
 • طرق التاأليف يف علم اأ�صول الفقه واأثرها يف املباحث الأ�صولية
�لدكتور: ذو�لنون �آدم عبد�لله �أحمد

 • طرق املحافظة على الأمن الجتماعي يف �صوء مقا�صد ال�صريعة
�لدكتور/�لهندي �أحمد �ل�شريف خمتار �لأمني

 • اأثر الوقف يف تنمية موارد اجلامعات واملعاهد العليا
�لدكتور/ عثمان �إبر�هيم نورين �إبر�هيم

 • عقد امل�صاربة وتطبيقاته امل�صرفية يف القانون ال�صوداين )درا�صة فقهية مقارنة(
�لدكتور/كمال �لأمني حممد ف�شل �لله

 • الإكراه واأثره على جرمية الزنا فقهًا وقانونًا
�لدكتور/ حافظ �لتاج خمتار �حل�شن

• نظر الدعوى املدنية اأمام املحكمة اجلنائية وحجية حكمها
�لدكتور/ كمال عبد�لله �أحمد �ملهالوي

• اأوامر الأداء يف قانون الإجراءات املدنية ل�صنة 1983م »تعديل 2016م« )درا�صة مقارنة( 
�لدكتور/�أحمد �لزين �أحمد حامد

• القانون الواجب التطبيق على عقد النقل اجلوي
�لدكتور/ جوده �إبر�هيم حممد �لنور رحمة
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قال تعاىل :

لَِها َوإَِذا َحَكمنُْتم َبينَْ النَّاِس َأن وانْ األَمانَاِت إىل َأهنْ {إِنَّ اللهَّ يَأنُْمُرُكمنْ َأن ُتؤدُّ
ا َيِعُظُكم بِِه إِنَّ اللهَّ َكاَن َسِيعاً َبِصريًا} ِل إِنَّ اللهَّ نِِعمَّ تنُْكُموانْ بِالنَْعدنْ

)النساء : 58 (
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امل�شرف الع�م
د. حممود مهدي ال�سريف خالد

         رئي�س هيئة التحرير                                                           ن�ئب رئي�س هيئة التحرير
        د. اأحمد الزين اأحمد حامد                                                    د. جمال حممد حممد اأحمد الب�سرى

مدير التحرير
د. الهندي اأحمد ال�سريف خمتار

التدقيق اللغوي
اأ . عمر ح�سن �سيد اأحمد

هيئة التحرير
5/ د. ذو النون اآدم عبد الله 1/ د. بثينة عبد القادر عبد الكرمي بابتوت    

6/ د. اأ�سماء ف�سل �سربل  2/ د. كمال عبد الله اأحمد املهالوي                      
7/ د. الزلفا عبد الله م�سطفى 3/ د. برير �سعد الدين ال�سيخ ال�سماين     

8/ اأ. حممد ها�سم العبد حممد النور 4/ د. �سديق علي العجب اجلمايل     

الهيئة اال�شت�ش�رية
7/ اأ. د/ معاوية اأحمد �سيد اأحمد 1/ اأ. د/ علي العو�ض عبد الله ال�ساحب    

8/ د. عو�ض احل�سن النور 2/ اأ. د/ عبد الله الزبري عبد الرحمن     
9/ موالنا. عبد املجيد اإدري�ض علي 3/ اأ. د/ اخل�سر علي اإدري�ض      

10/ د. بهاء الدين االأمني حممد نور 4/ اأ. د/ حممد الفا�سل اأحمد مو�سى     
11/ د. الطاهر عبد الكرمي �ساتي     5/ اأ. د/ العبيد معاذ ال�سيخ      

12/ د. حممد ب�سري اإبراهيم    6/ اأ. د/ حيدر اأحمد دفع الله      
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الفهر�شت
ال�شفحةمقدم املو�شوعاملو�شوع

5الفهر�شت
6افتت�حية العدد

الفقه واأثره� يف  اأ�شول  الت�أليف يف علم  طرق 
املب�حث االأ�شولية

الدكتور/
ذوالنون اآدم عبدالله اأحمد

9

طرق املح�فظة على االأمن االجتم�عي يف �شوء 
مق��شد ال�شريعة

الدكتور/
الهندي اأحمد ال�سريف خمتار االأمني

25

اجل�معــــــ�ت  موارد  تنمية  يف  الوقف  اأثر 
واملع�هـــــد العليـــــــــ�

الدكتور/
عثمان اإبراهيم نورين اإبراهيم

41

عقد امل�ش�ربة وتطبيق�ته امل�شرفية يف الق�نون 
ال�شوداين )درا�شة فقهية مق�رنة(

الدكتور/
كمال االأمـــــــــــني حممد ف�سل الله
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الزنـــــ�  جرميـــــــــة  علـــــــــــى  واأثـــره  االإكـــــراه 
فقهـــــــً� وق�نونــــــــً�

الدكتور/
حافظ التاج خمتار احل�سن

95

اجلن�ئية  املحكمة  اأم�م  املدنية  الدعوى  نظر 
وحجية حكمه�

الدكتور/
كمال عبدالله اأحمد املهالوي

123

اأوامر االأداء يف ق�نون االإجراءات املدنية ل�شنة 
1983م »تعديل 2016م« )درا�شة مق�رنة(

 الدكتور/
اأحمد الزين اأحمد حامد

143

عقــــــــد  على  التطبيــــــــق  الواجــــــــب  الق�نــــــون 
النقـــــــــل اجلـــــــــوي

الدكتور/
جوده اإبراهيم حممد النور رحمة

161
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افتت�حية العدد
احلمد لله رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف خلق الله اجمعني �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه   

اأجمعني وبعد:
بعون الله وتوفيقه يخرج العدد الثاين من جملة كلية ال�سريعة )مدين، الهاللية(، ليكون باأذن الله اإ�سافة   
العام  ب�سقيه  القانون  واأ�سوله( وجمال  )الفقه  ال�سرعية  العلوم  واملعارف، يف جمال  العلوم  لتاأ�سيل  حقيقية 
واخلا�ض، وجملة كلية ال�سريعة، جملة علمية، حمكمة، ن�سف �سنوية، متثل االأهداف التي بنية عليها الكلية، 
وقامة من اأجلها اجلامعة من تاأ�سيل العلوم وغريها، وتعنى املجلة بالبحوث العلمية ذات العالقة بعلم اأ�سول 
الفقه، والفقه املقارن، والقانون العام واخلا�ض، وذلك بغر�ض اثراء وتوثيق البحث العلمي وتاأ�سيله، وناأمل اأن 

يكون لها التاأثري االإيجابي يف ن�سر البحوث العلمية املوؤ�سلة، وتو�سيع دائرة االإفادة منها. 
وترحب اأ�سرة املجلة باآراء القراء والباحثني، الهادفة اإىل دفع م�سرية املجلة وجتميل �سورتها، وتعزيز   
دورها، واثراء حركتها يف ن�سر البحوث العلمية املوؤ�سلة، وندعو جميع االأخوة الباحثني، اإىل الكتابة يف هذه 

املجلة، و�ستجدون باأذن الله كل العون وامل�ساعدة يف ذلك.
وجاء هذا العدد من املجلة ويف طياته عدد ثمانية بحوث يف جمال الفقه واأ�سوله، والقانون، م�ستوعبًا   
ملحاور املجلة االأربعة وهي حمور اأ�سول الفقه، وحمور الفقه املقارن، وحمور القانون العام، وحمور القانون 

اخلا�ض.
جاء املو�سوع االأول بعنوان: طرق الت�أليف يف علم اأ�شول الفقه واأثره� يف املب�حث االأ�شولية،   
للدكتور: ذوالنون اآدم عبدالله اأحمد، تناول فيه طريقة التاأليف يف علم اأ�سول الفقه، وبني من خالله اأن علماء 
 : والثانية  اأواملتكلمني،  )اجلمهور(  طريقةال�سافعية  االأوىل:  التاأليف  رئي�سيتني يف  طريقتني  �سلكوا  االأ�سول 

طريقة احلنفية )الفقهاء( وبني مميزات كل طريقة على حدة.
مق��شد  �شوء  يف  االجتم�عي  االأمن  على  املح�فظة  طرق  بعنوان:  الثاين  املو�سوع  وجاء   
بها  التي يحافظ  الطرق  اأهم  الباحث  فيه  تناول  االأمني،  ال�سريف خمتار  اأحمد  للدكتور/الهندي  ال�شريعة،  
علىدميومة االأمن االجتماعي وا�ستمراريته، ويدفع عنه كل ما يوؤدي اإىل تقوي�سه، وتناول كذلك تعريف االأمن 
االجتماعي، وتعريف مقا�سد ال�سريعة، وبني الو�سائل والطرق التي و�سعتها ال�سريعة للمحافظة على االأمن 

االجتماعي من جانبي الوجود والعدم، وذكر �سلة االأمن االجتماعي مبقا�سد ال�سريعة.
اأما املو�سوع الثالث فقد جاء بعنوان: اأثر الوقف يف تنمية موارد اجل�مع�ت واملع�هد العلي�،   
اإبراهيم، تناول فيه طرق واأ�ساليب تنمية موارد اجلامعات واملعاهد العليا،  اإبراهيم نورين  للدكتور/ عثمان 
وكيفية اإيجاد م�سادر وموارد متويلية جديدة لتحقيق اأهدافها وغاياتها املنوطة بها. وم�سلطًا من خالله ال�سوء 
على اأحد االأ�ساليب التنموية للعملية التعليمة، التي ميكن من خاللها اإحياء دور الوقف لالإ�سهام يف توفريم�سدر 

دائم وم�ستمر لتمويل اجلامعات واملعاهد العليا.
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ال�شوداين  الق�نون  امل�شرفية يف  امل�ش�ربة وتطبيق�ته  عقد  بعنوان:  الرابع  املو�سوع  وجاء   
اإبراز معرفة �سيغة  )درا�شة فقهية مق�رنة(، للدكتور/كمال االأمني حممد ف�سل الله، هدف من خالله اإىل 
عقد امل�ساربة امل�سريف وم�سروعيته، وتطبيقاته امل�سرفية بغر�ض تاأ�سيله والو�سول للخدمة امل�سرفية التي 

ي�ستفاد منها يف تن�سيط التمويل والتجارة واال�ستثمار امل�سريف.
  وكان املو�سوع اخلام�ض بعنوان: االإكراه واأثره على جرمية الزن� فقهً� وق�نونً�، للدكتور/ حافظ التاج 
خمتار احل�سن، هدف من خالله اإىل التعريف باالإكراه وبيان اأثره على جرمية الزنا فقهًا وقانونًا، باعتباراأن 
االإكراه من اأهم واأخطر الظروف التي ت�سغط على اإرادة االإن�سان فتوؤثر فيها، ومبينًا لدورال�سريعة اال�سالمية 
اأو  منه وهوجمرب حتت اجلرب  ي�سدر  الذي  وللت�سرف  االإكراه،  عليه  يقع  الذي  ال�سخ�ض  اإرادة  مراعاة  يف 
اأحكام فقهيه يف ت�سرفات معدوم  الفقهاء وحججهم واأ�سانيدهم ملا يرونه من  ال�سغط غري امل�سروع، واآراء 

االإرادة ويف جرمية الزنا بالتحديد.
وجاء املو�سوع ال�ساد�ض بعنوان: نظر الدعوى املدنية اأم�م املحكمة اجلن�ئية وحجية حكمه�،   
للدكتور/ كمال عبدالله اأحمد املهالوي، وهدف من خالله اإىل بيان معرفة زمن رفع الدعوى املدنية التبعية اأمام 
املحكمة اجلنائية، واأ�سا�ض امل�سوؤولية لرفع الدعوى املدنية التبعية، ومعرفة م�سري الدعوى املدنية التبعية يف 
حالة �سطب التهمة اأو احلكم بالرباءة، وحاول من خالل بحثه االإجابة علىالت�ساوؤالت االآتية: متى ترفع الدعوى 
ومام�سري  التبعية؟،  املدنية  الدعوى  لرفع  امل�سوؤولية  اأ�سا�ض  وماهو  اجلنائية؟،  املحكمة  اأمام  التبعية  املدنية 

الدعوى املدنية التبعية يف حالة �سطب التهمة اأو احلكم بالرباءة؟
1983م  ل�شنة  املدنية  االإجراءات  ق�نون  يف  االأداء  اأوامر  بعنوان:  ال�سابع  املو�سوع  وجاء   
»تعديل 2016م« )درا�شة مق�رنة( للدكتور/اأحمد الزين اأحمد حامد، تناول من خالله مفهوم هذه االأوامر 
عنها،  االمتناع  اأو  اإ�سدارها  يف  و�سلطتها  االأوامر،  هذه  باإ�سدار  املخت�سة  واملحكمة  و�سروطها  وطبيعتها 
واإجراءات نظر هذه الدعوى، وكيفية التظلم من هذه االأوامر اأو ا�ستئنافها، وحجيتها وطرق تنفيذها، وهدف  
اإىل بيان مفهوم اأوامراالأداء وطبيعتها و�سروط اإ�سدارها، ومعرفة املحكمة املخت�سة باإ�سدار اأوامر االأداء، 

واإجراءات نظر هذه االأوامر اأمامها.
للدكتور/  النقل اجلوي  التطبيق على عقد  الق�نون الواجب  بعنوان:  الثامن  املو�سوع  وجاء   
من  باعتباره  وذلك  املو�سوع،  هذا  اأهمية  اإبراز  اإىل  خالله  من  حاول  رحمة،  النور  حممد  اإبراهيم  جوده 
املو�سوعات املهمة واملواكبة والتي حتتاج لبحث ودرا�سة بغر�ض االإملام ببع�ض املفاهيم واالأحكام املتعلقة به، 
التي تنظمه، وهدف   الوطنية  الدولية والت�سريعات  الوقوف على ن�سو�ض االتفاقيات والربوتوكوالت  وكذلك 
البحث اإىل تر�سيخ مفاهيم واأهمية النقل اجلوي يف بناء االقت�ساد القومي الأي دولة ما. وتتبع التطور اخلدمي 

يف هذا جمال الركاب واخلدمات والدور الذي يوؤديه النقل اجلوي.
رئي�ض التحرير           
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قواعد الن�شر يف املجلة :
تن�سر املجلة البحوث العلمية املتوافقة مع ر�سالة واأهداف اجلامعة والكلية.  /1

تعتمد املجلة يف ن�سر البحوث اللغة العربية، اأو االإجنليزية.  /2
ال�سليمة  املنهجية  فيها  تتوافر  ن�سرها، بحيث  ي�سبق  التي مل  العلمية والدرا�سات  البحوث  املجلة  تن�سر   /3

والتاأ�سيل واجلدة واالبتكار وت�سكل اإ�سافة نوعية يف التخ�س�ض املعني.

اإجراءات الن�شر:
 Simplified Arabic منط   ،word برنامج  على  مطبوعة  البحث  من  ن�سخ  ثالث  الباحث  يقدم   /1
 »CD«بحجم)16( للمنت، وبهوام�ض)2�سم( علوي و�سفلي واأي�سر، و)3�سم( اأمين، وتخزن يف قر�ض

اأو اأي و�سيلة من و�سائل ا�ستقباله يف احلا�سوب، ويجوز اإر�ساله بالربيد االلكرتوين.
ال تزيد عدد �سفحات البحث عن)35( �سفحة وال يقل عن )25( �سفحة، مبا يف ذلك االأ�سكال واملراجع   /2

واملالحق.
يقدم الباحث ملخ�سًا للبحث ال يزيد عن)200( كلمة بلغة البحث العربية، واالجنليزية.  /3

يتم توثيق واإثبات امل�سادر واملراجع وفق املنهج العلمي.  /4
ت�سلم البحوث معنونة اإىل رئي�ض التحرير، اأو تر�سل ملوقع املجلة االلكرتوين.   /5

تخ�سع البحوث املقدمة للن�سر للتحكيم ويبلغ �ساحب البحث بنتيجة التحكيم خالل مدة اأق�ساها ثالثة   /6
اأ�سهر من تاريخ ت�سليم البحث للمجلة.

قائمة  من  التحرير  رئي�ض  يختارهما  املخت�سني  من  االأقل  على  اثنني  بوا�سطة حمكمني  التحكيم  يكون   /7
اأحد املحكمني على رئي�ض  البحث من قبل  التحرير، ويف حالة رف�ض  املعتمدة من قبل هيئة  املحكمني 

التحرير اختيار حمكم ثالث مرجح.
عدم  حالة  ويف  املجلة،  حترير  هيئة  تقررها  فنية  العتبارات  وترتيبها  البحوث  ن�سر  اأولويات  تخ�سع   /8

�سالحية البحث للن�سر ال يرد ل�ساحبه.
توؤول حقوق الن�سر البحوث املحكمة للمجلة.  /9

مينح الباحث ثالث ن�سخ على االأقل من عدد املجلة املن�سر فيها بحثه.   /10
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ملخ�س البحث
يتناول البحث طريقة التاأليف يف علم اأ�سول   
�سلكوا  االأ�سول  علماء  اأن  خالله  من  وتبني  الفقه، 
االأوىل:طريقة  التاأليف  يف  رئي�سيتني  طريقتني 
هذه  ومتيزت  املتكلمني،  اأو  )اجلمهور(  ال�سافعية 
باالأدلة  القواعد  اإثبات  منها  بخ�سائ�ض  الطريفة 
املذهب  فروع  ملوافقة  اعتبار  غري  من  ونقاًل  عقاًل 
اإىل  ال�سديد  بامليل  متيزت  واأي�سًا  خمالفتها،  اأو 
اال�ستدالل والربهنة العقلية فهي مل تتع�سب ملذهب 
الربهان  طريق  عن  امل�سائل  حتقق  واإمنا  معني 

والنقا�ض املو�سوعي.
و من  الفقهاء(   ( : طريقة احلنفية  والثانية   
اأبرز مميزاتها اإثبات القواعد على مقت�سى الفروع 
ملذهب  خادمة  فهي  االأئمة  عن  املنقولة  الفقهية 
املجردة  والرباهني  االأدلة  على  مبنية  ولي�ست  معني 

ك�سابقتها.
الطريقتان يف  تباينت  االأ�سا�ض  هذا  وعلى   
التاأليف حيث �سلكت كل واحدة منهما اأ�سلوبًا يغاير 
اختالف  عنه  نتج  االختالف  االأخرى،هذا  اأ�سلوب 
اإىل  فاحتاج  االأ�سولية  امل�سائل  بع�ض  درا�سة  يف 
تو�سيح وبيان وقد بذلت جهدَا يف ا�ستعرا�ض هذه 

امل�سائل املختلف فيها بني الطريقتني.
التاأليف  طرق  معرفة  اإىل  يهدف  فالبحث   
يخفى  فال  فيه  االختالف  واأثر  االأ�سول  علم  يف 
وفهم  طريقة  كل  اإبراز  يف  اأهمية  للمو�سوع  اأن 
امل�سائل املختلف فيها.واتبعت يف هذا البحث املنهج 

اال�ستقرائي، وتو�سلت اإىل بع�ض النتائج اأبرزها: 
اأ�سول  مو�سوعات  ترتيب  الطريقتني يف  اختالف 
تتناول  التي  باملقدمات  يبدون  فال�سافعية  الفقه، 
الق�سايا املنطقية والكالمية واللغوية. يف حني يبداأ 
احلنفية باالأدلة ومن خاللها يتحدثون عن الق�سايا 
باحلكم  ويختمون  والرتجيح  التعار�ض  ثم  اللغوية 
ال�سافعية  كتب  يف  يكرث  كما  وق�ساياه.  ال�سرعي 
يف  يكرث  بينما  املنطقية  واال�ستدالالت  املناق�سات 

كتب احلنفية املباحث واملو�سوعات الفقهية.
املقدمة

وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  لله  احلمد   
على اأ�سرف االأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد وعلى 

اآله و�سحبه اأجمعني:
اأجّل  من  الفقه  اأ�سول  علم  فاإن  بعد،  اأما   
ومب�سائله  االأحكام  ت�سبط  به  الأنه  ال�سرعية  العلوم 
الطريق  اأنه  وقواعده يعرف احلالل واحلرام ،كما 
ملعرفة االجتهاد وال�سبيل القومي لال�ستنباط، فهو ال 
العلوم  اأهم  ، فهو من  ي�ستغني عنه عامل وال متعلم 
وال�سمع  العقل  فيه  يزدوج  الأنه  واأ�سرفها  ال�سرعية 
�سفو  من  ياأخذ  بال�سرع  الراأي  فيه  وي�سطحب 
ت�سرف  هو  فال   ، ال�سبيل  �سواء  والعقل  ال�سرع 
بالقبول،  ال�سرع  يتلقاه  ال  بحيث  العقول،  مبح�ض 
وال هو مبني على حم�ض التقليد الذي ال ي�سهد له 

العقل بالتاأيد والت�سديد.
وقد �ساهم العلماء يف تدوين علم االأ�سول   
الذي  وال�سحيح  فيه،  التدوين  اأولية  وتنازعوا يف 
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�شبب اختي�ر البحث: 
وقد اخرتت هذا املو�سوع لالأ�سباب االآتية:

علم  يف  التاأليف  طرق  درا�سة  يف  التعمق   /1
االأ�سول.

ربط  اإىل  تهدف  التي  الدرا�سات  االإ�سهام يف   /2
الفروع باالأ�سول.

بع�ض  يف  الطريقتني  اختالف  اأ�سباب  معرفة   /3
امل�سائل االأ�سولية ال�سرعية.

اأ�شئلة البحث:
هذا البحث يحاول اأن يجيب على االأ�سئلة االآتية:

ما هي الطرق اأو املدار�ض االأ�سولية.  /1
ملاذا اختلف علماء االأ�سول يف بع�ض امل�سائل   /2

االأ�سولية.
درا�سة  يف  التاأليف  طرق  اختالف  اأثر  ماهو   /3

امل�سائل االأ�سولية ؟

منهج البحث:
البحث املنهج اال�ستقرائي، والتزم  �ساأتبع يف هذا 

فيه باالآتي:
وامل�سادر  الكتب  اأمهات  من  النقل  و  التوثيق   /1

االأ�سلية. 
واالأحاديث  �سورها  اإىل  القراآنية  االآيات  عزو   /2

النبوية اإىل م�سادرها.
على  املوثقة  امل�سادر  من  العلمية  املادة  جمع   /3

طريقة التتبع الدقيق و اال�ستقراء التام.
العبارة  يف  والب�ساطة  اللفظ  يف  الو�سوح   /4

والدقة يف املعنى.  
و�سع فهر�ِض مل�سادر البحث و ثبٍت ملحتواه،   /5

كما �ساأقوم برتتيب امل�سادر هجائيًا .

يع�سده الواقع اأن االإمام حممد بن اإدري�ض ال�سافعي 
-رحمه الله - هو اأول من دون فيه كتابه املعروف 
التاأليف  بعده يف  من  العلماء  �سلك  وقد  "الر�سالة. 
على طريقتني رئي�سيتني هما:طريقة اجلمهور الذي 
يعرف مبنهج ال�سافعية اأو املتكلمني، وطريقة احلنفية 
الظهور  تالهما يف  ثم  الفقهاء.  �سمي مبنهج  الذي 
بني  اجلامعة  الطريقة  �سميت  بينهما  جمعت  طريقة 

منهج ال�سافعية واحلنفية.
درا�سة  يف  اأثر  الطريقني  لهذين  كان  وملا   
بذكر  ذلك  اأو�سح  اأن  اأردت  االأ�سولية  املباحث 
بع�ض االآثار التي ترتبت على اختالق الطريقتني يف 
تاأليف علم االأ�سول، �سائاًل املوىل العلي القدير اأن 

يعينني على ذلك و اأن ينفع به.

اأهمية البحث:
عن  يبحث  اأنه  يف  البحث  هذا  اأهمية  تبدو   
طرق التدوين يف علم االأ�سول وميكن اإجمالها يف 

االآتي:
1/ معرفة طرق التاأليف يف علم اأ�سول الفقه.

2/ اإدراك مميزات طرق التاأليف الرئي�سة.
3/  فهم اأثر امل�سائل املختلف فيها.

اأهداف البحث:
تتمثل اأهداف البحث يف االآتي:

معرفة طرق التاأليف يف علم اأ�سول الفقه.  /1
طرق  من  طريقة  كل  ميزات  على  التعرف   /2

التاأليف. 
درا�سة  يف  الطرق  هذه  اختالف  اأثر  بيان   /3

امل�سائل االأ�سولية.
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اأ�سل ال�سيء ما ي�ستند وجود ذلك ال�سيء عليه،   -1
فاالأب اأ�سل للولد والنهر اأ�سل للجدول2.

عليه،  يقوم  الذي  اأ�سا�سه  ال�سيء:  االأ�سل   -2
ومن�سوؤه الذي بنيت منه3. 

اأ�سفل كل �سيء4 .  -3
تعريف االأ�سول يف اال�سطالح.  -4

ويف اال�سطالح تطلق االأ�سول على املعاين االآتية5:
االأ�سل مبعنى الدليل6 ، كقول الفقهاء االأ�سل   /1
{َوَأقِيُموانْ  تعاىل:  قوله  ال�سالة  وجوب  يف 
هذه  حكم  يف  االأ�سل  وكقولهم  اَلَة}7  الصَّ
امل�ساألة الكتاب وال�سنة واالإجماع، اأي الدليل.

عليها  تبنى  التي  القاعدة  مبعنى  االأ�سل   /2
بعموم  يعمل  االأ�سل  اأن  كقولهم:  امل�ساألة8، 
العام حتى يرد ما يخ�س�سه. وكقولهم اإباحة 
على  اأي  االأ�سل؛  خالف  على  للم�سطر  امليتة 

خالف القاعدة.
اأ�سل  الراجح9،  مثل احلقيقة  االأ�سل مبعنى   /3
احلقيقة  الكالم  يف  الراجح  يعني  للمجاز. 
احلقيقة  بني  عنده  اللفظ  دار  اإذا  ال�سامع  الأن 

واملجاز فاإن احلقيقة هي الراجحة يف ذهنه.
ال�سورة املقي�ض عليها10 .  /4

واملعنى الراجح من هذه املعاين هو املعنى   
االأول وهو اأن االأ�سول مبعنى االأدلة، فاأ�سول الفقه 
منهم  العلماء  من  جماعة  قاله  كما  الفقه  اأدلة  يعني 

اإمام احلرمني11  والقرايف12 .

تعريف الفقه لغة:
         وهو يف اللغة الفهم 13 ومنه قوله تعاىل:{َقالُوانْ 

َّا َتُقوُل}14.
مِّ
يَا ُشَعينُْب َما َنفنَْقُه َكِثرياً م

هيكل البحث:
ق�سمت البحث اإىل مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة 

على النحو االآتي:
املقدمة:

وذكرت فيها اأهمية البحث و�سبب اختياره، واأ�سئلته 
و هيكلته.

املبحث االأول:
تعريف اأ�سول الفقه وبيان مو�سوعه.

املبحث الث�ين:
اإ�سهامات العلماء يف تدين علم االأ�سول.

املبحث الث�لث:
اأثر االختالف بني منهج ال�سافعية واحلنفية

اخل�متة:
اأهم نتائج البحث والتو�سيات.

املبحث االأول
تعريف اأ�شول الفقه وبي�ن مو�شوعه

املطلب االأول:
تعريف اأ�شول الفقه

االأول  باعتبارين؛  االأ�سول  علم  يعرف   
بح�سب االإ�سافة واالآخر باعتبار العلمية، فباالعتبار 
االأول وهو اأن اأ�سول الفقه مركب اإ�سايف من كلمتي 
اأ�سول وفقه، وحتتاج كل واحدة من هذه الكلمات 
اإىل �سرح وتعريف الأن املركب تتوقف معرفته على 

معرفة اأجزائه.
تعريف اأ�شول الفقه ب�عتب�ره مركبً�:

يطلق على  اللغة  اأ�سل وهو يف  لكلمة  اأ�سول جمع 
معان منها:



جملة كلية ال�ضريعة - العدد الثاين - رم�ضان 1438هـ / يونيو 2017م {12}

االأحكام  من  احرتازًا  بال�سرعية  االأحكام  وتقييد 
االأحكام  فمثال  االإعتقادية  و  والعقلية  احل�سية، 
واالأحكام  طالعة.  وال�سم�ض  حمرقة  النار  احل�سية 
اأقل  واجلزء  االثنني،  ن�سف  الواحد  مثل  العقلية 
اخلالق  باأن  كالعلم  االعتقادية  واالأحكام  الكل.  من 
واحد واأنه �سميع ب�سري ، فاإن هذا ال ي�سمى فقهًا 
ال�سرع25   اإىل  ن�سبة  وال�سرعية  اال�سطالح.  يف 
وهي االأحكام املاأخوذة عن طريق ال�سرع مبا�سرة 
املرياث  اأحكام  مثل  وال�سنة  القراآن  كن�سو�ض 
عن  ماأخوذة  اأو  ال�سارق،  وحكم  الطالق،  واأحكام 
التي  املوا�سع  يف  امل�سلمني  فقهاء  اجتهاد  طريق 
قتل  حكم  مثل  وذلك  اإجماع،  اأو  ن�ض  فيها  لي�ض 

اجلماعة بالواحد، وت�سمني ال�سناع.
االأحكام  من  احرتازًا  "العملية"  وكلمة   
ال�سرعية غري العملية كاالأحكام ال�سرعية االعتقادية 
فاإنها  النفو�ض  بتهذيب  املتعلقة  ال�سرعية  واالأحكام 
بعلم  تتعلق  فاالأوىل  ا�سطالحًا،  الفقه  من  لي�ست 
التوحيد اأو الكالم، واالأخرى تتعلق بعلم الت�سوف 

اأو االأخالق.
يخرج  للعلم  و�سف  "املكت�سب"  وكلمة   
العلم الذي لي�ض مبكت�سب كعلم الباري �سبحانه فاإن 
علمه ال يو�سف بكونه مكت�سبًا اأي حا�ساًل بعد اأن 
االأدلة  التف�سيلية" اأي  اأدلتها  "من  وقوله  يكن.  مل 
اجلزئية التي تتعلق بامل�سائل اجلزئية حيث يدل كل 
الفقيه يف  بحث  الأن  على حكم جزئي؛  منها  واحد 
اجلزئيات والو�سول اإىل احلكم اجلزئيـ   وهو الذي 
يتعلق بفعل معــــــــــني من اأفعال العباد؛ كقوله تعاىل 
اَلَة}26 فاإنه يدل على حكم بعينه وهو  {َوَأقِيُموانْ الصَّ
ال�سالة. ولفظ  العباد وهو  اأفعال  لفعل من  االإقامة 

تعريف الفقه يف اال�شطالح:
الفقه  معنى  يف  العلماء  اأقوال  تعددت   
اأكرثهم  عليه  الذي  واالأ�سبط  واالأ�سهر  ا�سطالحًا 
هو التعريف االآتي:  العلم باالأحكام ال�سرعية العملية 

املكت�سب من اأدلتها التف�سيلية 15 .
�شرح التعريف:

العلم وهو "معرفة املعلوم على ما هو به "16   
وهو يف التعريف جن�ض ي�سمل كل علم �سواء اأ كان 
باالأفعال  اأم  ك�سواده،  بال�سفات  اأم  كزيد،  بالذات 
اإىل  ينق�سم  وهو  كاالإيجاب.  باالأحكام  اأم  كقيامه، 
يف  يحتاج  ال  ما  وهو  �سروري:  علم   : ق�سمني17 
حت�سيله اإىل نظر. وعلم نظري:" وهو ما يحتاج يف 
حت�سيله اإىل نظر "18. والنظر هو "الفكر املطلوب 

به علم اأو ظن".
ال�سيء  "ت�سور  وهو  اجلهل،  العلم  و�سد   

على خالف ما هم به"19 .
للظن  ال�سامل  االإدراك  هنا  بالعلم  واملراد   
واليقني، الأن االأحكام العملية تثبت باالأدلة القطعية 
والظنية، ولي�ض املراد من العلم االإدراك اجلازم على 

�سبيل اليقني.
واأما املراد "باالأحكام" فهي جمع حكم وهو   
اإثبات  "الق�ساء واملنع"، ويطلق على  يف اللغة20 : 
�سيء ل�سيء اأو نفيه عنه 21 ؛ وعند الفقهاء هو: "ما 
ثبت باخلطاب من وجوب وحرمة ونحوهما"22 .اأي 

هو اأثر خطاب الله املتعلق باأفعال املكلفني23 .
الله  خطاب  "هو  احلكم:  االأ�سوليني  وعند   
التعريف  يف  وقولهم   . املكلفني"24  باأفعال  املتعلق 
بالذوات  العلم  من  احرتازًا  باالأحكام"  "العلم 

وال�سفات واالأفعال الأن ذلك ال ي�سمى فقهًا.
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�شرح التعريف:
الفقه  اأ�سول  فيه  يدخل  جن�ض  املعرفة   
املعرفة  اأن  هو  والعلم  املعرفة  بني  والفارق  وغريه؛ 
ت�ستدعي �سبق جهل بخالف العلم ولذلك ال يقال لله 

تعاىل عارف ويقال له عامل31 .
يف  وهو  دليل  جمع  دالئل  الفقه"  "دالئل   
"ما  وا�سطالحًا:  ؛  والهادي32  املر�سد  اللغة: 
مطلوب  اإىل  فيه  النظر  ب�سحيح  التو�سل  ميكن 
اإىل املطلوب  خربي"33. وقيل يف تعريفه: املر�سد 
اآو  اأكن موجودًا  الظن و�سواء  اأو  العلم  اأفاد  �سواء 
اأو حديثًا، مثل قوله تعاىل يف االآية  معدومًا قدميًا 
اَلَة} ميكن التو�سل بالنظر  ال�سابقة: {َوَأقِيُموانْ الصَّ
فيه اإىل اأنه اأمر واالأمر يفيد الوجوب فتكون اإقامة 

ال�سالة واجبة.
الدليل  بني  يفرقون  االأ�سوليني  وبع�ض   
املو�سل اإىل العلم وما يو�سل اإىل الظن فيخ�سون 
ا�سم الدليل مبا اأو�سل اإىل العلم وا�سم االأمارة مبا 

اأو�سل اإىل الظن34 .
وباال�ستقراء فاإن لالأ�سوليني من مادة ) د ل   

ل( بع�ساال�سطالحات منها:
امل�ستدل  عليه،  امل�ستدل  امل�ستدل،  الداللة،   ، الدليل 

به، امل�ستدل له، واال�ستدالل.
فاالأول: الدليل قد تقدم الكالم عليه.  

يلزم من  ال�سيء  الثاين:الداللة: وهي كون   
فهمه فهم �سيء اآخر35 . وهي اإما لفظية اأو غري لفظية، 
واللفظية اأق�سامها ثالثة: عقلية، وطبيعية وو�سعية. 
واأق�سامها  هنا  املق�سودة  هي  الو�سعية  والداللة 

اأي�سًا ثالثة: مطابقة وت�سمن والتزام36.
الثالث:امل�ستدل: وهو الطالب للدليل37 .  

التف�سيلية قيد يخرج به االأدلة االإجمالية اأي الكلية 
فاإنه حمل بحث االأ�سويل ولي�ض حمل بحث الفقيه.

وعلى هذا يكون الفقيه هو "من علم جملة من   
االأحكام ال�سرعية اكت�سابًا من اأدلتها التف�سيلية"، 
بالقوة  اأو  بالفعل  اإما  يكون  االأحكام  بهذه  والعلم 

وهو التهيوؤ ملعرفتها...
تعريف اأ�شول الفقه ب�عتب�ره لقبً�:

باعتباره  الفقه  اأ�سول  معرفة  بيان  وبعد   
اللغة  يف  و"فقه"  "اأ�سول"  كلمتي  من  مركبًا 
واال�سطالح، بقي الكالم على تعريف اأ�سول الفقه 

باعتباره لقبًا لعلم خم�سو�ض:
وقد تنوعت اأقوال االأ�سوليني يف تعريفهم   
لعلم االأ�سول، و�سلكوا اجتاهات متعددةيف تعريف 

اأ�سول الفقه، اأذكر منها اجتاهني27 :
حيث  من  الفقه  اأ�سول  يعرف  االأول:  االجتاه 

مو�سوعه و مادته و مباحثه.
الفقه  اأ�سول  يعرف  وظيفي  اجتاه  الثاين:  االجتاه 
من حيث الغاية و الوظيفة من درا�سة علم االأ�سول.
االإمام  تعريف  جند  االأول  االجتاه  فعلى   
كيفية  و  اإجماال  الفقه  دالئل  "معرفة  البي�ساوي: 

اال�ستفادة منها و حال امل�ستفيد 28".
وعلى االجتاه الثاين، فاإن اأ�سول الفقه عرفت   
بـ "القواعد التي يتو�سل بها اإىل ا�ستنباط االأحكام 

ال�سرعية الفرعية من اأدلتها التف�سيلية"29.
الفقه  اأ�سول  تعريف  يف  العلماء  بني  وال�سائع 
 : ال�سافعية30  اأكرث  عند  واملختار  لقبًا،  باعتباره 
"معرفة دالئل الفقه اإجمااًل وكيفية اال�ستفادة منها 

وحال امل�ستفيد".
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مبعرفة طرق اال�ستنباط ومعرفة �سروط اال�ستدالل 
عند التعار�ض، كتقدمي الن�ض على الظاهر واملتواتر 
على االآحاد وغري ذلك. وقولهم " وحال امل�ستفيد"، 
امل�ستفيد هو طالب حكم الله تعاىل في�سمل املجتهد 
االأ�سول  علم  مباحث  من  يكون  وعليه   . واملقلد42 
االجتهاد والتقليد و�سروط كل واحد منهما؛ وهذا 
يقودنا اإىل امل�ساألة الثانية وهي مو�سوعات اأ�سول 

الفقه. 

املطلب الثاين
مو�شوع اأ�شول الفقه

مو�سوع اأي علم من العلوم هو:"ما يبحث   
بالعر�ض  واملراد   ، الذاتية"43  اأعرا�سه  عن  فيه 
الأنه  ذاتي  عر�ض  له  ويقال   . ال�سيء  على  املحمول 
يلحق ال�سيء لذاته44 . وجميع مباحث علم االأ�سول 
لالأدلة واالأحكام،  ذاتية  اأعرا�ض  اإثبات  اإىل  راجعة 

وللعلماء يف مو�سوع اأ�سول الفقه ثالثة مذاهب: 
يثبت  ما  حيث  من  الكلي  الدليل  االأول:   
القيا�ض  عن  يبحث  فهو  ؛  الكلية45  االأحكام  من  به 
يدل  وما  واالأمر  يخ�س�سه  وما  والعام  وحجيته 
عليه وهكذا، م�ستعينًا يف بحثه باالأ�ساليب العربية 
مثل  كلية  اأحكامًا  لي�سع  ال�سرعية  واال�ستعماالت 
االأمر لالإيجاب والنهي للتحرمي والعام ينتظم جميع 
مباحث  كانت  ملا  االآمدي:"  قال  الخ.   ... اأفراده 
اأحوال  عن  تخرج  ال  االأ�سول  علم  يف  االأ�سوليني 
االأدلة املو�سلة اإىل االأحكام ال�سرعية، املبحوث عنها 
فيها، وعن اأق�سامها واختالف مراتبها، وا�ستثمار 
هي  كانت  كلي،  وجه  على  عنها  ال�سرعية  االأحكام 

مو�سوع علم االأ�سول "46.

الرابع: امل�ستَدل به: وهو الدليل �سواء كان  
نقليًا اأم عقليًا.   

اخلام�ض: امل�ستدل عليه: وهو احلكم.  
ال�ساد�ض: الدال: وهو النا�سب للدليل38.  

ال�سابع: اال�ستدالل: وله معنيان39 :  
االأول: ذكر الدليل.  

االأدلة  والثاين: يطلق على نوع خا�ض من   
وال  اإجماع  وال  بن�ض  لي�ض  ما  تعريفه:  يف  وقيل 

قيا�ض.
وجمموع اأدلة الفقه ق�سمان:

وهي  جمملة؛  اأي  كلية  اأدلة  االأول:  الق�سم   
ومطلق  االأمر  كمطلق  معني،  بحكم  تتعلق  ال  التي 
النهي فاإنه يفيد حكمًا كليًا وهو الوجوب يف االأمر، 
النهي ما مل ت�سرفه قرينة  اإىل  بالن�سبة  والتحرمي  

فيهما.
وت�سمى  جزئية  اأدلة  الثاين:  والق�سم   
م�ساألة  يف  احلكم  على  تدل  التي  وهي  تف�سيلية 
بعينها ، كما يف االأمــر بالزكاة فـــــي قولــــه تعاىل : 
َكاَة}40 فاإنه يدل على وجوب اإيتاء الزكاة  {َوآُتوانْ الزَّ
الكتاب  اأن  يعرف  اأن   االأدلة  مبعرفة  واملراد  فقط. 
ولي�ض  بها  يحتج  اأدلة  والقيا�ض  واالإجماع  وال�سنة 

املراد حفظ االأدلة وال غريه من املعاين41 . 
اإىل  اإ�سارة  التعريف  "اإجمااًل" يف  وكلمة   
اأن املعترب يف االأ�سويل هو معرفة االأدلة على �سبيل 
االإجمال كمعرفة اأن االإجماع حجة ، واأن االأمر يفيد 
الفقيه يبحث عن االأدلة  الوجوب ... الخ وذلك الأن 

اجلزئية املتعلقة بامل�ساألة املعينة.
اال�ستفادة  "وكيفية  التعريف  يف  وقولهم   
الدالئل  تلك  اال�ستفادة من  منها" اأي معرفة كيفية 
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االن�سغال  وعدم  عنه  النظر  �سرف  وجب  الكافية 
به. والذي نوؤيده هو اأن االإمام ال�سافعي رحمه الله 
هو اأول من خطى خطوة يف تدوين هذا العلم  و به 
 " الزرك�سي:  قال  التدوين،  االأولية يف  �سبق  حاز 
ال�سافعي ر�سي الله عنه اأول من �سنف يف اأ�سول 

الفقه �سنف فيه كتاب الر�سالة "52.
والذي يدل على ترجيح هذا الراأي االأمور   

االآتية:
االأمر االأول:اأنه ال يوجد كتاب م�ستقل يف   

اأ�سول الفقه اأقدم من كتاب ال�سافعي.
االأمر الثاين: ت�سريح العلماء باأن ال�سافعي   
فقد  الفقه.  اأ�سول  يف  كتب  من  اأول  الله  رحمه 
ال�سافعي  االإمام  قبل  كانوا  الرازي:"  الفخر  قال 
وي�ستدلون  الفقه،  اأ�سول  يف  م�سائل  يف  يتكلمون 
ويعرت�سون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع  
اإليه يف معرفة دالئل ال�سريعة، ويف كيفية معار�ساتها 
وترجيحاتها، فا�ستنبط ال�سافعي علم اأ�سول الفقه، 
معرفة  يف  اإليه  يرجع  كليًا  قانونًا  للخلق  وو�سع 
علم  اإىل  ال�سافعي  فن�سبة  ال�سرع،  اأدلة  مراتب 

ال�سريعة كن�سبة اأر�سطالي�ض اإىل علم العقل"53.
وقال ابن خلدون:" وكان اأول من كتب فيه ال�سافعي 

ر�سي الله عنه، اأملى فيه ر�سالته امل�سهورة"54.
ذكر  وقد  االإجماع:  حكاية  الثالث:  االأمر   
اأول من  الله  ال�سافعي رحمه  اأن  العلماء  جماعة من 
اإمامنا  وكان  االإ�سنوي:"  فقال  االأ�سول  يف  كتب 
العلم بال  لهذا  املبتكر  الله عنه هو  ال�سافعي ر�سي 
وت�سنيفه  باالإجماع،  فيه  �سنف   من  اأول  نزاع، 
املذكور فيه موجود بحمد الله تعاىل، وهو الكتاب 
اإ�سناده  املت�سل  عليه،  امل�سموع  امل�سهور،  اجلليل 

الثاين: االأحكام ال�سرعية من حيث ثبوتها   
باالأدلة47 . 

ق�سر  يف  حجة  من  القول  لهذا  يبدو  وال   
مو�سوع االأ�سول يف االأحكام ال�سرعية.

من  جماعة  ذهب  واإليه   ، معًا  واالأحكام  االأدلة   /3
العلماء منهم التفتازاين48  وال�سوكاين49.

االأ�سول  علم  الأن  الثالث  املذهب  والراجح   
كلي،  حكم  اإىل  املو�سل  الكلي  الدليل  مو�سوعه 
ولقد   ": قال  حيث  زهرة  اأبو  حممد  ذهب  واإليه 
احلكم  مو�سوعه  اأن  اإىل  العلم  هذا  حترير  انتهى 
ال�سرعي من حيث بيان حقيقته وخوا�سه واأنواعه، 
على  اأمارات  قامت  التي  االأدلة  حيث  من  واحلاكم 
اال�ستنباط  واأداة  عليه،  واملحكوم  حكمه،  �سدور 

وهو االجتهاد"50.
فهو  الفقه  علم  يف  البحث  مو�سوع  واأما   
اأحكام  من  به  يثبت  ما  حيث  من  املكلف  "فعل 
�سرعية"51 ؛ فالفقيه يبحث عن بيع املكلف واإجارته 
وقذفه  وقتله  و�سومه  و�سالته  وتوكيله  ورهنه 
و�سرقته واإقراره ووقفه ملعرفة احلكم ال�سرعي يف 

كل فعل من هذه االأفعال. 

املبحث الثاين
طريقةالعلم�ء يف تدين علم االأ�شول

بن  حممد  االإمام  اأن  العلماء  بني  �ساع   
اإدري�ض ال�سافعي رحمه الله  هو اأول  من �سنف يف 
علم االأ�سول حيث األف كتابه املعروف "بالر�سالة". 
اأبا  االإمام  اأن  اإىل  ت�سري  الدعاوى  بع�ض  وهنالك 
حنيفة هو االأ�سبق يف التاأليف لهذا العلم ، وملا كان 
االأدلة  القول �سعيفًا و ال يوجد ما ي�سنده من  هذا 
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مات   ، الله  عبد  بن  حممد  ال�سرييف  اأبوبكر   /1
�سنة 320. هـ

الكبري ح�سان  االإمام  الني�سابوري  الوليد  اأبو   /2
بن حممد بن اأحمد بن هرون القال�سي االأموي 

مات �سنة 270. هـ
بن  علي  بن  حممد  ال�سا�سي،  الكبري  القفال   /3

اإ�سماعيل ، مات �سنة 365. هـ
االإمام احلافظ  الني�سابوري  اأبوبكر اجلوزقي   /4
�سنة  مات   ، ال�سيباين  الله  عبد  حممدبن 

388هـ.
اأبو حممد اجلويني االإمام، عبد الله بن يو�سف   /5

ولد اإمام احلرمني، ما �سنة 438.هـ
ثم قاالأحمد �ساكر:"... ولكن هذه ال�سروح   
التي عرفنا اأخبارها مل اأ�سمع عن وجود �سرح منها 
يف اأية مكتبة من مكاتب العامل يف هذا الع�سر. " 

وقد ظهر بعد الر�سالة بع�ض الـتاأليفات يف   
مو�سوعات علم االأ�سول

منها: 
وكتاب   ، اأحمد  لالإمام  واملن�سوخ  النا�سخ   /1

"ال�سنة" له.
القيا�ض"  " اإبطال  " االجماع" وكتاب  كتاب   /2

لداود الظاهري.
كتاب " خرب الواحد" وكتاب " اإثبات القيا�ض"   /3

لعي�سى بن اأبان.
يت�سع  ال  التي  امل�سنفات  من  وغريها   
طه  الدكتور  يقول  كما  اجلهود  هذه  ولكن  ذكرها، 
جابر العلواين: " ال ميكن اعتبارها تطورًا حقيقيًا 
يف هذا العلم فاإن اأكرثها يدور حول الر�سالة نق�سًا 

اأو تاأييدًا اأو �سرحًا ال يكاد يخرج عن ذلك... "60

الذي  "بالر�سالة"،  املعروف  زماننا،  اإىل  ال�سحيح 
اأر�سل االإمام عبد الرحيم بن مهدي من خر�سان اإىل 
ال�سافعي مب�سر، ف�سنفه له، وتناف�ض يف حت�سيله 

علماء ع�سره. اأ. هـ"55
وقال فخر الدين الرازي:" اتفق النا�ض على   
اأن اأول من �سنف يف هذا العلم ال�سافعي، وهو الذي 

رتب اأبوابه وميز اأق�سامه بع�سه عن بع�ض ..."56
واالأ�سباب التي حملت االإمام ال�سافعي اإىل   

تدوين هذا العلم االأمور االآتية57 :
احتدام النزاع يف م�سادر الفقه، حيث اختلف   /1
النا�ض يف قبول ال�سنن واالآثار، فمنهم من مل 
يقبل منها اإال ما كان بيانًا لن�ض قراآين، ومنهم 
من يرد خرب الواحد، ومنهم من ي�سرتط عدم 
اختلوا يف  املدينة. وكذلك  اأهل  لعمل  املخالفة 
القيا�ض واالإجماع، ومدلول االأمر والنهي وما 

اأ�سبه ذلك.
كرثت روايات احلديث وتعدد طرقه اأدى اإىل   /2
ا�ستدعى  مما  ظواهرها  بني  التعار�ض  ظهور 

بيان طريقة للجمع بينها.
لظهور  وذلك  القيا�ض،  اإىل  ال�سديد  االحتياج   /3
من  حكمها  ملعرفة  �سبيل  ال  م�ستجدة  وقائع 
الن�سو�ض �سراحة، مما ا�ستلزم طرق معرفة 

العلة.
اأدى اإىل �سعف امللكة  اختالط العرب بالعجم   /4

يف ا�ستنباط االأحكام من الن�سو�ض.
االإمام  ر�سالة  على  العلماء  عكف  وقد   
حمققها  ذكر  وقد  وال�سرح   بالدرا�سة  ال�سافعي 
االأ�ستاذ اأحمد حممد �ساكر اأن ممن �سرحها خم�سة 

نفر58 :
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امل�ست�سفى من علم االأ�سول الأبي حامد حممد   /3
�سنة  املتوفى  ال�سافعي  الغزايل  حممد  بن 

)505هـ(.
خ�ش�ئ�س طريقة املتكلمني63 :

اإثبات القواعد باالأدلة عقاًل ونقاًل دون التفات   /1
اإىل موافقة املذهب اأو خمالفته.

العقلي والربهنة  اإىل اال�ستدالل  ال�سديد  امليل   /2
النظرية.

عدم التاأثر مبذهب معني.  /3
ث�نيً�: مدر�شةاحلنفية )الفقه�ء(:

منذ  احلنفي  املذهب  تاريخ  اإىل  بالنظر   
وفروعه  باأ�سوله  وا�ستقالله  اكتماله  اإىل  ن�ساأته 
اأ�سول  لعلم  التي قدمها  العظيمة  االإ�سهامات  ندرك 
الفقه ، فقد اأ�سهم املذهب يف ظهور هذا العلم و�سار 
فعلماء  العلم،  لهذا  االأ�سا�سية  الروافد  من  واحدًا 
لهم  تكن  مل  واإن  واأ�سحابه  حنيفة  كاأبي  املذهب 
كتب مدونة يف االأ�سول اإال اأنهم يعتربون من اأوائل 
علماء االأ�سول، بل قيل عنهم اإنهم:" اأول من �سنف 

فيه "64.
الأن  احلنفية65  بطريقة  طريقتهم  ت�سمى   
عامة من األف على نهجها من علماء احلنفية ويطلق 
عليها اأي�سًا طريقة الفقهاء الأن هذه الطريقة األ�سق 

واأم�ض بالفقه من طريقة املتكلمني.
وتعتمد هذه الطريقة على و�سع القواعد بناًء   
على املاأثور من اأقوال اأئمتهم يف اجتهاداتهم، فهم 
اأقوال  اإىل  ال يثبتون قواعد جمردة واإمنا ينظرون 
االأ�سولية،  القواعد  وفقها  على  وي�سيغون  االأئمة 
فاالأ�سول يف هذه الطرقة قائمة على الفروع ولي�ض 
ابن  اأ�سار  ذلك  واإىل  االأ�سول.  على  قائمة  الفروع 

وبداية  الهجري  الرابع  القرن  نهاية  ومع   
االأ�سول  علم  يف  التدوين  �سهد  اخلام�ض  القرن 
علم  التاأليف يف  مناهج  بداأت  تطورًا حقيقيًا حيث 
على  فيه  يكتبون  العلماء  و�سار  تتبلور  االأ�سول 

املناهج االآتية61:
منهج اأو مدر�سة ال�سافعية )املتكلمني(.  /1

منهج اأو مدر�سة احلنفية ) الفقهاء(.  /2
ال�سافعية  بني  اجلامعة  املدر�سة  اأو  املنهج   /3

واحلنفية ) املتكلمني والفقهاء(.
منهج املدر�سة احلديثة.  /4

املدر�سة  هذه  من  واحدة  كل  و�ساأذكر   
باإيجاز على النحو التايل:

اأو  )املتكلمني(  ال�سافعية  مدر�سة  اأواًل:   
اجلمهور. ت�سمى هذه الطريقة بطريقة ال�سافعية الأن 
االإمام ال�سافعي كتب بها و�سار على نهجها62  كما 
الأنها  املتكلمني  بطريقة  اأي�سًا  الطريقة  هذه  ت�سمى 
ت�سري على وفق منهج املتكلمني وتعتمد على حتقيق 
القواعد حتقيقًا منطقيًا غري متاأثر مبذهب اإمام من 
الدليل والربهان فهو  العقل واأثبته  اأيده  االأئمة فما 
اأم  املذهبية  الفروع  وافق  �سواء  ال�سرعي  االأ�سل 
وعلى  الكالم.  علماء  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنه  خالفها، 
هذه الطريقة اأكرث االأ�سوليني من املالكية واحلنابلة. 
هذه  على  األفت  التي  االأ�سولية  الكتب  اأبرز  ومن 

الطريقة:
املعتمد الأبي احل�سني حممد بن علي الب�سري،   /1

املعتزيل املتوفى �سنة )435هـ(.
الله  عبد  بن  امللك  عبد  املعايل  الأبي  الربهان   /2
احلرمني  باإمام  املعروف  ال�سافعي  اجلويني 

املتوفى �سنة )487هـ(.



جملة كلية ال�ضريعة - العدد الثاين - رم�ضان 1438هـ / يونيو 2017م {18}

الت�أليف على طريقة الفقه�ء لي�س ق��شرًا على 
علم�ء احلنفية:

على  التاأليف  اأن  له  التنبيه  يجدر  ومما   
طريقة الفقهاء لي�ض قا�سرًا على علماء احلنفية فقد 
اإىل  ال�سافعية واملالكية واحلنابلة  نهج بع�ض علماء 
م�سنفات  و�سعوا  حيث  التاأليف  يف  الفقهاء  نهج 
الفقهاء"  "بطريقة  امل�سماة  الطريقة  على  اأ�سولية 
قا�سرًا  الفقهاء  التاأليف على طريقة  يكن  وبذلك مل 

على علماء احلنفية، ومن اأبرز هذه املوؤلفات:
الدين  ل�سهاب  االأ�سول،  على  الفروع  تخريج   /1

الزجناين ال�سافعي املتويف �سنة 656هـ.
مفتاح الو�سول اإىل بناء الفروع على االأ�سول،   /2
الأبي عبد الله حممد بن اأحمد التلم�ساين املالكي 

املتوفى �سنة 771هـ.
من  بها  يتعلق  وما  االأ�سولية  والفوائد  القواعد   /3
االأحكام ال�سرعية، لعلي بن حممد البعلي احلنبلي 

املعروف بابن اللحام املتوفى �سنة 803 هـ.
بني  اجل�معة  املدر�شة  اأو  املت�أخرين  طريقة  ث�لثً�: 

مدر�شتي ال�ش�فعية واحلنفية ) املتكلمني والفقه�ء(:
ت�سمى هذه الطريقة بطريقة املتاأخرين حيث   
بالدليل  وحتقيقها  االأ�سولية  القواعد  بذكر  تقوم 
على طريقة ال�سافعية ثم تتناول الفروع الفقهية 69. 

ومن اأ�سهر الكتب على هذه الطريقة:
واالأحكام  البز دوي  بني  اجلامع  النظام  بديع   /1

ملظفر الدين البغدادي املتوفى �سنة )694هـ(.
عبد  بن  حممد  الدين  كال  للعالمة  التحرير   /2
احلنفي  الهمام  بن  بالكمال  املعروف  الواحد 

املتوفى �سنة )861هـ(.
جمع اجلوامع البن ال�سبكي.   /3

خلدون بقوله:" اإن كتابة الفقهاء اأم�ض بالفقه، واأليق 
وبناء  وال�سواهد،  منها  االأمثلة  لكرثة  بالفروع، 

امل�سائل على النكت الفقهية. "66
ويبدو اأن علماء احلنفية �سلكوا هذا املنهج   
الفقهية  اأقوالهم  بنوا  اأئمتهم  اأن  على  ليربهنوا 
مل  واإن   _ اأ�سولية  �سوابط  على  واجتهاداتهم 
توؤثر عنهم اأ�سول وقواعد مدونة. فلما كرث اجلدل 
وظهر  االآخرين  الفقهاء  وبني  بينهم  واملناظرات 
التدوين يف االأ�سول اأراد علماء احلنفية اأن يدونوا 
قواعد مذهبهم كما فعل علماء ال�سافعية فلم يجدوا 

م�سلكَا اإال اأن ي�ستنبطوا االأ�سول من الفروع. 67
ومن اأبرز الكتب التي األفت على هذه الطريقة: 

على  بن  اأحمد  لالإمام  اجل�سا�ض  اأ�سول   /1
 . هـ   370 �سنة  املتوفى  اجل�سا�ض  الرازي، 

وقد حققه الدكتور عقيل جا�سم الن�سمي.
حممد  بكر  اأبي  لالإمام  خ�سي  ال�سر  اأ�سول   /2
�سنة  املتوفى  احلنفي  خ�سي  ال�سر  اأحمد  بن 
)490هـ(. وقد حقق اأ�سوله اأبو الوفا االأفغاين، 

وهو مطبوع.
ك�سف االأ�سرار على اأ�سول البز دوي لالإمام   /3
)730هـ(  �سنة  املتوفى  البخاري  العزيز  عبد 

وهو �سرح لكتاب اأ�سول البز دوي.
خ�ش�ئ�س هذه الطريقة 68 :

اإثبات القواعد على مقت�سى ما نقل من الفروع   /1
عن االأئمة.

على  املوؤلفة  الكتب  يف  واالأمثلة  الفروع  كرثة   /2
هذه الطريقة.

العناية باالنت�سار ملذهب معني.  /3
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املبحث الثالث
اأثر االختالف بني منهج ال�ش�فعية واحلنفية

على  تقدم  كما  ال�سافعية  مدر�سة  اعتمدت   
منهج حتقيق القواعد حتقيقًا منطقيًا من غري تاأثري 
بقول اأحد من االأئمة، بينما اعتمدت مدر�سة احلنفية 
على منهج و�سع القواعد بناًء على املاأثور من اأقوال 
منهج  يف  االختالف  اجتهاداتهم،هذا  يف  اأئمتهم 
املدر�ستني يف تدوين علم االأ�سول ترك اأثرًا وا�سحًا 
ويتجلى  ومنهجها،  مدر�سة  كل  مباحث  طريقة  يف 
االأ�سولية  لدرا�سةاملو�سوعات  تناولهم  يف  ذلك 

االآتية، اأذكر منها على �سبيل املثال ال احل�سر:
مو�سوعات  ترتيب  يف  املدر�ستني  اختالف   /1
اأ�سول الفقه، فال�سافعية يبدون باملقدمات التي 
تتناول الق�سايا املنطقية والكالمية واللغوية. يف 
حني يبداأ احلنفية باالأدلة ومن خاللها يتحدثون 
والرتجيح  التعار�ض  ثم  اللغوية  الق�سايا  عن 

ويختمون باحلكم ال�سرعي وق�ساياه.
احلكم  تق�سيم  يف  املدر�ستني  اختالف   /2
خم�سة:  اإىل  ال�سافعية  يق�سمه  حيث  التكليفي 
الواجب ،املندوب، املكروه، املحرم واملباح72، 
الفر�ض،  �سبعة:  اإىل  فيق�سمونه  احلنفية  اأما 
املكروه  تنزيهًا،  املكروه  املندوب،  الواجب، 

حترميَا، املحرم و املباح73.
بالرواية  االحتجاج  يف  املدر�ستني  اختالف   /3
جواز  احلنفية  فريى  القراآن،  من  ال�ساذة 
الله  النبي �سلى  االحتجاج بها الأنها خرب عن 
به74،  عليه و�سلم وكل خرب ي�سح االحتجاج 
لي�ست  ال�سافعية االحتجاج بها الأنها  وال يرى 

قراآنًا، الأن �سرط القراآن اأن يكون متواترًا75.

خ�ش�ئ�س الطريقة اجل�معة:
متيزت هذه الطريقة بخ�سائ�ض منها:70 

والفروع  االأدلة  على  اال�سولية  القواعد  بناء   /1
معًا دون االقت�سار على االأدلة كما هي طريقة 
طريقة  �ساأن  هي  كما  الفروع  اأو  ال�سافعية، 

احلنفية.
االألغاز  درجة  اإىل  العبارة  يف  االخت�سار   /2
في�سعب على القارىء من اأول وهلة فهم املراد 

بدون الرجوع كتب ال�سروح.
لدرا�سة  اأمنوذجًا  باأنها  الطريقة  هذه  متيزت   /3

اأ�سول الفقه املقارن.

رابعً�: املدر�شة احلديثة:
يف  كتابات  ظهرت  احلديث  الع�سر  ويف   
االأ�سول متيزت بتجردها عن ال�سوائب التي حلقت 
بكتب املتقدمني كاالإغراق يف التاأثر باملنطق وتعمية 
هذه  اأهم  ومن  املذاهب.  وتقليد  العبارات  فهم  يف 

املوؤلفات:
اأ�سول الفقه الأبي النور زهري  /1

اأ�سول الفقه االإ�سالمي د وهبة الزحلي.  /2
اأ�سول الفقه لل�سيخ حممد اأبو زهرة.  /3

خ�ش�ئ�س هذه الطريقة71:
عبارات وا�سحة واأ�سلوب �سهل.  /1

خلت هذه الطريقة من التاأثر باملنطق.  /2
تع�سب  دون  ودرا�ستها  القواعد  حترير   /3

مذهبي.
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بال  قطعية  داللة  معناه  على  يدل  الذي  "اللفظ 
بني  املرتدد  "هو  والظاهر:  للتاأويل".  احتمال 
كاًل  ويجمع  احتمالني هو يف اأحدهما اأرجح81"، 
منهما املحكم الذييعرفونه باأنه: ما دل على معناه 
داللة راجحة �سواء اأكان ذلك الرجحان بال احتمال 

وهو الن�ض، اأو مع احتمال وذلك الظاهر82.
اإىل  الداللة  وا�سح  غري  املتكلمون  يق�سم  كما   
ما   : باأنه  يعرفونه  فاملجمل  ومت�سابه،  جممل 
اختلط معناه بغريه اأو "املرتدد بني احتمالني 
فاأكرث83"، واملت�سابه باأنه:" ما اأفاد اإفادة غري 
عن  الكالم  يدرجون  ما  وغالبًا  راجحة84" . 
يف  وال�سنة  الكتاب  مباحث  �سمن  اخلا�ض 

باب العموم واخل�سو�ض.
ويظهر من تق�سيم احلنفية واملتكلمني للفظ اأن   
طريقة احلنفية اأ�سبط الت�ساعها وعدم التداخل 
بني اأفراد االألفاظ؛ فاملحكم عند احلنفية ق�سم 
ق�سم  فهو  املتكلمني  عند  واأما  بذاته،  م�ستقل 
يت�سمن بداخله الن�ض والظاهر، كما يوجد يف 
منهج املتكلمني التداخل بني املجمل واملت�سابه 
التعريفات  يف  كما  بينهما  التمييز  وي�سعب 

ال�سابقة.
اإذا  يعني  العام،  داللة  يف  املدر�ستني  اختالف   /8
ورد لفظ عام ومل يرد دليل على وجود خم�س�ض 
له فاإنهم اختلفوا يف داللته هل هي داللة قطعية 
له  ي�سلح  ما  كل  يعم  اأنه  اأي  اخلا�ض؟  كداللة 
اأن داللته على  اأم  القطع،  اأفراد على �سبيل  من 
�سمول جميع االأفراد ظنية؟ وحمل اخلالف يف 
على  تدل  قرينة  به  تقرتن  مل  الذي  العام  اللفظ 
"بالعام  العلماء  وي�سميه  عمومه  اأو  خ�سو�سه 

اإىل  ال�سند  حيث  من  ال�سنة  ال�سافعية  يق�سم   /4
ق�سمني: متواتر واآحاد، ويق�سمها احلنفية اإىل 

ثالثة اأق�سام متواترة وم�سهورة واآحاد76.
يف  القيا�ض  جريان  يف  املدر�ستان  تختلف   /5
واملقدرات  والرخ�ض  والكفارات  احلدود 
بينما  اجلمهور77  ذلك  يجيز  حيث  ال�سرعية 

مينع منه احلنفية78 .
اال�ست�سحاب  حجية  يف  املدر�ستان  تختلف   /6
حني  يف  مطلقًا79،  حجة  ال�سافعية  عند  فهو 
اأنه عند احلنفية حجة للدفع والنفي ال لالإثبات 

واال�ستحقاق80.
اختالف املدر�ستني يف مباحث داللة االألفاظ،   /7
خمتلفة  اأق�سام  اإىل  اللفظ  يق�سمون  فاحلنفية 

باعتبارات متعددة على النحو التايل:
للمعنى:  باعتبار و�سعه  اللفظ  يق�سمون  فاأواًل   

اإىل خا�ض، عام، م�سرتك وموؤول.
ثانيًا باعتبار ا�ستعماله يف املعنى: اإىل حقيقة،   

جماز، �سريح وكناية.
اإىل:  وخفائه  املعنى  و�سوح  باعتبار  ثالثًا   
وا�سح الداللة وخفي الداللة، فالوا�سح ينق�سم 

اإىل: ظاهر ، ن�ض ،مف�سر وحمكم.
واخلفي ينق�سم اإىل: اخلفي، امل�سكل، املجمل   

واملت�سابه.
داللة  اإىل:  املعنى  على  داللته  باعتبار  رابعًا   
وداللة  الداللة  داللة  االإ�سارة،  داللة  العبارة، 

االقت�ساء.
تق�سيم  من  اأ�سيق  تق�سيمهم  فاإن  املتكلمون  واأما   
احلنفية حيث يق�سمون وا�سح الداللة اإىل ق�سمني 
فقط هما الن�ض والظاهر ، ويعرفون الن�ض باأنه: 
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اخل�متــــــــــــــــــــــة
احلمد لله وال�سالة وال�سالم على ر�سول الله فاإين 
التي  النتائج  اأبرز  اأذكر  البحث  هذا  خامتة  يف 

تو�سلت اإليها والتو�سيات على النحو االآتي:
اأواًل النت�ئج:

االإمام  اأن  العلماء  اأقوال  من  ال�سحيح  على   -1
حممد بن اإدري�ض ال�سافعي رحمه الله  هو اأول  

من �سنف يف علم االأ�سول.
االأ�سول  علم  تدوين  اإىل  اأدت  التي  االأ�سباب  من   -2
�سعف امللكة يف ا�ستنباط االأحكام من الن�سو�ض.

