتي تبلغ 5)٪ من قيمة العقار، وُعِدل 
ووضعت  العقار،  قيمة  من   ٪5 بنسبة  العقارية  الترصفات  رضيبة  إىل  عنها 
 850 من  األول  املسكن  قيمة  رضيبة  الدول  حتمل  كرفع  اإلضافات  بعض 
ألف ريال إىل ما ال يزيد عن مليون ريال؛ وحلداثة صدور هذه الالئحة فإنه 
املتعلقة  املصطلحات  لُتبنيِّ  هبا  ختتص  علمية  وبحوث  دراسات  يوجد  ال 
منها  مهمة  جزئية  اخرتُت  وقد  ذلك،  عىل  املرتتبة  واألحكام  الرضيبة،  هبذه 
التي تدعم  العقارية  الترصفات  الواردة يف الئحة رضيبة  وهي االستثناءات 
آماهلم  وحتقق  عنهم،  وختفف  واملواطنني  املرخصني،  العقاريني  املطورين 

وطموحاهتم، وتوفر هلم الرفاهية واحلياة الكريمة.

أسباب اختيار املوضوع:

يمكن إمجال أسباب اختيار هذا املوضوع يف األمور التالية:
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يتوجب . ) حيث  املجتمع،  من  كبرية  بفئة  املوضوع  هذا  وارتباط  صلة 
حرص هذه االستثناءات بشكل مبسط مع مقارنة بعضها باألمثلة التوضيحية.

ُمعينة عىل االطالع . ) إهنا  املوضوعات حيث  مبادريت لبحث مثل هذه 
الواسع والتأصيل اجليد.

رضيبة . 3 من  الواردة  االستثناءات  عن  تتكلم  دراسة  وجود  عدم 
الترصفات العقارية يف النظام السعودي.

ملبدأ . 4 االستثناءات  هذه  حتقيق  مدى  حول  تدور  التي  اإلشكاليات 
العدل من الناحية النظامية والرشعية.

أهداف البحث:

هيدف البحث إىل:

توضيح مفهوم رضيبة الترصفات العقارية من الناحية االصطالحية . )
والنظامية.

النظام . ) يف  العقارية  الترصفات  رضيبة  من  االستثناءات  حرص 
السعودي، مع مقارنتها بالقانون املرصي والقانون األردين.

رضيبة . 3 من  االستثناءات  حاالت  من  حالة  كل  رشوط  معرفة 
العقارية. الترصفات 

بيان املوقف الرشعي من االستثناءات من رضيبة الترصفات العقارية . 4
وفق أحكام السياسة الرشعية.
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البحث: مشكلة 

يعد فرض الرضيبة عىل الترصفات العقارية بشكل كامل مبدًأ جديدًا عىل 
ومن  العقارية،  الترصفات  رضيبة  الئحة  حلداثة  السعودية؛  التنظيمية  البيئة 
ثم فإنه من املهم استقراء وحرص احلاالت املستثناة من فرض الرضيبة، وبيان 
النصوص  واستقراء  التوضيحية،  األمثلة  بعض  ووضع  حالة،  كل  رشوط 

الرشعية الداعمة حلاالت االستثناء التي حتقق املصلحة وتدرأ املفسدة.

السابقة: الدراسات 

من خالل البحث والتقيص يف فهارس املكتبات، خاصة مكتبة امللك فهد 
الوطنية، ومركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، والبحث يف 
عزمت  لذا  السعودي؛  النظام  يف  عنه  تكلم  من  أجد  مل  العنكبوتية.  الشبكة 

بحث هذا املوضوع حلداثته مستعينًا باهلل.

البحث: منهج 

سأتبع يف هذا البحث املنهج اآليت:

االستقرائي:. 1 املنهج 

يف  العقارية  الترصفات  رضيبة  من  املستثناة  احلاالت  بتتبع  أقوم  حيث 
الداعمة  الرشعية  النصوص  واستقراء  السعودية وحرصها،  العربية  اململكة 
السياسة  أحكام  وفق  املفسدة  وتدرأ  املصلحة  حتقق  التي  االستثناء  حلاالت 

الرشعية.
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التحلييل:. 2 املنهج 

تستلزم  التي  احلاالت  بعض  عىل  األمثلة  ورضب  بتحليل  أقوم  حيث 
التوضيح.

املنهج املقارن:. 3

العقارية  الترصفات  رضيبة  من  االستثناء  حاالت  بذكر  أقوم  حيث 
حاالت  ثم  املرصي  القانون  يف  االستثناء  حاالت  ثم  السعودي  النظام  يف 

االستثناء يف القانون األردين.

إجراءات البحث:

وتتلخص إجراءات البحث فيام ييل:

االعتامد عىل املصادر األصلية عند كل مسألة بحسبها.. )

استقراء املواد النظامية املتعلقة باالستثناء من الرضيبة العقارية.. )

عزو اآليات القرآنية إىل السور الواردة فيها مع بيان رقم اآلية.. 3

مراعاة ختريج األحاديث من خالل بيان من أخرجها يف لفظها الوارد . 4
يف احلديث.

للعزو . 5 اللجوء  يكون  وال  مبارشة،  كتبهم  من  العلامء  أقوال  توثيق 
بواسطة إال عند تعذر األصل.

الرتمجة لألعالم، سوى الصحابة واألئمة األربعة.. 6
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البحث: تقسيامت 

قسمت البحث إىل مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة، وفق التفصيل اآليت:

التمهيد: حقيقة رضيبة الترصفات العقارية والقواعد األساسية هلا:

املطلب األول: التعريف برضيبة الترصفات العقارية.

املطلب الثاين: القواعد األساسية لرضيبة الترصفات العقارية.

يف  العقارية  الترصفات  رضيبة  من  املستثناة  احلاالت  األول:  املبحث 
السعودي: النظام 

العقارية  الترصفات  رضيبة  من  املستثناة  احلاالت  األول:  املطلب 
العتبارات ُأرسية واجتامعية أو خريية.

العقارية  الترصفات  رضيبة  من  املستثناة  احلاالت  الثاين:  املطلب 
العتبارات مالية أو اقتصادية.

العقارية  الترصفات  رضيبة  من  املستثناة  احلاالت  الثالث:  املطلب 
العتبارات سياسية.

العقارية  الترصفات  رضيبة  من  املستثناة  احلاالت  الرابع:  املطلب 
العتبارات أخرى.

رضيبة  من  االستثناءات  من  اإلسالمية  الرشيعة  موقف  الثاين:  املبحث 
العقارية: الترصفات 
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املطلب األول: املوقف من استثناء بعض الفئات من رضيبة الترصفات 
العقارية يف الرشيعة اإلسالمية.

وفق  املايل  النظام  يف  االستثناءات  لبعض  تطبيقية  أمثلة  الثاين:  املطلب 
الرشعية. السياسة 

اخلامتة.

قائمة املصادر.
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التمهيد
حقيقة ضريبة التصرفات العقارية

والقواعد األساسية لها

المطلب األول: تعريف ضريبة التصرفات العقارية:

أوالً: تعريف الرضيبة:
1. الرضيبة لغًة:

ومنها  جزية  أو  خراج  من  اإلنسان  عىل  يؤخذ  ما  وهي  رضائب،  مجع 
والعمل،  امللك،  عىل  ُيفرض  ما  والرضيبة  واإللزام)))،  والطبيعة  السجية 

والدخل للدولة، وختتلف باختالف األحوال والقوانني))).
2. الرضيبة عند الفقهاء:

مل يذكر الفقهاء تعريفًا واضحًا للرضيبة حيث مل تكن تعرف لدهيم هبذا 
االسم، بل كان هلا تسميات أخرى قريبة من هذا املفهوم يف العرص احلديث 
ويمكن توظيفها عىل الرضيبة؛ من ذلك تعريف اإلمام اجلويني)3): ما يأخذه 
فارس  البن  اللغة  مقاييس   ،)(38( ص  للفريوزآبادي،  املحيط  القاموس  ينظر:   (((

)398/3(، املصباح املنري للفيومي، ص )30).
ينظر: املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون ))/537).  (((

هو عبد ا مللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني، أبو املعايل امللقب بإمام احلرمني،   (3(
أعلم املتأخرين من أصحاب الشافعية، ولد يف جوين من نواحي نيسابور سنة 9)4هـ، 
كان اجلويني ذا روح وثابة إىل احلق واملعرفة يميل إىل البحث والنقد واالستقصاء من 
الدين،  أصول  يف  والشامل  الفقه،  أصول  يف  والربهان  الكالم،  يف  اإلرشاد  مؤلفاته: 
وغياث األمم يف التياث الظلم. تويف سنة 478هـ. ينظر يف ترمجته: سري أعالم النبالء 
الزمان البن خلكان، ص  أبناء  وأنباء  األعيان  468-476(، وفيات  للذهبي )8) / 

.((70 - (67(
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اإلمام من مياسري البالد واألغنياء من طبقات الناس بام يراه سادًا للحاجة))).

كافيًا  يراه  بام  األغنياء  عىل  اإلمام  يأخذه  ما  الغزايل))):  اإلمام  وتعريف 
عند خلو بيت املال من املال)3).

خلو  وهو  الرضيبة  لفرض  رشطًا  هناك  أن  األول  التعريف  من  وُيفهم 
احلاجة،  بقدر  األغنياء  من  الرضيبة  أخذ  قيَّد  الثاين  والتعريف  املال،  بيت 

وعليه يكون التعريفان متقاربني.

تفرضه  مايل  مبلغ  بأهنا:  فت  ُعرِّ فقد  للرضيبة،  أوسع  تعريف  وهناك 
يف  حاجتها  سد  بقصد  حمددة  ضوابط  وفق  واخلدمات،  السلع  عىل  الدولة 

العامة)4). امليزانية 

ينظر: غياث األمم يف التياث الظلم للجويني، ص )74)).  (((
هو حممد بن حممد الغزايل الطويس، أبو حامد، حجة اإلسالم، ولد سنة 450هـ، رحل   (((
إىل نيسابور ثم إىل بغداد فاحلجاز فبالد الشام فمرص، وعاد إىل بلدته. نسبته إىل صناعة 
يف  واالقتصاد  الفالسفة،  وهتافت  الدين،  علوم  إحياء  كتبه:  من  َغَزالة.  إىل  أو  الغزل 
ذهب  من  أخبار  يف  الذهب  شذرات  ترمجته:  يف  ينظر  505هـ.  سنة  تويف  االعتقاد. 

للعكري )8/6)-9)(، األعالم للزركيل )7/))).
ينظر: شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل للغزايل، ص )36)).  (3(

ينظر: مبادئ علم املالية، د. حممد فؤاد إبراهيم، ص )53)(، ومالية الدولة واهليئات   (4(
وبني   ،)(54-(53( ص  بركات،  الكريم  عبد  ود.  فوزي،  املنعم  عبد  د.  املحلية 

الرضائب والزكاة د. عيسى العمري، ص ))).
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3. رضيبة الترصفات العقارية يف النظام السعودي:

املايل  »املبلغ  بأهنا:  العقارية  الترصفات  رضيبة  السعودي  النظام  ف  عرَّ
املفروض عىل الترصف العقاري«))).

فها الدليل التفصييل بشكل مفصل يف الفقرة الثالثة من املادة األوىل  وعرَّ
بموجبها  ينتج  التي  الترصفات  ُتفرض عىل مجيع  مبارشة  بأهنا: »رضيبة غري 
أو  متلكه،  لغرض  حيازته  أو  العقار،  ملكية  حق  نقل  يف  يتمثل  قانوين،  أثر 
تالقي  عن  موقوفًا  الترصف  يكون  وقد  آخر،  إىل  شخص  من  منفعته  متلك 
املترصف،  قبل  إرادة منفردة من  بناًء عىل  أو  البيع  املعاملة مثل:  إرادة طريف 

مثل: الوصية«))).

ثانيًا: تعريف الترصفات:

1. الترصفات لغًة:

نوائبه  تصاريفه  والزمان،  الدهر  ترصفات  ومنه  مفرد،  ف  َترَصُّ
مر احتال، وتقلب فِيِه ولعياله اْكتسب َوبِه  ومصائبه)3)، وفاَلن ترصف يِف األَْ

اأْلَْحَوال تقلبت)4).

 (7((( برقم  الصادرة  العقارية  الترصفات  لرضيبة  التنفيذية  الالئحة  من   )(( املادة   (((
وتاريخ 5)/)/)44)هـ.

الفقرة )3( من املادة ))( من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.  (((
فارس  البن  اللغة  مقاييس   ،)(90-(89/9( منظور  البن  العرب  لسان  ينظر:   (3(

)343/3-344(، معجم اللغة العربية املعارصة د. أمحد عمر ))/)9))).
ينظر: املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، ص )3)5).  (4(
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2. الترصفات اصطالحًا:

بعض  عرفه  لكن  للترصف،  خاصًا  تعريفًا  املتقدمني  للفقهاء  أجد  مل 
العلامء املعارصين بأنه:

أحكامًا  عليه  الرشع  وُيرتب  بإرادته،  الشخص  عن  يصدر  ما  كل  أ. 
خمتلفة))).

عليه  يرتب  فعل،  أو  قول  من  بإرادته  الشخص  عن  صدر  ما  كل  ب. 
الرشع أثرًا من اآلثار، سواء أكان يف صالح ذلك الشخص أم ال))). وهذان 
التعريفان متقاربان يف املعنى ومتفقان عىل أن الترصف فعل الشخص لليشء 

ويرتتب عليه أحكام رشعية.

3. الترصف العقاري يف النظام السعودي:

نظامي  عمل  أي  بأنه:  السعودي  النظام  يف  العقاري  الترصف  ف  وُعرِّ
ناقل مللكية العقار أو حليازته بغرض التملك أو احلصول عىل املنفعة)3)

ينظر: املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية )))/)7).  (((
ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل )4 /83).  (((

ينظر: املادة ))( من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية.  (3(
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ثالثًا: تعريف العقارات:

1. العقار لغًة:

كل  وهي:  عقارات  واجلمع  والدار،  والضيعة)))  واألرض  املنزل  هو 
ملك ثابت له أصل كالدار والنخل))).

2. العقار اصطالحًا:

»ما  العقار هو:  املبنية)3)، ويف »درر احلكام«  أو غري  املبنية  وهو األرض 
العقار  بأن  ُيفهم  كالدور واألرايض، وعليه  آخر  إىل  نقله من حمل  يمكن  ال 
هو عبارة عن مبني كالدور وغريها من املباين وغري مبني كاألرايض، إال أن 
البناء بدون األرض يعد منقوالً فإذا بنى أحد دارًا مثاًل يف غري ملكه فتكون 

الدار منقوالً«)4).

التي  فيها مجيع األشياء  بأنه: اسم لألرض ويدخل  أيضًا  العقار  ف  وُعرِّ
تتصل هبا كالبناء والشجر)5).

ص  للفريوزآبادي،  املحيط  القاموس   ،)596  /4( منظور  البن  العرب  لسان  ينظر:   (((
.(444-443(

ينظر: املصباح املنري للفيومي ص )8))).  (((
ينظر: فتح القدير، ابن اهلامم )5/6))).  (3(

درر احلكام يف رشح جملة األحكام، عيل حيدر ))/7))( املادة )9))).  (4(
ينظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )479/3).  (5(
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3. العقار يف النظام السعودي:

جاء تعريف األرض والوحدة العقارية يف نظام ملكية الوحدات العقارية 
فت األرض بأهنا: »القطعة املخصصة  وفرزها يف النظام السعودي حيث ُعرِّ
للبناء عليها، وإنشاء املرافق واخلدمات حسب املخطط املعد من قبل مكتب 

هنديس واملعتمد يف رخصة البناء«))).

الدكان  أو  الطبقة  أو  الشقة  أو  »الدار  بأهنا:  العقارية  الوحدة  فت  وُعرِّ
عليه  امللكية  حقوق  وإجراء  فرزه،  يمكن  النظامي  البناء  من  جزء  أي  أو 
العقار  يشمل  األخرى«))).وهبذا  البناء  أجزاء  عن  مستقباًل  به  والترصف 

األرايض غري املبنية واملبنية سوءًا كانت منزالً أو شقًة أو حماًل.

هيئة  من  الصادر  العقارية  الترصفات  لرضيبة  التفصييل  الدليل  وجاء 
العقار  بتعريف  الثانية  املادة  من  الثانية  الفقرة  يف  واجلامرك  والرضيبة  الزكاة 
بأنه: »كل يشء ثابت يف مكانه، وال يمكن نقله دون تلف، وتشمل: األمالك 
املبنية، واألرض، وكل ما يتفرع عن ذلك من حقوق، ويشمل تعريف العقار 

كاًل مما ييل:

ـ أي مساحة أرض حمددة يمكن أن ينشأ عليها حقوق ملكية، أو حيازة 
أو غريها من احلقوق العينية.

ـ أي أبنية، أو إنشاءات هندسية أقيمت بصورة دائمة عىل أرض ما.

الصادر  وفرزها  العقارية  الوحدات  ملكية  نظام  من   )(( املادة  من   )(( الفقرة  ينظر:   (((
بتاريخ )/)/)43)هـ املوافق 5)/3/)00)م.

ينظر: الفقرة ))( من املادة ))( من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.  (((
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دائم  بشكل  ُأحلقت  أو  ثابتًا،  جزءًا  تشكل  معدات  أو  تركيبات،  أي  ـ 
بمبنى أو هيكل إنشائي أو عمل هنديس«))).

المطلب الثاني: القواعد األساسية لضريبة التصرفات العقارية:

باألخذ  العقارية  الترصفات  رضيبة  فرض  عند  السعودي  املنظم  اهتم 
االقتصادية  السياسة  يف  مهاًم  دورًا  متثل  حيث  للرضيبة،  األساسية  بالقواعد 

واالجتامعية للدولة، وهذه القواعد هي:

1. قاعدة العدل:

تعد قاعدة العدل قاعدة عامًة جمردًة وهي إحدى قواعد النظام الرضيبي؛ 
إذ هتدف إىل حتقق العدل بني أفراد املجتمع، فإن كل األفراد املكلفني الذين 
وال  العقارية)))،  الترصفات  رضيبة  بدفع  ملزمون  الرشوط  عليهم  تنطبق 
ُيستثنى من ذلك إال ما استثناه النظام أو الالئحة، حيث جاءت املادة الثالثة 
كليًا  الرضيبة  دفع  من  املستثناة  الفئات  ببيان  العقارية  الترصفات  الئحة  من 

ق الضوابط املحددة)3). أو جزئيًا بمجرد حتقُّ

الفقرة ))( من املادة ))( من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية، هيئة الزكاة   (((
والرضيبة واجلامرك، النسخة األوىل، نوفمرب 0)0)م.

ينظر: املالية العامة، حسن عواضة، ص )70).  (((
ينظر: الفقرة )أ( من املادة )3( من الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة الترصفات العقارية.  (3(
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وشدد النظام عىل تطبيق هذه القاعدة، حيث حيق هليئة الزكاة والرضيبة 
واجلامرك أن تعتد بالترصفات الصورية أو املسترتة بام حيقق مقتضيات حتصيل 

الرضيبة بشكل عادل))).

2. قاعدة الوضوح:

وُيبني  ل  ُيفصِّ بحيث  للمكلفني  املعامل  واضح  النظام  يكون  أن  بد  ال 
اخلاضع هلذا النظام، ويبني مقدار الوعاء الرضيبي، ومعدله، وتارخيه، وآلية 

التوريد))).

العقارية  الترصفات  رضيبة  الئحة  يف  السعودي  املنظم  اهتم  ولذلك 
عىل  ُتفرض  التي  الرضيبة  مقدار  التنفيذية  الالئحة  بينت  حيث  بالوضوح، 
حالة  كانت  مهام  العقارات،  نقل  قيمة  إمجايل  من   )٪5( بنسبة  العقار  نقل 

العقار، أو شكله، أو استخدامه وقت الترصف)3).

لألوقاف  العامة  اهليئة  عىل  بأن  بينت  الالئحة  من  السابعة  املادة  ويف 
تعد  حيث  الغري  بأموال  الترصف  عند  عليها  املنصوص  باألحكام  االلتزام 
وغريهم)4)،  واألوصياء  واألوقاف  القرص  أموال  يف  املسؤولة  اجلهة  هي 
الترصفات  رضيبة  فرض  لوضوح  املثال  سبيل  عىل  الصورتني  هاتني  وذكر 

العقارية، وليس عىل سبيل احلرص.

ينظر: الفقرة )ج( من املادة )4( من الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة الترصفات العقارية.  (((
ينظر: املالية العامة، رفعت املحجوب، ص )35).  (((

ينظر: املادة ))( من الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة الترصفات العقارية.  (3(

ينظر: املادة )7( من الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة الترصفات العقارية.  (4(
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3. قاعدة املالءمة:

يتم  حيث  املكلفني  عىل  والتسهيل  التيسري  قواعد  من  القاعدة  وهذه 
توريد الرضيبة يف أكثر األوقات مالءمًة للمكلفني، وبالكيفية األكثر تيسريًا 
يكون  السعودي  النظام  األوىل)))، ويف  الدرجة  بسببها يف  وقتها  ويرتبط  له، 

توريد رضيبة الترصفات العقارية عىل نوعني:

الرسمي  التوثيق  إجراء  يشملها  التي  العقارية  الترصفات  األول:  النوع 
بيع عقار  العقاري، مثل:  أثناء أو قبل توثيق اإلفراغ  ويكون سداد الرضيبة 
عقار  بيع  أو  اخلارطة،  عىل  البيع  أو  املعتمد،  املوثق  أو  العدل  كاتب  لدى 

العلني. باملزاد 

النوع الثاين: الترصفات العقارية التي ال يشملها إجراء التوثيق الرسمي 
ثالثني  الرضيبة خالل  املعتمد، ويكون سداد  املوثق  أو  اإلدارية  اجلهة  لدى 

يومًا من تاريخ العقد أو االتفاق النهائي))).

4. قاعدة االقتصاد:

سبيل  يف  ُترَصف  التي  النفقات  من  التقليل  هو  هنا  باالقتصاد  املقصود 
تقوم  ما  ذلك  ومن  ممكنة)3)،  تكلفة  بأقل  الرضيبية  اإليرادات  عىل  احلصول 
التسجيل  تنفيذ للخدمات عن طريق  الزكاة والرضيبة واجلامرك من  به هيئة 

ينظر: املالية العامة رفعت املحجوب، ص )35).  (((
الترصفات  رضيبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )4( املادة  من  و)ب(  )أ(  الفقرة  ينظر:   (((

العقارية.
ينظر: املالية العامة، رفعت املحجوب، ص )35).  (3(
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والدفع اإللكرتوين دون تدخل برشي مما يقلل من التكاليف املادية، وقرص 
آلية  العقارية  الترصفات  لرضيبة  التفصييل  الدليل  يف  ُبنيِّ  وقد  الزمنية،  املدة 
التنفيذ، حيث يقوم املكلف بدفع الرضيبة بعملية التسجيل عرب موقع اهليئة، 
إلكرتونية،  فاتورة  تصدر  ثم  بيعه  املراد  بالعقار  املتعلقة  البيانات  وتعبئة 
يمكن  رقم  يصدر  التسديد  وبعد  الفاتورة،  رقم  طريق  عن  الدفع  ويكون 
من خالله توثيق نقل العقار عن طريق كتابات العدل أو املوثقني العقاريني 

املعتمدين))).

ينظر: الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية، ص )44).  (((
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المبحث األول
الحاالت المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

في النظام السعودي

يعد نقل ملكية العقار من الترصفات التي ختضع لرضيبة القيمة املضافة 
عند بعض الدول العربية مثل املغرب))) ولبنان))) ........................

فقد ُفرضت رضيبة القيمة املضافة يف املغرب عىل مجيع األعامل العقارية، وعىل عمليات   (((
ويشمل  واملؤثثة،  املفروشة  األماكن  عىل  الواقعة  اإلجيارات  ومجيع  العقارية،  التجزئة 
والنقل،  والسمرسة،  التخزين،  وعمليات  التجاري  لألصل  املادية  غري  العنارص  هذا 

وإجياز األشياء، أو اخلدمات، واستثنيت العمليات التالية:
أ. العمليات املتعلقة باملبنى أو العقار املخصص للسكن الشخيص، واملنجز من طرف 
تتملكها،  التي  واخلدمات  واألشغال  ب. البضائع  املعنويني.  أو  الذاتيني  األشخاص 
باملغرب  املعتمدون  وأعضاؤها  القنصلية  أو  الدبلوماسية  البعثات  منها  تستفيد  أو 
التعامل  ذلك  يف  ويراعى  الدولية،  واملنظامت  الدبلومايس،  الوضع  من  املستفيدون 

باملثل.
املغريب  املضافة  القيمة  عىل  الرضيبة  قانون  من  اخلامس  والباب  الثاين  الباب  ينظر: 

الصادر عام 406)هـ.
كام ُفرضت رضيبة الدخل يف القانون املغريب عىل: العقارات املبنية وغري املبنية والبناءات 
مهام كان نوعها العقارات الزراعي ويدخل يف ذلك املباين واملعدات الثابتة واملتحركة 
عىل  مالكه  يشغله  عقار  تفويت  من  عليه  املحصل  الربح  ذلك  من  وُيعفى  هبا  املرتبطة 
السكن  تفويت  بمناسبة  عليه  املتحصل  والربح  سنوات،   6 منذ  رئيسية  سكني  وجه 
املدنية  السنة  خالل  يقوم  شخص  كل  لدن  من  عليه  املتحصل  والربح  االجتامعي، 
بتفويت عقارات ال يتجاوز جمموع قيمتها مائة وأربعني ألف درهم، والربح املتحصل 

عليه من تفويت حقوق مشاعة يف عقارات فالحية.
ينظر: الباب اخلامس من قانون رضيبة الدخل املغريب الصادر عام 006)م.

ترسي رضيبة القيمة املضافة يف لبنان عىل مجيع األنشطة، والعمليات العقارية ويستثنى   (((
= منها ما ييل: 
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قانون  إصدار  يتم  مل  حيث  واإلمارات)))،  والسودان)))   ...........
فقد  السعودية؛  العربية  اململكة  يف  احلال  هو  كام  العقارية  بالرضيبة  خاص 
العقارية شملت  الترصفات  السعودي الئحًة خاصًة برضيبة  املنظم  أحدث 

الترصفات اخلاضعة هلا، واحلاالت املستثناة منها.

1. الترصفات اخلاضعة لرضيبة الترصفات العقارية:

أ. يف النظام السعودي:

العقارية  بالتعامالت  ترصف  كل  العقارية  الترصفات  لرضيبة  خيضع 
العقار،  ملكية  عن  التنازل  مثل:  حكمه،  يف  وما  كالبيع  املختلفة  بأشكاهلا 

تأجري  ج.  املبنية.  العقارات  بيع  ب.  املبنية.  غري  أرايض  تتناول  التي  العمليات  أ.   =
العقارات املبنية املعدة للسكن.

عىل  الرضيبة  قانون  من   )(6( املادة  من   )(0( والفقرة   )9( والفقرة   )5( املادة  ينظر: 
القيمة املضافة اللبناين الصادر عام )00)م.

واألعامل  السلع واخلدمات  مبيعات  السوداين عىل  املضافة يف  القيمة  الرضيبة  فرضت   (((
العقارات  بيع وإجيار  العقارات  املستثنيات فيام خيص  إال ما استثنى بنص خاص ومن 

املعدة ألغراض السكن اخلاص.
القيمة  عىل  الرضيبة  قانون  من   )37( املادة  من  )ب-5(  والفقرة   )((( املادة  ينظر: 

املضافة السوداين الصادر عام )00)م.
وتوريد  للرضيبة  خاضع  توريد  كل  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  يف  الرضيبة  ترسي   (((
ومن  املعنية،  السلع  استرياد  عىل  وتفرض  للرضيبة،  اخلاضع  به  يقوم  اعتباري 

االستثناءات يف دفع الرضيبة العقارية:
أ. توريد املباين السكنية من خالل بيعها أو إجيارها باستثناء من يتم تطبيق نسبة الصفر. 

ب. توريد األرايض البيضاء.
املضافة  القيمة  قانون رضيبة  من  املادة )46(  من  ))( و)3(  والفقرة   )(( املادة  ينظر: 

اإلمارايت الصادر بمرسوم رقم )8( لسنة 7)0)م.
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واملرابحة  بالتملك،  املنتهية  واإلجارة  التموييل،  والتأجري  والوصية،  واهلبة، 
اإلسالمية، وعقود االنتفاع طويلة األمد التي تزيد مدهتا عىل مخسني )50) 
عامًا))) مهام كانت حالة العقار، أو شكله، أو استخدامه يف وقت الترصف، 
ويشمل مجيع األرايض سواء كانت حتت اإلنشاء أو البناء، وسواء كان العقار 
مفرزًا أو مشاعًا، أو وحدة سكنية، أو غري ذلك من العقارات، وسواء كان 
الترصف موثقًا أو غري موثق)))، وإقليم اململكة العربية السعودية الذي تطبق 
والطبقات  البحر،  وقاع  اإلقليمية،  واملياه  األرايض،  يشمل:  الرضيبة  عليه 
من  خيصها  وما  اجلوي،  واملجال  الطبيعية،  واملوارد  الرتبة،  حتت  الواقعة 
البحرية  واملناطق  املجاورة،  الدول  وبني  بينها  املقسومة  املناطق  يف  حقوق 
عليها  ومتارس  للمملكة،  اإلقليمية  املياه  خارج  الواقعة  البحرية  وشبه 

السيادة وحقوق السيادة، أو الوالية بمقتىض نظامها والقانون الدويل)3).

ب. يف القانون املرصي:

تفرض الرضيبة بسعر )5.)٪( بغري ختفيض عىل إمجايل قيمة الترصف يف 
العقارات املبنية أو األرايض للبناء عليها عدا القرى، سواًء انصب الترصف 
عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا الترصف شاماًل 
كانت  وسواء  ذلك،  غري  أو  منه  سكنية  وحدة  أو  منه  جزءًا  أو  كله  العقار 

ينظر: حماسبة الزكاة والرضيبة د. عبد اهلل احلمود، ص )508).  (((
ينظر: املادة ))( من الالئحة التنفيذية لنظام رضيبة الترصفات العقارية.  (((

ينظر: النظم السياسية، د. ربيع متويل، ص ))6(، والنظم السياسية الدولة واحلكومات،   (3(
داود  د.  واحلكومة،  الدولة  السياسية  والنظم   ،)((-((( ص  شيحا،  إبراهيم  د.  أ. 

الباز، ص )38-37).
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املنشآت مقامة عىل أرض مملوكة للمول أو للغري، وسواء كانت عقود هذه 
الترصفات مشهرًة أو غري مشهرًة))).

ج. يف القانون األردين:

ُتفَرض رضيبة عىل أي عقار وتستويف دوائر تسجيل األرايض من البائع 
أو الواهب رضيبة قدرها )4٪( من املبلغ الذي ُيستوىف رسم التسجيل عىل 

أساسه))).

2. احلاالت املستثناة من فرض رضيبة الترصفات العقارية:

ُيقصد باالستثناء الرضيبي: »ميزة مالية يقررها املرشع تنطوي عىل عدم 
للشخص  القانون  هذا  لتضاعيف  وفقًا  الرضيبي  الترشيع  ألحكام  اخلضوع 

الطبيعي أو املعنوي العتبارات اقتصادية واجتامعية وسياسية ودولية«)3).

الالئحة  من  الثالثة  املادة  من  )أ(  الفقرة  بينت  السعودي  النظام  ففي 
رقم  املالية  وزير  بقرار  املعدلة  العقارية  الترصفات  لرضيبة  التنفيذية 
الرضيبة  دفع  من  املستثناة  احلاالت  6/7/)44)هـ)4)،  وتاريخ   )(((9(

يوليو  يف  الصادر   )(58( رقم  املرصي  الدخل  رضيبة  قانون  من   )4(( املادة  ينظر:   (((
8)0)م..