يف  ال�سافعي  االإمام  بعد  من  العلماء  �سار   -3
التاأليف على منهجني رئي�سني هما:

منهج اأو مدر�سة ال�سافعية )املتكلمني( و منهج   
اأو مدر�سة احلنفية ) الفقهاء(.

لي�ست  التاأليف  احلنفية يف  اأو  الفقهاء  طريقة   -4
االأخرى  املذاهب  علماء  فاإن  عليهم  قا�سرة 

و�سعوا موؤلفات على هذه الطريقة.
ظهر من اختالف منهج املدر�ستني يف تدوين   -5
كل  مباحث  طريقة  يف  وا�سح  اأثر  االأ�سول 

مدر�سة ومنهجها.
ث�نيً� التو�شي�ت:

يو�سي الباحث باالآتي:
ال�سافعية واحلنفية يف  عدم اخللط بني منهج   /1

مو�سوعات علم االأ�سول.
يجب تدري�ض االأ�سول من املراجع االأ�سلية.  /2

امل�سائل  يف  العلماء  اختالف  �سبب  درا�سة   /3
االأ�سولية.

و�سلى الله على �سيدنا حممد
وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

اأن داللته على  اإىل  يذهبون  املطلق" فال�سافعية 
اأ�سل املعنى قطعية، وعلى كل فرد بخ�سو�سه 
يظهر  مل  واإن  التخ�سي�ض  الحتماله  ظنية 
خم�س�ض لكرثة التخ�سي�ض يف العمومات85. 
التخ�سي�ض يف  باأن كرثة  ذلك  على  وا�ستدلوا 
حتى  داللته  يف  واحتمااًل  �سبهة  اأورثت  العام 

�ساع بينهم " ما من عام اإال وقد خ�ض".
قطعية  عندهم  العام  داللة  فاإن  احلنفية  واأما   
وم�ستندهم يف ذلك اأن �سيغة العموم مو�سوعة 
لغة ال�ستغراق كل اأفراد العام فهي حقيقة فيه 

حتى يقوم الدليل على خالف ذلك86.
تختلف املدر�ستان يف حمل املطلق على املقيد   /9
احلكم.  �سبب  يف  والتقييد  االإطالق  كان  اإذا 
املقيد  على  املطلق  حمل  بعدم  احلنفية  فقال 
حدة87،  على  الن�سني  من  واحد  بكل  ويعمل 

وقال ال�سافعية: يحمل املطلق على املقيد88.
دفع  طرق  ترتيب  يف  املدر�ستان  10/ تختلف 
التعار�ض بني الن�سو�ض، فعلى منهج اجلمهور 
االآتية  املراحل  ي�سلك  اأن  املجتهد  على  يجب 
على الرتتيب: اجلمع والتوفيق، الرتجيح بني 
الدليلني، ن�سخ اأحد الدليلني والعمل باالآخر اإذا 
كان قاباًل للن�سخ، ت�ساقط الدليلني اإذا تعذرت 
الن�سني،  تاريخ  يعلم  ومل  ال�سابقة  الوجوه 
من  بغريهما  ويعمل  معًا  بهما  العمل  فيرتك 
منهج  على  املجتهد  ي�سلك  بينما  االأدلة89. 
الرتجيح،  الن�سخ،  االآين:  الرتتيب  احلنفية 

اجلمع والتوفيق ثم الت�ساقط90.
فيها  التي اختلفت  املو�سوعات  هذه بع�ض   

املدر�ستان.



جملة كلية ال�ضريعة - العدد الثاين - رم�ضان 1438هـ / يونيو 2017م {22}

ـ  10/ علم اأ�سول الفقه حقيقته ـ  مكانته ـ وتاريخه 
ومادته: الدكتور عبد العزيز بن عبد الرجمن 

البيعة �ض 190 ط الثانية 1999 الريا�ض.
 ( االأ�سول  علم  دقائق  اإىل  الو�سول  11/ غاية 
عبد  الدين  جالل  الدكتور  واملقدمات(:  املباد 
للطباعة،  الذهبي  الن�سر  رابعة  ط  الرحمن. 

عابدين 1421/ 2000.
12/  قواطع االأدلة يف االأ�سول: اأبو املظفر من�سور 
بن حممد بن عبد اجلبار ال�سمعاين ، اعتنى به 
د ناجي ال�سويد، ط 1، 2011/ 1432 املطبعة 

الع�سرية بريوت.
دار   ، منظور  ابن  للعالمة   العرب  ل�سان    /13

احلديث القاهرة 1423/ 2003.
�سم�ض  اجلالل  �سرح  على  البناين  14/ حا�سية 
الدين حممد املحلى على منت جمع اجلوامع : 
تاج الدين عبد الوهاب بن ال�سبكي دار الفكر 

1402 /1982
التنقيح  ملنت  التو�سيح  على  التلويح  15/ �سرح 
الفقه �سعد الدين م�سعود بن عمر  اأ�سول  يف 

التفتازاين  ط اأوىل بريوت لبنان.)بدون(.
16/ �سرح تنقيح الف�سول يف اخت�سار املح�سول: 
عبد  طه  حتقيق  القايف،  الدين  �سهاب  لالإمام 
الروؤوف �سعد، طبعة مكتبة الكليات االأزهرية، 

.1973 -1393
17/ �سرح خمت�سر املنار مال علي القاري بتحقيق 
دار   2006/ اأوىل1427  ط  قبالن  اإليا�ض 

�سادر بريوت.
يف  الو�سول  مرقاة  �سرح  يف  االأ�سول  18/ مراآة 
املكتبة   ، خ�سرو  منال  للعالمة  الفقه  اأ�سول 

اأهم امل�ش�در واملراجع:
اأ�سول ال�سرخ�سي  حتقيق اأبو الوفا االأفغاين   /1
ط االأوىل 1425/ 2005 دار الفكر بريوت.،

اأ�سواء االأنوار يف �سرح خمت�سر املنار: ح�سني   /2
2005املكتبة  االأوىل  ط  االأولوي  اإبراهيم  بن 

االأزهرية للرتاث. 
املاليني  مطبعة  الزركلي.  الدين  االأعالم: خري   /3

بريوت..
البحر املحيط يف اأ�سول الفقه االإمام بدر الدين   /4
حممد بن بهادر بن عبد الله الزرك�سي ، �سبط 
اأوىل 141ه  ط  تامر  د حممد حممد  وحتقيق 

2000م دار الكتب بريوت.
الربهان يف اأ�سول الفقه: الإمام احلرمني اأبي   /5
املعايل عبد امللك بن عبد الله اجلويني. حتقيق 
الدكتور عبد العظيم الديب. دار االأن�سار طبعة 

اأوىل، 1400- 1980.
التب�سرة يف اأ�سول الفقه الأبي اإ�سحاق اإبراهيم   /6
بن علي بن يو�سف ال�سريازي  ط اأوىل املكتبة 

الع�سرية �سيدا بريوت2011/ 1432.
دار  مطبعة  اجلرجاين،  لل�سريف  التعريفات:   /7

الكتب العلمية.
االأ�سول:  على  الفروع  تخريج  يف  التمهيد   /8
احل�سن  بن  حممد  اأبي  الدين  جمال  لالإمام 
االإ�سنوي، حتقيق حممد ح�سن حممد ح�سن 
الطبعة  العلمية بريوت.  الكتب  اإ�سماعيل. دار 

االأوىل: 1425- 2004.
املح�سول يف علم االأ�سول: اأبو عبد الله حممد   /9
ط  الرازي،  الدين  فخر  احل�سني  بن  عمر  بن 

اأوىل 1420/ 1999 دار الكتب بريوت. 
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االإ�سالم  االأ�سول: حلجة  علم  من  23/ امل�ست�سفى 
دار  الغزايل.  حممد  بن  حممد  حامد  اأبي 

الفكر.
الكبري:  ال�سرح  غريب  يف  املنري  24/ امل�سباح 
املقريء  علي    بن  حممد  بن  اأحمد  للعالمة 

الفيومي.
العرب  بكتاب  امل�سمى  خلدون،  ابن  25/ مقدمة 
وديوان املبتداأ واخلرب يف اأيام العرب والعجم، 
ال�سلطان  ذوي  من  عا�سرهم  ومن  والرببر 
االأكرب: لوحيد ع�سره العالمة عبد الرحمن بن 
حممد بن خلدون اخل�سرمي املغربي. موؤ�س�سة 

جمال للطباعة والن�سر، بريوت.  
26/ نهاية ال�سول : لالإمام جمال الدين عبد الرحيم 
عبد  و�سححه  �سبطه   . االإ�سنوي  االإ�سنوي 
على  حممد  من�سورات  على،  حممد  القادر 

بي�سون  دار الكتب العلمية بريوت لبنان.
•••

االأزهرية للرتاث 2005م.
االإ�سالم  فخر  اأ�سول  على  االأ�سرار  19/ ك�سف 
البزدوي لالإمام عبد العزيز بن اأحمد البخاري، 
العربي  الكتاب  ، دار  اأوىل 1991/1411  ط 

بريوت.
20/ خمت�سر ابن احلاجب يف اأ�سول الفقه امل�سمى 
اأالأ�سول  علمي  يف  واالأمل  ال�سول  منتهى 
واجلدل للعالمة جمال الدين عثمان بن عمرو 
دار   1428  /2008 اأوىل  ط  احلاجب،  بن 

الكتب العلمية بريوت.
21/ املح�سول يف علم االأ�سول: لالإمام فخ الدين 
حتقيق  الرازي،  احل�سن  بن  عمر  بن  حممد 
موؤ�س�سة  العلواين.  فيا�ض  جابر  الدكتور 

الر�سالة. الطبعة الثانية: 1412- 1992
 : الكبري  ال�سرح  غريب  يف  املنري  22/ امل�سباح 
 ،  ، الفيومي  النرثي  علي  بن  بن حممد  اأحمد 

املكتبة العلمية بريوت لبنان.
هوام�س :

اأ�شت�ذ م�ش�عد بج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم ورئي�س ق�شم الفقه واأ�شوله   -1
بكلية ال�شريعة الهاللية.

امل�شب�ح املنري يف غريب ال�شرح الكبري : اأحمد بن حممد بن علي النرثي الفيومي   -2
بدر  االإم�م  الفقه  اأ�شول  يف  املحيط  لبن�ن.البجر  بريوت  العلمية  املكتبة   ،  16/1،
الدين حممد بن به�در بن عبد الله الزرك�شي  10/1، �شبط وحتقيق د حممد حممد 

ت�مر ط اأوىل 141ه 2000م دار الكتب بريوت.
املعجم الو�شيط : د ابراهيم اأني�س، د عبد احلليم منت�شر، عطية ال�شواحلي، حممد   -3

خلف الله اأحمد 1/ 20 ط2 )بدون(.
ل�ش�ن العرب : ابن منظور 1/ 162 دار احلديث الق�هرة 1423/ 2003.  -4

البحر املحيط: الزرك�شي 11/1مرجع �ش�بق،  خمت�شر ابن احل�جب يف اأ�شول الفقه   -5
امل�شمى خمت�شر منتهى ال�شول واالأمل يف علمى االأ�شول واجلدل: اأيو عمرو عثم�ن 
بن عمر بن احل�جب �س 12  حتقيق اأحمد فريد املزيدي ط اأوىل 2008 دار الكتب 

بريوت لبن�ن.
التقرير والتحبري 6/1  �شرح العالمة بن اأمري احل�ج على )التحرير يف علم االأ�شول   -6
الكتب  دار   1983  /1403 ث�نية  ط   17  /1 احل�ج  اأمري  ابن  الهم�م(:  بن  للكم�ل 

العلمية، نه�ية ال�شول �س 7 مرجع �ش�بق،
�شورة البقرة االآية 43.  -7

نه�ية ال�شول �شرح منه�ج الو�شول يف علم االأ�شول : لالإم�م جم�ل الدين عبد الرحيم   -8
االإ�شنوي االإ�شنوي  �س 7.�شبطه و�شححه عبد الق�در حممد على، من�شورات حممد 

على بي�شون  دار الكتب العلمية بريوت لبن�ن.
نه�ية ال�شول �س 7 مرجع �ش�بق.  -9

املرجع ال�ش�بق �س 7.  -10
اإم�م احلرمني 8/1 ط االأوىل 1418/ 1997 دار الكتب  اأ�شول الفقه:  الربه�ن يف   -11

العلمية بريوت.
ين  اأحمد  الدين  �شه�ب  االأ�شول:  يف  املح�شول  اخت�ش�ر  يف  الف�شول  تنقيح  �شرح   -12

اإدري�س القراايف �س 43 ط اأوىل 1428/ 2007 دار الكتب العلمية بريوت.
امل�شب�ح املنري: 1/ 479. مرجع �ش�بق   -13

�شورة هود االآية 91  -14
البن�ين علي اجلالل املحلي على جمع  ال�شول �س 11 مرجع �ش�بق، ح��شية  نه�ية   -15
 /1402 الفكر  دار   ،1  /42 ال�شبكي  بن  الوه�ب  عبد  الدين  ت�ج  لالإم�م  اجلوامع: 

1982. البحر املحيط 1/ 15.
اأبو  الق��شي  االأ�شول:  الفقه 1/ 21 مرجع �ش�بق، احلدود يف  اأ�شول  الربه�ن يف   -16
الوليد �شليم�ن بن خلف بن �شعد بن اأيوب الب�جي �س 95، مطبوع مع االإ�ش�رة يف 
اأ�شول الفقه للموؤلف حتقيق حممد ح�شن حممدة ح�شن اإ�شم�عيل ط االأوىل 2003 

دار الكنب العلمية بريوت لبن�ن.
املكتبة   2009/1430 االأوىل  ط  ال�شوك�ين15/1  علي  بن  حممد  الفحول:  اإر�ش�د   -17

الع�شرية بريوت.
قواطع االأدلة يف االأ�شول: اأبو املظقر من�شور بن حممد بن عبد اجلب�ر ال�شمع�ين   -18

�س 14، ط االأوىل، املكتبة الع�شرية �شيدا لبن�ن.
�شرح الورق�ت البن الفرك�ح �س 22 ط الث�نية 1429/ 2008 دار الكتب العلمية.  -19

ل�ش�ن العرب:542/2 مرجع �ش�بق، امل�شب�ح املنري: 45/1. مرجع �ش�بق.  -20
�شرح التلويح على التو�شيح ملنت التنقيح يف اأ�شول الفقه: �شعد الني م�شعود بن عمر   -21

التنفت�زاين 1/ 22 ط االأوىل دار الكتب لبن�ن.
املرجع ال�ش�بق 1/ 26.التعريف�ت: اجلرج�ين �س 123. مرجع �ش�بق.  -22

اأ�شول الفقه: عبد الوه�ب خالف �س 91 توزيع الدار ال�شودانية للكتب اخلرطوم.   -23
اأ�شول الفقه االإ�شالمي: د وهبة الزحيلي 1/ 49 دار الفكر دم�شق 2005.
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املرجع ال�ش�بق .  -59
اأ�شول الفقه االإ�شالمي  منهج بحث ومعرفة ، د طه ج�بر العلواين �س 23، املعهد   -60

الع�ملي للفكر االإ�شالمي ط1، 1408/ 1988م.
الفقه  اأ�شول  د م�شعود فلو�شي �س 123، علم  ت�أ�شيل  االأ�شولية حتديد و  القواعد   -61
حقيقته ـ  مك�نته ـ وت�ريخه ـ وم�دته: الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن البيعة �س 

190 ط الث�نية 1999 الري��س.
اأ�شول الفقه: عبد الوه�ب خالف �س 17 مرجع �ش�بق،  القواعد االأ�شولية حتديد   -62
اإىل دق�ئق علم  ت�أ�شيل د م�شعود فلو�شي �س 122 مرجع �ش�بق، غ�ية الو�شول  و 

االأ�شول �س 121.مرجع �ش�بق.
علم  �ش�بق،  رجع   123 �س  فلو�شي  م�شعود  د  ت�أ�شيل  و  حتديد  االأ�شولية  القواعد   -63
عبد  بن  العزيز  عبد  الدكتور  وم�دته:  ـ  وت�ريخه  ـ  مك�نته  ـ   حقيقته  الفقه  اأ�شول 

الرجمن البيعة �س 190 ط الث�نية 1999 الري��س.
بروت  الفكر  دار   2005  /1425 اأوىل  ط   3 �س  ال�شرخ�شي  اأ�شول  حمقق  مقدمة   -64

لبن�ن، اأ�شول الفقه : عبد الوه�ب خالف �س 16 الدار ال�شودانية للكتب.
القواعد االأ�شولية حتديد و ت�أ�شيل د م�شعود فلو�شي �س 123 مرجع �ش�بق، علم   -65
عبد  بن  العزيز  عبد  الدكتور  وم�دته:  وت�ريخه،  مك�نته،  حقيقته،   الفقه  اأ�شول 

الرجمن البيعة �س 190. مرجع �ش�بق.
مقدمة ابن خلدون 3/ 373.  -66

علم اأ�شول الفقه  حقيقته ـ  مك�نته ـ وت�ريخه ـ وم�دته: الدكتور عبد العزيز بن عبد   -67
الرجمن البيعة �س 198، مرجع �ش�بق.

املرجع ال�ش�بق، �س 198.  -68
امل�ش�در ال�ش�بقة.  -69

علم اأ�شول الفقه  حقيقته ـ  مك�نته ـ وت�ريخه ـ وم�دته: الدكتور عبد العزيز بن عبد   -70
الرجمن البيعة �س 213، مرجع �ش�بق. اأ�شول الفقه لل�شيخ حممد اخل�شري �س 10 

دار احلديث )بدون(.
املرجع�ن ال�ش�بق�ن.  -71

نه�ية ال�شول �س 21 مرجع �ش�بق، امل�شت�شفى من علم االأ�شول: حلجة االإ�شالم اأبي   -72
ح�مد حممد بن حممد الغزايل. 1/ 60 ، دار الفكر.
�شرح التلويح على التو�شيح 2/ 62 مرجع �ش�بق.  -73

قواطع االأدلة يف االأ�شول: اأبواملظفر من�شور بن حممد بن عبداجلب�ر ال�شمع�ين،1/   -74
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امل�شتخل�س
املحافظة  طرق  بدرا�سة  البحث  هذا  يتعلق   
ال�سريعة  مقا�سد  �سوء  يف  االجتماعي  االأمن  على 
يحافظ  التي  الطرق  اأهم  تتناول  االإ�سالمية،درا�سة 
وا�ستمراريته،  االجتماعي  االأمن  دميومة  على  بها 
فتناولت  تقوي�سه،  اإىل  يوؤدي  ما  كل  عنه  ويدفع 
مقا�سد  وتعريف  االجتماعي،  االأمن  تعريف  فيه، 
و�سعتها  التي  والطرق  الو�سائل  وبينت  ال�سريعة، 
ال�سريعة للمحافظة عليه من جانبي الوجود والعدم، 
مبقا�سد  االجتماعي  االأمن  �سلة  كذلك  وذكرت 
االأمن  مفهوم  اإىلبيان  البحث  وهدف  ال�سريعة، 
عليه،  باملحافظة  املق�سود  وتو�سيح  االجتماعي، 
وكذلك بيان طرق املحافظة عليه من جانبي الوجود 
على  املحافظة  ال�سريعة يف  مقا�سد  ودور  والعدم، 
اأن  البحث  طبيعة  اقت�ست  ولقد  االجتماعي،  االأمن 
وق�سمت  التحليلي،  اال�ستقرائي  املنهج  فيه  اأ�سلك 
البحث اإىل ثالثة مباحث، تناولت يف االأول، تعريف 
ال�سريعة، ويف  االمن االجتماعي وتعريف مقا�سد 
الثاين، طرق املحافظة عليه من جانب الوجود، ويف 
العدم،وقد  جانب  من  عليه  املحافظة  طرق  الثالث، 
النتائج،  من  جملة  اإىل  البحث  خالل  من  تو�سلت 
اأبرزها، اأن االإميان بالله تعاىل يعد الو�سيلة االأ�سمن 
يف  العدل  حتقيق  واأن  االجتماعي،  االأمن  لتحقيق 
االأمن  دميومة  على  به  يحافظ  ما  اأهم  من  املجتمع 
االجتماعي، وكذلك التكافل االجتماعي، وتو�سلت 
املجتمع  اإقامة  �سرورة  منها،  عدة  تو�سيات  اإىل 

على قيم الدين ومقا�سده، �سرورة حتقيق العدالة 
يوؤدي  اأن  �سانه  ما من  والبعد عن كل  االجتماعية، 
اإىل تقوي�ض االأمن االجتماعي من الفح�ساء واملنكر 
والبغي وغريها، و�سمنت البحث بعدد من املراجع 

وامل�سادر التي ا�ستفدت منها.
مقدمــــــــة

االجتماعي  االأمن  اأهمية  اأثنان يف  ي�سك  ال   
يف ا�ستقرار املجتمعات االإن�سانية، و�سمان فاعليتها 
اال�ستقرار،  يتوفر  االأمن  بتوفري  يف احلياة، حيث 
والعطاء، والبذل، واالإنتاج والتفاعل االجتماعي بني 
اأفراد املجتمع، وبعدمه ينعدم كل ذلك، وت�سود يف 
الف�ساد،  ويعم  الرذيلة  وتنت�سر  الفو�سى،  املجتمع 
لذا جاء هذا البحث لي�سع لبنة يف كيفية املحافظة 
ال�سريعة  مقا�سد  �سوء  يف  االجتماعي  االأمن  على 
و�سعتها  التي  الطرق  فيه  متناواًل  االإ�سالمية، 
ال�سريعة االإ�سالمية للحفاظ عليه من جانب الوجود، 
جانب  ومن  ودميومته،  ا�ستمراره  ي�سمن  ما  اأي 
العدم وذلك مبا يدراأ عنه الف�ساد الواقع اأو املتوقع 

منه.
اأهداف البحث:

يهدف هذا البحث اإىل حتيق االآتي:
بيان مفهوم االأمن االجتماعي.  /1

اإبراز  مع  ال�سريعة  مبقا�سد  املق�سود  بيان   /2
دورها يف املحافظة على االأمن االجتماعي.

االأمن  على  باملحافظة  املق�سود  تو�سيح   /3
االجتماعي.
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بيان طرق املحافظة على االأمن االجتماعي من   /4
جانب الوجود.

بيان طرق املحافظة على االأمن االجتماعي من   /5
جانب العدم.
اأهمية البحث:

ذكر  ما  خالل  من  البحث  اأهمية  تاأتي   
اأهداف ي�سعى هذا البحث اإىل حتقيقها،  اأعاله من 
وكذلك من ناحية اأن البحث يتعلق مبو�سوع االأمن 
االجتماعي والذي يعد مو�سعا الهتمام والبحث يف 
هذا الع�سر، وكذلك من خالل جملة من النقاط التي 

تبني اأهمية االأمن منها: 
1/ االأمن �سروري ال�ستقرار املجتمع.

2/ غياب االأمن يوؤدي اإىل الفو�سى.
3/ اإظهار اهتمام ال�سريعة باالأمن.

م�شكلة الدرا�شة:
املق�سود  بيان  يف  البحث  م�سكلة  تتمثل   

باالأمن االجتماعي، وكيفية املحافظة عليه.
اأ�شئلة البحث:

كيف ميكن اإبراز طرق املحافظة على االأمن   
االجتماعي يف �سوء مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية؟

اال�سئلة  الرئي�ض  ال�سوؤال  هذا  عن  ويتفرع   
الفرعية االتية:

ما املق�سود باالأمن االجتماعي؟  -1
ما هي مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية؟  -2

يف  االإ�سالمية  يف  ال�سريعة  مقا�سد  دور  ما   -3
حتقيق االأمن االجتماعي؟

ما املق�سود بطرق املحافظة على االأمن االجتماعي؟  -4
ما هي الطرق التي حتفظ بها مقا�سد ال�سريعة   -5
من جانب الوجود ومن جانب العدم مبا يحقق 

املحافظة على االأمن االجتماعي؟
منهج البحث:

اال�ستقرائي  املنهج  البحث  يف  اتبعت   
على  املحافظة  و�سائل  با�ستقراء  وذلك  التحليلي، 
يف  والعدم  الوجود  جانبي  من  االجتماعي  االأمن 

ال�سريعة االإ�سالمية. 
خطة البحث:

اإىل  اأق�سمه  اأن  املو�سوع  طبيعة  اقت�ست   
ثالثة مباحث على النحو االآتي:

املبحث االأول: تعريف االأمن االجتماعي وتعريف 
املحافظة  بطرق  املق�سود  وبيان  ال�سريعة  مقا�سد 

عليه وفيه ثالث مطالب:
اللغة  يف  االجتماعي  االأمن  تعريف  االأول:  املطلب 

واال�سطالح.
اللغة  يف  ال�سريعة  مقا�سد  تعريف  الثاين:  املطلب 

واال�سطالح.
املطلب الثالث: بيان املق�سود بطرق املحافظة عليه.

االأمن  على  املحافظة  طرق  الث�ين:  املبحث 
االجتماعي من جانب الوجود وفيه مطلبان:

املطلب االأول: بيان معنى احلفظ من جانب الوجود
االأمن  على  املحافظة  طرق  بيان  الثاين:  املطلب 

االجتماعي من جانب الوجود.
االأمن  على  املحافظة  طرق  الث�لث:  املبحث 

االجتماعي من جانب العدم وفيه مطلبان:
املطلب االأول: بيان معنىاحلفظ من جانب العدم.

االأمن  على  املحافظة  طرق  بيان  الثاين:  املطلب 
االجتماعي من جانب العدم.

النتائج  اأهم  فيها  �سمنت  للبحث  خامتة  ذكرت  ثم 
والتو�سيات، ثم مراجع البحث وم�سادره.
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اأما ال�سنة فقد ورد فيها لفظ االمن وم�ستقاته   
يف اأكرث من منا�سبة، ومن ذلك ما رواه ابن عبا�ض 
ر�سي الله عنهما قال: قال ر�سول الله �سلى الله عليه 
و�سلم:« االأمن والعافية نعمتان مغبون فيهما كثري 
من النا�ض«5، وعن �سلمة بن حم�سن االأن�ساري عن 
اأبيه عن جده عن النبي �سلى الله عليه و�سلم قال:« 
عنده  معافى يف ج�سده  �سربه  اآمن يف  اأ�سبح  من 

طعام يومه فكاأمنا حيزت له الدنيا«6
الفرع الث�ين:

تعريف االأمن يف اال�شطالح:
عدم  باأنه:«  اال�سطالح  يف  االأمن  عرف   
اأي�سًا  وعرف  االآتي«7.  الزمان  يف  مكروه  توقع 
عن  والفزع  اخلوف  تنفي  التي  الطماأنينة  باأنه:« 
االن�سان، فردًا اأو جماعة، يف �سائر ميادين العمران 
الدنيوي، بل واي�سًا يف املعاد االأخروي فيما وراء 

هذه الدنيا«8
�سعور  لالإن�سان  توفر  متي  يتحقق  فاالأمن   
الدنيوية  حاجاته  على  والطماأنينة  بال�سكينة 
واالأخروية على حد �سواء9، بحيث ياأمن على دينه، 
ي�سكل  ما  وذلك  وماله،  وعقله،  ون�سله،  ونف�سه، 
النف�ض،  )الدين،  اخلم�سة  ال�سرورية  املقا�سد 
احلفاظ  حتقق  متى  والتي  املال(،  العقل،  الن�سل، 

عليها حتقق االأمن االجتماعي بال �سك.
متعددة،  م�ستويات  العام  ولالأمن مبفهومه   
م�ستوى  وعلى  الفرد،  م�ستوى  على  االأمن  منها 
الوطن، وعلى امل�ستوى االإقليمي والذي ي�سمل عددًا 

من الدول يف اإطار امل�سالح امل�سرتكة بينها.
واالأمن كذلك اأنواع متعددة تكون منظومته   
واالقت�سادي،  ال�سيا�سي،  االأمن  وهي  العامة، 

املبحث االأول
تعريف االأمن االجتم�عي وتعريف مق��شد 

ال�شريعة وبي�ن املق�شود بطرق املح�فظة عليه
املطلب االأول

تعريف االأمن االجتم�عي يف اللغة واال�شطالح
الفرع االأول:

تعريف االأمن يف اللغة:
االمن يف اللغة من باب اأمن ياأمن اأمنا، فهو   

اآمن، وياأتي مبعنني هما:
به  يق�سد  وفتحها،  امليم  ب�سكون  االأمن  االأول: 
االطمئنان، وهو �سد اخلوف، ومن ذلك قوله تعاىل: 
ن َبعنِْد َخونْفِِهمنْ َأمنْنًا} )النور : 55(، ويقال 

مِّ
لَنَُّهم م

مِّ
{َولَُيَبد

اأي  وا�ستاأمن،  اأمن ومل يخف،  اأي  الرجل،  اطماأن 
�سد  واالآمن  االأمان،  يف  دخل  اأو  االأمن،  طلب 

اخلائف، واأمن منه، اأي �سلم منه2.
الثاين: االأمن بك�سر امليم، مبعنى امل�ستجري، لياأمن 

على نف�سه، ومنه االآمن اأي غري اخلائف. 
ويتح�سل من معنى االأمن يف اللغة، اأنه يدل   
الذي  واالطمئنان  اخلوف،  وعدم  اال�ستقرار  على 
على  اطمئنانه  ي�سمل  والذي  االن�سان،  حال  عليه 
دينه، ونف�سه، ون�سله وعقله، وماله، و�سائر حقوقه، 

وعدم خوفه يف احلا�سر اأو امل�ستقبل3.
اأكرث  يف  وم�ستقاته  االأمن  لفظ  ورد  وقد   
ذلك  ومن  القراآن  يف  مو�سعًا  واأربعني4  ت�سعة  من 
ونِْف  َن األمنِْن َأِو النَْ

مِّ
قوله تعاىل: {َوإَِذا َجاءُهمنْ َأمنٌْر م

َأَذاُعوانْ بِِه} )الن�ش�ء: 83(، واأي�سًا قوله تعاىل: {الَِّذيَن 
األمنُْن  لَُُم  ُأونْلَـِئَك  بُِظلنٍْم  إمَِيانَُهم  يَلنِْبُسوانْ  َولنْ  آَمُنوانْ 
{الَِّذي  تعاىل:  وقوله   ،)82 )االأنع�م:  مُّهنَْتُدوَن}  َوُهم 

ننْ َخونٍْف} )قري�س: 4(.
مِّ
ن ُجوٍع َوآَمَنُهم م

مِّ
َعَمُهم م َأطنْ
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واملجتمع  عمومًا،  االن�ساين  املجتمع  وعن  عنها، 
دون  خ�سو�سًا،  االإميانية  االأخوة  برباط  املرتبط 

النظر اإىل جن�ض اأو لون اأو لغة14. 
ومن كل ذلك يتح�سل اأن االأمن االجتماعي   
طماأنينة  يحقق  ما  كل  ي�سمل  العام،  مفهومه  يف 
نف�سه،  دينه، وحفظ  �سعائر  االإن�سان على ممار�سة 
ون�سله، وعقله، وماله، وذلك ما ي�سكل ال�سروريات 
يتحقق  عليها  التي يف مراعاتها واحلفاظ  اخلم�ض 
مقا�سد  دور  ياأتي  هنا  ومن  االجتماعي،  االأمن 
االجتماعي،  االأمن  على  احلفاظ  يف  ال�سريعة 
اخلم�سة  ال�سروريات  املقا�سد  على  فاملحافظة 
يتحقق  واملال(  والعقل  والن�سل  والنف�ض  )الدين 

مبوجبها االأمن االجتماعي.

املطلب الثاين
تعريف مق��شد ال�شريعة يف اللغة واال�شطالح

الفرع االأول:
تعريف مق��شد ال�شريعة ب�عتب�ره مركبً�:

لغة : جمع مق�سد، واملق�سد م�سدر  املقا�سد   /1
ق�سد  فيقال:  ق�سد،  الفعل  من  م�ستق  ميمي 
اللغة مبعاٍن  يق�سد ق�سدًا، وياأتي املق�سد يف 
عدة منها: االعتماد والطلب واالأّم ومنه قولهم 
اأمّوها مبعنى توجهوا   اأي  ق�سد احلجيج مكة 
مبعنى  وياأتي  لهم،  مق�سدا  واعتمدوها  اإليها 
ِف  {َواقنِْصدنْ  تعاىل:  قوله  ومنه  التو�سط، 
م�سيك،  يف  تو�سط  19(،اأي  )لقم�ن:  ِيَك}  َمشنْ
ال�سيء ومنه  وياأتي كذلك مبعنى االكتناز يف 
اأي  باللحم  مكتنزة  ناقة  اأي  ق�سيد  ناقة  يقال 

ممتلئة15. 

واالجتماعي،  والثقايف،  والبيئي،  والغذائي، 
وغريها، ويف جميع هذه االأنواع لالأمن، جند حماية 
االأرواح، واملحافظة على املمتلكات، وال�سعور باالأمان 

والطماأنينة، هي االهداف امل�سرتكة لالأمن10.
الفرع الث�لث:

تعريف االأمن االجتم�عي ب�عتب�ره م�شطلحً�:
يعي�ض  اأن  باأنه:«  االجتماعي  االأمن  عرف   
على  م�ستقرة  مطمئنة  اآمنة  اجتماعية  حياة  الفرد 
ومن  هو  فيه  يعي�ض  الذي  ومكانه  ورزقه  نف�سه 

يعول«11.
فاملجتمع االآمن هو ذاك املجتمع الذي ي�سعر   
فيه النا�ض بحرمة االأنف�ض واالأعرا�ض واالأموال فيما 

بينهم، ويوؤدون فيه �سعائر الدين.
ما  كل  مفهومه،  يف  االجتماعي  االأمن  وي�سمل     
كاالكتفاء  لالإن�سان،  احلياتية  بالنواحي  يتعلق 
االأ�سا�سية،  واخلدمات  واالقت�سادي،  املعي�سي، 
ما  وكل  والتاأمني،  والرعاية  والتعليم  ال�سحة  مثل 
م�ستوى  ال�سخ�سية12.وعلى  الرفاهية  اىل  يوؤدي 
ما تقوم به الدولة ي�سمل مفهوم االأمن االجتماعي، 
ال�سيا�سية  واخلطط  والربامج  االجراءات  جميع 
واالقت�سادية الهادفة لتوفري �سمانات �ساملة حتيط 
كل �سخ�ض يف املجتمع بالرعاية الالزمة، وتوفر له 
�سبل حتقيق اأق�سى تنمية لقدراته وقواه، واأق�سى 
درجة من الرفاهية يف اإطار من احلرية ال�سيا�سية 

والعدالة االجتماعية13.
اأما االأمن االجتماعي يف االإ�سالم، في�سمل   
مبفهومهالعام كل �سيء مادي اأو معنوي، فهو حق 
للمجتمع اأفرادًا وجماعات، م�سلمني وغري م�سلمني، 
اخلوف  وزوال  النفو�ض  طماأنينة  عن  تعبري  وهو 
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ال�سريعة  مقا�سد  اأن  ذلك  من  ويتح�سل   
التي  لل�سريعة  العامة  والغايات  االأهداف  تعني، 
و�سعها ال�سارع مل�سلحة العباد يف الدارين، وهذا 
وتعني  العامة،  باملقا�سد  ت�سميته  على  ا�سطلح  ما 
و�سعها  التي  الغاية  اأو  الهدف  اأو  احلكمة  كذلك 
على  ال�سريعة  ن�سو�ض  من  ن�ض  كل  يف  ال�سارع 
باملقا�سد  ت�سميته  على  ا�سطلح  ما  وهذا  حدة، 

اخلا�سة.  
الفرع الث�لث:

دور مق��شد ال�شريعة يف املح�فظة على االأمن 
االجتم�عي:

لبيان  عامة  مقدمة  مبثابة  الفرع  هذا   
االأمن  على  املحافظة  يف  ال�سريعة  مقا�سد  دور 
ملقا�سد  الدور  هذا  تف�سيل  و�سياتي  االجتماعي، 
بها  يحافظ  التي  الطرق  بيان  خالل  من  ال�سريعة 
على االأمن االجتماعي من جانبي الوجود والعدم، 
االأمن  الق�سد من  اأن  اأذكر هنا  اأن  ومع ذلك ميكن 
االجتماعي هو حتقيق اال�ستقرار، واحرتام حقوق 
واملال  النف�ض  كحرمة  احلرمات،  و�سون  االآخرين 
التوافق وبخا�سة  ي�ساهم يف خلق  واالأعرا�ض مبا 
اإذا انعدم الظلم و�ساد ميزان العدل حيث ورد يف 
إمَِيانَُهم  يَلنِْبُسوانْ  َولنْ  آَمُنوانْ  {الَِّذيَن  التنزيل:  حمكم 
بُِظلنٍْم ُأونْلَـِئَك لَُُم األمنُْن َوُهم مُّهنَْتُدوَن} )االأنع�م: 82(، 
ال�سريعة،  ومقا�سد  االأمن  بني  الربط  ماياأتي  ومنه 
فمن مقومات االأمن االجتماعي  املحافظة على الدين 
املحافظة على  عليه، وتفعيل و�سائل  واإقامة احلياة 
كل من النف�ض والن�سل والعقل واملال، وكذلك االأمر 
العام  النظام  حلفظ  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 

والعمل باأوامر اال�سالم.

لفظ  مدلول  اإن  ا�سطالحًا:  املق�سد  تعريف   /2
عن  يخرج  ال  اال�سطالحي  معناه  يف  الق�سد 
ناميكننا  ومنه  ذكره،  ال�سابق  اللغوي  معناه 
التي  والغاية  »الهدف  هو:  املق�سد  اأن  القول 

تكون يف ا�ستقامة وعدل واعتدال«16.
تعريف ال�سريعة يف اللغة: تطلق ال�سريعة لغة   /3
وغريهم  النا�ض  يرده  الذي  املاء  مورد  على 
املاء  منبع  على  تطلق  وكما  باملاء  منه  للتزود 
واملله  الدين  على  كذلك  وتطلق  وم�سدره، 
واملناهج وال�سنة، وال�سريعة وال�سرع وال�سرعة 

مبعنى واحد17.
الله  �سن  اال�سطالح:ما  يف  ال�سريعة  تعريف   /4
لعباده من االأحكام عن طريق نبي من اأنبيائه 
عليهم ال�سالم، �سواء كانت متعلقة بكيفية عمل 
االعتقاد  بكيفية  اأو  وعميلة،  فرعية  وت�سمى 

وت�سمى اأ�سلية«18.
الفرع الث�ين :

تعريف مق��شد ال�شريعة ب�عتب�ره م�شطلحً�:
بع�ض  عند  العلم  لهذا  تعريفات  عدة  وردت  قد 

املعا�سرين منها:
الله  رحمه  عا�سور  بن  الطاهر  حممد  عرفها   /1
باأنها:  االإ�سالمية  ال�سريعة  مقا�سد  كتابه  يف 
جميع  يف  لل�سارع  امللحوظة  »املعانيواحلكم 
اأو معظمها بحيث ال تخت�ض  اأحوال الت�سريع 
مالحظتها بالكون يف نوع خا�ض من اأحكام 

ال�سريعة«19.
منها  الغاية  »اأنها  الفا�سي:  عالل  وعّرفها   /2
واالأ�سرار التي و�سعها ال�سارع عند كل حكم  

من اأحكامها«20.
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املبحث الثاين
طرق املح�فظة على االأمن االجتم�عي من 

ج�نب الوجود
املطلب االأول

بي�ن معنى احلفظ من ج�نب الوجود
يق�سد باملحافظة على االأمن االجتماعي من   
جانب الوجود: »ما يقيم اأركانه ويثبت قواعده«22، 
ويكون ذلك مبا ي�سمن بقاءهوا�ستمراره بتوفري قدر 
اأكرب من الطماأنينة التي ي�ستطيع مبوجبها االن�سان 
الدنيوية من  باحتياجاته  يتعلق  ما  من مبا�سرة كل 
كل  وممار�سة  وامل�سكن،  وامللب�ض  وامل�سرب  املاأكل 
ما يتعلق باإقامة �سعائره التعبدية مما يتعلق باأمور 

االخرة23. 
ويكون ذلك عن طريق االإميان بالله، واإقامة   
االأ�سرة  دور  وباإبراز  امل�ساواة،  وحتقيق  العدل، 
التكافل  يعم  واأن  االجتماعي،  االأمن  تعزيز  يف 
االجتماعي بني اأفراد املجتمع، والتحلي بالف�سائل 
والتخلي عن الرذائل وغريها مما يعترب يف احلفاظ 

على االأمن االجتماعي وا�ستمراريته. 
املطلب الثاين

بي�ن طرق املح�فظة على االأمن االجتم�عي 
من ج�نب الوجود

لوجود  ال�سمانات  و�سع  ذلك  ويت�سمن   
يف  ذلك  ويتمثل  االجتماعي،  االأمن  وا�ستمرار 
ذلك  يف  ت�ساهم  التي  والو�سائل  الطرق  من  جملة 
تعاىل،  بالله  االإميان  االإجمال،  �سبيل  على  ومنها 
واإقامة االأ�سرة ودورها، وحتقيق العدل وامل�ساواة 
بني اأفراد املجتمع، والتكافل االجتماعي بني اأفراد 

املجتمع، وميكن تف�سيل ذلك على النحو االآتي:

واملحافظة على االأمن االجتماعي، تاأتي يف   
وذلك  االإ�سالمية،  لل�سريعة  العامة  املقا�سد  مقدمة 
لل�سريعة  اجلامع  العام   املق�سد  اأن  اعتبار  على 
االإ�سالمية، هو الو�سول اإىل حتقيق ال�سالح العام 
ال�سرعي  فاال�ست�سالح  امل�ستمر.  املنتظم  املتكامل 
احلياة  لهذه  �سامل  ا�ست�سالح   - منجهة   - هو 
وَمرافقها ونظامها االجتماعي العام، مبا ينبثق عن 
ذلك من ت�سكل اأمم وجماعات، ودول وح�سارات، 
ولكنه - منجهة اأخرى - يجعل من �سالح االإن�سان 
�سالح  اأي:  وو�سيلة،  ومق�سدًا  ومنطلقًا،  اأ�سا�سًا 
مقا�سدها  يف  فال�سريعة  وغاية21،  بداية  االإن�سان 
لالإن�سان  واخلري  ال�سالح  يحقق  ما  ت�سمل  الكلية 
الدنيا واالآخرة، ومن �سمن ما يدخل يف ذلك  يف 
من  ال�سريعة  له  كفلة  لذا  و�سالمته،  االإن�سان  اأمن 
الو�سائل ما يتحقق به املحافظة على اأمنه و�سعادته، 

فاأمن االإن�سان غاية وهدف لل�سريعة االإ�سالمية.
املطلب الثالث

بي�ن املق�شود بطرق املح�فظة على
االأمن االجتم�عي

االأمن  على  املحافظة  بطرق  املق�سود   
االجتماعي، بيان الو�سائل التي ت�ساهم يف احلفاظ 
على االأمن االجتماعي وا�ستمراره،�سواء من جانب 
اأو  وبقائه،  ا�ستمرارها  يحقق  مبا  وذلك  الوجود، 
اأو  من جانب العدم، وذلك مبا يدراأ الف�ساد الواقع 

املتوقع عليه.
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وتعاىل،  �سبحانه  لله  االإن�ساين  اال�ستخالف  يحقق 
للنا�ض،  املجتمعي  االأمن  يحقق  الذي  التمكن  اأي 
خلفاء  يجعلهم  حتى  للم�ست�سعفني  القوة  ويحقق 
َعَلى  نَّ  َأن نَُّ {َونُِريُد  تعاىل:  قال  واأئمتها،  االأر�ض 
ًة َوننَْعَلُهُم  ِض َوننَْعَلُهمنْ َأئِمَّ رنْ ِعُفوا ِف األنَْ ُتضنْ الَِّذيَن اسنْ
ثمرة  والطماأنينة  فاالأمن   ،)5  : )الق�ش�س  النَْواِرثَِي} 
لالإميان، واخلوف والفزع هما ثمرة النكو�ض عن 

هذا االإميان27.
الطريق الث�ين:

بن�ء االأ�شرة:
ال �سك اأن اال�سرة تعد احلا�سن االأول وحجر   
ال�ساحلة  فالرتبية  الرتبوي،  البناء  يف  االأ�سا�ض 
امل�سوؤولة تقدم للجميع اأفرادًا �سلحاء قادرين على 
ما  اإذا  واأما  واقتدار،  بكفاءة،  بنائه  يف  امل�ساركة 
فاإن  التفكك،  من  وعانت  بواجبها،  االأ�سرة  اأخّلت 
االأ�سرة  الثمن، ومن خالل  �سيدفع  بكامله  املجتمع 
تت�سكل جمموعة من القيم والت�سورات املختلفة عن 
احلياة والكون واالن�سان، ويف احلديث الذي رواه 
اأبو هريرة ر�سي الله عنه، اأن النبي �سلى الله عليه 
الفطرة،  على  ويولد  اإال  »ما من مولود  قال:  و�سلم 
اأوميج�سانه...«28،  ين�سرانه  اأو  يهودانه  فاأبواه 
فلالأبوين الدور االأكرب يف تن�سئة االأبناء ورعايتهم مبا 
يغر�سانه فيهم من قيم الدين ومقا�سده، وبتعويدهم 
واحرتامهم،  االآخرين  وحب  اخلري،  عمل  على 
ال�سدق وحفظ  نفو�سهم مثل  الف�سائل يف  وتقوية 
االأمانة ورعاية ال�سعفاء وامل�ساكني، فهذه ال�سفات 
اإال  الفرد  يكت�سبها  اأن  كن  ميمُ ال  وغريها،  احلميدة 
وكذلك  كاماًل،  بدوره  االأب  يقوم  �سليمة  اأ�سرة  يف 
تقوم االأم بالدور املر�سوم لها، فاإذا اأديا ما عليهما 

الطريق االأول:
االإمي�ن ب�لله:

االأميان بالله تعاىل ي�سمل االإميان مبالئكته   
و�سره،  والقدر خريه  االآخر  واليوم  وكتبه  ور�سله 
إِلَينِْه  أُنِزَل  بَِا  ُسوُل  الرَّ {آَمَن  تعاىل:  قوله  يف  كما 
َوُكُتبِِه  َوَمآلئَِكتِِه   ِ بِاللهّ آَمَن  ُكلٌّ  ؤنْمُِنوَن  َوالنُْ ِه 

مِّ
ب رَّ ِمن 

َوَقالُوانْ َسِعنَْنا  ُسلِِه  ن رُّ
مِّ
َأَحٍد م َبينَْ  ُق 

مِّ
نَُفر َوُرُسلِِه ال 

ِصرُي} )البقرة: 285(،  َوَأَطعنَْنا ُغفنَْراَنَك َربََّنا َوإِلَينَْك النَْ
واالإميان كذلك، اطمئنان القلب بانتماء اإىل اخلالق 
والراعي  واملنعم  الرازق   – وتعاىل  -�سبحانه 
العا�سمة  االإلهية،  باملعية  االطمئنان  اأي  واحلافظ، 

من اأي خوف اأو فزع اأو اغرتاب يف الدنيا24.
اأفعل ال�سبل لتحقيق  ومن ثم فاالإميان يعد   
االأمن االجتماعي، مبا يحمله من قيم تنظم العالقة بني 
االإن�سان وربه وبني االإن�سان ونف�سه، وبني االإن�سان 
يف  لال�ستخالف  �سمان  بالله  واالإميان  واملجتمع، 
الَِّذيَن  اللَُّ  {َوَعَد  تعاىل:  قال  وعمارتها،  االر�ض 
ِف  لَِفنَُّهم  َتخنْ لََيسنْ الَِاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  مِنُكمنْ  آَمُنوا 
َننَّ 

مِّ
َولَُيَمك َقبنْلِِهمنْ  ِمن  الَِّذيَن  َلَف  َتخنْ اسنْ َكَما  ِض  رنْ األنَْ

َبعنِْد  ن 
مِّ
م لَنَُّهم 

مِّ
َولَُيَبد لَُمنْ  َتَضى  ارنْ الَِّذي  ِديَنُهُم  لَُمنْ 

{َأمَّن  تعاىل:  وقوله   ،)55 )النور:  َأمنْناًَ}  َخونْفِِهمنْ 
وَء َوينَْعُلُكمنْ  ِشُف السُّ َطرَّ إَِذا َدَعاُه َوَيكنْ ضنْ ُيِيُب النُْ
ِ َقلِيالً مَّا َتَذكَُّروَن} )النمل:  ِض َأإَِلٌه مََّع اللَّ رنْ ُخَلَفاء األنَْ
جاره  ياأمن  ال  من  يوؤمن  »ال  احلديث:  ويف   ،)62

املوؤمن  و�سلم:«  عليه  الله  �سلى  وقوله  بوائقه«25، 
من اأمنه النا�ض على دمائهم واأموالهم«26، فاالإميان 
يتعامل  وملن  املوؤمن  لالإن�سان  االأمان  م�سدر  بالله 
معهم من النا�ض،... اأي للفرد واملجتمع واالجتماع، 
ذلك اأن االإميان، عندما ترتجمه االأعمال ال�ساحلات، 
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احلديث،  عن عبدالله بن عمر ر�سي الله عنهما،اأن 
ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم قال: »امل�سلم اأخو 
امل�سلم اليظلمه والي�سلمه، ومن كان يف حاجة اأخيه 
كان الله يف حاجته، ومن فرج عن م�سلم كربة، فرج 
�سرت  ومن  القيامة،  يوم  كربات  من  كربة  عنه  الله 
عليه  ويعر�ض  القيامة«33،  يوم  الله  �سرته  م�سلمًا 
خدماته كلما اأملت به احلاجة، كما يف احلديث الذي 
رواه اأبو هريرة : »... والله يف عون العبد ما كان 

العبد يف عون اأخيه...«34.
وي�سل التعاون بني اأفراد املجتمع اإىل درجة   
اأن يكونوا جميعًا كاجل�سد الواحد اإذا ا�ستكى منه 
واحلمى،  بال�سهر  اجل�سد  �سائر  له  تداعى  ع�سو 
على ما رواه النعمان بن ب�سري ر�سي الله عنه قال: 
قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: »مثل املوؤمنني 
اإذا  اجل�سد  مثل  وتعاطفهم  وتراحمهم،  فيتوادهم، 
ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر 

واحلمى«35.
اال�سعري:  مو�سى  اأبو  رواه  ما  واأي�سا   

»املوؤمن للمومن كالبنيان ي�سد بع�سه بع�سا«36. 
املجتمع  اأفراد  بني  التكافل  قيمة  وتتمثل   
كذلك مبــــا �سرعـــــــــه االإ�سالم من فري�ســـــة الزكـــــاة 
اكِِعَي}  َكُعوانْ َمَع الرَّ َكاَة َوارنْ اَلَة َوآُتوانْ الزَّ {َوَأقِيُموانْ الصَّ
وترد  امل�سلمني  اأغنياء  من  توؤخذ  والتي   ،)43 )البقرة: 

على فقرائهم، وهو ت�سريع يحقق االأمن االجتماعي، 
حيث ي�سعر فيه القادر باأنه م�سئول عن غري القادر 
يف الوفاء ب�سرورات حياته، حتى ال ي�سيع احلقد 
يف املجتمع، اإذا كان املال بيد االأغنياء وحدهم، وال 

ينال العاجز وال�سعيف منه �سيء37.
وكذلك مبا حث عليه االإ�سالم من ال�سدقات،   

�ساحلني،   �سيكونون  اأبنائهما  فاإن  م�سوؤولية  من 
فيكون  املجتمع،  على  ذلك  �سينعك�ض  وبالتايل 

جمتمعًا �ساحلًا ي�سودهمُ االأمن واال�ستقرار29.
الطريق الث�لث:

التك�فل االجتم�عي:
واالإعالة  الت�سامن  هو  االجتماعي  التكافل   
الق�سور احلادث  يجرب  الذي  النحو  على  والرعاية 
تفاعل  التكامل، فهو  اأطراف عالقة  لدى طرف من 
عالقة  يقيم  الذي  النظام  وهو  اأكرث،  اأو  طرف  بني 
اأع�ساء  بني  والرعاية  واالإعالة  والت�سامن  التفاعل 

االجتماع االن�ساين يف جمتمع من املجتمعات30.
ويعد التكافل االجتماعي بني اأفراد املجتمع،   
االجتماعي،  االأمن  على  املحافظة  طرق  مناأهم 
االأمن  على  احلفاظ  يف  اأثر  من  التكافل  لقيمة  ملا 
وا�ستمراريته، فقد جاء يف القراآن ما يدل على قيمة 
التعاون بني اأفراد املجتمــــع ومن ذلك قولـــه تعاىل: 
 َوالتَّقنَْوى َوال َتَعاَونُوانْ َعَلى اإلِثنِْم 

مِّ
{َوَتَعاَونُوانْ َعَلى النْرب

َواِن} )امل�ئدة: 2(، وتتحقق املحافظة على االأمن  َوالنُْعدنْ
قيم  من  املجتمع  اأع�ساء  بني  ي�سود  االجتماعي مبا 
التعاطف والتوادد والتحابب، فيحب كل فرد فيه ما 
يحب لنف�سه ويحمل لهم من احلب مايحمله لنف�سه، 
عن اأن�ض بن مالك ر�سي الله عنه، عن النبي �سلى الله 
عليه و�سلم قال:»اليوؤمن اأحدكم، حتى يحب الأخيه 
ما يحب لنف�سه«31،  وينظر اإىل كل اأفراد املجتمع 
اإذا  بالن�سيحة  غريه  وي�سدي  نف�سه،  اإىل  كماينظر 
كان حمتاجًا لها، ويف احلديث، عن متيم الداري اأن 
النبي �سلى الله عليه و�سلم، قال: » الدين الن�سيحة، 
قلنا : ملن؟ قال: لله ولكتابه ولر�سوله والأئمة امل�سلمني 
وعامتهم«32، ويقدم له املال عند العوز كما جاء يف 
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ُروَن} )النحل: 90(،  ُنَكِر َوالنَْبغنِْي َيِعُظُكمنْ َلَعلَُّكمنْ َتَذكَّ َوالنْ
واللفظ هنا عام ي�سمل حتقيق العدل يف كل منحى 
كثري  كذلك يف  العدل  ورد  ثم  احلياة،  مناحي  من 
من التفا�سيل االأخرى املتعلقة باحلياة، كالعدل يف 
َأونْ  َفَواِحَدةً  َتعنِْدلُوانْ  َأالَّ  ِخفنُْتمنْ  إِننْ   َ} اال�سرة:  دائرة 
َنى َأالَّ َتُعولُوانْ} )الن�ش�ء: 3(،  اُنُكمنْ َذلَِك َأدنْ َما َمَلَكتنْ َأمينَْ
ويف العالقة بني احلاكم واملحكوم: {َوإَِذا َحَكمنُْتم 
ويف   ،)58 )الن�ش�ء:  ِل}  بِالنَْعدنْ تنُْكُموانْ  َأن  النَّاِس  َبينَْ 
العالقة بني امل�سلمني وغريهم : {ال يَننَْهاُكُم اللَُّ َعِن 
ن ِديَاِرُكمنْ 

مِّ
يِن َولنْ ينِْرُجوُكم م

مِّ
الَِّذيَن لنْ يَُقاتُِلوُكمنْ ِف الد

ُقنِْسِطَي}  َأن َتربُّوُهمنْ َوُتقنِْسُطوا إِلَينِْهمنْ إِنَّ اللََّ يُِبُّ النْ
)املمتحنة: 8(.

املبحث الثالث
طرق املح�فظة على االأمن االجتم�عي من 

ج�نب العدم
املطلب االأول

بي�ن معنىاحلفظ من ج�نب العدم
يق�سد باملحافظة على االأمن االجتماعي من   
املتوقع  اأو  الواقع  االختالل  يدراأ  ما  العدم:  جانب 
عليه41،ويتمثل ذلك يف حمايته من اأن يزعزع، �سواء 
اأكان ذلك على وجه االإفراد اأو العموم، وي�سمل ذلك 
درء املفا�سد التي ميكن اأن تتعلق به، كالفقر والغلو، 
والتطرف، واالإفراط اأو التفريط يف التدين، و�سوء 
وامل�سكرات،وارتكاب  املخدرات  وتناول  االخالق، 

الفح�ساء واملنكر والبغي، وغريها42.

والهبة  والو�سية  الوقف  م�سروعية  من  اأقره  ومبا 
وغريها  الت�سريعات  فهذه  وغريها38،  والهدايا 
التكافل  قيمة  من  اأعلى  قد  اأناالإ�سالم  بجالء  توؤكد 
اأهمية  يو�سح  مما  املجتمع،  اأفراد  بني  والتعاون 
قيمة التكافل االجتماعي، وما ينعك�ض مبوجبه من 
اأثر يف ا�ستمرار االأمن االجتماعي واملحافظة عليه.

الطريق الرابع:
حتقيق العدل االجتم�عي بني اأفراد املجتمع:

اأفراد  ي�ساوى  اأن  هنا  بالعدل  املق�سود   
املجتمع يف التعامل بينهم، اأو يف معاملتهم من قبل 
غريهم39، ويتحقق حفظ االأمن االجتماعي بطريق 

العدل بثالثة اأ�سياء هي40:
وحدة امليزان يف تقييمهم ويف املفا�سلة بينهم   -1
كاأن يكون ذلك امليزان هو الكفاءة اأو التقوى اأو 
االخال�ض اأو غري ذلك من اأنوع القيم االخرى، 

من غري اعتبارات اجلن�ض واللون وغري ذلك.
كل  عليها  يح�سل  التي  احلقوق  يف  امل�ساواة   -2

فرد من اأفراد املجتمع.
كل  بها  يكلف  التي  الواجبات  يف  امل�ساواة    -3

�سخ�ض.
االأ�س�ض  لهذه  وفقًا  العدل  حتقق  فمتى   
االجتماعي،  االأمن  حتقق  يف  ذلك  اأ�سهم  الثالثة، 
اأورث  اال�س�ض  بناء على هذه  اإذا حتقق  العدل  الأن 

الر�سا بني اأفراد املجتمع.
وملا كان العدل من االأهمية مبكان يف حتقيق   
الن�سو�ض  االجتماعي، جاءت  االمن  املحافظة على 
بني  وحتقيقه  العدل  اإقامة  وجوب  على  ال�سرعية 
ِل  النا�ض، ومن ذلك قوله تعاىل: {إِنَّ اللهَّ يَأنُْمُر بِالنَْعدنْ
َشاء  َساِن َوإِيَتاء ِذي النُْقرنَْبى َويَننَْهى َعِن النَْفحنْ َواإلِحنْ
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�سربه جرائم اأخرى قد ت�سل اإىل القتل، لذا حرمتها 
ال�سريعة االإ�سالمية ملا لها من تهديد مبا�سر على اأمن 
املجتمع و�سالمة ا�ستقراره، وذلك يف قوله تعاىل: 
ينِْسُر َواألنَصاُب  َوالنَْ منُْر  ا النَْ إِنََّ آَمُنوانْ  الَِّذيَن  َأيَُّها  {يَا 
َتنُِبوُه}  َفاجنْ ينَْطاِن  الشَّ َعَمِل  ننْ 

مِّ
م ٌس  ِرجنْ الُم  َواألزنْ

)امل�ئدة: 90(

الله عنهما  ويف ال�سنة عن ابن عمر ر�سي   
قال: قال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: »لعن الله 
ومبتاعها،  وبائعها،  و�ساقيها،  و�ساربها،  اخلمر، 
واملحمولة  وحاملها،  ومعت�سرها،  وعا�سرها، 

اإليه«44.
اأما املخدرات فال يختلف اثنان يف خطورتها   
على اأمن املجتمع و�سالمته، بل اإنها من اأخطر االآفات 
ملا  وا�ستقراره  بكيانه  وتعبث  املجتمع  تهدد  التي 
االأبدان والعقول،  اآثار �سلبية على�سحة  ترتكه من 
خمول  من  تورثه  وما  والرثوات،  للطاقات  وتبديد 
وا�ستهتار، تف�سد معه العالئق االجتماعية، وت�سكل 
بوابة الرتكاب جرائم اأخرى كال�سرقة واالغت�ساب، 

واأحيان االقتل45.
فاخلمر واملخدرات من اأخطر ما يهدد االأمن   
فكان  و�سالمته،  ا�ستقراره  ويزعزع  االجتماعي، 
حترميهما من باب املحافظة على االأمن االجتماعي 

من جانب العدم.
الطريق الث�ين:
حم�ربة الفقر :

تهدد  التي  امل�سكالت  اأبرز  من  يعتربالفقر   
والعوز  احلرمان  يوؤدي  حيث  االجتماعي،  االأمن 
اإىل بروز حاالت اجلنوح التى تدفع اأ�سحابها اإىل 
ال�سرقة واالنتقام وت�سكل بيئات الفقر مناخًا منا�سبًا 

املطلب الثاين
بي�ن طرق املح�فظة على االأمن االجتم�عي  

من ج�نب العدم
هنالك العديد من الطرق واملمار�سات التي   
وتقوي�سه،  االجتماعي  االأمن  زعزعة  اإىل  توؤدي 
وانعدامه، والأهمية االأمن االجتماعي، فقد حر�ست 
ال�سريعة االإ�سالمية على حترمي ومنع كل ما يقو�ض 
االأمن االجتماعي ويهدده،فحرمت اخلمر، وكل ما 
واملنكر  الفح�ساء  عن  ونهت  االن�سان،  بعقل  يذهب 
الو�سائل  من  جملة  و�سع  على  وحر�ست  والبغي، 
والتطرف،  الغلو  عن  نهت  كما  الفقر،  متنع  التي 
واالفراط والتفريط، واأمرت بالو�سطية يف التدين، 
ونهت  �سوءها،  عن  ونهت  االخالق  بح�سن  واأمرت 
عن كل ما قد يعود على االأمن االجتماعي بالزوال، 
على  والو�سائل   الطرق  هذه  بع�ض  ذكر  وميكن 

النحو التايل:
الطريق االأول:

حترمي اخلمر واملخدرات:
تعترب اخلمر من اأخطر املهددات التي تقو�ض   
مبا  املجتمع،  ا�ستقرار  وتزعزع  االجتماعي  االأمن 
للعقل واملال  اأثر �سالب عليه، ففيها �سياع  لها من 
على  وتعدي  املجتمع،  لطاقات  واهدرًا  وال�سحة، 
حرماته وكرامته، وهتك الأعرا�سه،وكل ذلك وغريه 
اأكرب مهدد الأمن املجتمع، وكيف ال  ميثل وال �سك 
اأم  اأنها  االأثر  ورديف  كما  وهي  ذلك  اخلمر  تفعل 
اخلبائث،فعن اأبي بكر بن عبد الرحمن بن احلارث، 
اأبيه قال: �سمعت عثمان ر�سي الله عنه يقول:  عن 
ف�سارب  اخلبائث«43،  اأم  فاإنها  اخلمر  »اجتنبوا 
اخلمر ال يكتفي ب�سربها فقط واإمنا قد يرتكب حال 
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حلد  املجانب  التجاوز  ويعني  الغلو  اأما   
به  املاأمور  االأو�سط  احلد  عن  واخلروج  االعتدال، 
ُأمًَّة  َجَعلنَْناُكمنْ  {َوَكَذلَِك  تعاىل:  قوله  يف  �سرعا 
ُسوُل  َتُكونُوانْ ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ

مِّ
َوَسطاً ل

َعَلينُْكمنْ َشهِيداً} )البقرة: 143(، ولعل من اأخطر اأ�سكال 
املنهج  يعتمد  الذي  االعتقاد  يف  الغلو  هو  الغلو 
له ارتكاب اجلرائم  التكفريي ملن �سواه، مما يبيح 
بحقه ومنابذته ومعاداته، كما اأن الغلو يف التفكري 
واالحقاد  ال�سغائن  يولد  احلقيقة  باحتكار  والزعم 
ويوقع القطيعة بني اأبناء املجتمع الواحد مما يدفع 

اإىل تقوي�ض االأمن االجتماعي وزعزعة اأركانه49.
اأنواع  كل  االإ�سالمية عن  ال�سريعة  نهت  لذا   
التطرف والغلو واالنحراف عن جادة الطريق ومتابعة 
املجتمع و�سالمته،  الأمن  تهديد  من  لذلك  ملا  الهوى، 
واأمرت باالعتدال والتو�سط، وجمانبة الهوى واأهله.