ينظر: املادة ))( من قانون رضيبة بيع العقار األردين رقم )48( لسنة 976)م.  (((
الرضيبة عىل القيمة املضافة وتطبيقاهتا يف الترشيعات املقارنة، د. ذو الفقار الساعدي،   (3(
العربية  اململكة  يف  املضافة  القيمة  لرضيبة  التنظيمية  األطر  وينظر:   ،)(83( ص 

السعودية، أ. د. سلطان السلطان، ص )5) -6)).
يوم   ،)99( السنة   )4867( العدد  يف  القرى  أم  بجريدة  الالئحة  عىل  التعديل  ُنرِش   (4(

اجلمعة 9 مجادى اآلخرة )44)هـ، املوافق )) يناير ))0)م.
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من  حالة  أي  يستثني  أن  املالية  لوزير  وحيق  جزئي،  بشكل  أو  كامل  بشكل 
احلاالت بموجب قرار وزاري)))، مع وجوب تسجيل العقار يف هيئة الزكاة 
دفع  من  االستثناء  أو  باإلعفاء  يفيد  ما  عىل  للحصول  واجلامرك؛  والرضيبة 
العدل  اإلفراغ يف وزارة  ُتقَبل عملية  لن  العقارية؛ حيث  الترصفات  رضيبة 

دون التسجيل، علاًم بأنه ال ختضع املعاملة للرضيبة إال مرًة واحدًة))).

للنظام  وفقًا  التفصيل  من  بيشء  احلاالت  هذه  عن  نتكلم  وسوف 
السعودي أوالً ثم القانون املرصي ثم القانون األردين.

وهذه احلاالت هي:

العقارية  التصرفات  المستثناة من ضريبة  الحاالت  األول:  المطلب 
العتبارات ُأسرية واجتماعية أو خيرية:

أوالً: الترصف يف العقار لغرض قسمة تركة العقار بني الورثة أو توزيعها:

املقصود بالرتكة لغًة:

اليشء املرتوك وهي مجع تركات، ومنه ترك امليت ماالً خلفه)3).

اصطالحًا:

من  ومنهم  التعريف،  يف  توسع  من  فمنهم  للرتكة،  تعريفات  عدة  هناك 
عليها،  املرتتبة  احلقوق  يف  وال  حكمها  يف  يؤثر  ال  االختالف  وهذا  ضيق، 

ينظر: الفقرة )أ -5)( من املادة )3( من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية.  (((
ينظر: حماسبة الزكاة والرضيبة، د. عبد اهلل احلمود، ص )3)5).  (((

ينظر: لسان العرب البن منظور )0)/406(، املصباح املنري للفيومي، ص )43).  (3(
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أمواالً  أكانت  سواًء  امليت  خلفه  الذي  احلق  بأهنا:  تعريفها  يمكن  وعليه 
منقولة أم غري منقولة، بعد سداد الدين الذي عليه))).

األنصبة  وفق  اإلسالمية  الرشيعة  هبا  أمرت  الورثة  بني  الرتكة  وقسمة 
مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  امهنع هللا يضر  ابن عباس  فقد جاء يف حديث  املفروضة 
قال: ))أحلقوا الفرائض بأهلها، فام بقي فهو ألوىل رجل ذكر(())). والترصف 
العقاري يف هذه احلالة مستثنى من دفع الرضيبة يف النظام السعودي فاالنتقال 

جربي.

ويشرتط الستثناء هذه احلالة رشطان مها:

). أن تكون هذه الترصفات العقارية وفقًا لصك حرص الورثة.

). أن تكون هذه الترصفات العقارية حمصورًة عىل توزيع وتقسيم الرتكة 
يف حدود األنصبة الرشعية، وما زاد عن ذلك من أعامل ال يدخل حتت هذا 
االستثناء)3). مثال ذلك: نقل العقار كحصة االبن من تركة والده املتوىف فإن 
نقل امللكية مستثناة من دفع الرضيبة)4)، أما لو قام أحد الورثة ببيع نصيبه يف 
خليل  خمترص  رشح   ،)759/6( عابدين  البن  املختار  الدر  عىل  املحتار  رد  ينظر:   (((
اخِلْن  ُمصطفى  الشافعي  اإلمام  مذهب  عىل  املنهجي  الفقه   ،)(96/8( للخريش 

وآخرون )5/)7(، كشاف القناع عن متن اإلقناع للبهويت )4/)40).
أخرجه البخاري يف كتاب الفرائض، باب: مرياث الولد من أبيه وأمه، برقم ))673)   (((
)50/8)(، ومسلم يف كتاب الفرائض، باب: أحلقوا الفرائض بأهلها، برقم )5)6)) 

.(59/5(
ينظر: الفقرة )أ -)( من املادة )3( من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية،   (3(

والفقرة ))( من املادة )4( من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
ينظر: حماسبة الرضيبة وتطبيقاهتا، د. عبد العزيز الصالح، ص ))))).  (4(
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العمل غري مستثنى. وقد  أو لغريهم فإن هذا  الورثة اآلخرين  العقار ألحد 
من  تدفع  إضافية  مبالغ  بدون  عالية  بدقة  العقار  يف  الرتكة  تقسيم  يصعب 
متلك  بني  فرق  ال  حيث  باالستثناء  شموهلا  املناسب  فمن  األطراف؛  بعض 
الوريث للعقار أو حصوله عىل ثمنه نقدًا من أحد الورثة إلمتام عملية قسمة 

بينهم. الرتكة 

فقد  الورثة،  بني  الرتكة  قسمة  حالة  يستثِن  فلم  املرصي  القانون  وأما 
فرض رضيبة عىل العقار املوروث يف القانون رقم )58)( لسنة 8)0)م بعد 
القانون  3)0)م))). وكذلك  لسنة  القانون رقم )))(  أن كانت مستثناة يف 

األردين أخذ بعدم االستثناء))).

ثانيًا: الترصف يف العقار بدون مقابل لوقف ذري أو أهيل:

تعريف الوقف لغًة:

ث)3)، وهو مصدر، ومنه  الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل عىل متكُّ
وقف األرض عىل املساكني أي حبسها)4).

ينظر: املادة ))4( من قانون رضيبة الدخل املرصي.  (((
ينظر: املادة )4( من قانون رضيبة بيع العقار األردين.  (((

ينظر: مقاييس اللغة البن فارس )35/6)).  (3(
ينظر: لسان العرب البن منظور )359/9).  (4(
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اصطالحًا:

حبس مال حيصل االنتفاع به مع بقاء أصله بقطع الترصف يف رقبته عىل 
مرصف مباح موجود))).

يف  العقارية  الترصفات  رضيبة  استثنى  عندما  السعودي  النظام  وأحسن 
الترصف يف العقار بغرض الوقف من أجل احلث عىل العمل الوقفي أخذًا 
احلارث  بن  عمرو  روى  ملا  العقار  وقف  يف  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  بعمل 
قال: »ما ترك رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص عند موته درمهًا وال دينارًا، وال عبدًا، 
وال أمًة، وال شيئًا إال بغلته البيضاء، وسالحًا، وأرضًا جعلها صدقة«)))، كام 
استثناؤها.  املناسب  فمن  مايل  مقابل  بدون  تتم  العقارية  العملية  هذه  وأن 

وُيشرتط لتطبيق هذه احلالة رشطان مها:

). أن يكون هذا الترصف العقاري األول لصالح الوقف ابتداًء)3).

). أن يكون الترصف يف العقار لوقف ذري أو أهيل)4). مثال ذلك: نقل 
العقار ووقفه لألبناء، فإن هذا العمل مستثنى من الرضيبة.

خليل  خمترص  رشح   ،)((9/6( للكاساين  الرشائع  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع  ينظر:   (((
للخريش )78/7(، مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج للرشبيني )3/))5(، 

كشاف القناع للبهويت )40/4)).
أخرجه البخاري يف كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم )739)) )4/)).  (((

ينظر: حماسبة الرضيبة وتطبيقاهتا، د. عبد العزيز الصالح، ص ))))).  (3(
العقارية،  الترصفات  التنفيذية لرضيبة  الالئحة  املادة )3( من  الفقرة )أ-)( من  ينظر:   (4(

والفقرة ))( من املادة )4( من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
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السعودي  النظام  القانون املرصي))) والقانون األردين))) مع  يتوافق  ومل 
العقاري  الترصف  عملية  عىل  رضيبة  ُفرضت  حيث  احلالة،  هذه  باستثناء 

للوقف.

ثالثًا: الترصف بوقف العقار جلهة أو مجعية خريية مرخصة:

عىل  التشجيع  باب  من  خريية  جلهة  الوقف  السعودي  النظام  استثنى 
يف  مقابل  يوجد  ال  وأنه  سيام  ال  اخلريية،  للجهات  العقارات  بوقف  القيام 

العملية. ويشرتط هلذه احلالة رشطان مها:

أ. أن يكون هذا الترصف العقاري األول لصالح الوقف.

ب. أن يكون الوقف جلهة أو مجعية خريية مرخص هلا من قبل الدولة، 
والتنمية  البرشية  املوارد  وزارة  عليها  ترشف  التي  اخلريية  اجلهات  مثل 
مرخصة،  خريية  جلمعية  مالكها  من  العقار  نقل  ذلك:  مثال  االجتامعية)3). 
مبنى  ببيع  شخص  قام  لو  أما  االستثناء)4)،  يف  يدخل  العمل  هذا  فإن 
لرضيبة  ختضع  العملية  هذه  فإن  معني  بمبلغ  خريية  جلمعية  وقف  سكني 
الترصفات العقارية حيث إهنا متت بمقابل مايل. ومل يستثِن القانون املرصي 
اخلريية  األوقاف  أمالك  كافة  أعفى  فقد  األردين  القانون  أما  احلالة)5)،  هذه 

ينظر: املادة ))4( من قانون رضيبة الدخل املرصي.  (((
ينظر: املادة )4( من قانون رضيبة بيع العقار األردين.  (((

العقارية،  الترصفات  التنفيذية لرضيبة  الالئحة  املادة )3( من  الفقرة )أ-)( من  ينظر:   (3(
والفقرة ))( من املادة )4( من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.

ينظر: حماسبة الرضيبة وتطبيقاهتا، د. عبد العزيز الصالح، ص ))))).  (4(
ينظر: املادة ))4( من قانون رضيبة الدخل املرصي.  (5(
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والرسوم  الرضائب  من  إدارهتا  تتوىل  التي  الدولة  قبل  من  مبارشة  امُلستغلَّة 
عىل اختالف أنواعها، واألوقاف اخلريية املستغلة من قبل أشخاص آخرين 

ال تدخل يف هذا االستثناء))).

رابعًا: الترصف بنقل العقار بموجب وصية رشعية:

الوصية لغًة:

ِء ... َوَصْلُتُه،، والعهد إىل الغري))). ْ َء بِاليشَّ ْ َوَصْيُت اليشَّ

اصطالحًا:

اسم ملا أوجبه امُلويِص يف ماله بعد موته. وبه تنفصل عن البيع، واإلجارة، 
واهلبة؛ ألن شيئًا من ذلك ال حيتمل اإلجياب بعد املوت)3).

الوصية  بموجب  العقار  نقل  حالة  باستثناء  السعودي  املنظم  وأحسن 
الرشعية من رضيبة الترصفات العقارية والتحديد بام ال يزيد عن ربع الرتكة 
ملا روى عامر بن سعد عن أبيه هنع هللا يضر قال جاءنا رسول اهلل مـلسو هيلع هللا ىلص 
وأنا  ترى  ما  يب  »بلغ  فقلت:  الوداع،  حجة  زمن  يب  اشتد  وجع  من  يعودين 
قلت:  ))ال((  قال:  مايل؟«  بثلثي  أفأتصدق  يل،  ابنة  إال  يرثني  وال  مال،  ذو 
»بالشطر؟« قال: ))ال(( قلت: »الثلث؟« قال: ))الثلث والثلث كثري. إنك أن 
الرضائب  من  اخلريية  األوقاف  إعفاء  قانون  من   )3( املادة  من   )(( الفقرة  ينظر:   (((

والرسوم األردين رقم )36( لسنة 973)م.
ينظر: لسان العرب البن منظور )5)/87)(، املصباح املنري للفيومي، ص ))34).  (((

رشد  البن  املقتصد  وهناية  املجتهد  بداية   ،)333/7( للكاساين  الصنائع  بدائع  ينظر:   (3(
)4/)))(، مغني املحتاج للرشبيني )66/4(، الكايف يف فقه اإلمام أمحد البن قدامة 

.((65/((
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تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالًة يتكففون الناس، وإنك لن ُتنفق 
نفقة تبتغي هبا وجه اهلل إال أجرت عليها، حتى ما جتعل يف يف امرأتك(())).

وهذا االستثناء هيدف إىل التيسري عىل الناس والتخفيف عليهم.
ويشرتط الستثناء هذه احلالة رشطان مها:

). أن تكون الوصية بام ال يزيد عن ربع تركة املويص.
الوصية لشخص  ُوثِّقت  فلو  نظامًا))).  ُوثِّقت  الوصية  ). أن تكون هذه 
بالثلث فإن هذا الترصف يكون خاضعًا للرضيبة بشكل كامل حيث ختطت 
االستثناء  يف  عليها  املنصوص  القواعد  خيالف  ما  وهو  الرتكة  ربع  الوصية 

الوارد يف الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية)3).
أما القانون املرصي فقد استثناء دفع الرضيبة العقارية إذا كانت الوصية 
عدا  وما  الوصية،  مقدار  حتديد  دون  فقط  األزواج  أو  الفرع  أو  لألصول 
هؤالء فإنه ترسي عليهم فرض الرضيبة)4). وأما القانون األردين فلم يستثِن 

هذه احلالة)5).

برقم  رأساه،  وا  أو  وجع  إين  املريض  قول  باب  املرىض،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (((
)5668) )0/7))(، ومسلم يف كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم )8)6)) 

.(7(/5(
العقارية،  الترصفات  التنفيذية لرضيبة  الالئحة  املادة )3( من  الفقرة )أ-6( من  ينظر:   (((

والفقرة )6( من املادة )4( من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
ينظر: حماسبة الزكاة والرضيبة، د. عبد اهلل احلمود، ص )4)5).  (3(

النظم الرضيبية، مدخل  الدخل املرصي، وينظر:  قانون رضيبة  املادة ))4( من  ينظر:   (4(
حتلييل مقارن، سعيد عثامن، ص )77).

ينظر: املادة )4( من قانون رضيبة بيع العقار األردين.  (5(
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خامسًا: الترصف بنقل العقار بصفة اهلبة للزوج أو الزوجة أو أحد األقارب 
حتى الدرجة الثانية:

مفهوم اهلبة لغًة:

سمي  املعطي  من  كثرت  وإذا  والغرض،  الِعَوض  عن  اخلالية  العطية 
ابًا، وهو من صيغ املبالغة))) وهَّ

اصطالحًا:

ماالً  الترصف  جائز  متليك  هي:  متقاربة  تعريفات  بعدة  اهلبة  فت  ُعرِّ
تسليمه من غري وجوب عىل  أو عقارًا موجودًا مقدورًا عىل  منقوالً  معلومًا 

قيد احلياة بال ِعَوض))).

الترصفات  رضيبة  من  احلالة  هذه  استثناء  هيدف  السعودي  النظام  ويف 
الرضيبة،  سداد  عدم  يف  اهلبة  استغالل  من  للحد  ضابط  وضع  إىل  العقارية 
والتوسعة والتخفيف عىل من يرغب هببة العقار إىل أقاربه أخذًا بحديث أيب 
))يا نساء املسلامت، ال حتقرن  مـلسو هيلع هللا ىلص قال:  النبي  هنع هللا يضر أن  هريرة 

جارُة جلارهتا، ولو فرسنَّ شاة(()3).

ينظر: لسان العرب البن منظور ))/803).  (((
ينظر: رد املحتار عىل الدر املختار البن عابدين )687/5(، رشح خمترص خليل للخريش   (((

)5/7)(، مغني املحتاج للرشبيني )3/ 559(، كشاف القناع للبهويت )98/4)).
برقم  والتحريض عليها،  اهلبة وفضلها  باب  اهلبة وفضلها،  البخاري يف كتاب  أخرجه   (3(
بالقليل  ولو  الصدقة  عىل  احلث  باب  الزكاة،  كتاب  يف  ومسلم   ،)(53/3(  ((566(

وال متتنع من القليل الحتقاره، برقم )030)) )93/3).



474
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

حقيقة ضريبة التصرفات العقارية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

ويشرتط الستثناء اهلبة من الرضيبة يف النظام السعودي رشطان مها:

). أن يكون هبة العقار إىل الزوج أو الزوجة، أو األقارب حتى الدرجة 
الثانية: اآلباء وإن علوا، واألبناء وإن نزلوا.

). توثيق اهلبة لدى اجلهات املختصة))). فلو قام شخص هببة عقار ألخيه 
احلاالت  من  يعد  ال  األخ  ألن  للرضيبة؛  خاضع  الترصف  هذا  فإن  الشقيق 

املستثناة؛ إذ هو من الدرجة الثالثة من درجات القرابة.

وأما عن القانون املرصي فقد توافق مع النظام السعودي يف عدم فرض 
أو  األزواج  أو  لألصول  هبًة  العقار  كان  إذا  العقاري  الترصف  عىل  رضيبة 

الفروع حتى الدرجة الثانية))).

الثالثة،  الدرجة  حتى  احلالة  هذه  يف  فتوسع  األردين  القانون  وأما 
واألخوة  الزوجني،  وبني  والفروع  األصول  بني  اجلارية  اهلبة  استثنى  حيث 

واألخوات)3).

ينظر: الفقرة )أ - 6( من املادة )3( من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية،   (((
والفقرة )6( من املادة )4( من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية، وحماسبة 

الزكاة والرضيبة، د. عبد اهلل احلمود، ص )4)5).
النظم الرضيبية، مدخل  الدخل املرصي. وينظر:  قانون رضيبة  املادة ))4( من  ينظر:   (((

حتلييل مقارن، سعيد عثامن، ص )77).
ينظر: الفقرة )أ( من املادة )4( من قانون رضيبة بيع العقار األردين.  (3(
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املؤقت  اليد  وضع  أو  امللكية  نزع  حاالت  يف  العقار  بنقل  الترصف  سادسًا: 
عىل العقار:

املقصود بالنزع لغًة:

من  ونزعه  يشء،  قلع  عىل  يدل  صحيح  أصل  والعني  والزاي  النون 
مكانه))).

اصطالحًا:

مسميات  جاءت  وإنام  الفقهاء،  كتاب  يف  امللكية  نزع  مصطلح  يظهر  مل 
أخرى مثل: اجلرب الرشعي، أو اإلكراه الرشعي، أو اإلكراه بحق، أو االنتزاع 
عامًا  كان  وإنام  فقط،  العامة  للمنفعة  امللكية  نزع  عىل  يقرصوه  ومل  القهري، 
املدين جربًا  مال  بأي سبب، كأخذ  قهرًا  املال  انتزاع  إىل ذلك  يشمل إضافة 

لبيعه، ووفاء ما عليه من دين))).

امللكية  نزع  العقارات  ملكية  نزع  لنظام  التنفيذية  الالئحة  وعرفت 
للمنفعة العامة أنه: »استمالك العقارات سواء أكانت مملوكًة لفرد أو منشأة 
واخلدمات  املرافق،  توسيع  أو  إنشاء  أجل  من  حكومية  مصلحة  أو  خاصًة 

العامة، لتحقيق منفعة عامة«)3).
ينظر: مقاييس اللغة البن فارس )5/5)4).  (((

ينظر: جممع األهنر رشح ملتقى األبحر البن داماد أفندي ))/ 3(، رشح خمترص خليل   (((
للخريش )9/5(، روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي )3/)6(، املبدع رشح املقنع 

البن مفلح )7/4).
للمنفعة  العقارات  ملكية  نزع  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )(( املادة  من   )3( الفقرة   (3(

العامة ووضع اليد الصادر بتاريخ ))/)/437)هـ املوافق 3)/))/5)0)م.
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الذين  املواطنني  عىل  املالية  التكلفة  ختفيف  إىل  االستثناء  هذا  وهيدف 
ُنزِعت ملكيتهم من العقار حيث إن الرضيبة تقع عىل عاتق البائع، ولكن ملا 
فعل  باالستثناء، كام  االعتبار  ُأخذ  البائع  إرادة  الترصف وقع دون  كان هذا 
عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر ملا أراد توسعة املسجد احلرام وكثر الناس، وسع 
املسجد واشرتى دارًا وهدمها، وزادها فيه، وهدم عىل قوم من جريان املسجد 
استخلف  فلام  ذلك،  بعد  أخذوها  حتى  األثامن  هلم  ووضع  يبيعوا،  أن  أبوا 
عثامن بن عفان هنع هللا يضر ابتاع منازل، فوسع هبا املسجد، وأخذ منازل أقوام، 
حلمي  عيل  جرأكم  إنام  فقال:  البيت،  عند  منه  فضجوا  أثامهنا،  هلم  ووضع 
إىل  أمر هبم  ثم  فأقررتم ورضيتم،  هنع هللا يضر هذا  بكم عمر  فقد فعل  عنكم، 
فيهم عبد اهلل بن خالد بن أسيد، فخىل سبيلهم))). فقد  احلبس، حتى كلمه 
العامة  املصلحة  تقديم  وجب  حتى  املنازل  أصحاب  إرضاء  حماولة  جرت 
عىل املصلحة اخلاصة، واالستثناء من دفع الرضيبة هو من قبيل هذا الباب، 
ويشرتط لتطبيق هذه احلالة أن يكون نزع امللكية للمصلحة العامة وفقًا لنظام 
نزع امللكية للمنفعة العامة، أما إذا كان نزع امللكية قصد منه استيفاء دين، أو 
احلالة ختضع هذه  فإنه يف هذه  نزاع  بسبب  تنفيذًا حلكم قضائي حصل  كان 
الترصفات للرضيبة وال تستثنى))). فلو صدر حكم قضائي هنائي ببيع عقار 
البائع،  عىل  املرتتبة  املبالغ  لتسديد  التمويل  رشكات  إلحدى  جربًا  شخص 

ينظر: األحكام السلطانية للاموردي، ص )46)).  (((
ينظر: الفقرة )أ - 5( من املادة )3( من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية،   (((

والفقرة )5( من املادة )4( من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.



477
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

حقيقة ضريبة التصرفات العقارية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

فإن هذا الترصف العقاري يكون خاضعًا لرضيبة الترصفات العقارية حيث 
مل ُتنَزع امللكية للمصلحة العامة))).

أما القانون املرصي فقد توسع يف هذه احلالة حيث استثنى فرض رضيبة 
للمنفعة  أو  العامة،  للمنفعة  امللكية  نزع  حال  يف  العقاري  الترصف  عىل 

التحسينية، أو البيوع اجلربية عىل العقار سواًء كانت إدارية أو قضائية))).

ومل يتطرق القانون األردين هلذه احلالة)3).

العقارية  التصرفات  المستثناة من ضريبة  الحاالت  الثاني:  المطلب 
العتبارات مالية أو اقتصادية:

أو  االعتباريني  لألشخاص  أو  حكومية  جلهة  العقار  بنقل  الترصف  أوالً: 
للجهات واملشاريع ذات النفع العام:

تكاليف  احلكومية  اجلهات  حتميل  عدم  إىل  السعودي  النظام  هيدف 
العامة،  السلطات  العقار، ويقصد هبا:  بنقل  الترصف  مالية إضافية يف حال 
النفع  ذات  واملشاريع  العامة،  اهليئات  مثل  املحلية،  اإلدارة  ووحدات 
االستخدام  أو  اخلاص  االستخدام  ذلك  من  القصد  أكان  سواًء  العام)4)، 

ينظر: حماسبة الزكاة والرضيبة، د. عبد اهلل احلمود، ص )4)5).  (((
النظم الرضيبية، مدخل  الدخل املرصي. وينظر:  قانون رضيبة  املادة ))4( من  ينظر:   (((

حتلييل مقارن، سعيد عثامن، ص )77).
ينظر: املادة )4( من قانون رضيبة بيع العقار األردين.  (3(

بموجب  الصفة  هذه  حتمل  التي  واملؤسسات  اجلهات  هنا:  العام  بالنفع  يقصد  ينظر:   (4(
نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية.
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لغرض جتاري))). فلو قامت إحدى اجلهات احلكومية برشاء عقار من أحد 
تلك  أنشطة  يف  العقار  هذه  استخدام  منه  واهلدف  معني،  بمبلغ  األشخاص 
العقاري  الترصف  هذا  فإن  اجلهة،  لتلك  ربحية  إيرادات  حتقيق  أو  اجلهة 

معفى من دفع الرضيبة.

ومل يتطرق القانون املرصي وال القانون األردين الستثناء هذه احلالة))).

ثانيًا: الترصف بنقل العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة:

النظام  يف  العقارية  الترصفات  رضيبة  من  االستثناء  هذا  من  واهلدف 
السعودي اإلذن للجهات احلكومية بالترصف بالعقار بصفة السلطة العامة 
وفقًا لألنظمة التي متنحها احلق يف هذا الترصف، وُيقصد منه املساعدة يف أداء 

الدور املنوط هبا لصالح الدولة خاصًة أن البائع هو من سيتحمل الرضيبة.

ويشرتط يف هذه احلالة رشطان مها:

). أن يكون الترصف بالعقار من جهة احلكومة يف إطار السلطة العامة 
والقروية  البلدية  وزارة  مثل:  اخلاص  القطاع  منافسة  به  ُيقَصد  ال  الذي 

واإلسكان، وهيئة عقارات الدولة)3).

العقارية  الترصفات  لرضيبة  التنفيذية  الالئحة  من   )3( املادة  من  )أ-3(  الفقرة  ينظر:   (((
الفقرة )3( من املادة )4( من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.

ينظر: املادة ))4( من قانون رضيبة الدخل املرصي، واملادة )4( من قانون رضيبة بيع   (((
العقار األردين.

ينظر: الفقرة )4( من املادة )4( من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.  (3(
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). أال يكون الترصف بالعقار يف إطار النشاط االقتصادي، أو التجاري، 
عقار  ببيع  واإلسكان  والقروية  البلدية  وزارة  قامت  فلو  االستثامري))).  أو 
الدولة  دعم  إطار  يف  والتكلفة  معني،  بمبلغ  املواطنني  أحد  إىل  سكني 
يكون  لن  العقاري  النقل  فإن هذا  أجل احلصول عىل سكن  للمواطنني من 
التجارية  الربامج  ألحد  وفقًا  العملية  هذه  كانت  لو  بينام  للرضيبة،  خاضعًا 

بالوزارة فإهنا تكون خاضعًة للرضيبة.

فقد  األردين  القانون  أما  احلالة)))،  هلذه  ق  ُيتطرَّ مل  املرصي  القانون  ويف 
العامة  واملؤسسة  اإلسكان  مؤسسة  بني  اجلارية  البيع  عقود  حالة  استثنى 
املنتفعني من مشاريع أي منها،  للضامن االجتامعي والتطوير احلرضي وبني 
وبني مجعيات اإلسكان التعاونية وأعضائها، وكذلك عقود البيع اجلارية بني 
فوائد وبني  بدون  لت  ُموِّ التي  الفردية  اإلسكان  ملشاريع  والرشكات  البنوك 

املستفيدين من تلك املشاريع، وذلك عند إعادة تسجيلها بأسامئهم)3).

أو  للتمويل  كضامن  استخدامه  لغرض  مؤقتة  بصفة  بالعقار  الترصف  ثالثًا: 
االئتامن:

العقارية عىل  الترصفات  السعودي إىل عدم فرض رضيبة  النظام  هيدف 
العقار الذي ُنِقل بصفة مؤقتة كالرهن وغريه.

العقارية،  الترصفات  التنفيذية لرضيبة  الالئحة  املادة )3( من  الفقرة )أ-4( من  ينظر:   (((
والفقرة )4( من املادة )4( من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية، وحماسبة 

الزكاة والرضيبة، د. عبد اهلل احلمود، ص )4)5).
ينظر: املادة ))4( من قانون رضيبة الدخل املرصي.  (((

ينظر: الفقرة )ب( من املادة )4( من قانون رضيبة بيع العقار األردين.  (3(
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ويشرتط هلذه احلالة ثالثة رشوط:

). أن يكون نقل العقار بصفة مؤقتة لغرض ضامن متويل أو ائتامن، أما 
لو ُنِقل العقار بصفة دائمة كأن ُيباع العقار املرهون ألخذ املبلغ املتبقي، ففي 
انتقل األمر من مؤقت  الترصف؛ حيث  ُتفرض رضيبة عىل هذا  احلالة  هذه 

إىل دائم))).

بسداد  تنتهي  مؤقت  نقل  العملية  هذه  أن  ُتثبت  مستندات  وجود   .(
املديونية عىل الشخص األصيل))).

املديونية املستحقة  العقار إىل صاحبه األصيل بعد سداد كامل  3. إعادة 
عليه)3). فلو أخذ شخص متوياًل ماليًا من رشكات التمويل أو البنوك، وقام 
الترصفات  العملية ال ختضع لرضيبة  فإن هذه  اجلهة  لدى هذه  منزله  برهن 
العقارية حيث إن النقل مؤقت، لكن لو ُنِقل العقار بصفة دائمة فإنه يدخل 

حتت رضيبة الترصفات العقارية.

ومل يستثِن القانون املرصي وال القانون األردين هذه احلالة)4).

ينظر: الفقرة )7( من املادة )4( من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.  (((
العقارية.  الترصفات  لرضيبة  التفصييل  الدليل  من   )4( املادة  من   )7( الفقرة  ينظر:   (((

وتنظيم وحماسبة الرضيبة د. خالد الفيفي، ص )08)).
ينظر: الفقرة )أ - 7( من املادة )3( من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية،   (3(

والفقرة )7( من املادة )4( من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
ينظر: املادة ))4( من قانون رضيبة الدخل املرصي، واملادة )4( من قانون رضيبة بيع   (4(

العقار األردين.
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رابعًا: الترصف بنقل ملكية العقار بني البنوك أو رشكات التمويل:

رشكات  بني  أو  البنوك  بني  مستفيد  عقار  ُنِقل  إذا  احلالة  هذه  وصورة 
نقل  هو  النقل  ألن  رضيبة؛  العملية  هذه  عىل  ُيفرض  ال  فإنه  التمويل 

للمديونيات بني هذه اجلهات وفقًا لعقود اإلجارة املنتهي بالتمليك.

ويشرتط هلذه احلالة رشطان مها:

). أال تتغري صفة العقار أو املستفيد، أو صفة العقار يف العقود املختلفة 
لنقل املديونيات بني جهات التمويل))).

املديونية  كامل  سداد  اكتامل  حتى  مؤقتًا  النقل  هذا  يكون  أن   .(
أحد  مع  عقار  إجارة  عقد  بعمل  األشخاص  أحد  قام  فلو  املستحقة))). 
املصارف اإلسالمية عىل أن يسدد قيمة العقار بالتقسيط، وخالل هذه املدة 
رغب أن ينقل هذه املديونية إىل مرصف آخر مقابل ختفيض تكلفة التمويل 
أن  عىل  للرضيبة  ختضع  ال  العقاري  الترصف  عملية  فإن  املتبقية،  املدة  عن 

يكون النقل مؤقتًا وال يكون هناك تغيري يف املستفيد أو وصف العقار.

ومل يتكلم القانون املرصي وال القانون األردين عن استثناء هذه احلالة)3).