الطريق الرابع:
الفح�ش�ء واملنكر والبغي:

والبغي  واملنكر  الفح�ساء  عن  النهى  جاء   
َساِن  َواإلِحنْ ِل  بِالنَْعدنْ يَأنُْمُر  اللهَّ  {إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف 
ُنَكِر  َوالنْ َشاء  النَْفحنْ َعِن  َويَننَْهى  النُْقرنَْبى  ِذي  َوإِيَتاء 
 ،  )90 )النحل:  َتَذكَُّروَن}  َلَعلَُّكمنْ  َيِعُظُكمنْ  َوالنَْبغنِْي 
يعود  االأمر بكل ما  فالن�ض وا�سح يف داللته على 
العدل  اإقامة  من  باحلفظ  االجتماعي  االأمن  على 
ما  كل  عن  والنهى  القربي،  ذي  واإيتاء  واالإح�سان 

يهدد اأمن املجتمع من الفح�ساء واملنكر والبغي.
قبح  ما  وكل   املعا�سي،  والفح�ساءتعني   
حد  فيه  ما  كل  كذلك  وت�سمل  والفعل،  القول  من 
اأو  فعاًل، وال�سوء من  يف الدنيا من املعا�سي قواًل 

الذنوب ما الحد فيه، وف�سرت مبعنى الزنا50.

لالنحراف االجتماعي الذي يهدد قيم املجتمع ويبث 
الذين  االطفال  لدى  وبخا�سة   والقلق،  اخلوف 
والرعاية  املاأوى  من  احلياة  مقومات  من  يحرمون 
والتعليم حيث تظهر حاالت الت�سرد والعدوان مما 
البنية االجتماعية ودافعًا  اإخالاًل يف توازن  ي�سكل 

اإىل العنف والتدمري46.
لذا حاربته ال�سريعة باحلث على ال�سدقات،   
فعن اأم �سلمة  قالت: قال ر�سول الله �سلى الله عليه 
و�سلم: »مانق�ض مال من �سدقة« 47،وقوله تعاىل: 
بَِها}  يِهم 

مِّ
َوُتَزك ُرُهمنْ 

مِّ
ُتَطه َصَدَقًة  َأمنَْواِلِمنْ  ِمننْ  {ُخذنْ 

باأنواعها  االأموال  على  الزكاة  وب�سرع  )التوبة: 103(، 

اَلَة َوآُتوانْ  املختلفة كما يف قوله تعاىل: {َوَأقِيُموانْ الصَّ
اكِِعَي} )البقرة: 43(. َكُعوانْ َمَع الرَّ َكاَة َوارنْ الزَّ

ولعل حث ال�سريعة االإ�سالمية على حماربة   
اأمن  حلفظ  ال�سمانة  لهو  الو�سائل  ب�ستى  الفقر 

املجتمع و�سالمته.
الطريق الث�لث:

النهي عن االنحراف والغلو يف االعتق�د وال�شلوك:
املحدد  امل�سار  عن  االبتعاد  هو  االنحراف   
وانتهاك القواعد واملعايري وجمانبة الفطرة ال�سليمة 
واتباع الطريق اخلطاأ املنهي عنه حكمًا و�سرعًا، كما 
َوى َفُيِضلََّك َعن َسبِيِل  يف قوله تعاىل: {َوال َتتَّبِعِ النَْ
ِ} )�س: 26( ، فمتابعة الهوى طريق اإىل ال�سالل،  اللَّ
واالنحراف عن ال�سراط امل�ستقيم، وياأخذ االنحراف 
اأ�سكااًل عديدة منها ما يتعلق بجرائم االعتداء على 
النف�ض ومنها جرائم االعتداء على املمتلكات ومنها 
بع�ض  اأن  كما  لالأخالق  املنافية  باجلرائم  مايت�سل 
االجتماعي  النظام  ت�ستهدف  االنحراف  اأ�سكال 

مبا�سرًة كاحلرابة والردة48.
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مان�سه:  البغي  يف  البي�ساوي  قال   
فاإنها  عليهم،  والتجرب  النا�ض  على  »واال�ستيالء 
يوجد  وال  الوهمية،  القوة  مبقت�سى  التي  ال�سيطنة 
اإال وهو مندمج يف هذه االأق�سام  يف االإن�سان �سر 
)اأي  الثالث  القوى  هذه  اإحدى  بتو�سط  �سادر 

ال�سهوة اأو الغ�سبية اأو الوهمية(54.
وبهذا يت�سح اأن الفح�ساء واملنكر والبغي،   
ويقو�سه،  االجتماعي،  االأمن  يهدد  ما  اأخطر  من 

وبالتايل كان النهي عنها وا�سحًا و�سريحًا فيها. 
خ�متة البحث

فيه  مباركًا  طيبًا  كثريًا  حمدًا  احلمدلله   
كما يحب ربنا وير�سى، وكما ينبغي جلالل وجهه 
�سيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  �سلطانه،  وعظيم 
والت�سليم  ال�سالة  اأف�سل  عليه  عبدالله  بن  حممد 

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. وبعد: 
بعون الله وتوفيقه اختم احلديث يف هذا البحث،   

بذكر اأهم ماتو�سلت اإليه من نتائج وتو�سيات.
النت�ئج:

من  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  اأبرز  من   
خالل هذا البحث االآتي:

يحفظ  ما  كل  ي�سمل  االجتماعي  االأمن  اأن    -1
لالإن�سان دينه ونف�سه ون�سله وعقله وماله.

الطرق  من  جملة  االإ�سالمية  ال�سريعة  و�سعت    -2
من  االجتماعي  االأمن  على  بها  يحافظ  التي 

جانبي الوجود والعدم. 
وال�سمان  االأول  الطريق  بالله  االإميان  يعد    -3

االأكيد حلفظ االأمن االجتماعي.
االأمن  على  املحافظة  يف  بارز  دور  لالأ�سرة     -4

االجتماعي من جانب الوجود.

فيها،  واالإفراط  الزيادة  كذلك مبعنى  وهي   
عن  الزيادة  يف  اإفراط  فيها  التي  املعا�سي  وكل 
مقت�سى الفطرة يف متابعة القوى ال�سهوية، وت�سمل 
كل متابعة للهوى اجلامح اخلارج عن حدود االعتدال 
ك�سرب اخلمر والقمار والزنى، وجماوزة احلد يف 

اأي اأمر من اأمور ال�سهوة ح�سيا اأو معنويًا51.
معنى  يف  تدخل  التي  املعاين  هذه  وكل   
االأخالق،  و�سوء  واملعا�سي  الزنا،  من  الفح�ساء، 
لالأمن  تهديد  اأكرب  متثل  اأعاله،  ذكر  مما  وغريها 

االجتماعي.  
اأما املنكر فهو ما تنكره العقول امل�ستقيمة،   
الزور  كقول  املعقول  حد  عن  املرء  به  ويخرج 
غريه،  بحقوق  اال�ستهانة  يف  واالإفراط  والبهتان، 
واالندفاع وراء غ�سب جامح يخرج عن حد املعقول، 
اإىل حد ما ينكره املجتمع ويتجافاه، ويقطع املودة 
وينق�ض ما اأمر اللَّه تعاىل به اأن يو�سل52. وال �سك 
بعد هذا البيان ملعنى املنكر من خطورة على االأمن 

االجتماعي.
النا�ض،  على  االعتداء  فهو  البغي،  اأما   
حقوقهم  مينعهم  واأن  عليهم،  واال�ستعالء  والتجرب 
باأنه  الوهم  اآثار  من  ذلك  واإن  حق،  بغري  وياأخذها 
من �سنف اأعلى من �سنفهم، فيغايل يف اال�ستهانة 
بهم، ويبغي عليهم يف حقوقهم، ويبخ�سهم حقهم، 
بع�ض  على  النا�ض  بع�ض  بغي  من  االآن  نرى  كما 
النامية،  االأمم  من  اأنهم  با�سم  �سود،اأو  اأنهم  با�سم 
اال�ستعالء  وهم  من  ذلك  فكل  الطبقات،  با�سم  اأو 
والغلو يف اإعطاء اأنف�سهم حقوقا لي�ست لهم، ولكنهم 
يفر�سونها الأنف�سهم، و�سببها بغيهم وظنهم اأنهم من 

�سنف فوق النا�ض واأن النا�ض دونهم53.



{37}جملة كلية ال�ضريعة - العدد الثاين - رم�ضان 1438هـ / يونيو 2017م

رقم الطبع بدون.
االأمن االجتماعي وق�سية احلرية – نبيل رمزي   -

ا�سكندر – بدون.
ال�سرعي  تاأ�سيله  مفهومه،  االجتماعي،  االأمن   -
و�سلته باملقا�سد – د/ ر�ساد �سالح ر�ساد زيد 
الكيالين - من من�سورات املوؤمتر الدويل  )االمن 
االجتماعي يف الت�سور االإ�سالمي(  13 – 14 
/ �سعبان/ 1433ه املوافق – 3-2012/7/4م 
– جامعة اآاللبيت – كلية ال�سريعة بالتعاون مع 

رابطة اجلامعات االإ�سالمية.
العدوان  ظل  يف  الفل�سطيني  الرتبوي  االأمن   -
ح�سن  يو�سف  د/   – غزة  على  اال�سرائيلي 
�سايف  – من�سورات جامعة االأق�سى –  ق�سم 

اأ�سول الرتبية – 2007م.
االإ�سالمية  يف  واهميته  النا�ض  حياة  يف  االأمن   -
الرتكي حتميل من  –  د/ عبدالله عبداملح�سن 
www.islamhouse.( :االإنرتنت، على الرابط
com/files/ar/ih_books/.../ar_

) almn_fe_hiat_alnas.doc
اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل - نا�سر الدين اأبو�سعيد   -
البي�ساوي  ال�سريازي  حممد  بن  عمر  بن  عبدالله 
اإحياء  دار   - املرع�سلي  عبدالرحمن  حممد  حتقق/ 

الرتاث العربي – بريوت - ط1 - 1418هـ.
حتفة املحتاج يف �سرح املنهاج  -اأحمد بن حممد   -
بن علي بن حجر الهيتمي - املكتبة التجارية  – 

م�سر-1357 هـ -1983 م.
الزين  علي  بن  حممد  بن  علي    - التعريفات    -
و�سححه  �سبطه  حتقق:  اجلرجاين-  ال�سريف 
دار  النا�سر-   باإ�سراف  العلماء  من  جماعة 
الكتب العلمية بريوت – لبنان - الطبعة: االأوىل 

1403هـ -1983م.
جامع البيان يف تاأويل القراآن – حممد بن جرير   -
– موؤ�س�سة  �ساكر  اأحمد  – حتقيق/  الطربي 

حتقيق العدل وتعزيز قيمة التكافل االجتماعي   -5
يف  حقيقية  قيمة  ي�سكل  املجتمع،  اأفراد  بني 

احلفاظ على االأمن االجتماعي.
الفقر والغلو والتطرف و�سيوع الفح�ساء واملنكر   -6
والبغي واخلمر واملخدرات، من اأكرب مهددات 

االأمن االجتماعي.
التو�شي�ت:

1-  �سرورة اإقامة الدين يف املجتمع وتعزيز قيمه.
يف  دورها  وتعزيز  باالأ�سرة  االهتمام  �سرورة   -2

تقوية الن�سيج االجتماعي وربطه.
جميع  على  وحتقيقه  العدل  الإقامة  ال�سعي   -3

م�ستوياته.
اأفراد  بني  االجتماعي  التكافل  قيمة  تعزيز   -4

املجتمع.
الدينية  التوعية  لن�سر  وال�سعي  الفقر،  حماربة   -5
�سماحة  يت�سمن  دعوي  خطاب  عرب  احلقة، 
الغلو  ونبز  احلياة،  يف  ومنهجه  االإ�سالم 

والتطرف.

امل�ش�در واملراجع:
- )www.policemc.gov.bh/reports/2007/

August/151/2007-8-.doc(.
- htt ://figh :i s lammeseage .com /

newsdetails.asbxid=- 5176(.
اال�سالم واالأمن االجتماعي – د/ حممد عمارة –   -

دارال�سروق – القاهرة – ط1 1418ه، 1998م.
العوجي–  م�سطفى  –  د/  االجتماعي  االأمن   -
موؤ�س�سة نوفل – بريوت – طبعة �سنة 1983م.
اأ�سامة  د/   – االإ�سالم  يف  االجتماعي  االأمن   -
 – – دار اجلامعة اجلديدة  ال�سيد عبدال�سميع 
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االأن�ساري  منظور  ابن  الدين  جمال  الف�سل، 
الرويفعى االإفريقي– طبعة �سادر – بريوت – 

لبنان– ط3ا- 1414 هـ.
خمتار ال�سحاح – زين الدين اأبوعبدالله حممد   -
 – الرازي  احلنفي  عبدالقادر  بن  بكر  اأبي  بن 

طبعة �سنة 1986م – مكتبة لبنان.
اأيوب  بن  اأحمد  بن  – �سليمان  االأو�سط  املعجم   -
بن مطري اللخمي ال�سامي، اأبوالقا�سم الطرباين 
عبداملح�سن  الله،  عو�ض  بن  طارق  حتقيق/   -
 – 1415هـ،1995م  �سنة  طبع   - ابراهيم  بن 

داراحلرمني – القاهرة.
معلمة زائد للقواعد الفقهية واالأ�سولية – طبعة   -
موؤ�س�سة زايد لالأعمال اخلريية – الطبعة االأوىل 

1424هـ، 2013م.
مقا�سد ال�سريعة باأبعاد جديدة – د/ عبداملجيد   -
النجار– ط2 2008م – دار الغرب االإ�سالمي.
ط1   - عزالدين  زغيبة  ابن   - العامة  املقا�سد   -
ال�سفوة  دار  مطابع   – 1996م  1417هـ، 

للطباعةوالن�سر والتوزيع – القاهرة – م�سر.
د/   – االإ�سالمي  االجتماعي  االأمن  مقومات   -
حممد عمارة –ط1 1430ه، 2009م – مكتبة 

االإمام البخاري.
واآليات  االإ�سالم  يف  االجتماعي  االأمن  مقومات   -
حتقيقه – د/ حم�سن باقر حممد �سالح القزويني 
- بحث من�سور على موقع جامعة اأهل البيت عليهم 
www.ahlulbaitonline.(رابط  – ال�سالم 
com/karbala/New/html/research/

 )research.php?ID=96
اإ�سحاق  – اأبي  ال�سريعة  اأ�سول  يف  املوافقات   -
طبعة   - دراز  عبدالله  حتقيق/   – ال�ساطبي 

املكتبة التجارية – رقم الطبع بدون.
نحو تفعيل مقا�سد ال�سريعة – د/ جمال الدين   -

عطية - ط1 1422هـ،2001م- دار الفكر. 

الر�سالة – ط1 1420ه، 2000م.
زهرة التفا�سري-  حممد بن اأحمد بن م�سطفى   -
 -2452/8  – زهرة  باأبي  املعروف  اأحمد  بن 

دارالفكرالعربي.
الدين  حميي  حممد  حتقق:   - داوود  اأبي  �سنن   -

عبداحلميد – املكتبة الع�سرية، �سيدا – بريوت.
�سنن الرتمزي– الأبي عي�سى حممد بن عي�سى �سوره   -
- حتقيق الدكتور/ ب�سار عواد – ط1 1996م – 

دار الغرب االإ�سالمي – بريوت لبنان.
بن   اأحمد  عبدالرحمن  اأبو  الن�سائي–  �سنن   -
�سعيب بن علي اخلرا�ساين، الن�سائي  - حتقيق/ 
عبدالفتاح اأبوغدة – مكتبة املطبوعات االإ�سالمية 

.1986 –  1406 الثانية،  الطبعة:   - – حلب 
بن  اأبي احل�سني م�سلم  �سحيح م�سلم– لالإمام   -
احلجاج الق�سريي الني�سابوري - ط1 1419هـ، 

1998م – دار املغني.
اأبو  اإ�سماعيل  بن  حممد  البخاري–  �سحيح   -
1427هـ،  ط2   - اجلعفي  البخاري  عبدالله 

2006م – مكتبة الر�سد.
ال�سافعي  االإمام  مذهب  على  املنهجي  الفقه   -
رحمه الله تعاىل - د/ الدكتور م�سطفى اخِلن، 
 - ال�ّسربجي  علي  غا،  البمُ م�سطفى  الدكتور 
 – دم�سق  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  دارالقلم 

ط4 1413 هـ -1992م.
حتقيق   – –الفريوزاآبادي  املحيط  القامو�ض   -
 – الر�سالة  موؤ�س�سة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتبة 

ط8 1426ه، 2005م- موؤ�س�سة الر�سالة.
الك�سف والبيان عن تف�سري القراآن  -اأحمد بن   -
حممد بن اإبراهيم الثعلبي - حتقيق:  االإمام اأبي 
حممد بن عا�سور - مراجعة وتدقيق:  االأ�ستاذ 
العربي-  الرتاث  اإحياء  – دار  ال�ساعدي  نظري 

بريوت – لبنان ط1 1422، هـ - 2002 م.
اأبو  على،  بن  مكرم  بن  –حممد  العرب  ل�سان   -
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هوام�س :
ا�شت�ذ اأ�شول الفقه ومق��شد ال�شريعة امل�ش�عد بق�شم الفقه واأ�شوله بكلية ال�شريعة   -1

– ودمدين.
ل�ش�ن العرب – ابن منظور – 19/13 – طبعة �ش�در – بريوت – لبن�ن -الق�مو�س   -2
املحيط –الفريوز اآب�دي – �س 1176 – حتقيق مكتبة حتقيق الرتاث يف موؤ�ش�شة 
الر�ش�لة – ط8 1426هـ، 2005م-موؤ�ش�شة الر�ش�لة، خمت�ر ال�شح�ح – الرازي – 

�س11 – طبعة �شنة 1986م – مكتبة لبن�ن.
دار   – �س19   – ال�شميع  عبد  ال�شيد  اأ�ش�مة  د/   – االإ�شالم  يف  االجتم�عي  االأمن   -3
اجل�معة اجلديدة – رقم الطبع بدون، االأمن الرتبوي الفل�شطيني يف ظل العدوان 
اال�شرائيلي على غزة – د/ يو�شف ح�شن �ش�يف – �س 2، من�شورات ج�معة االأق�شى 

– 2007م. الرتبية  اأ�شول  – ق�شم 
املرجع ال�ش�بق – �س27-19.  -4

عبد  الله،  عو�س  بن  ط�رق  حتقيق/   – االأو�شط  املعجم  يف   – الطرباين  اأخرجه   -5
– 198/1-طبع  – رقم)613(  اأحمد(  اأ�شمه  )من  االألف  ابراهيم -ب�ب  بن  املح�شن 

�شنة 1415هـ،1995م – دار احلرمني – الق�هرة.
حتقيق   –  167/1- رقم)2346(   – الزهد  اأبواب   – ال�شنن  يف  الرتمزي  اأخرجه   -6

الدكتور/ ب�ش�ر عواد – ط1 1996م – دار الغرب االإ�شالمي – بريوت لبن�ن.
التعريف�ت –علي بن حممد بن علي الزين ال�شريف اجلرج�ين- �س 37 - الطبعة:   -7

االأوىل 1403هـ -1983م
اال�شالم واالأمن االجتم�عي – د/ حممد عم�رة – �س21 – دار ال�شروق – الق�هرة   -8
– ط1 1418ه، 1998م، مقوم�ت االأمن االجتم�عي االإ�شالمي – د/ حممد عم�رة – 

�س10 – ط1 1430هـ، 2009م – مكتبة االإم�م البخ�ري.
�ش�لح  ر�ش�د  – د/  ب�ملق��شد  و�شلته  ال�شرعي  ت�أ�شيله  مفهومه،  االجتم�عي،  االأمن   -9
الدويل )االمن االجتم�عي  املوؤمتر  – �س 4-7، من من�شورات  الكيالين  ر�ش�د زيد 
يف الت�شور االإ�شالمي( 13 – 14 / �شعب�ن/ 1433هـ املوافق – 3-2012/7/4م – 

ج�معة اآل البيت – كلية ال�شريعة ب�لتع�ون مع رابطة اجل�مع�ت االإ�شالمية.
دار   – �س19   – ال�شميع  عبد  ال�شيد  اأ�ش�مة  د/   – االإ�شالم  يف  االجتم�عي  االأمن   -10
اجل�معة اجلديدة – رقم الطبع بدون، االأمن الرتبوي الفل�شطيني يف ظل العدوان 

اال�شرائيلي على غزة – د/ يو�شف ح�شن �ش�يف -�س1.
االأمن االجتم�عي يف االإ�شالم – د/ اأ�ش�مة ال�شيد عبد ال�شميع – �س19  -11

االأمن االجتم�عي – د/ م�شطفى العوجي – �س 71 – موؤ�ش�شة نوفل – بريوت –   -12
طبعة �شنة 1983م.

االأمن االجتم�عي وق�شية احلرية – نبيل رمزي ا�شكندر – �س 4.  -13
�ش�لح  ر�ش�د  – د/  ب�ملق��شد  و�شلته  ال�شرعي  ت�أ�شيله  مفهومه،  االجتم�عي،  االأمن   -14

ر�ش�د زيد الكيالين – �س12.
انظر: املعجم الو�شيط 2/ 738، ال�شح�ح 524/2، ل�ش�ن العرب 353/3.  -15

انظر: مق��شد ال�شريعة وعالقته� ب�الأدلة – اليوبي – �س30.  -16
انظر: ل�ش�ن العرب – 174/8، ال�شح�ح – 1236/3.  -17

انظر: مق��شد ال�شريعة وعالقته� ب�الأدلة – اليوبي – �س30.  -18
مق��شد ال�شريعة – ابن ع��شور – �س251.  -19

انظر: مق��شد ال�شريعة ومك�رمه� – عالل الف��شي – �س7.  -20
انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية واالأ�شولية – 3/ 454.  -21

اأنظر: املوافق�ت يف اأ�شول ال�شريعة – اأبي اإ�شح�ق ال�ش�طبي – حتقيق/ عبد الله   -22
دراز – 8/2 -طبعة املكتبة التج�رية – رقم الطبع بدون.

املق��شد الع�مة -ابن زغيبة عز الدين -�س 176 – ط1 1417هـ، 1996م – مط�بع   -23
دار ال�شفوة للطب�عة والن�شر والتوزيع – الق�هرة – م�شر.

انظر: مقوم�ت االأمن االجتم�عي يف االإ�شالم – حممد عم�رة – �س 9.  -24
 – املَْرَوِزي  الله حممد بن ن�شر بن احلج�ج  اأبو عبد  انظر: تعظيم قدر ال�شالة -    -25
حتقيق/ د. عبد الرحمن عبد اجلب�ر الفريوائي – 512/2 - مكتبة الدار - املدينة 

املنورة - الطبعة: االأوىل، 1406هـ.
بن علي- حتقيق:  بن جعفر  �شالمة  بن  عبدالله حممد  اأبو   - ال�شه�ب  م�شند  انظر:   -26
حمدي بن عبداملجيد ال�شلفي– 110/1- موؤ�ش�شة الر�ش�لة–بريوت الطبعة: الث�نية، 

1407هـ– 1986م.
انطر: مقوم�ت االأمن االجتم�عي يف االإ�شالم – حممد عم�رة – �س10 وم� بعده�.  -27

 – فم�ت  ال�شبي  اأ�شلم  اإذا  – ب�ب  اجلن�ئز  – كت�ب  �شحيحه  يف  البخ�ري  اأخرجه   -28
رقم)1358( – �س182 – ط2 1427هـ، 2006م – مكتبة الر�شد.

ب�قر  حم�شن  د/   – حتقيقه  واآلي�ت  االإ�شالم  يف  االجتم�عي  االأمن  مقوم�ت  انظر:   -29
حممد �ش�لح القزويني – �س15 - بحث من�شور على موقع ج�معة اأهل البيت عليهم 
www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/( رابط   – ال�شالم 

html/research/research.php?ID=96( وانظر: نحو تفعيل مق��شد 
ال�شريعة – د/ جم�ل الدين عطية – �س148، ط1 1422هـ،2001م- دار الفكر. 

انظر: مقوم�ت االأمن االجتم�عي يف االإ�شالمي – د/ حممد عم�رة – �س61 .  -30
اخرجه البخ�ري يف �شحيحه – كت�ب االمي�ن – ب�ب من االمي�ن اأن يحب الأخيه م�   -31

يحب لنف�شه – رقم )13( – �س9.
 – الن�شيحة  الدين  اأن  بي�ن  ب�ب   – االمي�ن  كت�ب   – �شحيحه  يف  م�شلم  اأخرجه   -32

رقم)55( – �س47 – ط1 1419هـ، 1998م – دار املغني.
اأخرجه م�شلم -كت�ب الرب وال�شلة واالآداب -ب�ب حترمي الظلم –رقم)2580( – �س   -33

.1394
اأخرجه م�شلم -كت�ب الذكر والدع�ء والتوبة واال�شتغف�ر -ب�ب ف�شل االجتم�ع على   -34

تالوة القراآن وعلى الذكر-رقم)2699( – �س1447.
وتع�طفهم  املوؤمنني  تراحم  -ب�ب  واالآداب  وال�شلة  الرب  -كت�ب  م�شلم  اأخرجه   -35

وتع��شدهم – رقم)2586( – �س1396.
وتع�طفهم  املوؤمنني  تراحم  واالآداب-ب�ب  وال�شلة  الرب  -كت�ب  م�شلم  اأخرجه   -36

وتع��شدهم – رقم)2585( – �س1396.
حجر  بن  علي  بن  حممد  بن  -اأحمد  املنه�ج  �شرح  يف  املحت�ج  حتفة  انظر:   -37
املنهجي  الفقه  م،   1983- هـ  م�شر-1357   – التج�رية  الهيتمي251/3-املكتبة 
على مذهب االإم�م ال�ش�فعي رحمه الله تع�ىل -د/ الدكتور م�شطفى اخِلن، الدكتور 
م�شطفى الُبغ�، علي ال�ّشربجي54/2-دار القلم للطب�عة والن�شر والتوزيع، دم�شق– 
ط4 1413 هـ -1992م،مق��شدال�شريعةب�أبع�دجديدة – د/ عبداملجيدالنج�ر – �س 

173 – 174 – ط2 2008م – دارالغرب�الإ�شالمي.
– �س99 وم�  ال�شيد عبد ال�شميع  اأ�ش�مة  انظر: االأمن االجتم�عي يف اال�شالم -د/   -38
وم�  – �س58  عم�رة  حممد  – د/  اال�شالم  يف  االجتم�عي  االأمن  مقوم�ت  بعده�، 

بعده�.
انظر: مق��شد ال�شريعة ب�أبع�د جديدة – د/ عبد املجيد النج�ر – �س 173 – 174.  -39

انظر: املرجع ال�ش�بق – �س 173 – 174.  -40
املوافق�ت يف اأ�شول ال�شريعة-8/2.  -41

 – 627/3،املق��شدالع�مة   – واالأ�شولية  الفقهية  للقواعد  زايد  معلمة  انظر:   -42
بنزغيبةعزالدين – �س 178.

االآث�م  ذكر  ب�ب)   – غدة  اأبو  الفت�ح  عبد  حتقيق/   – ال�شنن  يف  الن�ش�ئي  اأخرجه   -43
 –  315/8 – – رقم) 5666(  – كت�ب )كت�ب االأ�شربة(  املتولدة عن �شرب اخلمر( 

مكتبة املطبوع�ت االإ�شالمية – حلب - الطبعة: الث�نية، 1406 – 1986.
اخرجه اأبي داوود يف �شننه -حتقق: حممد حميي الدين عبد احلميد – ب�ب العنب   -44

يع�شر للخمر – رقم ) 3674( – 326/3 - املكتبة الع�شرية، �شيدا – بريوت.
انظر:  -45

)www.policemc.gov.bh/reports/2007/August/15-8-
1/2007.doc(

انظر:  -46
)www.policemc.gov.bh/reports/2007/August/15-8-
1/2007.doc(

اأخرجه الطرباين يف املعجم االأو�شط – حتقق: ط�رق بن عو�س الله بن حممد ، عبد   -47
املح�شن بن اإبراهيم -  ب�ب من ا�شمه اأحمد – رقم)2270( - 374/2 – دار احلرمني 

– الق�هرة.
انظر:  -48

)www.policemc.gov.bh/reports/2007/August/15-8-
1/2007.doc(

انظر:  -49
)www.policemc.gov.bh/reports/2007/August/15-8-
1/2007.doc(
الثعلبي- اإبراهيم  بن  حممد  بن  -اأحمد  القراآن  تف�شري  عن  والبي�ن  الك�شف  انظر:   -50
حتقيق: االإم�م اأبي حممد بن ع��شور -مراجعة وتدقيق: االأ�شت�ذ نظري ال�ش�عدي– 
م،   2002  - هـ   ،1422 ط1  – لبن�ن  بريوت  العربي-  الرتاث  اإحي�ء  دار   -  39/2
– حتقيق/ اأحمد �ش�كر  – حممد بن جرير الطربي  ج�مع البي�ن يف ت�أويل القراآن 

2000م. 1420ه،  – ط1  الر�ش�لة  – موؤ�ش�شة   280/17 –
انظر: زهرة التف��شري-  حممد بن اأحمد بن م�شطفى بن اأحمد املعروف ب�أبي زهرة   -51

العربي. الفكر  دار   -2452/8 –
انظر: املرجع ال�ش�بق -2452/8 وم� بعده�.  -52

انظر: املرجع ال�ش�بق -2453/8.  -53
اأنوار التنزيل واأ�شرار الت�أويل -ن��شر الدين اأبو �شعيد عبد الله بن عمر بن حممد   -54
ال�شريازي البي�ش�وي حتقق/ حممد عبد الرحمن املرع�شلي– 138/3 - دار اإحي�ء 

الرتاث العربي – بريوت - ط1 - 1418هـ.
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التطوعية والنفقات الواجبة. 
اأحد  على  ال�سوء  ن�سلط  البحث  هذا  ويف   
االأ�ساليب التنموية للعملية التعليمة، ميكن من خاللها 
اإحياء دور الوقف لالإ�سهام يف توفري م�سدر دائم 

وم�ستمر لتمويل اجلامعات واملعاهد العليا.
يف  واأثره  )الوقف  البحث  هذا  ويناق�ض   
طرق  العليا(  واملعاهد  اجلامعات  موارد  تنمية 
العليا،  واملعاهد  اجلامعات  موارد  تنمية  واأ�ساليب 
جديدة  متويلية  وموارد  م�سادر  اإيجاد  وكيفية 

لتحقيق اأهدافها وغاياتها املنوطة بها.
 

مقدمـــــــة
اإن احلمد لله نحمده ون�ستعينه، ون�ستغفره   
ومن  اأنف�سنا،  �سرور  من  بالله  ونعوذ  اإليه،  ونتوب 
ومن  له،  م�سل  فال  الله  يهده  من  اأعمالنا،  �سيئات 
ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد اأن ال اإله اإال الهم وحده 
ور�سوله.  عبده  حممدًا  اأن  واأ�سهد  له،  �سريك  ال 
وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد الذي اأر�سله الله 
باإذنه  الله  اإىل  وداعيًا  ونذيرًا،  ب�سريًا  كافة  للنا�ض 
و�سراجًا منريًا، وعلى اآله و�سحبه، ومن �سار على 

نهجه ودعا بدعوته و�سلم ت�سليمًا كثريًا.
اأما بعد:

احلياة  يف  ومنهجه  امل�سلم  عقيدة  فاإن   
ونظرته اإىل الدنيا باعتبارها ممرًا ومزرعة لالآخرة، 
ر�سيده  وتعظيم  زيادة  اإىل  ال�سعي  على  حت�سه 
والقربات  اخلريية  االأعمال  خالل  من  االآخرة،  يف 

ملخ�س البحث
ر  اإن الوقف االإ�سالمي يعد نظامًا ن�ساأ وتطوَّ  
رفت االأوقاف  يف ظل احل�سارة االإ�سالمية، وقد عمُ
منوًا  االإ�سالمية  الع�سور  وعرب  النبوة  عهد  منذ 
وتنّوعًا وات�ساعًا كبريًا، حيث مل تقت�سر على العناية 
بفئات املجتمع فح�سب، بل تعدتها اإىل العناية بكل ما 
يعتمد عليه النا�ض يف معي�ستهم، وغطى بانت�ساره 
والعلمية،   ، ال�سرعية   : احلياة  جوانب  خمتلف 
وال�سيا�سية،  واالإن�سانية،  وال�سحية،  والثقافية، 

واالقت�سادية، واالجتماعية، واخلدمية، وغريها.
قادتها  التي  التاأريخية  التجربة  وبا�ستقراء   
االأمة االإ�سالمية مع الوقف على التعليم نلحظ بو�سوح 
النجاح الباهر والدور الفاعل واملوؤثر الذي قامت به 

االأوقاف يف منو وات�ساع احلركة التعليمية.
االإنفاق  قلَّ  احلا�سر  الع�سر  يف  اأنه  اإال   
وات�ساع  املوارد،  يف  ال�سح  ب�سبب  التعليم  على 
العربية  البالد  يف  البطالة  وتف�سي  الفقر،  دائرة 
دور  تقلي�ض  على  �سلبًا  انعك�ض  مما  واال�سالمية، 

اجلامعات واملعاهد العليا. 
ونظرًا ملا �سبق فاإن االأمر يتطلب البحث عن   
اجلامعات  لتمويل  موارد  لتوفري  واآليات  اأ�ساليب 
واملعاهد العليا، للقيام بدورها املنوط بها، وبداًل من 
باأحكام  والتزامًا  االأفكار  من  امل�ستورد  عن  البحث 
اإىل  التوجه  يتطلب  االأمر  فاإن  االإ�سالم  وتوجهات 
كثرية  وهى  واأ�ساليب  نظم  من  ال�سريعة  قررته  ما 
ال�سدقات  و�سائر  والوقف  الزكاة  مثل  ومتعددة 
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اأهمية مو�شوع البحث:
تظهر هذه االأهمية باخت�سار يف االأمور التالية:

وذلك   ، الوقف  بنظام  العلم  اأهل  اهتمام  	•
امل�سلمني  عند  واآثار حميدة  مكانة عظيمة  له من  ملا 

على مر الع�سور االإ�سالمية.
م�سادر  اأهم  من  التعليم  على  الوقف  نظام  يعد  	•
واإليه  االإ�سالمي،  النموذج  يف  التعليم  متويل 
يعود الف�سل – بعد الله – يف كل ما حتقق من 
االإ�سالمي  العامل  �سهدها  وا�سعة  علمية  نه�سة 

يف موؤ�س�سات التعليم املختلفة 
حث اأ�سحاب االأموال واملو�سرين على حت�سيل  	•
خالل  من  اأموالهم  بوقف  واإقناعهم  القربات 
اخلرّيية  منزلة  لنيل  املختلفة  الوقف  جماالت 

التي متيزت بها االأمة االإ�سالمية.
اأهداف البحث:

ميكن اإجمال االأهداف يف االأمور التالية: 
اإحياء  خالل  من  التعليمي  باملجال  النهو�ض  	•

نظام الوقف .
لتحقيق  اإيجاد م�سادر وموارد متويلية جديدة  	•

اأهداف اجلامعات واملعاهد العليا . 
به  قامت  الذي  واملوؤثر  الفاعل  الدور  اإظهار  	•
احلركة  وات�ساع  منو  يف  التعليمية  االأوقاف 

التعليمية
�سناعة  يف  لالأوقاف  ال�سامية  املكانة  اإبراز  	•
العظيمة  واإ�سهاماته  االإ�سالمية،  احل�سارة 
ن�سر  خالل  من  الوقفية  املوؤ�س�سات  تطوير  يف 
واملو�سرين  عامة،  املجتمع  اأفراد  بني  الوعي 
جارية  �سدقة  الوقف  باأن  وتعريفهم  خا�سة، 

وقربة اإىل الله تعاىل.

ال�سدقات،  ومنها  االآخرة  يف  ر�سيده  تزيد  التي 
من  يعترب  الذي  الوقف،  مقدمتها  يف  ياأتي  والتي 
واأبرز روافد اخلري وال�سمان االجتماعي يف  اأهم 
املجتمع امل�سلم، كما اأنه يف الوقت نف�سه من اأعظم 

م�سادر االأجر والثواب للم�سلم. 
يف  م�سرقة  �سورًا  الوقف  اأظهر  وقد   
تاريخ احل�سارة االإ�سالمية، اإال اأنه قد �سهد بع�ض 
التي  اال�ستعمارية  احلقبة  اإبان  والركود  الرتاجع 
ولكن  االإ�سالمي،  العامل  بقاع  بع�ض  على  خيمت 
يف االآونة االأخرية قد �سهد العامل االإ�سالمي توجهًا 
جادًا يهدف اإىل اإحياء هذه املوؤ�س�سة وتفعيل دورها 
االجتماعي واالقت�سادي والتعليمي، فهو يعترب من 

اأهم روافد التمويل للم�ساريع اخلريية. 
تلعب  العليا  واملعاهد  اجلامعات  اأن  ومبا   
ال�سرقية  املجتمعات  تنمية  يف  موؤثرا  قياديًا  دورًا 
لها  ميزانيات  تخ�س�ض  احلكومات  فاإن  والغربية، 
لكي توؤدي دورها املنوط بها، لكن هذه امليزانيات 
مل تعد كافية وال حتقق طموحات اجلامعات واملعاهد 

العليا. 
لذلك جلاأت اجلامعات اإىل تنويع م�سادرها   
املالية لكي حتقق ا�ستقاللها املايل وبالتايل حتقيق 
من  ميكن  التي  التمويلية  امل�سادر  ومن  اأهدافها، 
الوقف  نظام  اجلامعات،  اأهداف  حتقيق  خاللها 
مد  يف  املهمة  القنوات  من  باعتباره  االإ�سالم،  يف 
لكي  املادية  باالإمكانات  العليا  واملعاهد  اجلامعات 

توؤدي ر�سالتها ب�سورة منتظمة.
الدرا�سة  هذه  تاأتي  املنطلق  هذا  ومن   
اجلامعات  موارد  تنمية  يف  الوقف  اأثر  بعنوان: 

واملعاهد العليا.  
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االإر�سادية  واالأ�ساليب  الطرق  االأول:  املطلب 
والتوعوية.

املطلب الثاين: الطرق واالأ�ساليب االإعالمية.
املطلب الثالث: الطرق واالأ�ساليب اال�ستثمارية.

املبحث الرابع: اأثر الوقف يف تنمية موارد اجلامعات 
واملعاهد العليا.

اجلامعات  اإن�ساء  يف  الوقف  اأثر  االأول:  املطلب 
واملعاهد العليا وتطورها.

احلركة  تن�سيط  يف  الوقف  اأثر  الثاين:  املطلب 
العلمية و�سد حاجات االأ�ساتذة.

املطلب الثالث: اأثر الوقف يف اإن�ساء املكتبات ودعم 
حركة التاأليف.

اخلامتة: وت�ستمل على اأهم النتائج والتو�سيات.
 

املبحث االأول 
مفهوم الوقف يف االإ�شالم

املطلب االأول
تعريف الوقف

اأواًل: تعريفه لغة :
الوقف يف اللغة ياأتي مبعاٍن عدة منها: 

ال�سكون: يقال: وقفت الدابة تقف ووقوفًا اإذا   /1
�سكنت2. 

اإذا  املنع: يقال وقفت الرجل عن ال�سيء وقفًا   /2
منعته عنه3.

كنت  الذي  االأمر  عن  اأوقفت  تقول:  االإقالع:   /3
فيه، اأي اأقلعت، واأوقف عنه: اأم�سك واأقلع4.

يقال:  للوقف،  املعاين  اأقرب  وهو  احلب�ض:   /4
وقفًا:  الدابة  ووقفت  حب�سته.  اأي  كذا،  وقفت 
الله5، ومنه قولـــــه تعاىل:  حب�ستها يف �سبيل 

اأهاًل  لتكون  مناحيها  كافة  يف  باالأمة  االرتقاء  	•
نحو  االإن�سانية  وقيادة  الرباين  املنهج  لتفعيل 

عمارة الكون.
منهج البحث:

يف  اال�ستقرائي  املنهج  ا�ستخدمت   
ا�ستق�ساء املعلومات املتعلقة بنظام الوقف ومفاهيمه 
وجماالته ودوره وطرقه الفاعلة يف دعم اجلامعات 
الو�سفي  املنهج  ا�ستخدمت  كما   ، العليا  واملعاهد 
التحليلي يف تو�سيف عنا�سر ومفردات مو�سوع 
النتائج  اإىل  للو�سول  وحتليلها  و�سرحها  البحث 

والتو�سيات. 
خطة البحث:

اأن  الأهدافه  حتقيقًا  البحث  طبيعة  اقت�ست      
يتم تق�سيمه اإىل اأربعة مباحث بني مقدمة وخامتة، 

على النحو التايل: 
املقدمة: وتناولت اأهمية املو�سوع واأهدافه ومنهجه 

وخطة البحث.
املبحث االأول: مفهوم الوقف يف االإ�سالم

املطلب االأول: تعريف الوقف.
املطلب الثاين: حكمه وم�سروعيته.

املطلب الثالث: اأهميته ومقا�سده.
احلركة  دعم  يف  الوقف  جماالت  الثاين:  املبحث 

العلمية .
املطلب االأول: الوقف على دور العلم.

املطلب الثاين: الوقف على االأ�ساتذة وطالب العلم .
واملكتبات  العلمية  الكتب  وقف  الثالث:  املطلب 

والوقف عليها.
لتفعيل  الداعمة  واالأ�ساليب  الطرق  الثالث:  املبحث 

دور الوقف.
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والناظر اإىل هذه التعريفات يلحظ اأن »قوام الوقف 
فال  العني  حب�ض  املتقاربة،  التعريفات  هذه  يف 
تنتقل  وال  والهبة،  والرهن،  بالبيع،  فيها  يت�سرف 
على  الوقف  جلهات  ت�سرف  واملنفعة  باملرياث، 
راأي  �ساحب  ولكل  الواقفني«12.  �سروط  مقت�سى 
ي�ست�ساغ  ال  وعقلية  نقلية  اأدلة  من  عليه  ي�ستند  ما 

ب�سطها يف هذا املقام.    
املطلب الثاين

حكمه وم�شروعيته
اأواًل: حكمه:

ال�سلف  من  الفقهاء  جمهور  بني  خالف  ال   
ومن بعدهم باأن الوقف جائز �سرعًا13. 

اأهل  »واأكرث  الله:  رحمه  قدامة  ابن  قال   
ب�سحة  القول  على  بعدهم  ومن  ال�سلف  من  العلم 

الوقف«14.
واختلفوا يف حكمه، اإال اأن ال�سحيح جواز   
تقرب به اإىل  الوقف والندب اإليه؛ الأنه من اأح�سن ما يمُ

الله تعاىل15. 
وعلى هذا فاإنه ال خالف بني االأئمة االأربعة   
يف اأن الوقف م�سنون ف�ساًل عن م�سروعيته، واأنه 
رحمه  ال�سوكاين  االإمام  قال  تعاىل،  الله  اإىل  قربة 
الله:« اعلم اأن ثبوت الوقف يف هذه ال�سريعة وثبوت 

كونه قربة اأظهر من �سم�ض النهار«16.
اإن  الوقف:  حكم  يف  القول  وخال�سة   
جمهور الفقهاء17 من ال�سافعية واملالكية واحلنابلة 
واحلنفية- اإال رواية عن اأبي حنيفة وزفر18- يقولون 
اإن الوقف جائز �سرعًا واأن اأ�سل م�سروعيته ثابت 

بالكتاب وال�سنة واإجماع ال�سحابة والقيا�ض.

ُئولُوَن} )ال�ش�ف�ت: 24( {َوقُِفوُهمنْ إِنَُّهم مَّسنْ
كلمات  والّت�سبيل  والتحبي�ض  والوقف   
مرتادفة وهي مبعنى واحد، وهو: احلب�ض واملنع6. 
وهو فعل يدل على التاأبيد بحيث اإنه اإذا قيل: وقف 
ال  حبي�سًا  جعلها  اأنه  منه  يفهم  وقفًا،  اأر�سه  فالن 

تباع وال تورث. 
ث�نيً�: تعريفه ا�شطالحً�: 

اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريفهم للوقف،   
وال�سبب يف ذلك هو اختالف مذاهبهم يف الوقف، 
من حيث حكمه )اللزوم وعدمه(، ومن حيث ملكية 
اأن  واالأجدر  تكّونه،  �سروط  اأو  الوقف،  بعد  العني 
نذكر تعريفه عند الفقهاء االأربعة ثم نرجح ما نراه 

منا�سبًا : 
التمليك  عن  اململوك  »حب�ض  باأنه  احلنفية  عّرفه   -1

من الغري«7 .
عّرفه املالكية باأنه« اإعطاء منفعة �سيٍء مدة وجوده   -2

الزمًا بقاوؤه يف ملك معطيها ولو تقديرًا«8.
عّرفه ال�سافعية باأنه: »حب�ض مال ميكن االنتفاع   -3
به مع بقاء عينه بقطع الت�سرف يف رقبته على 

م�سرف مباح«9.
وت�سبيل  االأ�سل  »حتبي�ض  باأنه:  احلنابلة  عّرفه   -4

املنفعة«10 .
وهذا التعريف االأخري يف تقديري هو اأجمع   

تعريف ملعانـي الوقـف، و�سبب ترجيحنا له:
)احب�ض   : لعمر  النبي  قول  من  ماأخوذ  كونه  اأ/ 

اأ�سلها و�سبل ثمرتها(11. 
اأنواع  جميع  ي�ستغرق  احلديث  معنى  والأن  ب/ 

االأحبا�ض واالأوقاف.
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ث�نيً�: ال�شنة املطهرة. 
عن اأن�ض ابن مالك اأن اأبا طلحة قال : »يا ر�سول   /1
الله اإن الله تعاىل يقول : {َلن َتَنالُوانْ النْربَّ َحتَّى 
 َفِإنَّ اللهَّ 

ٍ
ء تُنِفُقوانْ مَّا ُتِبُّوَن َوَما تُنِفُقوانْ ِمن َشينْ

اإىلَّ  اأموايل  اأحب  واأن  )اآل عمران: 92(  َعلِيٌم}  بِِه 
ِبريمُ َحاَء واإنها �سدقة لله اأرجو برها وذخرها 
عند الله ف�سعها يا ر�سول الله حيث اأراك الله 
فقال: )بٍخ بٍخ ذلك مال رابح مرتني وقد �سمعت 
االأقربني(  يف  جتعلها  اأن  اأرى  واإين  لَت  قمُ ما 
فقال اأبو طلحة اأفعلمُ يا ر�سول الله فق�سمها اأبو 

طلحة يف اأقاربة وبني عمه«19
اأر�ض  من  اأر�سًا  اأ�ساب  عمر  اأن  عمر  ابن  عن   /2
خيرب فقال: »يار�سول الله اأ�سبت اأر�سًا بخيرب 
مل اأ�سب مااًل قط هو ًاْنَف�ضمُ عنـدي منه فما تاأمرين 
وت�سدقت  اأ�سلها  �ْسَت  َحبَّ �سئت  )اإن  فقال:  به؟ 
بها(20. فت�سدق بها عمر اأنه ال يباع اأ�سلها وال 
يبتاع وال يورث وال يوهب قال فتـ�سدق به عمر 
يف الفقراء ويف القربى ويف الرقاب ويف �سبيل 
مـن  على  جناح  ال  ال�سبيل  وابن  وال�سيف  الله 
�سديقًا  يطعم  اأو  باملعروف  منها  ياأكل  اأن  وليها 

غري متمول فيه ويف لفظ متاأثل مااًل«21. 
ما روي عن اأبي هريرة قال : قال ر�سول الله:   /3
اإال من ثالث :  اآدم انقطع عمله  »اإذا مات ابن 
�سالح  ولد  اأو  به  يتنفع  علم  اأو  جارية  �سدقة 

يدعو له«22.
من  قال:«  الله  ر�سول  اأن  هريرة  اأبي  عن   /4
احتب�ض فر�سًا يف �سبيل الله اإميانًا واحت�سابًا، 
يوم  ميزانه  �سبعه وريه وروثه وبوله يف  فاإن 

القيامة ح�سنات«23.

ثانيًا: م�شروعيته: 
الكرمي  بالقراآن  الوقف  م�سروعية  ثبتت   

وال�سنة النبوية واإجماع العلماء والقيا�ض.
اأواًل: القراآن الكرمي . 

ِمن  َأنِفُقوانْ  آَمُنوانْ  الَِّذيَن  َأيَُّها  {يَا  تعاىل:  قوله   /1
َن 

مِّ
م َلُكم  َنا  َرجنْ َأخنْ َومَّا  َكَسبنُْتمنْ  َما  َباِت 

مِّ
َطي

ِض} )البقرة: 267(.  األرنْ
مَّا  تُنِفُقوانْ  َحتَّى  النْربَّ  َتَنالُوانْ  {َلن   : تعاىل  قوله   /2

ُتِبُّوَن} )اآل عمران: 92( .
َفألنُفِسُكمنْ   ٍ َخرينْ ِمننْ  تُنِفُقوانْ  {َوَما  تعاىل:  قوله   /3
ِمننْ  تُنِفُقوانْ  َوَما   ِ ِه اللهّ ابنْتَِغاء َوجنْ تُنِفُقوَن إالَّ  َوَما 
َلُموَن} )البقرة: 272(. ٍ يَُوفَّ إِلَينُْكمنْ َوَأنُتمنْ ال ُتظنْ َخرينْ

إالَّ  نَّنَْواُهمنْ  ن 
مِّ
م َكِثريٍ  ِف  َخرينَْ  {الَّ  تعاىل:  قوله   /4

َبينَْ  اَلٍح  ِإصنْ َأونْ  َمعنُْروٍف  َأونْ  بَِصَدَقٍة  َأَمَر  َمننْ 
 ِ اللهّ َمرنَْضاِت  ابنَْتَغاء  َذلَِك  َيفنَْعلنْ  َوَمن  النَّاِس 

راً َعِظيمًا} )الن�ش�ء: 114(. َفَسونَْف نُؤنْتِيِه َأجنْ
وغريها من االآيات الكرمية التي حتث على   
فيه،  املحتاجني  باأيدي  واالأخذ  باملجتمع  العناية 

واالإنفاق على الفقراء وامل�ساكني. 
اأن فيها  ووجه االإ�ستدالل من هذه االآيات:   
دعوة لالإنفاق يف اأوجه اخلري والرب، والتحذير من 
�سح النف�ض االأمارة بال�سوء، وفيها تنبيه للم�سلمني 
باأهمية بذل املال يف الدنيا قبل اأن ياأتي يوم القيامة 
ومن  عميم.  خري  من  فاتهم  ما  على  فيتح�سرون 
اأعظم اأبواب اخلري، الوقف على جهات اخلري ابتغاء 
الرباين  للتوجيه  وا�ستجابة  تعاىل،  الله  مر�ساة 
اإىل  فيها  والوجود  موت  اإىل  احلياة  الأن  احلكيم؛ 

عدم، والبقاء اإىل فناء.
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املطلب الثالث
اأهميته ومق��شده

اأواًل: اأهميته : 
احل�سارة  مظاهر  اأهم  من  الوقف  يعترب   
اإرادة  عن  يعربرِّ  الذي  االأ�سا�ض  فهو  االإ�سالمية؛ 
العميق  اإح�سا�سه  امل�سلم، وعن  االإن�سان  اخلري يف 

بالت�سامن مع املجتمع االإ�سالمي. 
يقف  االإ�سالمية  احل�سارة  يف  والناظر   
منده�سًا اأمام االآثار العظيمة للوقف يف حياة االأمة 
العملية،  اأو  النظرية  الناحية  من  �سواء  االإ�سالمية، 
عهد  منذ  االإ�سالمي  املجتمع  يف  الوقف  اأدى  فقد 
وظيفته  هذا،  يومنا  اإىل  الرا�سدة  واخلالفة  النبوة 
�سواء يف جمال  املجتمع  ب�سد حاجة  وذلك  كاملة؛ 
ال�سبيل  وابن  وامل�ساكني  الفقراء  على  ال�سدقة 
الله من  واملحتاجني، وما يتطلبه اجلهاد يف �سبيل 
بامل�ساهمة  اأو  والكراع،  ال�سالح  من  والعتاد  العدة 
االإ�سالم  بالد  احل�سارية يف  االإجنازات  اأغلب  يف 
اأوربا واأغلب بالد العامل تعي�ض يف  اأن كانت  وقت 
ع�سر الظلمات_ فقد �ساهم يف ن�سر العلم واملعرفة 
واملكتبات  وامل�ساجد  املدار�ض  على  بالوقف  وذلك 
وعلى  الكرمي،  القراآن  لتحفيظ  والكتاتيب  العامة 
ْكَمة  احْلِ ودور  الفلكية  املرا�سد  وعلى  العلم،  طلبة 
وامل�ست�سفيات التعليمية؛ لتعليم الطب، والتمري�ض، 

وتطوير علم ال�سيدلة والكيمياء وعلم النبات26. 
كما تظهر اأهمية الوقف يف م�ساهمته الفّعالة   
يف حفظ مباديء االإ�سالم ورقي املجتمع االإ�سالمي 
وتقدمه، ويف ن�سر االإ�سالم والدعوة اإليه، ومقاومة 
املوجه  والنف�سي  الفكري  والهدم  التب�سري  عمليات 

اإىل بالد االإ�سالم من اأعدائها.

ث�لثً�: االإجم�ع :
يف  املتقدمني  العلماء  بني  خالف  علم  يمُ مل   
من  العلم  اأهل  عند  الواردة  باالأحاديث  العمل  عدم 

اأ�سحاب النبي يف �ساأن الوقف.
عليهم  ال�سحابة  و�سائر  االأربعة  الفقهاء  اأجمع  فقد 
اأوقف  حيث  الوقف،  م�سروعية  على  الر�سوان 
وعمر  بكر  اأبو  منهم  النبي  اأ�سحاب  من  جمموعة 
جبل  بن  ومعاذ  العوام  بن  والزبري  وعلي  وعثمان 
وزيد بن ثـابت وعائ�سة واأم �سلمة و�سفية واأم حبيبة 
زوجات ر�سول الله واأ�سماء بنت اأبي بكر و�سعد بن 
اأبي وقا�ض وخـالد بن الوليد وجـابر بن عبد الله بن 
اأ�سحاب  من  وغريهم  الدو�سى  اأروى  واأبو  الزبري 

ر�سول الله24.
رابعً�: القي��س :

امل�ساجد  بناء  اأن  على  الفقهاء  »اتفق   
اأ�سل يف وقف  اأر�سها من ملكية واقفها  واإخراج 
بثمرتها،  والت�سدق  اأ�سولها،  وحب�ض  االأ�سل، 
اأحكام  من  القليل  اأن  ويالحظ  غريه  عليه  فيقا�ض 
الوقف ثابتة بال�سنة، ومعظم اأحكامه ثابتة باجتهاد 
واال�ست�سالح  اال�ستح�سان  على  باالعتماد  الفقهاء 

والعرف«25 .
من  اأدلة  من  اآنفًا  تقدم  ما  فاإن  هذا  وعلى   
على  توؤكد  والقيا�ض  واالإجماع  وال�سنة  الكتاب 
م�سروعية الوقف، واأنه نظام اإ�سالمي متميز م�ستمد 

من الكتاب وال�سنة واالإجماع والقيا�ض.
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دائم وم�ستمر لتحقيق غر�ض مباح من اأجل م�سلحة 
معينة. 

واملقا�سد اخلا�سة للوقف هي:
1-  يف الوقف �سمان لبقاء املال ودوام االنتفاع به 
واال�ستفادة منه مدة طويلة؛ الأن ال�سيء املوقوف 
حمبو�ض موؤبدًا على ما ق�سد له، ال يجوز الأحد 

الت�سرف فيه.
حثتنا  وقد  عليه،  للموقوف  بّر  الوقف  يف    -2
فبالرب  فيه؛  الرّب ورّغَبت  املطهرة على  ال�سريعة 
تدوم �سلة النا�ض، وتنقطع البغ�ساء، ويتحابون 

فيما بينهم.
3-  ا�ستمرار النفع العائد من املال املحب�ض؛ فاالأجر 
والثواب م�ستمر للواقف حيًا اأو ميتًا، وم�ستمر 
النفع للموقوف عليه، واالنتفاع منه متجدد على 

مدى االأزمنة.
االإ�سراف  من  وحمايته  للمال  الوقف  حمافظة    -4
والت�سرف فيه؛ فيبقى املال وت�ستمر اال�ستفادة 
تاأمني  ومن  له،  اأجره  جريان  ومن  ريعه،  من 
ي�سمنه،  ثابت  مورد  باإيجاد  ذريته  م�ستقبل 

ويكون واقيًا لهم عن احلاجة والفقر.
باالإنفاق والت�سدق يف وجوه  الله  اأمر  امتثال    -5
الرب، وامتثال اأمر نبينا حممد بال�سدقة واحلث 
وبهذا  الوقف،  من  املقا�سد  اأعلى  وهذا  عليها، 
االأجر  حل�سول  �سببًا  الوقف  يكون  االمتثال 
وحمو  ـ  وتعاىل  �سبحانه  ـ  الله  من  والثواب 

ال�سيئات28.
6-  يف الوقــــف �سلـــــة لالأرحــــام، حيث يقول الله 
َحامِ َبعنُْضُهمنْ َأونْىل بَِبعنٍْض}  تعاىل: {َوُأونْلُوانْ األرنْ
معلقة  الرحم   « احلديث:  يف  وجاء   )75 )االأنف�ل: 

من  ابتداء  وتعددت  الوقف  اأغرا�ض  تنوعت  ولقد 
االجتماعية  احلياة  لت�سمل  الهجري  الثاين  القرن 
جمرد  من  الوقف  انطلق  فقد  والدينية؛  والعلمية 
االهتمام مبا عرف يف تاريخ الوقف بالوقف الذري 
ليكون وقفًا عامًا �ساماًل بنفعه جميع طبقات املجتمع 

االإ�سالمي.
يدعو  االإ�سالم  دين  اأن  فيه  ال�سك  ومما   
العموم  وهذا  وال�سمول،  والعاملية  االإن�سانية  اإىل 
مبا  املرء  متطلبات  مع  يتم�سى  اأن  البد  وال�سمول 
اإن�سانيته وعزته يف الدارين؛ لذلك جاءت  يحقق له 
وما  ال�سليمة،  حاجته  مع  متفقة  االإ�سالم  اأحكام 
يف  اأو  دينه  اأمور  يف  �سواء  العبد  م�سالح  يحقق 

م�ساحله الدنيوية.
االأمة  مل�سالح  حتقيقًا  الوقف  يف  اإن   
االإ�سالمية، وتوفريًا الحتياجاتهم، ودعمًا لتطورها، 
دعم  من  يوفره  مبا  وذلك  وحت�سرها؛  ورقيها، 
اأن  ذلك  العلمية؛  واأبحاثها  االإمنائية،  مل�سروعاتها 
الوقف ال يقت�سر على اأماكن العبادة ورعاية الفئات 
لي�سمل  نفعه  املحتاجة ونحوهم فح�سب، واإمنا ميتد 
كثريًا من املجاالت االإمنائية واالجتماعية التي تخدم 
الب�سرية، وتن�سط االقت�ساد، فهو ميثل بوؤرة النه�سة 
العربية واالإ�سالمية على  العلمية والفكرية والثقافية 
مدار القرون، ويقوم بدور حجر االأ�سا�ض يف بنيتها؛ 
وعلماء  ووزراء  حكام  من  الواقفون  اأ�سهم  حيث 
واأفراد يف م�ساندة امل�سرية العلمية، وبالتايل اإتاحة 

املعرفة لكافة طبقات املجتمع دون اأدنى متييز27.  
ثانيًا: مق��شده :

ومقا�سد  عام،  مق�سد  مق�سدان،  للوقف   
خا�سة: اأما املق�سـد العـام للوقف: فهو اإيجاد مورد 
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املبحث الثاين
جم�الت الوقف يف دعم احلركة العلمية 

املطلب االأول
الوقف على اإن�ش�ء دور العلم

العلم من ال�سرورات التي تقوم عليها حياة   
االأمم واالأفراد، وحاجة النا�ض اإليه تتعدى كل حاجة، 
االإن�سان  الأن  �سرورة؛  كل  فوق  اإليه  و�سرورتهم 
بالعلم يعبد الله ويوحد، ويعرف حقه وميجد، وهو 
وقربة  ال�سرعية،  العلوم  من  كان  اإن  ذاته  قربة يف 
تكون  التي  االأخرى  العلوم  من  كان  اإن  ملق�سده 
العربية  اللغة  كعلم  ال�سرعية:  العلوم  و�سائل  من 
امل�سلمون  يحتاجها  التي  العلوم  من  اأو  وفروعها، 
والطب  الهند�سة  كعلم  املختلفة:  ب�سوؤونهم  للقيام 

وغريها، مما يكون �سببًا يف رقيهم وتقدمهم. 
وِر  وبناء على هذا فاإن الوقف على اإن�ساء دمُ  
الِعلم واملوؤ�س�سات التعليمية التي تعنى بهذه العلوم، 
يكون من الوقف على جهة بر وطاعة، فيكون بذلك 

وقفًا م�سروعًا34.
وهذا مقت�سى ما ذكره الفقهاء _رحمهم   
اإذا  م�سروع  فهو  اجلهة،  على  الوقف  يف  الله_ 
فيكون  وطاعة،  بر  عليها  املوقوف  اجلهة  كانت 
الوقف على اإن�ساء دور العلم واملوؤ�س�سات التعليمية 
داخاًل يف ذلك؛ الأن من الرب والطاعة والتقرب اإىل 

الله: ن�سر العلم وت�سهيل طريقه. 
ومن االأدلة التي ميكن اأن يمُ�ستدل بها على   

ذلك : 
قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اإذا مات االإن�سان   /1
انقطع عمله اإال من ثالث: اإال �سدقة جارية، اأو 

علم ينتفع به، اأو ولد �سالح يدعو له«35

ومن  الله،  و�سله  و�سلني  من  تقول  بالعر�ض 
قطعني قطعه الله«29. 

وال�سلة ت�سمل العطف والرحمة، ولذا فقد اأمر   
�سلوات الله و�سالمه عليه اأبا طلحة االأن�ساري 
اأبو  به  فت�سدق  االأقربني«  يف  فاجعله   « بقوله: 

طلحة على ذوي رحمه..30.
اأموال  على  باحلفاظ  لالأوالد  رعاية  الوقف  يف   -7
من  كثريًا  الأن  ال�سياع؛  من  موته  بعد  املورث 
اإ�سرافًا  التي ورثوها  االأموال  يتلفون  الوارثني 
النا�ض،  يتكفف  عالة  اأحدهم  يظل  ثم  وبدارًا، 
وهذا ما قاله زيد بن ثابت: » مل نر خريًا للميت 
امليت  اأما  املوقوفة؛  احلب�ض  هذه  من  للحي  وال 
فيجري اأجرها عليه، واأما احلي فتحب�ض عليه وال 
توهب وال تورث وال يقدر على ا�ستهالكها«31.