العقارية،  الترصفات  لرضيبة  التفصييل  الدليل  من   )4( املادة  من   )7( الفقرة  ينظر:   (((
وحماسبة الرضيبة وتطبيقاهتا، د. عبد العزيز الصالح، ص )5))).

ينظر: الفقرة )7( من املادة )4( من لدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.  (((
ينظر: املادة ))4( من قانون رضيبة الدخل املرصي، واملادة )4( من قانون رضيبة بيع   (3(

العقار األردين.
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العقارية  الترصفات  تاريخ رسيان الئحة  العقار قبل  بنقل  الترصف  خامسًا: 
وذلك تنفيذًا لعقود اإلجارة بغرض التملك وعقود اإلجيار التموييل:

التي  العقارات  ملكية  نقل  العقاري  الترصفات  تطبيق رضيبة  من  ُيعفى 
أو عقود إجيار متوييل  املشرتي بموجب عقود إجارة،  قبل  سبق حيازهتا من 
العقارية))). مثال ذلك:  الترصفات  العمل برضيبة  تاريخ رسيان  مربمة قبل 
قيام أحد األفراد بإجراء عقد عىل نظام اإلجارة اإلسالمي يف عام 3)0)م، 
ويف عام 3)0)م، تم إفراغ ذلك العقار لصاحله بعد سداده لكامل األقساط 

املستحقة عىل العقار.

ومل يتطرق القانون املرصي والقانون األردين هلذه احلالة))).

أو  العقار بصورة مؤقتة بني أمني احلفظ والصندوق  بنقل  سادسًا: الترصف 
أمناء احلفظ لصندوق واحد:

ملكية  نقل  حال  يف  العقارية  الترصفات  رضيبة  من  اإلعفاء  املقصود 
أو  له  تابع  نظامي  حفظ  أمني  إىل  عقاري  صندوق  من  إفراغه  أو  العقار، 

العكس، أو فيام بني أمناء حفظ لذات الصندوق)3).

ينظر: حماسبة الزكاة والرضيبة، د. عبد اهلل احلمود، ص5)5، وتنظيم وحماسبة الزكاة،   (((
د. خالد الفيفي، ص )08)).

ينظر: املادة ))4( من قانون رضيبة الدخل املرصي، واملادة )4( من قانون رضيبة بيع   (((
العقار األردين.

وحماسبة  وتنظيم   ،)5(5( ص  احلمود،  اهلل  عبد  د.  والرضيبة،  الزكاة  حماسبة  ينظر:   (3(
الزكاة د. خالد الفيفي، ص )08)).
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ويشرتط هلذه احلالة رشوط:
). أن يتم نقل العقار بصفة مؤقتة ألمني احلفظ والصندوق أو العكس 

أو بني أمناء احلفظ لصندوق واحد.
واللوائح  املالية،  السوق  نظام  ألحكام  وفقًا  العقار  نقل  يتم  أن   .(

والتعليامت الصادرة بناء عليه.))).
ومل يتكلم القانون املرصي وال القانون األردين عن هذه احلالة))).
سابعًا: الترصف بتقديم العقار كحصة عينية يف رأس مال الرشكات:

هيدف النظام السعودي من هذا االستثناء إىل تيسري املعاملة عىل الرشكات 
التي ترغب بنقل ملكية العقار إىل رأس مال الرشكة، وتقديمه كحصة عينية.

ويشرتط هلذه احلالة ثالثة رشوط:
). عدم الترصف يف احلصص أو األسهم املقابلة ملدة ال تقل عن مخس 

سنوات من تاريخ تسجيل امتالك األسهم أو احلصص املقابلة للعقار.
يرغب  التي  املسامهة  الرشكة  لصالح  العقار  بإفراغ  املالك  يقوم  أن   .(

الدخول فيها كرشيك.
حسابات  مراجع  من  املدققة  املالية  القوائم  بحفظ  الرشكة  تقوم  أن   .3

خارج معتمد خالل هذه املدة)3).

ينظر: الفقرة )أ -9( من املادة )3( من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية،   (((
والفقرة )9( من املادة )4( من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.

ينظر: املادة ))4( من قانون رضيبة الدخل املرصي، واملادة )4( من قانون رضيبة بيع   (((
العقار األردين.

ينظر: الفقرة )أ -0)( من املادة )3( من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية   (3(
الفقرة )0)( من املادة )4( من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.
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باعتباره  مسامهة  رشكة  يف  الدخول  شخص  يرغب  عندما  ذلك  ومثال 
رشيكًا مع عدد املسامهني من األصليني، وتقديم أحد العقارات التي يملكها 
الرشكة  مال  رأس  يف  حصته  مقابل  ريال،  ماليني  عرشة  بمبلغ  واملقدرة 

املسامهة، فإن إفراغ هذا العقار ال خيضع لرضيبة الترصفات العقارية.

وقد توافق القانون املرصي مع النظام السعودي يف استثناء هذه احلالة إذا 
الترصف  املسامهة برشط عدم  العقار كحصة عينية يف رأسامل رشكات  م  ُقدِّ

يف األسهم املقابلة هلا ملدة مخس سنوات))).

وأما القانون األردين فلم يتعرض لذلك))).

إىل  نقله  طريق  عن  الرشكة  يف  الرشيك  قبل  من  العقار  يف  الترصف  ثامنًا: 
ملكية الرشكة:

هيدف النظام السعودي من استثناء هذه احلالة إىل التخفيف عىل الرشكاء 
يف الرشكة، حيث إن العقار يف هذه العملية مملوك ملكية حقيقية من الرشكة 

قبل رسيان الالئحة وإن كان باسم ذلك الرشيك.

ويشرتط هلذه احلالة رشطان مها:
رسيان  قبل  الرشكة  أصول  يف  موثقًا  نقله  املراد  العقار  يكون  أن   .(

التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية. الالئحة 

ينظر: املادة ))4( من قانون رضبة الدخل املرصي. وينظر: النظم الرضيبية - مدخل   (((
حتلييل مقارن، سعيد عثامن، ص )78).

ينظر: املادة )4( من قانون رضيبة بيع العقار األردين.  (((
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معتمدة  شهادة  أو  مدققة،  موثقة  مالية  وقوائم  مستندات  تقديم   .(
تاريخ  حتى  الالئحة  رسيان  قبل  الرشكة  أصول  ضمن  العقار  إدراج  تثبت 

الترصف))).
هذه  استثناء  حول  األردين  القانون  وال  املرصي  القانون  يتطرق  ومل 

احلالة))).
تاسعًا: تقديم العقار لالشرتاك يف رأس مال صندوق استثامري عقاري:

وهيدف هذا االستثناء إىل حتفيز االشرتاك يف الصناديق العقارية واملشاركة 
يف التأسيس.

ويشرتط هلذه احلالة ثالثة رشوط:
). أن يكون االشرتاك عند تأسيس الصندوق.

). أن يكون الصندوق موافقًا ألنظمة ولوائح هيئة السوق املالية.
3. أال يشمل الصناديق التي تنشأ هبدف تأجري العقارات)3).

ومل يستثِن القانون املرصي وال القانون األردين هذه احلالة)4).

أضيفت هذه الفقرة )أ - 3)( من املادة )3( بموجب قرار وزير املالية رقم )9))))   (((
وتاريخ 6/7/)44)هـ.

ينظر: املادة ))4( من قانون رضيبة الدخل املرصي، واملادة )4( من قانون رضيبة بيع   (((
العقار األردين.

املالية رقم )9))))  املادة )3( بموجب قرار وزير  الفقرة )أ -4)( من  أضيفت هذه   (3(
وتاريخ 6/7/)44)هـ.

ينظر: املادة ))4( من قانون رضيبة الدخل املرصي، واملادة )4( من قانون رضيبة بيع   (4(
العقار األردين.
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المطلب الثالث: الحاالت المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية 
العتبارات سياسية:

أوالً: الترصف بنقل العقار إذا كان أحد أطراف الترصف حكومة أجنبية أو 
منظمة دولية:

عىل  رضيبة  فرض  عدم  إىل  احلالة  هذه  يف  السعودي  النظام  َيقِصد 
معينة ألغراض  فئة  أطرافها  أحد  يكون  التي  بالعقارات  املتصلة  الترصفات 

سياسية، ومن هذه الفئات:

البعثات  أو  اهليئات   .3 الدولية.  املنظامت   .( األجنبية.  احلكومات   .(
السلك  أفراد  أحد   .5 العسكرية.  البعثات  أو  اهليئات   .4 الدبلوماسية. 
العربية  اململكة  يف  املعتمدين  أو  القنصيل  أو  العسكري  أو  الدبلومايس 
الدولة  قبل  من  باملثل  املعاملة  رشط  احلالة  هذه  تطبيق  ويشرتط  السعودية، 

التي متثلها تلك الفئات واجلهات))).

ومل يستثِن القانون املرصي والقانون األردين هذه احلالة))).

متنح  بأن  بمقتضاه  الدولتان  تلتزم  دوليًا  مبدأ  باملثل  املعاملة  ويعد رشط 
ملا  مماثاًل  قانونيًا  مركزًا  إقليمها  عىل  املقيمني  األخرى  الدولة  رعايا  إحدامها 

ينظر: الفقرة )أ - ))( من املادة )3( من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية،   (((
والفقرة )))( من املادة )4( من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.

ينظر: املادة ))4( من قانون رضيبة الدخل املرصي، واملادة )4( من قانون رضيبة بيع   (((
العقار األردين.
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باملثل  باملعاملة  اإلثبات  عبء  ويقع  الدولة)))،  تلك  لدى  رعاياها  به  يتمتع 
عىل الدولة طالبة اإلعفاء. وقد تكلم القانون الدويل عن هذه يف اتفاقية فينا 
مقر  إعفاء  أقرت  واألربعني حيث  التاسعة  واملادة  والثالثني  الثانية  املادة  يف 
البعثة ومقر رئيس البعثة من دفع الرضائب والرسوم العامة أو اإلقليمية أو 
أال  عىل  مستأجرًة  أم  مملوكًة  أكانت  سواًء  األماكن  تلك  عىل  املقرر  املحلية 
أرايض  يف  الكائنة  العقارية  املمتلكات  أما  املضيفة،  الدولة  قوانني  تعارض 
الرضائب  دفع  عليها  يرسي  فإنه  البعثة  ملوظفي  اخلاصة  املضيفة  الدولة 

والرسوم))).

العقارية  التصرفات  ضريبة  من  المستثناة  الحاالت  الرابع:  المطلب 
العتبارات أخرى:

أوالً: الترصف العقاري الذي خضع لرضيبة القيمة املضافة وُوثِّق بعد رسيان 
رضيبة الترصفات العقارية:

الترصفات  رضيبة  فرض  عدم  عىل  رصاحًة  السعودي  النظام  نص  وقد 
الئحة  رسيان  قبل  املضافة  القيمة  لرضيبة  خضع  الذي  العقار  عىل  العقارية 
رضيبة الترصفات العقارية ومل ُيوثَّق، حيث ال يتم فرض رضيبتني عىل عقار 

واحد.

الدولية  والعالقات   ،)(03( ص  الداموك،  منصور  د.  الدويل،  القانون  مبادئ  ينظر:   (((
املعارصة، د. إبراهيم عثامن، ص )86).

ينظر: اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية الصادرة عام 6)/)/003)م، ومبادئ القانون   (((
الدويل، د. منصور الداموك، ص )6)8-3)3).
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ويشرتط هلذه احلالة رشوط:

القيمة  لرضيبة  اخلاضعة  املعاملة  أطراف  عىل  تغري  حدوث  عدم   .(
املضافة.

). عدم حدوث تغري عىل قيمة التعاقد اخلاضع لرضيبة القيمة املضافة.

3. عدم حدوث تغري عىل بنود التعاقد اخلاضع لرضيبة القيمة املضافة))).

ووقَّع  9)0)م،  عام  من  الرابع  الربع  يف  عقار  برشاء  شخص  قام  فلو 
العقد وحاز العقار من املشرتي، وُدفعت رضيبة القيمة املضافة للهيئة العامة 
تتم إال  النقل مل  الرابع من 9)0)م، ولكن عملية  الربع  للزكاة والدخل يف 
عام 0)0)م بعد صدور الئحة رضيبة الترصفات العقارية، فإن هذه العملية 

ال ختضع للرضيبة مرًة ثانية.

وأما القانون املرصي والقانون األردين فلم يتطرقا حول هذه احلالة))).

يعد  حيث  القوانني؛  هذه  بني  املقارنة  ثمرة  لنا  يتبني  املبحث  هناية  ويف 
رضيبة  من  االستثناء  حلاالت  املذكورة  القوانني  أكثر  السعودي  النظام 
الترصفات العقارية فقد بلغت سبع عرشة حالة لكل حالة رشوط وضوابط، 
أو خريية،  اعتبارات: ُأرسية واجتامعية  مت حسب عدة  ُقسِّ وهذه احلاالت 

ينظر: الفقرة )أ - ))( من املادة )3( من الالئحة التنفيذية لرضيبة الترصفات العقارية،   (((
والفقرة )))( من املادة )4( من الدليل التفصييل لرضيبة الترصفات العقارية.

ينظر: املادة ))4( من قانون رضيبة الدخل املرصي، واملادة )4( من قانون رضيبة بيع   (((
العقار األردين.
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مالية أو اقتصادية، سياسية، اعتبارات أخرى، وانفرد النظام باستثناء إحدى 
عرشة حالة، وهي:

ـ الترصف يف العقار لغرض قسمة تركة العقار بني الورثة أو توزيعها.

ـ الترصف يف العقار بدون مقابل لوقف ذري أو أهيل.

أو  االعتباريني  لألشخاص  أو  حكومية  جلهة  العقار  بنقل  الترصف  ـ 
للجهات واملشاريع ذات النفع العام.

أو  للتمويل  كضامن  استخدامه  لغرض  مؤقتة  بصفة  بالعقار  الترصف  ـ 
االئتامن.

ـ الترصف بنقل ملكية العقار بني البنوك أو رشكات التمويل.

العقارية  الترصفات  الئحة  رسيان  تاريخ  قبل  العقار  بنقل  الترصف  ـ 
وذلك تنفيذًا لعقود اإلجارة بغرض التملك وعقود اإلجيار التموييل.

أو  والصندوق  احلفظ  أمني  بني  مؤقتة  بصورة  العقار  بنقل  الترصف  ـ 
أمناء احلفظ لصندوق واحد.

إىل  نقله  طريق  عن  الرشكة  يف  الرشيك  قبل  من  العقار  يف  الترصف  ـ 
ملكية الرشكة.

ـ تقديم العقار لالشرتاك يف رأس مال صندوق استثامري عقاري.

ـ الترصف بنقل العقار إذا كان أحد أطراف الترصف حكومة أجنبية أو 
منظمة دولية.



490
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

حقيقة ضريبة التصرفات العقارية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

بعد  وُوثِّق  املضافة  القيمة  لرضيبة  خضع  الذي  العقاري  الترصف  ـ 
رسيان رضيبة الترصفات العقارية.

امللكية  نزع  حالة  استثناء  يف  بالتوسع  انفرد  فقد  املرصي  القانون  أما 
أو  إدارية  كانت  سواًء  العقار  عىل  اجلربية  البيوع  أو  التحسينية،  للمنفعة 
ليشمل  الثالثة  الدرجة  اهلبة حتى  باستثناء  توسع  األردين  والقانون  قضائية، 
القانون املرصي والقانون  يأخذ  أن  املناسب  األخوة واألخوات. ولعل من 
بني  العقار  تركة  قسمة  حالة  باستثناء  السعودي  النظام  به  أخذ  بام  األردين 

الورثة واستثناء حالة الوقف الذري أو األهيل.
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الثاني المبحث 
موقف الشريعة اإلسالمية من االستثناءات

من ضريبة التصرفات العقارية

املعاش  يف  العباد  مصالح  عىل  وأساسها  مبناها  اإلسالمية  الرشيعة 
يف  وموقفها  كلها)))،  ومصالح  كلها،  ورمحة  كلها،  عدل  وهي  واملعاد، 
تطبيقات  ومن  العامة؛  واملقاصد  القواعد  يف  متأصلة  املستجدة  املسائل 
التي  والنفقات  العامة،  اإليرادات  تنظيم  املايل  النظام  يف  الرشعية  السياسة 
النفقات واإليرادات، ومنها االستثناءات من  الدولة، وإدارة تلك  تفرضها 
االستثناءات  هذه  عن  نتحدث  وسوف  العقارية،  الترصفات  رضيبة  فرض 

وفق السياسة الرشعية من خالل املطلبني التاليني:

ضريبة  من  الفئات  بعض  استثناء  من  الموقف  األول:  المطلب 
التصرفات العقارية في الشريعة اإلسالمية:

أوالً: تصوير املسألة:

دفع  الواردة من  االستثناءات  بعض  العقارية  الترصفات  ورد يف الئحة 
الرضيبة العقارية. فهل هذه االستثناءات خمالفة ملبدأ حتقيق العدل بني فئات 

املجتمع؟ ومن الذي حيق له اإلذن باالستثناء؟

ينظر: إعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم، ))/)4).  (((
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ثانيًا: احلكم يف املسألة:

بني  العدل  متام  هو  حمددة  بضوابط  واحلاالت  الفئات  بعض  استثناء 
الناس، حيث ال يمكن املساواة بني اجلميع الختالف احلاجات واملصالح؛ 
ورش،  مفسدة  كل  عن  وهنت  وخري،  مصلحة  بكل  جاءت  الغراء  فالرشيعة 
والرشور))). املفاسد  وإبطال  واخلريات،  املصالح  إمتام  عىل  وحرصت 
احلكيم  والشارع  مصالح  بجلب  أو  مفاسد،  بدرء  إما  مصالح؛  كلها  وهي 
وتقديم  املفاسد،  ودرء  املصالح  حتصيل  اعتبار  عىل  الرشيعة  وضع  سبحانه 
ما مصلحته راجحة بحسب اإلمكان))). وعليه حيق لويل األمر أو من ينوب 
يراه  ما  العقارية حسب  الرضيبة  دفع  اإلعفاء من  املختصة  اجلهات  عنه من 

من مصلحة راجحة استنادًا إىل األدلة التالية:

1. من القرآن الكريم:

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡلِۡحَسِٰن ِإَويَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوَيۡنَهٰ 
ۡ
َ يَأ قوله تعاىل: ﴿إِنَّ ٱللَّ

ُروَن90﴾)3). ۚ يَعُِظُكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَّ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡلَۡغِ

 ،)404  /(( القيم،  البن  واإلرادة  العلم  والية  ومنشور  السعادة  دار  مفتاح  ينظر:   (((
-9( ص  للسعدي،  النافعة  البديعة  والتقاسيم  والفروق  اجلامعة  واألصول  القواعد 

.((3
املوافقات   ،)(4/(( السالم،  عبد  بن  للعز  األنام  إصالح  يف  األحكام  قواعد  ينظر:   (((

للشاطبي، ))/39)).
سورة النحل آية: 90.  (3(



493
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

حقيقة ضريبة التصرفات العقارية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

عىل  وحيثهم  واملوازنة  بالقسط  عباده  لجو زع  اهلل  يأمر  الداللة:  وجه 
الرضيبة  من  احلاالت  بعض  استثناء  واإلحسان  العدل  ومن  اإلحسان)))، 

حسب املصالح واملفاسد.

2. من السنة النبوية:

مـلسو هيلع هللا ىلص يقول:  امهنع هللا يضر أنه سمع النبي  حديث عبد اهلل بن عمر 
عن  مسؤول  وهو  راع  واإلمام  رعيته؛  عن  مسؤول  وكلكم  راع  ))كلكم 

قد  أن  وحسبت  قال:  رعيته((  عن  ومسؤول  أهله  يف  راع  والرجل  رعيته، 
قال: ))والرجل راع يف مال أبيه(())).

وجه الداللة: الراعي إنام ُأقيم حلفظ أمور الرعية، وهو مؤمتن عىل جلب 
يترصف  ال  أن  فينبغي  عنهم،  واملضار  املفاسد  ودرء  هلم،  واملصالح  املنافع 
الشارع فيه، وهي املصلحة)3). وال شك أن استثناء بعض فئات  بام أذن  إال 
املجتمع من رضيبة الترصفات العقارية فيها جلب للمصالح كإعفاء املواطن 
أو  الزوج  أو  للزوجة  اهلبة  حال  يف  واالستثناء  األول،  املسكن  رضيبة  من 

األقارب حتى الدرجة الثانية، والوصية وغريها.

ينظر: تفسري القرآن العظيم البن كثري )4/))5).  (((
أخرجه البخاري يف كتاب الوصايا، باب تأويل قول اهلل تعاىل: ﴿ِمۢن َبۡعِد َوِصيَّةٖ يُوِص   (((
باب فضيلة اإلمام  برقم ))75)) )5/4(، ومسلم يف كتاب اإلمارة،  َديٍۡن﴾،  ۡو 

َ
أ بَِهآ 

العادل وعقوبة اجلائر، برقم )9)8)) )7/6).
ينظر: فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر، )3)/)))).  (3(
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3. قواعد املصلحة:

القاعدة األوىل: )الترصف عىل الرعية منوط باملصلحة(:

أمور  من  شيئًا  ويل  من  وكل  اإلمام،  ف  ترصُّ أن  القاعدة:  هذه  معنى 
املسلمني جيب أن يكون َمبنيًا وُمعلقًا عىل املصلحة والنفع، بعيدًا عن املفسدة 
ف ال ُيبنى عىل املصلحة، وال ُيقَصد منه نفع الرعية، فإنه  والرضر، وكل ترصُّ

ال جيوز))).

فهذه القاعدة من قواعد السياسة الرشعية والفقه والقضاء املتداولة بني 
سلطان  يف  الرشعية  والسياسة  العامة،  اإلدارة  حدود  ترسم  وهي  الفقهاء، 
خارج  الوالة  من  ترصف  أو  عمل  فكل  الرعية؛  عىل  وترصفاهتم  الوالة، 
حدود املصلحة، أو يؤدي إىل املفسدة فهو خارج عن حدود الوالية الرشعية 
جاءت  إنام  »فالرشيعة  الشاطبي)3):  اإلمام  يقول  العادلة))).  والسياسة 

جملة  رشح   ،)58-57  /(( حيدر،  عيل  األحكام  جملة  رشح  يف  احلكام  درر  ينظر:   (((
الزرقا،  ألمحد  الفقهية  القواعد  رشح   ،)43( ص  باز،  رستم  سليم  العدلية،  األحكام 

ص )309(، موسوعة القواعد الفقهية د. حممد صدقي البورنو ))/308).
د.  العام،  الفقهي  املدخل   ،)43( ص  الباز،  سليم  العدلية  األحكام  جملة  رشح  ينظر:   (((

مصطفى أمحد الزرقا ))/050)).
538هـ،  سنة  ولد  الرعيني،  أمحد  بن  خلف  بن  فريه  بن  القاسم  حممد  أبو  اإلمام  هو   (3(
عىل  رحل  ثم  القراءات  تعلم  حيث  العلم؛  عىل  مقباًل  هبا  ونشأ  األندلس،  يف  بشاطبة 
آيات  أعداد  يف  الزهر  ناظمة  الشاطبية،  نظم  مؤلفاته:  من  بلده،  من  بالقرب  بلنسية 
للذهبي،  النبالء  أعالم  سري  ترمجته:  يف  ينظر:  590هـ،  سنة  تويف  املوافقات،  السور، 

)))/)6)-)6)( واألعالم للزركيل، )80/5)).
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تيمية)))  ابن  اإلسالم  شيخ  وقال  وآجلتهم«)))،  عاجلهم  يف  العباد  ملصالح 
وتعطيل  وتكميلها  املصالح،  حتصيل  عىل  مبناها  الرشيعة  »إذ  هللا همحر: 

وتقليلها«)3) املفاسد 

الثانية: )الرشيعة جاءت بتحصيل املصالح وتكميلها، وتعطيل  القاعدة 
وتقليلها(: املفاسد 

أصول  من  عظياًم  أصاًل  تؤسس  القاعدة  هذه  القاعدة:  هذه  ومعنى 
جلميع  الشامل  املرعية،  الرشيعة  مقاصد  من  مقصدًا  وتبني  املهمة،  اإلسالم 
واملفاسد  املصالح  بني  املوازنة  قواعد  من  وهي  والعامة.  اخلاصة  أحكامها 
الرشعية  السياسة  قواعد  من  ُعدت  املصلحة  بمسألة  ولتعلقها  الرشيعة،  يف 

املهمة)4).

املفاسد  ودرء  الناس،  مصالح  حتقيق  إىل  هتدف  رشعية  خطة  واإلمامة 
واملسؤول  واملفاسد،  املصالح  بني  واملوازنة  تعاىل،  اهلل  رشع  وفق  عنهم، 
ومقاصدها  الرشيعة  مصالح  وأعظم  املسلمني،  أمر  والة  هم  كله  ذلك  عن 

االعتصام للشاطبي، ))/56).  (((
هو تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم   (((
احلراين ابن تيمية، ولد بحران، يف العارش من ربيع األول سنة )66هـ، من كتبه: منهاج 
تويف  وغريها،  واالستقامة  والنقل  العقل  تعارض  ودرء  التفسري،  وأصول  السنة، 
بدمشق يف العرشين من ذي القعدة سنة 8)7هـ، ينظر يف ترمجته: البداية والنهاية البن 

كثري )3)/09)(، طبقات احلفاظ للسيوطي، ))/0)5-))5).
جمموع الفتاوى البن تيمية، )93/30)).  (3(

ينظر: املوافقات يف أصول الرشيعة للشاطبي، ))/48)(، املقاصد الرشعية للخادمي،   (4(
.(((4/((
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جريان األمور الرضورية اخلمسة املعتربة يف كل ملة، عىل وجهها الصحيح 
النافع؛ ويف ذلك حفظ األمن، وحراسة النظام، واستدامة االستقرار النفيس 
واالجتامعي؛ وذلك بحفظ النفوس، وصيانة األعراض واألنساب، وحفظ 
واملصلحة،  العدل  وحتقيق  وأرزاقهم،  وأمتعتهم  وممتلكاهتم  الناس  أموال 

والرمحة واحلكمة فيهم))).

أمر  به  يدبر  وما  سياسات،  من  األمر  ويل  يصدره  ما  يكون  أن  فيجب 
وتقليلها،  املفاسد  ودرء  وتكميلها،  املصالح  حتقيق  عىل  قائاًم  والدولة  األمة 
حتى  املرجوح؛  عىل  منها  الراجح  وتقديم  واملفاسد،  املصالح  بني  واملوازنة 

تكون سياساته رشعية عادلًة حمققة ً للمصالح الرشعية املعتربة))).

حتت  العقارية  الترصفات  رضيبة  من  االستثناء  مسألة  اندراج  وجه  ثالثًا: 
القاعدتني:

التنظيامت  وضع  املختصة  اجلهات  من  عنه  ينوب  من  أو  األمر  لويل  أن 
بعض  واستثناء  العقارية،  الترصفات  دفع رضيبة  الناس يف  أمور  تنظم  التي 
عىل  املرتتبة  للمصالح  وذلك  منها  واخلريية  احلكومية  واجلهات  األفراد 
وجود هذه االستثناءات التي حتقق العدل، وتوفر السبل التي تضبط التقيد 

بالرشوط املحددة لكل حالة.

ينظر: املنتقى رشح موطأ مالك للباجي، ))/93(، املوافقات للشاطبي، ))/99)(،   (((
املقاصد الرشعية للخادمي، ))/79-78).

ينظر: املدخل لدراسة السياسة الرشعية واألنظمة املرعية للغامدي ص ))9)-93)).  (((
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النظام  في  االستثناءات  لبعض  تطبيقية  أمثلة  الثاني:  المطلب 
المالي وفق السياسة الشرعية:

1. حتديد مقدار اجلزية:

بدار  إلقامته  عام  كل  يف  الكافر  من  يؤخذ  املال  من  قدر  هي  اجلزية 
تفاصيل  يف  ختتلف  ولكن  متقاربة  اجلزية  تعريفات  ومجيع  اإلسالم))). 
األحكام، مثل: حتديد نوعية الكافر التي تؤخذ منه اجلزية، وهل إقامته بدار 
اإلسالم مطلقة أو مقيدة، ويف مقابل أي يشء تؤخذ. وأخُذ اجلزية مرشوع 

يف الكتاب والسنة واإلمجاع.

ِ َوَل بِٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  ِيَن َل يُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ أما الكتاب قوله تعاىل: ﴿َقٰتِلُواْ ٱلَّ
وتُواْ 

ُ
ِيَن أ ۥ َوَل يَِديُنوَن دِيَن ٱۡلَّقِ ِمَن ٱلَّ ُ َورَُسوُلُ َم ٱللَّ َوَل ُيَّرُِموَن َما َحرَّ

ۡزَيَة َعن يَٖد َوُهۡم َصٰغُِروَن29﴾))) قال ابن حجر)3)  ٰ ُيۡعُطواْ ٱۡلِ ٱۡلِكَتَٰب َحتَّ

للنمري،  املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف   ،)(09/7( للكاساين،  الصنائع  بدائع  ينظر:   (((
قدامة  البن  املغني   ،)395/9( للنووي،  املهذب  رشح  املجموع   ،)479/((

.(3(8/9(
سورة التوبة آية: 9).  (((

بالقاهرة  هو أمحد بن عيل بن حممد الكناين العسقالين، أبو الفضل شهاب الدين، ولد   (3(
كتبه:  من  بفلسطني.  عسقالن  من  أصله  والتاريخ  العلم  أئمة  من  يعترب  773هـ،  سنة 
الرافعي  أحاديث  ختريج  يف  احلبري  والتلخيص  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فتح 
الكبري، ورفع اإلرص عن قضاة مرص، تويف بالقاهرة سنة )85هـ. ينظر يف ترمجته: البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاين ))/87(، شذرات الذهب يف أخبار 

من ذهب للعكري )34/8(، األعالم للزركيل ))/78)).
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فقد  السنة  وأما  اجلزية«))).  مرشوعية  يف  األصل  هي  اآلية  »هذه  هللا همحر: 
بعث النبي مـلسو هيلع هللا ىلص أبا عبيدة بن اجلراح إىل البحرين يأيت بجزيتها))).

وأما اإلمجاع فقد نقل ابن قدامة)3) اإلمجاع يف قوله: »وأمجع املسلمون عىل 
رؤساء  إىل  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  كتب  فقد  اجلملة«)4).  يف  اجلزية  أخذ  جواز 
باإلسالم وإال وجب عليهم  الدخول  إىل  يدعوهم  الكتاب  أهل  الدول من 
دفع اجلزية، فإن استجابوا ألداء اجلزية أصبحوا يف ذمة املسلمني هلم األمان 
مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  استثنى  وقد  وأمواهلم)5).  وأعراضهم،  أرواحهم،  عىل 
والشيخ  برؤه،  ُيرجى  الذي ال  املريض  الفئات وهم:  اجلزية بعض  دفع  من 
أن من  الذمة  أهل  بن اخلطاب كتب يف  الفاين، واألعمى)6)، ويف عهد عمر 
وال  لعام  نريدهم  ال  فإنا  فأعينوه  عجز  ومن  عنه،  فخففوا  منهم  يستطع  مل 

فتح الباري رشح صحيح البخاري البن حجر )59/6)).  (((
ينظر: فتح الباري رشح صحيح البخاري البن حجر )6/)6)).  (((

موفق الدين املقديس أحد األئمة األعالم أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة   (3(
العلوم  يف  تبحره  مع  وكان  العلم،  يف  وتفقه  القرآن  حفظ  )54هـ،  سنة  ولد  احلنبيل، 
ويقينه ورعًا زاهدًا تقيًا، ربانيًا، عليه هيبة ووقار وفيه حلم وتؤدة، وكان يفحم اخلصوم 
باحلجج والرباهني، من كتبه: املغني، وروضة الناظر، واملقنع. من أكابر علامء احلنابلة، 
تويف سنة  إىل دمشق وفيها  أربع سنني. وعاد  نحو  فأقام  )56هـ،  بغداد سنه  إىل  رحل 
الذهب يف  )البداية والنهاية البن كثري )3)/99(، شذرات  ينظر يف ترمجته:  0)6هـ. 

إخبار من ذهب للعكري )88/5(، األعالم للزركيل )67/4).
املغني البن قدامة )8/9)3(، الرشح الكبري البن قدامة )0)/394).  (4(

ينظر: أحكام القرآن للجصاص )4/3))).  (5(
ينظر: أحكام أهل الذمة البن القيم ))/)6)).  (6(
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لعامني)))، وجعل دفع اجلزية عىل ثالث درجات وفقًا حلاجة الشخص من 
أهل الكتاب حيث فرض عىل املورس أربعني درمهًا، وعىل املتوسط اثني عرش 

درمهًا، وعىل الشخص الفقري أربعة دراهم))).

2. اخلراج:

خراجًا)3).  عليها  اإلمام  ورضب  وقهرًا  ُعنوة  فتحت  التي  األرض  هي 
ُيفرض عىل أرض خمصوصة  املال  وُيفهم من هذا أن اخلراج مبلغ حمدد من 
حجم  عن  النظر  بغض  أيدهيم  يف  وبقائها  زراعتها  من  أهلها  متكني  مقابل 

نواجتها، فهو مبلغ حمدد سواء كان اإلنتاج قلياًل أو كثريًا.

القرآن  عىل  املبني  هنع هللا يضر  اخلطاب  بن  عمر  بفعل  مرشوع  واخلراج 
واملصلحة. الكريم 

فأما القرآن الكريم فقد أخذ عمر بن اخلطاب هبذه اآليات يف قوله تعاىل: 
رَِكٖب  َوَل  َخۡيٖل  ِمۡن  َعلَۡيهِ  ۡوَجۡفُتۡم 

َ
أ َفَمآ  ِمۡنُهۡم  رَُسوِلِۦ   ٰ َعَ  ُ ٱللَّ فَآَء 

َ
أ ﴿َوَمآ 

آ  مَّ قَِديٞر6  ءٖ  َشۡ  ِ
ُكّ  ٰ َعَ  ُ َوٱللَّ يََشآُءۚ  َمن   ٰ َعَ رُُسلَُهۥ  يَُسّلُِط   َ ٱللَّ َوَلِٰكنَّ 

ۡهِل ٱۡلُقَرٰى فَلِلَّهِ َولِلرَُّسوِل َوِلِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ 
َ
ٰ رَُسوِلِۦ ِمۡن أ ُ َعَ فَآَء ٱللَّ

َ
أ

َوَمآ  ِمنُكۡمۚ  ۡغنَِيآءِ 
َ
ٱۡل َبنۡيَ  ُدولََۢة  يَُكوَن  َل  َكۡ  بِيِل  ٱلسَّ َوٱبِۡن  َوٱلَۡمَسِٰكنِي 

 َ ٱللَّ إِنَّ   ۖ َ ٱللَّ َوٱتَُّقواْ   ْۚ فَٱنَتُهوا َعۡنُه  َنَهىُٰكۡم  َوَما  فَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل  َءاتَىُٰكُم 
ينظر: تاريخ دمشق البن عساكر ))/83)).  (((
ينظر: أحكام القرآن للجصاص )5/3))).  (((

للزيلعي  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني   ،)58/(( للكاساين  الصنائع  بدائع  ينظر:   (3(
روضة   ،)(78/(( للحطاب  خليل  خمترص  رشح  يف  اجلليل  مواهب   ،)(84/((

الطالبني وعمدة املفتني للنووي ))/34)-35)(، املغني البن قدامة )9/3)).
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ِمن  يَمَٰن  َوٱلِۡ اَر  ٱدلَّ َتَبوَُّءو  يَن  ﴿َوٱلَِّ تعاىل:  قال  ثم  ٱۡلعَِقاِب7﴾)))  َشِديُد 
وتُواْ 

ُ
أ آ  ّمِمَّ َحاَجٗة  َيُِدوَن ِف ُصُدورِهِۡم  َوَل  إَِلِۡهۡم  َهاَجَر  َمۡن  ُيِبُّوَن  َقۡبلِِهۡم 

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
نُفِسِهۡم َولَۡو َكَن بِِهۡم َخَصاَصةۚٞ َوَمن يُوَق ُشحَّ َنۡفِسهِۦ فَأ

َ
ٰٓ أ َوُيۡؤثُِروَن َعَ

ِيَن َجآُءو ِمۢن َبۡعِدهِۡم َيُقولُوَن َربََّنا ٱۡغفِۡر َلَا َوِلِۡخَوٰنَِنا  ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن9 َوٱلَّ
إِنََّك  َربََّنآ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ّلِلَّ ِغّلٗ  قُلُوبَِنا  ِف  َتَۡعۡل  َوَل  يَمِٰن  بِٱۡلِ َسَبُقونَا  ِيَن  ٱلَّ
وأصحابه  بالٌل  هنع هللا يضر  اخلطاب  بن  عمَر  سأل  فقد  رَِّحيٌم10﴾))).  َرُءوٞف 
األرضني  اقسم  وقالوا:  والشام،  العراق  من  عليهم  اهلل  أفاء  ما  قسمة  عن 
بني الذين افتتحوها كام تقسم غنيمة العسكر؛ فأبى عمر ذلك عليهم، وقرأ 
هذا  يف  بعدكم  من  يأتون  الذين  اهلل  أرشك  قد  وقال:  اآليات،  هذه  عليهم 
الفيء؛ فلو قسمته مل يبق ملن بعدكم يشء. ولئن بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء 

نصيبه من هذا الفيء ودمه يف وجهه)3).

مـلسو هيلع هللا ىلص أرايض هيود خيرب عىل  الرسول اهلل  وأما املصلحة تقسيم 
املسلمني وعىل رجاهلم، وتركهم عامالً يف األرض يعملون عىل النصف من 
الثمر والزرع كخراج نظرًا حلاجة املسلمني هلم يف ذلك الوقت حتى أبعدهم 
فتوحات  يف  املسلمون  وانترص  عنهم،  الناس  استغنى  حني  هنع هللا يضر  عمر 
كثرية، وحصلوا عىل أراض زراعية، ورأى عمر من املصلحة عدم تقسيمها 

لرجال املسلمني، واعتربها ملكًا للدولة)4).
سورة احلرش: 7-6.  (((

سورة احلرش: 0-9).  (((
ينظر: اخلراج أليب يوسف، ص )37).  (3(

ينظر: كتاب األموال أبو عبيد القاسم بن سالم، ص )45)).  (4(
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أيب  بن  إىل سعد  هنع هللا يضر  اخلطاب  بن  العراق كتب عمر  ُفتح  ملا  وأيضًا 
تقسم  أن  سألوك  الناس  أن  فيه  تذكر  كتابك  بلغني  فقد  بعد؛  »أما  وقاص: 
أجلب  ما  فانظر  هذا  كتايب  أتاك  فإذا  عليهم؛  اهلل  أفاء  وما  مغانمهم،  بينهم 
من  حرض  من  بني  فاقسمه  ومال،  كراع  من  العسكر  إىل  به  عليك  الناس 
املسلمني واترك األرضني واألهنار لعامهلا ليكون ذلك يف أعطيات املسلمني؛ 

فإنك إن قسمتها بني من حرض مل يكن ملن بعدهم يشء«))).

3. عشور التجارة:

هو ما يفرض عىل الكفار يف أمواهلم املعدة للتجارة إذا انتقلوا هبا من بلد 
إىل  مضافًا  أو  ُعرشًا  املأخوذ  لكون  بذلك  وسميت  اإلسالم،  دار  يف  بلد  إىل 

الُعرش: كنصف الُعرش))).

من  أول  يعد  حيث  هنع هللا يضر  اخلطاب  بن  عمر  بفعل  مرشوع  والعشور 
جتار  عىل  يأخذ  كم  سأله  عندما  الصحابة  أحد  كتاب  عىل  رد  حينام  فرضه 
احلرب إذا قدموا إىل بالد املسلمني قال: كم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم 
بني  نصارى  من  يأخذ  أن  وأمر  العرش)3)،  منهم  فخذوا  قال:  العرش،  قال: 

تغلب العرش، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العرش)4).

ينظر: اخلراج أليب يوسف، ص )34).  (((
الرب  عبد  البن  املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف   ،)(46( ص  يوسف،  أليب  اخلراج  ينظر:   (((
قدامة  البن  املغني   ،)(83/(( البلخي  الدين  نظام  اهلندية  الفتاوى   ،)480/((

.(346/9(
ينظر: أحكام أهل الذمة البن القيم ))/54)).  (3(
ينظر: أحكام أهل الذمة البن القيم ))/0))(.  (4(
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السياسة  من  هي  العقارية  الرضيبة  من  االستثناءات  أن  يتبني  وهبذا 
الرشعية يف أبواب األموال التي حيق لويل األمر استثناء بعض فئات املجتمع 

حسب ما يراه من مصلحة متحققة، ومفسدة مندفعة.
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الخاتمة

أمحد اهلل تعاىل عىل متام هذا البحث، وأسأل اهلل تعاىل أن ينفع به، وأختم 
بذكر بعض النتائج والتوصيات التي توصلت هلا.

أوالً: النتائج:

فت رضيبة الترصفات العقارية يف النظام السعودي بأهنا: رضيبة  ). ُعرِّ
قانوين،  أثر  بموجبها  ينتج  التي  الترصفات  مجيع  عىل  ُتفرض  مبارشة  غري 
منفعته  أو متلك  لغرض متلكه،  أو حيازته  العقار،  ملكية  نقل حق  يتمثل يف 
طريف  إرادة  تالقي  عن  موقوفًا  الترصف  يكون  وقد  آخر،  إىل  شخص  من 
املعاملة مثل: البيع أو بناًء عىل إرادة منفردة من قبل املترصف، مثل: الوصية.

العدل،  تتمثل يف:  العقارية  الترصفات  القواعد األساسية يف رضيبة   .(
والوضوح، واملالءمة، واالقتصاد.

أو  حاله،  كان  مهام  العقار  عىل  العقارية  الترصفات  رضيبة  ُتفرض   .3
البناء،  شكله، وتشمل الرضيبة مجيع األرايض سواء كانت حتت اإلنشاء أو 
من  ذلك  غري  أو  سكنية،  وحدة  أو  مشاعًا،  أو  مفرزًا  العقار  كان  وسواء 

العقارات، وسواء كان الترصف موثقًا أو غري موثق.

عرشة  سبع  تبلغ  العقارية  الترصفات  رضيبة  من  االستثناء  حاالت   .4
حالًة، وحيق لوزير املالية استثناء أي حالة أخرى من احلاالت بموجب قرار 

وزاري.
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بعض  مع  التعامل  يف  اإلسالمية  للرشيعة  السعودي  النظام  موافقة   .5
الزوجني  بني  واهلبة  للورثة،  الرتكة  وتقسيم  توزيع  مثل:  املستثناة  احلاالت 
واألبناء  علوا،  وإن  واألمهات  اآلباء  من  الثانية  الدرجة  حتى  واألقارب 
والبنات وإن نزلوا، والوصية بام ال يزيد عن الربع، والوقف الذري األهيل 

أو اخلريي، ونزع ملكية العقار للمصلحة العامة.

النظام  يف  العقارية  الترصفات  رضيبة  فرض  من  املستثناة  احلاالت   .6
السعودي أكثر من احلاالت املستثناة يف القانون املرصي والقانون األردين.

7. استثناء بعض الفئات بضوابط حمددة هو العدل بني الناس حيث ال 
يمكن املساواة بني اجلميع لتفاوت احلاجات واملصالح.

من  االستثناء  املختصة  اجلهات  من  عنه  ينوب  من  أو  األمر  لويل  أن   .8
دفع الرضيبة العقارية حسب ما يراه من مصلحة راجحة استنادًا إىل األدلة 

الرشعية، وقواعد املصلحة.

التوصيات: ثانيًا: 

). مناسبة االستثناء من الرضيبة للمبالغ اإلضافية التي تدفع من بعض 
أو  للعقار  الوريث  متلك  بني  فرق  ال  حيث  الرتكة،  لتقسيم  الرتكة  أطراف 

حصوله عىل ثمنه نقدًا من أحد الورثة إلمتام عملية قسمة الرتكة بينهم.

). مناسبة استثناء الترصف العقاري للوصية بام ال يزيد عن الثلث.

3. إقامة ورش عمل وحمارضات توعوية عن رضيبة الترصفات العقارية، 
واحلاالت املستثناة منها.
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)املخالفات  املاجستري  لرسالة  تكمييل  بحث  ُيبحث  أن  يناسب  مما   .4
والعقوبات املقررة يف الئحة رضيبة الترصفات العقارية( وهو مما يتصل هبذا 

املوضوع.



506
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

حقيقة ضريبة التصرفات العقارية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

فهرس المراجع والمصادر

أوالً: الكتب:
األحكام السلطانية، عيل بن حممد بن حممد بن حبيب املاوردي، دار احلديث، . )

القاهرة.
السالم . ) عبد  حتقيق:  اجلصاص،  الرازي  بكر  أبو  عيل  بن  أمحد  القرآن،  أحكام 

األوىل،  الطبعة  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  شاهني،  عيل  حممد 
5)4)هـ، 994)م.

بن . 3 يوسف  حتقيق:  اجلوزية،  قيم  ابن  بكر  أيب  بن  حممد  الذمة،  أهل  أحكام 
أمحد البكري وشاكر بن توفيق العاروري، دار رمادى للنرش، الدمام، الطبعة 

األوىل، 8)4)هـ، 997)م.
د. . 4 أ.  السعودية،  العربية  اململكة  يف  املضافة  القيمة  لرضيبة  التنظيمية  األطر 

سلطان بن حممد عيل السلطان، 440)هـ، 9)0)م.
االعتصام، إبراهيم بن موسى بن حممد الشهري الشاطبي، حتقيق: سليم بن عيد . 5

))4)هـ،  األوىل،  الطبعة  السعودية،  العربية  اململكة  عفان،  ابن  دار  اهلاليل، 
)99)م.

إعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن القيم، حتقيق: . 6
العربية  اململكة  اجلوزي،  ابن  دار  سلامن،  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبو 

السعودية.
)00)م، . 7 عرشة،  اخلامسة  الطبعة  العلم،  دار  الزركيل،  الدين  خري  األعالم، 

بريوت
بداية املجتهد وهناية املقتصد، حممد بن أمحد بن حممد املعروف بابن رشد، دار . 8

احلديث، القاهرة، 5)4)هـ، 004)م.
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املعارف، . 9 دار  الفداء،  أبو  القريش  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  والنهاية،  البداية 
بريوت.

الكاساين، دار . 0) أبو بكر بن مسعود بن أمحد  ترتيب الرشائع،  الصنائع يف  بدائع 
الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 406)هـ، 986)م.

دار . )) الشوكاين،  عيل  بن  حممد  السابع،  القرن  بعد  من  بمحاسن  الطالع  البدر 
املعرفة، بريوت.

بني الرضائب والزكاة، د. عيسى صالح العمري، بحث منشور، 009)م.. ))
تاريخ دمشق، عيل بن احلسن بن هبة اهلل بابن عساكر، حتقيق: عمرو بن غرامة . 3)

العمروي، دار الفكر، 5)4)هـ، 995)م.
احلنفي، . 4) الزيلعي  الدين  فخر  عيل  بن  عثامن  الدقائق،  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 

املطبعة الكربى األمريية، بوالق، القاهرة، الطبعة األوىل، 3)3)هـ.
العظيم، إسامعيل بن عمر بن كثري، حتقيق: حممد حسني شمس . 5) القرآن  تفسري 

الطبعة  بريوت،  بيضون،  عيل  حممد  منشورات  العلمية،  الكتب  دار  الدين، 
األوىل، 9)4)هـ.

والتوزيع، . 6) للنرش  غيدا  دار  الفيفي،  حممد  خالد  د.  الرضيبة،  وحماسبة  تنظيم 
الطبعة األوىل، ))0)م.

دار . 7) املالكي،  الدسوقي  أمحد  بن  حممد  الكبري،  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية 
الفكر.

اخلراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري، . 8)
حتقيق: طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن حممد، املكتبة األزهرية للرتاث.

الطبعة . 9) اجليل،  دار  أفندي،  حيدر  عيل  األحكام،  جملة  رشح  يف  احلكام  درر 
األوىل، ))4)هـ، )99)م.
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بريوت، . 0) الفكر،  دار  عابدين،  ابن  أمني  بن  املختار، حممد  الدر  املحتار عىل  رد 
الطبعة الثانية، ))4)هـ، )99)م.

روضة الطالبني وعمدة املفتني، حميي الدين حيي بن رشف النووي، دار الفكر، . ))
5)4)هـ 990)م.

الطبعة . )) بريوت،  الرسالة،  دار  الذهبي،  عثامن  بن  حممد  النبالء،  أعالم  سري 
التاسعة، 3)4)هـ.

العامد . 3) ابن  حممد  بن  أمحد  بن  احلي  عبد  ذهب،  من  أخبار  يف  الذهب  شذرات 
الطبعة  بريوت،  دمشق،  كثري،  ابن  دار  األرناؤوط،  حممود  حتقيق:  الَعكري، 

األوىل، 406)هـ، 986) م.
الثانية، . 4) الطبعة  دمشق،  القلم،  دار  الزرقا،  ألمحد  الفقهية،  القواعد  رشح 

5)4)هـ.
الرشح الكبري، عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة، حتقيق: د. عبد اهلل بن . 5)

القاهرة،  الفتاح حممد احللو، دار هجر للطباعة،  عبد املحسن الرتكي، د. عبد 
الطبعة األوىل، 5)4)هـ، 995)م.

رشح جملة األحكام العدلية، سليم رستم باز، املطبعة األدبية، 3)9)م.. 6)
رشح خمترص خليل، حممد بن عبد اهلل اخلريش، دار الفكر للطباعة، بريوت.. 7)
الغزايل، . 8) التعليل، حممد بن حممد  الشبه واملخيل ومسالك  بيان  الغليل يف  شفاء 

390)هـ،  األوىل،  الطبعة  بغداد،  اإلرشاد،  مطبعة  الكبييس.  محد  حتقيق: 
)97) م.

الرضيبة عىل القيمة املضافة وتطبيقاهتا يف الترشيعات املقارنة، د. ذو الفقار عيل . 9)
الساعدي، منشورات احللبي احلقوقية، الطبعة األوىل، 5)0)م.

العلمية، . 30 الكتب  دار  السيوطي،  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  احلفاظ،  طبقات 
بريوت، الطبعة األوىل، 403)هـ
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الرياض، . )3 العلوم،  دار  عثامن،  البشري  إبراهيم  د.  املعارصة،  الدولية  العالقات 
الطبعة األوىل، 0)4)هـ، 990)م.

عبد . )3 حتقيق:  اجلويني،  اهلل  عبد  بن  امللك  عبد  الظلم،  التياث  يف  األمم  غياث 
العظيم الديب، مكتبة إمام احلرمني الطبعة الثانية، )40)هـ

الفتاوى اهلندية، نظام الدين البلخي، دار الفكر، الطبعة الثانية، 0)3)هـ.. 33
فتح الباري برشح صحيح البخاري، أمحد بن عىل بن حجر العسقالين، حتقيق . 34

القاهرة،  للرتاث،  الريان  دار  اخلطيب،  الدين  وحمب  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد 
الطبعة الثانية، 409)هـ.

فتح القدير، كامل الدين حممد املعروف بابن اهلامم، دار الفكر.. 35
الثانية، . 36 الطبعة  دمشق،  الفكر،  دار  الزحييل،  وهبة  وأدلته،  اإلسالمي  الفقه 

405)هـ، 985).
الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي، د. ُمصطفى اخِلْن، الدكتور ُمصطفى . 37

بجي، دار القلم للطباعة، دمشق، الطبعة الرابعة، 3)4)هـ. الُبغا، عيل الرّشْ
القاموس املحيط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، حتقيق: . 38

مكتب حتقيق الرتاث، مؤسسة الرسالة للطباعة، بريوت، لبنان، الطبعة الثامنة، 
6)4)هـ، 005) م.

قواعد األحكام يف إصالح األنام، للعز بن عبد السالم، حتقيق: د. نزيه محاد، د. . 39
عثامن ضمريية، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، ))4)هـ.

الرمحن . 40 عبد  النافعة،  البديعة  والتقاسيم  والفروق  اجلامعة  واألصول  القواعد 
بن نارص السعدي، حتقيق: د. خالد بن عىل املشيقح، دار ابن اجلوزي، الدمام، 

الطبعة الثالثة، 4)4)هـ.
الكايف يف فقه اإلمام أمحد، موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة، دار . )4

الكتب العلمية، الطبعة األول، 4)4)هـ، 994)م.
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النمري . )4 الرب  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  املدينة،  أهل  فقه  يف  الكايف 
الرياض  مكتبة  املوريتاين،  ماديك  ولد  أحيد  حممد  حممد  حتقيق:  القرطبي، 

احلديثة، الرياض، الطبعة الثانية، 400)هـ، 980)م.
دار . 43 هراس،  خليل  حممد  حتقيق:  سالم،  بن  القاسم  عبيد  أبو  األموال،  كتاب 

الفكر، بريوت.
كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، دار الكتب العلمية.. 44
لسان العرب، حممد بن مكرم ابن منظور، دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة، . 45

4)4)هـ.
الكريم صادق، . 46 املنعم فوزي، ود. عبد  املحلية، د. عبد  الدولة واهليئات  مالية 

منشأة املعارف، اإلسكندرية، 967)م.
املالية العامة، رفعت املحجوب.. 47
بن . 48 منصور  د.  السعودية،  العربية  اململكة  يف  وتطبيقاته  الدويل  القانون  مبادئ 

خرضان الداموك، الطبعة األوىل، 4)4)هـ.
مبادئ علم املالية، د. حممد فؤاد إبراهيم، مكتبة النهضة.. 49
املبدع رشح املقنع، إبراهيم بن حممد ابن مفلح، دار املكتب اإلسالمي.. 50
بداماد . )5 املعروف  حممد  الشيخ  بن  اهلل  عبد  األبحر،  ملتقى  رشح  األهنر  جممع 

أفندي، دار إحياء الرتاث العريب.
املجموع رشح املهذب، حميي الدين حييى بن رشف النووي، دار الفكر.. )5
بن . 53 الرمحن  عبد  وترتيب:  مجع  تيمية،  بن  أمحد  اإلسالم  شيخ  فتاوى  جمموع 

حممد بن قاسم وابنه حممد، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة 
املنورة، عام 5)4)هـ، 004)م.

السعودية، د. عبد . 54 العربية  اململكة  املعارص يف  التطبيق  الزكاة والرضيبة  حماسبة 
اهلل بن عبد الرزاق احلمود، دار املقحم، الطبعة الثانية، )44)هـ، ))0)م.
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الطبعة . 55 املحيط،  دار  الصالح،  عيل  العزيز  عبد  د.  وتطبيقاهتا  الرضيبة  حماسبة 
األوىل.

ط0)، . 56 دمشق،  الفكر،  دار  الزرقا،  أمحد  مصطفى  د.  العام،  الفقهي  املدخل 
387)هـ.

املدخل لدراسة السياسة الرشعية واألنظمة املرعية، د. نارص بن حممد الغامدي، . 57
دار طيبة اخلرضاء، الطبعة الثانية، 440)هـ، 9)0)م.

املكتبة . 58 حممد،  الشيخ  يوسف  حتقيق:  الفيومي،  حممد  بن  أمحد  املنري،  املصباح 
العرصية.

الطبعة . 59 الكتب،  عامل  دار  عمر،  خمتار  أمحد  د.  املعارصة،  العربية  اللغة  معجم 
األوىل، 9)4)هـ، 008) م.

اللغة . 60 الدعوة، حتقيق: جممع  دار  إبراهيم مصطفى وآخرون،  الوسيط،  املعجم 
العربية.

القاهرة، . )6 مكتبة  قدامة،  بن  حممد  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  املغني، 
388)هـ، 968)م.

دار . )6 الرشبيني،  أمحد  بن  حممد  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني 
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المقدمة

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا 
له،  هادي  فال  يضلل  ومن  له،  مضل  فال  اهلل  هيدي  من  أعاملنا،  وسيئات 
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله.

أما بعد:

نظرًا  الدويل  املستوى  كبرية عىل  بأمهية  املياه حاليًا حتظى  أصبحت  فلقد 
الرهيبة عىل املستوى  السكانية  الزيادة  الطلب عليها يف ظل  لندرهتا، وتزايد 
املوارد  اقتسام  بشأن  الدول  ينذر بوجود رصاعات بني  الذي  األمر  الدويل، 

املتاحة. املائية 

مما دفع باملجتمع الدويل إىل االهتامم بتنظيم االستخدامات غري املالحية 
حتكم  التي  )هلسنكي(  قواعد  عن  ذلك  وأثمر  الدولية،  املائية  للمجاري 
التي  املبادئ  ومن  املشرتكة،  الدولية  األهنار  مياه  استخدام  عمليات  وتنظم 
وردت هبذه القواعد مبدأ االستخدام املنصف، ومبدأ عدم إحداث الرضر، 

ومبدأ التعاون املشرتك بني دول املجرى املائي.

التابعة  وقد تال ذلك اجلهود املضنية التي قامت هبا جلنة القانون الدويل 
لألمم املتحدة والتي أثمرت عن صياغة ووضع اتفاقية األمم املتحدة بشأن 

االستخدامات غري املالحية للمجاري املائية الدولية يف عام)997)م())).
برنامج  النيل،  حوض  دول  جتاه  املرصية  املائية  السياسة  مقدمة  أمحد،  الرشيدي،   (((
006)م  القاهرة،  السياسية،  والعلوم  االقتصاد  كلية  األفريقية،  املرصية  الدراسات 

)ص7).
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الدراسة: مشكلة 

القانون الدويل مل يبد االهتامم الكايف باألهنار الدولية إال مع بداية القرن 
العرشين، وذلك بسبب تطور وتعقيد العالقات الدولية بشأن استخدام مياه 
األهنار الدولية، كذلك ازدادت األمهية بعد ازدياد الطلب وتضاُعف حاجة 
العامل  يف  السكان  أعداد  يف  املضطردة  الزيادة  بعد  العذبة  املياه  إىل  الشعوب 
الدولية  األهنار  موضوع  عىل  انسحب  الذي  األمر  املياه،  استخدام  وتنوع 
األهنار  تنظم  التي  الدولية  القانونية  القواعد  ودراسة  تطوير  باجتاه  ودفع 

الدولية بوصفها أحد املوارد االقتصادية األساسية التي ال غنى عنها.

هو  ما  اآليت:  الرئييس  التساؤل  عىل  اإلجابة  يف  الدراسة  مشكلة  تتمثل 
األهنار  استغالل  يف  الدول  بني  النزاعات  من  احلد  يف  الدويل  القانون  دور 

الدولية؟

ويتفرع عن هذا التساؤل جمموعة من التساؤالت اآلتية:

). ما هي األهنار الدولية وأنواعها؟

). أسباب النزاع والرصاع عىل املياه الدولية؟

3. املراكز القانونية للدول التي جيري فيها النهر الدويل؟

املتجاورة  الدول  بني  املياه  تنظم  التي  القانونية  والقواعد  املبادئ   .4
وموقف القضاء الدويل منها؟
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أهداف البحث:

من  احلد  يف  الدويل  القانون  دور  عىل  التعرف  إىل  البحث  هذه  هيدف 
النزاعات بني الدول يف استغالل األهنار الدولية، وذلك من خالل التعرف 

عىل اآليت:

). تعريف األهنار الدولية وأنواعها.

). أسباب النزاع والرصاع عىل املياه الدولية.

3. املراكز القانونية للدول التي جيري فيها النهر الدويل.

املتجاورة  الدول  بني  املياه  تنظم  التي  القانونية  والقواعد  املبادئ   .4
وموقف القضاء الدويل منها.

أمهية البحث:

تتمثل أمهية هذا البحث يف اآليت:

إال  تعقيدًا،  الدويل  القانون  موضوعات  أكثر  من  واحدًا  يتناول  أنه   .(
وهو دور القانون الدويل يف احلد من النزاعات بني الدول يف استغالل األهنار 

الدولية.

). أمهية املياه يف هذا العرص والتوسع يف استخداماته املختلفة مع ازدياد 
النمو السكاين األمر الذي أدى إىل وجود شح يف كمية املياه نتيجة لعمليات 

التلوث الضخمة يف جماري املياه.
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البحث: منهج 
وقواعد  نصوص  من  لعدد  التحلييل  املنهج  عىل  البحث  هذا  اعتمد 
مياه  استغالل  لتنظيم  جاءت  التي  الثنائية،  واالتفاقيات  الدولية  املعاهدات 
األهنار الدولية لبيان حقيقتها واستجالء هدف املرشع الدويل، بإلقاء الضوء 
عليها بشكل أوسع، واللجوء إىل املنهج املقارن يف أحيان عدة، مع االستعانة 

باملنهج التارخيي بيشء بسيط.
خطة البحث:

مقدمة:
تشمل: مشكلة البحث، أهداف البحث، أمهية البحث، منهج البحث.

املبحث التمهيدي: التعريف بمصطلحات عنوان البحث:
املطلب األول: تعريف القانون الدويل لألهنار.

املطلب الثاين: تعريف األهنار الدولية.
املطلب الثالث: أنواع األهنار الدولية.

املبحث األول: أسباب النزاع والرصاع عىل املياه الدولية.
املبحث الثاين: املراكز القانونية للدول التي جيري فيها النهر الدويل:

الدول  بني  املياه  تنظم  التي  القانونية  والقواعد  املبادئ  الثالث:  املبحث 
املتجاورة وموقف القضاء الدويل منها.

اخلامتة.

قائمة املراجع.
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التمهيدي المبحث 
التعريف بمصطلحات عنوان البحث

المطلب األول: تعريف القانون الدولي لألنهار:

فروع  عدة  باهتامم  حتظى  كثرية  العتبارات  املياه  قضايا  أصبحت  لقد 
توزيع  حيث  من  القضايا  هذه  اتساع  وتعددها  تفرعها  ويعكس  عملية، 
املوارد املائية وإدارهتا، وحتليل العالقات الدولية الرصاعية أو التعاونية التي 
وجوانب  أبعاد  وتتداخل  تتعدد  لذلك  الدولية،  املائية  التفاعالت  تفرزها 
املسألة املائية، ومن ثم تتنوع رؤى ومداخل ومستويات معاجلة قضية املوارد 

املائية وتأثرياهتا املختلفة.

فقد بدأ االهتامم بالقانون الدويل لألهنار الدولية يف السنوات األوىل من 
القرن العرشين عندما بدأت العالقات الدولية املتعلقة باستخدام مياه األهنار 
الدولية، كام زاد االهتامم هبذا القانون باعتباره أحد الفروع احلديثة للقانون 
استخدامات  وتنوع  العذبة،  املياه  إىل  الشعوب  حاجة  زادت  عندما  الدويل 
الدولية  باألهنار  املتعلقة  الدولية  املنازعات  وانتظار  الدولية،  األهنار  مياه 
األحكام  تطوير  إىل  أدى  الذي  األمر  العرشين  القرن  من  الثاين  النصف  يف 

القانونية الدولية التي تنظم األهنار الدولية.