واملدار�ض  واملعاهد  امل�ساجد  على  الوقف    -8
االأيتام،  ومالجيء  العجزة  ودور  وامل�سايف 
كل هذا مما ي�سمن لهذه املرافق العامة بقاءها 

و�سيانتها.
ثوابها  ي�سري  التي  القربات  من  الوقف  اأن   -9
للمح�سنني يف حياتهم الدنيا وبعد املوت جزاء 

مبا قدمت اأيديهم32.
االأحباب،  بر  الدنيا  الوقف يف  يتحقق يف   -10
الوقف  ويف  الثواب،  حت�سيل  االآخرة  ويف 
تنتاب  التي  امل�ساكل االجتماعية  لكثري من  حل 

املجتمع يف كل ع�سر وحني33.
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ِ َواللهُّ َعلِيٌم َحِكيٌم} )التوبة: 60(: )وقال  َن اللهّ
مِّ
َفِريَضًة م

غ القادر على الك�سب لطلب  كثري من الفقهاء اإن َتَفرَّ
العلم اأمُعطي من الزكاة، الأن العلم داخل يف اجلهاد 

يف �سبيل الله(38.
الث�ين: وقف املنقوالت39 يف هذا املجال، كوقف 

االأجهزة والكتب والو�سائل التعليمية. 
التي  كثري-  -وغريها  االأدلة  بع�ض  فهذه   
على  الوقف  م�سروعية  على  بها  اال�ستدالل  ميكن 
اإن�ساء دور العلم وموؤ�س�سات التعليم، مما يدل على 
اأنه من الوقف امل�سروع واجلائز، ومن القربات التي 

يتقرب بها اإىل الله عز وجل.
وخال�سة القول فاإن الوقف على دور العلم   
اإن كان من العقار فاإنه ياأخذ حكم وقف العقار، واإن 
كان من املنقوالت فاإنه يدخل يف حكم وقف املنقول، 
االأموال،  وقف  يف  يدخل  نقدًا  املوقوف  كان  واإن 
وكلها م�سائل تطرق لها العلماء يف مباحث الوقف، 
ياأخذ  اأن  ميكن  هنا  ومن  اجلواز،  فيها  وَتَرَجح 

املوقوف على اإن�ساء دور العلم احلكم نف�سه. 
املطلب الثاين

الوقف على االأ�ش�تذة وطالب العلم
االأ�ساتذة والعلماء وطالب العلم جن�ض واحد   
ا�ستحقاقاتهم  لهم  الوقف، ولذلك ت�سرف  باب  يف 
من الوقف بال�سوية؛ الأن اأخذهم من غلة الوقف من 
باب اال�ستحقاق بهذا الو�سف ال من باب االأجرة40. 
وحكم الوقف على االأ�ساتذة وطالب العلم ال يخلو 

من حالتني: 
احل�لة االأوىل: اأن يكون الوقف على معني منهم، 
�سواء كانوا جماعة اأو �سخ�سًا، فيقول الواقف: هذا 

املدار�ض  اإن�ساء  اجلارية  ال�سدقات  فمن   
ببناء  للمتربع  فيكون  واجلامعات،  واملعاهد 
موؤ�س�سة من املوؤ�س�سات التعليمية لتكون وقفًا 

مثل اأجورهم واأجور من تعلم منهم. 
عن اأبي هريرة قال: قال ر�سول الله: »اإن مما   /2
يلحق املوؤمن من عمله وح�سناته بعد موته: علمًا 
علمه ون�سره، وولدًا �ساحلًا تركه، وم�سحفًا 
ال�سبيل  البن  بيتًا  اأو  بناه،  م�سجدًا  اأو  ورثه، 
من  اأخرجها  �سدقة  اأو  اأجراه،  نهرًا  اأو  بناه، 

ماله يف �سحته وحياته من بعد موته«36. 
فالوقف على اإن�ساء دور العلم من ن�سر العلم،   
اأبرز  ومن  امل�ساجد،  بناء  على  نمُ�ض  وقد 
اأن�سطتها اأداء العبادات، وتعليم الِعلم، فيكون 
بناء املدار�ض واجلامعات واملعاهد العليا داخاًل 
يف ذلك؛ الأنه قيام مبهمة من مهمات امل�ساجد. 
الوليد  بن  خالد  ق�سة  يف  هريرة  اأبي  عن   /3
حينما اأخرب النبي عليه ال�سالة وال�سالم اأنه احتب�ض 
اأدراعه واأعتده يف �سبيل الله37 وهذا احلديث ميكن 

اال�ستدالل به على اأمرين: 
�سبيل  يف  اجلهاد  على  الوقف  م�سروعية  االأول: 
بالعلم،  اأن اجلهاد نوعان: جهاد  املعلوم  الله، ومن 
العلم  دور  على  الوقف  فيكون  بال�سنان.  وجهاد 
كل  ي�سمل  الله  ف�سبيل  بالعلم،  اجلهاد  يف  داخاًل 
الله تعاىل واإىل مر�ساته، ومن  اإىل  طريق مو�سل 

ذلك العلم. 
-رحمه  ال�سعدي  عبدالرحمن  ال�سيخ  قال   
َدَقاُت  الصَّ ا  {إِنََّ  : تعاىل  لقوله  تف�سريه  يف  الله- 
ُقُلوبُُهمنْ  َؤلََّفِة  َوالنُْ َعَلينَْها  َوالنَْعامِلَِي  َساِكيِ  َوالنَْ لِلنُْفَقَراء 
بِيِل  ِ َوابنِْن السَّ َقاِب َوالنَْغاِرِمَي َوِف َسبِيِل اللهّ

مِّ
َوِف الر
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مذهب  وهو  بذلك43،  احلنفية  �سرح  وقد   
الغني44؛  على  الوقف  �سحة  يرون  الأنهم  املالكية؛ 
يظهر  اأن  ي�سرتطون  ال  الأنهم  ال�سافعية45؛  ومذهب 
وكذلك  ال�سورة،  هذه  يف  ظاهر  وهو  القربة،  ق�سد 
وهو  امل�ساألة،  هذه  نظري  على  ن�سوا  الأنهم  احلنابلة؛ 
امل�سجد اإذا وقفه لعموم امل�سلمني، فيدخل الواقف يف 
جملتهم46. فيكون هذا احلكم اتفاقًا من االأئمة، ومن مل 

ي�سرح به منهم فلعل مرد ذلك اإىل و�سوح احلكم . 
الثانية: وهي اال�ستفادة من  ال�سورة  واأما   
غلة املوقوف: فاإن كان االأ�ساتذة وطالب العلم فقراء 
ثابت،  مايل  دخل  لهم  يكن  مل  اإن  الغالب-  -وهو 
وي�سح  باالتفاق،  الغلة  من  ياأخذوا  اأن  لهم  فيجوز 

الوقف عليهم باالتفاق47.
وعلى هذا فاإن الوقف على العلماء وطالب   
و�سد  امل�سلم،  بحاجة  والقيام  العلم  ن�سر  من  العلم 

خلته، فيكون فيه حتقيق ملقا�سد الوقف واأهدافه. 
اإن كان امل�ستغلون بتعلم العلم وتعليمه  اأما   
الوقف  العلماء يف جواز  االأغنياء: فقد اختلف  من 
عليهم، واأخذهم من الغلة، والراجح هو جواز االأخذ 
من غلة الوقف اإذا كان ممن تنطبق عليهم االأو�ساف 
التي اعتربها الواقف، واإن كان االأحوط اأن ال ياأخذ 
منها خروجًا من اخلالف، ولقول النبي عليه ال�سالة 

وال�سالم: »ومن ي�ستغن يغنه الله«48.
املطلب الثالث

وقف الكتب العلمية واملكتب�ت والوقف عليه�
روافد  اأهم  من  واملكتبات  العلمية  الكتب   
وم�سادر العلم، وهي مما يعني العلماء وطالب العلم 
على حتقيق نه�سة علمية �ساملة يف خمتلف العلوم 

و�ستى الفنون49.

وقف على فالن العامل، اأو فالن طالب العلم. 
ويكون  مطلقًا،  عليهم  الوقف  ي�سح  فهنا   
جهة،  على  ولي�ض  معني  على  الوقف  باب  من  هذا 
لي�ض  املعني  على  الوقف  اأن  على  العلماء  اتفق  وقد 
حتى  الوقف  في�سح  وعليه  القربة41،  �سرطه  من 
على الغني منهم، ويكون ا�ستحقاقه ملنفعة الوقف اأو 
غلته مقيدًا بهذا الو�سف، وي�ستحقه مادام الوقف 

باقيًا42.
على غري معني  الوقف  يكون  اأن  الث�نية:  احل�لة 
اأو  العلم،  طالب  على  وقف  هذا  يقول:  كاأن  منهم، 
على العلماء، اأو االأ�ساتذة، اأو نحو ذلك، فهنا يكون 
الفقهاء  ا�سرتاط  على  وبناء  جهة،  على  الوقف  من 
اأن تكون جهة بر وقربة، فاإن حال هوؤالء من حيث 

االنتفاع بالوقف ال يخرج عن �سورتني: 
من  االنتفاع  يكون  اأن  االأوىل:  ال�سورة   
هذه  يف  يتعلموا  باأن  غلته،  من  ال  نف�سه  املوقوف 
اجلامعة اأو املعهد، اأو تكون اأر�سًا يقام عليها مرفق 
من مرافق التعليم في�ستفيدوا منه، اأو تكون مكتبة 
اأو  فيها،  العامل  اأو  الطالب  فيطالع  موقوفة  عامة 

ي�ستغل ببحث يف الكتب املوقوفة فيها. 
ال�سورة الثانية: اأن ي�ستفيدوا من غلة املوقوف باأن 
تكون اأر�سًا مغلة اأو عقارًا مغاًل اأو اأجهزة _على 
قول من يرى جواز وقف املنقول وهو الراجح_ 

يكون لها غلة. 
اال�ستفادة  وهي  االأوىل:  ال�سورة  اأما   
جواز  الفقهاء  كالم  فمقت�سى  نف�سه،  املوقوف  من 
املرافق  من  العلم  وطالب  االأ�ساتذة  ا�ستفادة 
املوقوفة �سواء كانوا اأغنياء اأم فقراء، و�سواء كانوا 

حم�سورين اأم ال. 
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اختالف  على  والف�ساد  ال�سر  اإىل  وتدعو  االإ�سالم 
مقت�سى  على  الكتب  هذه  فكل  واأ�ساليبها،  طرقها 
ما �سرطه اأ�سحاب املذاهب االأربعة يف الوقف على 
حجة اأن تكون جهة بر وطاعة، وعدم جواز وقفها، 
وقد �سرح بع�سهم بعدم جواز الوقف على الكتب 

املحرمة ومنهم فقهاء ال�سافعية واحلنابلة50. 
اأما  نف�سها،  الكتب  لوقف  بالن�سبة  هذا   
تاأليف الكتب وطباعتها ون�سرها، فاإن  الوقف على 
كتب  من  كانت  اإن  وقربة  طاعة  تكون  قد  الكتب 
قربة  تكون  وقد  عليه،  يعني  ما  اأو  ال�سرعي  العلم 
ملق�سدها، فالوقف عليها يكون من الوقف على جهة 
بر وطاعة، فيكون م�سروعًا، اأما الوقف على كتابة 
وطباعة ون�سر الكتب املحرمة، فهو من الوقف على 

جهة حمرمة، ومع�سية حم�سة، فيكون حرامًا. 
عقارًا  كان  اإن  الغر�ض  لهذا  املوقوف  ثم   
فحكمه حكم وقف العقار، واإن كان منقواًل فحكمه 
وقف  حكم  فحكمه  نقدًا  كان  واإن  املنقول،  حكم 

النقود. 

املبحث الثالث
الطرق واالأ�ش�ليب الداعمة لتفعيل دور الوقف

املطلب االأول
الطرق واالأ�ش�ليب االإر�ش�دية والتوعوية

تذكري الواقفني الن�سو�ض ال�سرعية من القراآن   /1
الكرمي وال�سنة النبوية واالآثار التي حتث على 
عمل اخلري واالإنفاق يف وجوه اخلري عمومًا، 
ويف جمال ن�سر العلم وتعليم النا�ض خ�سو�سًا، 
وبيان الدور والنفع املتعدي الذي يح�سل بهذا 
فاإنه  متعديًا  نفعه  كان  ما  اأن  االإنفاق، ومعلوم 

الكتب  وقف  م�ساألة  العلماء  بحث  ولقد   
�سمن حديثهم عن وقف املنقوالت؛ الأن الكتب من 

املنقوالت، ولكنهم ن�سوا على احلكم فيها.
العلم  كتب  الكتب:  بوقف  ويق�سدون   
وعلومه،  واحلديث  التف�سري،  ككتب  ال�سرعي: 
وغريها.  والدعوة  واأ�سوله،  والفقه  والعقيدة، 
و�سيلة  تكون  التي  الكتب  كذلك  بها  ويق�سدون 
ن�سو�ض  فهم  على  ومعينة  ال�سرعي  العلم  فهم  اإىل 
الكتب  اأو  وعلومها،  العربية  اللغة  ككتب  ال�سرع: 
منها  واال�ستفادة  امل�سلمني  باأحوال  تت�سل  التي 

ككتب التاريخ ونحوها.
اأما كتب العلوم النظرية البحتة: كالكيمياء   
والفيزياء واحل�ساب والطب وغريها، فهذه مل ين�ض 
ولكن  عليها،  الوقف  حكم  على  اطالعي-  -ح�سب 
مقت�سى كالم الفقهاء يف تقييد اجلواز باأن ال تكون 
كتبًا حمرمة، فاإن مل تكن كذلك جاز وقفها، ال �سيما 
به  وتعلقت  اإليه،  احلاجة  وم�ست  منفعته  عظمت  ما 
ل اأ�سا�سًا لعلم ترتقى  �َسكرِّ م�سلحة عموم االأمة مما يمُ
به االأمة، ويح�سل لها به تقدم يف جمال من املجاالت، 
الدين  م�سالح  الإقامة  جاء  ال�سرع  اأن  املعلوم  ومن 
هذه  يف  االأمة  تخدم  التي  الكتب  فتكون  والدنيا، 

املجاالت داخلة فيما يعني على ال�سرع. 
وقد اختلف الفقهاء يف حكم وقف الكتب،   
اإال اأن الراجح -والله اأعلم- جواز وقفها؛ ملا حتققه 

يف ذلك من امل�سالح العظيمة لعموم االأمة.
حوت  التي  وهي  املحرمة:  الكتب  اأما   
م�سامني ومعتقدات حمرمة، كاملعتقدات ال�سركية، 
املحرفة،  ال�سماوية  والكتب  وال�سالالت،  والبدع 
حتارب  التي  وغريها  والزندقة،  االإحلاد  وكتب 
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واإر�سالها للواقفني مدعمة بالدرا�سات واالآثار 
املتوقعة من هذه امل�ساهمة. 

بناء الثقة بني املتربع )الواقف( واجلهة املمثلة   /8
لوائح  بو�سع  وذلك  املعاهد،  اأو  للجامعات 
لطماأنة  االأوقاف؛  التنفيذي يف  للعمل  واأنظمة 
تنفيذه  واأن  موقعه،  واقع  تربع  باأن  الواقف 
يحقق  حتى  واأنظمة،  �سوابط  وفق  ي�سري 

الهدف الذي بتوقع ويريده52. 

املطلب الثاين
الطرق واالأ�ش�ليب االإعالمية

من  بعدد  الوقف  يخدم  اأن  ميكن  االإعالم   
االأ�ساليب منها53:

ن�سر االأ�ساليب االإر�سادية والتوعوية عن طريق   -1
و�سائل االإعالم، مع مراعاة اخل�سائ�ض التي 
يح�سل  حتى  التوعية  اأو  االإعالن  بها  ميكن 
التاأثري املطلوب، وت�سل اإىل اأكرب عدد، فيمكن 
الوقف  على  احلث  الو�سائل  هذه  خالل  من 
واالإنفاق يف �سبيل خدمة العلم، وبيان مكانة 
طريق  عن  ذلك  ويتم  تعاىل،  الله  عند  الواقف 
والندوات  واملحا�سرات،  املوؤثرة،  الكلمات 
وغريها، وبثها يف الو�سائل االإعالمية املختلفة، 
مع الرتكيز على العلماء والدعاة املوؤثرين على 

اجلمهور. 
)اجلامعات  العلمية  املوؤ�س�سات  بتلك  التعريف   -2
الوقف  املتلقي  من  يراد  التي  العليا(  واملعاهد 
ون�سر  املجتمع،  يف  دورها  وبيان  عليها، 
واحتياجاتها،  واأن�سطتها  ولوائحها  اأنظمتها 
املوؤ�س�سات  بهذه  التعريف  مبثابة  ذلك  ليكون 

ذلك:  ويكون  قا�سرًا،  نفعه  كان  مما  اأف�سل 
يف  اأو  اجلماعة،  منابر  خالل  من  بالتذكري 
خالل  من  اأو  والدرو�ض،  العامة  املحا�سرات 
ر�سائل دعوية توجه اإىل االأثرياء، اأو من خالل 
خماطبة العلماء للمقتدرين وحثهم على االإنفاق 

يف �سبيل الله. 
جمال  يف  القدمية  ال�سرعية  الفتاوى  مراجعة   /2
الفتاوى  وا�ست�سدار  وتنقيحها،  االأوقاف 
امل�ستجدة يف هذا املجال، حتى يطمئن االأغنياء 

اإذا دفعوا اأموالهم. 
ا�ستكتاب الباحثني وت�سجيعهم لكتابة البحوث   /3
املجال  يف  باالأوقاف  املتعلقة  والدرا�سات 
اإيجابي  اأثٌر  لها  البحوث  فمثل هذه  التعليمي، 
خا�سة اإذا كانت يف بع�ض املجاالت والو�سائل 
ودرا�سة  بحث  اإىل  حتتاج  التي  امل�ستجدة 

وتاأ�سيل51.  
اإقامة الندوات العلمية واملوؤمترات التي ت�سهم   /4
يف تفعيل دور الوقف وتوعية النا�ض باأهميته، 

وتر�سيخ مفاهيمه لدى عموم االأمة. 
اإبراز دور الوقف الرائد، واإ�سهاماته العظيمة   /5
االإ�سالم  ع�سور  خالل  التعليمي  املجال  يف 
تظهر  تاأريخية  درا�سات  خالل  من  املختلفة، 

هذا اجلانب. 
اإيجاد القدوات والنماذج الواقعية؛ الأن هذا من   /6
متميزًا، وحديث  تنمويًا  دورًا  يحقق  ما  اأمثل 
اأثرًا  اأبلغ من حديث االأقوال، واأقوى  االأعمال 

يف االأمة. 
تو�سيح املجاالت التي ميكن للواقف اأن ي�ساهم   /7
بها من خالل ر�سم خطط ودرا�سات جدوى، 
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التخ�س�سات  اأ�سحاب  من  اال�ستفادة   -2
االقت�سادية لبيان اأمثل االأ�ساليب اال�ستثمارية 
التي ميكن بها حتقيق اأعلى معدل من النماء، 
املخاطر  ودرء  االأ�سول،  على  املحافظة  مع 
املتوقعة من التعامل التجاري ما اأمكن، وتكون 
اال�ستفادة منهم باإجراء البحوث والدرا�سات، 
يف  العمل  يف  والطاقات  الكوادر  وتوظيف 
وجوب  اإىل  التنبه  ويجب  املجاالت،  هذه 
ال�سرعية  التخ�س�سات  الرتابط والتكامل بني 

واالقت�سادية. 
احلر�ض على اأن ي�ساحب االأوقاف التي توقف   -3
على  تدر  اأخرى،  اأوقاف  املجاالت  هذه  على 
ومتويل  ا�ستمراره  يكفل  ما  االأ�سلي  الوقف 

م�ساريعه، وهذا ما كان م�ستخدمًا قدميًا. 
م�ساركة عدد من امل�ستثمرين يف وقف واحد.   -4
الالزمة  وامل�ساعدات  االإمكانات  توفري   -5
اأو   ، باال�ست�سارات  �سواء  لالإ�ستثمار 
الت�سهيالت احلكومية ، مما ي�ساعد على تقليل 
وبالتايل  امل�ستثمرين  على  االإدارية  التكاليف 
للموؤ�س�سات  الوقفية  امل�ساريع  اإقامة  �سهولة 

التعليمية. 
اإدارة  اإن�ساء  العليا  واملعاهد  اجلامعات  على   -6
الكرمي  القراآن  جامعة  يف  -كما  لالإ�ستثمار 
اإعداد  مهامها  من  تكون  االإ�سالمية-  والعلوم 
التنموية  للم�ساريع  والدرا�سات  اخلرط 
اخلريية  للجهات  وتقدميها  متويلها،  املراد 
وامل�ستثمرين، مع بيان العوائد املادية والدينية 

من هذه امل�ساريع. 
 

يف  االإ�سهام  اإىل  النا�ض  ودعوة  التعليمية، 
الكوادر  من  اال�ستفادة  وميكن  اأ�سولها، 
اأق�سام  يف  املتخ�س�سة  العلمية  والطاقات 

االإعالم. 
اإذا كانت االأوقاف مما ميكن ا�ستثماره فيمكن   -3
زيادة اال�ستثمار، وترويج املجال ايل ي�ستثمر 
بو�سائل  واالإعالن  الدعاية  طريق  عن  فيه 
من  اال�ستفادة  ميكن  كذلك  املختلفة،  االإعالم 
اأو  منتجات  للوقف  كان  اإذا  الو�سائل  هذه 
يكون  اأن  فيمكن  كالتاأجري،  يقدمها:  خدمات 

ذلك مبثابة االإعالن عنها والدعاية لها. 
االإعالن  خالل  من  املوقوفة  االأموال  تنمية    -4
التي  املنتجات  اأو  تقدمها  التي  اخلدمات  عن 

تبيعها.
5-  تطوير الوقف من خالل الدرا�سات والبحوث 

التي تن�سرها و�سائل االإعالم.

املطلب الثالث
الطرق واالأ�ش�ليب اال�شتثم�رية

باعتباره  اال�ستثمار،  باأهمية  الواقفني  توعية   -1
دائرة  تو�سع  التي  الطرق  من  مهمًا  طريقًا 
الوقف، وحتقق االأهداف املرجوة منه، وتكون 
هذه التوعية ببيان االأوجه والطرق اال�ستثمارية 
التي ميكن توظيفها يف خدمة االأوقاف لزيادة 
واإجراء  اأ�سولها،  على  واملحافظة  اإنتاجها 
البحوث والدرا�سات لبيان جدوى هذه الطرق، 
ومن ثم التوجيه مبرونة القيود التي يفر�سها 

الواقفون على اأوقافهم. 
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من النمو مع املحافظة على االأ�سول، مما ي�سمن من 
خالله توظيف االأموال الوقفية يف حتقيق اأغرا�ض 
كبريًا  دورًا  اأدى  قد  الوقف  يكون  وبهذا  الواقف، 
املجتمع،  حاجات  �سد  يف  و�ساهم  التنمية،  يف 
يف  و�ساهم  لال�ستثمار،  كبرية  فر�سًا  واأوجد 
االإنفاق على  الدولة يف  امللقاة على  االأعباء  تخفيف 
هذه املوؤ�س�سات التعليمية، مما يكون له االأثر البالغ 
يف تن�سيط احلركة التجارية مبا يتبع اال�ستثمار من 
مهم  اأمر  ويتحقق  الوقف55،  يحتاجها  م�ستلزمات 
وعدم  املنتجة،  االأ�سول  حفظ  وهو  ذلك  وراء  من 
الت�سرف فيها، واالإنفاق على امل�سروعات التي يراد 

اإن�ساوؤها من ريعها.  
وبناء على ذلك وميكن تلخي�ض دور الوقف   

التنموي يف النقاط التالية56: 
1-  الوقف للمن�ساآت واملباين التي ميكن اأن جتعل 
م�ستملة  متكاملة،  جامعية  مباٍن  اأو  كليات 
من  وغريها  واالإدارية  التعليمية  املرافق  على 
التجهيزات االأ�سا�سية التي حتتاجها اجلامعات 
واملعاهد العليا، وهذا من �سور وقف العقارات 
وال اإ�سكال فيه من حيث احلكم ال�سرعي، ثم يتم 
ت�سغيل هذه املن�ساآت وجتهيزها وتاأثيثها بدعم 
اأو  العايل،  التعليم  وزارة  طريق  عن  حكومي 
بدعم �سعبي من التجار اخلرّيين واملو�سرين. 

2-  وقف االأرا�سي الوا�سعة التي ميكن اأن تكون 
جامعة متكاملة، فيكون متويل بنائها وجتهيزها 
عن طريق ما يوقف عليها من اأرا�ض اأو نقود 

اأو غريها.
وحدات  من  خم�س�ض  جزء  على  الوقف    -3
تكون  من�ساأة  كوقف  فروعها،  اأو  اجلامعة 

املبحث الرابع
اأثر الوقف يف تنمية موارد اجل�مع�ت 

واملع�هد العلي�
املطلب االأول

اأثر الوقف يف اإن�ش�ء اجل�مع�ت واملع�هد 
العلي� وتطوره�

الوقف على املوؤ�س�سات التعليمية يعترب بدياًل   
اقت�ساديًا يحقق ا�ستمرار هذه املوؤ�س�سات يف اأداء 
دورها واأن�سطتها املختلفة من جانب، وتوفري املناخ 
واالإمكانات للتخطيط امل�ستقبلي لرباجمها من جانب 
والثبات  باالإ�ستقرار  يت�سم  الوقف  الأن  ذلك  اآخر؛ 
والبعد عن اال�سطرابات االقت�سادية التي يوؤثر فيها 
وامل�سروعات  املوؤ�س�سات  فاإن  ولذلك  الربح،  طلب 
التي تن�ساأ مب�ساعدة االأوقاف ودعمها تاأخذ الطابع 
ذاته، ويوفر لها املناخ املالئم لال�ستثمار احلقيقي. 

التعليمية  املوؤ�س�سات  اعتماد  كان  وقد  هذا   
يف ال�سابق على االأوقاف اإن�ساًء وا�ستغالاًل وتوفريًا 
وطلبة  االأ�ساتذة  وحوائج  التعليم  متطلبات  لكل 
العلم، وهذه التجربة التي مرت بها اأمتنا االإ�سالمية 
اأهمية  على  وا�سحة  داللة  تدل  ع�سرها  �سابق  يف 

الوقف ومكانته يف االإ�سالم54.
ال�سابقة  االأزمان  تلك  يف  االأوقاف  ولكن   
كانت تعتمد على ا�ستثمارات حمدودة يراد منها نفع 
ظل  احلا�سر ويف  الوقت  اأما يف  عليهم،  املوقوف 
املفاهيم  ات�ساع  احلالية ومع  االقت�سادية  الظروف 
اأداء  تفعيل  فيمكن  للوقف،  اال�ستثمارية  وال�سيغ 
اأمثل  ب�سورة  وا�ستثمارها  اأكرب،  ب�سكل  االأوقاف 
املرعية،  والقواعد  ال�سرعية  ال�سوابط  اإطار  يف 
و�سمن االأطر اال�ستثمارية التي حتقق اأعلى معدل 
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العليا يف جمال االإن�ساء والبناء والتطوير، ويلحق 
بذلك التجهيزات الالزمة التي جتعل املباين �ساحلة 
لال�ستعمال: كاالأثاثات، والو�سائل التعليمية الداخلة 
عليها  الوقف  يتم  اأن  ميكن  وهذه  االإن�ساءات،  يف 
اأن تتم ب�سكل جماعي  اأو ميكن  من �سخ�ض واحد 

تتكامل فيها االأدوار بني الواقفني. 
املطلب الثاين

اأثر الوقف يف تن�شيط احلركة العلمية و�شد 
ح�ج�ت االأ�ش�تذة

التعليمية  العملية  يف  االأ�سا�سية  الركيزة   
هم االأ�ساتذة وطالب العلم، وقد عنى الواقفون يف 
ال�سابق برعاية من�سوبي املدار�ض الوقفية، ومن هنا 
ظهرت فكرة الوقف على الوقف التي ت�سكل �سمانًا 
طويلة  لع�سور  الوقفية  املوؤ�س�سات  تلك  ال�ستمرار 
الوقف  على  الوقف  مهام  موتهم58، وكان من  بعد 
وطالب  االأ�ساتذة  ورعاية  التعليم  متطلبات  تاأمني 

العلم بتوفري ال�سكن والتغذية. 
البداية  يف  جاء  ما  ذلك  على  االأمثلة  ومن   
ببغداد:«  امل�ستن�سرية  املدر�سة  خرب  يف  والنهاية 
واملعيدين  واالأ�ساتذة  امل�سايخ  -اأي  اجلميع  وقرر 
واحللوى  واللحم  اخلبز  من  وغريهم-  واالأيتام 

والنفقة ما فيه كفاية وافرة لكل واحد«59.
وال �سك اأن العناية باالأ�ساتذة وطالب العلم،   
وتوفري متطلباتهم يف حياتهم اليومية ويف التعليم 
من االأ�سا�سيات التي تنه�ض بر�سالة التعليم؛ الأنه ال 
بد لطالب العلم من التفرغ، حتى ال ي�ستغل عن طلب 
يتمكن  ال  فاإنه  واإال  والتك�سب،  املوؤونة  بطلب  العلم 
اأ�ساتذته. والغالب فيمن  من التعلم واال�ستفادة من 
الفقراء،  من  يكونون  وتعليمًا  تعلمًا  للعلم  يت�سدى 

اأو  الكليات،  من  كلية  مبنى  اأو  عامة،  مكتبة 
الطالب  من  مزيد  الإ�ستيعاب  اإ�سافية  وحدات 
الكرمي  القراآن  بجامعة  القراآن  برج  )كوقف 
للمحتاجني  �سكنًا  اأو  االإ�سالمية(57،  والعلوم 
تخدم  التي  االأغرا�ض  من  ذلك  اأو غري  منهم، 
العملية التعليمية يف اجلامعات واملعاهد العليا، 
ثم يكون جتهيزه وت�سغيله من قبل الواقف، اأو 
ما يوقف عليه، اأو يتم الت�سغيل بدعم حكومة. 
الوقف على امل�ساجد وامل�سليات داخل املباين   -4
اجلامعية  املدينة  م�سجد  )كوقف  اجلامعية 
االإ�سالمية(،  والعلوم  الكرمي  القراآن  بجامعة 
وذلك ببنائها وجتهيزها، اأو بتخ�سي�ض وقف 

ي�سرف ريعه على هذا اجلانب. 
الوقف على االإن�ساء والتطوير والت�سغيل، وذلك   -5
امل�سروعات  اأو  العقارات  بع�ض  بتخ�سي�ض 
اإن�ساء  ريعها  من  لل�سرف  اال�ستثمارية 
و�سيانتها،  وتطويرها  التعليمية  املوؤ�س�سات 
الأنه  اأثرًا؛  واأبعد  مرونة  اأكرث  االأ�سلوب  وهذا 
وجتهيز  للتخطيط  واالإمكانات  املناخ  يوفر 
اأن  ميكن  وهنا  املطلوبة.  املعايري  وفق  املباين 
يكون الوقف عقارًا اأو منقواًل اأو نقودًا، وكلها 
احلديثة  اال�ستثمار  ب�سيغ  ا�ستثمارها  ميكن 
على  املحافظة  مع  املطلوبة  التكاليف  لتغطية 

اأ�سولها. 
يف  تدخل  التي  املنقوالت  بع�ض  وقف   -6
واالأدوات  البناء  مواد  مثل  وذلك  االإن�ساءات، 

الكهربائية وال�سحية وغريها. 
هذه بع�ض املجاالت التي يقوم الوقف فيها   
واملعاهد  اجلامعات  موارد  تنمية  يف  مميز  بدور 
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�سح عن النبي عليه ال�سالة وال�سالم اأنه قال: 
»من جهز غازيًا فقد غزا«61 فيكون ملن �سارك 
بوقفه يف �سد حاجة طالب العلم اأجر َمْن طلب 

العلم. 
�سد  يف  ت�ساهم  التي  املنقوالت  على  الوقف   -4
حاجة االأ�ساتذة وطالب العلم وترفع من كفاءة 
واأع�ساء  لالأ�ساتذة  املكاتب  كتجهيز  اأدائهم: 
العليا،  واملعاهد  باجلامعات  التدري�ض  هيئة 
وجتهيز  للطالب،  الدرا�سية  القاعات  وجتهيز 
واالأجهزة  باالأدوات  واملعامل  املختربات 
االآيل،  احلا�سب  اأجهزة  وتوفري  املختربية، 
والو�سائل التعليمية التي ت�ساعد اأع�ساء هيئة 
التدري�ض والطالب يف تطوير العملية التعليمية 

مبا يتالءم مع معطيات التقنية احلديثة. 
والور�ض  املعامل  اأو  العالجية  املن�ساآت  وقف   -5
ت�سم  التي  املعاهد  اأو  للجامعات  الهند�سية 
والبيطرة  كالطب  تطبيقية  علمية  تخ�س�سات 
وال�سيدلة والهند�سة، حتى ت�ساعد يف التعليم 
والتدريب لطالب العلم، وتطوير اأداء االأ�ساتذة 
واأع�ساء هيئة التدري�ض يف هذه املجاالت، وقد 
توؤدي دورًا اآخر يف اجلانب االإن�ساين بتقدمي 
العالج واال�ست�سارات الهند�سية ملن يحتاجه ، 

وكال االأمرين مق�سود وم�سروع. 
تخت�ض  التي  العلمية  واملعاهد  اجلامعات  اأما   
فتكون  النظرية  اأو  ال�سرعية  العلوم  بدرا�سة 
من  ملن�سوبيها  اخلدمات  لتقدمي  املن�ساآت  هذه 

اأ�ساتذة وطالب. 
يف  الوقف  يحققه  الذي  التنموي  والدور   
التعليم  جمال  يف  �سواء  ظاهرًا  املجال  هذا 

فيها  الوقف  يوؤدي  اأن  ميكن  التي  املجاالت  ومن 
دورًا تنمويًا يف هذا اجلانب ما يلي: 

يف  العلم  وطالب  االأ�ساتذة  على  الوقف   -1
اجلامعات واملعاهد العليا، بوقف العقارات اأو 
املنقوالت ذات الغلة اجليدة، فتجعل هذه الغلة 
رواتب لالأ�ساتذة، ونفقات لطالب العلم. وميكن 
للنقل  و�سائل  االأوقاف  هذه  من  لهم  يوفر  اأن 
تهيئة  يوؤدي دورًا مهما يف  والرتحيل، وهذا 
له،  والتفرغ  للعلم  للت�سدي  االأ�ستاذ والطالب 

وعدم االإن�سغال بالتك�سب ل�سد احتياجاتهم. 
للمنح  يجعل  االأوقاف  من  جزء  تخ�سي�ض   -2
الدرا�سية التي توجه لطائفة من اأبناء امل�سلمني 
اأنواع  االإ�سالمية  الدول  جامعات  يف  ليتلقوا 
ال�سرعية  العلوم  �سيما  ال  املختلفة  العلوم 
من  جزء  تخ�سي�ض  املقابل  ويف  والعربية، 
امل�سلمني  اأبناء  من  فئة  البتعاث  االأوقاف  هذه 
يف  مثيله  يوجد  ال  مهني  اأو  فني  تعليم  لتلقي 
امل�سلمني؛  بالد  يف  العليا  واملعاهد  اجلامعات 
اأو  النف�سية  اأو  الطبية  التخ�س�سات  كاأنواع 
االجتماعية اأو الع�سكرية اأو غريها من املجاالت 

التي ال مثيل لها يف بالد امل�سلمني60.
مل  لو  ا�ستغاللها  ميكن  التي  العقارات  وقف   -3
�سكنًا  لتكون  اأر�سًا  يوقف  كاأن  ت�ستثمر؛ 
بالطرق  ويتم  العلم،  طالب  اأو  لالأ�ساتذة 
اال�ستثمارية املعروفة، اأو يوقف مباين جاهزة 
جتعل �سكنًا لهم، اأو يكون خم�س�سًا لفئة معينة 
ما  اأو  الغرباء  اأو  والفقراء  كاملحتاجني  منهم 
اأ�سبه ذلك، وكل ما اأعان على طلب العلم و�سد 
حاجات املعلمني واملتعلمني فهو بر وقربة، وقد 
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اأفراد املجتمع خالل الع�سور ال�سابقة ويف الوقت 
احلا�سر63. 

اأن التطور الذي ت�سهده العملية  وال يخفى   
واملعاهد  باجلامعات  يتعلق  ما  كل  �سمل  التعليمية 
تطورت  حيث  املكتبة،  ومنها  ووحداتها  العليا 
حتى  للمكتبة،  والعلمية  واالإدارية  الفنية  االأ�ساليب 
معايري  هنالك  اأ�سبحت  حيث  االإن�ساء  جمال  يف 
مب�ستوى  لالرتقاء  ذلك  كل  الإن�سائها،  و�سوابط 
ولذلك  والباحثني،  للقراء  تقدمها  التي  خدماتها 
اإن�ساء  فاعل يف  بدور  ي�سهم  اأن  الوقف ميكن  فاإن 

املكتبات عرب املجاالت االآتية: 
ملحقة  اأو  عامة  مكتبة  تكون  من�ساآت  وقف    -1
اأو مكتبة متخ�س�سة  اأو معهد علمي،  بجامعة 
جتهيزها  ويتم  العلمية،  االأق�سام  اأحد  يف 
ال�ستيعاب الكتب وا�ستقبال القراء والباحثني 
من قبل الواقف، اأو مما يوقف عليها، اأو بدعم 
قبل  من  والت�سرف  با�ستغاللها  اأو  حكومي، 

الواقف فيها ال�ست�سالحها لذلك. 
يخ�س�ض  باأن  املكتبات،  اإن�ساء  على  الوقف    -2
الواقف عقارًا اأو اأر�سًا ميكن ا�ستثمارها، اأو 
الوقف  هذا  غلة  من  وي�سرف  غلة،  له  منقواًل 
على اإن�ساء املكتبات وذلك بتخ�سي�ض الواقف 
على  النظر  له  من  راأي  على  بناًء  اأو  و�سرطه، 
اأكرب  هذه االأوقاف، وهذا النوع من االأوقاف 
نفعًا؛ الأنه ميكن ا�ستثماره ملدة طويلة ينفق من 

منائه على اإن�ساء مكتبات متعددة. 
3-  وقف املنقوالت التي تدخل يف اإن�ساء املكتبات: 
التكييف،  واأجهزة  الكهربائية  كاالأدوات 
واأدوات  الت�سوير،  واأجهزة  والطابعات 

والتدريب والنمو املعريف، اأو تقدمي اخلدمات 
لالأ�ساتذة وطالب العلم، مما يحقق لهم و�سعًا 

مالئمًا لتلقي العلوم واالإبداع فيها. 
هذا  يف  اأثر  ال�سابق  يف  للوقف  كان  وقد   
كلية  اأن�سئت  فقد  التخ�س�سات؛  من  النوع 
وقفية،  باأموال  875هـ  عام  ال�سفاء  دار  طب 
اإ�سكان  تعليمي وعلى  م�ست�سفى  على  احتوت 
العلم، وكذلك كلية  لالأ�ساتذة وطالب  واإعا�سة 
طب املدر�سة امل�ستن�سرية فقد كانت بها اأوقافًا 
والدرا�سة،  للمحا�سرات  قاعات  منها  كثرية 

وكرا�ٍض للتخ�س�سات الدقيقة62.
الوقف على الو�سائل واالأجهزة التي حتتاجها   -6
اللغات  تعليم  يف  العليا  واملعاهد  اجلامعات 
وذوي  املعاقني  وتعليم  بها،  الناطقني  لغري 
املكت�سفات  وفرت  فقد  اخلا�سة،  االإحتياجات 
من  ميكن  التي  الو�سائل  من  نوعًا  احلديثة 
خاللها تو�سيل املعلومات لهذه الفئة م�ساهمة 
من  مهم  جانب  وهذا  تعليمهم.  موا�سلة  يف 
ويف  التنمية،  يف  دورًا  توؤدي  التي  اجلوانب 
الفئة  هذه  اإىل  االإح�سان  من  هو  نف�سه  الوقت 

وامل�ساركة يف رفع املعاناة عنهم. 
املطلب الثالث

اأثر الوقف يف اإن�ش�ء املكتب�ت
ودعم حركة الت�أليف

املعرفة  و�سائل  اأهم  من  واملكتبات  الكتب   
بدور  قامت  وقد  القدم،  منذ  االإن�سان  تبناها  التي 
تنمية  واأ�سهمت يف  واملعرفة،  العلم  ن�سر  كبري يف 
وقف  فاإن  ولذا  اأفراده،  قدرات  وتنمية  املجتمع، 
الكتب واملكتبات قد نال ق�سطًا وافرًا من العناية من 
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يف وجوه الرب، واملحافظة على املال، وحمايته 
من االإ�سراف والت�سرف فيه 

التعليمي يف  املجال  الوقف يف خدمة  اإ�سهام   -4
الهجري،  الثالث  القرن  منذ  االإ�سالم  تاريخ 

وكذلك فيما قبله من الع�سور. 
املوؤ�س�سات  موارد  من  مورد  اأهم  الوقف  يعد   -5
التعليمية، و�سببًا رئي�سًا يف اإزدهار احل�سارة 
اأن يقوم بالدور نف�سه يف  االإ�سالمية، وميكن 
اأي ع�سر من الع�سور اإذا توفرت له االأ�ساليب 

الداعمة لنجاحه. 
الوقفية،  االأموال  ال�ستثمار  البالغة  االأهمية   -6
والو�سائل  ال�سبل  كل  ا�ستخدام  و�سرورة 
ودوره  الوقف  فاعلية  زيادة  اإىل  توؤدي  التي 
اأداء  يف  االإعالم  و�سائل  واأهمية  التنمية،  يف 

هذا الدور. 

ث�نيً�: التو�شي�ت: 
ال�سعي اإىل االإفادة من االآراء الفقهية املو�سعة   -1
يف امل�سائل املت�سلة بطبيعة االأ�سول املوقوفة 
و�سوابط تثمريها، والعمل على اإيجاد تاأ�سيل 
النقود  بوقف  املتعلقة  كامل�سائل  لها،  �سرعي 
اإىل  وما  الوقف  وا�ستبدال  امل�ساع  ووقف 

ذلك. 
ال�سوؤون  الإدارة  اجلديدة  باالأ�ساليب  االإهتمام   -2
بتوفري  وذلك  للوقف،  واال�ستثمارية  املالية 

الكوادر الفنية املوؤهلة. 
توجيه هيئات االأوقاف اإىل اإيجاد اآلية اإ�سالمية   -3
القطاع  متويل  م�سكلة  حل  يف  ت�سهم  دولية 

الوقفي. 

التخزين والتجليد، والتجهيزات التي حتتاجها 
املخطوطات النادرة والقدمية للمحافظة عليها، 

وغريها مما يدخل يف االإن�ساءات. 
الوقف على �سيانة وت�سغيل املكتبات اأو ترميم   -4
يحقق  التي  املكتبات  تطوير  اأو  منها،  القدمي 
القراء  ورغبة  املكتبة،  اأهداف  احلايل  بناوؤها 
اأو  التجهيزات  اأو  للمباين  بالن�سبة  والباحثني 

طرق العر�ض اأو الت�سنيف اأو ما اأ�سبه ذلك .
واملكتبات  احلا�سوبية  الربامج  وقف   -5
االإلكرتونية، وميكن تطوير هذه الربامج عرب 
الوقف الإيجاد مئات االآالف من الكتب كمراجع 
الباحثني  تخدم  الكرتونية  بحث  وباآليات 

والقراء. 
 

اخل�متة
ال�ساحلات  تتم  بنعمته  الذي  لله  احلمد   
وتنال املكرمات، فيما يلي اأهم النتائج والتو�سيات 

التي خل�ض اإليها من خالل هذا البحث:
اأواًل: النت�ئج: 

واحد،  مبعنى  والّت�سبيل  والّتحبي�ض  الوقف   -1
وهو لغة: احلب�ض واملنع، اأما ا�سطالحا فهو: 

حب�ض االأ�سل  وت�سبيل الثمرة.
على  يدل  اأ�سيل،  اإ�سالمي  نظام  الوقف  نظام   -2
م�سروعيته القراآن، وال�سنة، وعمل ال�سحابة، 

واالإجماع، والقيا�ض.
للوقف مق�سدان: مق�سد عام، هو اإيجاد مورد   -3
اأجل  من  مباح  غر�ض  لتحقيق  وم�ستمر  دائم 
م�سلحة معينة. ومقا�سد خا�سة: منها امتثال 
اأمر الله ـ �سبحانه وتعاىل ـ باالإنفاق والت�سدق 
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فهر�س املراجع 
1.  القراآن الكرمي

2.  كتب ال�سنة.
اأ�سالة ح�سارتنا العربية، ناجي معروف. دار   .3

الثقافة، بريوت، ط 3، 1975. 
االأحبا�ض االإ�سالمية يف اململكة املغربية لل�سيخ   .4
حممد املكي النا�سري، طبعة وزارة االأوقاف 

وال�سوؤون االإ�سالمية املغربية، 1992. 
االإ�سالم يف ح�سارته ونظمه، الأنور الرفاعي،   .5

دار الفكر، دم�سق، 1973. 
الطبعة  الفكر  دار  طبع  ال�سافعي،  لالإمام  االأم   .6

الثانية 1403هـ ـ 1983م. 
والدعاية  االإعالم  بني  باجلماهري  االإت�سال   .7
املطبوعات،  وكالة  بدر،  اأحمد  د.  والتنمية، 

الكويت، الطبعة االأوىل، 1982م.
الكتب  دار  العيد،  دقيق  البن  االأحكام  اإحكام   .8

العلمية، بريوت. 
مطبعة  اخل�ساف،  بكر  الأبي  االأوقاف  اأحكام   .9

ديوان، القاهرة. 
للوقف،  املحا�سبية  واالأ�س�ض  الفقهية  االأحكام   .10

د. عبد القادر اأبو غدة، د. ح�سني �سحاتة. 
د.  االإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  الوقف  اأحكام   .11
االإر�ساد،  مطبعة  الكبي�سى  الله  عبد  حممد 

بغداد، 1977.
اإدارتها،  واأ�س�ض  االأوقاف  ا�ستثمار  اأ�ساليب    .12
دور  نحو  لندوة،  مقدم  بحث  حماد،  د.نزيه 

تنموي للوقف.
بن  الإبراهيم  االأوقاف،  اأحكام  يف  االإ�سعاف    .13
الرائد  دار  الطرابل�سي،  بكر  اأبي  بن  مو�سى 

العربي، بريوت.
اإمام،  اإبراهيم  د.  االإ�سالمي،  االإعالم  اأ�سول   .14

طبعة دار الفكر العربي، القاهرة.
االإن�ساف على معرفة الراجح من اخلالف، علي   .15

اجلامعات  يف  الوقف  دور  تفعيل  على  العمل   -4
االهتمام  خالل  من  وذلك  العليا  واملعاهد 

باجلانب البحثي واالأكادميي. 
واالأبحاث  للدرا�سات  مالية  موارد  تخ�سي�ض   -5
املتعلقة بتنمية االأوقاف يف اجلامعات واملعاهد 

العليا. 
االإ�سالمي  العامل  جامعات  الإحتاد  يكون  اأن   -6
دور  اخلريية  الوقفية  املوؤ�س�سات  وبع�ض 
ريادي يف العمل على تخ�سي�ض موارد وقفية 
بحيث  العليا،  واملعاهد  باجلامعات  خا�سة 
ت�سمل وتغطي م�ساحات وا�سعة من املوؤ�س�سات 

التعليمية يف العامل االإ�سالمي. 
ال�سعي ال�ستقطاب القطاع اخلا�ض ال�ستثمار   -7
لتحقيق  التوا�سل  وميكن  املوقوفة،  االأموال 
هذا الغر�ض عن طريق عقد لقاءات مع رجال 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  واأ�سحاب  االأعمال، 
على  الوقف  خدمة  يف  اإ�سهامهم  مدى  لبحث 

اجلامعات واملعاهد العليا. 
العايل  التعليم  وزارة  بني  والتعاون  التن�سيق   -8
والوزارات التي ميكن من خاللها التاأثري يف 
ا�سرتاتيجية ميكن  لو�سع  املختلفة،  االأو�ساط 
اجلامعات  موارد  خلدمة  خاللها  من  العمل 
دور  لتفعيل  اآلية  وا�ستحداث  باالأوقاف، 
القائمة واملنتظرة، حتى توؤدي دورًا  االأوقاف 
من  يتم  اجلامعات،  موارد  تنمية  يف  مهمًا 
خاللها االإفادة من اخلربة االإعالمية وتوظيفها 
يف خدمة الهدف االأ�سا�ض، وهو تن�سيط الوقف 
للجامعات  املالية  املوارد  يف  بدوره  لالإ�سهام 

واملعاهد العليا. 
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االأوىل،  الطبعة  بريوت،  الفكر،  دار  النووي، 
1417هـ/1996م.

دار  زهرة،  اأبو  حممد  الوقف  يف  حما�سرات   .30
الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثانية، 1971م.

الريا�ض  مكتبة  املقد�سي،  قدامة  البن  املغني   .31
احلديثة، الريا�ض.

والعطايا،  الوقف  الأحكام  الدراية  مفتاح   .32
دبي،  مطبعة  النيل،  حمد  اإ�سحاق  يو�سف 
االأوىل،  الطبعة  املتحـدة،  العربية  االإمارات 

1398هـ/1978م.
حنبل  بن  اأحمد  ال�سنة  اإمام  فقه  يف  املقنع   .33
عبدالله  حممد  اأبو  الدين  موفق  ال�سيباين، 
الطبعة  املقد�سي،  قدامة  بن  حممد  بن  اأحمد 

االأوىل. 
خليل،  خمت�سر  �سرح  يف  اجلليل  مواهب   .34
حممد بن حممد بن عبدالرحمن احلطاب، دار 

الفكر، بريوت- لبنان، الطبعة الثالثة. 
ن�سب الراية الأحاديث الهداية للزيلعي، املكتبة   .35

االإ�سالمية، 1973م. 
نهاية املحتاج اإىل �سرح املنهاج، اأحمد بن حمزة   .36

الرملي، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع. 
الوقف يف خدمة البحث العلمي، د. نا�سر التومي.   .37

بحث  جمعة،  د.علي  التنموي،  واأثره  الوقف   .38
مقدم لندوة: نحو دور تنموي للوقف.

االإ�سالمية،  احل�سارة  بناء  يف  واأثره  الوقف   .39
د. عبداحلق حمي�ض. 

د.  اجلامعات،  موارد  تنمية  يف  واأثره  الوقف   .40
مطبعة  اخليل،  اأبا  حمود  بن  عبدالله  �سليمان 

جامعة االإمام حممد بن �سعود، الطبعة االأوىل. 
الوقف والبحث العلمي كاإ�ستثمار، اأ.د حم�سن   .41

احلازمي. 
الوقف وبنية املكتبة العربية، د. يحيى حممود �ساعاتي،   .42

مركز امللك في�سل، الريا�ض، الطبعة االأوىل. 

�سليمان املرداوي، دار اإحياء الرتاث العربي، 
بريوت، الطبعة االأوىل، 1419هـ/1998م

والتعليم،  بالعلم  الوقف  واإهتمام  االإميان   .16
د.اأحمد بن حممد املغربي. 

تاج العرو�ض، حممد مرت�سى الزبيدي، طبعة الكويت.   .17
تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق، عثمان بن   .18

علي الزيلعي، دار املعرفة، بريوت. 
بن  اأحمد  املنهاج،  �سرح  يف  املحتاج  حتفة   .19
اإحياء  دار  الهيتمي،  بن حجر  علي  بن  حممد 

الرتاث العربي. 
اخلر�سي،  الله  عبد  حممد  اخلر�سي،  حا�سية   .20
االأوىل،  الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار 

1417هـ/1997م.
بالوقف،  اجلمهور  توعية  يف  االإعالم  دور   .21

د.حممود احليزان. 
االإعالم  و�سائل  دعم  يف  االأوقاف  دور   .22

االإ�سالمي ومتويلها، د. حممد اخلرعان. 
ال�سيخ  االقت�سادي،  النمو  يف  الوقف  دور   .23
دور  نحو   : لندوة  مقدم  بحث  كامل،  �سالح 

تنموي للوقف. 
اأمني  حممد  املختار،  الدر  على  املحتار  رد   .24

امل�سهور بابن عابدين، دار الفكر.
يون�ض  من�سور  االإرادات،  منتهى  �سرح   .25
الطبعة  بريوت،  الكتب،  عامل  دار  البهوتي، 

الثانية، 1416هـ/1996م.
واأثرها يف  الوقف  ال�سيغ احلديثة الإ�ستثمار   .26

دعم االإقت�ساد، د.را�سد بن اأحمد العليوي.
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من اأهمها: حتتاج هذه ال�سيغة امل�سرفية اإىل دعم 
التطبيق  يف  انعدمت  تكون  تكاد  ثقهوالتي  اإعادة 

العمليامل�سرفيال�سوداين.

مقدمة
تلعب  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  اأ�سبحت   
كبريًا  دوٌر  ولها  العلمية،  احلياة  يف  مهمًا  دورًا 
بوظائف  تقوم  اأ�سبحت  بل  التجاري،  الن�ساط  يف 
اأ�سا�سية اأهمها متويل امل�سروعات الكبرية وال�ساملة، 
وتطورت هذه ال�سيغ االإ�سالمية فاأ�سبحت �سناعة 
مالية م�سروعة، فاملوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية ذات 
ر�سالة اقت�سادية واجتماعية، تعمل يف ظل تعاليم 
ظل  يف  وتوظيفها  االأموال  بجمع  فتقوم  االإ�سالم، 
الَِّذي  {ُهَو  تعايل:  قال  اأحكام،  من  الله  �سرعه  ما 
َوُكُلوا  َمَناكِبَِها  ِف  َفامنُْشوا  َذلُوال  َض  رنْ َلُكُم األنَْ َجَعَل 
تقدم  حيث   .)15 النُُّشوُر})امللك:  َوإِلَينِْه  قِِه  زنْ

مِّ
ر ِمن 

التمويلية  ال�سيغ  من  جمموعة  االإ�سالمية  البنوك 
ما  امل�ساريع منها  االأفراد الإقامة  االأجل على  طويلة 
امل�سروعات  هذه  ملكية  يف  م�ساركتها  ي�ساحبه 
�سواء مبقدار امل�ساهمة يف امل�سروع اأو على ح�سب 
ما مت االتفاق عليه عند التعاقد، هذه امل�ساركة حتقق 
عوائد هذه امل�سروعات اأرباحا كانت اأم خ�سائر. لذا 
تعد هذه ال�سيغة من اأخطر �سيغ التمويل االإ�سالمي 
التنمية،  حتقيق  يف  فعالية  اأكرث  اأنها  اإال  خماطرة، 
�سيغة  وهي  املحرم،  للربا  �سرعي  بديل  وتعترب 
�سرعية للمتاجرة ي�سرتك فيها راأ�ض املال مع العمل 

امل�شتخل�س
�سيغة  اإبرازمعرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت   
وتطبيقاته  وم�سروعيته،  امل�سريف  امل�ساربة  عقد 
للخدمة  والو�سول  تاأ�سيله  امل�سرفيةبغر�ض 
التمويل  تن�سيط  يف  منها  ي�ستفاد  التي  امل�سرفية 
اأهمية  وتبدو  امل�سريف.  واال�ستثمار  والتجارة 
الدرا�سة يف اأن عقد امل�ساربة امل�سريف ميثل املخرج 
وتتمثل  لالأفراد.  النقدية  ال�سيولة  لتوفري  ال�سرعي 
م�سكلة الدرا�سة يف اأن انعقاد �سيغة عقد امل�ساربة 
مبنى على املخاطرة، ولهذا فاإن العامل يف امل�ساربة 
ال ي�سمن راأ�ض املال، الأن امل�سارب اأمني ال ي�سمن 
عدة  الدرا�سة  والتفريط،.وافرت�ست  بالتعدي  االإ 
ال�سرعي  التاأ�سيل  حركة  اأن  بينها:  من  فر�سيات 
من  متطورة،  م�سرفية  ل�سناعة  وتتطور  تتوا�سل 
ال�سيغة  ميثل  الذي  امل�سرفية،  عقدامل�ساربة  بينها 
التمويل امل�سرفية  التمويلية حلل كثري من و�سائل 
نتيجة  وتو�سلت  وال�سناعة.  التجارة  جماالت  يف 
امل�ساربة  تعد  اأهمها:  من  نتائج  عدة  اإىل  الدرا�سة 
املايل  النظام  يف  اال�ستثمارية  االأدوات  اأهم  من 
اأن تقوم بدور فعال،وهي  االإ�سالمي، والتي ميكن 
االإ�سالم  �سرعها  التي  اال�ستثمار  �سيغ  اإحدى 
�ساحب  ي�ستفيد  حتى  للنا�ض  تي�سريا  واأباحها 
املال الذي ال ميلك القدرة على ا�ستثماره من كفاءة 
املال،  لديه  يتوافر  وال  اخلربة  ميتلك  الذي  العامل 
الطرفني  بني  والتعاون  التعاقد  هذا  نتيجة  فيتحقق 
تو�سيات  بعدة  الدرا�سة  واأو�ست  كثرية.  منافع 
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االإ�سالمية يف امل�سارف بال�سودان واالآثار املرتتبة 
على ذلك لينطلق اإىل اأفاق متطورة ومهمة يف احلياة 

املعا�سرة التجارية وال�سناعية. 
اأهداف الدرا�شة:

تهدف الدرا�سة لتحقيق االأهداف االآتية:
احلاجة اأ�سبحت مهمة لتقييم ومراجعة العقود   .1
امل�سرفية ملعرفة االإجراءات امل�سرفية يف البنوك 
ال�سريعة  الأحكام  وفقًا  لتاأ�سيلها  حماولة  يف 

االإ�سالمية والقانون.
امل�سريف،  امل�ساربة  لعقد  كاملة  درا�سة  عمل   .2
موقعه  لتحديد  الفقهي  تكييفه  بغر�ض  وذلك 
الق�سور  لتحديد  االإ�سالمي والقانون  الفقه  من 
بغر�ض  وااليجابيات  والتجاوزات  فيه  الوارد 
مراجعة اأ�س�ض ال�سالمة الفقهية والقانونية لهذا 

العقد امل�سريف. 
امل�سريف  امل�ساربة  عقد  ل�سيغة  مر�سد  و�سع   .3
والقانونية،  الفقهية  االأحكام  وفق  االإ�سالمي 
ل�سيغ  املتطورة  النماذج  من  واال�ستفادة 
بها،  عملياتها  يف  البنوك  واإلزام  اال�ستثمار، 
يف  ال�سرعية  املخالفات  حدوث  لتفادي  وذلك 

تنفيذ العمليات امل�سرفية.
جمع  هو  املتوا�سعة  الدرا�سة  هذه  من  الهدف   .4
�سيٍء مما تفرق يف املو�سوع، من خالل جمع 
الله  العلمرحمهم  اأهل  واأقوال  ال�سلف،  مذاهب 
الكتب،  بطون  من  امل�سائل،  بع�ضِ  يف  تعاىل 

وم�سامني االأ�سفار، فكلُّ اخلري يف اتباعهم.
تت�سمن  متطورة  م�سرفية  خدمات  اإدخال   .5
التكافل االجتماعي املنظموامل�ساربات امل�سرتكة 
الغني  حلاجة  ودفعًا  النا�ض،  حاجة  لت�سري 

ليحقق ناجتًا مل�سلحة طريف امل�ساربة، فيكون راأ�ض 
املال م�ستمدًا من اأحد طريف امل�ساربة وي�سمى رب 
املال، ويكون العمل من قبل الطرف االآخر وي�سمى 
العامل اأو امل�سارب ون�سيب كل منها قدرًا معلومًا 
من الربح. فكانت الدرا�سة لعقد امل�ساربةامل�سريف 
لتقدميه للنا�ض كبدائل �سرعية كفيلة بتحقيق الرخاء 
علي �سوء االإ�سالم يف حماولة لتاأ�سيل هذا العقد 

وفقًا الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية والقانون.
اأهمية الدرا�شة:

تاأتى اأهمية املو�سوع من ناحيتني: الناحية   
االأويل: نظرية: وهي تتمثل يف درا�سة عقد امل�ساربة  

امل�سريف وهى:
امل�ساربة امل�سريف درا�سة فقهية،  درا�سة عقد   .1
ملا يتميز به هذا العقد من خ�سو�سية عن �سائر 
امل�ساربة  فعقد  االأخرى،  امل�سرفية  العقود 
امل�سريف من العقود التي تقوم على الديون،وهو 

�سراكة يف راأ�ض املال بني امل�سرف والعميل.
عقد  يقدمها  التي  امل�سرفية  اخلدمة  درا�سة   .2
بال�سريعة  ومقارنتها  امل�سريف  امل�ساربة 

االإ�سالمية والقانون.
يف  تتمثل  وهي  تطبيقية:  الثانية:  الناحية   
درا�سة اخلدمة امل�سرفية التي يقدمها عقد امل�ساربة 
اأولهما:  اأمرين:  اإىل  الو�سول  اأجل  من  امل�سريف 
مدى موافقته للعقود ال�سرعية والقانونية.وثانيهما: 
وتاأتى  منه.  واال�ستفادة  وانت�ساره  جناحه  اإمكانية 
امل�سريف  امل�ساربة  عقد  مو�سوع  لتناول  االأهمية 
اآثارايجابية  ناحية �سرعية وقانونية، وماله من  من 
يف احلياة االقت�سادية العامة،واإىل معرفة املعوقات 
التمويل  �سيغ  ا�ستخدام  �سعف  اإىل  اأدت  التي 
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ماهي املعوقات التي اأدت اإىل �سعف ا�ستخدام   .3
االإ�سالمية  امل�سارف  امل�ساربةيف  عقد  �سيغة 

واالآثار املرتتبة على ذلك؟
فرو�س الدرا�شة:

وقوانني  تعاليم  االإ�سالمية  ال�سريعة  قدمت   .1
اكت�سابها  وطرق  االأموال  ل�سبط  واأحكام 
ولها  اأ�سولها،  ولها  وا�ستثمارها  واإيداعها 

املرونة لتطبيقها يف واقعنا املعا�سر.
من  العديد  امل�سريف  امل�ساربة  عقد  يواجه   .2
ظل  يف  خا�سة  لتطبيقه  امل�ساحبة  امل�سكالت 
التجربة امل�سرفية االإ�سالمية، وجتربة ال�سودان 

على وجه اخل�سو�ض .
اإطار  يف  تتوا�سل  ال�سرعي  التاأ�سيل  حركة   .3
اأن�سطة  وت�سمل  امل�سرفية  احلياة  اأ�سلمة 

وخدمات امل�سارف البديلة للربا املحرم.
ال�سريعة  املمار�سة امل�سرفية امل�سبوطة بقواعد   .4
وتطبيق  املبداأ  تر�سيخ  اإىل  توؤدي  والقانون 

املعامالت التجارية ال�سليمة.
احلاجة  وبرزت  امل�ساربة،  اإىل  احلاجة  كرثت   .5
حديثا  اال�ستثمار  طرق  اأف�سل  اأنها  على  اإليها 

بعد ظهور املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية.
عقد امل�ساربةله القدرة على م�ساهاة املوؤ�س�سات   .6
الربوية وتفوقها عليها، بعد ما كاد يعم بني النا�ض 
اأن الربا هو احلل الوحيد مل�سكالت اال�ستثمار 

املايل. 
امل�ساربة التي ظهرت على ال�ساحة وتطبيقاتها   .7
امل�سرفية حديثا فيها بع�ض املخالفات ال�سرعية 

للم�ساربة التي عرفها الفقهاء قدميًا.