استخداماهتا،  بتطور  الدولية  لألهنار  الدويل  القانون  تطور  حيث 
املجاالت  يف  الدولية  األهنار  استغالل  حيكم  الذي  القانون  ذلك  يعد  فلم 
املعارصة  االستخدامات  ليحكم  امتد  ولكنه  والزراعة،  كاملالحة  التقليدية 



521
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

دور القانون الدولي في الحد من النزاعات
بين الدول في استغالل األنهار الدولية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

يستلزمه  وما  الدولية،  املائية  املجاري  أحد مكونات  باعتبارها  األهنار،  هلذه 
ذلك من إدخال مفاهيم وقواعد متطورة تساهم يف حتديد حقوق وواجبات 

الدول واملحافظة عىل البيئة))).

األهنار  ينظم  الذي  القانون  أمهية  تربز  الواضحة  األمهية  هذه  ظل  ويف 
الدولية، من أجل ضبط حقوق وواجبات الدول النهرية، وجتنب املنازعات 

قبل حدوثها، والعمل عىل تسويتها بالطرق السلمية.

الدويل  القانون  فروع  أحد  الدولية  لألهنار  الدويل  القانون  يعد  حيث 
وتطور  الدولية،  األهنار  استخدامات  بتطور  القانون  هذا  تطور  وقد  العام، 
املجتمع الدويل ذاته، كام لعبت الطبيعة اخلاصة لألهنار الدولية دورًا مهاًم يف 

إنشاء القواعد القانونية التي حتكمها))).

يتعلق  فيام  والتغري،  بالتنوع  تتسم  الدويل  للقانون  ختضع  التي  فاألهنار 
هذا  متييز  إىل  ذلك  أدى  وقد  األهنار،  هذه  ملياه  اهليدروجغرافية  بالطبيعة 
القانون بسامت خاصة تتمثل يف نسبية وتنوع األحكام القانونية التي ختضع 

هلا األهنار الدولية بصفة عامة)3).
العامة  الدويل  القانون  هبا  هيتم  التي  لألهنار  القانونية  املشكلة  وتتمثل 
يف  كام  دولية،  أمهية  ذات  أهنا  أو  دول،  لعدة  الربية  األقاليم  خترتق  أهنا  يف 
جوييل، سعيد سامل، قانون األهنار الدولية من كتاب املياه العربية وحتديات القرن احلادي   (((

والعرشين، مركز دراسات املستقبل بجامعة أسيوط، القاهرة، 998)م )ص74).
حممد، انتصار حممود، األبعاد السياسية التفاقية مياه النيل، رسالة ماجستري، جامعة أم   (((

درمان اإلسالمية، 997)م )ص))).
جوييل، سعيد سامل، قانون األهنار الدولية، مرجع سابق )ص5).  (3(
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أن  ذلك  ومعنى  املفتوحة،  البحار  يف  تصب  التي  الداخلية  األهنار  حالة 
أقاليمها)))،  خترتق  التي  األهنار  مياه  عىل  النهرية  للدول  اإلقليمية  السيادة 
أقاليمها  عىل  الدول  لتلك  اإلقليمية  السيادة  مثل  املبدأ  حيث  من  تعترب  وال 
الدولية)))، وذلك ألنه كثريًا ما تتعارض وتتنازع مصالح الدول النهرية من 
اخلزانات  إنشاء  إىل  الدول  إحدى  تلجأ  فقد  الدولية،  املياه  استخدام  أجل 
بإنشاء فروع أو روافد  املياه  بتغيري جمرى  أو تقوم  املياه،  السدود لتخزين  أو 
لترصيف  أو  الكهربائية،  الطاقة  توليد  أجل  من  الرئييس  للمجرى  جديدة 

خملفات املرشوعات الصناعية يف مياه تلك األهنار.
وعليه فإن القانون الدويل لألهنار الدولية عبارة عن جمموعة من القواعد 
الدولية  األهنار  مياه  استخدامات  خمتلف  حتكم  التي  الدولية  القانونية 
جتنب  إىل  هبا  االلتزام  يؤدي  والتي  الدول،  بني  الدولية  املائية  واملجاري 

الرصاعات واملنازعات بني الدول عىل مياه األهنار.

المطلب الثاني: تعريف األنهار الدولية:

الدول  بني  التعاون  يف  تساعد  التي  العوامل  أحد  الدويل  النهر  يشكل 
عالقات  تعزيز  يف  التعاون  هذا  ألمهية  نظرًا  األصل،  هو  وهذا  املتشاطئة، 
األهنار  استغالل  عملية  تؤدي  قد  نفسه  الوقت  يف  ولكن  بينها،  فيام  الدول 
الدول  الفتقار  نظرًا  قانونية،  نزاعات  وجود  إىل  واستخدامها  الدولية 
املتشاطئة عىل اتفاقية دولية )ثنائية أو مجاعية( حتدد التعامل الدويل أو تنظم 

العالقة فيام بينها.
املرجع السابق، نفس الصفحة.  (((

حممد، انتصار حممود، األبعاد السياسية التفاقية مياه النيل، مرجع سابق )ص33).  (((
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فاألهنار الدولية هي التي تفصل أو جتتاز أقاليم دولتني أو أكثر وتبارش 
إقليمها،  يف  جيري  الذي  النهر  من  اخلاص  اجلزء  عىل  سيادهتا  دولة  كل 
ولكنها تتقيد بأن تراعي يف ذلك مصالح الدول األخرى التي يمر هبا النهر، 
الزراعة،  ألغراض  النهر  بمياه  املشرتك  باالنتفاع  يتعلق  فيام  خاصة  وبصفة 
والصناعة، واملالحة النهرية الدولية، ومن األهنار الدولية عىل سبيل املثال: 

هنر الدانوب، والراين، والنيل، والفرات.

من  األوىل:  ناحيتني،  من  الدولية  باألهنار  الدويل  القانون  هيتم  حيث 
حيث املالحة فيها، والثانية من حيث استغالل املياه اخلاصة بالنهر يف شؤون 

الزراعة والصناعة))).

وقد حل حمل وصف النهر الدويل وصف جديد وهو نظام املياه الدولية، 
أي  امتد  متى  طبيعي  حوض  يف  بينها  فيام  تتصل  التي  املياه  تلك  به  وُيقصد 
جزء من هذه املياه داخل دولتني أو أكثر، ونظام املياه الدولية يشمل املجرى 
الرئييس للمياه، كام يشمل روافد هذا املجرى سواء أكانت هذه الروافد من 

الروافد اإلنامئية للمياه أم من الروافد املوزعة هلا.

عىل  طرأ  الذي  للتطور  تبعًا  للتطور  الدويل  النهر  تعريف  ض  تعرَّ وقد 
الذي  القانوين  النظام  وكذلك  عامة،  بصفة  لألهنار  الشعوب  استخدامات 
نظرة سياسية  األهنار  إىل  تنظر  الدول  كانت  أن  فبعد  حيكمها بصفة خاصة، 

اخلامسة،  الطبعة  بغداد،  القانون، جامعة  كلية  العامة،  الدويل  القانون  العطية، عصام،   (((
املعارف،  دار  العام،  الدويل  القانون  صادق،  عيل  هيف،  أبو  )ص34)(،  )99)م 

اإلسكندرية )ص))3).
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املالحة،  أغراض  يف  هلا  املحدود  التقليدي  استخدامها  خالل  من  بحتة 
أصبحت تنظر إىل األهنار من خالل مفهوم أوسع وأشمل يستند إىل اعتبارات 
لالستخدامات  تبعًا  وذلك  أيضًا،  وقانونية  ودولية  واجتامعية  اقتصادية 
احلديثة ملياه األهنار الدولية واآلثار النامجة عنها، ونعرض فيام ييل التطورات 

التي مر هبا تعريف النهر الدويل.

أوالً: االجتاه التقليدي يف تعريف النهر الدويل)1(:

كان تعريف النهر الدويل يف بادئ األمر يستند إىل معايري سياسية ويرتبط 
بمفهوم السيادة اإلقليمية للدولة، فكان النهر الدويل يعرف بأنه ذلك النهر 
الذي يقع يف أقاليم أكثر من دولة متييزًا له عن النهر الوطني الذي يقع بأكمله 
تلك  لسيادة  وخيضع  واحدة،  دولة  إقليم  داخل  مصبه(  إىل  منبعه  من  )أي 

الدولة))).

صالحية  هو  آخر  معيار  هناك  كان  السياسية  املعايري  تلك  إىل  باإلضافة 
النهر للمالحة)3)، ذلك أن الصالحية هي التي جتعل من األهنار حمل اهتامم 
الدولية،  والتجارة  واألشخاص  البضائع  نقل  يف  الستخدامها  نظرًا  الدول 
الزقازيق،  احلقوق، جامعة  كلية  لطلبة  الدويل، حمارضات  النطاق  جوييل، سعيد سامل،   (((

998)م )ص3)).
سلطان، حامد، القانون الدويل العام، مرجع سابق )ص6)5).  (((

مادهتا  يف  الدولية  األهنار  يف  املالحة  شأن  يف  )))9)م(  لعام  برشلونة  اتفاقية  تنص   (3(
األوىل عىل أن طرق املياه الدولية هي كل الطرق الصاحلة للمالحة بطبيعتها، وتفصل 
للعدل  الدائمة  املحكمة  حكم  يف  الدويل  النهر  تعريف  يف  جاء  كام  دول،  عدة  تعرب  أو 
بأنه املجرى الصالح للمالحة الذي يصل  الدويل يف قضية هنر األودر عام )9)9)م( 

عدة دول بالبحر.



525
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

دور القانون الدولي في الحد من النزاعات
بين الدول في استغالل األنهار الدولية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

وما يرتبه ذلك من احتامالت تنازع املصالح فيام بني الدول، مما جعل معظم 
الدول تنادي بحرية املالحة يف األهنار الدولية منذ وقت طويل، وقد كانت 
وواجبات  بحقوق  تتعلق  حمدودة  االجتاه  هذا  إطار  يف  القانونية  املشاكل 
رسم  خالل  من  اإلقليمية  السيادة  حتديد  وكيفية  النهرية،  املالحة  يف  الدول 

خطوط احلدود النهرية))).

العاملية  احلرب  هناية  حتى  سائدًا  ظل  االجتاه  هذا  بأن  القول  ويمكن 
الدولية من خالل مفاهيم  تنظر إىل مياه األهنار  الدول  الثانية، عندما بدأت 

أكثر تطورًا.

ثانيًا: االجتاه احلديث يف تعريف النهر الدويل)2(:

التقليدية  االستخدامات  يف  حمصورًا  باألهنار  الشعوب  اهتامم  يظل  مل 
التطور  أثر  عىل  االستخدامات  تلك  جتاوز  إنه  بل  واملالحة،  الزراعة  يف  هلا 
العلمي  التقدم  كشف  فقد  واالجتامعي،  والتكنولوجي  االقتصادي 
والتكنولوجي عن إمكانيات جديدة الستغالل مياه األهنار سواء أكان ذلك 
ذلك  كان  أم  وغريها،  للصناعة  الالزمة  الكهربائية  الطاقة  توليد  أجل  من 
والتي  االقتصادية،  التنمية  جماالت  خمتلف  يف  املياه  هذه  استخدام  أجل  من 
يأيت يف مقدمتها احلصول عىل مياه الرشب، والصيد، والسياحة، واستصالح 
الدول  تنافس  يف  واضح  ازدياد  ذلك  عىل  وترتب  الصحراوية،  األرايض 

القرن  وحتديات  العربية  املياه  الثالث،  السنوي  املؤمتر  الدولية،  األهنار  قانون  جوييل،   (((
احلادي والعرشين، مركز دراسات املستقبل، جامعة أسيوط، 998)م )ص67).

جوييل، قانون األهنار الدولية، مرجع سابق )ص67).  (((
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اجلهود  بدأت  وهنا  الدولية،  األهنار  مياه  يف  ومصاحلها  حقوقها  محاية  عىل 
القانوين  التنظيم  تطوير  أجل  من  الدولية  األهنار  بمياه  االهتامم  إىل  الرامية 
العاملية األوىل، وكانت نقطة  بام يتفق وتطورات العرص، وذلك بعد احلرب 
يظل  هل  بمعني  الدويل،  النهر  تعريف  مسألة  بحث  هي  التطور  يف  البداية 
السياسية  املعايري  يعتمد عىل  الذي  الدويل  النهر  تعريف  التقليدي يف  االجتاه 

واملالحية سائدًا؟ أم أصبح غري مالئم لتلك التطورات؟

ويمكن القول بصفة عامة أن هذا االجتاه بدأ بعد احلرب العاملية األوىل 
اتفاقية برشلونة لسنة )))9)م( يف شأن املالحة يف األهنار  انحازت  عندما 
الدولية إىل املعايري االقتصادية يف تعريف النهر الدويل، والتي تتمثل يف مدى 
للمالحة  الصاحلة  األهنار  عىل  فأطلقت  عدمها،  من  للمالحة  النهر  قابلية 

الدولية اصطالح جديد هو »الطريق املائية ذات املنفعة الدولية«))).

أو  النهر ثالث صفات حتى يصبح هنرًا دوليًا  يتكامل يف  فاشرتطت أن 
طريقًا مائيًا دوليًا، وهي )الصالحية للمالحة، واالتصال بالبحر، وأن هيتم 

ذلك االتصال أكثر من دولة(.

ولكن أصبحت هذه النظرة ضيقة بعد احلرب العاملية الثانية عندما اجتهت 
الدول إىل تطوير استخدامها لألهنار الدولية يف أغراض أخرى غري املالحة، 
عام  هلسنكي  يف  املنعقدة  دورهتا  يف   )A.I.L( الدويل  القانون  مجاعة  فجاءت 
استخدام  عن  املعروفة  )هلسنكي(  قواعد  خالهلا  أعدت  والتي  )969)م( 
الدويل،  الرصف  حوض  هو:  جديد  بمفهوم  املالحة  شئون  غري  يف  األهنار 

جوييل، قانون األهنار الدولية، مرجع سابق )ص68).  (((
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أكثر  أو  دولتني  عىل  متتد  جغرافية  »مساحة  بأنه:  الثانية  املادة  عرفته  والذي 
ومتدها روافد مشرتكة تشكل جتمعًا للمياه سواء للمياه السطحية أو اجلغرافية 

وتصب يف جمرى مشرتك«))).
أهنا  عىل  الدولية  األهنار  مياه  إىل  النظر  إىل  التعريف  هذا  مثل  ويستند 
ليست جمرد جمرى للمالحة فقط، أو أهنا مياه ثابتة، ولكنها عىل العكس من 
ببعضها،  املتصلة  واجلوفية  السطحية  املياه  وتشمل  ومتنقلة،  متحركة  ذلك 
من  جزءًا  النهر  جيعل  بأن  التعريف  هذا  ويتميز  مشرتك،  جمرى  يف  وتصب 
نطاقه  يف  يدخل  أن  يمكن  الذي  الدويل،  الرصف  حوض  هو  واسع  مفهوم 
ملياه  احلديثة  االستخدامات  االعتبار  يف  يضع  أنه  كام  واحد،  هنر  من  أكثر 
يستلزم  وما  املياه  نوع  أو  كم  عىل  تؤثر  أن  يمكن  التي  تلك  خاصة  األهنار، 
أهنا كل ال  التي جيمعها حوض واحد عىل  املياه  إىل  النظر  ذلك من رضورة 
يتجزأ، مما يقتيض رضورة التشاور والتعاون فيام بني الدول التي جيمعها مثل 

هذا احلوض.
فيؤخذ  للنقد،  الدويل  الرصف  حوض  معيار  تعرض  فقد  ذلك  ومع 
عليه أنه ضيق وغامض وال يساير التطورات اخلاصة باستخدام مياه األهنار 
الدولية، فعىل الرغم من أن التعريف السابق ينظر إىل احلوض كوحدة مائية 
دولية، إال أنه ال يسمح بنقل املياه من حوض الرصف الدويل إىل أماكن بعيدة 
احتياجات  أحيانًا  تستلزمه  قد  ما  وهو  للحوض،  اجلغرايف  النطاق  خارج 
احلوض  مياه  بنقل  يسمح  ال  املفهوم  هذا  ألن  النهرية،  الدول  لدى  التنمية 

خارج املنطقة اجلغرافية له.
املرجع السابق)ص68).  (((
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قانون  لدراسة  املتحدة  باألمم  الدويل  القانون  جلنة  تصدت  وعندما 
الدولية يف عام )970)م( الحظت أن  االستخدامات غري املالحية لألهنار 
مفهوم حوض الرصف الدويل ال يتالءم واالستخدامات احلديثة ملياه األهنار 
النامجة  األرضار  أن  ذلك  والبيئية،  االقتصادية  الناحية  من  خاصة  الدولية، 
عن تلوث املياه ال تعرف حدودًا، فطرحت يف بادئ األمر مفهومًا جديدًا هو 

»شبكة جماري املياه الدولية«))).

القانون  للجنة  قدمه  الذي  الثاين  تقريره  يف  أويص  اخلاص  املقرر  ولكن 
الدويل بالتخيل عن مفهوم »الشبكة« حمبذًا املفهوم األبسط املتمثل يف املجرى 
املائي الدويل، نظرًا لوجود معارضة ملفهوم »الشبكة« يف جلنة القانون الدويل 
ويف اللجنة السادسة للجمعية العامة عىل السواء، عىل أساس أن هذا املفهوم 
يمثل هنجًا مبدئيًا مماثاًل ملفهوم »حوض الرصف« الذي استبعدته اللجنة من 

قبل))).

)ص48)-  األول  اجلزء  الثاين،  املجلد  )986)م(  عام  الدويل  القانون  جلنة  حولية   (((
49)(، جوييل، قانون األهنار الدولية، مرجع سابق )ص68).

التقرير الثاين املقدم من إيفنسن للدورة السادسة والثالثني للجنة القانون الدويل يف عام   (((
)984)م( ومن اجلدير بالذكر أن بعض أعضاء اللجنة السادسة باجلمعية العامة كانوا 
يؤيدون رأي املقرر اخلاص عىل أساس أن مصطلح الشبكة مبهم إىل حد ما ألنه قد يفيد 
املقرر اخلاص،  الربية وكان هناك طريق آخر يعارض  املناطق  الوالية عىل  ضمنًا فكرة 
اهليدرولوجي  الطابع  تعكس  وحديثة  غنية  فكرة  الشبكة  مفهوم  أن  يرون  كانوا  حيث 

ملياه األهنار الدولية، جوييل، قانون األهنار الدولية، مرجع سابق )ص68).
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عىل  والثالثني  التاسعة  دورهتا  يف  اللجنة  وافقت  )987)م(  عام  ويف 
توصية جلنة الصياغة بأن تطرح جانبًا مسألة استخدام مصطلح »الشبكة«)))، 
حمدد  تعريف  وضع  مسألة  تاركة  ذلك  بعد  عملها  يف  اللجنة  واستمرت 
استقرت  حتى  الدولية،  املائية  املجاري  شبكة  أو  الدويل،  املائي  للمجرى 
يف النهاية عىل استخدام مصطلح املجرى املائي الدويل، والذي عرفته املادة 

الثانية من املرشوع النهائي الذي وافقت عليه اللجنة عىل النحو التايل:

تشكل  التي  واجلوفية  السطحية  املياه  شبكة  املائي  باملجرى  ُيقَصد   .(
صوب  عادة  وتتدفق  واحدًا،  كاًل  ببعض،  بعضها  الطبيعية  عالقتها  بحكم 

نقطة وصول مشرتكة.

دول  يف  أجزاؤه  تقع  مائي  جمرى  أي  الدويل  املائي  باملجرى  ُيقَصد   .(
خمتلفة))).

رقم)83(،  الفقرة  الثاين،  اجلزء  الثاين،  املجلد  )987)م(  الدويل  القانون  جلنة  حولية   (((
)99)م  واألربعني،  الثالثة  دورهتا  أعامل  عن  الدويل  القانون  جلنة  تقرير  وكذلك 
)ص60)(، حيث كان معروضًا عىل اللجنة يف تلك الدورة يف التقرير السابع للمقرر 
ومفهوم  الدويل،  املائي  املجرى  مصطلح  تعريف  مسـألة  فيه  عالج  والذي  اخلاص، 
يقوم  أن  املهم  أنه من  املقرر اخلاص يرى  املياه، وكان  املائي بوصفه شبكة من  املجرى 
املائي شبكة من  املجرى  أن  اهليدرولوجي وهو  الواقع  قيد اإلعداد عىل  املواد  مرشوع 
املكونات اهليدرولوجية املرتابطة، وأن املجرى املائي هو املجرى الذي تقع أجزاؤه يف 

دولتني أو أكثر، جوييل، قانون األهنار الدولية، مرجع سابق )ص69).
997)م  احلادية واخلمسني،  الدورة  أعامل  العامة من  باجلمعية  السادسة  اللجنة  تقرير   (((

)ص8).
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املجرى  مصطلح  استخدام  عىل  الدويل  القانون  جلنة  تعليق  من  ويتضح 
يف  تقع  التي  واجلوفية  السطحية  املياه  شبكة  عىل  يشتمل  بأنه  الدويل  املائي 
العنارص املختلفة  أكثر من دولة، وهذه الشبكة تتكون بدورها من عدد من 
سواء،  حد  عىل  وحتته  األرض  سطح  فوق  خالهلا،  من  املياه  تتدفق  التي 
وهذه العنارص تشمل األهنار والبحريات وطبقات املياه اجلوفية واخلزانات 

والقنوات.
ويعكس هذا املصطلح العالقة الطبيعية بني عنارص شبكة املجاري املائية 
املجرى  قاع  األرض حتت  باطن  إىل  املجرى  من  تترسب  قد  فاملياه  الدولية، 
وتنترش وراء ضفاف املجرى، ثم تعود إىل الظهور يف املجرى، وتتدفق نحو 
بحرية تصب بدورها يف هنر، ثم حتول إىل قناة، وتنقل إىل خزان، وهكذا. وال 
إذ يشرتط  الدويل،  املائي  املجرى  من  العذبة جزءًا  املياه  من  أية مساحة  تعد 
الرشط  وهذا  مشرتكة،  وصول  نقطة  نحو  الشبكة  عنارص  تتدفق  أن  النص 
ينطوي عىل تغيري جغرايف للمجرى، ومعنى ذلك أن اتصال حويض رصف 
خمتلفني بواسطة قناة ال جيعل منهام جزءًا من جمرى مائي واحد طبقًا ملفهوم 

النص.
مفهوم  خالل  من  يتم  اليوم  الدويل  النهر  إىل  النظر  أن  القول  وخالصة 
الدولية  لألهنار  باإلضافة  يتضمن  الذي  الدويل،  املائي  املجرى  هو  واسع 
البحريات  مثل  األخرى  العذبة  املياه  من  مساحات  التقليدي  مفهومها  يف 
اليوم  النهر الدويل يعد  والقنوات واخلزانات واملياه اجلوفية، وهذا يعني أن 
جزءًا من املجرى املائي الدويل، وهو مفهوم يتفق والتطورات املعارصة التي 

يمر هبا استخدام مياه األهنار الدولية.
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المطلب الثالث: أنواع األنهار الدولية:

م الفقه األهنار التي هيتم هبا القانون الدويل إىل أنواع ثالثة رئيسية،  ُيقسِّ
املائي  املجرى  منها  يتكون  أن  يمكن  التي  املائية  املساحات  إىل  باإلضافة 

الدويل:

أوالً: األهنار الوطنية ذات األمهية الدولية:

دولية  بأمهية  يتمتع  دولة واحدة، ولكنه  إقليم  بأكمله يف  يقع  النوع  هذا 
خاصة، كام يف حالة ذلك النهر الذي ينبع عند حدود دولة جماورة ويصب يف 
بحر عام ال اتصال هلذه الدولة به، فمثل هذا النهر إذا كان صاحلًا للمالحة 
بأكمله، سوف يكون له أمهية دولية، ألنه يمكن أن يسهل للدولة املجاورة 
اتصال سفنها بالبحر عن طريقه، كام يسهل لسفن الدول األخرى االتصال 
بإقليم هذه الدولة وبقية أجزاء إقليم الدولة صاحبة النهر، وقد كانت هناك 
حماولة يف مؤمتر برشلونة عام )))9)م( إىل فتح مثل هذه األهنار للمالحة 
احلرة عىل أساس التبادل ولكن مل يكتب هلا النجاح ولذلك تظل املالحة يف 

مثل هذه األهنار خاضعة ملوافقة الدولة))).

ثانيًا: األهنار احلدية أو املتامخة:

بمحاذاة  تسري  أهنا  أي  أكثر،  أو  دولتني  بني  تستخدم حدًا  األهنار  وهذه 
حدود الدول وتشكل حدودًا دولية هلا مثل شط العرب بني العراق وإيران، 
وهنر إيفروس بني تركيا واليونان، وهنر األردن بني األردن وفلسطني املحتلة، 
أبو هيف، عيل صادق، القانون الدويل العام، مرجع سابق )ص9)3(، جوييل، قانون   (((

األهنار الدولية، مرجع سابق )ص)7).
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وتثري هذه األهنار مشاكل تتعلق بقياس حدود الدول النهرية وما يتعلق هبا 
من نواح سياسية وعسكرية وأمنية.

ثالثًا: األهنار املتتابعة أو املتعاقبة:

وهذه األهنار خترتق يف جمراها أقاليم دولتني أو أكثر من دولتني بالتتابع، 
وتكون الدول النهرية هنا منبع أو دولة مصب النهر أو دولة املجرى األوسط 

للنهر مثل هنر النيل الذي جيري يف أقاليم عرش دول أفريقية.

أمهيتها  فإن  للدول  حدودًا  يشكل  ال  األهنار  من  النوع  هذا  ألن  نظرًا 
تقترص عىل صور االستغالل املختلفة ملياهها ،وهي التي يمكن أن تثري النزاع 

بني الدول النهرية إذا مل يكن هناك اتفاق ينظم ذلك االستغالل.

مجيع  عىل  تطبق  ثابتة  أحكام  وضع  املتيرس  من  ليس  أنه  من  وبالرغم 
األهنار الدولية بل جيب بحث حالة كل هنر عىل حده يف ضوء كافة الظروف 
أغراض  واختالف  األهنار  هذه  طبيعة  الختالف  نظرًا  وذلك  هبا،  املحيطة 
استغالهلا، إال أننا نجد أن هناك شبه إمجاع يف آراء وأحكام املحاكم الدولية 
تنظم  أساسية  مبادئ  بعض  وجود  عىل  الدولية  واالتفاقيات  واالحتادية 
مشرتك  هنر  عىل  الواقعة  الدول  حترتمها  أن  جيب  التي  والواجبات  احلقوق 

من أمهها))):

). العدالة يف توزيع املياه واالنتفاع املشرتك بمياه النهر.

فهمي، عزيزة مراد، األهنار الدولية والوضع القانوين الدويل لنهر النيل، املجلة املرصية   (((
للقانون الدويل، اجلمعية املرصية للقانون الدويل، املجلد )37(، )98)م )ص46)-

.((47
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). عدم إجراء أي حتويل يف جمرى النهر أو إقامة سدود تنقص من كمية 
املياه التي تصل للدول النهرية األخرى دون اتفاق مسبق.

3. التعاون يف تنمية موارد النهر واالنتفاع به.

4. احرتام احلقوق املكتسبة التي تقوم عىل أساس مراعاة حاجة الدول 
للنهر ومدى اعتامدها عليه.

5. التعويض يف حالة الرضر.

رابعًا: املساحات املائية التي تعد جزءًا من املجاري املائية الدولية:

عىل  الدولية  األهنار  إىل  باإلضافة  الدولية،  املائية  املجاري  وتشتمل 
مساحات مائية أخرى يأيت يف مقدمتها، البحريات، اجلليد، واملياه اجلوفية.

1. البحريات:

إذا كان النهر من حيث املبدأ يتم حتديده بذلك املجرى املائي الذي يبدأ 
من منبعه أي املصدر الذي حيصل منه عىل املياه إىل مصبه وهو املكان الذي 
يتم فيه ترصيف املياه، فإن البحريات، عىل العكس من ذلك، هي عبارة عن 
مساحة من املياه فوق سطح األرض، وتتسم مياهها بالثبات عادة، وتتكون 
مياه البحريات )العذبة( من مياه األمطار، أو املياه النامجة عن ذوبان الثلوج.

املياه  مجلة  من   )٪0.04( من  يقرب  ما  العذبة  البحريات  مياه  وتشكل 
مياهها يف  العامل، وتستخدم  مياهها يف  العامل، وتستخدم  املوجودة يف  العذبة 

أغراض خمتلفة يف الري، والزراعة، والصناعة، والصيد، والسباحة.
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ومن أمثلة هذه البحريات: بحرية نارص، وبحرية بيكال يف وسط آسيا، 
وبحرية تنجانيقا يف أفريقيا، وبحرية روزفلت يف واشنطن بالواليات املتحدة 

األمريكية))).

2. اجلليد)2(:

يتكون اجلليد بسبب انخفاض درجات احلرارة إىل ما دون نقطة اجلليد، 
وقد تتجمد مياه النهر فتصبح هنرًا جليديًا، ويمكن أن يكون اجلليد يف شكل 
كتل أو جبال، ويرتكز اجلليد يف مناطق حمدودة يف العامل وبالذات يف املناطق 
القطبية الشاملية واجلنوبية وفوق سطح وقمم اجلبال العالية، ويؤدي ذوبان 
الصيف  شهور  خالل  يف  العذبة  باملياه  والبحريات  األهنار  امتالء  إىل  اجلليد 
املياه  مصادر  مجلة  من   )٪(.04( بنسبة  اجلليد  مياه  حجم  ويقدر  والربيع، 
النقص  تسد  أن  يمكن  كبرية  كمية  وهي  العامل،  يف  العذبة  املياه  سطح  عىل 

الذي تعاين منه البرشية حاليًا ويف السنوات املقبلة.

3. املياه اجلوفية)3(:

أصاًل  وهي  األرض،  سطح  حتت  املوجودة  باملياه  اجلوفية  املياه  ف  ُتعرَّ
جزء من مياه األمطار أو مياه األهنار النامجة عن ذوبان اجلليد والتي ترسبت 
عىل  اجلوفية  املياه  وتوجد  اجلوفية،  املياه  من  طبقة  مكونة  األرض  باطن  إىل 
العربية،  النهضة  دار  الدولية،  املائية  واملجاري  األهنار  قانون  إبراهيم،  عيل  يوسف،   (((
مرجع  الدولية،  األهنار  قانون  جوييل،  )ص44(،  995)م  األوىل،  الطبعة  القاهرة، 

سابق )ص73).
جوييل، قانون األهنار الدولية، مرجع سابق )ص73).  (((
جوييل، قانون األهنار الدولية، مرجع سابق )ص73).  (3(
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أن  ويمكن  احلركة،  دائمة  أهنا  كام  األرض،  سطح  من  خمتلفة  مستويات 
ويمكن  املائي،  املجرى  منها  يتكون  التي  األخرى  املائية  باملساحات  تتصل 
أال يتحقق مثل هذا االتصال، وتسمي هنا باملياه اجلوفية املحصورة أي التي 
املجاري  من  تعد جزءًا  املبدأ ال  السطحية، وهذه من حيث  باملياه  تتصل  ال 

الدولية. املائية 

حجاًم،  وأكثر  العامل  يف  العذبة  املياه  مصادر  أهم  من  اجلوفية  املياه  وتعد 
العامل،  يف  العذبة  املياه  حجم  مجلة  من   )٪((( بنسبة  حجمها  يقدر  حيث 

وتستخدم املياه اجلوفية يف الري والزراعة، والرشب، والصناعة.
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المبحث األول

أسباب النزاع والرصاع عىل املياه الدولية.
املنبع(  )دول  الدول  إرصار  بسبب  الدولية  املياه  عىل  املنازعات  تنجم 
كمية  عىل  يؤثر  مما  بعضها،  أو  كلها  أراضيها  من  النابعة  املياه  احتكار  عىل 
املياه للدول األخرى، فبعض الدول ترص عىل اعتبار املاء النابع من أراضيها 
ثروة طبيعية هلا، دون أن تأبه قواعد أو أحكام أو مواثيق دولية تنظم عملية 
الطاقة  املتشاطئة، فتقيم املشاريع والسدود وحمطات  الدول  املياه بني  تقاسم 

الكهربائية بام يفوق حاجتها.
وتتمثل أسباب النزاع والرصاع عىل املياه الدولية يف اآليت))):

أوالً: فكرة السيادة:
العالقات  عىل  املياه  منازعات  يف  األساس  تعد  التي  السيادة  أثرت 
سيادهتا،  وتدعي  دولة  كل  تتمسك  إذ  الدول،  بني  اجلوار  وحسن  الدولية 
املتنازع عليها، وقد ألقت اخلالفات  التارخيية هلا عىل مياه األهنار  وباحلقوق 
عىل السيادة ظالهلا يف عالقة العراق مع إيران وتركيا وكذلك عالقة أثيوبيا 

بمرص، والدليل عىل ذلك كثرة املحاوالت لتسوية تلك النزاعات.

ثانيًا: الرصاع حول املياه:

من عوامل تطور الرصاع حول املياه وأسبابه ما ييل:

ضوء  يف  الدولية  املائية  املجاري  منازعات  تسوية  املجيد،  عبد  شلبي  حممد  الشلبي،   (((
البحوث  العربية للبحوث، سلسلة  القانون الدويل االتفاقي، جملة جامعة عامن  أحكام 

القانونية، جامعة عامن العربية، املجلد ))(، العدد ))(، 8)0)م )ص4)-5)).
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). تفاقم أزمة املياه يف العامل يزايد احلاجة للمياه اإلضافية، مما يؤدي إىل 
املناطق  يف  املائية  األحواض  يف  املشرتكة  الدول  بني  العالقات  وتوتر  تفاقم 
املناطق  يف  والسيام  العامل  مناطق  من  كثري  يف  مائية  متغريات  من  تعاين  التي 
الدول  بني  رصاعات  نشوء  احتامل  اخلرباء  يتوقع  لذا  والصحراوية،  اجلافة 

التي تشرتك بمصدر مائي واحد.

الدول  يف  النهر  حوض  يف  املقيمني  السكان  حقوق  عىل  االعتداء   .(
النهر لكميات هائلة من  التي ينبع منها  املتشاطئة من خالل استعامل الدول 

املياه بشكل يؤثر عىل جريان املياه فيه.

فتزداد  تلوثها،  يسبب  بشكل  النهر  مياه  املتشاطئة  الدول  استعامل   .3
املشاكل واخلالفات املائية، وتتوتر العالقات بشكل يؤدي إىل خلق نزاعات 
املياه  مصادر  ذلك  يف  بام  احلياة  مرافق  أغلب  شمل  البيئي  فالتلوث  بينها، 
الكياموية  األسمدة  استخدام  وبسبب  الصناعي،  التطور  مظاهر  بسبب 
ترتك  التي  البيطري  والطب  الزراعة  يف  املستخدمة  واملعاجلات  واملبيدات 

آثارًا طويلة األمد لتزول.

4. تدهور نوعية مصادر املياه خاصة املشرتكة بني أكثر من دولة بسبب 
التغري املناخي وتدين املصادر األخرى نحو األمطار وانحسار القطاع النبايت.

5. عدم وجود اتفاقيات دولية مجاعية أو ثنائية يف بعض املناطق يف العامل 
مثل منطقة الرشق األوسط لتنظيم استخدام املجاري املائية.
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الثاني المبحث 
المراكز القانونية للدول التي يجري فيها النهر الدولي

والتزامات  حقوق  يف  املشرتكة  الدول  بني  القانونية  املراكز  تنظيم  يتم 
جتري  التي  الدول  تعقدها  التي  االتفاقيات  بموجب  الدويل  النهر  حوض 
مياه النهر يف أقاليمها، لبيان احلقوق والواجبات إلجياد نوع من التوازن بني 
االتفاق  االتفاقيات،  هذه  عىل  األمثلة  ومن  واملتعارضة،  املختلفة  املصالح 
املربمة  واالتفاقية  ))95)م(  عام  دارفا  هنر  بشأن  والنمسا  يوغوسالفيا  بني 
بني فرنسا وأملانيا والكسمبورغ عام )956)م( بشأن هنر املوزيل واالتفاقية 
االنتفاع  لتنظيم  )959)م(  عام  والسودان  املتحدة  العربية  اجلمهورية  بني 

بمياه هنر النيل، وغريها من االتفاقيات األخرى))).

الدويل يف  النهر  يمتد  التي  الدول  اتفاقيات بني  أما يف حالة عدم وجود 
أقاليمها فإن اخلالف قائم يف الفقه فيام يتعلق بتعيني األحكام القانونية التي 
ازداد  وقد  املالحية،  غري  األغراض  يف  الدولية  األهنار  بمياه  االنتفاع  تنظم 
أوجه  اتساع  نتيجة  الدول  مصالح  لتضارب  احلايل  الوقت  يف  حدة  اخلالف 
االنتفاع بمياه األهنار الدولية يف أغراض الصناعة، وتوليد الطاقة الكهربائية، 
إقليمها، بغض  الذي جيري يف  النهر  ورغبة كل دولة يف االنتفاع بمياه جزء 
النظر عام يرتتب عىل مرشوعاهتا من أرضار تلحق بمصالح أو حقوق الدول 

األخرى التي يمر هبا النهر.
أبو الوفاء، أمحد، الوسيط يف القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة   (((
سابق  مرجع  العامة،  الدويل  القانون  عصام،  العطية،  )ص54)(،  )00)م  الثالثة، 

)ص34)).
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وعليه يمكن إمجال اآلراء الفقهية يف هذا الشأن يف مخس نظريات تتمثل 
يف اآليت))):

أوالً: نظرية السيادة اإلقليمية املطلقة:
يدعي أنصار هذه النظرية أن لكل دولة احلق الكامل يف أن متارس عىل 
التي تتفرع عن سيادهتا  النهر الدويل الذي يمر يف إقليمها كل احلقوق  جزء 
املطلقة عىل إقليمها، وذلك دون أي اعتبار ملا قد حيدثه هذا االستغالل من 

أرضار للدول النهرية األخرى.
أو  املياه  تستخدم  أن  هلا  هنر  حوض  عىل  تطل  دولة  كل  أن  وتقتيض 
أن  تستطيع  أهنا  بمعنى  قيود،  دون  حدود  داخل  مشيئتها  حسب  مورد  أي 
تستنفذها أو أن تلوثها، أو أن تضع أمامها سدًا. وترفض هذه النظرية حق 
دول املصب يف حتديد أو تقييد حق دول املنبع يف إنشاء أي مرشوع أو إجراء 

أي تغيري يف وضع األهنار اجلارية يف إقليمها.
باملياه  لالنتفاع  مرشوعات  من  تشاء  ما  تقيم  أن  للدولة  يكون  وبذلك 
التي متر بإقليمها يف جزء النهر الدويل الذي يقع داخل حدودها، دون النظر 
وأن  املرشوعات،  هذه  نتيجة  أرضار  من  األخرى  الدول  يصيب  قد  ما  إىل 
هلذه الدول احلق يف إحداث ما تشاء من تغيريات يف جمرى النهر ذاته، وذلك 
حق  أي  إقليمها  يف  النهر  حوض  يقع  التي  األخرى  للدول  يكون  أن  دون 

قانوين يف االعرتاض))).
للنرش  الثقافة  دار  العام،  الدويل  القانون  مبادئ  يف  الوجيز  حسن،  غازي  صبارين،   (((

والتوزيع، األردن، 005)م )ص87)).
أبو الوفاء، أمحد، الوسيط يف القانون الدويل العام، مرجع سابق )ص54)).  (((
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الفتوى  العام األمريكي»هارمون« يف  املدعي  بقوة  الرأي  تبنى هذا  وقد 
بينها  الذي قام  املتحدة األمريكية يف اخلالف  الواليات  أبداها حلكومة  التي 
وبني املكسيك يف سنة )895)م(، عندما حولت الواليات املتحدة األمريكية 
النهر  مياه  نقص  إىل  أدى  حتوياًل  الريوجراندي،  هنر  ملياه  الطبيعي  املجرى 

للمكسيك))). بالنسبة 
ويبدو من ذلك أن هذه النظرية ال يتمسك هبا إال الدول التي ينبع النهر 
تنتفع بمياه  الدويل من أراضيها، وذلك ألهنا صاحبة املصلحة األوىل يف أن 
النهر من غري أن يكون للدول األخرى قدرة االعرتاض عىل ذلك عىل الرغم 

من إرضارها بمصاحلهم وحقوقهم))).
متنع  التي  العام،  الدويل  القانون  مبادئ  مع  تتعارض  النظرية  وهذه 

األرضار بحقوق الدول األخرى والتعسف يف استعامل احلق)3).
ومن بني أهم االنتقادات التي ُوجهت إىل هذه النظرية أهنا تساوي بني 
عنرص  وهو  املياه  وعنرص  ثابت،  عنرص  وهو  اإلقليم  من  األريض  العنرص 
واحد،  قانوين  حكم  إىل  اختالفهام  عىل  العنرصين  فُتخِضع  متحرك،  متنقل 
اإلرضار  عدم  برضورة  املتعلق  الدويل  القانون  يف  العام  باملبدأ  تأخذ  وال 

بحقوق الدول األخرى)4).
سلطان، حامد، القانون الدويل العام يف وقت السلم، مرجع سابق )ص535).  (((

رسحان، عبد العزيز حممد، مبادئ القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، القاهرة،   (((
980)م )ص))4).

أبو الوفاء، أمحد، الوسيط يف القانون الدويل العام، مرجع سابق )ص56)).  (3(
سلطان، حامد، وصالح الدين عامر، وعائشة راتب، القانون الدويل العام، دار النهضة   (4(

العربية، القاهرة، 985)م )ص468).
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ثانيًا: نظرية السيادة اإلقليمية املقيدة:

يدعي أنصار هذه النظرية أن لكل دولة احلق الكامل يف أن متارس عىل 
التي تتفرع عن سيادهتا  النهر الدويل الذي يمر يف إقليمها كل احلقوق  جزء 
املطلقة عىل إقليمها، وذلك دون أي اعتبار ملا قد حُيدثه هذا االستغالل من 

أرضار للدول النهرية األخرى.

حيث تقوم هذه النظرية عىل اإلقرار باحلق الرشعي إلحدى دول احلوض 
يف الوالية عىل املياه العابرة للحدود التي تتدفق عرب أراضيها، ولكنها تفرض 
حدودًا عىل ممارستها لسيطرهتا عىل تلك املياه، بحيث تكفل لدول احلوض 
باعتامد مبدأ  ُتطالب  املعقولة، كام  النوعية  املياه ذات  األدنى حصة كافية من 
آخر  وبمعنى  املائي،  املجرى  يف  املياه  حلصص  واملتساوي  العادل  التوزيع 
وسائل  بكل  إقليمها  يف  يمر  الذي  اجلزء  يف  النهر  بمياه  تنتفع  أن  دولة  لكل 
االنتفاع، رشيطة عدم اإلرضار بحقوق الدول األخرى املشرتكة معها بمياه 

النهر))).

هارمون-  بنظرية  مقارنة  معقوليتها  -رغم  النظرية  هذه  عىل  يؤخذ  وما 
الدويل،  املائي  املجرى  االنتفاع بني دول  التعارض يف  تعالج مشاكل  أهنا ال 
عىل  تنشأ  قد  التي  للمشاريع  املشرتكة  اإلدارة  رضورة  إىل  تشري  ال  أهنا  كام 

للدراسات  طالس  دار  العربية،  املياه  وأزمة  الدويل  القانون  يف  املياه  زكريا،  السباهي،   (((
والرتمجة والنرش، دمشق، الطبعة األوىل، 994)م )ص93).
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بسبب هذه  الدول ألرضار  تلك  بعض  تعرض  الدولية لضامن عدم  األهنار 
املشاريع))).

ثالثًا: نظرية الوحدة اإلقليمية املطلقة:

ليست  النهر  الدولة عىل جمرى  أن سيادة  إىل  النظرية  أنصار هذه  يذهب 
إىل  منبعه  للنهر من  الطبيعية  الوحدة  مراعاة  بوجوب  مقيدة  إهنا  بل  مطلقة، 
مصبه، وبالتايل ال جيوز للدولة استغالل مياه النهر بالشكل الذي يؤدي إىل 

اإلرضار بحقوق ومصالح الدول األخرى))).

يف  يمر  الذي  اجلزء  يف  النهر  بمياه  تنتفع  أن  دولة  لكل  آخر  وبمعنى 
إقليمها بكل وسائل االنتفاع، برشط عدم اإلرضار بحقوق الدول األخرى 
غالبية  من  تأييدًا  هلا  جتد  النظرية  وهذه  أيضًا)3)،  إقليمها  يف  النهر  يمر  التي 

فقهاء القانون الدويل)4).

التي جيري  الدول  التوازن بني مصالح خمتلف  نوعًا من  تقيم  أهنا  حيث 
ض مصالح  م إحداها يف جمرى النهر ومياهه بشكل ُيعرِّ النهر فيها، ومتنع حتكُّ

وحقوق الدول األخرى للرضر.

رسحان، عبد العزيز، القانون الدويل العام، القاهرة، 968)م )ص4)3).  (((
العطية، عصام، القانون الدويل العامة، مرجع سابق )ص343).  (((

سلطان، حامد، القانون الدويل العام يف وقت السلم، مرجع سابق )ص537).  (3(
حامد،  سلطان،  )ص343(،  سابق  مرجع  العامة،  الدويل  القانون  عصام،  العطية،   (4(

القانون الدويل العام يف وقت السلم، مرجع سابق )ص537).
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رابعًا: نظرية امللكية املشرتكة:

يرى أنصار هذه النظرية أن النهر من منبعه إىل مصبه يعد ملكًا مشرتكًا 
منها  أي  تستطيع  ال  بحيث  إقليمها،  يف  النهر  جيري  التي  الدول  مجيع  بني 

القيام بأي عمل بصورة منفردة دون موافقة بقية الدول.

فاملجرى املائي الدويل وفقًا هلذه النظرية يعد ملكًا مشرتكًا جلميع الدول 
التي جيري يف أقاليمها، وعليه ال جيوز ألي دولة أن متارس عماًل أو تدعي 
وبمقتىض  للجميع،  الطبيعة  منحته  حق  من  األخرى  الدول  بحرمان  حقها 
املائية  املجاري  استخدام  يف  التعارض  مشكالت  حل  يمكن  النظرية  هذه 
مع  النظرية  هذه  وتتفق  مشرتك،  مجاعي  بعمل  القيام  خالل  من  الدولية 

املفهوم اإلسالمي للمياه.

والتعامل  الدويل  القانون  فإن  الفقهي،  اخلالف  هذا  عن  النظر  وبغض 
الدويل جري عىل االعرتاف للدولة بالسيادة عىل جزء من النهر الدويل الذي 
اإلرضار  عدم  برشط  مياهه  من  االستفادة  يف  حقها  وعىل  إقليمها،  يف  يمر 

بمصالح وحقوق الدول األخرى املشرتكة يف النهر الدويل))).

خامسًا: نظرية االنتفاع املنصف أو العادل ومنع الرضر امللموس:

يتمثل لب هذه النظرية يف املبادئ األساسية لالنتفاع املنصف أو العادل، 
واالمتناع عن إحداث الرضر امللموس أو امللحوظ، وتقوم مبادئ االنتفاع 
ملزمة  دويل  مائي  جمرى  يف  املشرتكة  الدول  أن  عىل  العادل  أو  املنصف 
سلطان، حامد، القانون الدويل العام يف وقت السلم، مرجع سابق )ص538(، العطية،   (((

عصام، القانون الدويل العامة، مرجع سابق )ص330).
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دول  من  دولة  وكل  ومعقولة،  عادلة  بطريقة  ومحايته  وتطويره  باستخدامه 
احلوض هلا حق االنتفاع املساوي حلق كل طرف من أطراف دول احلوض 
عىل نحو معقول ومفيد، ولكن احلق هنا ال يعني املساواة يف حصص املياه، 
متناسبني  واستعامل  حصة  أي  التناُسب،  فكرة  عىل  تنطوي  هنا  فالعدالة 
األطراف  حقوق  مع  يتامشى  بام  واالقتصادية،  االجتامعية  احتياجاهتم  مع 

األخرى يف حوض النهر))).

القانون  جلنة  أكدت  فلقد  امللموس،  الرضر  منع  مفهوم  خيص  فيام  أما 
الدويل ومعهد القانون الدويل التزامهام هبذا املفهوم باعتباره القاعدة األسمى 
جيوز  حيث  امللموس،  الرضر  عن  واالمتناع  العذبة  املياه  قضايا  حتكم  التي 
شأنه  من  ما  تفعل  أال  عىل  ألراضيها،  العابر  النهر  مياه  استخدام  ما  لدولة 
النهر، ومثل  املشاركة يف حوض  بالدولة األخرى  ملموسًا  ُيلحق رضرًا  أن 
أنه  إال  امللموس«  »الرضر  ملعنى  دقيق  حتديد  رصاحة  حيمل  ال  النص  هذا 
من الواضح أن املعنى املقصود أكثر من جمرد أذى مدرك باحلواس، بل هو 
بالرضورة رضر موضوعي جوهري، أي أنه ال بد أن يكون رضرًا ذا خطورة 

أو أمهية تتجاوز حدود املضايقة البسيطة))).

خميمر، سامر، وخالد حجازي، أزمة املياه يف املنطقة العربية، احلقائق والبدائل املمكنة،   (((
996)م  الكويت،  واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  املعرفة،  عامل  سلسلة 

)ص40).
الدوري، حممد عبد اهلل، املركز القانوين لنهري دجلة والفرات يف ضوء أحكام القانون   (((
الدويل، ورقة بحث قدمت إىل ندوة املشكالت املائية يف الوطن العريب، معهد البحوث 

والدراسات العربية، القاهرة، 994)م )ص9)).



545
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

دور القانون الدولي في الحد من النزاعات
بين الدول في استغالل األنهار الدولية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

الرتجيح:
والتعامل  الدويل  القانون  فإن  الفقهي،  اخلالف  هذا  عن  النظر  بغض 
الدويل جرى عىل االعرتاف للدولة بالسيادة عىل جزء من النهر الدويل الذي 
اإلرضار  عدم  برشط  مياهه  من  االستفادة  من  حقها  وعىل  إقليمها،  يف  يمر 

بمصالح وحقوق الدول األخرى املشرتكة يف النهر الدويل.
استخدام  اإلسالمية  الرشيعة  فقهاء  تناول  فقد  اإلسالمي  الفقه  يف  أما 
ومجيع  والزراعة  الرشب  يف  املائية  باملوارد  االنتفاع  مطلق  باعتباره  املياه 

أغراض احلياة عىل أساس االستخدام املنصف والعادل هلا.
فقد ذكر أئمة احلنفية هذا األمر يف باب مسائل الرشب: »وإذا كان لرجل 
والبهائم،  آدم  لبني  الرشب  من  شيئًا  يمنع  أن  له  فليس  قناة  أو  بئر  أو  هنر 
حق  فيها  الناس  من  واحد  ولكل  البحار،  ماء  منها  أنواع  املياه  أن  وأعلم 
الرشب وسقي األرايض، حتى من أراد أن يكري هنرًا منها إىل أرضه مل ُيمنع 
من ذلك، واالنتفاع بامء البحر كاالنتفاع بالشمس والقمر واهلواء فال ُيمنع 
من االنتفاع به عىل أي وجه شاء، ودجلة والفرات للناس فيه حق الرشب 
منها  ميتة وكرى  أحيا أحد أرضًا  فإن  عىل اإلطالق، وحق سقي األرايض، 
له ذلك  النهر يف ملك أحد،  بالعامة وال يكون  إن كان ال يرض  هنرًا يسقيها 
باملياه  لالنتفاع  الضابطة  القواعد  بوضوح  فهذا  األصل«)))،  يف  مباحة  ألهنا 

العامة يف حالة كري النهر.

الرتامفوري، الشهري بنارص اإلسالم، أيب حممد بن أمحد املولوي الشهري بنارص اإلسالم،   (((
))4)هـ-990)م  الثانية،  الطبعة  لبنان،  الفكر، بريوت،  دار  اهلداية،  البناية يف رشح 

.(357/(((
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بمسألة  يتعلق  فيام  وخاصة  ودواعيه  االستخدام  يف  احلنفية  أبان  وقد 
الرشب فقد ذكر: »ومن سافر ال يمكنه أن يستصحب املاء من وطنه لذهابه 
ورجوعه فيحتاج إىل أخذ املاء من اآلبار واألهنار التي تكون عىل طريقه ويف 
إليه لظهره  املنع من ذلك حرج، وكام حتتاج إىل ذلك لنفسه، فكذلك حيتاج 
ألنه يف العادة يعجز عن السفر بغري مركب، وكذلك إىل ذلك للطبخ واخلبز 

وغسل الثياب واحد ال يمنع أحد من ذلك«))).

أما ما أورده املالكية يف االنتفاع واالستخدام ما ورد عن فضل املاء وعدم 
املاء عىل قدر  الناس رشكاء يف مجيع  الناس فقد ذكر اإلمام مالك: »إن  منع 
الناس يف الفضل رشعًا سواء، وليس هلم أن يمنعوا  املاء ثم  ما كان هلم من 

الناس من الفضل«))).

أما ما ذكره أئمة الشافعية يف ذلك قوهلم: »إذا أراد قوم سقي أراضيهم من 
املاء املشرتك فإن كان النهر عظياًم يفي اجلميع سقى من شاء، وإن كان صغريًا 
وكان املاء جيري من النهر العظيم يف ساقية غري مملوكة بأن انحرفت بنفسها 
سقى األول أرضه، ثم يرسله إىل الثاين ثم الثاين إىل الثالث، وكم حيبس املاء 
يف أرضه؟ وجهان: الذي عليه اجلمهور أنه حيبسه حتى يبلغ الكعبني، والثاين 
يرجع يف قدر السقي إىل احلاجة. وقد قال املاوردي: ليس التقدير بالكعبني 
باختالف  ختتلف  واحلاجة  باحلاجة،  مقدر  ألنه  والبلدان،  األزمان  كل  يف 
األرض وباختالف ما فيها من زرع وشجر وبوقت الزراعة، ووقت السقي 
الرسخيس، شمس الدين أبو بكر حممد بن أمحد ابن سهل، املبسوط، دار املعرفة، بريوت   (((

.((70/(3(
مالك، بن أنس، املدونة الكربى، دار صادر، بريوت، لبنان )95/4)).  (((
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وأن األعىل ال يقدم عىل األسفل لكن يسقون باحلصص. قلت: طريقه: أن 
يسقي املنخفض ثم يسده ثم يسقي املرتفع، وأما الرشب واالستعامل وسقي 

الدواب ليس به منع«))).

أما ما أورده أئمة احلنابلة يف االستخدام واالنتفاع يف املياه املشرتكة بني 
الناس فقد ذكر صاحب املغني يف حديثه عن األهنار غري اململوكة: »أن يكون 
النهر غري مملوك، وهو قسامن، أحدمها: أن يكون هنرًا عظياًم كالنيل والفرات 
ودجلة وأشباههام من األهنار العظيمة التي ال يترضر أحد بسقيه منها، فهذا 
شاء،  وكيف  شاء  ومتى  شاء  ما  منها  يسقي  أن  واحد  ولكل  فيه،  تزاحم  ال 
القسم الثاين: أن يكون النهر صغريًا يزدحم الناس فيه يف مائه أو سيل يتشاحُّ 
فيه أهل األرض الشاربة منه، فإنه يبدأ من يف أول النهر فيسقي وحيبس املاء 

حتى يبلغ إىل الكعب، ثم يرسل إىل الذي يليه فيصنع كذلك«))).

للطباعة  اإلسالمي  املكتب  مطبعة  الطالبني،  النووي، روضة  زكريا حييى  أيب  النووي،   (((
والنرش، عامن، األردن )306/5(، السبكي، عىل بن عبد الكايف، تكملة املجموع رشح 

املهذب، مطبعة اإلمام، مرص )4)/494).
الفكر،  دار  املغني،  قدامة،  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  الدين  موفق  قدامة،  ابن   (((
املقديس،  قدامة  ابن   ،)(88/6( 404)هـ-984)م  األوىل،  الطبعة  لبنان،  بريوت، 
املكتب  بن حنبل،  أمحد  اإلمام  فقه  الكايف يف  املقديس،  قدامة  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق 

اإلسالمي للطباعة والنرش، بريوت، الطبعة اخلامسة، 408)هـ-998)م ))/46).
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الثالث المبحث 
المبادئ والقواعد القانونية التي تنظم المياه بين 

الدول المتجاورة
وموقف القضاء الدولي منها

تتوزع هذه املبادئ والقواعد ما بني قواعد ُعرفية استقر التعامل الدويل 
املعاهدات  ألن  وذلك  ثنائية،  معاهدات  يف  إيرادها  خالل  من  أو  عليها، 
الدويل  القانون  مصادر  من  مصدرًا  ذاهتا  بحد  تكون  أن  يمكن  ال  الثنائية 
القانون  مصادر  من  مصدر  أهم  اجلامعية  املعاهدات  تعترب  حني  يف  العام، 

الدويل، وكذلك القضاء الدويل.

الدول  بني  األهنار  استغالل  تنظيم  اخلاصة يف  الدولية  االتفاقيات  دور  أوالً: 
املتشاطئة:

ينظر  من  فمنهم  تعريفات،  بعدة  املعاهدة  الدويل  القانون  فقهاء  ف  عرَّ
تنظيم  بغرض  بينها  فيام  الدول  تعقده  اتفاق  أهنا  عىل  ضيق  بمفهوم  إليها 

عالقة قانونية دولية وحتديد القواعد التي ختضع هلا هذه العالقات))).

تطابق  إرادات  عن  تعبري  أهنا  عىل  الواسع  باملعنى  إليها  نظر  من  ومنهم 
األشخاص القانوين الدويل العام تتالقى بقصد إحداث آثار قانونية))).

القانون  حامد،  وسلطان،  )ص456(  العام  الدويل  القانون  صادق  عىل  هيف،  أبو   (((
الدويل يف وقت السلم، )ص6))(، 974)م.

الليبية،  اجلامعة  احلقوق،  كلية  العام،  الدويل  القانون  يف  الوسيط  حمسن،  شيكيل،   (((
393)هـ-973)م))/)9).
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من  ذلك  املعاهدات فجعل  هبا  متر  التي  اإلجراءات  إىل  نظر  من  ومنهم 
صلب التعريف فقال: »املعاهدات ُتطلق عىل التعهدات الدولية املعقودة من 
قبل السلطة صاحبة االختصاص يف عقد املعاهدات أي يف الغالب بواسطة 
الدولة، وذلك باتباعه ثالث مراحل هي: املفاوضة، ثم التوقيع، ثم اإلبرام 

والنرش«))).

بني  مكتوبًا  اتفاقًا  تكون  أن  فأوجبوا  املعاهدة  شكل  إىل  آخرون  ونظر 
شخصني أو أكثر من األشخاص الدولية من شأنه أن ينشئ حقوقًا والتزامات 
متبادلة يف ظل القانون الدويل)))، أو هي: »اتفاق دويل ُيربم بني دول يف صياغة 
ا كان  مكتوبة، وحيكمه القانون الدويل سواء احتوته وثيقة واحدة أو أكثر وأيًّ
مسامه«)3)، أو هي: »اتفاق بني دولتني أو أكثر لتنظيم عالقات قانونية ودولية 

وحتديد القواعد التي ختضع هلا«)4).

فوق العادة، سموحي، القانون الدويل العام، 900)م )ص0)5).  (((
دمشق،  الفكر،  دار  السلم،  وقت  العام  الدويل  القانون  إىل  املدخل  عزيز،  شكري،   (((

الطبعة الثانية، 393)هـ/973)م )ص369).
الغنيمي، حممد طلعت، قانون السالم يف اإلسالم، )ص458(، شلبي، إبراهيم أمحد،   (3(

مبادئ القانون الدويل العام )ص56)).
الثالثة،  الطبعة  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  السيايس،  القاموس  أمحد،  اهلل،  عطية   (4(
املؤسسة  السياسة،   الوهاب وآخرون، موسوعة  الكيايل، عبد   )((87 968)م )ص 
عيل  حممد  احلسن،   ،)(35/6( )98)م  األوىل  الطبعة  والنرش،  للدراسات  العربية 
األردن،  عامن،  احلديثة،  النهضة  مكتبة  والسنة،  القرآن  يف  الدولية  العالقات  احلسن، 

الطبعة الثانية، )40)هـ )ص3)3).
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فها بأهنا: »اتفاق دويل معقود بني دولتني أو أكثر، بصياغة  وهناك من عرَّ
خاصة، طبقًا للقانون الدويل، سواء ورد االتفاق يف وثيقة أو وثائق متصلة، 
أشخاص  بني  »اتفاق  عن:  عبارة  بأهنا  وقيل  تسميته«)))،  عن  النظر  بغض 

القانون الدويل املخصص إلحداث نتائج قانونية معينة«))).

ومن خالل ما سبق يمكن تعريف املعاهدة الدولية بأهنا: »اتفاق مكتوب 
حقوقًا  ينشئ  أن  شأنه  من  الدولية  األشخاص  من  أكثر  أو  شخصني  بني 

والتزامات متبادلة يف ظل القانون الدويل العام«.

والدول،  والشعوب،  األمم،  أعامل  عىل  ُتضفي  واملواثيق  املعاهدات 
يف  التوتر  حدة  ختفيف  عىل  وتعمل  واالطمئنان،  الثقة،  عنرَص  واألفراد، 
يف  املصلحة  وحتقيق  والبنود،  الرشوط،  تنفيذ  بعيد  حدٍّ  إىل  وتكفل  العامل، 
حيل  وباملعاهدة  والراحة،  واهلدوء،  باخلري،  الطرفني  عىل  يعود  حمدد  وقت 
بدل  والصفاء  واحلب  واخلوف،  القلق،  حمل  واألمن  احلرب،  حمل  السلم 
التي ال قيود عليها؛ فيتفرغون لشئون  الناس بنعمة احلرية  الكراهية، وينعم 
املعيشة، وإنعاش الزراعة، وتنمية التجارة، وفتح األسواق، أمام الصادرات، 

الفتالوي، سهيل حسن، املوجز يف القانون الدويل العام، دار الثقافة للنرش والتوزيع،   (((
عامن، 009)م )ص54(، صباريني، غازي حسن، الوجيز يف مبادئ القانون الدويل، 

دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، الطبعة األوىل، 005)م )ص43).
روسو، شارل، القانون الدويل العام، األهلية للنرش والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل،   (((
العريب  املجتمع  مكتبة  القانونية،  الرتمجة  سليامن،  ماجد  دودين،  )ص34(،  )98)م 
القانون  حممد،  املجذوب،  )ص640(،  009)م  األوىل،  الطبعة  والتوزيع،  للنرش 
004)م  اخلامسة،  الطبعة  لبنان،  بريوت،  احلقوقية،  احللبي  منشورات  العام،  الدويل 

)ص484).
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والواردات، وتبادل املنتجات، وتقدم الصناعة وتطورها، وتوجيهها وجهة 
وحضارة،  وتقدٍم  وود،  تفاهم  أداة  فتكون  ونفعه؛  وصاحله  اإلنسان،  خري 

ورفاهية وسعادة.