والفقري، والله �سبحانه وتعاىل ما �سرع العقود 
والتي  حوائجهم  ودفع  العباد،  مل�سالح  اإال 
ال�سريعة  الأحكام  وفقًا  الروحي  باجلانب  تهتم 

االإ�سالمية. 
�شبب اختي�ر الدرا�شة: 

ملعظم  امل�سريف  امل�ساربة  فهم �سيغة عقد  عدم   .1
يف  العقد  تطبيق  واجهت  حيث  بها  املتعاملني 
والثغرات  االإفرازات  بع�ض  العملي  الواقع 

ملعاجلتها.
الفقهية  للمكتبة  جديدة  علمية  اإ�سافة  اإيجاد   .2
والقانونية ولو بالقدر الي�سري يف جمال اأحكام 
القوانني امل�سرفية يف معامالت البنوك مقارنة 
ب�سكل  العقد  واإخراج  االإ�سالمية  بال�سريعة 
متكامل يعالج املو�سوع من كل جوانبه املختلفة، 
لي�ساهم يف اجلهود العملية املتعلقة باإحياء فقه 

املعامالت، واإعماله يف الواقع املعا�سر.
م�شكلة الدرا�شة:

تتمثل م�سكلة الدرا�سة يف اأن عقد امل�ساربة   
مبنى على املخاطرة، ولهذا فاإن العامل يف امل�ساربة 
ال ي�سمن راأ�ض املال، في�سعب تكييفه الأن امل�سارب 
من  والتفريط،ويتفرع  اإالبالتعدي  ي�سمن  ال  اأمني 

ذلك عدة اأ�سئلة هي: 
ما مدى ا�ستجابة امل�سارف ال�سودانية لتطبيق   .1
لتمويل  الفعال  بالدور  للقيام  امل�ساربة  عقد 
مبختلف  والتجارية  ال�سناعية  امل�سروعات 

اأن�سطتها يف الدولة؟.
امل�ساربة يف  عقد  ب�سيغة  التعامل  انح�سر  هل   .2
حملها  لتحل  ال�سودانية  االإ�سالمية  امل�سارف 

عقود واأدوات اأخرى؟.
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منها:اأن تعود اأمتنا اإىل ِكتاب الله  تعاىل  و�سنة 
ر�سوله �سلى الله عليه و�سلم  وتعيد النظر يف 
مل  الدرا�سة  اأن  واملدنية.اإال  التجارية  القوانني 
لكل �سيغ  اأمنا جاءت  امل�ساربة  تخ�س�ض عقد 

التمويل االأخرى.
ال�شرعية  امل�ش�ربة  بعنوان:  بحث   .3
وتطبيق�ته� احلديثة للدكتور ح�سن االأمني، 
النا�سر البنك االإ�سالمي للتنمية املعهد االإ�سالمي 
رقم)11(1421ه.  بحث  والتدريب  للبحوث 
لتطبيق  اأنه هنالك عوائق  اإىل  الباحث  وتو�سل 
�سيغة امل�ساربة يف امل�سارف االإ�سالمية واأهمها 
امل�سارب  الأموال  امل�سارب  م�سالة عدم �سمان 
الأن يد امل�سارب يد اأمانه، فاإذا ق�سر امل�سارب 
بالتعدي واالإهمال فاإن امل�سارف االإ�سالمية قد 
يعر�ض اأموال امل�ستثمرين لل�سياع.  والدرا�سة 
مل تتناول اجلوانب التطبيقية لعقد امل�ساربةيف 

القانون ال�سوداين.
�شيغ  تطبيق  خم�طر  بعنوان:  بحث   .4
ح�سب  الدكتور  االإ�شالم،  يف  التمويل 
واآخرين،جامعة  التوم  يو�سف  الر�سول 
ون�سريف  للعلوموالتكنلوجيا،  ال�سودان 
اخلام�ض  العدد  والبحوث،  العلوم  جملة 
اأهم  على  البحث  اأغ�سط�ض2012موركز 
امل�سرف  يف  امل�ستخدمة  االإ�سالمية   ال�سيغ 
االإ�سالمي،وهدف البحث اإىل التعرف على هذه 
ال�سيغ وميزاتها وعيوبها واملخاطر التي حتيط 
النتائج  من  عدد  اإىل  البحث  خل�ض  وقد  بها،  
من  اال�ستفادة  �سرورة  منها  والتو�سيات 
ال�سناعة  اإن�ساء  مقدرات  وبناء  الدول،  جتارب 

الدرا�ش�ت ال�ش�بقة:
البحوث  من  عدد  اإىل  الرجوع  بعد   
املن�سورة،  وغري  املن�سورة  اجلامعية  والر�سائل 
التي  والدرا�سات  البحوث  هذه  من  عددا  وجدت 
فرقًا  اأن  تبني  التحقق  بعد  املو�سوع،ولكن  تقارب 
بني هذه الر�سائل واالأطروحات والبحوث وبني ما 

اعتزم كتابته، وخل�ست ذلك فياالآتي:
امل�ش�ربة  اأو  القرا�س  بعنوان:  بحث   .1
اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  اإعداد  امل�شرتكة، 
الفقه  جممع  مبجلة  من�سور  الكردي،  احلجي 
الثالث ع�سر 1422هـ، حيث  العدد  االإ�سالمي، 
اأ�سارتالدرا�سةاإىل عدة اإ�سارات من اأهمها: اأن 
م�سالح  من  توفره  ما  على  امل�سرتكة  امل�ساربة 
نطاق  يف  عامة  والعاملني  االأموال  الأرباب 
اال�ستثمار االإ�سالمي، فاإنها ال تخلو من حماذير 
امل�ساربة  تناولت  الدرا�سة  �سرعية.وهذه 
التطبيقات  تناول  ومل  م�سرتكة  ناحية  من 
امل�سارف  امل�ساربةيف  لعقد  احلديثة  امل�سرفية 

االإ�سالمية.
اأهم  من  امل�شرتكة  امل�ش�ربة  بعنوان:  بحث   .2
اإعداد  االإ�شالمي  امل�شريف  التمويل  �شيغ 
الباحث دكتور عادل �سامل حممد ال�سغري قدمه 
البي�ساء.  الثانى،  املالية  اخلدمات  موؤمتر  فى 
الدرا�سة  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  واأهم 
اأهمها: اأن امل�ساربة امل�سرتكة هي اإحدى �سيغ 
التمويل واال�ستثمار امل�ستخدمة يف املوؤ�س�سات 
املالية االإ�سالمية، وميكن تطبيقها يف م�سرف 
ال�سراكة.  مبداأ  على  تقوم  اأنها  باعتبار  الدولة، 
وقد متخ�ست عن هذه النتائج بع�ض التو�سيات 



{67}جملة كلية ال�ضريعة - العدد الثاين - رم�ضان 1438هـ / يونيو 2017م

الفقه  يف  امل�ساربة  عقد  �سروط  الثاين:  املطلب 
والقانون.

الفقه  يف  امل�ساربة  عقد  اأحكام  الثالث:  املطلب 
والقانون.

املبحث الثالث: معايري التمويل بامل�ساربة.
لعقد  امل�سرفية  التطبيقات  الرابع:  املبحث 

امل�ساربة. 
املبحث االأول

مفهـوم عقد امل�ش�ربـة وم�شروعيته� 
واأرك�نه�

لتعريف  االأول  املطلب  مطالب،  ثالثة  وفيه   
عقد  مل�سروعية  الثاين   املطلب  وفى  امل�ساربة، 
امل�ساربة، وفى املطلب الثالث الأركان عقد امل�ساربة، 

وذلك على التف�سيل االآتي:
املطلب االأول

تعريف امل�ش�ربة
تعريف  الفرع  يف  اأفرع،  اأربعة  وفيه   
امل�ساربة  لتعريف  الثاين  وفى  لغة،  امل�ساربة 
امل�ساربة  لتعريف  الثالث  وفى  االإ�سالمي،  فيالفقه 
يف القانون،وفى الرابع لتعريف عقد امل�ساربة يف 
قانون تنظيم العمل امل�سريف ال�سوداين. وذلك على 

التف�سيل االآتي:
الفرع االأول:

تعريف امل�ش�ربة لغة:
 – اللغة من �سرب- ي�سرب  امل�ساربة يف   
�سربًا.2 وامل�ساربة من �سرب، �سربت يف االأر�ض 
اأبتغى اخلري من الرزق3. وم�ساربه ا�سم، م�سدر 
فهو  م�ساربة،  لي�سارب  فعل  و�سارب  �سارب، 
كل  �سرب  �ساربه:  م�سارب،  واملفعول  م�سارب، 

الدرا�سة  عن  الدرا�سة  هذه  وتفرتق  امل�سرفية. 
املرادالكتابة فيها اأن هذه الدرا�سة حتدثت عن 

عدة �سيغ للتمويل امل�سريف جميعها.
بحث بعنوان: امل�ش�ربة بني الفقه والتطبيق   .5
الدكتور  اإعداد  االإ�شالمية،  امل�ش�رف  يف 
الهادي اأحمد حممدح�سن، ويهدف البحث اإىل 
اإيجاد البديل العلمي ملمار�سة العمل امل�سريف. 
ا�ستقالل  طريقها  عن  الأرباباالأموال  وميكن 

اأموالهم لفائدة م�سروعة.
وهنالك بع�ض الدرا�سات التي اطلعت عليها ذات   .6
�سلة مبو�سوع البحث االإ اأنها كلها كانت تدور 

عن اجلانب االقت�سادي.
منهج وخطة الدرا�شة:

ا�ستخدام  طريقة  على  بحثي  يف  �سرت  قد   
هذا  واال�ستقرائي.  اال�ستنباطي  االأ�سلوب  من  كل 
الو�سفي  االأ�سلوب  منهج  جانب  اإىل  باالإ�سافة 
�سبيل  يف  الظواهر  لبع�ض  التاريخي  التحليلي 
جمع وحتليل املعلومات املتعلقة مبو�سوع امل�ساربة 

امل�سريف.
على  مباحث  اأربعة  اإىل  بحثي  ق�سمت  وقد   

النحو التايل:
امل�ساربة وم�سروعيتها  االأول: مفهوم عقد  املبحث 

واأركانها.
املطلب االأول:  تعريف امل�ساربة.

املطلب الثاين: م�سروعية عقد امل�ساربة.
املطلب الثالث: اأركان عقد امل�ساربة.

و�سروطها  امل�ساربة  اأنواع  الثاين:  املبحث 
واأحكامها.

املطلب االأول: اأنواع امل�ساربة.
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ما  بح�سب   بينهما  م�سرتكًا  والربح  فيه،  لينجر 
�سرطا، واأما اخل�سارة فهي على رب املال وحدهوال 

يتحمل العامل امل�سارب من اخل�سارة.
االإ�سالمي  فيالفقه  امل�ساربة  تقدم عقد  مما   
لالآخر  اأحدهما  يدفع  اأن  يت�سمن  اثنني  بني  عقد 
مااًل ميلكه ليتجر فيه بجزء �سائع معلوم من الربح 
كالن�سف اأو الثلث اأو نحوهما ب�سرائط خم�س�سة. 
اأنه  اإال  اللغوي  املعنى  يطابق  املعنى  اأن هذا  وظاهر 
مقيد بال�سروط التي جتعل العقد �سحيحًا اأو فا�سدًا 
يف نظر ال�سارع. وهي القرا�ض، وهى يف لغة اأهل 
ت�سمى  احلجاز  لغة  وفى  م�ساربة  ت�سمى  العراق 
قرا�سا، وهو م�ستق من القر�ض وهو القطع، وهي 
العامل ماال ليتجر فيه، ويكون  اإىل  اأن يدفع املالك 
واأما  ا�سرطا،  بح�سب  ما  بينهما  م�سرتكًا  الربح 
واليتحمل  وحده،  املال  رب  على  فهي  اخل�سارة 
يخ�سر  واإمنا  �سيئا  اخل�سارة  من  امل�سارب  العامل 

عمله وجهده.
الفرع الث�لث:

تعريف امل�ش�ربة يف الق�نون:
االأ�سخا�ض  �سركات  الو�سعي  القانون  يف   
التجارية وهى �سركات الت�سامن و�سركة التو�سية 
امل�ساربة،  �سركة  هي  املحا�سة  و�سركة  الب�سيطة 
ح�سب ما تق�سيه م�سلحة النا�ض وطبيعة التطور.11 
باعتبارها  امل�ساربة  ال�سوداين  القانون  وعرف 
على  املال  رب  مبقت�ساه  يتفق  باأنها:)عقد  �سركة 
والعمل  بال�سعي  وامل�سارب  املال  راأ�ض  تقدمي 
عرف  املدنيال�سوداين  الربح(12.فالقانون  ابتغاء 
الذي  املال  رب  بني  �سركة  عقد  باأنه  امل�ساربة  عقد 
بالعمل  ي�سعى  الذي  وامل�سارب  املال،  راأ�ض  يقدم 

يف  ا�سرتى  ال�سوق:  يف  و�سارب  االأخر،  منهما 
وقد  ليبيع،  ال�سعر  يرتفع  حتى  وترب�ض  الرخ�ض 
يهبط فتحدث اخل�سارة. وهى بذلك ميكن القول باأن 
الرباعي: �سارب،  الفعل  لغة هي م�سدر  امل�ساربة 
اثنني  ا�سرتاك  على  ويدل  املفاعلة،  وزن  على  وهو 
ماله: اجتر  لفالن يف  مايقال: �سارب فالن  فياأمر 
اأن  ربحه.وهىبذلك  من  معينة  ح�سة  وله  قيمة،  له 
يعطىالرجل املال ليتجر به على جزء معلوم ياأخذه 
العامل من ربح املال اأي جزء كان يتفقان عليه ثلثًا 
قرا�سا.  اأو  م�ساربة  وت�سمى  ن�سفًا.  اأو  ربعًا  اأو 
مالك  من  اأن�سانا  يعطى  اأن  وهى  القرا�ض،  وهي 

مايتجر فيه على اأن يكون الربح بينهم.
الفرع الث�ين:

تعريف امل�ش�ربة يف الفقه االإ�شالمي:
العقديف  هذا  حول  الفقهاء  تعبري  اختلف   
عقد  باأنه:  االأحناف4  فعرفه  ال�سرعي،  اال�سطالح 
وعمل  املال  رب  جانب  من  مبال  الربح  يف  �سركة 
اإجارة  باأنه  املالكية5:  وعرفه  امل�سارب،  جانب  من 
وامل�ساربة  ربح.  من  بجزء  مال  يف  املتجر  على 
العامل  اإىل  املالك  يدفع  اأن  هي  ال�سافعية6:  عند 
بينهما.  م�سرتكًا  الربح  ويكون  فيه،  ليتجر  مااًل 
وامل�ساربة والقرا�ض مبعنى واحد عند احلنابلة7، 
اأهل  لغة  والثاين  العراق،  اأهل  لغة  االأول  فاللفظ 
جانب،  من  مبال  �سركة  عندهم  فهي  احلجاز8، 
وبالت�سرف  اأمني،  وامل�سارب  جانب،  من  وعمل 
وعرفها  اأجري9.  والف�ساد  �سريك،  وبالربح  وكيل، 
االإ�سالميواأدلته  الفقه  موؤلفه  الزحيليفي  دكتور 
اأنواع  من  املعاملة  اأو  القرا�ض  باأنها  ال�سرعية10: 
مااًل  العامل  اإىل  املالك  يدفع  اأن  وهى  ال�سركات، 
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ا�ستالم  اأو  جمع  وهو  امل�سرفية  االأعمال  من  باأنه 
والتمويل  القرو�ض  ومنح  الت�سليف  اأو  النقود، 
ب�سمان اأو بدون �سمان. كما ي�سمح للم�سرف يف 

الدخول يف عقود امل�ساربة. 
املطلب الثاين

م�شروعية امل�ش�ربة
امل�ش�ربة م�شروعة ب�لكت�ب وال�شنة واالإجم�ع:

ِربُوَن  اأما الكتاب قوله تعاىل:{َوآَخُروَن َيضنْ  
وقوله   )20 الِل})املزمل:  ِل  َفضنْ ِمن  يَبنَْتُغوَن  ِض  رنْ األنَْ ِف 
ن 

مِّ
م الً  َفضنْ َتبنَْتُغوانْ  َأن  ُجَناٌح  َعَلينُْكمنْ  تعاىل:{لينَْس 

ِعنَد  اللهَّ  ُكُروانْ  َفاذنْ َعَرَفاٍت  ننْ 
مِّ
ُتم م َأَفضنْ َفِإَذا  ُكمنْ 

مِّ
ب رَّ

تعاىل:{يَا  قوله  وحتت   )198 َراِم})البقرة:  النَْ َعِر  شنْ النَْ
بِالنَْباِطِل  َبينَْنُكمنْ  َأمنَْواَلُكمنْ  َتأنُْكُلوانْ  ال  آَمُنوانْ  الَِّذيَن  َأيَُّها 
َتقنُْتُلوانْ  َوال  نُكمنْ 

مِّ
م َتَراٍض  َعن  تَِاَرةً  َتُكوَن  َأن  إالَّ 

فهذه  بُِكمنْ َرِحيمًا})لبقرة: 29(  َكاَن  َأنُفَسُكمنْ إِنَّ اللهَّ 
املال  يف  العمل  اإطالق  تتناول  بعمومها  االآيات 
يبتغى  االأر�ض  بامل�ساربة. وامل�سارب: ي�سرب يف 
وتعاىل:  �سبحانه  وقوله  وجل،  عز  الله  ف�سل  من 
ِض  رنْ األنَْ ِف  َفانَتِشُروا  الُة  الصَّ ُقِضَيِت  {َفِإَذا 
لََّعلَُّكمنْ  َكِثريًا  اللََّ  ُكُروا  َواذنْ  ِ اللَّ ِل  َفضنْ ِمن  َوابنَْتُغوا 
�سنة  فامل�ساربة  ال�سنة  وفى   .)10 ُتفنْلُِحوَن})اجلمعة: 
ال  جتارة  اأهل  قري�ض  فكانت  اجلاهلية  منذ  متبعه 
الله  معا�ض لهم غريها، روى عن بن عبا�ض ر�سي 
عنه قال: كان العبا�ض بن عبد املطلب ))اإذا دفع ماله 
وال  بحرًا  ي�سلك  اأال  �ساحبه  على  ا�سرتط  م�ساربة 
ينزل به واديًا وال ي�سرتى به ذات كبد رطبة فان فعل 
ذلك �سمن(( فبلغ �سرطه ر�سول الله: فاأجازه18.اأما 
االإجماع، فامل�ساربة جائزة باالإجماع19 وقد �سارب 
الله  الله عليه و�سلم خلديجة ر�سي  الر�سول �سلى 

ابتغاء الربح، واأهم ما يف االأمر اأن ي�سلم راأ�ض مال 
ح�سة  يكون  واأن  امل�سارف،  اإحدى  اإىل  امل�ساربة 
فاإن  و�سائعة.  معلومة  امل�ساربة  اأطراف  من  كل 
�سركات االأ�سخا�ض التجارية يف القانون الو�سعي 
تعترب جميعها يف اجلملة من قبيل �سركة امل�ساربة 
يف الفقه االإ�سالمي مع اختالف بع�ض االإحكام بني 
النا�ض  تق�سيه م�سلحة  وال�سريعة ح�سبما  القانون 

وطبيعة التطور.
الفرع الرابع:

العمل  تنظيم  ق�نون  يف  امل�ش�ربة  تعريف 
امل�شريف ال�شوداين:

امل�ساهمة  اأو �سركات  االأموال  يف �سركات   
كما هو احلال يف ال�سودان فاإن قانون تنظيم العمل 
امل�سريف ال�سوداين 2003م13 اأعترب كل امل�سارف 
�سركات م�ساهمة عامة، يكون العمل يف مالها عادة 
لغري اأرباب االأموال فيها اأن تعد من قبيل القر�ض، 
الفقهاء  يرى  كما  قرا�سا  فيها  املدير  عمل  يكون 
باب  من  عمله  يعترب  اأن  واالأدق  املعا�سرين14، 
التوظف ال بحكم  باأجر بحكم  يعمل  فهو  التوظف، 
امل�ساهمة  �سركات  يف  �سرعا  مانع  وال  امل�ساركة، 
من اعتبار مدير ال�سركة اأجريًا موظفًا على العمل.

1991م  امل�سريف  العمل  تنظيم  قانون  يعرف  ومل 
امللغى15 والذي مت تعديله يف عام 2004م16 عقد 
عقود  من  اعتربها  بل  �سريحًا  تعريفا  امل�ساربة 
االإعمال  من  وهى  الديون،  على  القائمة  ال�سيغ 
امل�سرفية التي �سمح قانون تنظيم العمل امل�سريف 
جاء  حيث  امل�سرفية  االإعمال  �سمن  مبزاولتها 
من  البند)اأ(  يف  الفقرة)1(  يف  الرابعة  املادة  يف 
القانون17 �سمن االقرتا�ض حيث عرف االقرتا�ض 
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فامل�ساربة  تقدم  مما  حوائجهم24.  ودفع  العباد 
والقيا�ض،  واالإجماع  وال�سنة  بالكتاب  م�سروعة 
لتمكني النا�ض من تنمية اأموالهم، وحتقيق التعاون 
روؤو�ض  اإىل  واملهارات  اخلربات  و�سم  بينهم، 

االأموال لتحقيق اأطيب الثمرات.
املطلب الثالث

اأرك�ن عقد امل�ش�ربة
الفرع االأول:

اأرك�ن عقد امل�ش�ربة يف الفقه االإ�شالمي:
والقبول26،  االإيجاب25  هو  احلنفية:  عند   
رب  يقول  بان  االإيجاب  فلفظ  عليهما،  تدل  باألفاظ 
املال:)خذ هذا املال م�ساربة على اإن ما رزق الله عز 
وجل من ربح فهو بيننا على كذا من ن�سف اأو ربع 
اأو ثلث اأو غري ذلك من االأجزاء املعلومة(27، واألفاظ 
القبول: هي اإن يقول العامل امل�سارب: اأخذت، اأو 
االإيجاب  توافر  واإذا  ونحوها(28،  قبلت،  ر�سيت 
امل�ساربة  عقد  واأركان  العقد29،  انعقد  والقبول 
عند اجلمهور30 وهى ثالثة: عاقدان )مالك وعامل( 
والربح(.  والعمل،  املال،  )راأ�ض  عليه  ومعقود 
ومرجع اخلالف بني الفريقني اأن االأمام مالك جعل 
العقد الزمًا بعد ال�سروع يف العمل فكان من العقود 
املوروثة، واأما الفريق الثاين فقد �سبهوا ال�سروع 
يف العمل مبا قبل ال�سروع يف العمل، الأن امل�ساربة 
باإذنه، فيملك كل واحد من  الغري  ت�سرف يف مال 
العاقدين ف�سخ العقد، كما يف الوديعة والوكالة31. 

الفرع الث�ين:
اأرك�ن عقد امل�ش�ربة يف الق�نون ال�شوداين:

ا�سرتط القانون ل�سحة امل�ساربة �سروط هي32:
وامل�سارب  للتوكيل  املال  رب  اأهلية  اأواًل:   

 ، اأن يبعث  ال�سام قبل  اإىل  بها  عنها مبالها و�سافر 
وقد كان معمواًل بها يف اجلاهلية، وملا جاء االإ�سالم 
اأقر بها لقد كان القرا�ض مما يتعامل به النا�ض يف 
اجلاهلية، ويتعامل به امل�سلمون يف زمن االإ�سالم، 
وال يزال النا�ض يتعاملون به اإىل يومنا هذا من غري 
كافة  نقل  الأنه  متقني  اإجماع  وهذا  اأحد،  من  اإنكار 
جماعة  روى  فقد  الله،  ر�سول  زمن  اإىل  كافة  بعد 
م�ساربة:  اليتيم  مال  وقفوا  اأنهم  ال�سحابة  من 
م�ســــــعود  بن  لله  وعلىوعبدا  وعثمان  عمر  منهم 
وعبدالله بن عمروعائ�سة ر�سي اللهعنهم ومل ينقل 
اأنه اأنكر عليهم اأحد20، واأثبت اأبن تيمية م�سروعية 
فاإن  الن�ض،  على  القائم  باالإجماع  امل�ساربة21 
امل�ساربة كانت م�سهورة بينهم يف اجلاهلية ال�سيما 
قري�ض، فان اأغلب النا�ض كان عليهم التجارة وكان 
ور�سول  العمال،  اإىل  يدفعونها  االأموال  اأ�سحاب 
الله قد �سافر مبال غريه قبل النبوة، كما �سافر مبال 
خديجة. وجاءيف حديث عبد الله بن عمر عندما قال 
لو جعلته  املوؤمنني،  اأمري  يا  رجل من جل�ساء عمر، 
اأن  وهو  امل�ساربة،  بحكم  عملت  لو  اأي  قرا�سا، 
يجعل لهما الن�سف، ولبيت املال الن�سف، فر�سي 
عمر، واأخذ راأ�ض املال ون�سف ربحه، واأخذ عبدالله 
وعبيد الله ن�سف ربح املال، واحلديث اأخرجه مالك 
يف املوطاأ22 عن زيد بن اأ�سلم عن اأبيه. اأما القيا�ض: 
النا�ض  حلاجة  امل�ساقاة23  على  قي�ست  فامل�ساربة 
قد  واالإن�سان  وفقري،  غنى  بني  النـــا�ض  الأن  اإليها، 
الت�سرف  اأوجه  اإىل  يهتدي  ال  لكنه  مال،  له  يكون 
يف  مهتد  لكنه  له،  مال  من  وهنالك  به،  والتجارة 
حتقيق  العقد  هذا  ت�سريع  يف  فكان  الت�سرفات، 
للحاجتني، والله تعاىل ما �سرع العقود اإال مل�سالح 
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التجارية، وامل�ساربة  امل�سارب فيها وفق االأعراف 
املطلقة هي احلاكمة للعالقة بني امل�سارف واملودعون 
هم اأرباب املال، اإي اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار(. 
التخ�سي�ض  يحتمل  والتوكيل  توكيل  فامل�ساربة   «
يجز  مل  وقال:  الطحاوي  وذكر  وقت،  دون  بوقت 
قولهم  وقيا�ض  امل�ساربة،  توقيت  اأ�سحابنا  عند 
لو  قالوا:  الأنهم  بالوقت  تخ�ض  ال  اأنها  الوكالة  يف 
وكل رجٌلببيع عبده اليوم فباعه غدًا جاز كالوكالة 
املطلقة34«. فامل�ساربة املطلقة هي اأن يدفع  �سخ�ض 
املال اإىل اآخربدون قيد، ويقول: » دفعت هذا املال 
اأو  اأن الربح بيننا كذا منا�سفة  اإليك م�ساربة على 
املال م�ساربة  يدفع  اأن  اأو هي  ذلك،  ونحو  اأثالثَا، 
من غري تعيني العمل واملكان والزمان و�سفة العمل 

ومن يعامله35.
القانون  يف  مطلقة  عامة   امل�ساربة  تكون    
ال�سوداين اأو خا�سة مقيدة بزمان اأو مكان اأو بنوع 
من التجارة اأو بغري ذلك من ال�سروط املقيدة. واإذا  
كان عقد  امل�ساربة مطلقًا  اأعترب امل�سارب  ماأذونًا  
بالعمل والت�سرف  براأ�ض املال يف �سئون امل�ساربة 
وما  يتفرع عنها وفقًا للعرف ال�سائد يف هذا ال�ساأن. 
واإذقيد  رب  املال  امل�ساربة  ب�سرط  مقيد  وجب 
ت�سرفه  يف  جتاوز  فاإذا  مراعاته  امل�سارب  على 
اخل�سارة   وعليه  الربح  فله  بها  املاأذون   احلدود 
وما اأ�ساب راأ�ض املال من تلف مع �سمان ال�سرر 
الذي ينجم عن مثل هذا الت�سرف36.وميكن القول 
املطلقة ال تهتدي بزمن ووقت معني،  امل�ساربة  باأن 
وفى زمننا هذا قد يهتدي االإن�سان اإىل بع�ض اأنواع 
تقيد لزمن معني ومكان  التجارة واال�ستثمار دون 

معني. 

للوكالة. ثانيًا: اأن يكون راأ�ض املال معلوما �ساحلا 
للتعامل به. ثالثًا: ت�سليم راأ�ض املال اإىل امل�سارف. 
رابعًا: اأن تكون ح�سة كل من املتعاقدين يف الربح 
جزءًا معلوما �سائع. عليه فاأركان عقد امل�ساربة يف 
امل�ساربة  عقد  اأركان  مع  تتفق  ال�سوداين  القانون 
ال�سرعية كما ذكره الفقهاء املعا�سرون يف ال�سودان 
الرتا�سي،  يف  تتمثل  جمملها33  يف  تن�سب  وهى 
الربح.  واقت�سام  العقد،  حمل  واملال  العقد.  طرفا 
القدر  معلوم  يكون  اأن  يجب  امل�ساربة  مال  وراأ�ض 
وال�سفة الأن اجلهالة توؤدى اإىل النزاع. واأن يكون 
نقدًا، وكتابة الربح ليكون معلومًا،واإذا كان امل�سارب 
غري مقيد ب�سيغة فاإنه يكون له مطلق الت�سرف اإال 
يف ثالثة حاالت هي: خلطمال امل�سارب، والقر�ض، 

الكمبيالة.

املبحث الثالث
اأنواع و�شروط واأحك�م عقد امل�ش�ربة

املطلب االأول
اأنــــــواع امل�شــ�ربة

و�سوف  ومقيدة،  مطلقة  نوعان  امل�ساربة   
اأفرد للم�ساربة املطلقة فرع، وامل�ساربة املقيدة فرع 

ثاين، وذلك على التف�سيل االآتي:
الفرع االأول:

امل�ش�ربة املطلقة:
هي اأن يدفع رب املال راأ�ض مال امل�ساربة   
ملن يعمل فيه امل�سارب دون قيد من زمان اأو مكان 
امل�سرتي  وال  فيها  املبيع  يعني  وال  جتارة  نوع  اأو 
يف  الطرفني  م�سلحة  مراعاة  �سوى  عليها  قيد  وال 
حتقيق املق�سود منها وهو الربح واأن يتم ت�سرف 
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املال ليعمل به ويتقا�سما االأرباح بينهما وفقا لل�سروط 
هذا  مثل  ويف  امل�ساربة.  بعقد  ال�سرعية  وال�سوابط 
النوع من عقود امل�ساربة ال يجوز للم�سارب اأن يخلط 
مال امل�ساربة باأمواله اأو اأموال اأ�سخا�ض اآخرين، ويف 
حال كان نطاق عمل �سركة امل�ساربة اجلديدة هو نف�سه 
نطاق عمل امل�سارب جاز ذلك، لكن يجب اأن يتم ف�سل 
االأموال وفق القواعد املحا�سبية حتى يتم حتديد ربح 
و�سليم  �سحيح  ب�سكل  خ�سارتها  اأو  النقدية  الوحدة 
امل�ساربة  من  اأكرث  املال  رب  يكون  وفيها  و�سفاف. 
ويقوم  واحد،  طرف  وامل�سارب  طرف  امل�سرتكة. 
املال  اأ�سحاب  اأموال  بخلط  احلالة  امل�سارب يف هذه 
النوع  هذا  يف  وي�سرتط  بها،  وامل�ساربة  بع�سها  مع 
موافقة اأ�سحاب املال على هذا اخللط حتى يعمل بها 
امل�سارب ويتم توزيع االأرباح امل�ستحقة بح�سب االتفاق 
امل�سارف  عمل  يف  تتجلى  ال�سورة  بينهم.هذه  فيما 
الودائع اال�ستثمارية  اأ�سحاب  االإ�سالمية حيث يعترب 
هو  االإ�سالمي  وامل�سرف  املال  راأ�ض  اأ�سحاب  هم 
مطلقة  م�ساربة  اأموالهم  يف  ي�سارب  الذي  امل�سارب 

، ثم يوزع الربح ح�سب االتفاق امل�سبق.
املطلب الثاين

�شروط عقد امل�ش�ربة
الفرع االأول:

�شروط عقد امل�ش�ربة يف الفقه االإ�شالمي:
ال�سريعة  فقهاء  ا�سرتطها  �سروط  هنالك   
االإ�سالمية يف راأ�ض املال جلواز امل�ساربة وتتمثل 

هذه ال�سروط يف40:
اأن يكون راأ�ض املال من النقدين اأو النقود التي   .1
امل�ساربة  الت�سح  وبالتايل  عام.  بقبول  تتمتع 
بالعرو�ض الن يقيل العر�ض الأنه ي�ساوى قيمة 

الفرع الثاين: امل�ساربة املقيدة: امل�ساربة املقيدة: هي 
التي يقيد رب املال العامل )امل�سارب( بزمان اأو مكان 
اال�ستثمار اأو جماله الذي يعمل فيه بكل ما يراه منا�سبا 
مبا ال يغل يد العامل عن العمل بالكلية، هذا النوع من 
امل�ساربة هو ال�سائد يف متويل امل�سارف للم�ستثمرين 
الن�سباطه من ناحية والأنه ميكن امل�سرف من متابعة 
ا�ستثماراته.هي اأن يعني �سيئًا من ذلك اأو اأن يدفع اإىل 
اآخر األف دينار مثاًل م�ساربة على اأن يعمل بها يف بلدة 
معينة، اأو يف ب�ساعة معينة، اأو يف وقت معني، اأو ال 
يبيع وال ي�سرتى اإال من �سخ�ض معني، وهذان النوعان 
�سخ�ض  وتخ�سي�ض  التاأقيت  حالة  من  االأخريان 
عند  جائزين  وغري  واأحمد،  حنيفة  اأبى  عند  جائزان 
مالك وال�سافعي، وكذلك يجوز اإ�سافتها اإىل امل�ستقبل 
عند االأولني وال يجوز عند االآخرين كاأن يقول رب املال: 
�سارب بهذا املال ابتداء من ال�سهراالآتي.  واأما تعليق 
اإذا  املال:  �ساحب  قال  اإذا  كما  �سرط  على  امل�ساربة 
جاءك فالن بالدين الذيفي ذمته ومقداره و�سلمك اإياه 
يجزه  ومل  والزيدية  احلنابلة  اأجازه  فقد  به،  ف�سارب 
احلنفية واملالكية وال�سافعية، الأن امل�ساربة تقيد متليك 
جزء من الربح والتمليك ال يقبل التعليق37.  وي�سرتط 
فال  مطلقة،  تكون  اأن  ال�سافعية38  عند  امل�ساربة  يف 
ب�سخ�ض  وال  التجارة،  من  معني  بنوع  مقيدة  ت�سح 
معني، وال ببلد معني، وال ي�سرتط تعيني مدة فيها، فاإن 
عينت مدة ال يتمكن فيها العامل من املتاجرة، ف�سدت 
ال�سركة، واإن عينت مدة يتمكن فيها من التجارة، ثم 
منع العامل من ال�سراء، ومل مينع من البيع،. فاأنواع 
امل�ساربة باعتبار اأطراف العقد، وهي نوعان:39 وهي 
تتكون من طرفني فقط امل�ساربة الفردية �ساحب املال 
وامل�سارب، حيث يقدم �ساحب املال للم�سارب راأ�ض 
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الفرع الث�ين:
�شروط �شحة امل�ش�ربة يف الق�نون ال�شوداين:

القانون  يف  امل�ساربة  ل�سحة  ي�سرتط   
املال  رب  اأهلية  اأولها:   :45 �سروط  عدة  ال�سوداين 
للتوكيل وامل�سارب للوكالة. وثانيها: اأن يكون راأ�ض 
ت�سليم  وثالثها:  به.  للتعامل  و�ساحلًا  معلومًا  املال 
راأ�ض املال اإىل امل�سارب. ورابعها: اأن تكون ح�سة 
�سائعًا. معلومًا  جزءًا  الربح  املتعاقدين يف  من  كل 

فتتمثل  ال�سودان  القانون  يف  امل�سارب  اأماحقوق 
اإليه  املال  للم�سارب بعد ت�سليم راأ�ض  اأن يثبت  يف 
والية الت�سرف فيه بالوكالة عن �ساحبه. واأن يكون 
امل�سارب اأمينًا على راأ�ض املال و�سريكًا يف الربح.

فحقوق امل�ساربة يف القانون ال�سوداين هي:46اأن 
والية  اإليه  املال  راأ�ض  ت�سليم  بعد  للم�سارب  يثبت 
الت�سرف فيه بالوكالة عن �ساحبة، ويكون امل�سارب 
الربح.واأهم  يف  و�سريكا  املال  راأ�ض  على  اأمينا 
هي47  ال�سوداين  القانون  يف  امل�سارب  التزامات 
اأولها: ال يجوز للم�سارب خلط مال امل�سارب مباله 
وال اإعطاوؤه للغري م�ساربة اإال اإذا جرى العرف بذلك 
اأو كان رب املال قد فو�سه العمل براأيه.وثانيها: ال 
يجوز للم�سارب هبة مال امل�ساربة وال اإقرا�سه من 
راأ�ض املال اإال باإذن �سريح من رب املال. ويتم تق�سيم 
الربح وحتمل اخل�سارة يف القانون ال�سوداين على 
امل�سارب  من  كل  ي�سرتك  اأن  يجب  اأولها:  النحو: 
ورب املال يف الربح بالن�سبة املتفق عليها يف العقد 
فان مل يتعني ق�سم الربح بينهما منا�سفة، وثانيها: 
اإذا جاز للم�سارب خلط ماله مع راأ�ض املال امل�ساربة 
ق�سم الربح بالن�سبة راأ�ض املال فياأخذ امل�سارب ربح 
راأ�ض ماله ويوزع ربح مال امل�ساربة بني املتعاقدين 

قيمة  ي�ساوى  وهو  االأ�سعار  بتغري  اإليه  يرد  ما 
والربح  املال  راأ�ض  فيكون   ، فرتة  لكل  مغايرة 
الدارهم  بذلك  املق�سود  »ولعل  جمهولني. 

والدنانري ونحوهما«.
كان  فاإذا  املقدار،  معلوم  املال  راأ�ض  يكون  اأن   .2
راأ�ض  جهالة  الن  امل�ساربة،  ت�سح  ال  جمهوال 
الربح  وكون  الربح،  جهالة  اإىل  توؤدي  املال 

معلوما �سرط ل�سحة امل�ساربة.
اأن يكون راأ�ض املال عينا حا�سرًا ال دينًا. فال   .3

ت�سح على دين وال على مال غائب.
العامل. حتى  اإىل  م�سلما  املال  راأ�ض  يكون  اأن   .4
يتمكن من العمل فيه، والأن راأ�ض املال اأمانه يف 

يده، فال ي�سح اإال بالت�سليم.
الفقهاء41  عند  امل�ساربة  يف  الربح  �سروط   .5
معلوم  الربح  يكون  اأولهما:اأن  هما  �سرطان 
العقد  من  املق�سود  اأو  عليه  املعقود  الأن  القدر. 
جزءًا  الربح  يكون  اأن  وثانيهما:  الربح.  هو 
الربح  من  �سهمًا  اأو  ع�سرية  ن�سبة  اأي  م�ساعًا، 

كاأن يتفقا على ثلث اأو ربع.
و�سروط امل�ساربة الفا�سدة عند الفقهاء:ذهب بع�ض   .6
بامل�ساربة  العمل  يف  ي�سرتط  اأنه:  اإىل  الفقهاء42 
اإن  وتف�سد  بوجودها،  امل�ساربة  ت�سح  �سروط، 
تخلفت هذه ال�سروط اأو بع�سها، وهى: اأن يكون 
العمل جتارة، واأن ال ي�سيق رب املال على العامل 
العقد.  مقت�سى  العامل  يخالف  ال  واأن  عمله،  يف 
هي43:  امل�ساربة  عقد  يف  الفا�سدة  وال�سروط 
اأولهما: �سرط ا�سرتاك املالك يف العمل. وثانيهما: 
ا�سرتاط  وثالثهما:  الربح.  من  معني  قدر  �سرط 

�سمان امل�سارب عند التلف44. 
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م�ساربًا يف مال �ساحب الوديعة فيخلطها باأموال 
له  وجتيز  االأخرى،  والودائع  االأ�سهم  اأ�سحاب 
وامل�سرف  به.  لي�سارب  لغريه  يدفعها  اأن  اأي�سًا 
ال�سناديق  يف  كما  امل�سارب  هو  يكون  عندما 
اال�ستثمارية يالئمه امل�ساربة املطلقة وعندما يكون 
هو رب املال اأو نائبًا عنه كما يف متويل امل�ستثمرين 
امل�سارف  يف  وامل�ساربة  املقيدة.  امل�ساربة  يالئمه 
االأجل  ق�سرية  تكون  قد  املتعاملني  مع  االإ�سالمية 
ي�سارب  فقد  االأجل،  طويلة  اأو  االأجل  متو�سطة  اأو 
امل�سرف على �سفقة واحدة فهي م�ساربة ق�سرية 
االأجل، وقد ي�سارب يف �سلعة ت�سرتى ثم تباع على 
فرتات فهي م�ساربة متو�سطة االأجل، وقد ي�سرتك 
بالكامل  راأ�ض مال م�سروع  اآخرين يف متويل  مع 
واملجال  االأجل.  طويلة  م�ساربة  فهي  طويلة  لفرتة 
التجاري،  للن�ساط  بالن�سبة  للم�ساربة  املنا�سب 
امل�ساربة يف ال�سلع التي ميكن �سراوؤها من م�سادر 
يقدم  طلب  فاأي  املحلية.  باالأ�سواق  وبيعها  اإنتاجها 
درا�سة  يدر�ض  اأن  بامل�ساربةالأبد  للتمويل  للبنك 
التي  العملية  تنفيذ  الدخول يف  قبل  ومتاأنية  وافية 
رف�سها، وهذه الدرا�سة البد اأن تت�سمن معلومات 
وافيه عن الزبون �ساحب الطلب وكلما يتعلق ب�سلوكه 
وبتعامله التجاري و�سري ح�ساباته البنكية، اإ�سافة 
مو�سوع  العملية  عن  امل�ستفي�سة  الوافية  للدرا�سة 
واالجتماعية،  االقت�سادية  جدواها  ومدى  التمويل 
على اأن حتوي الدرا�سة اأي�سا ال�سروط وال�سوابط 
وال�سمانات اخلا�سة بالعملية وتتمثل49 يف كل ما 
للعميل.  املايل  واملركز  العميل.  ب�سخ�سية  يتعلق 

واملقدرة على الدفع.
م�سريف  م�ساربة  عقد  ت�سديق  اإجراءات   

وثالثها:   . اأعاله   )1( البند  يف  املبني  الوجه  على 
يتحمل رب املال اخل�سارة وحده وال يعترب اأي �سرط 
خمالف . ورابعها: اإذا تلف �سيء من مال امل�ساربة 
ح�سب من الربح فاإن جاوز ح�سب الباقي من راأ�ض 
اأواًل:  وتنعقدامل�ساربة  امل�سارب.  ي�سمنه  وال  املال 
تنعقد امل�ساربة بلفظ امل�ساربة والقرا�ض واملعاملة. 
وثانيًا: اأهلية العاقدين ي�سرتط يف طريف امل�ساربة 
يف  االإ�سالم  ي�سرتط  وال  والتوكل  التوكيل  اأهلية 
العاقدين عند احلنفية. وثالثًا: لزوم عقد امل�ساربة: 
الزم  عقد  العمل  يف  ال�سروع  قبل  امل�ساربة  عقد 
يحق الأي من طرفيه ف�سخه فاإذا �سرع امل�سارب يف 

العمل اأ�سبح العقد الزما يف حق طرفيه. 

املبحث الثالث
مع�يري التمويل ب�مل�ش�ربة

يف امل�ش�رف االإ�شالمية
اأهم  من  بامل�ساربة  التمويل48  يعترب   
امل�سريف  النظام  تفرد  تربز  التي  الو�سائل 
التمويل  جمال  يف  وتفوقه  ال�سوداين  االإ�سالمي 
من ناحية التنظيم ال�سليم للعالقة املتوازنة بني راأ�ض 
م�ساركة  فامل�ساربة هي عقد  االإن�سان،  املال وجهد 
الثاين  املال ويقدم  راأ�ض  اأحدهما  يقدم  بني طرفني 
املناظرة.  اأو  اخلربة  اأو  االإدارة  يف  املتمثل  جهده 
وتعد امل�ساربة من اأهم �سيغ ا�ستثمار االأموال يف 
الفقه االإ�سالمي البديلة للربا. ففي الواقع امل�سريف 
امل�ساربة  اأ�سا�ض  على  اال�ستثمار  يتم  ال�سوداين 
فيه  ت�سرف  كل  يف  للبنك  العميل  وياأذن  املطلقة 
اأن يبا�سر  امل�سلحة.وهذه ال�سيغة جتيز للم�سرف 
بعده  امل�سلحة  فيها  يرى  التي  الت�سرفات  جميع 
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بيانًا وتقارير مف�سلة كل �سهر  يقدم امل�سارب   .6
لرب املال )امل�سرف(.

يقدم امل�سارب �سمانا منا�سبا ل�سالح رب املال   .7
متى  فيه  الت�سرف  املال  لرب  يحق  )امل�سرف( 
تعدى  قد  االآخر)امل�سارب(  الطرف  اأن  له  ثبت 
مبوجب  املرتتبة  حقوقه  من  جزء  اأو  كل  على 
العقد املوقع بينهما اأو اأهمل اأو ق�سر يف اإدارة 
كل  عن  متاما  م�سوؤول  امل�سارب  الأن  العملية 

خمالفة اأو �سرر اأو تعدى اأو تق�سري.
والكيفية  ال�سروط  وفق   51 امل�ساربة  ت�سفى   .8
الناجمة  التي مت االتفاق عليها وتوزع االأرباح 

عن امل�ساربة على النحو التايل:
اأ/ ...............% رب املال )امل�سرف(.  
ب/ ..............% امل�سارب )العميـــل(.  

تقع  فاإنها  )القدرالله(  اخل�سارة  حالة  يف  اأما   .9
على الطرف االأول رب املال وهو امل�سرف على 
تعدى  اإذا  اأما  جهده  مقابل  امل�سارب  يفقد  اأن 
اأهمل  اأو  اأو ق�سر  امل�سارب)العميل( على املال 
اأو اأ�ساء اإدارة العملة فانه يتحمل كل اخل�سارة 

لوحده.
ف�سروط التمويل بامل�ساربة  تتمثل يف اأهلية   

العاقدين وال�سيغة واملحل وهى:
الفقهاء،  جمهور  عند  املالنقدًا  راأ�ض  يكون  اأن   .1
واأن بع�سهم اأجازها اأن تكون عينًا. واأن يتقل 

امل�سرب ا�ستقاًل تامًا بالعمل واالإدارة.
املال  رب  من  كل  ن�سيب  حتديد  يتم  اأن  يجب   .2
�سائعًا  جزءًا  يكون  واأن  الربح  يف  وامل�سرب 
بن�سبة معينة ال بقدر معني. ففي حالة اخل�سارة 
املال  وي�سر رب  عمله وجهده  امل�سارب  يخ�سر 

يف امل�سارف االإ�سالمية:مع مراعاة �سروط �سحة 
ال�سوابط  مراعاة  ينبغي  فانه  واأحكامها  امل�ساربة 
اأو  نزاع  حدوث  واحتمال  واملحا�سبية  ال�سرعية 
خالف بني الطرفيني) امل�سرف والعمالء(50: وهي 

تتلخ�ض فيما يلي:
والعميل  امل�سرف  بني  االتفاق  يتم  اأن  بعد   .1
البنك  يوفر  امل�ساربة،  عملية  يف  بالدخول 
وي�سلم  عليه  املتفق  املال(  امل�ساربة)راأ�ض  مبلغ 
للم�سارب على اأن يقوم بالعمل واإدارة العملية 
مراعيًا  املتاحة  الطرق  باأف�سل  وبيع  �سراء  من 
يف ذلك العرف التجاري ال�سائد و�سروط العقد 

املوقع بينه وبني امل�سرف ب�سفة خا�سة.
ويتم  امل�ساربة،  مال  براأ�ض  ح�ساب  فتح  يتم   .2
ال�سحب من هذا احل�ساب بغر�ض ال�سراء وكل 
ما تقت�سيه امل�ساربة وتورد يف احل�ساب قيمة 

البيع اأي�سا.
كانت  اإذا  فيها  امل�ساربة  املراد  ال�سلعة  حتديد   .3
مقيد  امل�سارب  الأن  �سراء  اأو  لبيع  العملية 
بال�سروط واالإجراءات التي يراها �ساحب املال.

حتديد مكان العمل بالن�سبة للم�ساربة. وحتديد   .4
املقيدةتكون  امل�ساربة  الأن  امل�ساربة  زمان 
فيه  التجارة  ونوع  واملكان  الزمان  حمدودة 

عك�ض امل�ساربة املطلقة.
ال�سراء  اأ�سعار  حتديد  كيفية  على  االتفاق   .5
االحتفاظ  امل�سارب  على  ويجب  والبيع. 
تكون  بامل�ساربة  خا�سة  منتظمة  بح�سابات 
مدعومة بامل�ستندات والفواتري القانونية ويكون 
لرب املال احلق يف مراجعة هذه احل�سابات يف 

اأي وقت بوا�سطة موظفيه اأو مراجع قانوين.
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ناجت  توزيع  ليتم  وعمله،  بهده  وت�سيريه  امل�سروع 
امل�ساربة بني الطرفيني على اأ�سا�ض ح�ستي، ح�سة 
مقابل التمويل، تاأخذها البنوك االإ�سالمية واحل�سة 
االأخرى ياأخذها العميل مقابل العمل، وعليه فعملية 
البنك  هما  طرفني  بني  تتم  بامل�ساربة  التمويل 
التمويل  بتقدمي  يقوم  الذي  هو  فالبنك  والعميل، 
الكامل الذي يحتاجه العميل. والعميل هو امل�سارب 
�ساحب اخلربة الذي يقدم دره وعمله. يتميز العمل 
عمله  �سيغة  من  نابعة  ذاتية  بخ�سائ�ض  امل�سريف 
واملخاطرة  املخاطر،  مواجهة  على  قادرًا  جتعله 
نتيجة،  من  الأكرث  املحتمل  اخلطر  هي  امل�سرفية 
النهائية غري معروفة وهى ظواهر  لتكون املح�سلة 
على  �سلبًا  وتوؤثر  االأهداف  اجناز  تهدد  واأحداث 
املوؤ�س�سة امل�سرفية الهادفة اإىل حتقيق ر�سالتها53.

معايري التمويل بامل�ساربة يف امل�سارف ال�سودانية: 
وجند اتفاقا تاما بني ال�سريعة االإ�سالمية وما جرى 
العمل  تنظيم  قانون  ال�سودان وفق  العمل يف  عليه 
و�سوابط  اأ�س�ض  مفهوم  يف  ال�سوداين  امل�سريف 
ال�سرعية هي  الرقابة  من حيث  ال�سرعية54  الرقابة 
والبنوك  االإ�سالمية  البنوك  بني  اجلوهري  الفارق 
التقليدية حيث متثل للبنوك االإ�سالمية دون البنوك 
التقليدية، مبثابة الروح من اجل�سد بالن�سبة لالإن�سان، 
وبدون هذه الرقابة ت�سبح البنوك االإ�سالمية ا�سما 
ال  الذي  اخلداع  من  نوعا  تعترب  بل  م�سمى،  علي 
الرقابي  اجلهاز  هذا  بدون  اإذ  يجوز،  وال  ينبغي 
التقليدية.  البنوك  كبقية  االإ�سالمية  البنوك  ت�سبح 
امل�سارف  يف  ال�سرعية55  بالرقابة  املق�سود  فاإن 
واملوؤ�س�سات املالية و�سع �سوابط واأحكام �سرعية 
بالرقابة  ويق�سد  ال�سرعية،  االأدلة  من  م�ستمدة 

ماله وال يجوز ا�سرتاط ما يخالف هذا ال�سرط، 
�سروط  من  �سرطًا  امل�سرب  خالف  اإذا  اأما 
�ساحب املال يعترب متعديًا ووجب عليه �سمانه. 

و يف�سخ عقد امل�ساربة لالأ�سباب االآتية: 
ف�سخ العقدمن قبل اأحد املتعاقدين واإذا وقع   .1
الف�سخ يف وقت غري منا�سب �سمن املت�سبب 
الناجم عن  ال�سرر  التعوي�ض عن  ل�ساحبه 

هذا الت�سرف .
احلالة  هذه  امل�سارب، ويف  املال  رب  عزل   .2
اأن  بالعزل  علمه  بعد  امل�ساربة  عن  ميتنع 
كانت  اإن  امل�ساربة  اأموال  يف  يت�سرف 
له  جاز  غريها  من  كانت  واإن   ، النقود  من 
اإن  االأجل  وانق�ساء  نقود.  اإىل  حتويلها 
حالة  ويف  باملدة.  حمددة  امل�ساربة  كانت 
اأمواله  ا�سرتداد  البنك  ي�ستطيع  الف�سل 
امل�ساربة  عملية  يف  العميل  من  واأرباحه 
فاإن امل�سرف ي�سرتد اأمواله من العميل من 
ال�سمانات التي يقدمها الطرف الثاين �سواء 
كان عقاريًا اأو م�سرفيًا اأو �سخ�سيًا مقبواًل 
لدى البنك ي�ستطيع اأن يرجع اإليه يف حاالت 
الف�سل اأو التعدي اأو التق�سري اأو االإخالل. 
وتعترب درا�سة �سرورة االهتمام بدرا�سات 
اجلدوى يف عمليات متويل م�سروعات عقد 
ال�سرعية  االإ�سالمية  ال�سيغ  وفق  امل�ساربة 
هذه  �سالمة  ل�سمان  املهمة  االأ�سياء  من 

ال�سيغة من خطر املخاطرة52.
يقوم  االإ�سالمي  البنك  باأن  اأجد  تقدم  مما   
املال،  للعميل، فهي مبثابة �ساحبة  التمويل  بتقدمي 
بينما العميل هو �ساحب اخلربة الذي يقوم بادرة 
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الدولة، وتطور  البنك املركزي وموؤ�س�سات  اإلزامية 
ممار�سة  اإىل  الفردي  االجتهاد  حرية  من  وانتقال 
اإىل  اأدى  مما  الدولة  داخل  اجلماعي  االجتهاد 
باالجتهاد،  الكربى  التحديات  مقابلة  يف  امل�ساهمة 
وامل�ساهمة وامل�ساركة يف املوؤ�س�سات املالية امل�سرفية 
وبناء  االإ�سالمية،  ال�سريعة  واأحكام  يتفق  مبا 
وبناء  والبحثية،  والتدريبية  التعليمية  املوؤ�س�سات 
النموذج على اأدوات البحث والدرا�سات والفتاوى 
وفق منهجية علمية مدرو�سة من النواحي ال�سرعية 
بالعمل  ال�سلة  القوانني ذات  والتطبيقية، ومراجعة 
م�سكلة  فاإن  التاأ�سي�ض.  ولوائح  وعقود  امل�سريف 
العاملني باجلهاز امل�سريف وفق قانون تنظيم العمل 
التي  الكبرية  امل�سكالت  ال�سودانيمن  امل�سريف 
وال�سرعي،  واالقت�سادي  القانوين  الفكر  �سادفت 
التي اختلفت  الوحيدة  امل�سكلة  تكاد تكون  اإنها  بل 

فيها وجهات النظر من حيث: 
انعكا�ض  اإىل  اأدى  الدولة  تدخل  ازدياد  اإن   .1
فقد  الو�سعي،  الت�سريع  على  الظاهرة  هذه 
العامة  املوؤ�س�سات  على  الرقابة  قوانني  تعددت 
وت�ساربت  وامل�سرفية  املالية  واملوؤ�س�سات 
وتنوعت اأ�سكالها واأنواعها، ومل يو�سع ت�سريع 

موحد لتعريف عملية الرقابة امل�سرفية56.
على  ت�ساعد  اأن  ميكن  ما  بقدر  و�سعيتهم  اإن   .2
التقدم والتطور بقدر ما ميكن اأن تعرقل م�سرية 
ب�سفة  يعد  االإدارة  فح�سن  امل�سرفية  القوانني 
بالن�سبة  يتم  ما  وهو  النجاح  عوامل  اأحد  عامة 
هوؤالء  ت�سيري  يح�سن  باأطر  اإال  القوانني  لهذه 
طاقاتهم  ا�ستغالل  من  ميكن  ب�سكل  العاملني 

وقدراتهم من اأجل ال�سالح العام.

االأعمال  من  كافية  عينات  فح�ض  كذلك  ال�سرعية 
واملوؤ�س�سات  واجلماعات  االأفراد  بها  يقوم  التي 
والوحدات وحتليلها للتاأكد من اأنها تتم وفقًا الأحكام 
ال�سرعية  االإ�سالمية.فالرقابة  ال�سريعة  وقواعد 
هي  االإ�سالمية  املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف  علي 
اأعمال  الأي  امل�سروعة  وال�سيغ  البدائل  اإيجاد 
االبتكارات  يف  وت�ساهم  ال�سريعة،  اأحكام  تخالف 
ال�ستحداث اأدوات مالية جديدة بديلة للربا تتما�سي 
هيئات  واأ�س�ست  االإ�سالمية.  ال�سريعة  اأحكام  مع 
الرقابة ال�سرعية لتواكب جتربة تاأ�سي�ض امل�سارف 
للعقود  ال�سرعية  للمالئمة  وتطويرها  االإ�سالمية 
احلديثة يف املعامالت امل�سرفية واالأ�سول الفقهية 
اأ�سباب  عليها.واأن  واتفقوا  الفقهاء  ا�ستنبطها  التي 
حدوث الف�ساد وات�ساع دائرة �سياع املال العام يف 
اجلهاز امل�سريف واملوؤ�س�سات املالية يرجع الأ�سباب 
الوازع  وقلة  االإ�سالمية،  العقيدة  �سعف  اأهمها: 
املجتمع،  يف  املعامالت  دائرة  اأت�ساع  الديني. 
ال�سمانات  االإدارية.  الرقابة  �سعف  اإىل  اأدى  مما 
معرفة  وعدم  املغطاة،  غري  اله�سة  امل�سرفية 
ال�سخ�سية املالية للعميل.وتتم الرقابة ال�سرعية يف 
امل�سارف االإ�سالمية بعدة طرق حيث تاأخذ اأ�سماء 
واأخرى  ال�سرعية  بالرقابة  ت�سمى  ما  منها  متعددة 
بامل�ست�سار  ماي�سمى  ومنها  الفتوى  جلنة  ت�سمى 
ال�سرعي، ولكل هذه امل�سميات دالالت وانعكا�سات 
ال�سرعية.  الرقابة  مفهوم  يف  تن�سب  حمددة 
وتطورت هيئات الرقابة ال�سرعية، من هيئة �سرعية 
تعنى بق�سايا امل�سرف، اإىل هيئة عليا تهتم بق�سايا 
اجلهاز امل�سريف واملوؤ�س�سات املالية بالدولة ككل، 
اإىل  امل�سارف  اإلزامية  انتقال من  يعد  بدوره  وهذا 
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معظم  امل�سريف  النظام  يف  امل�ستخدمة  االإ�سالمي 
�سيغ التمويل االإ�سالمي املعروفة، ومن بينها عقد 
امل�ساربة فهو �سيغة م�ستخدمة يف التمويل وظلت 
يف  التعامل  مرجعية  متثل  االإ�سالمية  ال�سيغ  هذه 
النظام امل�سريف.وعقد امل�ساربة امل�سريف من عقود 
بها  الديون وميكن  على  القائمة  االإ�سالمية  ال�سيغ 
ت�ستخدم  ال�سخمة  باإمكاناتها  البنوك  ت�ستطيع  اأن 
امل�سرفية.  التمويل  �سيغ  من  ك�سيغة  العقد  هذا 
املتغريات  من  العديد  امل�سرفية  البيئية  و�سهدت 
العاملية املعا�سرة من اأهمها حترير جتارة اخلدمات 
امل�سرفية  املناف�سة  زاد  مما  التكنولوجيا  والتقدم 
املخاطر  من  العديد  بروز  اإىل  اأدى  االأمرالذي 
امل�سارف  لدى  والتحديات  واملعوقات  وامل�سكالت 
�سمال  يف  املالية  االأزمات  كانت  ثم  االإ�سالمية، 
�سرق اآ�سيا والربازيل ورو�سيا وتركيا واالأرجنتني 
مما دفع بتعديالت جوهرية على اتفاقية بازل »1« 
التي �سدرت يف العام 1988م. ثم كانت بازل »2« 
وتعترب  2008م:  العام  يف  املالية  االأزمة  كانت  ثم 
هذه االأزمة هي اأم االأزمات حيث بداأت يف الواليات 
املتحدة ثم عمت باقي دول العامل، مما اأثر ذلك �سلبا 
على اجلهاز امل�سريف عامة، وامل�سارف االإ�سالمية 
على وجه اخل�سو�ض، وال�سودان لي�ض مبعزل من 
من  ال�سبعينيات  فرتة  اأن  بالذكر  اجلدير  ذلك.  كل 
اإن�ساء  لفكرة  جديدًا  انقالبًا  �سهدت  ال�سابق  القرن 
في�سل  وبنك  االإ�سالمية،  واملوؤ�س�سات  امل�سارف 

االإ�سالمي ال�سوداين.
امل�سارف  انت�سار  اأن  القول:  وبذلك ميكن   
االإ�سالمية يف معظم اأقطار العامل املتقدمة والنامية 
علي حد �سواء هو دليل علي القبول الدويل لفكرة 

وما  عانت  املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف  اإن   .3
كافة  يف  العاملني  م�سكلة  من  تعاين  زالت 
وانتقدت  منها،  االإ�سالمية  خا�سة  الدرجات 
الب�سرية  االأطر  علي  تتوفر  ال  كونها  حيث  من 
املوؤهلة علميا ومهنيًا لت�سريها ولتدبري ا�ستثمار 
اجلمهور،  من  تتلقاها  التي  االأموال  وتوظيف 
عن  بعيدًا  تقليدية  اأطر  علي  تعتمد  جعلها  مما 
هذا النوع من العمل نظرًا للتكوين الذي تلقته 
واأحكام  الفقه  عن  بعيدًا  تقليدي  تكوين  وهو 
لل�سلوكيات  نظرًا  واأي�سًا  االإ�سالمية  ال�سريعة 
اأ�سحاب  فاالأ�سخا�ض  عليها  ترتتب  التي 
التكوين االقت�سادي والقانوين احلديث ال علم 
لهم بقواعد االقت�ساد االإ�سالمي التي تعمل بها 
الفقهي  التكوين  االإ�سالميةواأ�سحاب  البنوك 
االقت�سادي  باجلانب  لهم  علم  ال  االإ�سالمي 

والقانوين والتقني57.                      

املبحث الرابع
التطبيق�ت امل�شرفية لعقد امل�ش�ربة

يف ال�شودان
تعد �سيغة عقد امل�ساربة وتطويرها اإحدى   
االإن�سانية  احل�سارة  يف  امل�سلمني58  اإ�سهامات 
يرجع  ذلك  ال�سبب يف  ولعل  العطاء  توقف عن  بال 
اأخري  جماالت  يف  اإ�سهامات  يتبعها  الجتهادات 
يحتاجها عاملنا اليوم مبا حتمل من ر�سالة �سماوية 
خا�سة  االأر�ض  وعمارة  لالإن�سان  اخلري  تكفل 
اليوم  العامل  ي�سهدها  التي  املالية  االأزمات  ظل  يف 
نتيجة الرتفاع �سعر الفائدة واال�ستغالل واالحتكار 
التمويل  �سيغ  ومتثل  الربا.  راأ�سها  وعلى  والغ�ض 
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ويف  ال�سوداين.  االإ�سالمي  في�سل  بنك  باإن�ساء 
ني�سان 1977م اأجاز جمل�ض ال�سعب يف ال�سودان 
اإعفاءات  اإليه احلكومة– يت�سمن  به  قانونًا تقدمت 
)قانون  هو:  وا�سعة  وامتيازات  وا�ستثناءات 
والذي  ال�سوداين(62  االإ�سالمي  في�سل  بنك 
االأ�سبق   ال�سودان  جمهورية  رئي�ض  عليه  �سادق 
منرييا�ستنادًا اإىل املادة )106( من د�ستور نظامه، 
)9( يف 4  رقم  املوؤقت  اجلمهوري  االأمر  ومبوجب 
ني�سان عام 1977م. ويف عام 1977م اجتمع يف 
 )10( املوؤ�س�سني–  من  وثمانون  �ستة  اخلرطوم 
دبي  من  و)2(  الكويت  من  و)10(  ال�سعودية،  من 
– ووقفوا  ال�سودان  من  والبقية  و)3( من م�سر، 
يف  بينهم  فيما  واكتتبوا  )امل�سرف(  تاأ�سي�ض  على 
�ستة ماليني  والبالغ  به  امل�سدق  املال  راأ�ض  ن�سف 
ت�سجيل  1977م  اآب   18 يف  ومت  �سوداين  جنيه 
بنك في�سل االإ�سالمي ال�سوداين ك�سركة م�ساهمة 
عامة حمدودة63 وفق قانون ال�سركات لعام 1925م 
بنك  تاأ�سي�ض  اخلرطوم.بعد  يف  رئا�سته  واأن�ساأت 
االأ�سا�سية  اللبنة  ال�سوداين،  االإ�سالمي  في�سل 
التطبيق لفكرة ال�سريفة  انبثقت عليها جتربة  التي 
التي  للنجاحات  كان  لقد  ال�سودان،  االإ�سالمية يف 
�سنة  يف  ال�سوداين  االإ�سالمي  في�سل  بنك  حققها 
عمله االأوىل باالإ�سافة اإىل ال�سحوة االإ�سالمية التي 
ال�سودان  فيها  مبا  االإ�سالمي  العامل  دول  انتظمت 
اإ�سالمية  بنوك  خم�سة  قيام  يف  االيجابي  االأثر 
االإ�سالمية  ال�سريعة  الأحكام  وفقًا  تعمل  اأمُخرى 
الت�سامن  بنك  وهى  عامي83-1984م  خالل 
االإ�سالمي64.والبنك االإ�سالمي ال�سوداين65. وبنك 
االإ�سالمي  والبنك  االإ�سالمي66  التعاوين  التنمية 

وتطورها  انت�سارها  و�سرعة  االإ�سالمي  امل�سرف 
ومنائها فانه موؤ�سر علي جناحها وكفاءة ت�سغيلها.