الشكل  حيث  من  سواء  كبريًا  تنوعًا  واملعاهدات  االتفاقيات  تتنوع 
وضع  يف  القانون  فقهاء  لدى  واسعًا  جدالً  آثار  مما  املوضوع،  حيث  من  أو 
أو  ملوضوعها  نسبة  خمتلفة  أشكال  يف  صنفها  من  فهناك  هلا،  موحد  تصنيف 
ألشخاصها غري أن العديد من هذه التصنيفات ليس هلا أي قيمة علمية، بل 
االتفاقيات  تصنف  حيث  والرجحان،  الصواب  إىل  أقرب  تصنيفات  هناك 
عىل أساسني، إما عىل أساس موضوع االتفاقية وحمتواها، وحسب القواعد 
وااللتزامات الواردة هبا، وإما عىل أساس شكل االتفاقية وطبيعة إجراءاهتا، 

أو بحسب عدد الدول األطراف فيها))).

املعاهدة  لصحة  يشرتط  أنه  الدويل  القانون  فقه  يف  عليه  املتفق  من 
كترصف قانوين أن تصدر ممن له أهلية إبرامها، وأن تصدر عن إرادة سليمة، 
املعاهدات  كافة  هبا  ختتص  األحكام  وهذه  مرشوعًا،  موضوعها  يكون  وأن 
الدولية ويستوي يف ذلك أن تكون ثنائية أم متعددة األطراف، وأيًا كان جمال 
أهلية  ثالثة:  رشوط  توافر  من  بد  ال  وبالتايل  تنظيمه،  تتويل  الذي  النشاط 

التعاقد، والرضا، ومرشوعية موضوع املعاهدة.

املجذوب، حممد، القانون الدويل العام، مرجع سابق )ص)49).  (((
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1. أهلية التعاقد)1(:

الدولية  واملنظامت  الدول  أي  العام  الدويل  القانون  أشخاص  يملك 
التي  األعامل  دولية  معاهدة  تعترب  ال  ذلك  وعىل  املعاهدات،  إبرام  أهلية 
الظروف شكل  بعض  اختذت يف  لو  الداخيل حتى  القانون  أشخاص  اتبعها 

املعاهدات.

وحتى تتمتع الدولة باألهلية جيب أن تكون كاملة السيادة لكي تستطيع 
أو  املحمية  كالدول  السيادة،  ناقصة  كانت  حال  يف  أما  املعاهدات،  إبرام 
املوضوعة حتت الوصاية، فأهليتها تكون ناقصة أو معدومة حسب ما ترتكه 
حتدد  التي  الوثيقة  إىل  الرجوع  دائاًم  جيب  لذا  احلقوق،  من  التبعية  عالقة  هلا 
ال  وما  الدولية،  االتفاقيات  من  إبرامه  متلك  ما  ملعرفة  القانوين،  مركزها 
متلكه)))، ويف حال أبرمت دولة ناقصة السيادة معاهدة ليست أهاًل إلبرامها، 
ال تعترب باطلة بطالنًا مطلقًا، وإنام تكون قابلة لإلبطال بناء عىل طلب الدولة 

صاحبة الوالية، فإما أن تقرها وإما أن تبطلها)3).

وبام أن إبرام املعاهدات هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة، فإن الدول 
الناقصة،  املعاهدات، إال يف حدود األهلية  إبرام  السيادة ال جيوز هلا  ناقصة 

لقانون  فيينا  اتفاقية  أحكام  ظل  يف  الدولية  املعاهدات  رشح  يف  الوايف  حممد،  نرص،   (((
العام،  القانون الدويل  املعاهدات 969)م، مرجع سابق )ص30)(، أبو هيف، عيل، 

منشأة املعارف، اإلسكندرية، 5)0)م)ص406).
لقانون  فيينا  اتفاقية  أحكام  ظل  يف  الدولية  املعاهدات  رشح  يف  الوايف  حممد،  نرص،   (((

املعاهدات 969)م، مرجع سابق )ص30)).
أبو هيف، عيل، القانون الدويل العام، )ص406).  (3(
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إىل  الرجوع  دائاًم  جيب  لذا  احلقوق،  من  التبعية  عالقة  هلا  ترتكه  ملا  ووفقًا 
السيادة  ناقصة  الدولة  كانت  إذا  ما  ملعرفة  العالقة  هذه  حتدد  التي  الوثيقة 
السيادة  ناقصة  دولة  وأبرمت  حدث  إذا  أنه  غري  معينة،  معاهدة  إبرام  متلك 
مطلقًا،  بطالنًا  باطلة  املعاهدة  هذه  تعترب  ال  إلبرامها  أصاًل  ليست  معاهدة 
وإنام تكون قابلة للبطالن بناء عىل طلب الدولة صاحبة الوالية عىل الشؤون 
اخلارجية للدولة التي أبرمت املعاهدة، فلها إن شاءت أن تبطلها وإن شاءت 

أن تقرها))).

هذا  إىل  بالتفصيل  يتعرض  مل  فيينا  ميثاق  أن  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما 
املوضوع، واكتفى بالنص يف املادة )6( منه عىل أن: »لكل دولة أصلية إبرام 
القواعد  نطاق  يف  العام  النص  هذا  تطبيق  يكون  أن  وبدهيي  املعاهدات«، 
الدولية املعمول هبا من قبل، السيام وأن امليثاق قد أكد يف ديباجته أن قواعد 
القانون الدويل العرفية ستستمر يف حكم املسائل التي مل تنظم وفقًا ألحكام 

هذه االتفاقية.

2. الرضا:

بأحكامها  االلتزام  أطرافها  رضا  يكون  أن  املعاهدات  لصحة  ُيشرتط 
رضًا سلياًم حرًا غري مشوب بعيب من عيوب الرضا، مثل الغلط والتدليس 
كأسباب  الثالثة  العيوب  اعترب  حينام  ذلك  فيينا  ميثاق  أكد  وقد  واإلكراه، 

الدار اجلامعية للطباعة والنرش،  العام،  القانون الدويل  املجذوب، حممد، حمارضات يف   (((
العام،  الدويل  القانون  يف  الوسيط  الكريم،  عبد  علوان،  )ص)4)(  ت،  د.  بريوت، 

مرجع سابق )ص)8)).
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اعتربها  جديدة  حالة  وأضاف  أحدها،  يالزمها  قد  التي  املعاهدة  لبطالن 
كذلك من العيوب التي تربر إبطال املعاهدات وهو حالة إفساد ممثل الدولة 

بواسطة دولة متفاوضة أخرى))).
حيث ُيشرتط لصحة املعاهدة أن تكون إرادة األطراف سليمة وخالية من 
والتدليس،  الغلط،  يف  تتمثل  الرضا  وعيوب  رضاها،  تشوب  التي  العيوب 
واإلكراه، ولكن نظرية عيوب الرضا ال تعلب دورًا مهاًم يف القانون الدويل، 
من  الرغم  وعىل  عدة،  بمراحل  مرورها  بعد  إال  تامة  تعترب  ال  املعاهدة  ألن 
يف  الطعن  يمكنها  العيوب  بأحد  وقعت  إهنا  الدولة  اكتشاف  حني  يف  ذلك 

عدم صحة رضاها.
3. مرشوعية موضوع املعاهدة:

يكون موضوعها  أن  منتجة آلثارها البد  املعاهدة صحيحة  تكون  حتى 
قواعد دولية  دقيقة ألنه يفرتض وجود  يعترب مشكلة  الرشط  مرشوعًا، هذا 

آمرة ال جيوز االتفاق عىل خمالفتها، وكل اتفاق عىل خمالفتها يقع باطاًل.
فال تعد املعاهدة صحيحة إال إذا كان موضوعها جائزًا ومرشوعًا يبيحه 
القانون وتقره األخالق، أي أن املخالفة لقاعدة دولية آمرة يعترب باطاًل، أو 
العامة،  اإلنسانية  املبادئ  أو  األخالق  حلسن  منافيًا  موضوعها  يكون  التي 
كذلك يف حال كان موضوعها منافيًا لتعهد سابق التزم به أحد األطراف))).

)ص83)(،  سابق  مرجع  العام،  الدويل  القانون  يف  الوسيط  الكريم،  عبد  علوان،   (((
الطبعة  بريوت،  احلقوقية،  احللبي  منشورات  العام،  الدويل  القانون  حممد،  املجذوب، 

اخلامسة، 004)م )ص0)).
املفرجي، دستورية املعاهدات الدولية والرقابة عليها، مرجع سابق )ص68).  (((
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فأهنا  سابقة،  معاهدة  مع  تتعارض  جديدة  آمرة  قاعدة  ظهور  حالة  ففي 
تنقيض وتصبح باطلة، وقد أخذت بذلك اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات يف 

املادة )64)))).

وقد نص ميثاق األمم املتحدة يف املادة )03)( بأن أي التزام دويل يعقده 
األمم  مليثاق  تكون  العربة  فإن  امليثاق  مع  ويتعارض  املتحدة  األمم  أعضاء 

املتحدة))).

 (5(/((9( رقم  بقرارها  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  تبنت  وقد 
يف  املائية  املجاري  باستخدام  اخلاصة  االتفاقية  )))/997/5)م(  بتاريخ 

األغراض غري املالحية، وتتمثل أهم مالمح االتفاقية يف اآليت:

). أهنا تقترص عىل استخدامات املجاري املائية الدولية يف األغراض غري 
املالحية)3).

). أهنا نصت عىل بعض املبادئ العامة واجبة التطبيق وهي:

املبدأ األول:

جانب  من  املائي  للمجرى  واملعقولة  العادلة  واملشاركة  االستخدام 
الدول الواقعة عليه.

املادة )46( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات الصادر سنة 969)م.  (((
املادة )03)( من ميثاق األمم املتحدة.  (((

املادة ))( الفقرة ))( من االتفاقية اخلاصة باستخدام املجاري املائية يف األغراض غري   (3(
املالحية.
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يف  أخذها  جيب  التي  واملعقول  العادل  االستخدام  عوامل  وتتمثل 
والبيئية،  واملناخية  واهليدروغرافية  اجلغرافية،  العوامل  اآليت))):  يف  االعتبار 
واالقتصادية  االجتامعية  احلاجات  وكذلك  الطبيعية،  العوامل  من  وغريها 
ما  دولة  يف  املائي  املجرى  استخدام  وآثار  والسكان،  املائي،  املجرى  لدول 
عىل الدول األخرى الواقعة عليه واالستخدامات القائمة واملحتملة وصيانة 
املائية  املوارد  استخدام  االقتصاد يف  املائي، وكذلك  املجرى  ومحاية وتطوير 

ومدى وجود بدائل ذات أمهية متساوية))).

فيام  للدول  األساسية  والواجبات  احلقوق  القاعدة  هذه  تعكس  حيث 
يتعلق باستعامل جماري األهنار الدولية يف أغراض الزراعة والصناعة وتوليد 
حتقيق  بقصد  العذبة،  للمياه  احلديثة  االستخدامات  من  ذلك  وغري  الطاقة، 
أكرب قدر ممكن من الفائدة يف سد حاجاهتا وتقليل األرضار بقدر اإلمكان، يف 
ضوء املتطلبات التي تفرضها رضورة محاية النهر وتنمية موارده املشرتكة)3).

فاالشرتاك العادل واملنصف يف مياه النهر يتطلب محاية هذا األخري أوالً 
ومكافحة  واألمن  احلفظ  إجراءات  خالل  من  عليه  واحلفاظ  كافية،  محاية 
املياه  جريان  لتنظيم  واهليدروليكي  الفني  باملعنى  والضبط  األمراض 
مياهه،  األمالح يف  نسبة  واجلفاف وخفض  والتلوث  الفيضانات  ومكافحة 

املادة )5( من االتفاقية اخلاصة باستخدام املجاري املائية يف األغراض غري املالحية.  (((

املادة )6( من االتفاقية اخلاصة باستخدام املجاري املائية يف األغراض غري املالحية.  (((
كحالة  النيل  هنر  الدولية،  األهنار  بمياه  املنصف  االنتفاع  شوقي،  حممد  العال،  عبد   (3(
املجلد  أفريقية،  آفاق  جملة  الستعالمات  العامة  اهليئة  املرصية،  األعالم  وزارة  خاصة، 

التاسع، العدد ))3(، 0)0)م )ص5)).
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الدول  إحدى  جانب  من  فردية  بصورة  تنفيذها  يمكن  اإلجراءات  وهذه 
النهرية، كام يمكن تنفيذها بصورة مجاعية بواسطة مجيع الدول املعنية بالنهر 

الدويل))).

وجوهر قاعدة االنتفاع املنصف واملعقول يف مياه النهر الدويل هو التعاون 
بني الدول النهرية عىل أساس عادل يف اإلجراءات واألعامل واألنشطة التي 
تقود إىل االستعامل األمثل ملجرى النهر وفقًا ملتطلبات احلفظ والضبط هلذه 

األخرية.

املزايا  وتكسب  واألمثل  املنصف  االنتفاع  غاية  الدول  حتقق  فلكي 
وتنمية  النهر  محاية  يف  واالشرتاك  التعاون  واجب  عليها  النهر  من  املرجوة 

موارده ودرء املخاطر التي حتيط به مثل التلوث وغريه))).

فأصل مبدأ االنتفاع املنصف والعادل يف مياه النهر الدويل هو أصل عريف 
ليس هنالك  إذ  النهرية)3)،  الدول  السيادة بني  املساواة يف  مبدأ  مؤسس عىل 
أدنى شك يف أن كل دولة هنرية هلا احلق يف استعامل مياه النهر فوق أرضها، 
وهذا احلق هو سمة من سامت سيادة كل دولة يمر النهر يف أرضها يف حالة 
األهنار املتتابعة مثل هنر النيل، أو يمر بجوارها ويشكل حدودًا هلا مثل شط 

العرب، من حقها االستمتاع به.

جوييل، سعيد سامل، قانون األهنار الدولية، مرجع سابق )ص45).  (((

جوييل، سعيد سامل، قانون األهنار الدولية، مرجع سابق )ص45).  (((
عامر، صالح الدين، قانون األهنار الدولية اجلديد، مرجع سابق )ص75).  (3(
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حيث  من  متلك  هنرية  دولة  لكل  أن  يعني  الدول  بني  املساواة  مبدأ  إن 
استعامل مياه النهر حقوقًا متساوية مثل تلك التي متتلكها الدول األخرى))).

ولكن هذا املبدأ األسايس يف املساواة يف احلقوق ال يعني أبدًا أن كل دولة 
هنرية تأخذ نصيبًا مساويًا بالتامم والكامل لنصيب غريها من الدول األخرى 
املعنية باالستعامل واملزايا املستمدة من النهر، بحيث أن املاء يوزع أو يقسم 
بالتساوي حسابيًا، أن املبدأ يعني فقط أن كل دولة هلا احلق يف استعامل جمرى 
املياه واالستفادة منه عىل نحو عادل ومنصف، حتى ولو كانت هنالك دول 

أخرى تأخذ أكرب من حصصها يف املياه))).

أن استخدام مياه النهر الدويل بطريقة منصفة ومعقولة باملعنى املشار إليه 
يتضمن األخذ يف االعتبار كل العوامل ذات الصلة بالتوزيع السيام:

العوامل اجلغرافية واهليدروجغرافية واهليدرولوكية واملناخية ومجيع   .(
العوامل الطبيعية األخرى.

). االستخدامات احلالية واملستقبلة ملياه النهر الدويل.

3. احلفظ واحلامية والتنمية واالقتصاد يف استعامل مصادر املياه ونفقات 
وتكاليف املرشوعات املنفذة باالستعامالت احلالية واملستقبلية)3).

العناين، إبراهيم حممد، القانون الدويل العام، مرجع سابق )ص)30).  (((
القاهرة  العريب،  القومي  األمن  عىل  وأثرها  املياه  مشكلة  البرشي،  السيد  حممد،   (((

)ص75).
األمني، إبراهيم، الرصاع حول املياه يف حوض النيل، مرجع سابق )ص5)3).  (3(
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فانطالقًا من مبدأ املساواة يف السيادة فإن دول املجرى املائي الدويل تتمتع 
بحقوق متساوية يف منافع واستخدامات املجرى املائي الدويل الذي حيدها أو 
خيرتقها، ولكن ينبغي عدم اخللط بني مبدأ االنتفاع املنصف ومبدأ املساواة يف 
احلقوق، فمبدأ املساواة يف احلقوق ال يعني أن منافع واستخدامات املجرى 
املائي الدويل ستقسم بالتساوي بني دول املجرى املائي الدويل، وإنام يعني أن 
لكل دولة من دول املجرى املائي احلق يف أن تستخدم وتنتفع باملجرى املائي 

منصفة. بطريقة 

كل  وظروف  وقائع  عىل  املنصف  االنتفاع  يف  دولة  كل  حق  ويعتمد 
املجاري  استخدام  قانون  من   )(( الفقرة   )6( املادة  اشتملت  وقد  حالة)))، 
املائية الدولية يف األغراض غري املالحية عىل قائمة لبعض العوامل والظروف 
املنصف  االنتفاع  لتحديد  االعتبار  يف  تؤخذ  أن  يمكن  التي  الصلة)))،  ذات 
واملعقول، أي بعض العوامل والظروف، ألن القائمة ليست حرصية وليس 
خصائص  عىل  يعتمد  فاألمر  االعتبار،  يف  يؤخذ  أن  يمكن  فيها  عامل  كل 
ع  تنوُّ بأن  نفسها  الدويل  القانون  جلنة  أيدت  وقد  املعينة،  احلالة  وظروف 
من  جيعل  توفرها  التي  اإلنسانية  واالحتياجات  الدولية  املائية  املجاري 

املستحيل إعداد قائمة حرصية تكون ذات صلة يف كل حالة من احلاالت.

وتضمنت الفقرتان ))، 3( من املادة )6( موجهات مهمة لتطبيق الفقرة 
من  عامل  لكل  املمنوح  الوزن  حيدد  أن  عىل   )3( الفقرة  نصت  فقد   ،)6(

العناين، إبراهيم حممد، القانون الدويل العام، مرجع سابق )ص)8)-)8)).  (((
األمني، إبراهيم، الرصاع حول املياه يف حوض النيل، مرجع سابق )ص98)).  (((
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العوامل وفقًا ألمهيته باملقارنة مع أمهية العوامل األخرى ذات الصلة، وعند 
ذات  العوامل  مجيع  يف  النظر  جيب  واملعقول  املنصف  االنتفاع  ماهية  حتديد 
الصلة معًا، والتوصل إىل استنتاج عىل أساسها ككل، ومع أن هذه الفقرة قد 
أضيفت إىل املرشوع من قبل الفريق العامل إال أنه ورد يف تعليق جلنة القانون 
والظروف  العوامل  من  عامل  ألي  ليس  أنه   )6( املادة  مرشوع  عىل  الدويل 
املدرجة يف القائمة أسبقية أو وزن، فبعضها ربام يكون أكثر أمهية يف حاالت 
معينة، بينام يستحق البعض اآلخر وزنًا أكرب يف حاالت أخرى، ويعتقد نفر 
من الرشاح للقانون الدويل أن عدم إعطاء أفضلية مسبقة لعامل أو ظروف 
القول  املائي، ألن  يتفق مع مبدأ املساواة يف احلقوق بني دول املجرى  معينة 
أفضلية  منح  ظروف  أو  عامل  هلا  يتوافر  التي  الدولة  أن  سيعني  هذا  بغري 

مسبقة سيكون هلا حق امتياز يف استخدام مياه املجرى املائي))).

املعنية  الدول  املائي  املجرى  دول   )(( الفقرة   )6( املادة  ُتلزم  أيضًا 
بالدخول يف مشاورات بروح التعاون إذا ما دعت احلاجة إىل ذلك وقد ورد 
يف تعليق جلنة القانون الدويل أن الفقرة )5( من املادة ))( تنصب عىل احتامل 
املادة  بتطبيق  يتعلق  فيام  بعضها  مع  للتشاور  خمتلفة  ألسباب  الدول  حاجة 
بسبب  احلاجة  هذه  تثور  وقد  االتفاقية،  من   )(( الفقرة   )6( املادة  أو   )8(
انخفاض كمية املياه أو زيادة االحتياجات املنزلية أو الزراعية أو الصناعية.

ما  لتحديد  له  صيغة  توجد  ال  األول  املبدأ  هذه  أن  إىل  اإلشارة  وسبق 
إذا كان استخدام معني من جانب إحدى الدول منصفًا ومعقوالً جتاه دولة 

عامر، صالح الدين، قانون األهنار الدولية اجلديد، مرجع سابق )ص76).  (((
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أخرى، ولذلك فإن تطبيق هذا املبدأ يتطلب أن يكون هناك اتفاق أو ترتيبات 
معينة فيام بني الدول النهرية، وإال أصبح تطبيقه صعبًا، وهلذا تنبهت االتفاقية 
إىل  املالحية  غري  األغراض  يف  الدولية  املجاري  استخدام  لقانون  اإلطارية 
املتعلقة  االتفاقية  من  الثالث  الباب  يف  اإلجرائية  القواعد  نظام  عىل  النص 
بالتزام الدول النهرية باإلخطار والتشاور فيام يتصل باملشاريع أو الربامج أو 
أوجه االستخدام اجلديدة التي قد تسبب رضرًا ملموسًا لدول أخرى، فإن 
مل يوجه هذا اإلخطار حيق لتلك الدولة أن حتصل عىل معلومات من الدول 
التي تقوم باألنشطة اجلديدة فيام يتعلق هبذه األنشطة وبنتائجها وبأية تدابري 

تقرتحها))). إصالحية 

االنتفاع  بمبدأ  أيضًا  )964)م(  هلسنكي  معاهدة  قواعد  أخذت  لقد 
املنصف واملعقول، إذ نصت املادة )4( منها عىل أن يكون لكل دولة من دول 
االستخدامات  من  ومنصفة  معقولة  حصة  يف  احلق  إقليمها  داخل  احلوض 

النافعة ملياه احلوض))).

وقد استمد مبدأ االنتفاع املنصف واملعقول من مياه النهر الدويل بصفة 
يف  العليا  املحكمة  طبقته  الذي  املنصف  التقسيم  مبدأ  من  قواعد  رئيسية 
ففي  االحتاد،  واليات  بني  املياه  منازعات  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات 
قضية نيوجريس التي تقع أسفل هنر دي الوير ضد والية نيويورك التي تقع 

أعىل النهر ملنعها من حتويل أي مياه من هنر دي الوير أو فروعه)3).

األمني، إبراهيم، الرصاع حول املياه يف حوض النيل، مرجع سابق )ص)30).  (((
عامر، صالح الدين، قانون األهنار الدولية اجلديد، مرجع سابق )ص)7).  (((

إبراهيم، عيل، القانون الدويل العام، مرجع سابق )ص89)).  (3(
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به  معموالً  كان  الذي  املشاطئة  الدول  حقوق  مبدأ  املحكمة  تطبيق  فلم 
الدول  وحقوق  للمياه  املنصف  التقسيم  مبدأ  طبقت  بل  الواليتني،  كل  يف 
املشاطئة الذي ينشأ بحكم القانون لصالح كل مالك أرض يمر هبا املجرى 
القايض هوملز  قال  املنصف،  التقسيم  مبدأ  املائي ويف سياق عرضها ألسس 
لكنه  واملتعة،  الراحة  أسباب  من  سببًا  كونه  من  أكثر  هو  ما  يمثل  النهر  أن 
الذين هلم  أولئك  ينبغي أن تقسم بني  بمثابة كنز، فهو يمثل رضورة حياتية 
املياه  كل  لقطع  طبيعية  قدرة  هلا  نيويورك  »إن  قائاًل:  مىض  ثم  عليه.  قدرة 
الواقعة داخل اختصاصها، ولكن من الواضح أن ممارسة هذه القدرة لتدمري 
مصلحة واليات أسفل النهر ال يمكن أن يسمح هبا، ويف اجلانب اآلخر وعىل 
السواء فإنه ال يمكن أن يسمح لنيوجريس أن تطلب من نيويورك أن تتنازل 
الواليتني  أن لكل  نيوجريس غري منقوص،  إىل  النهر  ليصل  كليًا عن قدرها 
املستطاع،  بقدر  بينها  يوفق  أن  ينبغي  وحقيقة  كبرية،  مصالح  النهر  يف  حقًا 
نتائج  إىل  تؤدي  أن  يمكن  املختلفة  القطر  أجزاء  يف  واملامرسات  التقاليد  أن 
بدون  منصف  تقسيم  لتأمني  دائاًم  يكون  أن  ينبغي  اجلهد  ولكن  متفاوتة، 
للامدة   )6( الفقرة  يف  املنصف  االستخدام  مبدأ  ضمن  الصيغ  حول  خمالفة 
)5( من اتفاقية األمم املتحدة لقانون املجاري املائية الدولية فقد نصت عىل 
أن: »تنتفع دول املجرى املائي كل يف إقليمها باملجرى املائي الدويل بطريقة 
الثانية مضمون االنتفاع املنصف فنصت  الفقرة  منصفة ومعقولة«، وعرفت 
بصورة  به  االنتفاع  بغية  وتنمية  املائي  املجرى  الدول  هذه  تستخدم  أن  عىل 
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ُمثىل ومستدامة، واحلصول عىل فوائد منه، مع مراعاة مصالح دول املجرى 
املائي املعنية عىل نحو يتفق مع توفري احلامية الكافية للمجرى املائي))).

بطريقة  الدويل  املائي  باملجرى  االنتفاع  يف  املائي  املجرى  دولة  فحق 
منصفة ومعقولة يقابله التزام بعدم جتاوز هذا احلق أو بعبارة أخرى حرمان 

دول املجرى األخرى من حقها املنصف يف االنتفاع.

املبدأ الثاين:

مبدأ االستعامل الربيء ملياه األهنار الدويل وعدم اإلرضار بحقوق الدول 
األخرى.

تلتزم الدول بعد إحداث رضر كبري لدول املجرى املائي األخرى، ويف 
أجل  من  املناسبة  التدابري  كل  اختاذ  الدولة  هذه  فعىل  الرضر،  حدوث  حالة 

إزالة أو ختفيف هذا الرضر ومناقشة مسألة التعويضات))).

املنصف  االستخدام  مبدأ  بعد  الثانية  املرحلة  يف  املبدأ  هذا  يأيت  حيث 
واملعقول يف اتفاقية األمم املتحدة لالستخدام غري املالحي لألهنار الدولية، 
عند  إقليمها  داخل  تشاء  ما  تفعل  أن  هلا  الدولة  أن  القاعدة  هذه  ومعنى 
هذا  أوجه  آثار  ُتبقي  أن  واجب  عليها  لكن  الدويل،  النهر  ملياه  استعامهلا 
هذا  أوجه  من  وجه  أي  عن  مسئولة  تكون  وأهنا  إقليمها،  داخل  النشاط 
النشاط يسبب الرضر يف خارج إقليمها، وهذه املامرسة الُعرفية غالبًا ما يعرب 

جوييل، سامل سعيد، قانون األهنار الدولية، مرجع سابق )ص39).  (((
املادة )7( الفقرة ))( من االتفاقية اخلاصة باستخدام املجاري املائية يف األغراض غري   (((

املالحية.
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بالكيفية  اخلاصة  ممتلكاتك  تستخدم  »بأن  القائلة:  الالتينية  بالقاعدة  عنها 
التي ال تلحق الرضر بتلك اخلاصة بالغري«))).

جمرى  بتحويل  دولة  تقوم  كأن  احلاالت  هذه  مثل  يف  الرضر  وحيدث 
إنقاص  شأهنا  من  جديدة  مرشوعات  تقيم  أو  جزئيًا،  أو  كليًا  الدويل  النهر 
كمية املياه الذاهبة إىل دولة املجرى األوسط أو دولة املصب، أو تقلل جودة 
التلوث  نسبة  زيادة  أو  النهر،  مياه  يف  مصانعها  خملفات  رصف  بسبب  املياه 
أو امللوحة، أو غري ذلك من األمور التي تقلل من فرص الدول األخرى يف 

االستفادة من املياه كام ينبغي))).

املبدأ،  للمياه )966)م( من قبل هذا  أثبتت قواعد مؤمتر هلنسكي  لقد 
حيرم  احلوض  دولة  جانب  من  للمياه  استعامل  كل  أن  عىل  نصت  حيث 
االستخدام املنصف لالستعامالت يعترب متعارضًا مع جمموعة املصالح التي 

تؤدي إىل احلصول عىل احلد األقىص من املنافع من املورد املشرتك)3).

أن متنع أي شكل  الدويل  املائي  املجرى  القاعدة من دول  وتتطلب هذه 
الدول  يف  اجلوهري  الرضر  يف  يتسبب  مما  املياه،  تلوث  أشكال  من  جديد 
املشاركة يف احلوض، أما بالنسبة للتلوث احلايل فتطلب قواعد هلسنكي أن 
تتخذ الدول اإلجراءات املعقولة لالمتناع عن النشاطات املؤدية إليه، كام أن 
بعض االستخدامات النفعية ربام سببت بعض الرضر، فالتلوث ليس ممنوعًا 

العناين، إبراهيم حممد، القانون الدويل العام، مرجع سابق )ص)30).  (((

أبو هيف، عىل صادق، القانون الدويل العام، مرجع سابق )ص)33).  (((
جوييل، سامل سعيد، قانون األهنار الدولية، مرجع سابق )ص)3).  (3(
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يف حد ذاته، ولكنه يكون ممنوعًا إذا سبب خسارة جسيمة يف أرايض الدول 
األخرى، وهذا املبدأ القانوين مقارن بمبدأ السالمة اإلقليمي املطلقة، والتي 

هي نقيض مبدأ هارمون))).

فإن مبدأ السالمة يمنع الدول من استخدام مواردها بأي صورة تسبب 
أي خسارة يف أرايض الدول األخرى املجاورة، وهذا يفرس عدم قبول هذا 
املبدأ عىل نطاق واسع كونه يقيد دول أعايل املجرى املشرتك تقييدًا صارمًا يف 

استخدامها للموارد املائية، بينام ال يقيد دول أدنى املجرى املائي.

الواقع  يف  مستحيل  أمر  هو  األرضار  مجيع  تفادي  أن  إىل  التنويه  وجيب 
العميل، فالقاعدة ال تستبعد مجيع األرضار. إن املحظور هو الرضر امللموس 
التأكد منه وفقًا ملعايري موضوعية، بحيث يكون من شأنه فعاًل  الذي يمكن 
والزراعية  الصناعية  واألنشطة  العامة  الصحة  عىل  مهم  مؤذ  أثر  إحداث 
النهر  مياه  من  االستفادة  تصعب  بحيث  عامة،  بصفة  البيئة  أو  واألموال 

بشكل ميرس أو معقول داخل الدولة التي أصاهبا الرضر))).

فالرضر امللموس أو اجلسيم إذن ليس هو الرضر التافه أو الذي ال يؤثر 
استغالل  عىل  خطورة  يشكل  ال  والذي  وجودهتا،  املياه  نوعية  وال  كمية  يف 
هو  املحظور  فالرضر  املصب،  دول  أو  األوسط  املجرى  دول  يف  النهر  مياه 
السكان  معيشة  معه  تتعذر  الذي  املحسوس  أو  اخلطري  أو  اجلوهري  الرضر 

تقرير جلنة القانون الدويل يف دورهتا اخلامسة واألربعني، 000)م )ص03)-04)).  (((
البحري  التلوث  من  ومحايتها  وقضاياها  مشاكلها  البيئة  القادر،  عبد  حممد  الفقي،   (((

بالزيت، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 998)م )ص53).
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بشكل  النهر  تلوث  أو  جزئيًا،  أو  كليًا  املياه  قطع  مثل  النهر،  ضفاف  عىل 
الدولية  املسؤولية  يرتب  وإنام  ليس حمظورًا فقط،  النوع  حاد وخطري، وهذا 
النهرية للدولة التي تتسبب يف إحداثه، واألرضار العادية أو التافهة تتسامح 

فيها الدول عادة وهذا ما يفرضه حق اجلوار.