التطبيقات امل�سرفية ل�سيغة عقد امل�ساربة   
يف امل�سارف ال�سودانية: ن�ساأت وتطورت امل�سارف 
من  ال�سبعينات  عقد  يف  ال�سودان  يف  االإ�سالمية 
امل�سارف  تاأ�سي�ض  توافق  لقد  املا�سي.  القرن 
االإ�سالمية يف ال�سودان مع نهج االنفتاح واقت�ساد 
ال�سوق الذي تبناه النظام ال�سيا�سي يف عهد منريي 
االأ�سبق، ولتوطيد وحماية هذا النفوذ االقت�سادي 
بعد �سقوط نظام منريي عام 1985م. فدخول فكرة 
اخلطوات  ال�سودان:بداأت  االإ�سالمية  ال�سريفة 
ال�سريفة  فكرة  لتطبيق  ال�سروع  يف  االأوىل 
ق�سم  يف  1966م  عام  ال�سودان  يف  االإ�سالمية59 
اأمُم درمان االإ�سالمية. وبعد ذلك  االقت�ساد بجامعة 
انطلقت فكرة اإن�ساء م�سرف اإ�سالمي يف ال�سودان 
اأول مرة من هذا الق�سم، ثم بحثت الفكرة من لدن 
اجلامعة، وقدمت اإىل جمل�ض ال�سيادة –املمثل لراأ�ض 
الدولة اآنذاك - لغر�ض الدرا�سة واإبداء الراأي فيه، 
اإال اأن الفكرة مل تنفذ، وترى اإدارة االأعالم والبحوث 
يف بنك في�سل االإ�سالمي ال�سوداين وكذلك بع�ض 
الباحثني اأن كثريًا من العقبات قد اعرت�ست طريق 
وبعد  العملي60.  التطبيق  حّيز  اإىل  الفكرة  انتقال 
وحدوث  تقدم،  ما  على  الزمان  من  عقد  م�سى  اأن 
تطورات مهمة يف النظام ال�سيا�سي61 يف ال�سودان 
بالرئي�ض  �سعود  اآل  الفي�سل  حممد  االأمري  اجتمع 
�سباط  يف  منريي  حممد  جعفر  �سابقًا  ال�سوداين 
يف  اإ�سالمي  بنك  باإن�ساء  ال�سماح  طالبًا  1976م 
على  االجتماع  هذا  يف  االتفاق  ومت  ال�سودان، 
ا�ست�سدار قانون من جمل�ض ال�سعب يف ال�سودان 
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ا�ستطاعت اأي�سًا اأن تقدم مناذج حيه يف متويل   .2
ال�سيغ  واإيجاد  املنتجني  و�سغار  احلرفيني 
التجارب  هذه  وكانت  معهم  للتعامل  املالئمة 
التقليدي  امل�سريف  اجلهاز  �سيا�سة  خارج 
وتعترب جتربة بنك في�سل االإ�سالمي ال�سوداين 

خري دليل على ذلك72.
الفرتة  تلك  خالل  االإ�سالمية  البنوك  جنحت   .3
للقطاعات  ا�ستثمارها  توجيه  يف  اأي�سًا 
ال�سلع اال�ستهالكية  املهمة ومتويل  االقت�سادية 
وقطاعات  والدقيق  كالبرتول  االإ�سرتاتيجية 
واإن�ساء  ال�سادرات  ومتويل  والتخزين  النقل 

ال�سركات73.
اأنه  باعتبار  االجتماعي  اجلانب  يف  �ساهمت   .4
اأحد املجاالت التي يهدف اإليها البنك االإ�سالمي 
والذي متثلت يف اإخراجها للزكاة على اأموالها.

مقدرًا  جهدًا  اآنذاك  االإ�سالمية  البنوك  قدمت   .5
يف �سبيل ن�سر الوعي امل�سريف االإ�سالمي من 
العامة  والندوات  والبحوث  املطبوعات  خالل 

ون�سر التجارب.
عائدًا  حتقق  اأن  االإ�سالمية  البنوك  ا�ستطاعت   .6
كانوا  الذين  واملودعني  للم�ساهمني  منا�سبًا 
يتطلعون اإىل الهدف االأ�سمى وهو تقدمي البديل 
من  وتخلي�سهم  الربوية  للم�سارف  االإ�سالمي 

تب لها النجاح. الربا و�سروره، اإن كمُ
غري اأنه وبرغم ما حققته البنوك االإ�سالمية   
عليها  ح�سبت  فقد  الفرتة  تلك  خالل  جناحات  من 
االإخفاقات  هذه  متثلت  حيث  اأي�سًا  اإخفاقات 

وال�سلبيات يف ذلك الوقت على النحو التايل74:
عدم التو�سع يف ا�ستخدام جميع �سور التمويل   .1

لغرب ال�سودان67، بنك الربكة ال�سوداين68. 
كما بداأ العمل يف تاأ�سي�ض بنك ال�سمال69   
عام1985م والذي اأمُفتتح ر�سميًا يف 1990/1/2م، 
وبال  االإ�سالمية  البنوك  هذه  جميع  قامت  ولقد 
ا�ستثناء على العمل وفقًا الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية 
االقت�سادية  التنمية  يف  االإ�سهام  �سرورة  وعلى 
واالجتماعية يف ال�سودان فن�ست على ذلك يف عقد 
تاأ�سي�سها واعتربت التنمية االقت�سادية واالجتماعية 
من �سمن اأغرا�سها الرئي�سية، وبحلول عام1986م 
مت اإن�ساء البنك ال�سعودي ال�سوداين70، ويف يونيو 
1989م مت تعميم اأ�سلمه جميع امل�سارف ال�سودانية 
�سدر  ويف1990  الوطني،  االإنقاذ  ثورة  مبجيء 
مبوجبه  اجتهت  والذي  لالإنقاذ  الثالثي  الربنامج 
قامت  كما  االقت�سادية،  التحرير  �سيا�سية  الدولة 
الأول مرة حمفظة البنوك التجارية لتمويل املوؤ�س�سات 
عام1991م  ويف  مو�سم91/90،  يف  الزراعية 
واأ�سبح  ال�سوداين  التجاري  البنك  تخ�سي�ض  مت 

مملوكًا لبنك املزارع ك�سركة قاب�سة.
القول بالرغم  باأنه ميكن  الباحث:  وبذلك يرى   
من  الفرتة  خالل  االإ�سالمية  البنوك  عمر  ق�سر  من 
-83 عام  يف  معظمها  ن�ساأ  حيث  )1978-1984م( 

ال�سوداين  االإ�سالمي  في�سل  بنك  با�ستثناء  1984م 
الذي اأًن�سئ يف عام 1978م اإال اأنها ا�ستطاعت اأن حتقق 

جناحات مهمة نوجزها فيما يلي يف النقاط االآتية71:
للتمويل  االإ�سالمي  البديل  اأن  عمليًا  اثبت   .1
يعترب  االإ�سالمي  البنك  وان  ممكن  األربوي 
حيث  التقليدي  التجاري  للبنك  بديل  اأف�سل 
امل�سلم  بعقيدة  املرتبط  التمويل  يف  عليه  يفوق 

ومقابلة احتياجاته االأ�سا�سية كفرد وكمنتج.
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لن�ساط  م�سادة  �سر�سة  هجمة  تواجه  كانت   .4
البنوك االإ�سالمية بالت�سكيك يف اأوجه ن�ساطها 

من فئة ال�سالل.
كانت هناك اأي�سًا م�سكلة الكادر املوؤهل واختيار   .5
التمويل  �سيغ  يفهم  العمالء  من  جديد  نوع 
اجلديد، وكذلك بناء عالقات مرا�سلة مع البنوك 
اخلارجية تقف مع توجهات البنوك االإ�سالمية.

للتمويل  القدرة على �سياغة عقود جديدة  عدم   .6
وفقًا ل�سروط ال�سيغ االإ�سالمية املراد تطبيقها. 
غري اأنه وبرغم كل ذلك فقد ظلت التجربة مت�سي 
قدمًا وتتو�سع يف فروعها وعمالئها، واأن�سطتها 
مليزان  والقارئ  طيبًا.  غر�سها  فكان  وك�سبها 
يالحظ  ال�سودان  يف  االإ�سالمية  امل�سارف 
املعوقات  برغم  تثبت  اأن  ا�ستطاعت  قد  اأنها 
وال�سعوبات املذكورة اآنفًا، اأن االإ�سالم ي�ستمل 
خلدمة  ومتينة  �سليمة  وقواعد  اأمُ�س�ض  على 
املعوقات  هذه  ولكن  واملجتمع،  االقت�ساد 
الفهم  من  بد  وال  وبطيئة  طويلة  امل�سرية  جتعل 
التام الأعمال امل�سارف حتى ت�سري تدريجًا اإىل 
بها  املحيطة  الظروف  ظل  يف  اأهدافها  حتقيق 
ال�سليم  التي تعمل فيها. واإن الت�سميم  والبيئة 
يف  املعوقات  هذه  ياأخذ  اأن  يجب  لها  والعادل 
العوائد  على  التقييم  يقت�سر  ال  واأن  ح�سابه، 
الربحية للمودعني وامل�ساهمني فقط واإمنا ياأخذ 
الن�ساط والبعد االجتماعي الذي قامت به، والذي 
تظهر  وال  الق�سري،  املدى  يف  قيا�سه  ي�سعب 
ومبقدار  الزمن  مع  اإال  وا�سح  ب�سكل  نتائجه 
اإقامة  نحو  وت�سريعاته  وقوانينه  املجتمع  توجه 
وال  اإ�سالمية،  وت�سريعات  وموؤ�س�سات  نظم 

مقدرتها  عدم  عنه  نتج  مما  املختلفة  االإ�سالمي 
التمويل املختلفة، وح�سرت نف�سها  على تقدمي 

يف نوعني فقط هما املرابحة وامل�ساركة.
كانت  اآنذاك  االإ�سالمية  البنوك  متويالت  اأغلب   .2
ق�سرية االأجل مل�سروعات �سريعة العائد واأغلقت 

التمويل طويل االأجل.
الدوراالجتماعي ظل حم�سورًا يف اإخراج الزكاة   .3
م�سروعات  تبني  دون  النقدية  والتربعات  فقط 

اجتماعية متكاملة وبطريقة موؤ�س�سة.
مل تتمكن من جذب ا�ستثمارات خارجية حيث   .4

مل يكن الطريق �سالكًا وممهدًا.
من  واحد  يعترب  الذي  الروحي  اجلانب  اأهملت   .5
االإن�ساين  باجلانب  يمُ�سمى  ما  وهو  اأهدافها 
بل  املالية  ال�سائقات  وحل  التكافل  يف  املتمثل 
يف  انح�سر  الذي  اال�ستثمار  بجانب  اأهملت 

امل�ساركة واملرابحة.
واجهت  التجربة  هذه  اأن  يرى:  والباحث   
التجربة  على  بظاللها  األقت  وعراقيل  م�ساكل 

ونوجزها فيما يلي:
ه�سة  اقت�سادية  بيئة  يف  العمل  بداأت  اأنها   .1
والنقد  اال�ستثمارية  ال�سيا�سات  متقلبة  البنيات 

االأجنبي.
البنك  يقر�سها  كان  التي  التمويلية  ال�سقوف   .2
ن�ساط  الوقت حدت كثري من  املركزي يف ذلك 

البنوك االإ�سالمية يف ا�ستثماراتها.
مع  املتكافئة  غري  املناف�سة  تواجه  كانت   .3
امل�سرفية  بتقاليدها  التقليدية  التجارية  البنوك 
وعالقتها  وعمالئها  وكفاءتها  املعروفة  العريقة 

اخلارجية.
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�سيغة  تطبيق  فنخف�ض  العوائق،  تلك  من 
مما  االإ�سالمية،  امل�سارف  يف  امل�ساربة 
اأدى اإىل �سعف وانح�سار العمل بامل�ساربة 
االإ�سالمية  ال�سودانية  امل�سارف  فاجتهت 
خماطرة  اأقل  اأخرى  متويل  ب�سيغ  للعمل 
بدياًل  املرابحة  العمل ب�سيغة  وفى مقدمتها 
يف  التقرير  مااأكده  وهذا  للم�ساربة76. 
لالقت�سادوالتمويل  الثامن  العاملي  املوؤمتر 
العمل  انخفا�ض  اأكد  الذي  االإ�سالمي 
اأقل  انخفا�ض  ن�سبة  و�سجل  بامل�ساربة 
التمويل  حجم  اإجمايل  1%من  بلغت 
بال�سيغ االإ�سالمية يف الفرتة من 2000-

2004م77.
االأ�سا�سية  العقبة  وهى  قانونية،  خماطر   .4
احلاكمة  العقود  ا�ستيفاء  عدم  يف  وتتمثل 
ملعامالت ال�سريفة االإ�سالمية، وهذه لي�ست 
م�سكلة ال�سودان اإمنا م�سكلة كل امل�سارف 

االإ�سالمية.
لل�سيغ  امل�سرفية  التطبيقات  جمال  وفى   
العمل  تنظيم  قانون  وفق  للربا  البديلة  امل�سرفية 
ل�سيغة  والتنفيذ  االإطالق  ال�سودانيفي  امل�سريف 
امل�ساربة يف اجلهاز امل�سريف ال�ســــــــــوداين يجوز 
حتديد  من  بواحد  تقييدها  اأو  امل�ساربة  اإطالق 
العمل  مكان  . حتديد  فيها  امل�ساربة  املراد  ال�سلعة 
امل�ساربةاالأمر  زمان  .حتديد  للم�سارب  بالن�سبة 
الذي مبوجبه اأوقف بنك ال�سودان املركزي التعامل 

ب�سيغة امل�ساربة املطلقة78. وعليه فاإين اأرى:
الثقل  ذا  الن�ساط  االإ�سالمي  اال�ستثمار  يعترب   -
االأ�سا�سي الذي يرتكز عليه العمل يف امل�سارف 

واإتباع  االإ�سالمية  الطرق  باإتباع  اإال  ذلك  يتم 
وتتمثل  وطريقة.  كمنهج  االإ�سالمية  ال�سريعة 
امل�ساربة يف  لعقد  امل�سرفية  خماطرالتطبيقات 
امل�سارف ال�سودانية االإ�سالمية يف عدة خماطر 

نذكر منها:
املتفق  بال�سروط  امل�سارب  التزام  عدم   .1
امل�سرف، مما  مع  امل�ساربة  عقد  عليها يف 
 « العملية امل�سرفية  اإىل عدم ت�سفية  يوؤدى 
تتمثل  �سوقية  وخماطر  الزمني«  االنفالت 
مما  وانخفا�سا  ارتفاعًا  االأ�سعار  تغلب  يف 

يوؤثر يف ن�سبة االأرباح املتوقعة75:
عدم  يف  تتمثل  اأخالقية  خماطر  وهنالك   .2
اأمانة امل�سارب ونزاهته وتقدمي الدرا�سات 
اجلدوى  بدرا�سة  املتعلقة  ال�سحيحة 

االقت�سادية والفنية والقانونية.
وهنالك خماطر تتمثل يف عدم اأخذ �سمان   .3
من  املبداأ.  حيث  من  امل�ساربة  مال  لراأ�ض 
يف  امل�ساربة  �سيغة  تطبيق  لعوائق  اأدى 
�سمان  عدم  م�سالة  االإ�سالمية  امل�سارف 
امل�سارب الأموال امل�سارب الأن يد امل�سارب 
بالتعدي  امل�سارب  ق�سر  فاإذا  اأمانه،  يد 
قد  االإ�سالمية   امل�سارف  فاإن  واالإهمال 
لعدم  لل�سياع  امل�ستثمرين  اأموال  يعر�ض 
اأن  ثم  تدفعها  الذي  امل�سارب  من  �سمانها 
اأموال اال�ستثمار  ذلك رمبا يقلل من ورود 
على  اأ�سحابها  من  خوفًا  للم�سارف، 
لذلك  لها،  �سمان  يوجد  ال  مادام  �سياعها 
اجتهت امل�سارف االإ�سالمية ل�سيغة تطبيق 
خللوه  بال�سراء  االأمر  وهى  املرابحة  عقد 
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فرع م�ستق من القانون التجاري مبعناه العام، 
واجلنائي  املدين  القانون  املمُ�سرع  و�سع  وقد 
ليكون القاعدة يف تنظيم العالقات بني االأفراد، 
فالقانون امل�سريف له ا�ستقاللية متيزه عن غريه 

من القوانني، فله خ�سائ�سه التي يتمتع بها.
ال�سودان  يف  االإ�سالمية  امل�سارف  جتربة  اأن   -
االإ�سالمية  للبنوك  وكان  وثرية81:  غنية  جتربة 
ال�سودانية دور وا�سح وفعال يف هذه التجربة، 
اإجابة:  البنوك. و�سوؤال يحتاج  ورغم قيام هذه 
بالن�سبةالإن�ساء  التنظري  التطبيق  �سبق  ملاذا 

البنوك االإ�سالمية يف ال�سودان.
م�ساكل  االإ�سالمية  البنوك  واجهت  وقد   
مزيدًا  يتطلب  ودورها  وخارجية،  داخلية  عديدة 
اال�ستفادة  و�سرورة  والبحوث.  الدرا�سات  من 
فر�ض  لتو�سيع  الفقهية  االجتهادات  خمتلف  من 
الواقع  يف  وتفعليها  امل�ساربة،  ل�سيغة  امل�ساركة 
بدرا�سات اجلدوى  االهتمام  املعا�سر82 و�سرورة 
وفق  امل�ساربة  عقد  م�سروعات  متويل  عمليات  يف 

ال�سيغ االإ�سالمية ال�سرعية.
منوذج ي لعقد م�ساربة م�سريف �سوداين83

عقد م�ش�ربة م�شريف
 ............... �سهر  من  اليوم...........  يف  اأنه 
من  اليوم.................  �سنة...............14هـ 
�سهر ...............�سنة..........20م بني كل من: 
فرع   ...............  : ال�سيد/ال�سادة   .1
هذا  الأغرا�ض  بعد  فيما  وي�سمى   .............

العقد بالبنك طرف اأول )رب املال(. 
...........................  : ال�سادة  ال�سيد/   .2
وي�سمى فيما بعد الأغرا�ض هذا العقد بالطرف 

�سرعية  �سيغ  عرب  ذلك  ويتم  االإ�سالمية، 
تناولتها  االإ�سالمي،  الفقه  اأ�سا�سا يف  موجودة 
لي�ض  االإ�سالمية  امل�سارف  املخت�سني يف  اأيدي 
ثوب  يف  الإخراجها  واإمنا  فيها،  جديد  الإ�سافة 

جديد يالئم طبيعة العمل فيها79.        
االإ�سالمي يف  التمويل واال�ستثمار  القت �سيغ   -
فعالية  واأثبتت  قبواًل ورواجًا وا�سعًا،  ال�سودان 
ومرونة وفاعلية للتطبيق يف اال�ستجابة لرغبات 
امل�ستثمرين وطالبي التمويل املختلقة بل جتاوزت 
هذه ال�سيغ املحلية واالإقليمية لتعمل على م�ستوى 
العامل. وعقد امل�ساربة امل�سريف ميثل �سيغة من 
�سيغ التمويل امل�سريف التي القت رواجًا كبريًا 
يف ال�سودان. واأن تطبيق �سيغة عقد امل�ساربة 
امل�سريف  النظام  يف  للربا  البديلة  االإ�سالمية 
ال�سوداين مو�سوع فريد ولل�سودان فيه جتربة 
دور  وتكامل  امل�سريف  اجلهاز  فتتطور  مميزة 
البنك املركزي مع امل�سارف التجارية وانطالق 
موؤ�س�سات �سمان الودائع امل�سرفية  وفق منهج 
واالإدارة  الت�سريع  يف  متكاملة  �سرعية  وروؤية 
القانون  اأحكام  مع  يتفق  واملراقبة  والتطبيق 

امل�سريف80.
ال�سودان  يف  امل�سريف  العمل  جتربة  مرت   -
مبالمح  مرحلة  كل  متيزت  اإذ  هامة،  مبراحل 
ظروف  يف  وعملت  معينة  وباأهداف  معينة، 
معينة كانت لها اآثارها �سلبًا واإيجابا على االأداء 
امل�سريف، وقد �سيطرت عدة قوانني وت�سريعات 
على هذه املراحل وفقًا لطبيعة كل مرحلة.                                                                  
حديثه  ت�سمية  ال�سوداين  امل�سريف  القانون   -
للقواعد القانونية التي تنظم ن�ساط البنوك، وهو 
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حفظه.
الطرف  املال( من  البنك )رب  يطلب  اأن  يجوز   .11
�سخ�سيًا  اأو  عينيًا  �سمانًا  )امل�سارب(  الثاين 
التق�سري  اأو  التعدي  حاالت  يف  م�سرفيًا  اأو 
على  التاأمني  يتم   .12 بال�سروط  االإخالل  اأو 
كل ما يحتـاج للتامني بوا�سطة الطـرف الثانـي 
)امل�سارب( لدى �سركة تاأمني اإ�سالمية مقبولة 

للبنك )رب املال(.
يتحمل راأ�ض مال امل�ساربة امل�سروفات الفعلية   .13

املبا�سرة اخلا�سة بالعملية .
يحق للبنك )رب املال ( اإنهاء العقد يف اإي حالة   .14

من احلاالت االآتية:-
ال�سروط  من  باأي  الثاين  الطرف  اإخالل  اأ/ 

الواردة يف هذا التعاقد.
من  الأي  فقده  اأو  الثاين  الطرف  وفاة  ب/ 

�سروط اأهلية التعاقد.
اإجراءات  يف  البدء  اأو  اإفال�سه  اإعالن  ج/ 

االإفال�ض اختياريًا اأو اإجباريًا.
باتفاق  اأو  اأجلها  انتهاء  عند  امل�ساربة  ت�سفي   .15
جميع  ببيع  اأعاله  البند   مبوجب  اأو  الطرفني 

موجوداتها ب�سعر ال�سوق.
توزع االأرباح الناجتة عن امل�ساربة على النحو   .16

التايل:
............. % للبنك ) رب املال(   

..............% للطرف الثاين ) امل�سارب(  
تق�سري  وال  تعد  غري  من  خ�سارة  حدثت  اإذا   .17
الثاين  الطرف  من  العقد  ب�سروط  اإخالل  وال 

)امل�سارب( يتحملها البنك )رب املال(.
يجوز اأن يتفق الطرفان على اأنه اإذا زاد الربح   .18

الثاين )امل�سارب(. حيث اأن الطرف الثاين طلب 
من البنك الدخول معه يف عملية م�ساربة.

االتفاق  مت  فقد  البنك  هذا  على  البنك  ووافق   .3
على  وفقا  امل�ساربة  عقد  اإبرام  على  بينهما 
للطرف  مبلغ.......  املال  لرب  البنك  يدفع  اأن 

الثاين )امل�سارب ( راأ�ض مال للم�ساربة.
يفتح ح�ساب با�سم الطرف الثاين ) امل�سارب (   .4
لدى البنك يودع فيه راأ�ض مال امل�ساربة ليتم 
�سحب منه بوا�سطة الطرف الثاين وتودع فيه 

اإيرادات امل�ساربة.
يلتزم الطرف الثاين با�ستعمال راأ�ض املال فيما   .5

خ�س�ض له اأعاله.
مدة امل�ساربة ).............. ( تبداأ من .........   .6
وتنتهي يف ............ يجوز متديدها باتفاق 

الطرفني كتابة كما يجوز ت�سفيتها باتفاقهما.
امل�ساربة  عملية  باإدارة  الثاين  الطرف  يلتزم   .7
ذلك  يف  مراعيا  اإجناحها  يف  و�سعة  وبذل 

�سروط امل�ساربة والعرف ال�سائد.
يلتزم الطرف الثاين باأن ال يخلط مال امل�ساربة   .8
مباله اأو باأي مال اآخر وال يعطيه لغريه م�ساربة  
وال يقر�سه وال يقرت�ض عليه اإال باإذن مكتوب 

من البنك )رب املال(.
يحفظ الطرف الثاين ح�سابات منتظمة خا�سة   .9
بامل�ساربة تكون موؤيدة بامل�ستندات والفواتري 
القانونية ويكون لرب املال احلق يف مراجعة 
هذه احل�سابات يف اأي وقت بوا�سطة موظفيه 

اأو بوا�سطة مراجع قانوين يختاره .
مال  يف  اأمني  )امل�سارب(  الثاين  للطرف   .10
يف  ق�سر  اأو  تعدى  اإالاإذا  الي�سمنه  امل�ساربة 
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خ�متة
ال�ساحلات،  تتم  بنعمته  الذي  لله  احلمد   
�سيدنا  املر�سلني  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة 
بعون  وبعد،،.  اأجمعني،  و�سحبه  اله  وعلى  حممد 
الورقة  هذه  درا�سة  اأكملت  قد  وتوفيقه  تعاىل  الله 
القانون  يف  امل�سرفية  وتطبيقاته  امل�ساربة  لعقد 
وتقدميهمن  بيانه  اأردت  ما  وقدمت  ال�سوداين، 
ق�سائية،  واأحكام  فقهية،  واآراء  قانونية،  ن�سو�ض 
القانونية،  الن�سو�ض  هذه  من  الكثري  تاأ�سل  فقد 
فلقد  اأخرى،  ت�سريعات  مع  مقارنتها  متت  والتي 
الف�سالء  واالأئمة  العلماء،  ال�سادة  كتب  �سحبت 
دونوه  فيما  متتابعات  وليايل  متواليات  �سهورا 
كل  فا�ستفدت  خري،  من  و�سنفوه  نافع  علم  من 
الله-  بتوفيق  �سلكت-  فقد  الله،  بحمد  اال�ستفادة 
مقبواًل.  يكون  اأن  الله  اأ�سال  م�سلكا  و�سعها  يف 
فالقانون امل�سريف ت�سميه حديثه للقواعد القانونية 
يف ال�سودان  التي تنظم ن�ساط البنوك، وهو فرع 
م�ستق من القانون التجاري مبعناه العام، وقد و�سع 
املمُ�سرع القانون املدين واجلنائي ليكون القاعدة يف 
تنظيم العالقات بني االأفراد. واإن اأول ما مييز قانون 
تنظيم العمل امل�سريف ال�سوداين  الذي مت تعديله 
امل�سرفية  القوانني  من  غريه  عن  2003م  بقانون 
االأخرى هو اإ�سقاط الفائدة الربوية من كل عمليات 
املعلم  اخلا�سية  هذه  وتعد  وعطا،  اأخذا  امل�سارف 
واملوؤ�س�سة  االإ�سالمي  للم�سرف  واالأول  الرئي�سي 
كاأي  امل�سرف  ي�سبح  وبدونها  االإ�سالمية،  املالية 
الربا  حرم  االإ�سالم  ذلكالن  ربوي،  اأخر  م�سرف 
تعايل:  لقوله  عليــــــه  العقوبة  و�ســــــدد  اأ�سكاله  بكل 
ِمَن  َبِقَي  َما  َوَذُروانْ   اللهَّ  اتَُّقوانْ  آَمُنوانْ  الَِّذيَن  {يَاَأيَُّها 

كلها  الزيادة  تلك  تكون  اأن  معلوم  قدر  على 
اقت�سام  على  االتفاق  يجوز  كما  للم�سارب 

الزيادة بن�سبة علي امل�سارب.
بر�سا  يجوز  العقد  هذا  حول  نزاع  ن�ساأ  اإذا   .19
الطرفني اأن يحال ذلك النزاع اإىل جلنة حتكيم 
طرف  كل  يختار  حمكمني  ثالثة  من  تتكون 
حمكمًا واحدًا منهم يتفق الطرفان على املحكم 
الثالث الذي يكون رئي�سا للجنة التحكيم ويف 
املحكم  على  االتفاق  يف  الطرفني  ف�سل  حالة 
الثالث اأو عدم قيام اأحدهما باختيار حمكمة يف 
بوا�سطة  اإخطاره  تاريخ  اأيام من  �سبعة  ظرف 
املخت�سة  للمحكمة  االأمر  يحال  االأخر  الطرف 
لتقوم بتعيني ذلك املحكم اأو املحكمني املطلوب 

اختيارهم.
ال�سريعة  اأحكام  ح�سب  التحكيم  جلنة  تعمل   .20
االإ�سالمية وت�سدر قراراتها باالأغلبية العادية 
وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفني.

الطرف الثاين      الطرف االأول     
      )رب املال(                                البنك

......................              .....................

ال�سهود:
.................................................../1
.................................................../2
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االإ�سالمية  البنوك  بع�ض  يف  امل�ساربة  مقاطعة   .4
االإ�سالمية  وامل�سارف  العموم  وجه  على 
تبني  حيث   اخل�سو�ض،  وجه  على  ال�سودانية 
ب�سيغة  يتعامل  يعد  مل  االإ�سالمي  امل�سرف  اأن 
تبني  بالق�سري.كما  لي�ض  زمن  منذ  امل�ساربة 
اأوقفت  اأن بنوك ال�سودان االإ�سالمية ال�ستة قد 
ب�سبب  ال�سيغة منذ عام 1986م  بهذه  التعامل 
بحجة  بها  التعامل  بحظر  ال�سودان  بنك  قيام 

كرثة خماطرها.
رغم اعتبار �سيغة امل�ساربة من اأ�سهل ال�سيغ   .5
هذه  من  اأقل  جاء  الواقع  اإن  اإال  االإ�سالمية، 
االآمال، ف�سرعان ما انح�سر التعامل بها، لتحل 
حملها عقود واأدوات اأخرى يف مقدمتها �سيغة 

عقد املرابحة.
لتطبيق  معوقات  وجود  اإىل  الدرا�سة  خل�ست   .6
امل�سارف  يف  االإ�سالمية  التمويل  �سيغ 
امل�ساربةاأهمها:امل�سارف  لعقد  ال�سودانية 
ب�سيغ  التعامل  يف  العهد  حديثة  ال�سودانية 
العمالء  توفر  االإ�سالمية.ثانيهما: عدم  التمويل 
والثقة  االأمانة  ناحية  من  املطلوبة،  باملوا�سفات 
توفر  عدم  ثالثهما:  اال�ستثمارية.  واخلربة 
التمويل  جمال  يف  املوؤهل  الب�سري  الكادر 
االإ�سالمي. فمعظم هذه الكوادر الب�سرية كانت 
ت�سبعت  وقد  التقليدية  امل�سارف  م�ستوعبة يف 
ومل  وممار�سة،  فكرا  التقليدية  العمل  بنظم 
امل�سرفية  النظم  وفق  والتعليم  بالتدريب  حتظ 
اأ�سا�ض  املوارد على  تعبئة  االإ�سالمية. ث. عدم 
امل�ساربة يف الواقع ال�سوداين، حيث ال تتوفر 
كبرية  ن�سبة  اأن  رابعًا:  املالئمة.  املالية  املوارد 

القدير  العلى  الله  فاأ�سال  مُّؤنْمِِنَي}.  ُكنُتم  إِن  َبا 
مِّ
الر

رب العر�ض العظيم اأن يتقبل هذا اجلهد املتوا�سع، 
اجعل  ال�ساحلني  ومتويل  املوؤمنني،  وىل  يا  اللهم 
عملي هذا عماًل متقباًل، و�سعيي فيه �سعيًا مر�سيًا 
م�سكورًا، واأنفع به اللهم من اأخذ به وعمل به، انك 
وحدك القادر على كل ذلك، و�سل اللهم على �سيدنا 

حممد واله و�سحبه و�سلم.
اأهم النت�ئج التي تو�شلت اإليه� الدرا�شة

عقد امل�ساربة من اأقدم العقود املتعامل بها واأكرثها   .1
م�سروعيًة.ويعد ابتكار �سيغة امل�ساربة وتطويرها 
اإحدى اإ�سهامات امل�سلمني يف احل�سارة االإن�سانية 
بال توقف عن العطاء، ولعل ال�سبب يف ذلك يرجع 
الجتهادات يتبعها اإ�سهامات يف جماالت اأخرى، 
يحتاجها عاملنا اليوم مبا حتمل من ر�سالة �سماوية 
تكفل اخلري لالإن�سان وعمارة االأر�ض خا�سة يف 
اليوم  العامل  ي�سهدها  التي  املالية  االأزمات  ظل 
نتيجة الرتفاع �سعر الفائدة واال�ستغالل والغ�ض 

وعلى راأ�سها الربا.
الو�سائل  اأهم  من  بامل�ساربة  التمويل  يعترب   .2
االإ�سالمي  امل�سريف  النظام  تفرد  تربز  التي 
التنظيم  ناحية  من  التمويل  جمال  يف  وتفوقه 
وجهد  املال  راأ�ض  بني  املتوازنة  للعالقة  ال�سليم 

االإن�سان. 
للنا�ض  تي�سريا  االإ�سالمامل�ساربة  امل�سرع  اأباح   .3
حتى ي�ستفيد �ساحب املال الذي ال ميلك القدرة 
ميتلك  الذي  العامل  كفاءة  من  ا�ستثماره  على 
اخلربة وال يتوافر لديه املال، فيتحقق نتيجة هذا 

التعاقد والتعاون بني الطرفني منافع كثرية.
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اإىل  الدعوة  يف  جميعنا  نتعاون  اأن  فينبغي   .3
تطبيق ال�سريعة االإ�سالمية يف جميع معامالتنا 
املالية املعا�سرة ، وتخطي العقبات التي تعرت�ض 
النا�ض  توعية  اأهمها  من  والتي  التطبيق  هذا 
من  ي�سلح  وما  واحلرام  باحلالل  وتعريفهم 
يف  العاملني  ال�سيما  ي�سلح،  ال  وما  املعامالت 

امل�سارف والتجار ومن يتعامل معهم .
االجتهادات  خمتلف  من  اال�ستفادة  �سرورة   .4
ل�سيغة  امل�ساركة  فر�ض  لتو�سيع  الفقهية 

امل�ساربة، وتفعليها يف الواقع املعا�سر.
يف  اجلدوى  بدرا�سات  االهتمام  و�سرورة   .5
وفق  امل�ساربة  عقد  م�سروعات  متويل  عمليات 

ال�سيغ االإ�سالمية ال�سرعية.
باجلانب  االهتمام  زيادة  ب�سرورة  اأو�سى   .6
امل�سارف  ن�ساطات  يف  )املعنوي(  الروحي 
احلرفني،  و�سغار  املنتجني،  �سغار  دعم  يف 
والتعاون على الرب والتقوى والتعاون لال�ستفادة 
مع  امل�سرفية  مل�ساربة  عقد  �سيغة  تطبيق  من 
»اال�ستثماري«،  املادي  باجلانب  االإخالل  عدم 
وال يتم ذلك االإ بت�سافر اجلهود واال�ستفادة من 
هذه ال�سيغ امل�سرفية البديلة للربا وعلى راأ�سها 

عقد امل�ساربة امل�سريف.
توفري  يف  املتمثلة  االت�سال  قنوات  اإيجاد   .7
اجتذاب  على  القادرة  اال�ستثمارية  االأدوات 
واملوؤ�س�سات  االأفراد  من  املواطنني  اأموال 
امل�سروعات  متويل  يف  للم�ساهمة  وال�سركات 
االإ�سالمي  البلد  اإليها  يحتاج  التي  املختلفة 
االإ�سالمية  املالية  االأدوات  تطوير  واإمكانية 
تت�سمن  جديدة  ن�سو�ض  باإ�سافة  فاأو�سى 

لديهم  لي�ض  اال�ستثمارية  الودائع  اأ�سحاب  من 
ومييلون  املخاطر،  لتحمل  الكايف  اال�ستعداد 
اإىل توفري �سمانات كافية قبل الدخول عمليات 

ا�ستثمارية عن طريق ال�سيغ االإ�سالمية. 
االإ�سالمي يف  واال�ستثمار  التمويل  �سيغ  القت   .7
فعالية  واأثبتت  وا�سعًا،  ورواجًا  قبواًل  ال�سودان 
ومرونة وفاعلية للتطبيق يف اال�ستجابة لرغبات 
بل  املختلفة،  التمويل  وطالبي  امل�ستثمرين 
لتعمل  واالإقليمية  املحلية  ال�سيغ  هذه  جتاوزت 
على م�ستوى العامل. فتجربة امل�سارف االإ�سالمية 

يف ال�سودان جتربة غنية وثرية وفريدة . 
على  يقوم  امل�ساربة  بعقد  العمل  فل�سفة  اأن   .8
واأحكام  وقواعد  قوانني  على  العمل  منهجية 
الغراء،  االإ�سالمية  ال�سريعة  من  م�ستمدة 
مال  املال  اأن  والقوانني  القواعد  هذه  واأ�سا�ض 
الله ويجب اأن ي�ستثمر ل�سالح املجتمع و�سعادته 
باعتبار املجتمع جمتمعا متكامال ال تنف�سل فيه 

النواحي الروحية عن النواحي املادية.
البنوك  الإن�ساء  بالن�سبة  التنظري  �سبق  التطبيق   .9

االإ�سالمية يف ال�سودان.
التو�شي�ت

واأو�ست الدرا�سة باالآتي:
اأن تعود اأمتنا اإىل ِكتاب الله تعاىل  و�سنة ر�سوله   .1
ال  واملدنية،  التجارية  القوانني  النظر يف  وتعيد 
مبا  وت�سوغها  بامل�سارف،  يتعلق  فيما  �سيما 
يواكب روح الع�سر ويتفق مع �سريعتنا الغراء.

واجهت البنوك االإ�سالمية م�ساكل عديدة داخلية   .2
وخارجية، ودورها يتطلب مزيدًا من الدرا�سات 

والبحوث.
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الفوائد، حتقيق/ حممد عبد القادر اأحمد عطا، 
الكتب  دار  بي�سون،  على  حممد  من�سورات 

العليمة، بريوت، لبنان، 1422هـ/2001م(.
حممد بن عبد الله بن يو�سف الزيلعى، ن�سب   )3(
دار  الراية،   ن�سب  الهداية،  الأحاديث  الراية 
والن�سر،  للطباعة  اال�سالمى  املركز  احلديث، 

بدون تاريخ. 
كتب الفقه االإ�شالمي:

�سليمان  بن  على  بن  احل�سن  بن  الدين  عالء   )1(
الراجح  معرفة  يف  االإن�ساف  املرداوى، 
الفقيه،  جاد  حممد  حتقيق  اخلالف،   من 
�سنة  غزة  يف  املحمدية  ال�سنة  مطبعة  طبع 

هـ1955/1374م.
الدر  على  املختار  رد  عابدين،  اأمني  حممد   )2(
امل�سهور  االأب�سار  تنوير  �سرح  املختار 
وحتقيق/  دار�سة  عابدين«،   بن  »بحا�سية 
ال�سيخ عادل اأحمد عبد املوجود، وال�سيخ على 
بريوت/  العلمية،  الكتب  دار  معو�ض،  حممد 

لبنان، ط1، 1415هـ/1994م. 
مغنى  اخلطيب،  ال�سربينى  اأحمد  بن  حممد   )3(
البابى  مطبعة  املنهاج،   �سرح  اإىل  املحتاج 

احللبي مب�سر، بدون تاريخ. 
بن  اأحمد  بن  عبدالله  الدين  موفق  قدامه،  ابن   )4(
املغنى،بت�سحيح،  املقد�سي  قدام  بن  حممد 

د.حممد خليل هرا�ض، بدون تاريخ.
الك�سانى، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، طبعة   )5(
البحوث  مكتب  باإ�سراف  م�سححة  منقحة  جديدة 
والتوزيع،  والن�سر  للباعة  الفكر  دار  والدرا�سات، 

بريوت، لبنان، ط1، 1431- 1432هـ.

امل�سريف  القانون  امل�سريف يف  امل�ساربة  عقد 
لي�سبح له القدرة على تنويع التمويل امل�سريف 

وفقا الأحكام ال�سرع والقانون.
لالعتبار الذي تقت�سيه �سيا�سة م�سرفية متكاملة   .8
حتقق قدرًا من التالوؤم بني القانون والت�سريعات 
احلديثة، اأو�سي مبزيد من الدرا�سات والبحوث 
يف جمال �سيغ التمويل امل�سرفية البديلة للربا 
يف موا�سيع قوانني العمل امل�سريف، على وجه 
وجه  على  امل�سرفية  امل�ساربة  وعقود  العموم 

اخل�سو�ض.
نو�سي بتطبيق �سيغة امل�ساربة بن�سبة اأكرب يف   .9
امل�سرف االإ�سالمية على وجه العموم وال�سودان 
جناحها  اخل�سو�سالإمكانية  وجه  على 
النا�ض  واإقبال  االإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات 
عليها وذلك اأدعى اإىل جلب مدخرات النا�ض من 
خارج املنظومة امل�سرفية وا�ستثمارها مبا يعود 

على امل�سرف وعليهم بالربح
من  لدينا  توفر  ما  ح�سيلة  جمع  من  بد  ال   .10
معلومات وبيانات يف هذه الدرا�سة املتوا�سعة، 
حملية،  م�سرفية  �سيا�سة  يف  منها  لال�ستفادة 

واإقليمية، ودولية خالية من �سوائب الربا.

امل�ش�در واملراجع
القراآن الكرمي  )1(

كتب احلديث و�شروحه:
بدون  الفكر،  دار   ، بريوت  البيقهى،   �سنن   )1(

تاريخ.
بن  بكر  اأبى  بن  على  لدين  نورا  الهيثمى،   )2(
ومنبع  الزوائد  جممع  الهيثمى،  �سليمان 
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كتب الق�نون واالقت�ش�د االإ�شالمي
بحث  امل�ساربة،  عقد  يو�سف،  فا�سل  اإبراهيم   )1(
مقارنا يف ال�سريعة والقانون، مطبعة االإر�ساد، 
اجلمهورية  بغداد/1393هـ-1973م، 

العراقية/ رئا�سة ديوان االأوقاف.
القانون  اأحمد،  حممد  املنان  عطا  د.الواثق   )2(
االإ�سالمية،  اأمدرمان  جامعة  التجاري، 

ال�سودان/ اخلرطوم، بدون تاريخ.
يف  والتجاري  امل�سريف  العمل  قوانني   )3(
للطباعة،  اأفريقيا  جامعة  دار  ال�سودان، 
اخلرطوم/ ال�سودان، ت�سميم وطباعة ها�سم 

اأحمد حممد على »البدوي«، ط2005/1م.
هيئات  ال�سرعية، خمطط  للرقابة  العليا  الهيئة   )4(
الرقابة ال�سرعية، املرا�سد الفقهية ال�سادرة عن 
الهيئة العليا للرقابة ال�سرعية للجهاز امل�سريف 
واملوؤ�س�سات املالية، ال�سودان، بنك ال�سودان، 

املطبعة الوطنية، ط1427/1هـ-2006م.
خمطط هيئات الرقابة ال�سرعية الكتاب الثالث،   )5(
للجهاز  ال�سرعية  للرقابة  العليا   الهيئة  فتاوى 
يف  ال�سادرة  املالية،  واملوؤ�س�سات  امل�سريف 
الفرتة 1420هـ/1423هـ- 2000م/2003م، 
بنك ال�سودان، املطبعة الوطنية، ط1427/1هـ-

2006م.    
امل�سارف  اأحمد،  املوىل  ف�سل  الدين  ن�سر   )6(

االإ�سالمية، ط1، دار العلم للطباعة والن�سر. 
الربا  �سروب  عبدالله،   على  اأحمد  .د.   )7(
ال�سودان،  اخلرطوم/  ط1،   ، وممار�ساته، 
بنك  ا�سدرات  �سل�سلة  1998م.  1419هـ/ 

ال�سودان )1(.

الدقائق،  كنز  الن�سفى،  اأحمد  بن  عبدالله   )9(
حتقيق اأ.د. �سائد بكدا�ض، دار الب�سائر، دار 

ال�سراج.
فتاوى ابن تيمه، جمموع فتاوى ابن تيمه،   )10(
جمع وترتيب عبد الرحمن بن حممد بن حاكم 

اجلدي احلنبلي، ط1، 1398هـ.
ال�سريازي، املهذب،  عبد الرحمن   بن �سيخ   )11(
بن �سليمان املدعو ب�سيخ زاده وبهام�سه الدر 
املنقى �سرح امللتقى ملحمد عالء الدين االإمام، 
االبحر504/2،  ملتقى  �سرح  االأنهر  جممع 

مطبعة دار ال�سعادة، 1334هـ.
اأبى اإ�سحاق برهان الدين اإبراهيم بن حممد   )12(
بن مفلح املتوفى 884هـ، املبدع �سرح املقنع،  
املكتب  ط/  االإ�سالمية،  املكتبة  بعدها،  وما 

اال�سالمى، بدون تاريخ.
االإ�سالمي  الفقه  الزجيلى،  وهبة  د.  اأ.   )13(
الفكر،  دار  معدلة،دم�سق،  ط6،  واأدلته، 

2008م، مكتبة االأ�سد.

كتب اللغة :
بن  احل�سني  بن  عمر  بن  حممد  الدين  فخر   )1(
ال�سحاح،  خمتار  الرازي،  على  بن  احل�سن 
امل�سرية  الهيئة  خاط،  حممد  برتتيبه  عنى 

للكتاب، بدون تاريخ. 
بن  مكرم  بن  حممد  الدين  جمال  الف�سل  اأبى   )2(
منظور ابن منظور، ل�سان العرب،  دار �سادر 
1375هـ- لبنان  بريوت/  والن�سر،  للطباعة 

1956م.
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يف امل�سارف االإ�سالمية، عقد امل�ساربة اأمنوذجًا، 
حمور الو�سائل اال�ستثمارية يف البنوك االإ�سالمية 

وا�سرتاتيجيات تطورها، اأ. د. حممد دباغ.
االإ�سالمي،  االقت�ساد  مللتقى  مقدمة  حما�سرة   )4(
الواقع ورهانات امل�ستقبل، اأ�ساليب اال�ستثمار 
امل�ساربة  عقد  االإ�سالمية،  امل�سارف  يف 
يف  اال�ستثمارية  الو�سائل  حمور  اأمنوذجًا، 
البنوك االإ�سالمية وا�سرتاتيجيات تطورها، اأ. 

د. حممد دباغ، 
املالية،  االأزمة  حول  الدويل  العلمي  امللتقى   )5(
االإ�سالمية،  امل�سارف  يف  املخاطر  اإدارة 
بحث رقم »68« ، تقدمي دكتور مفتاح �سالح، 
�سطيف، يف  عبا�ض،  فرحات  اجلزائر،جامعة 

الفرتة من 20-21- 2009م.
التا�سع  املجلد  اإ�سالمية،  اقت�سادية  درا�سات   )6(

ع�سر، العدد االأول، 1434هــ--2013م.

قوانني وجمالت :
قانون املعامالت املدنية ال�سوداين 1984م.   )1(

قانون تنظيم العمل امل�سريف ال�سوداين امللغى   )2(
1991مم.

ال�سوداين  امل�سريف  العمل  تنظيم  قانون   )3(
2003م.

قوانني  العدل،  وزارة  ال�سودان،  فوانيني   )4(
تنظيم  لقانون  التف�سريية  املذكرة  ال�سودان، 

العمل امل�سريف 2003م.

املعامالت  فقه  زعرتى،  الدين  عالء  د.ال�سيخ   )8(
املالية املقارن، �سياغة جديدة واأمثلة معا�سرة،، 

دار الع�سماء،ط1427/1هـ/2007م.
�سهاب  التوم  يو�سف  الر�سول  ح�سب  د.   )9(
جملة  يف  من�سور  بحث  واآخرين،  الدين 
العدد اخلام�ض،  العلوم والبحوث االإ�سالمية، 

اأغ�سط�ض 2012.
واالأوراق  واملح��شرات  والبحوث  الندوات 

العلمية:
عقدت   »29« رقم  ندوة  يف  قدمت  بحوث   )1(
بال�سودان يف الفرتة من 25- 27 �سهر رجب، 
1413هـ املوافق 18-20  يناير1993م باللغة 
التمويل  موؤ�س�سات  مع  بالتعاون   العربية 
ال�سوداين  ال�سناعية  التنمية  وبنك  الوطنية 
وموؤ�س�سة التنمية  االإ�سالمية،  بحث بعنوان: 
التخريج ال�سرعي ل�سيغ التمويل االإ�سالمي، 
�سمن  من  البيلى،  اإ�سماعيل  حممد  ح�سن 
االإ�سالم،   يف  التنمية  متويل  �سيغ  بحوث 
االإ�سالمي  املعهد  للتنمية،  االإ�سالمي  البنك 
املكتبة  فهر�سة   حترير،  والبحوث،  للتدريب 

الوطنية، غزى،  فخري ح�سني، جدة.
معهد  ي�سدرها  توعوية  الكرتونية  ن�سرة   )2(
الكويت  .2010دولة  امل�سرفية،  الدرا�سات 

اأغ�سط�ض، العدد االأول.
االإ�سالمي،  االقت�ساد  مللتقى  مقدمة  حما�سرة   )3(
اال�ستثمار  اأ�ساليب  امل�ستقبل،  ورهانات  الواقع 
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الك�ش�نى،بدائع ال�شرائع يف تريب ال�شن�ئع ، 3587/8.  -19
فت�وى ابن تيمه، 5/ 1919، جمموع فت�وى ابن تيمه، جمع وترتيب عبد الرحمن بن   -20

حممد بن ح�كم اجلدي احلنبلي، ط1، 1398هـ.
الزيلعى، ن�شب الراية الأح�ديث الهداية، 113/4.  -21

ج�ئزة  اأنه�  االأول:  القول  حكمه�،  يف  االإ�شالمية  ال�شريعة  فقه�ء  اختلف  امل�ش�ق�ة:   -22
�شرع�، وهو قول جمهور الفقه�ء، والقول الث�ين: اأنه� غري م�شروعة، وهو قول اأبى 
حنيفة وزفر)ال�شريازي، املهذب، 390/1، عبد الرحمن   بن �شيخ بن �شليم�ن املدعو 
ب�شيخ زاده وبه�م�شه الدر املنقى �شرح امللتقى ملحمد عالء الدين االإم�م، جممع االأنهر 

�شرح ملتقى االبحر504/2، مطبعة دار ال�شع�دة، 1334هـ (. 
الك�ش�نى، بدائع ال�ش�نع، 79/6، 18/22، ال�شريازي، املهذب، 284/1، ال�شربينى،   -23

مغنى املحت�ج، 309/2.
اإبراهيم ف��شل يو�شف، عقد امل�ش�ربة، بحث مق�رن� يف ال�شريعة والق�نون، �س39،   -24
ديوان  رئ��شة  العراقية/  اجلمهورية  بغداد/1393هـ-1973م،  االإر�ش�د،  مطبعة 

االأوق�ف.
القبول بكل لفظ يفهم منه موافقة الطرف االأخر على ذلك، ك�ن يقول املق�بل قبلت اأو   -25
ر�شت اأو اأخذت ونحو ذلك، والبد من الت�شريح مب� يدل على اإرادة املتع�قدين اإبرام 

هذا العقد لفظ� ومعنى)املرجع نف�شه، �س40(. 
د. وهبةالزحيلي، الفقه االإ�شالمي واأدلته، 3927/6.  -26

املرجع نف�شه، �س3927.  -27
مفلح  بن  حممد  بن  اإبراهيم  الدين  بره�ن  79/6،اأبىاإ�شح�ق   ، البدائع  الك�ش�نى،   -28
املتوفى 884هـ، املبدع �شرح املقنع، 7/4 وم� بعده�، املكتبة االإ�شالمية، ط/ املكتب 

االإ�شالمي، بدون ت�ريخ.
املراجع نف�شه�، �س7.  -29

اأ.د.وهبة الزحيلي، الفقه االإ�شالمي واأدلته، 4632.  -30
املرجع نف�شه، امل�دة )267(.  -31

رجب،  �شهر   27  -25 من  الفرتة  يف  ب�ل�شودان  عقدت    "29" رقم  ندوة  ووق�ئع   -32
موؤ�ش�ش�ت  مع  ب�لتع�ون   العربية  ب�للغة  ين�ير1993م    20-18 املوافق  1413هـ 
التمويل الوطنية وبنك التنمية ال�شن�عية ال�شوداين وموؤ�ش�شة التنمية  االإ�شالمية،  
بحث بعنوان: التخريج ال�شرعي ل�شيغ التمويل االإ�شالمي، ح�شن حممد اإ�شم�عيل 
البيلى، من �شمن بحوث �شيغ متويل التنمية يف االإ�شالم، �س32  البنك االإ�شالمي 
الوطنية،  املكتبة  فهر�شة   حترير،  والبحوث،  للتدريب  االإ�شالمي  املعهد  للتنمية، 

غزى،  فخري ح�شني، جدة.
منقحة  جديدة  طبعة   ،150  /6 ال�شرائع،  ترتيب  يف  ال�شن�ئع  بدائع  الك�ش�نى،   -33
م�شححة ب�إ�شراف مكتب البحوث والدرا�ش�ت، دار الفكر للب�عة والن�شر والتوزيع، 

بريوت، لبن�ن، ط1، 1431- 1432هـ.
اأ. د.وهبة الزجيلى، الفقه االإ�شالمي واأدلته. 4/ 632، ط6، معدلة،دم�شق، دار الفكر،   -34

2008م، مكتبة االأ�شد.
ق�نون املع�مالت املدنية ال�شوداين، الف�شل ال�ش�بع، امل�دة 269.  -35

بدائع ال�شن�ئع يف ترتيب ال�شرائع، 6/ 151ـ.  -36
اإبراهيم بن علي بن يو�شف ال�شريازي اأبو اإ�شح�ق، املهذب يف فقه االإم�م ال�ش�فعي،،   -37

دار الن�شر: دار الفكرـ  بريوت. 1386ـ.
ن�شرة  الكرتونية توعوية ي�شدره� معهد الدرا�ش�ت امل�شرفية، .2010دولة الكويت   -38

اأغ�شط�س، العدد االأول �س4.
املهذب،  ال�شريازي،   ،83/6 البدائع،  الك�ش�نى،   ،191  /5 املغنى،  قدامه،  ابن   -39

.،385/1
املراجع نف�شه�، ابن قدامه، املغنى، 5/ 191، الك�ش�نى، البدائع، 83/6،  ال�شرخ�شى،   -40
املب�شوط، 33/22 حممد بن اأحمد بن اأبى �شهل ال�شرخ�شي: املب�شوط، دار املعرفة، 

بريوت/لبن�ن، ط2، بدون ت�ريخ . ال�شريازي، املهذب، 385/1،.
ال�شربينى، مغنى املحت�ج، 311/2.  -41

الد�شوقي،  ح��شية   .85/6 البدائع،  الك�ش�نى،  ال�شرائع،  تريب  يف  ال�شن�ئع  بدائع   -42
520/3.  ابن قدامه، املغنى ، 38/5.

ي�شمن،  مل  تفريط،  غري  من  يده  يف  امل�ل  تلف  ف�ن  يده،  فيم�  اأمني  الع�مل  الأن   -43
الدين زعرتى،  العقد)د.ال�شيخ عالء  ف��شرتاط �شم�ن امل�ش�رب يتن�فى مع مقت�شى 
دار  �س455،  مع��شرة،  واأمثلة  جديدة  �شي�غة  املق�رن،  امل�لية  املع�مالت  فقه 

الع�شم�ء،ط1427/1هـ/2007م(.
ق�نون املع�مالت املدنية ال�شوداين 1984م. الف�شل ال�ش�بع،امل�دة 268، 267.  -44

ق�نون املع�مالت املدين ال�شوداين 1984م ، امل�دة )268( .  -45
املرجع ال�ش�بق، امل�دة )270(.  -46

اأمدرم�ن  ج�معة  �س46.  التج�ري،  الق�نون  اأحمد،  حممد  املن�ن  عط�  د.الواثق   -47
العمل امل�شريف والتج�ري  ال�شودان/ اخلرطوم، بدون ت�ريخ. قوانني  االإ�شالمية، 
وطب�عة  ت�شميم  ال�شودان،  اخلرطوم/  للطب�عة،  اأفريقي�  ج�معة  دار  ال�شودان،  يف 

ه��شم اأحمد حممد على "البدوي"، ط2005/1م.
املراجع نف�شه، �س46.  -48

عبدالله ح�شني حممد واآخرون: خمطط الوث�ئق"اجلزء االأول")االإجراءات والتع�ميم   -49
و"اجلزء  التجربة(  �ش�حبت  التي  الث�ين")القوانني  و"اجلزء  ب�لتجربة،  املتعلقة 
الث�لث")دور بنك ال�شودان يف اإ�شالم اجله�ز امل�شريف"درا�ش�ت"(: مراجعة ال�شيد 
الب�قر يو�شف واآخرون، ال�شودان، بنك ال�شودان، املطبعة الوطنية، ط1427/1هـ-

هوام�س :
اأ�شت�ذ م�ش�عد – كلية الق�نون – ج�معة اجلزيرة.  -1

فخر الدين حممد بن عمر بن احل�شني بن احل�شن بن على الرازي، خمت�ر ال�شح�ح،   -2
عنى برتتيبه حممد خ�ط، �س 378، الهيئة امل�شرية للكت�ب، بدون ت�ريخ. 

العرب،  ل�ش�ن  منظور،  ابن  منظور  بن  مكرم  بن  حممد  الدين  جم�ل  الف�شل  اأبى   -3
544/1، دار �ش�در للطب�عة والن�شر، بريوت/ لبن�ن 1375هـ-1956م.

عالء الدين بن احل�شن بن على بن �شليم�ن املرداوى املتوفى �شنة 885هـ املر داوى   -4
طبع  الفقيه،  ج�د  حممد  من�خلالف،645/5،حتقيق  الراجح  معرفة  يف  ،االإن�ش�ف 

مطبعة ال�شنة املحمدية يف غزة �شنة هـ1955/1374م.
امل�شهور  االأب�ش�ر  تنوير  �شرح  املخت�ر  الدر  على  املخت�ر  رد  ع�بدين،  اأمني  حممد   -5
عبد  اأحمد  ع�دل  ال�شيخ  وحتقيق/  دار�شة   ،645/5 ع�بدين"،  بن  "بح��شية 
ط1،  لبن�ن،  بريوت/  العلمية،  الكتب  دار  معو�س،  حممد  على  وال�شيخ  املوجود، 

1415هـ/1994م. 
 ،309/2 املنه�ج،  �شرح  اإىل  املحت�ج  مغنى  اخلطيب،  ال�شربينى  اأحمد  بن  حممد   -6

مطبعة الب�بى احللبي مب�شر، بدون ت�ريخ. 
 ،134  /5 املغنى،  قدامه،  بن  حممد  بن  اأحمد  بن  عبدالله  الدين  موفق  قدامه،  ابن   -7

بت�شحيح، د.حممد خليل هرا�س، بدون ت�ريخ.
منقحة  جديدة  طبعة   ،150  /6 ال�شرائع،  ترتيب  يف  ال�شن�ئع  بدائع  الك�ش�نى،   -8
م�شححة ب�إ�شراف مكتب البحوث والدرا�ش�ت، دار الفكر للب�عة والن�شر والتوزيع، 
ال�شربينى اخلطيب، مغنى  اأحمد  لبن�ن، ط1، 1431- 1432هـ. حممد بن  بريوت، 

املحت�ج اإىل �شرح املنه�ج،309/2. مطبعة الب�بى احللبي مب�شر، بدون ت�ريخ.
دار  بكدا�س،  �ش�ئد  اأ.د.  حتقيق  �س522،   الدق�ئق،   كنز  الن�شفى،  اأحمد  بن  )3(عبدالله 

الب�ش�ئر، دار ال�شراج،
اأ. د.وهبة الزجيلى، الفقه االإ�شالمي واأدلته. 4/ 632، ط6، معدلة،دم�شق، دار الفكر،   -9

2008م، مكتبة االأ�شد.
املرجع نف�شه، 4/ 842  -10

امل�دة  الث�ين،  الف�شل  ال�ش�بع،  الب�ب  1984م،  ال�شوادين  املدين  املع�مالت  ق�نون   -11
.)266(

ق�نون تنظيم العمل امل�شريف 2003م، الف�شل االأول، تف�شري.  -12
الزجيلى، الفقه االإ�شالمي واأدلته ، 6/ 3931.  -13

ب�أي  ال�شوداين  1991م امللغى: ق�نون خ��س، عماًل  العمل امل�شريف  ق�نون تنظيم   -14
االإنق�ذ  ثورة  قي�دة  جمل�س  اأج�زه  1989م  ل�شنة  الث�لث  األد�شتوري  املر�شوم  حك�م 
املنحل، ووقع عليه رئي�س اجلمهورية عمر ح�شن احمد الب�شري، ن�شر يف اجلريدة 
الر�شمية  جلمهورية ال�شودان رقم)1572(، ج�ء لتنظيم العمل امل�شريف ال�شوداين، 
الق�نون  وحدد  ال�شودان،  يف  امل�شريف  العمل  ومزاولة  ملنح  املتبعة  واالإجراءات 
عالقة ق�نون بنك ال�شودان ب�مل�ش�رف واملوؤ�ش�ش�ت امل�لية من حيث التمويل والرق�بة 
والتفتي�س، وغريه� من االإجراءات امل�شرفية، ج�ء يف )51( م�دة موزعة على �شبعة 
ف�شول، وهو حمل دار�شة الب�حث لتكييفه الفقهي ب�شقيه ال�شرعي والق�نوين، لذلك 
اأفرد له الب�حث ب�ب� ك�مال مف�شال "الب�ب الث�ين" من هذا البحث، ومرفق يف املالحق،  
�شدر كق�نون يف 1991/11/27م) وزارة العدل، قوانني ال�شودان، 327/9، قوانني 

اال�شتثم�ر، ط6، بدون ت�ريخ(.
ق�نون  حمل  حل  خ��س،  2003م:ق�نون  ال�شوداين   امل�شريف  العمل  تنظيم  ق�نون   -15
تنظيم العمل امل�شرفى1991م،  �شدر كمر�شوم موؤقت واأجيز من ت�ريخ توقيع رئ�س 
ال�شودان  د�شتور  من   )90 امل�دة)  ب�أحك�م  2004عمال   /1/27 يف  عليه  اجلمهورية 
ل�شنة 1998م، واأج�زه املجل�س الوطني يف جل�شته رقم )32(، دورة االنعق�د ال�ش�د�شة 
اللوائح  جميع  تظل  اأن  على  2003/12/22م،  املوافق  بت�ريخ28�شوال1424هـ 
اأو  اأن تلغى  اإىل  اأحك�مه �ش�رية املفعول  التي متت مبوجب  والقرارات واالإجراءات 
تعدل مبوجب ق�نون تنظيم العمل  امل�شريف 2003م، ج�ء يف )60( م�دة موزعة يف 
ثم�نية ف�شول، اأعيدت �شي�غة بع�س املواد يف الف�شل الث�ين عن ق�نون تنظيم العمل 
امل�شريف 1991م، نظم الق�نون ف�شل جديد مت ترتيبه يف الف�شل الث�لث وهو اإن�ش�ء 
الهيئة العلي� للرق�بة ال�شرعية بقرار من رئي�س اجلمهورية،  كم� نظم الق�نون اأغرا�س 
اأحك�م جديدة يف  اأي  اإلزامية ، مل ت�شتحدث  الهيئة ا و�شلط�ته� ون�س الق�نون على 
اأ�ش�س عمل امل�ش�رف يف الف�شل الرابع، مت تعديل طفيف يف بع�س ن�شو�س احل�ش�ب 
امل�ش�رف  على  ال�شودان  بنك  برق�بة  اخل��س  الن�س  تعديل  مت  واملراجعة،  ال�شنوي 
اململوكة للدولة يف الف�شل ال�ش�بع  ) وزارة العدل، قوانني ال�شودان، 82/12، ط7، 

2003-2007، املذكرة التف�شريية لق�نون تنظيم العمل امل�شريف 2003م(. 
البند)اأ(،  الفقرة)1(  املدة)4(  االأول،  الف�شل  امل�شرفى1991،  العمل  تنظيم  ق�نون   -16
وهى ذات امل�دة يف ق�نون تنظيم العمل امل�شريف 2003م الذي اإلغ�ء مبوجبه ق�نون 

تنظيم العمل امل�شريف 2003م.
ود  اجل�ر  اأبو  وفيه  الهيثمى:  ق�ل  عب��س.  ابن  عن  االأو�شط  يف  الطرباين  رواه   -17
�س111،  البيقهى،  �شنن  على  بن  احل�شني  بن  بكر  اأبى  كذاب  مرتوك  وهو  االأعمى 
بريوت، دار الفكر، بدون ت�ريخ. الهيثمى، جممع الزوائد، 161/4،  نورا لدين على 
بن اأبى بكر بن �شليم�ن الهيثمى، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، حتقيق حممد عبد 
الق�در اأحمد عط�، من�شورات حممد على بي�شون، دار الكتب العليمة، بريوت لبن�ن، 

1422هـ/2001م.
حممد بن عبد الله بن يو�شف الزيلعى، ن�شب الراية الأح�ديث الهداية، ن�شب الراية،   -18

113/4، دار احلديث، املركز اال�شالمى للطب�عة والن�شر، بدون ت�ريخ.
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وال�شه�دة  الذهبية  امليدالية  منح  �شوداين،  جنه  مليون   26 لالأ�شهم  الكلية  والقيمة 
امل�شرفية الع�ملية ب�عتب�ره موؤ�ش�شة م�شرفية رائدة يف ق�ش�ي� جودة العمل امل�شريف 
على  البنك  موقع   دولي�)انظر  معتمدة  وع�ملية  م�شرفية  مع�يري  اإىل  ا�شتن�دا  وذلك 

.) index0aspx / sib-sd / http(االنرتنت
النظ�م االأ�ش��شي للبنك اال�شالمى ال�شوداين 1984م:�شركة م�ش�همة ع�مة، بدا البنك   -64
ال�شوداين اال�شالمى اأعم�له يف 1983، وفى ع�م 1984م اأج�زت اجلمعية العمومية 
�شهم،   200 اإىل  مق�شمه  دوالر   100 ال�شهم  ب�شعر  دوالر  مليون   20 قدره  براأ�شم�ل 
وال�شه�دة  الذهبية  امليدالية  منح  �شوداين،  جنه  مليون   26 لالأ�شهم  الكلية  والقيمة 
امل�شرفية الع�ملية ب�عتب�ره موؤ�ش�شة م�شرفية رائدة يف ق�ش�ي� جودة العمل امل�شريف 
على  البنك  موقع   دولي�)انظر  معتمدة  وع�ملية  م�شرفية  مع�يري  اإىل  ا�شتن�دا  وذلك 

.) index0aspx / sib-sd / http(االنرتنت
البنك  ق�نون  امل�شتقبل،  بنك  1982م:  االإ�شالمي  التع�وين  التنمية  بنك  ق�نون   -65
التع�وين االإ�شالمي 1982م ، �شدر كق�نون يف يوم 1982/6/9م ق�نون رقم )40( 
ل�شنة 1974م هو اأول بنك قط�ع ع�م يطبق يف مع�مالته ال�شريعة االإ�شالمية،  اأن�شئ 
بق�نون خ��س يف 11يونيو1982 و ب��شر اأعم�له امل�شرفية يف 13يونيو1983، وفق 
اأو�ش�عه اإىل �شركة م�ش�همة ع�مة ذات م�شئولية حمدودة م�شجلة ب�لرقم)16379( 
يف 24م�ر�س2001م  ح�شب ق�نون ال�شرك�ت لع�م 1925، ويهدف البنك اإىل: دعم 
القط�ع التع�وين و تطويره و تنميته بتوفري التمويل الالزم و اخلدم�ت امل�شرفية 
للموؤ�ش�ش�ت التع�ونية يف املج�الت املختلفة و على نط�ق القطر، و تقدمي الت�شهيالت 
املواطنني  بني  االدخ�ر  ت�شجيع  و  خدم�ت  �شورة  يف  اأو  عينً�  اأو  نقدًا  التمويل  و، 
ع�مة و اجلمعي�ت التع�ونية على وجه اخل�شو�س ، البنك ع�شو يف �شندوق �شم�ن 
الودائع) وزارة العدل، قوانني ال�شودان، 316/9، بدون ت�ريخ، جملة النم�ء، جملة 
اقت�ش�دية ت�شدر عن بنك التنمية التع�وين اال�شالمى، العدد الث�ين، �س32، نوفمرب 
http://www.iscob.com/ االنرتنت   على  البنك  موقع  انظر  2005م،   

.)  index_ara.htm
النظ�م االأ�ش��شي لبنك الغرب اال�شالمى 1981م)بنك تنمية ال�ش�درات(:  ت�أ�ش�س يف    -66
30 �شبتمرب 1981م، و ومت افتت�حه يف  12 �شبتمرب 1984 م  براأ�س  م�ل  م�شرح  
بة 120مليون جنيه �شوداين  و راأ�س امل�الملدفوع  41.9  مليون جنيه �شوداين ، 
)البنك  ت�أ�ش�شت  حتت م�شمى  �شركة م�ش�همة ع�مة حمدودة  ال�ش�درات  تنمية  بنك 
االإ�شالمي لغرب ال�شودان ( ثم عًدل اإىل )بنك الغرب االإ�شالمي( ثم اإىل )بنك تنمية 
ال�ش�درات( فى15 ين�ير 2003م، ي�ش�هم يف البنك القط�ع اخل��س الوطني بحوايل 
78.2% من راأ�س امل�ل بينم� بلغت م�ش�همة بنك ال�شودان وجه�ت و�شرك�ت حكومية 
اأخري حوايل 21.8 %. ينت�شر البنك جغرافيً� يف معظم والي�ت ال�شودان عرب )17( 
فرعً�، و ثالثة توا كيل. للبنك منظومة م�شرفية تربط فروع البنك تقنيً� بج�نب ربطه 
اأن يحتل موقع ال�شدارة  ب�لبنوك االأخرى و بنك ال�شودان املركزي ، كل ذلك مكنه 
البنك  ال�شودانية متيزًا  يف تقدمي اخلدم�ت امل�شرفية  )انظر موقع  البنوك  و�شط 

.) www.edb-sudan.com على االنرتنت
النظ�م االأ�ش��شي لبنك الربكة ال�شوداين 1984م: �شركة م�ش�همة ع�مة ذات م�شئولية   -67
حمددوه وفق ق�نون ال�شرك�ت 1925م م�شتثمرون عرب و�شودانيون، ت�أ�ش�س ع�م 
1984/2/26م، وافتتح يف 14/ 1984/3م، ع�شو جمموعة الربكة امل�شرفية، من 
ال�شريعة  اأحك�م  وفق  واال�شتثم�رية  امل�شرفية  االأعم�ل  بك�فة  القي�م  البنك  اأغرا�س 
االإ�شالمية،اأول بنك ادخل نظ�م ال�شراف ال�ش�مل يف ال�شودان، اأول بنك يف ال�شودان 
على  البنك  موقع  )انظر  املمغنطة،  وال�شيك�ت  االلكرتونية،  التوقيع�ت  نظ�م  ادخل 
ww0abarak sudan0com-arabic suban0com- االنرتنت) 

.)arabic/ww0abarak   / htp
النظ�م االأ�ش��شي لبنك ال�شم�ل اال�شالمى 1985م: �شركة م�ش�همة ع�مة ذات م�شئولية حمدودة   -68
وفق ق�نون ال�شرك�ت 1925م، ت�أ�ش�س يف 1985/7/23م وافتتح يف 1990/2/2م براأ�س 
م�ل 20مليون دوالر املدفوع منه� 374مليون دوالر حتى 1996/2/31م،  ن�ش�ط البنك يقوم 
بجميع االأعم�ل امل�شرفية واال�شتثم�رية على هدى ال�شريعة االإ�شالمية واأحك�م ال�شريعة، 
قنديله  �شركة  املحدودة،  لال�شتثم�ر  احلديثة  الع�ملية  ال�شرك�ت  له  الت�بعة  ال�شرك�ت  من 
للخدم�ت الزراعية واال�شتثم�رية، البنك ع�شو �شندوق �شم�ن الودائع امل�شرفية، )انظر 
http://www.shmalbank.com/articles.php?actionsh موقع البنك من االنرتنت
                                                                                                                                                                                                             .) ow&i

ذات  ع�مة  م�ش�همة  �شركة  ال�شودانى1984م:  ال�شعودي  للبنك  االأ�ش��شي  النظ�م   -69
م�شئولية حمدودة، رمز االأ�ش�لة العربية وبوابة ال�شودان نحو امل�شتقبل امل�شرق، 
ت�أ�ش�س يف االأول من فرباير 1984م يف ط�ر العالق�ت امليزة بني ال�شعبني ال�شقيني 
ال�شوداين وال�شعودي براأ�س م�ل مدفوع 12مليون دوالر اأمريكي بن�شبة م�ش�همة 
اأعيد راأ�شم�له  ومت رفعه  بلغت 40% للج�نب ال�شوداين و60% للج�نب ال�شعودي، 
اإىل 6ملي�ر دين�ر �شوداين مت دفع منه� 4،3 ملي�ر دين�ر �شوداين)انظر موقع البنك 
www.saudisb.sd/arabic/ABOUT/comp.//:االإنرتنت على 

.)htm http
د. الواثق عط� املن�ن حممد اأحمد، قوانني العمل امل�شريف والتج�ري يف ال�شودان،   -70

�س46.
الور�س  واأ�شح�ب  احلرفيني  مع  ال�شوداين  االإ�شالمي  في�شل  بنك  تع�مل  يعترب   -71
ق�عدة  تو�شيع  يف  دور  من  له�  ومل�  للمنتجني  الفئة  هذه  اأهمية  من  ن�بع  ال�شغرية 
اإذا �شملت ب�لرع�ية الالزمة وفرت له� احتي�ج�ته� من املواد اخل�م  االإنت�ج والدخل 

واملعدات. 

املرا�شد  ال�شرعية،  الرق�بة  هيئ�ت  خمطط  ال�شرعية:  للرق�بة  العلي�  2006م.الهيئة 
واملوؤ�ش�ش�ت  امل�شريف  للجه�ز  ال�شرعية  للرق�بة  العلي�  الهيئة  عن  ال�ش�درة  الفقهية 

امل�لية، ال�شودان، بنك ال�شودان، املطبعة الوطنية، ط1427/1هـ-2006م.
امل�دة الرابعة من ق�نون تنظيم العمل امل�شريف 2003م ال�شوداين جعلت امل�شرف   -50

�شركة م�ش�همة ع�مة، ي�شفى بق�نون ال�شرك�ت.
اأ�ش�ليب  امل�شتقبل،  وره�ن�ت  الواقع  االإ�شالمي،  االقت�ش�د  مللتقى  مقدمة  حم��شرة   -51
الو�ش�ئل  حمور  اأمنوذجً�،  امل�ش�ربة  عقد  االإ�شالمية،  امل�ش�رف  يف  اال�شتثم�ر 
دب�غ،  حممد  د.  اأ.  تطوره�،  وا�شرتاتيجي�ت  االإ�شالمية  البنوك  يف  اال�شتثم�رية 

�س11، اأ�شت�ذ التعليم الع�يل لق�شم ال�شريعة ج�معة اأمدرم�ن االإ�شالمية.
اإدارة املخ�طر يف امل�ش�رف االإ�شالمية،  امللتقى العلمي الدويل حول االأزمة امل�لية،   -52
عب��س،  فرح�ت  اجلزائر،ج�معة  �ش�لح،  مفت�ح  دكتور  تقدمي   ،  "68" رقم  بحث 

�شطيف، يف الفرتة من 20-21- 2009م.
الهيئة العلي� للرق�بة ال�شرعية: ن�ش�أة وتطور وتقومي هيئ�ت الرق�بة ال�شرعية للجه�ز   -53
الوطنية،  املطبعة  بعده�  وم�  �س3  ال�شودان،  بنك  ال�شودان،  ال�شوداين،  امل�شريف 

ط1427/1هـ-2006م.  
د. الواثق عط� املن�ن حممد اأحمد، قوانني العمل امل�شريف والتج�ري يف ال�شودان،   -54
اأحمد  ه��شم  وطب�عة  ت�شميم  ال�شودان،  اخلرطوم/  للطب�عة،  اأفريقي�  ج�معة  دار 

حممد على "البدوي"، ط2005/1م.
املرجع نف�شه.  -55

واأثره  امل�شريف  النظ�م  يف  االإ�شالمية  ال�شيغ  تطبيق  احمد:  جمذوب  اأحمد  د.   -56
ال�شداد  دار  اإفريقي�/  الط�بعون/دار م�شحف  امل�شرفية، �س17،   ال�شي��شي�ت  على 

للطب�عة، ط1/�شبتمرب 2004م، الن��شر وزاره امل�لية.
على  ق�در  جتعله  عمله   �شيغة  من  ن�بعة  ذاتية  بخ�ش�ئ�س  امل�شريف  العمل  يتميز   -57
مواجهة املخ�طر، واملخ�طرة امل�شرفية  هي اخلطر املحتمل الأكرث من نتيجة، لتكون 
االأهداف وتوؤثر  تهدد اجن�ز  النه�ئية غري معروفة وهى ظواهر واأحداث  املح�شلة 
الدويل  العلمي  ر�ش�لته�)امللتقى  حتقيق  اإىل  اله�دفة  امل�شرفية  املوؤ�ش�شة  على  �شلبً� 
حول االأزمة امل�لية، اإدارة املخ�طر يف امل�ش�رف االإ�شالمية، بحث رقم "68" ، تقدمي 
الفرتة من 20- �شطيف، يف  عب��س،  فرح�ت  مفت�ح �ش�لح، اجلزائر،ج�معة  دكتور 

21- 2009م(..
جملة امل�ل واالقت�ش�د، العدد االأول ، �س 6، ط�لع كلمة د/ ك�مل الب�قر مدير ج�معة اأُم   -58
درم�ن االإ�شالمية ال�ش�بق مبن��شبة افتت�ح بنك في�شل االإ�شالمي فرع ج�معة اأُم درم�ن 

االإ�شالمية.
ب�لن��شرين  كذلك  ال�شيوعي،  ب�حلزب  حمليً�  ارتب�طه  فك  ا�شتكمل  قد  النظ�م  ك�ن   -59
والرتاث الن��شري، وقطع دوليً� ارتب�طه ب�ملع�شكر ال�شيوعي. وب�لت�يل اأدار ظهره 
ب�خلط   وارتبط  الغرب  على  واأنفتح  والي�ش�رية،  والقومية  اال�شرتاكية  ل�شع�راته 

الراأ�شم�يل.
بت�ريخ  كق�نون  1977م:�شدر  ال�شوداين  اال�شالمى  في�شل  بنك  ن  ق�نون   -60
االإ�شالمي  في�شل  بنك  ت�أ�ش�س  ل�شنة1977م   )33( رقم  ق�نون  1977/4/4م، 
ق�نون  مبوجب  ل�شنة1977م،   )9( منرة  اجلمهوري  االأمر  مبوجب  ال�شوداين 
خ��س اأج�زه جمل�س ال�شعب يف جمهورية  ال�شودان الدميقراطية يحمل ا�شم بنك 
في�شل االإ�شالمي لع�م 1977م، ج�ء يف �شبعة مواد ويحوي الق�نون على اإعف�ءات 
وا�شتثن�ءات وافقت عليه� احلكومة  علي منحه� للبنك يف امل�دة ال�ش�د�شة، وخ�ش�س 
واالأخرية  امل�ل،  لراأ�س  واخل�م�شة  الإغرا�شه،  والرابعة  البنك،  الإن�ش�ء  الث�لثة  امل�دة 
لعدم جواز الت�أميم اآو امل�ش�درة، والنظ�م االأ�ش��شي للبنك يف التمهيد اأي اأن االأحك�م 
علي  تطبق  ال  1925م،  ال�شرك�ت  لق�نون  اجلدول  من  )اأ(  الق�ئمة  عليه�  متثل  التي 
م�ش�همة  �شركة  الق�نون،  وهو  عليه� من هذا  التي ن�س  االأحك�م  م� عدا  البنك  هذا 
اخلرطوم،  ورئ��شته  1925م،  ال�شوداين  ال�شرك�ت  ق�نون  وفق  حمدودة،  ع�مة 
امل�دة)106( من  �شدر كق�نون يف 1977/8/18م، مت تعديله �شنة 1984 مبوجب 
د�شتور ال�شودان) ملزيد من التف�شيل حول النظ�م االأ�ش��شي لعقد الت�أ�شي�س والئحة 
توؤ�ش�شيه انظر الوثيقة رقم )5(، 61/2، خمطط الوث�ق، توثيق جتربة ال�شودان يف 
جم�ل امل�ش�رف واملوؤ�ش�ش�ت امل�لية، بنك ال�شودان، القوانني التي �ش�حبت التجربة، 

قوانني ال�شودان، وزارة العدل، 308/13، ط7، 2003-2007م ،، وزارة العدل(..
�شتة  عن  يقل  ال  ب�أن  امل�ل  راأ�س  االإ�شالمي  في�شل  بنك  ق�نون  من   )5( امل�دة  حددت   -61
للتحويل.  ق�بله  ال�شودانيني بعمله  ماليني جنيه �شوداين، واأن تدفع م�ش�همة غري 
على  جنيه�ت  ع�شرة  ال�شهم  قيمة  تكون  اأن  الت�أ�شي�س  عقد  يف  امل�ش�همون  واأج�ز 
 %20( لل�شعوديني(،  و)%40  ال�شودانيني(،  للمواطنني  االأ�شهم  من   %40( يوزع  اأن 
للم�شلمني االآخرين، ثم عدلت ن�شبة االأ�شهم ع�م 1980م اإىل 40% لل�شودانيني و%60 
ملواطني الع�مل االإ�شالمي(، ومتت زي�دة راأ�س امل�ل لتبلغ )10( ماليني جنيه �شوداين 

يف 1978م واإىل )50( مليون جنيه يف 1982م.
النظ�م االأ�ش��شي لق�نون بنك الت�ش�من اال�شالمى 1981: �شركة م�ش�همة ع�مة، انعقد   -62
االجتم�ع االأول للموؤ�ش�شني يف 24 جم�د الث�ين 1401هـ املوافق 28 اأبريل 1981م 
واأحك�م  االإ�شالم  هدى  على  ومع�مالته  ن�ش�طه  بزوال  بنك  ن�ش�أة  بهدف  ب�خلرطوم 
ال�شريعة االإ�شالمية وال يتع�مل ب�لرب� ومت ت�أ�شي�س البنك ك�شركة م�ش�همة ع�مة وفق 

ق�نون ال�شرك�ت 1925م ب�لرقم )2074(.
النظ�م االأ�ش��شي للبنك اال�شالمى ال�شوداين 1984م:�شركة م�ش�همة ع�مة، بدا البنك   -63
ال�شوداين اال�شالمى اأعم�له يف 1983، وفى ع�م 1984م اأج�زت اجلمعية العمومية 
�شهم،   200 اإىل  مق�شمه  دوالر   100 ال�شهم  ب�شعر  دوالر  مليون   20 قدره  براأ�شم�ل 
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2010م،دار�شة ح�لة القط�ع امل�شريف، �س17، رم�ش�ن 1432هـ، 2011م.
راجع بنك الت�ش�من االإ�شالمي، موقع البنك االلكرتونى، �س3، الع�م 2017،  -77

اأحمد زكري� �شي�م: مب�دئ اال�شتثم�ر،�س 2 وم� بعده�،  دار املن�هج/االأردن، عم�ن،   -78
ط2، 1422هـ/2002م..

د. اأحمد جمذوب احمد: تطبيق ال�شيغ االإ�شالمية يف النظ�م امل�شريف واأثره على   -79
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تناق�ض الدرا�سة دور الت�سريعات والقوانيني   
وبالرغم   ، املو�سوع  هذا  معاجلة  يف  الو�سعية 
ملعاجلة  الو�سعي  الفقه  يف  املبذولة  اجلهود  من 
املو�سوعات املتعلقة باالإكراه اإال اأن هذه اجلهود بها 
�سيء من اخللل والق�سور، وهذا اأمر متوقع ولي�ض 
الله  خلقه  التي  وفطرته  الب�سر  لطبيعة  مب�ستغرب 
فالكمال  �سيء  والنق�ض يف كل  اخللل  عليها وهي 

لله وحده.
مقدمـــــــــــــة

�سيء،  كل  لعظمته  خ�سع  الذي  لله  احلمد   
واحلمد لله الذي ا�ست�سلم لقدرته كل �سيء ، واحلمد 
لله  واحلمد   ، �سيء  كل  حلكمه  توا�سع  الذي  لله 
الذي ذل لعزته كل �سيء ، وال�سالة وال�سالم على 
اآله و�سحابته اأجمعني  النبي ال�سادق االأمني وعلى 
اإىل  باإح�سان  تبعهم  التابعني ومن  وتابع  والتابعني 

يوم الدين . 
قوة  تتنازعه  �سعيف  خملوق  االإن�سان  اإن   
بهذه  وهو  م�سوؤوليته  يتحمل  وحتى  وال�سر  اخلري 
ال�سفات ، متت اإحاطته مبجموعة من االأحكام التي 
ت�سون نف�سه وعزته وكرامته ، واأنعم الله عليه بنعمة 
العقل والدين ليميز بني طرق اخلري وال�سر، وجعلت 
ي�سلكها  اأن  يريد  التي  للطرق  االإختيار  حرية  له 
مبح�ض اإرادته ، وجعل من �ساأن التاأثري على هذه 

احلرية وذلك االإختيار جرمية ت�ستحق العقاب .
اإليه وهو  هناك ثمة �سيء البد من االإ�سارة   
اأن الفقه االإ�سالمي والفقه الو�سعي ا�سرتط وجود 

امل�شتخل�س
املو�سوعات  من  االإكراه  مو�سوع  يعترب   
للجرمية  االأ�سا�سية  باالأركان  تت�سل  التي  املهمة 
نتناول  الدرا�سة  خاللهذه  من   ، واملعنوية  املادية 
التي  النف�سية  القوة  تلك   ، االإرادة  حرية  عن�سر 
تخرج من كوامن النف�ض يف �سورة فعل ، حيث اأنه 
لالإرادة ال�سليمة ال بد اأن تتوافر عدة عنا�سر اأ�سا�سية 
منها اجلانب النف�سي ، الأن االإرادة اأمر خمفي يف 
النف�ض يدل عليه الفعل ، ومن عنا�سراالإرادة املظهر 
اخلارجي واملق�سود به تلك احلركات الع�سوية التي 
باالإ�سافة اىل   ، ال�سخ�ض فكره وعزمه  يرتجم بها 
حرية االإختيار وهي قدرة الفرد على توجيه اإرادته 

للوجهة التي يريدها .
علىاالإكراه  التعرف  اإىل  الدرا�سة  تهدف   
اأن  باعتبار  وقانونًا  فقهًا  الزنا  جرمية  على  واأثره 
االإكراه من اأهم واأخطر الظروف التي ت�سغط على 
من  تخرجها  قد  بل  فيها،  فتوؤثر  االإن�سان  اإرادة 
م�سارها الطبيعي فتجعل الفرد منحرفًا عن �سلوكه 
اجلرائم  ارتكاب  اإىل  يدفعه  الذي  االأمر  الطبيعي 

ومنها جرمية الزنا.
تتحدث الدرا�سة عن دور ال�سريعة اال�سالمية   
يف مراعاة اإرادة ال�سخ�ض الذي يقع عليه االإكراه ، 
وللت�سرف الذي ي�سدر منه وهو جمرب حتت اجلرب 
اأو ال�سغط غري امل�سروع ، واآراء الفقهاء وحججهم 
واأ�سانيدهم ملا يرونه من اأحكام فقهيه يف ت�سرفات 

معدوم االإرادة ويف جرمية الزنا بالتحديد .
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اأهداف البحث :
حتقيق  الدرا�سة  خالل  من  الباحث  يهدف   

االأهداف االأتية :
واالإ�سطالحي  اللغوي  االإكراه  مفهوم  بيان   .1

والقانوين .
املتعلقة  واملعنوية  املادية  ال�سروط  تو�سيح   .2

باالإكراه .
املكره  و�سع  تبني  التي  احلاالت  علي  التعرف   .3

بني االإكراه التام واالإكراه الناق�ض .
وحملها  و�سروطها  اجلنائية  امل�سوؤولية  بيان   .4

وموانعها .
مناق�سة االآراء الفقهية املتعلقة باأثر االإكراه على   .5
جرمية الزنا ، وت�سنيف املناهج الفقية يف بيان 

م�سوؤولية املكره من عدمها يف ت�سرفاته .
والت�سريعات  الو�سعي  الفقه  موقف  تبيني   .6

املختلفة حول اأثر االإكراه على جرمية الزنا.
اأهمية البحث :

تاأتي اأهمية املو�سوع من حيث اأنه له عالقة   
اأن  ،وبحكم  وا�ستقرارهم  واأمنهم  النا�ض  بحياة 
االإكراه من اأخطر الظروف التي ت�سغط على اإرادة 
االإن�سان وتوؤثر على �سلوكه وت�سرفاته ، االأمر الذي 
يدفعه اإىل اإتيان اأو امتناع عن اأفعال لي�ض من رغبته 

اأو مبح�ض اإرادته .
لهذا  اجلنائية  املعاجلة  اأن  اإىل  باالإ�سافة   
املو�سوع مل تكن دقيقة ، مع و�سع االأعتبار لبع�ض 
املالحظات يف املراجع الفقهية ، مع قلة الدرا�سات 
بني  مقارنة  �سكل  يف  املو�سوع  هذا  تناولت  التي 

الفقه ال�سرعي والفقه الو�سعي .

االإرادة االآثمة لقيام امل�سوؤولية اجلنائية ، اأما االإرادة 
املعدومة فهي ال تنتج ذلك االآثر ، الأن املع�سية التي 
نف�سية  اإىل  ينتمي  �سلوك  هي  اجلرمية  بها  تقوم 
�ساحبه وترتبط باإرادته واأهليته وتختلف بني احلر 

واملكره .
اجلرائم  ارتكاب  على  االإكراه  مو�سوع   
اأخ�سمن  ب�سفة  الزنا  جرمية  وعلى  عامة  ب�سفة 
ظل  يف  والدرا�سة،  بالبحث  اجلديرة  املو�سوعات 
االإن�سان  تواجه  التي  لل�سغوط  امل�سطرد  التزايد 
اأو  القيام  اإىل  وتدفعه  واإرادته  حريته  على  فتوؤثر 

االمتناع عن عمل من غري رغبته واإرادته .
م�شكلة البحث :

خالل  من  البحث  م�سكلة  حتديد  ميكن   
االأ�سئلة االأتية :

هناك  وهل  ؟  االإكراه  مبفهوم  يق�سد  ماذا  	•
اإختالف بني مفهومه اللغوي واالإ�سطالحي ؟ 

املادية  واالأركان  االأ�سا�سية  ال�سروط  ما  	•
لو�سع  االفرتا�سية  احلاالت  وما  ؟  لالإكراه 
االإن�سان عندما يكون حتت تاأثري االإكراه ؟وما 
الناق�ض؟  واالإكراه  التام  االإكراه  بني  الفرق 
وهل يختلف كل منهم يف تاأثريه على االأحكام؟

يف  االإ�سالمية  ال�سريعة   اإ�سهامات  هي  ما  	•
احلرية  م�سلوب  ت�سرفات  م�سوؤولية  معاجلة 
بها  برر  التي  احلجة  هي  وما  ؟  واالإختيار 
للمكره  اجلنائية  روؤيتهم  يف  نهجهم  الفقهاء 

وبالتحديد يف جرمية الزنا؟
املكره؟  لت�سرفات  الو�سعي  الفقه  روؤية  ما هي  	•
الو�سعية  يف  الت�سريعات  اآراء  تباين  واأ�سباب 

تاأثري االإكراه على جرمية الزنا؟ 
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والر�سا2، والكره )بال�سم( ما اأكرهت نف�سك عليه 
، والكره )بالفتح( ما اأكرهك غريك عليه 3.

وهو حمل االإن�سان على اأمر يكرهه، وقيل:   
كره  وتقول:   ، �سرًعا4  طبًعااأو  يريده  ال  اأمر  على 
خالف  وكراهية:  وكراهة  وكرًها  كرًها  ال�سيء 

اأحبه، فهو كارهوال�سيء مكروه.
وكره االأمر واملنظر كراهية: قبحفهو كريه،   
االأمر:  اإليه  وكره   ، عليه  االأمرقهره  على  واأكرهه 

�سريه كريًها اإليه وهونقي�ض حببه اإليه.
وا�ستكره ال�سيء: كرهه، وا�ستكره فالنة:   
اأكرهها على الفجور ، واملكره: ما يكرهه االإن�سان 
، واأكرهت فالنًا على  وي�سق عليه، وجمعه: مكاره 
اإذا  تكرهًا  ال�سيء  وتكرهت  عليه  اأجربته  اإذا  كذا 

اأ�سخطته5 .
الَكره  عز وجل  الله  ذكر  منظور:  ابن  قال   
ره يف غري مو�سع من كتابه العزيز، واختلف  والكمُ
القراء يف فتح الكاف و�سمها ، قال اأحمد بن يحيى: 
وال اأعلم بني االأحرف التي �سمها هوؤالء وبني التي 
ثم  تتبع،  �سنة  يف  العربيةوال  يف  فرًقا  فتحوها 
يقول: وقد اأجمع كثري من اأهل اللغة على اأن الَكره 
ره: لغتان مبعنى واحد، فباأي لغة وقع فجائز،  والكمُ
ره -بال�سم- ما اأكرهت  اإال الفراء، فاإنه زعم اأن الكمُ
غريك  اأكرهك  ما  -بالفتح-  والَكره  عليه،  نف�سك 

عليه، تقول: جئتك كرًها، واأدخلتني كرًها6.
ُكرنْهٌ  {َوُهَو  تعاىل:  قوله  يف  الزجاج  وقال   
كرًها  ال�سيء  كرهت  يقول:   ،)216 })البقرة:  لَُّكمنْ
، قال: وكل ما يف كتاب  وكرًها وكراهة وكراهية 
الله عز وجل من الكره -بال�سم- فالفتح فيه جائز، 
اإال يف هذا احلرف الذي يف هذه االآية، فاإن اأبا عبيد 

حدود البحث :
تعاىل:  قوله  يف  تنح�سر  البحث  حدود   
إِلَينِْه  ُعوَنِن  َيدنْ مَّا  إَِليَّ  َأَحبُّ  ُن  جنْ

مِّ
الس  

مِّ
َرب {َقاَل 

َن 
مِّ
م َوَأُكن  إِلَينِْهنَّ  ُب  َأصنْ َكينَْدُهنَّ   

مِّ
َعن ِرفنْ  َتصنْ َوإالَّ 

اِهلَِي} )يو�شف: 33(. النَْ
منهج الب�حث :

والتاريخي  الو�سفي  املنهج  الباحث  اتبع   
املو�سوع  درا�سة  تنا�سب  التي  املناهج  من  وهما 
حمل  املو�سوعات  يف  املقارنات  بع�ض  اإجراء  مع 

البحث.
هيكل البحث :

تناول الباحث هذا املو�سوع بالدرا�سة يف   
خم�ض مباحث هي علي النحو االآتي :

اللغة  يف  االإكراه  مفهوم  االأول:  املبحث 
واالإ�سطالح.

املبحث الثاين: �سروط االإكراه وحاالته .
واالإثبات  املفهوم  الزنا  جرمية   : الثالث  املبحث 

والعقوبة .
من  الزنا  جرمية  على  االإكراه  الرابع:اأثر  املبحث 

منظور فقهي.
املبحث اخلام�ض: اأثر االإكراه على جرمية الزنا من 

منظور قانوين .

املبحث االأول
مفهوم االإكراه يف اللغة واالإ�شطالح

املطلب االأول
مفهوم االإكراه يف اللغة

ال�سيء  كرهت  من  ا�سم  اللغة،  يف  االإكراه   
املحبة  خالف  على  اللغة  يف  واأ�سله  كرًها.  اأكرهه 
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)ارتياح النف�ض اإىل فعل ال�سيء والرغبة فيه( ، اأما 
االختيار فيعني )التمكن من ترجيح فعل ال�سيء اأو 

تركه(12.
اأقدم على فعل من تلقاء نف�سه  اإذا  فاملكلف   
فاإنه يتمتع ب�سفتني، �سفة االإختيار و�سفة الر�سا ، 
وامل�ستكره13 فقَد �سفة الر�سا ومل يفقد االإختيار، 
اأنه  ولو  الفعل  عن  االإمتناع  من  متمكًنا  دام  فما 
فهو  عظيم  �سرر  االإمتناع  هذا  جراء  من  �سيلحقه 
خمتار، الأنه مل يقدم على الفعل اإال وقد رجحه على 
اأن  اإمكانه  يف  كان  وقد  لل�سرر،  اجتناًبا  االمتناع 
ميتنع ويتلقى ال�سرر، وعلى هذا فكل را�ضٍ خمتار 

وال عك�ض.
قول  هو  واالختيار  الر�سا  بني  والتفريق   
احلنفية، واأما بقية االأئمة فالر�سا واالختيار عندهم 

متالزمان، فال يكون اختيار من غري ر�سا14.
االإكراه  تعريف  للعلماء يف  اجتاهان  هناك   
ا�سطالًحا، االأول مييل اإىل املعنى اللغوي، والثاين 
مييل اإىل املعنى العريف وال�سرعي، واإليك بيان كل 

منهما:
االجتاه االأول: يعرف اأ�سحاب هذا االجتاه االإكراه 
العلماء،  اإىل ذلك بع�ض  اللغوي، وقد ذهب  باملعنى 
وابن  واخلطاب،  حجر،  وابن  الهمام،  بن  كالكمال 
ال  مبا  الغري  )اإلزام  باأنه:  حجر  ابن  وعرفه  حزم، 
املعنى  حول  تدور  التعاريف  هذه  فكل  يريده(15، 

اللغوي فقط.
االجتاه الثاين: يعرف اأ�سحاب هذا االجتاه االإكراه 
باملعنى العريف وال�سرعي، وقد ذهب اإىل ذلك اأكرث 
العلماء ، وعرفه ال�سرخ�سي باأنه: )ا�سم لفعل يفعله 
املرء بغريه، فينتفي به ر�ساه ، اأو يف�سد به اختياره 

ذكر اأن القراء جممعون على �سمه.
وقال الفراء: الكره بال�سم امل�سقة، وبالفتح:   
م�سقة،  على  اأي:  كره،  على  قمت  يقال:  االإكراه، 

واأقامني فالن على كره، اأي: اأكرهني عليه.
الفراء  ابن بري: يدل على �سحة قول  قال   
َماَواِت  السَّ ِف  َمن  َلَم  َأسنْ {َوَلُه  �سبحانه:  قوله 
يقراأ  ومل   ،)83 عمران:  َوَكرنًْها})اآل  َطونًْعا  ِض  رنْ َواألنَْ
{ُكِتَب  وتعاىل:  �سبحانه  وقال  الكاف،  ب�سم  اأحد 
يقل  })البقرة: 216(، ومل  لَُّكمنْ َوُهَو ُكرنْهٌ  النْقَِتاُل  َعَلينُْكُم 
فعل  -بالفتح-  الكره  في�سري  الكاف،  بفتح  اأحد 

امل�سطر، والكره -بال�سم- فعل املختار7.
ومما �سبق يت�سح اأن االإكراه مراد به حمل االإن�سان 
اأو اإجباره على اأمر يكرهه ، بغ�ض النظر عن مدى 

تاأثري ذلك على ر�ساه .
   وعليه فاإن لفظ االإكراه لغًة يدور بني معنى امل�سقة 
وبني  والقهر،  وال�سدة  والقبح  وال�سغط  واالإجبار 

معني الكره املنايف للمحبة والر�سا.
املطلب الثاين

مفهوم االإكراه يف االإ�شطالح
االإ�سطالح فهو:  االإكراه يف  واأما  مفهوم   
باأنه  تعريفه  مت  كما  يريده(8،  ال  مبا  الغري  )اإلزام 
)اإجبار �سخ�ض ما على عمل معني اأو منعه من فعل 
معني رغم اإرادته - اإنفاذًا الإرادة �سخ�ض اآخر - مبا 
اأو  يعدم اختيار ال�سخ�ض -الواقع عليه االإكراه - 
يقيد حرية اختياره(9 ، كما مت تعريفه باأنه )االإلزام 
�سرًعا،  اأو  طبًعا  االإن�سان  يكره  ما  على  واالإجبار 
فيقدم على عدم الر�سا لريفع ما هو اأ�سر(10. وقيل 
هو: )عبارة عن تهديد القادر غريه مبكروه على اأمر 
بحيث ينتفي به الر�سا(11، واملق�سود بالر�سا هو 
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اأواًل : اأن يكون االإكراه عاجاًل غري اآجل باأن يهدد 
بتنفيذه يف احلال، فاإن كان ب�سيء غري فوري وال 
حالٍّ فال يعترب اإكراًها، الأن التاأجيل مظنة التخل�ض 
بال�سلطات  االحتماء  اأو  باال�ستغاثة  به،  هدد  مما 
كان  فاإن  االإكراه،  م�سدر  هي  تكن  مل  اإذا  العامة 
الزمن ق�سرًيا ال يتمكن فيه من اإيجاد خمرج يكون 
مل  اإن  قال  )فلو  حجر:  ابن  يقول   ، اإكراًها  حينئذ 
وي�ستثنى  مكرًها،  يعد  ال  غًدا  �سربتك  كذا  تفعل 
ا اأو جرت العادة باأنه ال  ما اإذا ذكر زمًنا قريًبا جدًّ

يخلف(22.
ذلك  مبواجهة  ملزمًا  ال�سخ�ض  يكون  اأال   : ث�نيً� 
للقانون ، ومثاله من �سدر عليه حكم  اخلطر طبقًا 
تتيح  اإكراه  حالة  اخلطر  ذلك  يعد  فال   ، باالإعدام 
اإ�سابته،  اأو  حار�سه  قتل  عليه  املحكوم  لل�سخ�ض 
طبقًا  مبواجهته  عليه  ق�سي  املوت  هذا  خطر  الأن 

للقانون23 .
ث�لثً� : اأال يكون االإكراه بحق، فاإن كان بحق فلي�ض 
باإكراه معترب، الأن التبعية وامل�سوؤولية حينئذ تكون 
اأَكره  متوجهة بكاملها اإىل امل�ستكره، وذلك كما لو 
الواجب،  الدين  لق�ساء  بيع ماله  املدين على  الدائن 
اأو  االأداء،  على  الزكاة  املمتنع من  اأكره احلاكم  اأو 
اإكراه املالك على بيع اأر�سه للدولة لتو�سيع الطريق 
العام، ونحو ذلك ، فكل ما يجب على ال�سخ�ض يف 
حال الطواعية فاإنه ي�سح مع االإكراه، وقد ذكر ابن 
قال رحمه  الفقهاء  بني  اتفاق  اأن هذا حمل  العربي 
الله: )فاإن كان االإكراه بحق عند االإباية من االإنقياد 
يوؤثر  االأحكام، وال  تنفذ معه  فاإنه جائز �سرًعا  اإليه 

يف رد �سيء منها، وال خالف فيه(24.

اأو   ، املكره  حق  يف  االأهلية  به  تنعدم  اأن  غري  من 
ي�سقط عنه اخلطاب(16.

من  يوجد  )فعل  باأنه:  عابدين  ابن  وعرفه   
مدفوًعا  في�سري   ، معنى  املحل  يف  فيحدث  املكره 
العزيز  عبد  وعرفه  منه(17.  طلب  الذي  الفعل  اإىل 
عنه  ميتنع  اأمر  على  الغري  )حمل  باأنه:  البخاري 
بتخويف يقدر احلامل على اإيقاعه ، وي�سري الغري 
ابن  وعرفه  باملبا�سرة(18.  الر�سا  فائت  به  خائًفا 
يريد  وال  يكرهه  ما  على  االإن�سان  )حمل  باأنه:  ملك 
مبا�سرته لوال احلمل عليه(19. وعرفه حممد بن علي 
التهانوي �ساحب ك�ساف ا�سطالًحات الفنون باأنه: 
اأو   ، ر�ساه  فيفوت   ، بغريه  االإن�سان  يوقعه  )فعل 
يف�سد اختياره مع بقاء اأهليته(20 . وعرفه ال�سهاب 
قادر  املكره  يهدد  )اأن  باأنه:  ال�سافعية  من  الرملي 
على االإكراه بعاجل من اأنواع العقاب، يوؤثر العاقل 
الأجله االإقدام على ما اأكره عليه وغلب على ظنه اأن 
عليه(21.  اأكره  مما  امتنع  اإذا  به  هدد  ما  به  يفعل 
وباالعتماد على التعريفات ال�سابقة ميكن اأن يقال يف 
اأو  فعل  على  غريه  القادر  هواإجبار  االإكراه  تعريف 
االإمتناععن اأمر ال يريده ، ولوال اخلوف والوعيد مبا 

هدد به ملا اأقدم الغري على ذلك الفعل اأو االإمتناع.
 

املبحث الثاين
�شروط االإكراه وح�الته

املطلب االأول
�شروط حتقق االإكراه

ي�سرتط يف االإكراه ليكون معترًبا وموؤثًرا   
فيما يقدم عليه املكلف من اأقوال اأو اأفعال اأو ترك، 

ال�سروط االآتية:
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فيتمادى حتى ينزل، فال يكون اإكراهه معترًبا، الأن 
املخالفة بالزيادة اأو بفعل غري ما اأكره عليه تدل على 
اكرتاث  وعدم  تهاون  عن  تنم  اإمنا  وهي  اختياره، 
جتاوزت  الأنها  الفاعل  عنها  في�ساأل  باملحظورات، 
حدود ما اأكره عليه ، اأما املخالفة بالنق�سان فيكون 
يف  الت�سييق  يق�سد  اأن  يحتمل  الأنه  مكرًها،  معها 

فعل املحرم ما اأمكن29.
ت��شعً� : اأن يرتتب على فعل املكره به اخلال�ض من 
واإال  نف�سك  اقتل  الآخر:  اإن�سان  قال  فلو  به،  املهدد 
ال  الأنه  العلماء،  جمهور  عند  اإكراًها  يعد  ال  قتلتك، 
به،  هدد  مما  اخلال�ض  النف�ض  قتل  على  يرتتب 
 ، عليه  اأكره  ما  على  يقدم  اأن  حينئذ  له  ي�سح  فال 
وي�ستفاد من هذا االإ�سرتاط كون فعل اجلرمية هو 
، ويف هذه  للتخل�ض من اخلطر  الوحيدة  الو�سيلة 
مقدار  مع  اجلرمية  فعل  تنا�سب  ملدى  ينظر  احلالة 

حجم اخلطر الذي يواجهه ال�سخ�ض30 .
الفقهاء  ي�سميه  بالواجب  اأو  بحق  واالإكراه   
من  االإكراه  مطلق  وبني  بينه  فرقًا  اإجباًرا،وجعلوا 
عدة اأوجه منها اأن االإجبار ال يكون اإال ممن له والية 
�سرعية يف اأمر يجب اأداوؤه على املجرب �سرًعا، اأما 
ما  تنفيذ  على  قوة  ذي  كل  من  يكون  فاإنه  االإكراه 
توعد به من قتل اأو �سرب موؤملالإلزام غريه بفعل ما 
اأخرى  �سروٍط  ثمة  �سرًعا31، وهناك  فعله  يجوز  ال 
ذكرها الفقهاء تتحدث عن االإكراه تتعلق باجلرمية 
وهي  اجلرمية  واأطراف  واملعنوية  املادية  واأركانها 
ترجع يف حقيقتها ونتائجها اإىل جميع ما ذكر من 

�سروط32.

رابعً� : اال يكون الإرادة اجلاين دخل يف حلول ذلك 
اخلطر، واملق�سود من ذلك اال يكون للجاين اإرادة 
يف اإيجاد ذلك اخلطر �سواء بخطئه العمدي اأو فعله 
غري املق�سود ، ومثال ذلك من ي�سرق طعامًا خ�سيًة 
من الهالك جوعًا وهو يف نف�ض الوقت يتقاع�ض عن 
العمل ، وعليه فاإن خطر الذي يواجهه لي�ض مربرًا 
له الإرتكاب جرمية ال�سرقة ، الإن تقاع�سه عن العمل 
هو الذي فر�ض عليه مواجهة اجلوع ولي�ض باإرادة 

خارجًة عنه25 .
خ�م�شً� : اأن يكون املكِره قادًرا على اإيقاع ما هدد 
به، واإال كان ذلك�سرًبا من اللغو الذي ال يلتفت اإليه، 
حتقيق  يف  ي�سرتط  البع�ض  جعل  مما  هذا  ولعل 
االإكراه اأن يكون من ال�سلطان، الأن غريه ال يتمكن 
من حتقيق ما هدد به ، والواقع اأن االإكراه يقع من 
ميكن  بالغري  ال�سرر  اإحلاق  الأن  وغريه،  ال�سلطان 
اأو  اأو تغلب  اإما بوالية  اأن يح�سل من كل مت�سلط، 

فرط هجوم، وهو راأي اجلمهور26.
اأن  اأو يغلب على ظنه  امل�ستكره  يعلم  اأن  �ش�د�شً� : 
عليه،  اأكره  ما  يفعل  مل  اإن  تهديده  �سينفذ  املكِره 
به  هدد  التخل�ض مما  اأو  الدفع  عن  عاجًزا  ويكون 

اإما بهروب اأو مقاومة اأو ا�ستغاثة27.
اأو  الهالك،  ي�سبب  مبا  االإكراه  يقع  اأن   : �ش�بعً� 
حتمله،  امل�ستكره  على  ي�سق  كبرًيا  �سرًرا  يحدث 
اأو  اأو �سرب �سديد  اأو قطع ع�سو  كاأن يهدد بقتل 

حب�ض وقيد مديدين، وهو االإكراه امللجئ28.
غري  بفعل  املكِره  امل�ستكره  يخالف  اأال   : ث�منً� 
فمن  عليه،  اأكره  ما  على  بزيادة  اأو  عليه،  اأكره  ما 
اأكره على طالق امراأته طلقة واحدة رجعية فطلقها 
ينزع  اأن  واأمكنه  فاأولج  الزنا  على  اأكره  اأو  ثالًثا، 
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في�سري  حقيقة،  االإكراه  دفع  املبا�سرة  يف  ق�سده 
واإن مل  املكِره  اختيار  على  لقيامه  فا�سًدا  االختيار 
اأ�ساًل35، وعليه من �سدر منه فعل من غري  ينعدم 
اإرادة حرة اأي ب�سبب االإكراه لي�ض عليه جناية يف 

ذلك بل تن�سب اإىل ال�سخ�ض م�سدر االإكراه36.
احل�لة الث�نية :

االإكراه  وي�سمى  امللجئ  غري  فاالإكراه   
التهديد  يكون  ال  ما  وهو   ، املعنوي  اأو  الناق�ض 
اأو الع�سو، كالتهديد  اإتالف النف�ض  فيه موؤدًيا اإىل 
بالقيد اأو احلب�ض اأو ال�سرب الي�سري الذي ال يخاف 
منه التلف اأو باإتالف بع�ض املال ، وهذا النوع من 
الأن  لالختيار،  مف�سد  غري  للر�سا  معدم  االإكراه 
امل�ستكره لي�ض م�سطًرا اإىل مبا�سرة ما اأكره عليه، 
لتمكنه من ال�سرب على ما هدد به37، واأحلق بع�ض 
كان  ما  قيا�ًسا  ال  ا�ستح�ساًنا  النوع  بهذا  احلنفية 
كاالأب  االأ�سول  باأحد  االأذى  باإحلاق  فيه  التهديد 
اأو االأقارب واالأرحام، فهو نوع  اأو الفروع  واالأم، 
من االإكراه، الأن امل�ستكره يلحقه الهم واحلزن مثل 
ا اإذا كان  ما يلحق به حب�ض نف�سه اأو اأكرث، خ�سو�سً
التهديد متوجًها اإىل الوالدين اأو االأوالد38، واالإكراه 
املادي كما عرفه البع�ض باأنه )العامل الذي مع اإبقائه 
حركتها،  ي�سل  اأن  املاديه  الوجهة  من  االإرادة  على 
االختيار  على  القدرة  حيث  من  بقيمتها  ويذهب 
وذلك حتت تاأثري اخلوف من خطر اأو �سرر ج�سيم 
و�سيك الوقوع ولي�ض يف االإمكان دفعه اأو االإفالت 
االإكراه  بني  والفرق  اجلرمية39،  بارتكاب  اإال  منه 
املادي  االإكراه  يف  ال�سخ�ض  اأن  واملعنوي  املادي 
يكون فاقدًا للحرية فقدانًا تامًا ،اأما يف املعنوي فله 
جمال لالإختيار ،وب�سبب جمال االإختيار هذا جرى 

املطلب الثاين
ح�الت االإكراه

حتى يتبني لنا اأثر البد من االإ�سارة اإىل اأن   
ال�سخ�ض وهو حتت تاأثري يكون و�سعه يف حالتني 

ولكل من مو�سع اختالف يف االأثر:
احل�لة االأوىل:

فت�سمى االإكراه امللجئ اأو الكامالأو املادي،   
وهو الذي ال يبقى لل�سخ�ض معه قدرة وال اختيار، 
كاأن يمُهدد مبا يلحق به �سرٌر يف نف�سه اأو ع�سو من 
بالتخويف بقطع  اأو  بالقتل  اأو يهدد مثاًل  اأع�سائه، 
ع�سو اأو ب�سرب �سديد متكرر يخاف منه اأن يوؤدي 
اإىل ذلك ، وهناك من فقهاء ال�سريعة االإ�سالمية من 

اأحلق باالإكراه امللجيء االإكراه املادي33.
وقد عد بع�ض الفقهاء من االإكراه امللجئ ما   
ال مفر للم�ستكره من الوقوع فيه، وذلك كمن األقي 
من �ساهق على �سخ�ض ليقتله، اأو اأخذت يده ق�سًرا 
اأو  العقود،  للم�سادقة على عقد من  اإبهامه  وو�سع 
اإكراًها واأدخل يف مكان حلف عن االمتناع  حمل 
من دخوله، اأو اأ�سجعت امراأة ثم زين بها من غري 
قدرة على االإمتناع، ونحو ذلك مما ينتفي فيه اختيار 
الع�سو،  اإتالف  اأو  القتل  بقبول  ولو  متاًما  املكلف 
اأن هذا النوع ال ي�سمى  العلم  اأهل  وقد ذكر بع�ض 
اإكراًها، الأن الفعل خارج عن قدرة امل�ستكره، فهو 

كاالآلة املح�سة يف يد املكِره34.
وحكم االإكراه امللجيء واملادي اأنه ال يعدم   
اإال  له  لي�ض  امل�ستكره  الأن  يف�سده،  ولكن  االإختيار 
حتمله  عليهلعدم  اأكره  ما  فعل  هو  واحد  اختيار 
ال�سرب على ما هدد به، فاختياره مبني على اإختيار 
املكِره، فاإذا ا�سطر اإىل مبا�سرة ما اأكره عليه كان 
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نمُوءمُ يف اجلبل ، وَزَناأَ  ْنءمُ : الزُّ َثّقلٌة مهموزة ، والزَّ ، ممُ
ِعَد فيه ، يقال رجل  نمُوءًا : �سَ يف اجَلبل َيْزَناأمُ َزْناأً وزمُ
َزناٌء وظلٌّ َزناٌء41، ويف احلديث : اأَن النبي �سل الّله 
َزناٌء42  كم وهو  اأَحدمُ نَيَّ  لرِّ يمُ�سَ ال   : قال   ، و�سلم  عليه 
اأَي بوزن َجباناأي مدافع للبول ، ولفظ زنا يف اللغة 

يعني )الفجور واخليانة الزوجية(43 . 
الفرع الث�ين:

مفهوم جرمية الزن� يف الفقه :
ونحن نتحدث عن تعريف جرمية الزنا من   
ناحية فقهية هناك ثمة معلومة البد من االإ�سارة اليها 
الزنا  جرمية  يعرفون  وهم  الفقهاء  جميع  اأن  وهي 
 ، لتعريف اجلرمية  االأ�سا�سية  االأركان  على  اتفقوا 
ولكن اختلفوا يف التفا�سيل والإثبات حقيقة االأمر 

اإليك تعريفاتهم .
ال�سريعة  فقهاء  عند  تعريفها  مت  حيث   
تعريف  كما   ، حمرم(44  وطء  باأنه)كل  االإ�سالمية 
الفاح�سة يف  باأنها )فعل  الزنا عند احلنابلة  جرمية 
قبل اأو دبر(45، وعرفهاال�سافعية باأنها )ايالج الذكر 
عرفها  كما  طبعًا(46،  م�ستهًا  لعينه  حمرم  بفرج 
احلنفية باأنها )وطء الرجل املراأة يف القبل بغري ملك 
اأو �سبهة(47، وقال املالكية باأنها )كل وطء وقع على 
غري نكاح �سحيح وال �سبهة نكاح وال ملك ميني(48، 
ويقول اخلر�سي باأنها )مغيب ح�سفة اآدمي يف فرج 
اآخر دون �سبهة حلية عمدًا(49 البع�ض االآخر باأنها 
لعينه  حمرم  قبل  يف  بالتحرمي  عامل  مكلف  )وطء 
م�ستهى طبعًا مع اخللو من ال�سبهة(50، وقال بع�ض 
احلية  املراأة  قبل  من  احلرام  )الوطء  باأنها  الفقهاء 

اخلايل من ال�سبهة(51 .

ومادي  وكامل  ملجيء  اإكراه  اىل  االإكراه  تق�سيم 
، ويح�سل  وناق�ض ومعنوي  ملجيء  ،واإكراه غري 
االإكراه بكل هذه االأنواعالأن معنى االإكراه يتحقق 
ذلك  يكون  )واإمنا  عا�سور:  ابن  يقول  بجميعها، 
من  االإن�سان  طاقة  حتمله  عن  ت�سيق  �سيء  بفعل 
اإيالم بالغ اأو �سجن اأو قيد اأو نحوه(40 ، فاالإكراه 
ملجًئا  يكون  فما  النا�ض،  اأحوال  باإختالف  يختلف 
وتامًا وماديًا يف حق بع�سهم قد ال يكون كذلك يف 
ال�سعف،  اأو  للقوة  تبًعا  وذلك  االآخر،  البع�ض  حق 
فاملعول عليه يف حتديد االإكراه واعتماده هو حتقق 
وال  الع�سو  اأو  النف�ض  تلف  خوف  من  ال�سرورة 

معنى ل�سورة االإكراه.
وماديًا  كاماًل  اأو  ملجًئا  االإكراه  كان  فاإذا   
�سميت احلالة التي يقع فيها املكلف �سرورة، واإذا 
كان االإكراه غري ملجئ �سميت احلالة التي يقع فيها 
ال�سرورة  منزلة  تنزل  واحلاجة  حاجة،  امل�ستكره 
من حيث الرتخ�ض، الأنها من مقدماتها فاإذا ا�ستدت 

احلاجة �سارت �سرورة .

املبحث الثالث 
جرمية الزن� املفهوم واالإثب�ت والعقوبة 

املطلب االأول
مفهوم جرمية الزن� يف اللغة والفقه والق�نون

الفرع االأول:
مفهوم جرمية الزن� يف اللغة :

اإتيان  ِزنا  اللغة:  يف  الزنا  جرمية  تعريف   
ال�سيِء  اإِىل  زَناأَ  �سرعي  عقد  من غري  املراأة  جل  الرَّ
 ، �ساق   : ال�سيء  زنا   ، اليه  جَلاأَ  نمُوءًا   وزمُ َزْناأً  َيْزَناأمُ 
َق عليه  يَّ اأَ عليه اإِذا �سَ واأَْزناأَه اإِىل االأَْمر : اأَجَلاأَه ، وَزنَّ
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اإثبات جرمية الزنا باأي من و�سائل االإثبات االأتية:
اأ/ ال�شه�دة :

اأجمع الفقهاء على اأن ال�سهادة من و�سائل   
 ، اإذا توفرت �سروطها املطلوبة  اإثبات جرمية الزنا 
من  �سادرة  تكون  اأن  يجب  العدد  حيث  من  وهي 
اأربعة عدول ، وعليه اإذا كانت �سادرة من عدد اأقل 
من ذلك وجب اإقامة حد القذف عليهم لقولـــه تعاىل 
َبَعِة ُشَهَداء  {َوالَِّذيَن َيرنُْموَن النْنَْصَناِت ُثمَّ لنْ يَأنُْتوا بَِأرنْ
لُِدوُهمنْ ثََانَِي َجلنَْدةً َوال َتقنَْبُلوا لَُمنْ َشَهاَدةً َأَبداً  َفاجنْ
وردت  ولقد   ،)4 )النور:  النَْفاِسُقوَن}  ُهُم  َوُأونْلَِئَك 
العملي  للتطبيق  باالإ�سافة  ال�ساأن  هذا  اأحاديث يف 
ل�سحابة ر�سول الله �سل الله عليه و�سلم لهذا االأمر 
والدليل على ذلك ما رواه ق�سامة بن زهري اأن زياد 
قد  ولكن  اأ�سهد  فال  الزنا  اأما   : قال  عمر  �ساأله  ملا 
 ، اأكرب حدوهم  الله   : ، قال عمر  اأمرًا قبيحًا  راأيت 

فجلدوهم57 .
ولل�سهادة �سروط عامة و�سروط خا�سة فمن   
ِهُدوانْ  َتشنْ لقوله تعاىل{َواسنْ البلوغ  العامة  ال�سروط 
لي�ض  وال�سبي   )282 })البقرة:  َجالُِكمنْ

مِّ
ر من  َشهِيَدينِْن 

وحفظ  العقل  العامة  ال�سروط  ومن  الرجال،  من 
الكالم والعدالة واالإ�سالم .

اأما ال�سروط اخلا�سة فنق�سد بها ال�سروط   
الذكورة  ومنها  الزنا  جرمية  ب�سهادة  املتعلقة 
ال�سهادة  ، واأن تكون  تقادم احلد  واالأ�سالة وعدم 
اأربعة ،  ال�سهود  يف جمل�ض واحد واأن يكون عدد 
واأن يقتنع القا�سي ب�سهادة ال�سهود ، واأن ي�سف 
ال�سهود الزنا الذي راأوه و�سفًا يوؤكد توافر اأركان 

جرمية الزنا .

الفرع الث�لث:
مفهوم جرمية الزن� يف الق�نون:

مت تعريف الزنا يف القانون الو�سعي باأنها   
بتمام  حرمتها  وانتهاك  الزوجية  فرا�ض  )تدني�ض 

الوطء(52 .
كما مت تعريفها باأنها )اجلرمية التي تتكون   
له  متزوج  �سخ�ض  من  الزواج  حرمات  خرق  من 
ويعاقبه   ، زوجه  غري  باآخر  م�سروعة  غري  عالقات 

القانون با�سم ال�سريك(53 .
الوطء غري  )ارتكاب  باأنها  اآخرون  وعرفها   
الق�سد  توفر  مع  متزوج  �سخ�ض  من  امل�سروع 
قيام  بر�ساهما حال  اأو رجل  امراأة  مع   ، اجلنائي 

الزوجية فعاًل اأو حكمًا(54 .
اأما تعريفها يف القانون اجلنائي ال�سوداين   
احلايل فاأ�سار عليها �سراحًة ، بقوله )يعد مرتكبًا 
رباط  دون  امراأة  وطئ  رجل  كل  الزنا  جرمية 
دون  وطئها  من  رجاًل  مكنت  امراأة  وكل  �سرعي، 
رباط �سرعي(55 ، وهناك اقرتاح باأن حتذف عبارة 
زنا اأو لواط لت�سبح )يعد مرتكبًا جرمية االغت�ساب 
دون  قبله  اأو  دبره  يف  �سخ�سًا  يواقع  من  كل 
ر�ساه(، ويف نف�ض هذه املادة اأ�سار القانون اإىل اأن 
يعادلها يف  ما  اأو  كلها  بدخول احل�سفة  يتم  الوطء 
القبل، وذكر القانون باأن النكاح املجمع على بطالنه 

ال يعترب رباط �سرعي56.
املطلب الثاين

اإثب�ت جرمية الزن� يف الفقه والق�نون
          اأما بالن�سبة لو�سائل االأثبات فاإنها ال اختالف 
فيها بني الفقه القانون ، باعتبار اأن ما جاء به الفقه 
يكون  وعليه   ، القانون  بها  اأخذ  اإثبات  و�سائل  من 
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دون اأن يكون له �سهود على ذلك ، اأخرج الواحدي 
اإذ  امل�سجد  يف  اجلمعة  ليلة  اأنا   : قال  الله  عبد  عن 
رجاًل وجد  اأن  لو   : فقال  االأن�سار  من  رجٌل  دخل 
اأو  قتلتموه  اأو قتل  امراأته رجاًل فتكلم جلتموه  مع 
�سكت �سكت على غيظ ! فقال اللهم اأفتح : فنزلت اآية 
احلكم  يكون  حتى  اللعان  يف  وي�سرتط  اللعان62، 
لب�ض  ال  التي  ال�سحيحة  الزوجية  قيام  �سحيحًا 
تكون  اأن  ب�سرط  ذلك  على  احلنفية  زاد  كما  فيها، 

الزوجة حرة م�سلمة .
وقد ن�ض قانون االإثبات ال�سوداين على اأنه   
)االإقرار  االأتية  الطرق  من  باأي  الزنا  جرمية  تثبت 
ال�سريح بذلك اأمام املحكمة ما مل يعدل عنه قبل البدء 
يف تنفيذ احلكم ، �سهادة اأربعة رجال عدول ، احلمل 
لغري املتزوجة اإذا خال من �سبهة، نكول الزوجة عن 

اللعان بعد حلف زوجها ميني اللعان(63.
فهذه املادة من القانون وبتلك ال�سروط التي   
القانون  اأن  وهو  اإليه  اأ�سرنا  ما  توؤكد  عليها  تن�ض 
تاأثر كثريًا بالفقه ، لذلك كل ن�سو�سه جاءت مطابقًة 

ملا اأتى به الفقه .
املطلب الثالث

عقوبة جرمية الزن� يف الفقه والق�نون
جرمية الزنا اإذا توافرت �سروطها واأركانها   
االأ�سا�سية وو�سائل االإثبات اخلا�سة بها فاإن عقوبتها 

تختلف ما بني االأ�سخا�ض بعامل االإح�سان .
فعقوبة جرمية الزنا للمح�سن هي الرجم اأي   
القتل باحلجارة ، بغ�ض النظر اإن كان الزاين رجاًل 
اأو امراأة ، فهذه العقوبة اأ�سا�سها االإح�سان ولي�ض 
اجلن�ض ، وهناك من اأ�ساف اىل عقوبة الرجم عقوبة 

اجللد64.