فقد نصت املادة )7( الفقرة ))( من االتفاقية اخلاصة باستخدام املجاري 
املائية يف األغراض غري املالحية عىل أنه: »ومع ذلك فإنه متى وقع رضر ذو 
شأن لدولة أخرى من دول املجرى املائي تتخذ الدول التي سبب استخدامها 
التدابري  اتفاق عىل هذا االستخدام- كل  هذا الرضر -يف حالة عدم وجود 
الدولة  مع  وبالتشاور   )6  ،5( املادتني  ألحكام  الواجبة  مراعاة  مع  املناسبة 
املترضرة من أجل إزالة أو ختفيف هذا الرضر والقيام حسب املالئم بمناقشة 

التعويض«))). مسألة 

الثالث: املبدأ 

السيادة  أساس  عىل  املائي،  املجرى  دول  بني  بالتعاون  العام  االلتزام 
النية من أجل حتقيق  املتبادلة وحسن  املتساوية والسالمة اإلقليمية والفائدة 
االنتفاع األمثل، وتبادل املعلومات بطريقة منتظمة بني دول املجرى املائي))).

املادة )7( الفقرة ))( من االتفاقية اخلاصة باستخدام املجاري املائية يف األغراض غري   (((
املالحية.

املادة )8- 9( من االتفاقية اخلاصة باستخدام املجاري املائية يف األغراض غري املالحية.  (((
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املبدأ الرابع:
والتشاور  املعلومات  بتبادل  املتشاطئة  الدول  االتفاقية  ألزمت  كذلك 
املخطط  االستخدامات  إلجراءات  املحتملة  اآلثار  بخصوص  والتفاوض 
هلا، وعىل الدولة أخطار الدول األخرى باآلثار السلبية ملثل تلك اإلجراءات 
قبل تنفيذها، وانتظار مدة ستة شهور إلعطاء الدول األخرى فرصة دراسته، 
عىل أن ذلك ال حيول دون التنفيذ الفوري إلجراءات تتطلبها طوارئ عاجلة 

حلامية الصحة العامة أو السالمة العامة))).
املبدأ اخلامس:

يف  منه  واإلقالل  ومنعه،  التلوث  عىل  والسيطرة  البيئة  محاية  رضورة 
بالدول  الضارة  الظروف  تقليل  أو  بمنع  دولة  كل  والتزام  املائي،  املجرى 
اخلاصة  املنازعات  بحل  األطراف  الدول  والتزام  املائي،  للمجرى  األخرى 

باملجرى املائي الدويل بالطرق السلمية))).

ثانيًا: دور العرف الدويل يف وضع وتطوير املبادئ والقواعد اخلاصة بتقسيم 
املياه بني الدول املتجاورة:

الُعرف الدويل هو جمموعة من األحكام القانونية التي نشأت يف املجتمع 
قبل  من  والقوانني  والعادات  النظم  هلذه  املتكرر  االتباع  وبسبب  الدويل، 

الدول استقرت وصارت ملزمة وواجبة.
املادة )))، ))، 3)، 9)( من االتفاقية اخلاصة باستخدام املجاري املائية يف األغراض   (((

غري املالحية.
املادة )))، 7)، 33( من االتفاقية اخلاصة باستخدام املجاري املائية يف األغراض غري   (((

املالحية.
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والُعرف الدويل يتكون من ركنني، األول هو الركن املادي، وهو بمثابة 
تكرار اتباع الدول لقاعدة ما حلكم عالقة معينة، فيثبت بذلك أن ثمة قاعدة 
املادي  العنرص  توافر  عىل  وُيستَدل  الدويل،  املجتمع  من  مقبولة  أصبحت 
حيال  الدول  حكومات  وترصفات  الدولية  السوابق  دراسة  من  للعرف 

معينة))). مسألة 

أما الركن الثاين للعرف الدويل فيتمثل يف الركن املعنوي، وهو عبارة عن 
شعور الدول بأن الترصفات املادية التي تقوم هبا أو تطبقها ملزمة هلا قانونًا.

ولقد أشارت املادة )38( من النظام األساس ملحكمة العدل الدولية إىل 
دل  قانون  بمثابة  مقبوالً  العرف  يكون  أن  اشرتطت  حيث  املعنوي،  الركن 
عليه تواتر االستعامل، كام أيدت حمكمة العدل الدويل ذلك يف احلكم الذي 

أصدرته يف )0)/ترشين الثاين/950)م( واخلاص بحق امللجأ))).

ثانيًا يمكن  الُعرف يعد مصدرًا  فإن  اتفاق دويل،  ففي حالة عدم وجود 
فعىل  الدولية،  األهنار  استخدام  عن  تنجم  التي  املنازعات  حلل  إليه  اللجوء 
الدول  بني  الدويل  والتعاون  التضامن  أوارص  تعزيز  ولغرض  املثال  سبيل 
املعني  املتحدة  األمم  مؤمتر  اعتمد  فقد  الدولية  األهنار  بأحواض  املشرتكة 
أنه:  عىل  نص  الذي  ))97)م(  عام  إستكهومل(  )إعالن  البرشية  بالبيئة 
القانون الدويل احلق السيادي يف  »للدول وفقًا مليثاق األمم املتحدة وملبادئ 

العربية،  النهضة  دار  التلوث،  من  البيئة  بحامية  الدويل  االلتزام  حممد،  صالح  حممود،   (((
القاهرة، 006)م )ص39)).

العطية، عصام، القانون الدويل العامة، مرجع سابق )ص7))).  (((
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استغالل مواردها اخلاصة طبقًا لسياسات البيئة اخلاصة، وتتحمل املسؤولية 
حتت  أو  واليتها  نطاق  داخل  هبا  املضطلع  األنشطة  تسبب  أال  ضامن  عن 
حدود  خارج  الواقعة  املناطق  لبيئة  أو  األخرى  الدول  لبيئة  رضرًا  سيطرهتا 

الوطنية«))). الوالية 
مع  التكيف  عىل  وبقدرته  املتطورة،  بطبيعته  الدويل  العرف  ويتميز 

األحوال املتغرية للحياة الدولية))).
احلصص  تقسيم  لتنظيم  جوهريًا  أساسًا  يمثل  الدويل  فالعرف  ولذلك 
طبيعته  بسبب  وذلك  واحد،  مائي  جمرى  يف  تشرتك  التي  الدول  بني  املائية 

املرنة وقدرته عىل مسايرة التطور يف العالقات الدولية.
ومن أهم املبادئ والقواعد الدولية العرفية اخلاصة بضامن حقوق الدول 

املتشاطئة ما ييل:
). التعاون يف االنتفاع بمياه النهر.

بكميات  اخلاصة  املكتسبة  احلقوق  ومراعاة  املياه  توزيع  يف  العدالة   .(
املياه التي كانت حتصل عليها كل دولة يف املايض.

3. التشاور عند إقامة املشاريع عىل النهر الدويل.

4. التعويض عن األرضار التي يمكن أن تلحق بالدول األخرى نتيجة 
إقامة مشاريع بصورة منفردة.

املؤمني، حممد أمحد عقلة، األسس القانونية لتقاسم املياه املشرتكة يف الوطن العريب، دار   (((
الكتاب الثقايف، إربد، 005)م )ص7)).

أبو الوفاء، أمحد، الوسيط يف القانون الدويل العام، مرجع سابق )ص7))).  (((
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5. تسوية املنازعات بالطرق السلمية.

6. عدم إجراء أي حتويل يف جمرى النهر أو إقامة سدود تنتقص من كمية 
املياه التي تصل للدولة املتشاطئة دون اتفاق سابق.

وقد ُوضعت هذه املبادئ عىل أساس أن من أهم املبادئ األساسية التي 
حتكم عالقات حسن اجلوار، هي عدم اإلرضار بالغري))).

وعليه فإن عىل الدول التي تعتزم إنشاء مرشوع معني أو القيام باستغالل 
معهد  أصدره  قرار  يف  جاء  حيث  األخرى،  الدول  بمشاورة  تقوم  أن  النهر 
مثل  عىل  أن  ))96)م(  عام  سالزبورغ  يف  انعقاده  دوره  يف  الدويل  القانون 
عن  تعويضات  دفع  ومع  األخرى،  الدول  حاجات  مراعاة  الدولة  هذه 
األرضار النامجة عن ذلك، كام أن عليها أال ترشع يف القيام بتلك األعامل إال 
بعد إخطار مسبق ُيرسل إىل الدول املعنية، وىف هذه احلالة جيب عىل كل دولة 
النزاع،  التي تشكل موضوع  القيام باألعامل أو االستخدامات  أن متتنع عن 
إىل  التوصل  أو  خطورة  أكثر  النزاع  جعل  شأهنا  من  إجراءات  أي  تتخذ  أو 
املعنية  األطراف  تعرض  اتفاق  إىل  التوصل  يتم  مل  فإذا  صعوبة،  أكثر  اتفاق 
املعرتضة عىل األعامل  الدولة  إذا رفضت  إال  القضاء والتحكيم،  األمر عىل 
أو االستخدامات، ويف هذه احلالة تكون الدولة األخرى حرة يف االستمرار 

فيام تقوم به من أعامل مع حتملها أية مسؤولية تنجم عن ذلك))).

العطية، عصام، القانون الدويل العامة، مرجع سابق )ص)33).  (((
أبو الوفاء، أمحد، الوسيط يف القانون الدويل العام، مرجع سابق )ص57)).  (((
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من  دولة  كل  حصول  بمراعاة  القايض  املبدأ  إىل  اإلشارة  جيب  كذلك 
هذا  يعني  وال  موارده،  من  ومعقول  عادل  نصيب  عىل  املائي  املجرى  دول 

املبدأ املساواة التامة وإنام التوزيع بنسب عادلة.

وهذا املبدأ قررته مجعية القانون الدويل يف دورات انعقادها يف نيويورك 
عام )985)م( ومهبورغ عام )960)م( وهلسنكي عام )966)م( بالقول 
أن ما يعد معقوالً وعادالً يتم حتديده عىل ضوء العنارص املنتجة يف كل حالة 
عىل حدة، وذلك بأن يؤخذ يف األساس األمور التالية: جغرافية حوض النهر، 
واحلاجات  للمياه،  واحلايل  السابق  واالستخدام  واملناخي،  املائي  وعنرصه 
موارد  وجود  ومدى  السكان،  وعدد  دولة،  لكل  واالجتامعية  االقتصادية 
أخرى، وجتنب فقدان غري رضوري للمياه، ومدى إمكانية تعويض دولة أو 
بديلة  وسائل  الستخدام  املقارنة  والنفقات  املنازعات  لتسوية  كوسيلة  أكثر 
إلشباع حاجات الدولة. وحتديد ما هو عادل ومعقول جيب أن يتم عىل ضوء 

كل العنارص املوجودة مجيعًا))).

هذا، ونخُلص إىل القول بأن العرف الدويل استقر عىل االعرتاف للدولة 
بالسيادة عىل ذلك اجلزء من النهر الذي يمر يف إقليمها، وتلتزم الدولة عند 
والتارخيية  واجلغرافية  الطبيعية  باألوضاع  املساس  بعدم  لسيادهتا  ممارستها 
للنهر، وباالعرتاف بحقوق الدول املشرتكة يف النهر يف االستفادة منه بالقدرة 
العادل واملعقول، وُتسأل الدولة عن األعامل التي تصدر عنها، أو عن أحد 
رعاياها التي يرتتب عليها إحداث تعديالت يف جمرى النهر أو إعاقة الدفاع 

أبو الوفاء، أمحد، الوسيط يف القانون الدويل العام، مرجع سابق )ص58)).  (((
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بدولة  اإلرضار  إىل  يؤدي  مما  تعسفية  بطريقة  مياهه  استغالل  أو  مياهه،  عن 
جماورة أو احليلولة دون انتفاعها بمياه النهر بشكل مالئم))).

ثالثًا: االستناد إىل مبادئ القانون العامة)2(:

من هذه املبادئ القانونية التي يمكن أن ترسي أحكامها عىل العالقات 
وااللتزام  احلق،  باستعامل  التعسف  عدم  ومبدأ  النية،  حسن  مبدأ  الدولية، 
رشيعة  العقد  ومبدأ  العادل،  والتحقيق  والتناسب،  واملساواة  بالتعويض 

املتعاقدين، ومبدأ احرتام احلقوق املكتسبة، وحجية اليشء املقيض به)3).

داخل  يف  ثابتة  بصفة  تطبيقها  يتم  التي  املبادئ  هبذه  االستعانة  ويمكن 
ميدان  يف  تطبيقها  عىل  والعمل  املختلفة،  القانونية  بأنظمتها  كافة  الدول 
قاعدة  توفر  عدم  عند  الدويل،  القانون  أشخاص  وبني  الدولية  العالقات 
تنشأ  قانونية  أية عالقة  قانونية دولية مقررة يف معاهدة أو عرف دويل حتكم 

بني هؤالء األشخاص)4).

عامن،  الثقافة،  دار  مكتبة  العام،  الدويل  القانون  يف  الوسيط  الكريم،  عبد  علوان،   (((
997)م )ص58).

يقصد باملبادئ العامة للقانون تلك القواعد العامة واألساسية التي هتيمن عىل األنظمة   (((
القانونية التي تتفرع عنها قواعد أخرى تطبيقية خترج إىل حيز التنفيذ يف صورة العرف 
والترشيع، انظر: شهاب، مفيد حممود، املبادئ العامة للقانون بوصفها مصدرًا للقانون 
املرصية  اجلمعية  والعرشين،  الثالث  املجلد  الدويل،  للقانون  املرصية  املجلة  الدويل، 

للقانون الدويل، القاهرة، 967)م )ص)-0)).
املادة )38( من النظام األساس ملحكمة العدل الدولية.  (3(

ندا، مجال طه، مسؤولية املنظامت الدولية يف جمال الوظيفة الدولية، اهليئة العامة املرصية   (4(
للكتاب، القاهرة، 986)م )ص45)- 46)).
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الدول،  القانون  ظل  يف  وآمرة  أساسية  بوصفها  املبادئ  هذه  تعد  لذا 
لعام  الدولية  املعاهدات  لقانون  فيينا  اتفاقية  املادة )53( من  أكدته  ما  وهذا 
قواعد  آمرة من  قاعدة  تعارضت مع  إذا  باطلة  املعاهدة  تعد  »إذ  )969)م( 

القانون العامة الدولية«))).
الدولية  باملسؤولية  املتعلقة  تلك  تطبيقها  جيري  التي  القواعد  تلك  ومن 
أي  أتت  إذا  املسؤولية  الدول  تتحمل  إذ  تقصريية،  أم  عقدية  أكانت  سواًء 
ترصف خيالف هذه املبادئ، ومن ثم فقد وجد هلا تطبيق يف نطاق التحكيم 

الدوليني))). والقضاء 
الدولية يف حكمها بني هنكاريا وسلوفاكيا  العدل  استندت حمكمة  وقد 
إليه  الدانوب من بني ما استندت  بإقامة مرشوع عىل هنر  املتعلقة  القضية  يف 

إىل أمهية التفاوض بحسن نية حلل النزاع القائم بينهام)3).
رابعًا: االستناد إىل رأي الفقه الدويل:

))96)م(  عام  سالزبورغ  يف  انعقاده  يف  الدويل  القانون  معهد  أقر  لقد 
بعض املبادئ املتعلقة باألهنار الدولية عىل وفق اآليت)4):

املادة )53( من اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية لعام )969)م(.  (((
استخدام  عن  تنجم  التي  املنازعات  لتسوية  القانونية  اآلليات  خليل،  عامد  إبراهيم،   (((
األهنار الدولية بني العراق والدول املجاورة، جملة الوافدين للحقوق، جامعة املوصل، 

كلية احلقوق، العدد )56(، 3)0)م )ص9)3).
حمكمة العدل الدولية، موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل   (3(

الدولية، منشورات األمم املتحدة، نيويورك، 005)م )ص)-4)).
املؤمني، حممد أمحد عقلة، األسس القانونية لتقاسم املياه املشرتكة يف الوطن العريب، دار   (4(

الكتاب الثقايف، إربد، 005)م )ص9)).
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املادة ))(: ترس هذه األحكام والتوصيات عىل االنتفاع باملياه التي تؤلف 
جزءًا مائيًا أو حوضًا هيدروغرافيًا يف إقليم أو أكثر.

تتامخه  أو  إقليمها  الذي خيرتق  باملاء  االنتفاع  املادة ))(: لكل دولة حق 
مع عدم اإلخالل بالقيود التي يفرضها القانون الدويل.

انتفاع جتري  إذا اختلفت الدول عىل مدى ما هلا من حقوق  املادة )3(: 
التسوية عىل أساس اإلنصاف.

املادة )4(: ال جيوز ألية دولة أن تبارش إنشاءات أو انتفاعات بمياه جمرى 
مائي أو حوض هيدروغرايف تؤثر تأثريًا يف إمكانية انتفاع دولة أخرى باملياه 
املادة  بموجب  تستحقها  التي  باملنافع  التمتع  هلا  تكفل  أن  برشط  إال  ذاهتا، 

)3( فضاًل عن أي تعويض مناسب عن أية خسارة أو رضر.
خامسًا: دور القضاء الدويل من تقسيم املياه بني الدول املتشاطئة:

األمم  ملنظمة  التابع  الرئييس  الدول  القضائي  اجلهاز  العدل  حمكمة  تعد 
االستشارية  اآلراء  وإبداء  القانونية  املنازعات  يف  بالفصل  املختصة  املتحدة 
واالسرتشادية للمنظمة الدولية، وللدول يف شتي املسائل التي هتم املجتمع 
الدويل، ومن بينها قضية النزاع عىل مياه األهنار الدولية، حيث أرست حمكمة 
العدل الدولية يف الهاي عام )974)م( جمموعة من املبادئ بحل النزاعات 

الدولية املرتتبة عىل املياه، ومن أبرزها))):

دراسة  الدولية،  األهنار  استغالل  من  الدويل  القانون  موقف  عكاب،  خالد  حسون،   (((
والسياسية،  القانونية  للعلوم  القانون  كلية  جملة  والفرات،  دجلة  هنري  يف  قانونية 
3)0)م   ،)6( العدد   ،)(( املجلد  السياسية،  والعلوم  القانون  كلية  كركوك،  جامعة 

)ص)7)).
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). يرتتب للدولة التي تقع يف اجلزء األسفل من النهر حق تسلم إشعار 
مسبق من دولة املنبع أو دول املجرى السابقة هلا عن أي نشاط تبغي القيام 
يف  العالقة  ذات  األطراف  دخول  وجيب  عليها،  يؤثر  والذي  النهر  عىل  به 
استشارات ومداوالت فيام بينها قبل البدء بأي مرشوع يف احلوض النهري.

). جيب منع كافة األعامل التي يمكن أن تسبب أرضار كبرية ألي طرف 
من األطراف، وجيب التعاون بني الدول املتشاطئة ملواجهة املشاكل املعنية.

3. جيب منع أي عمل يؤدي يف النتيجة إىل حصول أرضار بيئية يف الدول 
األخرى.

4. من الرضورة أن يتم تأجيل األعامل ذات العالقة باستغالل املصادر 
املشرتكة، إذا كانت املفاوضات حول املوضوع بني الدول املعنية طويلة.

وقد أكد القضاء الدويل يف العديد من أحكامه عىل ضامن احلقوق املائية 
للدول املتشاطئة، ففي قضية هنر املاز بني هولندا وبلجيكا أكدت حمكمة العدل 
الدولية الدائمة يف حكمها الصادر بتاريخ )8)/كانون الثاين/973)م( عىل 
مبدأ عدم التغري، أي عدم تغري الوضع الطبيعي للمياه يف النهر الدويل، وما 
أعطت  فاملحكمة  األخرى،  املتشاطئة  الدولة  بحقوق  مساس  من  عنه  ينتج 
االستعامل  هذا  قيدت  ولكنها  املاز،  هنر  مياه  باستعامل  الدولتني  لكال  احلق 

بعدم تغري الوضع الطبيعي للمياه وهبذا ضامن حلقوق الدولتني))).
أصدرته  الذي  احلكم  يف  ذلك  عىل  الدائمة  التحكيم  حمكمة  أكدت  كام 
بخصوص  وأسبانيا  فرنسا  بني  النزاع  يف  الثاين/957)م(  )6)/ترشين  يف 

كلية  ماجستري،  رسالة  الفرات،  مياه  يف  املكتسبة  العراق  حقوق  حسني،  عىل  صادق،   (((
القانون، جامعة بغداد، 976)م )ص50)).
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تأخذ  أن  جيب  النية  حسن  مبدأ  مع  متاشيًا  أنه  فيه  جاء  والذي  النو،  بحرية 
املساواة مجيع مصالح  قدم  االعتبار وعىل  األعىل يف  املجرى  الدولة صاحبة 
أن  ذلك  بعد  املحكمة  قررت  ثم  بمصاحلها،  أسوة  األخرى  النهرية  الدول 
فرنسا هلا احلق بمامرسة حقوقها، وجيب عليها أال تتجاهل أو هُتِمل مصالح 

أسبانيا))).
وقد أثارت القضية بني فرنسا وأسبانيا ثالث نقاط أساسية هي:

الدولة املشاطئة السفىل  العليا ملزمة بضامن مصالح  الدولة املشاطئة   .(
بالدرجة التي تضمن مصاحلها.

برشط  املشرتكة  املياه  استخدام  يف  احلق  هلا  العليا  املشاطئة  الدولة   .(
ضامن حقوق الدول السفيل.

وضامن  حقوقها  باحرتام  املطالبة  حق  السفىل  املشاطئة  للدولة   .3
مصاحلها))).

وعىل أثر ذلك أنشئ سد من قبل كندا عىل هنر سانت لورنس فحدثت 
حتكيم  حمكمة  إنشاء  عىل  االتفاق  فتم  األمريكيني،  املواطنني  لبعض  أرضار 
عمل  بداية  بعد  أنه  إال  كندا،  ضد  املقدمة  التعويض  طلبات  يف  للفصل 
املحكمة، اتفقت الدولتان الواليات املتحدة األمريكية، وكندا عىل أن تقوم 
للوفاء  أمريكي  دوالر   )3.500.000( بمقدار  تعويضات  بدفع  األخرية 

بالطلبات املقدمة ضدها)3).

العطية، عصام، القانون الدويل العامة، مرجع سابق )ص)33).  (((
صادق، عىل حسني، حقوق العراق املكتسبة يف مياه الفرات، مرجع سابق )ص56)).  (((

أبو الوفاء، أمحد، الوسيط يف القانون الدويل العام، مرجع سابق )ص58)).  (3(
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الخاتمة

النتائج:

التي  اجلغرافية  املنطقة  هو  الدويل  النهر  أو  الدويل  املائي  املجرى  أن   .(
املياه،  لنظام  فاصلة  حدود  حتددها  التي  الدول  من  أكثر  أو  دولتني  بني  متتد 
مشرتكة  أقاليم  عىل  مجيعها  تتدفق  والتي  واجلوفية،  السطحية  املياه  فيها  بام 

تستخدم لألغراض غري املالحية.

). يتضمن القانون الدويل صورتني ملعاجلة املنازعات املتعلقة باملجاري 
املائية، منها قضائي يقوم عىل خمتلف مصادر القانون الدويل والنظام التقليدي 
املتمثل بالقضاء الدويل والتحكيم، ومنها ما هو ودي كرسته اتفاقية هلسنكي 

واتفاقية قانون البحار.

عىل  املنبع  دول  إرصار  منها  الدولية  املياه  عىل  النزاع  أسباب  تتعدد   .3
حيث  السيادة  وفكرة  بعضها،  أو  كلها  أراضيها  من  النابعة  املياه  احتكار 
األهنار  مياه  عىل  هلا  التارخيية  وباحلقوق  بسيادهتا  وتدعي  دولة  كل  تتمسك 
املتنازع عليها، والرصاع حول املياه نتيجة لتفاقم أزمة املياه يف العامل واحلاجة 
املناخي، وعدم  التغري  هلا واالعتداء عىل حقوق السكان املقيمني يف حوض 
وجود اتفاقيات دولية يف بعض املناطق من العامل لتسوية النزاعات، وزيادة 

الطلب عىل املياه واستخدامها بطرق غري سليمة.

املياه  جمال  يف  الدويل  القانون  تطبيق  تعرتض  التي  املشاكل  كل  رغم   .4
املائية  احلقوق  حتديد  حتاول  التي  املبادئ  من  العديد  هناك  أن  إال  الدولية، 
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للدول املشرتكة يف األهنار الدولية مثل اتفاقية هلسنكي )966)م(، واتفاقية 
األمم املتحدة لعام )997)م( بشأن قانون استخدام املجاري املائية الدولية 
يكون  أن  ونأمل  جادًا،  إسهامًا  أسهمت  والتي  املالحية  غري  األغراض  يف 
مهاًم يف تعزيز سيادة القانون يف هذا النطاق يف العالقات الدولية، ويف محاية 

وصون املجاري املائية الدولية.

5. أن القانون الدويل كي يكون فاعاًل ال بد أن تتوافر للدعوى القضائية 
تتجاوز  التي  الدولية  واملنظامت  املحاكم  مثل  الالزمة  القانونية  مؤسساهتا 
احلدود واملصالح القومية، وختول بفرض أحكامها عن طريق وسائل قانونية 
ترتيبات  عىل  تشتمل  أن  جيب  التي  الدولية  كاملعاهدات  هبا،  معرتف  دولية 

للفضل يف املنازعات.

التوصيات:

ُيفاِقم  التي  التقليدية  املفاهيم  عن  املتنازعة  الدول  ختيل  رضورة   .(
باملبادئ  التارخيية، واإليامن  السيادة واحلقوق  النزاع نحو فكرة  التمسك هبا 

احلديثة التي تساهم يف تسوية النزاع.

). عدم استخدام املياه كسالح سيايس، ومنح الدول املستحقة حقوقها 
استخدامها  يكون  وأن  املستقرة،  الدولية  القانونية  للمبادئ  وفقًا  املائية 
بالطرق السلمية، والتخفيف من املشاريع املقامة عىل املجاري املائية، واحلد 

منها لتقليل عدد النزاعات والتخفيف من حدهتا.
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3. رضورة جلوء الدول املتنازعة عىل مياه املجاري املائية الدولية للوسائل 
والتحكيم،  والتوفيق  والوساطة  التفاوض  مثل  النزاعات  لتسوية  الودية 

واللجوء إىل القضاء الدويل واهليئات الدولية جتنبًا لتفاقم النزاعات.

4. تدوين القواعد القانونية التي حتكم املجاري املائية الدولية يف وثيقة 
ثنائية إذا كان هناك ثمة قواعد قانونية  دولية عامة شارعة، أو يف معاهدات 

خاصة بوضع هنر معني.
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دار النهضة العربية، القاهرة، 985)م.



582
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

دور القانون الدولي في الحد من النزاعات
بين الدول في استغالل األنهار الدولية

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

الفكر، . )) دار  السلم،  وقت  العام  الدويل  القانون  إىل  املدخل  عزيز،  شكري، 
دمشق، الطبعة الثانية، 393)هـ-973)م.

يف . )) الدولية  املائية  املجاري  منازعات  تسوية  املجيد،  عبد  شلبي  حممد  الشلبي، 
للبحوث،  العربية  عامن  جامعة  جملة  االتفاقي،  الدويل  القانون  أحكام  ضوء 
 ،)(( العدد   ،)(( املجلد  العربية،  عامن  جامعة  القانونية،  البحوث  سلسلة 

8)0)م.
العامة للقانون بوصفها مصدرًا للقانون الدويل، . 3) املبادئ  شهاب، مفيد حممود، 

املرصية  اجلمعية  والعرشين،  الثالث  املجلد  الدويل،  للقانون  املرصية  املجلة 
للقانون الدويل، القاهرة، 967)م.

شيكيل، حمسن، الوسيط يف القانون الدويل العام، كلية احلقوق، اجلامعة الليبية، . 4)
393)هـ-973)م.

صادق، عىل حسني، حقوق العراق املكتسبة يف مياه الفرات، رسالة ماجستري، . 5)
كلية القانون، جامعة بغداد، 976)م.

الثقافة . 6) دار  العام،  الدويل  القانون  مبادئ  يف  الوجيز  حسن،  غازي  صبارين، 
للنرش والتوزيع، األردن، 005)م.

الطبعة . 7) القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  السيايس،  القاموس  أمحد،  اهلل،  عطية 
الثالثة، 968)م.

الطبعة . 8) بغداد،  جامعة  القانون،  كلية  العامة،  الدويل  القانون  عصام،  العطية، 
اخلامسة، )99)م.

علوان، عبد الكريم، الوسيط يف القانون الدويل العام، مكتبة دار الثقافة، عامن، . 9)
997)م.

للنرش . 30 الثقافة  دار  العام،  الدويل  القانون  يف  املوجز  حسن،  سهيل  الفتالوي، 
والتوزيع، عامن، 009)م.
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التلوث . )3 من  ومحايتها  وقضاياها  مشاكلها  البيئة  القادر،  عبد  حممد  الفقي، 
البحري بالزيت، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 998)م.

فوق العادة، سموحي، القانون الدويل العام، 900)م.. )3
الكيايل، عبد الوهاب وآخرون، موسوعة السياسة،  املؤسسة العربية للدراسات . 33

والنرش، الطبعة األوىل، )98)م.
مالك، بن أنس، املدونة الكربى، دار صادر، بريوت، لبنان.. 34
بريوت، . 35 احلقوقية،  احللبي  منشورات  العام،  الدويل  القانون  حممد،  املجذوب، 

لبنان، الطبعة اخلامسة، 004)م.
للطباعة . 36 اجلامعية  الدار  العام،  الدويل  القانون  يف  حمارضات  حممد،  املجذوب، 

والنرش، بريوت، د. ت.
حمكمة العدل الدولية، موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن حمكمة . 37

العدل الدولية، منشورات األمم املتحدة، نيويورك، 005)م.
ماجستري، . 38 رسالة  النيل،  مياه  التفاقية  السياسية  األبعاد  حممود،  انتصار  حممد، 

جامعة أم درمان اإلسالمية، 997)م.
النهضة . 39 دار  التلوث،  من  البيئة  بحامية  الدويل  االلتزام  حممد،  صالح  حممود، 

العربية، القاهرة، 006)م.
خميمر، سامر، وخالد حجازي، أزمة املياه يف املنطقة العربية، احلقائق والبدائل . 40

واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  املعرفة،  عامل  سلسلة  املمكنة، 
الكويت، 996)م.

الوطن . )4 يف  املشرتكة  املياه  لتقاسم  القانونية  األسس  عقلة،  أمحد  حممد  املؤمني، 
العريب، دار الكتاب الثقايف، إربد، 005)م.

ندا، مجال طه، مسؤولية املنظامت الدولية يف جمال الوظيفة الدولية، اهليئة العامة . )4
املرصية للكتاب، القاهرة، 986)م.
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فيينا . 43 اتفاقية  أحكام  ظل  يف  الدولية  املعاهدات  رشح  يف  الوايف  حممد،  نرص، 
لقانون املعاهدات، 969)م.

اإلسالمي . 44 املكتب  مطبعة  الطالبني،  روضة  النووي،  حييى  زكريا  أبو  النووي، 
للطباعة والنرش، عامن، األردن.

النهضة . 45 دار  الدولية،  املائية  واملجاري  األهنار  قانون  إبراهيم،  عيل  يوسف، 
العربية، القاهرة، الطبعة األوىل، 995)م.
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