ب/ االإقرار :
املهمة  االإثبات  و�سائل  من  االإقرار  يعترب   
واإعرتافه  الزاين  اإقرار  به  ويق�سد   ، الزنا  جلرمية 
من  الو�سف  بهذا  وهو   ، الزنا  بواقعة  نف�سه  على 

اأقوى و�سائل االإثبات .
وحتى يتم االأخذ باالإقرار واإ�سدار احلكم   
مرات  عدد  منها  به  تتعلق  م�سائل  عدة  فهناك  عليه 
االإقرار حيث هناك بع�ض من الفقهاء اأ�سرتط فيه اأن 
يكون عدده اأربع مرات ، قيا�سًا على عدد ال�سهود 
هو  باالإقرار  املتعلقة  الثانية  وامل�ساألة  االأربع58، 
االإقرار  يكون  اأن  ابوحنيفة  ا�سرتط  حيث  جمل�سه 
يف جمال�ض خمتلفة حتى ولو اأمام واحد59 ، ومن 
امل�سائل املتعلقة مب�سمون االإقرار اأن يكون تف�سيليًا 
ليوؤكد وقوع فعل الزنا املجرم ويف ذلك يقول ابن 
جنيم : )ال يقوم لفظ مقام الزنا ، ويقول اإن االإمام 
 ، فيه60  واملزنية  ومكانه  وزمانه  ماهيته  عن  ي�ساأل 
عاقل  من  �سادرًا  يكون  اأن  االإقرار  �سروط  ومن 
يقبل  فيه وال  لب�ض  يكون �سريحًا ال  واأن   ، خمتار 

التاأويل .
ج / القرائن :

اإثبات  و�سيلة  تعترب  التي  القرائن  من   
الزنا حمل غري  احلكم يف جرمية  عليها  ويوؤ�س�ض 
املتزوجة ، اأو التي ال يعرف لها زوج ، ويلحق بذلك 
احرتازًا املتزوجة ب�سبي اأو املجبوب ، وكذلك التي 
ولدت املولود كاماًل ملدة اأقل من �ستة اأ�سهر من يوم 

العقد61.
د/ اللع�ن :

الزنا  جلرمية  اإثبات  و�سيلة  اللعان  ويعترب   
ملن وجد مع اأهله �سخ�ض يف معا�سرة جن�سية كاملة 
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اأ�سباب  من  �سبًبا  االإكراه  كان  وملا   
ال�سريعة  ن�ست  فقد  منها،  نوع  هو  ال�سرورةاأو 
االإكراه،  عند  املحظورات  بع�ض  اإباحة  عدم  على 
لغلبة �سررها وكونها يف اأعلى مراتب احلظروذلك 
كالكفر والقتل، وهناك بع�ض من ال�سرورات جتعل 
من الفعل مباحًا ، هذا اإذا كان الفعل املكره به اأدنى 
مرتبة من مراتب احلظر، فرتتيب احلظر جعل من 
الفعل الواقع حتت االإكراه مباحًا عند البع�ض وغري 
مباح عند االآخرين ولكن قبل الدخول يف تفا�سيل 
ال�سريعة  فقهاء  مذاهب  بيان  علينا  االأمر  هذا 
امل�سوؤولية  عليه  تقوم  الذي  االأ�سا�ض  االأ�سالمية 
تاأثري  يت�سح  االأ�سا�ض  هذا  على  الأنه   ، اجلنائية 

االإكراه على جرمية الزنا.
املطلب االأول

اأ�ش��س امل�شوؤولية اجلن�ئية
يف ال�شريعة االإ�شالمية

اإىل  نظروا  االإ�سالمية   ال�سريعة  فقهاء   
اأ�سا�ض امل�سوؤولية اجلنائية لالإن�سان بناًء على م�ساألة 
اجلرب واالإختيار يف الت�سرفات وكانت اأرائهم على 

ثالث مذاهب :
االأول : مذهب اجلرب املطلق :

ويرى اأ�سحاب هذا املذهب وهم اجلهمية67،   
اأن االإن�سان جمرب يف اأفعاله وال قدرة له وال اختيار 
واأن االأفعال كلها تن�سب اإىل الله مثلها ومثل حركة 
اأفعال  الله هو خالق  واأن  والقمر والرياح  ال�سم�ض 
العباد68، وا�ستدلوا يف ذلك على قوله تعال {َواللَُّ 
تعاىل  وقولـــــــــه  )ال�ش�ف�ت: 96(  َتعنَْمُلوَن}  َوَما  َخَلَقُكمنْ 

})االإن�ش�ن: 30(. {َوَما َتَشاُءوَن إالهّ َأننْ َيَشاَء اللهَُّ

الزنا لغري املح�سن فهي  اأما عقوبة جرمية   
اجللد مائة جلدة ثم التغريب ملدة عام ، اإ�ستنادًا على 
قوله �سل الله عليه و�سلم :)خذوا عني فقد جعل الله 
لهن �سبيال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام(65.
ويف عقوبة التغريب يرى االإمام مالك ق�سرها على 
يرى  نف�سه  التغريب  ومفهوم   ، االأنثى  دون  الذكر 
احلنفية اأن املق�سود به هو حب�ض الزاين يف البلد 
املغرب اليه ، واملق�سود باالإح�سان هو قيام الزوجية 

ال�سحيحة التى ال لب�ض فيها .
وقد ن�ض القانون اجلنائي ال�سوداين على   
يعاقب  الزنا  يرتكب جرمية  )من  بقوله  الزنا  عقوبة 
باالإعدام رجمًا اإذا كان حم�سنًا ، وباجللد مائة اإذا 
كان غري حم�سن ، ويجوز اأن يعاقب غري املح�سن 

الذكر باالإ�سافة اىل اجللد بالتغريب ملدة �سنة(66.
اأ�سار  بل  القانون عند هذا احلد  يقف  ومل   
يف نف�ض املادة الفقرة الثالثة منها اىل اأن االإح�سان 
الذي يعد �سببًا يف تغيري العقوبة اأ�سرتط فيه قيام 
وذلك  اجلرمية  اإرتكاب  وقت  ال�سحيحة  الزوجية 

بالدخول . 

املبحث الرابع
 اأثر االإكراه على جرمية الزن� من منظور فقهي 
من املعلوم اأن املقيا�ض احلقيقي الإباحة االإقدام   
على املحرمات اأو عدم اإباحته يف حاالت اال�سطرار، 
يرجع اإىل املوازنة والرتجيح بني �سرر االأخذ باأحكام 
بالغالب،  بهاوالعربة  االأخذ  عدم  و�سرر  ال�سرورة 
فحيث غلب �سرر االأخذ بال�سرورة كان عدم االأخذ 
بها اأوىل، وحيث غلب �سرر عدم االأخذ بال�سرورة 

كان االأخذ بها اأوكد واأرجح.
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الأنهم يرون اأن العبد حر خمتار يف مبا�سرة الفعل 
، ويعترب هذا املذهب  الفعل  لهذا  لي�ض خلق  اأنه  اال 
لتو�سطه بني املذاهب من اأف�سل املذاهب يف تربير 

الت�سرفات التي ت�سدر من الب�سر .
املطلب الثاين

اأثر االإكراه على جرمية الزن�
يف ال�شريعة االإ�شالمية

من  البد  االإكراه  اأثر  عن  نتحدث  ونحن   
االأ�سارة اىل اأن ال�سريعة اال�سالمية جاءت باأحكام 
فيها  مبا  اجلرائم  على جميع  ت�سري  لالإكراه  عامة 
جرمية الزنا ، ثم اأتت باأحكام خا�سة باالإكراه على 
و�سنة  الكرمي  القراآن  من  بالتحديد  الزنا  جرمية 
امل�سطفى �سل الله عليه و�سلم وما عليه من تطبيقات 
عملية من �سحابة ر�سول الله �سل الله عليه و�سلم.

اأواًل : االأحك�م الع�مة :
حمكم  يف  وتعاىل  �سبحانه  الله  يقول   
َمئِنٌّ  ُمطنْ َوَقلنُْبـــــــــــُه  ُأكنِْرَه  َمننْ  {إالَّ  تنزيله: 
وجل  عز  املوىل  ويقول   ،)106 مَِيــــــــــاِن})النحل:  بِاإلنْ
ُطرهّ َغرينَْ َباٍغ َوال َعاٍد َفال  يف اآية اأخرى : {َفَمِن اضنْ
ِحيٌم})البقرة: 173(، ويقول  إِثنَْم َعَلينِْه إِنهّ اللهََّ َغُفوٌر رهّ
َل َلُكم مهّا َحرهَّم َعَلينُْكمنْ إالهّ  يف اآية اآخرى {َوَقدنْ َفصهّ

تنْ إِلَينِْه})االأنع�م: 119( . ُطِررنْ َما اضنْ
فكل هذه االآيات حتمل اأحكامًا يف �سياغها   
امل�سوؤلية  رفع  اإىل  عام  كمبداأ  توؤدي  وم�سمونها 
�سواءًا  االإكراه  عليه  وقع  من  كل  عن  اجلنائية 
كمبداأ  والقول  اجلرائم،  من  اأو غريها  زنا  جلرمية 
يف  لالإكراه  اأثر  ال  اجلرائم  بع�ض  هناك  الأن  عام 
اإباحتها ورفع امل�سوؤولية اجلنائية عنها ومنع ترتيب 

العقاب عليها.

الثاين : مذهب االختي�ر :
اأ�سحاب هذا املذهب عك�ض ما يراه  ويرى   
اأ�سحاب املذهب ال�سابق من اجلرب املطلق ، وبذلك 
النهج يرون اأن االإن�سان يتمتع باإرادة حرة واختيار 
واأن  وت�سرفات،  اأفعال  من  عليه  يقدم  فيما  كامل 
فهو  معني  وت�سرف  فعل  على  اأقدم  اإذا  االإن�سان 
حر يف ذلك مع ا�ستطاعته على عدم االإقدام للفعل، 
وحتى يقدموا الدليل على ما ذهبوا اإليه قالوا لي�ض 
عماًل  العبد  على  الله  يفر�ض  اأن  االلهي  العدل  من 
بقوله  ذلك  وا�ستدلوا يف   ، عليه  يحا�سبه  ثم  معينًا 
تعاىل: {ُكلُّ َنفنٍْس بَِا َكَسَبتنْ َرِهيَنٌة})املدثر: 38( وقوله 
بِيَل إِمهّا َشاِكراً َوإِمهّا َكُفوراً}  تعاىل: {إِنهّا َهَدينَْناُه السهّ
)االإن�ش�ن: 3(، واأ�سحاب هذا املذهب هم املعتزلة الذين 

ين�سبون اإىل وا�سل بن عطاء69.
الثالث : املذهب التوفيقي :

التوفيق  املذهب عملوا على  واأ�سحاب هذا   
بني املذهبني ال�سابقني ، وبذلك اتخذوا منهجًا و�سطا 
كاأ�سحاب  املطلق  باجلرب  يعرتفون  ال  اأنهم  حيث   ،
كاأ�سحاب  الكامل  االختيار  وال  االأول  املذهب 
له  االإن�سان  اأن  يرون  وبالتايل   ، الثاين  املذهب 
احلرية واالختيار يف مبا�سرة االأفعال، اأما نتائجها 
اأن  رائيهم  ح�سب  وعلى  تعاىل  الله  خلق  من  فهي 
وللعبد  اإيقاعه  على  والقدرة  الفعل  خلق  تعاىل  لله 
ويتفق  يريد70،  كما  فيه  يت�سرف  فهو  له  االإرادة 
اأ�سحاب هذا املذهب وهم االأ�ساعرة71 مع املعتزلة 
االإن�سان  حرية  على  اجلنائية  امل�سوؤولية  اإ�سناد  يف 
 ، منه  ت�سدر  التي  واالأفعال  للت�سرفات  واختياره 
اأنهم يختلفون معهم فى مدى هذه احلرية فهي  اإال 
مقيدة  االأ�ساعرة  وعند  مطلقة  حرية  املعتزلة  عند 
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القتلويف ذلك  اأ�سد وطاأة واأفح�ض من ال�سرب على 
ترجيح لالمتناع عن ارتكاب اجلرمية على ما هدد 
الأن حرمة  ال�سخ�ض76،وال�سبب يف ذلك يرجع  به 
ال�سرع  يف  وروده  قبل  العقول  يف  ثابتة  الزنا 
إنهُّه  الزهَِّنى  َتقنَْرُبوا  {َوال  تعاىل:  علىقوله  ا�ستنادًا 
كان  وما  َسبِيال})االإ�شراء: 32(،  َوَساَء  َفاِحَشًة  َكاَن 
يحتمل  ال  ال�سرع  ورود  وقبل  العقل  يف  فاح�سة 

الرخ�سة كقتل امل�سلم بغري حق وكذلك الزنا77.
القتل،  مبثابة  الزنا  باأن  اأي�سًا  اأ�ستدلوا  كما   
الأن ن�سب الولد منقطع من جهة الزاين، وال جتب عليه 
الن�سب، وال على املراأة لعجزها فيهلك  النفقة النعدام 
الولد فكل هذه املعطيات ت�سري اإىل اأن عدم االإ�ستجابة 
لعامل االإجبار يف جرمية الزنا اأوىل من ارتكابها78.

الث�ين: ويف القول الثاين جرى التفريق بني الرجل 
واملراأة يف ارتكاب اجلرمية بناًء على االإكراه، حيث 
اأغلب  قول  للرجلوهو  يباح  وال  للمراأة  يباح  اأنه 
باأن املراأة تكره  احلنفية، ويف راأيهم هذا ا�ستدلوا 
بها  مفعول  فهي  ذلك  غري  التمكني،  وظيفتها  الأن 
الرجل  بخالف  الفعل،  مبا�سرة  جهتها  من  ولي�ض 
ذلك79،  الآلته يف  م�ستعمل  الزنا  لفعل  مبا�سر  فاإنه 
من  ينقطع  ال  الولد  ن�سب  باأن  اأي�سَا  ا�ستدلوا  كما 
جهتها فال يكون يف معنى القتل من جانبها80،  وقد 
الراأي81، ومعنى  القيم من احلنابلة هذا  ابن  رجح 
هذا الراي اأن جرمية الزنا بدافع االإكراه تعفي املراأة 
من امل�سوؤولية اجلنائية وال ترتتب عليها عقوبه، بينما 

ال يرتتب ذلك احلكم على الرجل .
ومل يفرق ابن حزم بني الرجل واملراأة يف   
االإثم ودرء احلد،  نفي  الزنا يف  االإكراه على  حالة 

كما اأنه مل يلتفت اإىل دعوى االنت�سار وعدمه82.

الله  �سل  امل�سطفى  احلبيب  �سنة  �سارت  وكذلك 
عليه و�سلم على هذا النهج يف �سبيل رفع امل�سوؤلية 
والدليل  وال�ساهد   ، ما  �سيء  فعل  على  اأكره  عمن 
و�سلم  عليه  الله  �سل  امل�سطفى  قول  من  ذلك  على 
قوله: )اإن الله جتاوز عن اأمتي اخلطاأ والن�سيان وما 

اأ�ستكرهوا عليه(72 .
ثانيًا : االأحك�م اخل��شة :

الزنا  على  باالإكراه  اخلا�سة  االأحكام  من   
َفَتَياتُِكمنْ  ِرُهوا  ُتكنْ :{َوال  تعاىل  قوله  يف  ورد  ما 
َياةِ  النَْ َعَرَض  َتبنَْتُغوا 

مِّ
ل نًا  َن تََصُّ َأَردنْ إِننْ   

ِ
النْبَِغاء َعَلى 

إِكنَْراِهِهنَّ  َبعنِْد  ِمن  اللََّ  َفِإنَّ  ِرههُّنَّ  ُيكنْ َوَمن  ننَْيا  الدُّ
ِحيم})النور: 33( ، ففي هذه االآية اإن االإكراه  َغُفوٌر رَّ
على الزنا يعفي من امل�سوؤلية اجلنائية ، واأن الله ال 
يحا�سب املكرهات على ما حدث من زنا ، وبناًء على 

ذلك يدفع احلد ممن وقع عليه االإكراه .
ومن ال�سنة الكرمية ما روى عن عبد اجلبار   
بن وائل73 عن اأبيه قال :)اأ�ستكرهت اأمراأة على عهد 
ر�سول الله �سل الله عليه و�سلم فدراأ احلد عنها ،واأقامه 

على الذي اأ�سابها ومل يذكر اأنه جعل لها مهرًا(74.
الزنااختلف  جرمية  على  االإكراه  اأثر  ويف   

الفقهاء على عدة اأقوال :
االأول: اأن الزنا ال يباح وياأثم فاعله ويعاقب ذكًرا 
كان اأو اأنثى، بحيث اأنه لو امتنع )املكره( حتى قتل 
لكان ماأجوًرا، الأنه امتنع عن ارتكاب احلرام وبذل 
نف�سه يف ذلك ابتغاء مر�ساة الله تعاىل يف الوقوف 
جمهور  قول  وهذا  جتاوزها  وعدم  حدوده  عند 

الفقهاء75.
يف  اأي�سًا  القول  هذا  اأ�سحاب  وا�ستدل   
بيان اأثر االإكراه على جرمية الزنا باأن مف�سدة الزنا 
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هذا الراأي بكثري من االأحاديث املروية بهذا ال�ساأن، 
ومن ذلك ما اأورده الرتمذي يف �سننه عن وائل بن 
حجر قال: )ا�ستكرهت امراأة على عهد ر�سول الله 
�سل الله عليه و�سلم فدراأ عنها ر�سول الله �سل الله 

عليه و�سلم احلد واأقامه على الذي اأ�سابها(86.
مروان  بن  عبدامللك  اأن  �سهاب:  ابن  وعن   
اأ�سيبت م�ستكرهة ب�سداقها على  امراأة  ق�سى يف 
من فعل ذلك بها. قال مالك رحمه الله معلًقا: )االأمر 
عندنا يف الرجل يغت�سب املراأة بكًرا كانت اأو ثيًبا، 
واإن كانت  مثلها،  فعليه �سداق  اإن كانت حرة  اأنها 
اأمة فعليه ما نق�ض من ثمنها، والعقوبة يف ذلك على 
واإن  ذلك،  املغت�سبة يف  على  عقوبة  املغت�سب، وال 
كان املغت�سب عبًدا فذلك على �سيده اإال اأن ي�ساء اأن 

ي�سلمه(87.
الله  كرم  علي  املوؤمنني  اأمري  اإىل  وجيء   
املراأة:  فقالت  بها،  فجر  قد  رجل  مع  بامراأة  وجهه 
عنها  فدراأ  املوؤمنني،  اأمري  يا  والله  ا�ستكرهني  لقد 

احلد88.
الرجل،  على  واقًعا  االإكراه  كان  اإذا  اأما   
وابن  عبداحلكم  وابن  احلنابلة  عند  فاملختار 
املاج�سون من املالكية وجوب احلد عليه ،ودليلهم اأن 
حتقق الزنا ال يكون اإال بانت�سار الع�سو، واالإنت�سار 
وال  النف�ض،  و�سكون  بالطماأنينة  اإال  يح�سل  ال 
بخالفه،  وامل�ستكره  والتهديد،  اخلوف  مع  يكون 
الطواعية  االنت�سار فهو دليل على  فاإذا ح�سل منه 

واالإختيار89.
وذهب غري من ذكرنا من املالكية اإىل القول   
بعدم احلد، قال ابن العربي:)ال�سحيح اأنه يجوز له 
االإقدام عليه وال حد عليه، خالًفا البن املاج�سون فاإنه 

بحرمة  القا�سي  االأول  القول  اأن  ويبدو   
بينهما  التفريق  دون  واملراأة  الرجل  على  ذلك 
من  يقع  الزنا  فعل  مبا�سرة  الأن  بالرتجيح،  اأوىل 
ولذلك  الرجل،  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنها  كذلك  املراأة 
مذهبه  اأ�سحاب  على  احلنفية  من  الكا�ساين  رد 
ا�ستداللهم قائاًل: )وهذا فيه نظر، الأن فعل الزنا كما 
اأن  اأال ترى  يت�سور من الرجل يت�سور من املراأة، 
الله �سبحانه وتعاىل �سماها زانية، اإال اأن زنا الرجل 
باالإيالج وزناها بالتمكني، والتمكني فعل منها، لكنه 
واحلرمة،  باحلظر  الو�سف  فاحتمل  �سكوت،  فعل 
اأن ال يختلف فيه حكم الرجل واملراأة، فال  فينبغي 

يرخ�ض للمراأة كما ال يرخ�ض للرجل(83.
والدليل الثاين على امل�ساواة بني الرجل يف   
جانب  من  موجود  القتل  معنى  اأن  هو  االإكراه  اأثر 
املراأة كما موجود من جانب الرجل، هذا باالإ�سافة 
اإىل اأن الزنا ال ميكن اأن يح�سل من الرجل مبفرده، 
فال بد من التقاء مع املراأة، وهو بهذا االعتبار قتل 

�ساركت فيه املراأة كذلك84.
ويف �سبيل التفريق بني الرجل واملراأة قال   
الفقهاء اإذا كان االإكراه واقًعا على املراأة، وذلك باأن 
فمكنت  عنها  دفعه  ت�ستطع  ومل  الزنا  على  اأكرهت 
عند  فامل�سهور  بها،  ال�سرر  وقوع  خ�سية  نف�سها 
احلد85،  بذلك  عليها  يجب  ال  اأنه  الفقهاء  جماهري 
ِرُهوا  ُتكنْ {َوال  تعاىل:  بقوله  ذلك  على  واحتجــــوا 
لهَِّتبنَْتُغوا  نًا  تََصهّ َن  َأَردنْ إننْ   

ِ
النْبَِغاء َعَلى  َفَتَياتُِكمنْ 

ِمننْ  اللهََّ  َفإنهّ  ِرهههّنهّ  ُيكنْ َوَمن  ننَْيا  الدهّ النـَْحَياةِ  َعَرَض 
ووجه   ،)33 ِحيٌم})النور:  رهّ َغُفوٌر  إكنَْراِهِهنهّ  َبعنِْد 
امل�ستكرهة،  على  االإثم  تنفي  االآية  اأن  االإ�ستدالل 
واإذا انتفى االإثم متام االنتفاء ارتفع احلد ، ويتاأكد 
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وعليه ميكن القول باأن الراأي الراجح واالأعم هو الذي 
يق�سي بعدم وجوب احلد على الزاين باالإكراه من 

غري تفريق بني الرجل واملراأة وذلك لعدة اأ�سباب:
�سل  قوله  يف  واخلطاب  املعنى  لعموم    : االأول 
اخلطاأ  اأمتي  عن  جتاوز  الله  )اإن  و�سلم:  عليه  الله 
فاحلديث  عليه(93،  ا�ستكرهوا  وما  والن�سيان 
بني  يفرق  مل  اأنه  كما   ، واإكراه  اإكراه  بني  يفرق  ال 

الرجل واملراأة .
الث�ين : الأن االإكراه يورث �سبهة قوية لدرء احلد 
ما  ذلك  يف  واملرجعية  بال�سبهات(  تدراأ  )واحلدود 
اأخرجه الرتمذي من حديث عائ�سة ر�سي الله عنها 
اأن النبي �سل الله عليه و�سلم قال: )ادروؤوا احلدود 
للم�سلمني  وجدمت  فاإن  ا�ستطعتم،  ما  امل�سلمني  عن 
خمرًجا فخلوا �سبيلهم، فاإن االإمام الأن يخطئ يف 

العفو خري من اأن يخطئ يف العقوبة(94.
الث�لث : اأما قولهم اإن االإكراه ينايف االإنت�سار، فلي�ض 
دلياًل على الر�سا والطواعية، الأن النائم تنت�سر اآلته 
طبًعا واالختيار منعدم، وقد رجح هذا الراأي ثلة من 
املعا�سرين95، وهذا يف حد ذاته �سببًا لرتجيح هذا 

القول عن غريه من االأراء التي ذكرت .

املبحث اخلام�ض
اأثر االإكراه على جرمية الزن�

من منظور ق�نوين
على  ال�سغط  هو   القانون  يف  االإكراه   
يبا�سر  الإرادة من  وفقًا   ت�سكل  الغري بحيث  اإرادة 
يكون  وقد  ماديًا  يكون  قد  واالإكراه  االإكراه96، 
يبا�سر  عنف  يف  يتمثل  املادي  واالإكراه  معنويًا، 
قوه  م�سدره  يكون  قد  والذي  االإن�سان  على ج�سم 

اأنها �سهوة خلقية ال يت�سور  الزمه احلد، الأنه راأى 
عنها اإكراه، ولكنه غفل عن ال�سبب يف باعث ال�سهوة، 
واأنه باطل، واإمنا وجب احلد على �سهوة بعث عليها 
َيْحَل  �سبب اختياري، فقا�ض ال�سيء على �سده فلم 

ب�سواب ما عنده )مل يحل: اأي مل يتزين.(90.
الث�لث : والقول الثالث قائم على نوع االإكراه اإن 
كان ملجاأً اأو غري ملجئ ، وعليه الظاهر عند احلنفية 
اأو ماديًا  تامًا  اإذا كان ملجئاأاأو  باالإكراه  درء احلد 
واالإكراه امللجئ عندهم ما كان واقًعا من ال�سلطان، 
امل�ستكره  لتمكن  يتحقق،  ال  غريه  من  االإكراه  الأن 
من اال�ستغاثة بال�سلطان، بخالف ما لو اأوقعه عليه 
ال�سلطان فال يجد حينئذ غوًثا91 ، وقال ال�سافعية 
يف املعتمد عندهم: ال يجب احلد على امل�ستكره على 
ا، الأن االإكراه  ا اأم ناق�سً الزنا �سواء كان االإكراه تامًّ

ا كان نوعه يورث �سبهة كافية لدرء احلد92. اأيًّ
وبالرغم من اأن االإكراه ينتج اأثره على الزنا   
يف نفي امل�سوؤلية اجلنائية بو�سوح تام ، بحكم اأن 
هذا ال�سيء وارد يف ن�سو�ض قطعية الداللة �سواء 
احلاالت  بع�ض  يف  اأنه  اال   ، ال�سنة  اأو  الكتاب  من 
 ، فيه  مت  الذي  بالظرف  االكراه  على  احلكم  يتاأثر 
فعلى �سبيل املثال املراأة التي ا�ست�سقت الراعي يف 
متكنه  اأن  اإال  ي�سقيها  اأن  رف�ض  والذي  ال�سحراء 
املراأة  هذه  نف�ض  ولكن   ، اإكراه  يعترب  فهذا  منها 
فاأبى  عامرة  مدينة  داخل  �سخ�سًا  ا�ست�سقت  اإذا 
اأن ي�سيقها دون اأن متكنه من نف�سها فهذا ال يعترب 
املادية  االأركان  ت�سابه  من  وبالرغم  وعليه   ، اإكراه 
واملعنوية يف احلالتني اإال اأن احلكم يف اأثر االإكراه 
على الزنا يختلف من احلالة االأوىل عن احلالة الثانية 

الختالف الظرف الذي حدث فيه .
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ال�سر  طريق  �سلك  واإن   ، اخلري  طريق  ي�سلك  اأن 
يكون باإختياره وهنا تن�ساأ م�سوؤوليته اجلنائية عن 

فعله98.
الث�ين:

املذهب الواقعي )مذهب اجلربية( :
يرى اأ�سحاب هذا املذهب اأن اأفعال االإن�سان   
 ، اإليها  موؤدية  حتمية  الأ�سباب  نتيجة  هي  اإمنا 
فاجلرمية عندهم لي�ست نتيجة حرية االختيار واإمنا 
الذهني  )التكوين  تتمثل يف  داخلية  لعوامل  ترجع 
والبدين لل�سخ�ض(، وعوامل خارجية تتعلق )بالبيئة 
االإجتماعية والظروف املحيطة بال�سخ�ض( ، وعليه 
يعتربون اأن ت�سرفات ال�سخ�ض ما هى اإالا�ستجابة 
االنتقادات  ، ومن  للجرمية99  تدفعه  التي  للظروف 
التي وجهت لهذا القول اأنه اإذا كان مقبواًل بالن�سبة 
غري  فاإنه   ، العقلية  بقواه  يتمتع  ال  الذي  لل�سخ�ض 
لها  اإرادته  الأن  ال�سليم  لل�سخ�ض  بالن�سبة  مقبول 
الدور االأكرب يف ارتكاب اجلرمية اإال اإذا كان واقعًا 

حتت تاأثري االإكراه100.
الث�لث:

 املذهب التوفيقي :
و�سطًا  منهجًا  املذهب  هذا  اأ�سحاب  اأخذ   
التي  لالنتقادات  تفاديًا  ال�سابقني  املذهبني  بني 
اأن  املذهب  هذا  اأ�سحاب  يرى  ، حيث  لهما  وجهت 
اأمر غري مقبول ، ومن غري املقبول  احلرية املطلقة 
ال�سببية  لقوانيني  التام  باخل�سوع  القول  اأي�سًا 
القولني  بني  التو�سط  يف  واحلقيقة  واحلتمية، 
العادية  الظروف  يف  يتمتع  فاالإن�سان   ، ال�سابقني 
بحرية ولكنها حرية مقيدة ، فهناك عوامل ال دخل 
الإرادته فيها تعمل على توجيه �سلوكه ولكن ال ت�سل 

اإن�سانية ، كمن مي�سك بيد اآخر ويحركها على نحو 
يجعله يثبت يف حمرر بيانات خمالفة للحقيقة ، اأو 
اإذا حرك �سخ�ض يد اأخر فجعلها ت�سرب �سخ�سًا 
فيمن  امل�سوؤولية  عن  نبحث  احلالة  هذه  ثالثًا، ويف 

ا�ستعمل القوة ال فيمن كان جمردًا اأداه يف يده.
قوة  املادي  االإكراه  م�سدر  يكون  وقد   
طبيعية اأو غري اإن�سانية وهذه احلالة يطلق عليها يف 
م�سدرها  القوة  كانت  اإذا  القاهرة"  "القوة  تعبري 
خارج �سخ�ض املكره ، ويعترب احلادث الفجائي اإذا 
�سخ�ض  داخلة يف  اأ�سباب  اإىل  راجعًة  القوة  كانت 
املكره97، ومن اأمثلة االإكراه املادي امل�سمى بالقوة 
اأمثلة  ومن  والفي�سانات  والرياح  الزالزل  القاهرة 
الفجائي  احلادث  �سكل  املتخذ  املادي  االإكراه 
يقود  وهو  ي�ساب  فمن   ، املفاجئ  والعمى  املر�ض 
احد  اإ�سابة  يف  فيت�سبب  مفاجئ  بعمى  �سيارته 

املارة ال ي�ساأل عن فعله النتفاء اخلطاأ يف جانبه .
املطلب االأول

اأ�ش��س امل�شوؤولية اجلن�ئية
يف الت�شريع�ت الو�شعية

فقهاء القانون اجلنائي الو�سعي نظروا اإىل   
اأ�سا�ض امل�سوؤلية اجلنائية لالن�سان بناًء على م�ساألة 
اآراوؤهم  وكانت  الت�سرفات  يف  واالختيار  اجلرب 

على ثالث مذاهب :
االأول :

املذهب التقليدي )مذهب احلرية واالإختي�ر(:
يرى اأ�سحاب هذا املذهب اأن االإن�سان حر   
يف ت�سرفاته وهو احلاكم وامل�سيطر عليها ،فاأمامه 
حرية  وله  ال�سر،  والثاين  اخلري  اأحدهما  طريقان 
اختياره الأحدهما ، ولكنه بحكم طبيعة العقل عليه 
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التي  اأو  العمد  القتل  اإىل  توؤدي  التي  االأفعال  هذه 
عليها  املرتتبة  العقوبة  وكانت  الدولة  �سد  ترتكب 
م�سوؤوليًة  عنها  م�سوؤواًل  فال�سخ�ض  االإعدام،  هى 
، وعليه  فعله  اأثر على  لالإكراه  يكون  اأن  تامه دون 
�سخ�ض  من  �سدر  فعل  اأي  فاإن  املخالفة  ومبفهوم 
ال  هذا  فعله  فاإن  االإكراه  ب�سبب  االإرادة  م�سلوب 
املادية  ال�سروط  توافرت  ما  اإذا  يعترب جرمية، هذا 

واملعنوية حلالة االكراه حتى واإن كان زنا.
حتى  التجرمي  اعتبار  امل�سرع  ح�سر  الأن   
حتت تاأثري االإكراه يف )القتل العمد اأو اجلرائم �سد 
عداها  ما  منه  يفهم  باالإعدام(  عليها  املعاقب  الدولة 
لي�ض بجرمية، وبالتايل فاإن العقوبات ال ت�سري اإال 

على االأفعال املحددة يف نظر القانون .
تاأثري  ال�سخ�ض على فعل حتت  اإقدام  ففي   
اإعفاءه  االإكراه ينتج عن ت�سرفه حتت هذا الظرف 
لتخلف  زنا  فعله  كان  واأن  اجلنائية  امل�سوؤولية  من 
الركن املعنوي لهذه اجلرمية وهو الق�سد اجلنائي 
وكذلك االإرادة احلرة ، وقد ذهبت اإىل ذلك املحكمة 
احلاجة  �سد  ال�سودان  حكومة  �سابقة  يف  العليا 
احل�سني �سليمان م ع / م ك /على اأن وطء باإكراه 
�سواء نتج عنه حمل اأو مل ينتج لي�ض بجرمية مطلقًا 
الر�سا  النعدام  املراأة  حق  يف  حديه  غري  اأو  حدية 

واملوافقة اأي التعمد اجلنائي104.
ال�سوداين  اجلنائي  القانون  اأ�سار  كما   
اأي�سًا اإىل هذه اجلرمية والتي تعترب اغت�سابًا بقوله 
)يقال عن الرجل ارتكب جرمية االغت�ساب اإذا واقع 
اأن ر�سا  ، على  اإرادتها وبغري ر�ساها  امراأة رغم 
املراأة دون ال�ساد�سة ع�سر من عمرها بتلك الواقعة 
الفاعل  كان  اإذا  املق�سود  باملعنى  ر�سا  يعترب  ال 

اإىل حد فر�ض الفعل عليه ، واإمنا ترتك له جزء من 
احلرية يت�سرف فيه ، وهذا اجلزء كافيًا لكي تقوم 

امل�سوؤولية اجلنائية على اأ�سا�سه .
وا�ستقرت االآراء على اأن اأ�سا�ض امل�سوؤولية   
ا�سرتطت  حيث  املدركة،  احلرة  االإرادة  اجلنائية 
القوانني اجلنائية مل�ساءلة االإن�سان عن اجلرمية التي 
يرتكبها اأن تكون لديه حرية االختيار وقدرة توجيه 
به  تقوم  عمل  عن  االمتناع  اأو  بعمل  للقيام  نف�سه 
اجلرمية، اأما اإذا توفرت الظروف اخلارجية انتفت 
الفعل فال م�سوؤولية  عنه احلرية واأجربته على هذا 

جنائية عليه101.
املطلب الثاين

اأثر االإكراه على جرمية الزن�
يف الت�شريع�ت الو�شعية

ميكن  املختلفة  املذاهب  لهذه  التعر�ض  بعد   
القول باأن القوانيني اجلنائية الو�سعية مل تاأخذ باأثر 
امل�سوؤولية اجلنائية على �سكل واحد،  االإكراه على 
واإمنا اجتهت يف ذلك اإىل عدة اجتاهات102، فعلى 
�سبيل املثال ين�ض القانون اجلنائي ال�سوداين على 
الدولة  �سد  اجلرائم  اأو  العمد  القتل  عدا  )فيما  اأنه 
اإذا  جرمية  الفعل  يعد  ال   ، باالإعدام  عليها  املعاقب 
ارتكابه  عند  بتهديدات جتعله  ال�سخ�ض  عليه  اأكره 
ي�سيبه  عاجل  موت  من  معقولة  الإ�سباب  متخوفًا 
اإن مل يفعله(103 ، ويفهم من هذا الن�ض الذي جاء 
عليها  املعاقب  اجلرائم  بع�ض  م�ستثنيًا  بعموميته 
القتل  وهى  االإكراه  تاأثري  حتت  حدثت  واإن  حتى 
العمد اأو اجلرائم �سد الدولة املعاقب عليها باالإعدام 
االإعفاء  يف  بها  يعتد  ال  بعينها  اجلرائم  فهذه   ،
منه  ت�سدر  من  اأنه  مبعنى   ، اجلنائية  امل�سوؤلية  من 
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تاأثري  حتت  اإختياره  بغري  لوقوعه  االإختيار  حلرية 
التهديد باإنزال اأذى ج�سيم حال ي�سيب النف�ض اأو 
املال(108،  فم�سمون قول امل�سرع )ال ي�ساأل جزائيًا( 
نفي امل�سوؤلية اجلنائية التي يرتتب عليها عدم تطبيق 
العقوبة ، ولكن ورد يف �سياغة هذه املادة ما يفيد 
بق�سر اأثر االإكراه الذي مينع من امل�سوؤلية والعقاب 
قوله  وهو  املعنوي  دون  املادي  االإكراه  حالة  على 
ويفهم   ، اأذى ج�سيم(  باإنزال  التهديد  تاأثري  )حتت 
التمييز بني جرائم  املادة عدم  ن�ض هذه  اأي�سًا من 
يف  مبا  اجلرائم  من  وغريها  النف�ض  على  االعتداء 

ذلك جرمية الزنا.
وذهب القانون العراقي اإىل القول )ال ي�ساأل   
جزائيًا من اأكرهته على ارتكاب اجلرمية قوة مادية اأو 
معنوية مل ي�ستطع دفعها(109، فهذه املادة ذهبت اإىل 
ما ذهبت اإليه املواد ال�سابقة يف نفي امل�سوؤولية وعدم 
االإكراه  �سرط  اإىل  اأ�سارت  ولكنها  العقاب،  تطبيق 
اأواملعنوية  املادية  القوة  اأن  وهو  امل�سوؤلية  من  املانع 
لي�ض  الفعل  على  واأجربته  ال�سخ�ض  اأكرهت  التي 
اإىل  املادة  هذه  ت�سر  مل  بينما   ، دفعها  مقدوره  يف 

ال�سروط االأخرى التي يعتد بها يف االإكراه110.
على  عقاب  )ال  امل�سري  القانون  يف  وجاء   
من ارتكب جرمية اجلاأته اإىل ارتكابها �سرورة وقاية 
وعلى  النف�ض  على  ج�سيم  خطر  من  غريه  اأو  نف�سه 
و�سك الوقوع به اأو بغريه ومل يكن باإرادته دخل يف 

حلوله وال يف قدرته منعه بطريقة اأخرى( 111.
وذكر القانون االأردين باأنه )ال عقاب على من   
اأقدم على ارتكاب جرم مكرهًا حتت طائلة التهديد 
وكان يتوقع حني ارتكابه  ذلك اجلرم ، �سمن دائرة 
املعقول املوت العاجل اأو اإىل �سرر بليغ يوؤدي اإىل 

معلمها اأو و�سيها اأو اأي �سخ�ض عهد اإليه تعليمها 
اأو رعايتها(105، ومن املالحظ على هذه املادة اعتبار 
النعدام  اجلنائية  امل�سوؤولية  عن  يعفي  االغت�ساب 
بعيب  م�سوب  ولكنه  ر�سا  اأو وجود   ، التام  الر�سا 
يف العمر كمن �سدر عمن دون ال�ساد�سة ع�سرة ، اأو 
م�سوب باالأمر اإذا وقع ذلك الفعل من الو�سي واملعلم 
املذكورة  العوامل  هذه  فكل   ، بالرعاية  اإليه  واملعهد 
ال يعتد بها يف الر�سا ، ومن املالحظات اأي�سًا اأنها 
ق�سرت اجلرمية على لفظ )امراأة( دون الدخول يف 
وبقولها  ذلك،  غري  اأو  متزوجة  كانت  اإن  تفا�سيل 

امراأة اأخرجت جرمية اللواط من هذا احلكم 106.
اإليه  ذهب  ما  اإىل  ذهبت  ت�سريعات  وهناك   
مانعًا  �سببًا  االإكراه  اعتماد  ال�سوداين يف  امل�سرع 
امل�سوؤلية  موانع  من  واعتباره  العقاب  تطبيق  من 
الزنا  جرمية  ومنها  اجلرائم  كاآفة  على  اجلنائية 
مو�سوع درا�ستنا ، ومن هذه الت�سريعات القانون 
ال�سوري والقانون اللبناين والتي جاء فيها)ال عقاب 
على من اأكرهتهقوة مادية اأو معنوية مل ي�ستطع اإىل 
دفعها �سبيال(107، ويف هذه الت�سريعات وبالتحديد 
يف قول امل�سرع )ال عقاب( دليل على نفي امل�سوؤولية 
وهو  اأفعال  منه  �سدرت  �سخ�ض  كل  عن  اجلنائية 
مادية  كانت  اإن  النظر  بغ�ض  قوة  اأي  تاأثري  حتت 
املكره  اال يكون يف مقدور ذلك  ب�سرط   ، ومعنوية 
دفع تلك القوة اأو اتقاوؤها ، وعليه من اأقبل على فعل 
وهو حتت تاأثري االإكراه فال ي�سكل فعله جرمية بغ�ض 
النظر عن نوعه زنا اأو غريه ، ويف هذه احلالة يظهر 

اأثر االإكراه على جرمية الزنا مو�سوع بحثنا.
ي�ساأل  )ال  جاء  الكويتي  القانون  ويف   
فاقدًا  اجلرمية  ارتكاب  وقت  يكون  من  جزائيًا 
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التي  القانونية  املواد  اأن  اإليه  االإ�سارة  ميكن  وما 
الفعل  يعد  )ال  عبارات  ا�ستخدمت  االإكراه  ذكرت 
جرمًا( وتعبري )فال يعد ما وقع منه جناية اأو جنحًة(، 
ويفهم من هذه التعابري امل�ستخدمة اأن االإكراه �سببًا 
من اأ�سباب االإباحة ، وهذا غري �سحيح الأن االإباحة 
تفرت�ض انعدام الركن ال�سرعي للجرمية ونفي �سفة 
االإكراه  اأن  ، يف حني  املرتكب  الفعل  عن  التجرمي 
ال اأثر له على الركن ال�سرعي للجرمية واإمنا يكون 
هذا  وب�سبب   ، املعنوي  الركن  على  وتاأثريه  اأثره 
اخللل املعنوي يقدم ال�سخ�ض على الفعل دون توفر 

الق�سد الرتكابها .
تناولها  عند  اجلنائية  الت�سريعات  اأن  كما   
اأثر  تناولت  اجلنائية  وامل�سوؤولية  االإكراه  ملو�سوع 
ومل   ، )املكره(  الفعل  على  اأجرب  من  على  االإكراه 
والذي  االإجبار  بذلك  قام  ملن  بالن�سبة  االأثر  تتناول 
دون  الفعل  على  ال�سخ�ض  اإقدام  يف  �سببًا  كان 
هذا  تناولت  القوانني  بع�ض  هناك  اأن  اإال   ، اإرادته 
االأمر وبالتحديد يف تغليظ وت�سديد العقوبات على 
الغري  اإرادة  على  وال�سغط  االإكراه  بذلك  قام  من 
غري  من  فعل  عن  االمتناع  اأو  فعل  باأداء  والزامه 
جرميتي  يف  وبالتحديد  اختياره  وحرية  اإرادته 

ال�سرقة واالغت�ساب116. 
الزنا  االإكـــــــــــــــراه على جرميــــــة         وعليه يعترب 
على  بناءًا  العقاب  تطبيق  من  موانع  من  مانعًا 
الت�سريعات  التي و�سعتها  واالإ�سرتاطات  املربرات 
املتعلقة  �سواء  املختلفة  وتعبرياتها  ميولها  مبختلف 
اجلرمية  اأطراف  اأو  االإكراه  فيه  مت  الذي  بالظرف 

املرتكبــــــــــة .

ب�سورة  اأع�سائه  من  ع�سو  اأي  تعطيل  اأو  ت�سويه 
على  املكره  ارتكاب  على  امتنع  لو  فيما  م�ستدمية 

اقرتافه وت�ستثنى من ذلك جرائم القتل(112.
اأن  اإىل  القانون  اأ�سار  �سبق  ما  على  عطفًا   
امل�سوؤولية  موانع  بني  وثيقة  و�سلة  عالقة  هناك 
اجلنائية و�سروط امل�سوؤولية اجلنائية وهي )الوعي 
واالإدراك( ، وبالتايل اذا اإنتفى هذين ال�سرطني اأو 
�سبيل  فعلى   ، اجلنائية  امل�سوؤولية  اإنتفت  اأحدهما 
املثال الق�سر دون ال�سابعة ينتفي فيه الوعي وتنتفي 
املعنوي  االإكراه  وكذلك   ، اجلنائية  امل�سوؤولية  فيه 
تنتفي فيه حرية االإرادة االأمر الذي يوؤدي اإىل عدم 

امل�سوؤولية اجلنائية عن الفعل113.
امل�سوؤولية  موانع  القانون  يح�سر  مل  لذلك   
اجلنائية بل جعلها قائمة على نتائج عامة ال ميكن اأن 
يت�سور وجودها حلظة و�سع الت�سريع اأو القانون 
يف  ورد  ما  ولي�ض  اإكراه  من  حدث  مبا  فالعربة 
القانون ، الأنه قد تظهر بع�ض احلاالت ب�سبب التقدم 
العلمي يزول فيها الوعي واحلرية مل تكن معروفة 
موؤثرًا  عاماًل  االإكراه  كان  لذا   ، الت�سريع  �سن  عند 
وتطبيق  امل�سوؤلية  من  مانعًا  وبالتايل  احلرية  يف 

العقاب واإن مل ين�ض امل�سرع على ذلك114.
نطاق  للم�سوؤولية  كمانع  االإكراه  تاأثري   
ذلك  الأن   ، لديه  توافر  من  على  يقت�سر  �سخ�سي 
نف�سية  قوة  تعترب  التي  االإرادة  على  ين�سرف 
بطبيعتها لدى ذلك ال�سخ�ض ، كما اأن الوقت الذي 
اأن يتوافر فيه االإكراه كمانع للم�سوؤولية  يتعني فيه 
الفعل  ارتكاب  وقت  هو  اأثره  وله  تاأثريه  وينتج 
ولي�ض وقت حتقق الفعل ولي�ض وقت حتقق النتيجة 

االإجرامية 115.
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يف  اجلنائية  امل�سوؤولية  على  االإكراه  اأثر   .5
ال�سريعة االإ�سالمية يختلف باختالف اجلرمية 
املرتكبة، وبالتايل فهو يعترب �سببًا من اأ�سباب 
موانع امل�سوؤولية اجلنائية يف اجلرائم احلدية 

ومنها جرمية الزنا.
يتعدى  ال  التي  اجلرائم  اإال  يبيح  ال  االإكراه   .6
اجلرائم  وبالتايل  املكره،  غري  اإىل  �سررها 

التي يتعدى �سررها اإىل غريه فهي ال تباح.
توؤثر  التى  الظروف  اأكرث  من  االإكراه  ظرف   .7
االأمر  اختياره،  وحرية  االإن�سان  اإرادة  على 
الذي ي�ستوجب الردع والعقاب ملن مار�ض هذا 

ال�سغط على اإرادة االآخرين. 
يلجاأ  اأن  ال�سخ�ض  من  جتعل  التي  الظروف   .8
الذي ي�سكل جرمية ال  اأو االمتناع  الفعل  اإىل 
عوامل  هناك  بل  االإكراه،  يف  فقط  تنح�سر 
النتيجةمنها  نف�ض  اىل  توؤدي  اأخرى  وظروف 

ال�سرورة والدفاع ال�سرعي والقوة القاهرة.
االأ�سا�ض احلقيقي الذي يقوم عليه اأثر االإكراه   .9
يتمثل يف  اجلنائية  امل�سوؤولية  من  االإعفاء  يف 
الرهبة التي تكون هي الباعث الرتكاب الفعل 
االإكراه  يتحقق  ال  وعليه  عنه،  االمتناع  اأو 

املف�سد لالإرادة ما مل تتحقق تلك الرهبة .
معيار  االإكراه  وو�سائل  الرهبة  تاأثري  حتديد   .10
الآخر  �سخ�ض  من  يختلف  ووقتي  �سخ�سي 
ومن وقت اإىل وقت، كما يتاأثر ويتغري بعوامل 
ال�سحية  واحلالة  واجلن�ض  ال�سن  مثل  اآخرى 
الذي  والظرف  والثقايف  العلمي  وامل�ستوى 

حدث فيه االإكراه .

اخل�متـــــــــــــة
يف ختام هذه الدرا�سة لقد تو�سلت اإىل عدد   
من النتائج والتو�سيات التي ميكن اأن يكون لهادور 
يف تو�سيح اأثر االإكراه على جرمية الزنا من الناحية 
باالإ�سارة   ، الو�سعي  القانون  جانب  ومن  ال�سرعية 
اىل اآراء كافة االأطراف ومن كان لهم الراآي يف هذا 
املو�سوع ، مع تو�سيح احلجة واملربرات التي اأدت 

االأخذ بتلك االأحكام بناءًا على تلك االأثار. 
اأواًل / النت�ئج :

الفقه  �سواء يف  لالإكراه  تعريفات  عدة  وردت   .1
منها  بع�ض  وكان  الو�سعي،  اأو  ال�سرعي 
اأن�سب  اأن  اإال  والدقة،  الو�سوح  بعدم  يت�سم 
هذه التعريفات ما يقول باأن االإكراه هو )حمل 
الغري بطريقة غري م�سروعة على اأن يقوم مبا ال 

ير�ساه من فعل اأو امتناع تقوم به اجلرمية(.
هناك اختالف فقهي وقانوين حتى بني فقهاء   .2
ال�سريعة و�سراح القانون يف حتديد االأ�سا�ض 
امل�سوؤلية اجلنائية عن جرمية  تبني عليه  الذي 
االختالف  مرده  االختالف  و�سبب  الزنا، 
واالأحاديث  القراأنية  االآيات  وفهم  تف�سري  يف 

النبوية والن�سو�ض القانونية.
على  تتفق  مل  الو�سعية  اجلنائية  الت�سريعات   .3
على  االإكراه  اأثر  بيان  يف  وحمدد  معني  نهج 
امل�سوؤولية اجلنائية ب�سفة عامه وجرمية الزنا 

على وجه اخل�سو�ض.
هناك من الت�سريعات من اأ�ستندت يف حكمها   .4
القوة  كون  بالتحديد،  االإكراه  اأثر  بيان  على 
ال�سخ�ض  اأجربت  التي  هى  واملعنوية  املادية 

على ارتكاب اجلرمية.
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على  االإكراه  ح�سر  ال�سواب  من  لي�ض   .5
الغاية  بل  امل�سروعة،  غري  الو�سيلة  ا�ستخدام 

غري امل�سروعة توؤدي اىل نف�ض االأثر.
اجلنائية  الت�سريعات  نظرة  توحيد  املهم  من   .6
جرمية  على  االإكراه  اأثر  بيان  يف  الو�سعية 

الزنا .
تغليظ عقوبة جرمية االإكراه ملا لها من اأثر يف   .7
اإعدام كرامة املرء واإهدار الإن�سانيته واإجباره 

على �سلوك يخالف اإرادته واإختياره . 
يف  ت�سب  التي  الت�سريعات  من  العديد  اإقرار   .8
اأفعاله  وعلى  االإكراه  عليه  وقع  من  م�سلحة 
فيه  حدث  الذي  للظرف  مراعاة  وت�سرفاته 

االإكراه.
اإخ�ساع هذا املو�سوع واملو�سوعات امل�سابهة   .9
له للمزيد من النقا�ض والبحث للدرا�سة للو�سول 

اإىل الفهم االأمثل الذي ميكن االعتماد عليه .

امل�ش�در واملراجع 
اأواًل/  القراآن الكرمي .
ث�نيً� / كتب التف�شري :

اأحكام القراآن- حتقيق ر�سا فرج الهمامي -   -
ط1 - 1424هـ/2003م - املكتبة الع�سرية–

بريوت.
ا�سباب النزول – الواحدي – القاهرة – دار   -2

احلديث – ط2 .
املالكي  العربي  ابن  اأبوبكر  القراآن–  اأحكام   -3
– حتقيق حممد عبدالقادر عطا – دار الكتب 

العلمية – 1424ه/2003م .

االإكراه يتحقق يف كل الظروف والغايات التي   .11
اإليها من قام باالإكراه بغ�ض النظر عن  ي�سعى 
الو�سيلة امل�ستخدمة يف االإكراه، كما اأن االإكراه 

يتحقق اإذا كان الغاية غري م�سروعة اأي�سًا.
على  االإكراه  الأثر  اجلنائية  القوانيني  نظرة   .12
جرمية الزنا منها من اعتربه مانعًا من موانع 
العقاب  من  مانعًا  اعتربه  ما  ومنها  امل�سوؤولية 
االإباحة،  اأ�سباب  من  �سببًا  اعتربه  ما  ومنها 
واإن كانت النتائج ال تختلف كثريًا اإال اأنه كان 

من االأجدر اأن تاأتي على منط واحد.
ث�نيً� / التو�شي�ت :

االإكراه،  مل�سطلح  تعريف موحد  على  االتفاق   .1
و�سروطه  مفهومه  حتديد  نتيجته  تكون 
وعنا�سره واأركانه وموانعه، االأمر الذي يرتتب 
عليه االإتفاق يف االأحكام واالأثار القائمة على 

االأ�س�ض املحددة واملن�سبطه.
االآيات  تف�سري  يف  املرجعية  وحتديد  توحيد   .2
والن�سو�ض  النبوية  واالأحاديث  القراأنية 
بيان  يف  م�سرتك  فهم  عن  للبحث   ، القانونية 
اأثر االإكراه على جرمية الزنا �سرورة تتطلبه 

الدرا�سة.
امل�سوؤولية  موانع  من  كمانع  باالإكراه  العمل   .3
اىل  يوؤدي   ، العقاب  من  وح�سانًة  اجلنائية 
نطاق  من  والت�سييق  االإباحة  يف  التو�سع 
ال�سريعة  وغايات  اأهداف  من  وهذا  التجرمي 

االإ�سالمية .
الرهبة  عن�سر  على  االعتماد  ال�سروري  من   .4
االإجرامية  االأفعال  على  االإكراه  اأثر  لتحديد 

ب�سفة عامة وجرمية الزنا ب�سفة خا�سة.
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دريد  بن  احل�سن  بن  حممد   - اللغة   جمهرة   -4
االأذدي  - ج2 - ط1 - دار �سادر - بريوت 

- لبنان - بدون �سنة طبع .
ل�سان العرب – ابن منظور – ج13.  -5

ال�سريف  حممد  بن  لعلي   - التعريفات   - 6
اجلرجاين - ط1 - 1424هـ/2003م - دار 

النفائ�ض.
اأني�ض الفقهاء يف تعريفات االألفاظ املتداولة بني   -7
الفقهاء - لقا�سم بن عبدالله القونوي - ط1 - 

1424هـ/2004م - دار الكتب العلمية.
خ�م�شً� / كتب الفقه االإ�شالمي :

املدخل الفقهي العام - م�سطفى الزرقا– ط1   -1
- 1418 هـ/1998م - دار القلم.

رفع احلرج يف ال�سريعة االإ�سالمية  - �سوابطه   -2
وتطبيقاته - د. �سالح بن عبدالله بن حميد - 
ط1 - 1403هـ - مركز البحث العلمي واإحياء 
الرتاث االإ�سالمي - جامعة اأم القرى  - مكة 

املكرمة .
املب�سوط   - �سم�ض الدين ال�سرخ�سي  - ج24   - 3

- مطبعة ال�سعادة  - م�سر  - 1324ه  .
رد املحتار على الدرر املختار املعروف بحا�سية   -4
ابن عابدين– ابن عابدين – القاهرة – مكتبة 

ومطبعة م�سطفى احللبي .
 – البزدوي  اأ�سول  �سرح  االأ�سرار  ك�سف   -5
عبدالعزيز اأحمد بن حممد عالء الدين البخاري 
– النا�سر دار الكتاب االإ�سالمي – بدون �سنة 

طبع.
�سرح منار  االأنوار يف اأ�سول الفقه – املوؤلف   -6

عبداللطيف ال�سهري باأبن ملك – 1308ه .

ث�لثً�/ كتب احلديث :
 – البخاري  �سحيح  �سرح   - الباري  فتح   -1
ابن حجر - دار املعرفة – بريوت – 1379 

هجريه.
الق�سريي  بن حجاج  – م�سلم  م�سلم  �سحيح   -2
 – الباقي  – حتقيق وتعليق حممد فوؤاد عبد 

القاهرة – مكتبة م�سطفى البابي احللبي .
بتحرير   – الفوائد  ومنبع  الزوائد  جممع   –3
1967م   – حجر  وابن  العراقي  احلافظني 
والن�سر  للطباعة  العربية  – الدار  – بريوت 

والتوزيع  
– تخريج  االأ�سبحي  اأن�ض  بن  املوطاأ– مالك   -4
وتعليق حممد فوؤاد عبد الباقي – القاهرة – 

دار احلديث .
– دائرة  – الهند  – البيهقي  ال�سنن الكربى   -5

املعارف العثمانية بحيدر اأباد – ج8 .
رابعً� / كتب اللغة العربية :

الله  عبد  اأبو  الدين  زين  ال�سحاح-  خمتار   -1
احلنفي  القادر  عبد  بن  بكر  اأبي  بن  حممد 
يو�سف  املحقق:  )املتوفى: 666هـ( -  الرازي 
 - الع�سرية  املكتبة  النا�سر   - حممد  ال�سيخ 
الدار النموذجية - بريوت – �سيدا - الطبعة: 

اخلام�سة- 1420هـ / 1999م .
 - امل�سرق   دار   - ط5   - االأبجدي   - املنجد   -2

بريوت - لبنان  - بدون �سنة طبع  .
االإ�سالمية   العلوم  ا�سطالحات  مو�سوعة   -3
املعروفة بك�ساف ا�سطالحات الفنون - لل�سيخ 
حممد اعلى بن علي التهانوي - ج5  - �سركة 
اخلياط - بريوت - لبنان  - بدون �سنة طبع.
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17- بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع – الك�ساين 
.  283 – �ض  ج2   - �سابق  – م�سدر 

 – – القاهرة  املقت�سد  ونهاية  املجتهد  18- بداية 
البابي  م�سطفى  ومكتبة  – مطبعة  ر�سد  ابن 

احللبي – ج2.
 – اخلليل  خمت�سر  على  اخلر�سي  19- �سرح 
 – االأمريية  املطبعة   – القاهرة   – اخلر�سي 

ط2 – ج8.
20- البحر الرائق �سرح كنز الدقائق –زين الدين 
بن اإبراهيم بن حممد ال�سهري بابن جنيم )970 
املطبعة  طبعة  االأوىل  الطبعة   - - 1563م(  هـ 

العلمية �سنة 1311هـ –ج5 .
�سم�ض   – الرجال  نقد  يف  االإعتدال  21- ميزان 
دار   - -ج2  الذهبي   احمد  بن  حممد  الدين 
الكتب العلمية - بريوت - لبنان  - 1995م - 

حتقيق حممد عو�ض .
بن  عثمان  بن  احمد  بن  حممد   - النبالء  اأعالم  22- �سري 
قامياز الذهبي -ج5 - ط9 - حتقيق �سعيب االأرنوؤط .

االأزهار  حدائق  على  املتدفق  اجلرار  23- ال�سيل 
 - 1405ه/1985م   - ط1   - لل�سوكاين    -
الكتب  دار   - زايد  اإبراهيم  حممود  حتقيق 

العلمية –بريوت.
بكر  ابي  الرحمن  عبد  والنظائر–  24- االأ�سباه 
جالل الدين ال�سيوطي - املتوفى: )911هـ( - 
النا�سر: دار الكتب العلمية -  الطبعة: االأوىل 

-1411هـ - 1990م  .
25- الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية– ابن 
املكتبة   - 1427هـ/2006م   - ط1   - القيم 

الع�سرية –بريوت.

حا�سية الرملي مطبوعة اأ�سنى املطالب – حممد   -7
 – – القاهرة  اأحمد �سم�ض الدين الرملي  بن 

املطبعة امليمنية .
ال�سرائع–  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع   -8
الكا�ساين– ط 2 -  1394هـ/1974م - دار 

الكتاب العربي  - بريوت .
املدونة الكربى - لالإمام مالك–طدار �سادر:   -9
209/3 ، اجلامع الأحكام القراآن -  للقرطبي 
- حتقيق عماد زكي البارودي وخريي �سعيد 

- املكتبة التوفيقية .
حجر  البن   - املنهاج   ب�سرح  املحتاج  10- حتفة 

الهيثمي - طبعة دار �سادر– بريوت .
ال�سريعة  يف  احلرج  ورفع  التي�سري  11- مظاهر 
 - ح�سني  الفقيه  علي  فرج  د.   - االإ�سالمية 
ط2 - 1426 هـ/2005م - دار قتيبة للطباعة 

والن�سر والتوزيع.
12- رفع احلرج يف ال�سريعة االإ�سالمية - عدنان 
حممد جمعة - ط3 - 1413هـ/ 1993م - دار 

العلوم االإن�سانية– دم�سق
وال�سنة  الكرمي  القراآن  من  الفقهية  13- الرخ�ض 
 - ط1   - الرحموين  لل�سريف   - النبوية 

موؤ�س�سات عبدالكرمي بن عبد الله تون�ض.
14- تف�سري التحرير والتنوير– حممد الطاهر بن 

عا�سور – الدار التون�سية للن�سر .
 – – القاهرة  قدامة  – ابن  الفقه  15- املغني يف 

دار الغد العربي – ج10.
ال�سافعي– ال�سريازي  االإمام  فقه  16- املهذب يف 
احللبي–  البابي  م�سطفى  –القاهرة-مطبعة 

ج2.
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ج2-   – عوده  عبدالقادر   –- الو�سعي 
 – – مكان الن�سر والنا�سر القاهرة  1964م 

دار العروبة.
م�سطفى  عزت    – الزنا  جرمية  اأحكام   -6
 – الفني  املكتب   – القاهرة   – الد�سوقي 

لالإ�سدارات القانونية – 1999م ..
جرمية الزنا يف القانون امل�سري واملقارن –   -7
– كلية  – ر�سالة دكتوراه  نور  اأحمد حافظ 

احلقوق – جامعة القاهرة – 1958م .
د.   - االإ�سالمي  الفقه  اجلنائية يف  امل�سوؤولية   -8
اأحمد فتحي بهن�سي - ط3 - دار ال�سروق - 

القاهرة - 1984م .
نظرية ال�سرورة ال�سرعيةحدودها و�سوابطها   -9
 – القاهرة   – مبارك  بن  حممد  جميل    -
للطباعة والن�سر - 1988م  الوفاء  النا�سردار 
د.   - العام(  )الق�سم  العقوبات  قانون   -10
الثالثة–  الطبعة    - �سالمه  حممد  ماأمون 

1990م .
حممد  د.   - العام(  )الق�سم  العقوبات  11- قانون 

زكي اأبو عامر -1999م .
م�سطفى  حممد  – د.  اجلنائية  امل�سوؤلية  12- يف 
القللي – مطبعة جامعة فوؤاد االأول – القاهرة 

– 1948م.
د.   – العام(  )الق�سم  العقوبات  قانون  13- �سرح 
حممود جنيب ح�سني – ط5 – دار النه�سة 

العربية – 1982م .
 – واحلرية  واجلربية  احلتمية  يف  14- نظرات 
– بريوت  االأهلية  – الدار  اأبو خاطر  هرني 

– 1981م. – لبنان 

بن  علي  حممد  اأبو  املوؤلف:   - باالآثار  26- املحلى 
القرطبي  االأندل�سي  حزم  بن  �سعيد  بن  اأحمد 
النا�سردار    - 456هـ(  )املتوفى:  الظاهري 

الفكر - بريوت الطبعة - بدون  �سنة طبعة .
املحرمات  فعل  اإباحة  يف  اال�سطرار  اأثر   -27
 - ط1   - الفرا  نادر  جمال   - ال�سرعية 

1414هـ/1993م - دار اجليل.
ومناهج  االأق�سية  اأ�سول  احلكام يف  28- تب�سرة 
االأحكام - البن فرحون– 1416ه /1995م 

253/2  - العلمية  الكتب  دار  – بريوت 
29- فتاوى واأق�سية واأحكام االإمام علي - تاأليف 
عرفات الق�سبي قرون - ط 1411هـ/1991م 

- املكتبة االأزهرية للرتاث.
حتفة املحتاج ب�سرح املنهاج  - البن حجر   -30

الهيثمي - طبعة دار �سادر– بريوت.
�ش�د�شً� / كتب الق�نون :

امل�سوؤولية اجلنائية يف الت�سريعات العربية –   -1
الدول  – جامعة  – القاهرة  ال�ساوي  توفيق 
العاملية  العربية  الدرا�سات  معهد   – العربية 

)ق�سم الدرا�سات ( القانونية – 1958م 
 – العام(  )الق�سم  العقوبات  قانون  �سرح   -2
حممود جنيب ح�سني – 1989م – القاهرة 

العربية. النه�سة  – دار 
 – را�سد  علي   – اجلنائي  القانون  موجز   -3

القاهرة – دار الكتاب العربي – 1955م.
االأحكام العامة للنظام للنظام اجلزائي – عبد   -4
الفتاح م�سطفى ال�سيفي – 1415ه/ 1995م 

�سعود. امللك  – جامعة  – الريا�ض 
بالقانون  مقارنًا  االإ�سالمي  اجلنائي  الت�سريع   -5
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 Liszi . 1. 37 .p . 243 –Mezger.
Lehrbuch .37 .s . 281

�ش�بعً� / املواثيق :
القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م .  -1

قانون العقوبات ال�سوري – رقم 148 – ل�سنة   -2
1949م.

قانون العقوبات اللبناين – ل�سنة 1943م .  -3
– رقم 16 - ل�سنة  قانون العقوبات الكويتي   -4

1960م .
قانون العقوبات العراقي - رقم 111 - ل�سنة   -5

1969م.
قانون العقوبات امل�سري – ل�سنة 2011م.  -6

قانون العقوبات االأردين – رقم 16 – ل�سنة   -7
1960م.

ث�منً� / البحوث و املن�شورات :
االإرادة االإن�سانية بني اجلرب واالإختيار يف نظر   -1
الفال�سفة امل�سلمني  - حممد جميد مهدي  - 
ر�سالة ماج�ستري  - جامعة بغداد كلية االآداب 

- 1997م .
ت��شعً� / ال�شبكة العنكبوتية .

د.   – العام(  )الق�سم  العقوبات  قانون  15- �سرح 
مطبعة   – ط10   – م�سطفى  حممد  حممود 

جامعة القاهرة – 1983م.
اجلديد  ن�سيجه  يف  اال�سالمي  الفقه  ا�سول   -16
الن�سر  مكان   - الزملي  ابراهيم  م�سطفى    -
تاريخ   - احلكمة  دار   - والنا�سربغداد 

الن�سر1991م 
17- قانون العقوبات ال�سوداين معلقًا عليه – حممد 
حمي الدين عو�ض – 1970م – املطبعة العاملية 

. القاهرة  – جامعة  احلقوق  كلية  – مكتبة 
– ذنون  لالإكراه وال�سرورة  العامة  النظرية   -18

اأحمد الرجبو – مطبعة خميمر – 1968م .
19- �سرح قانون العقوبات – )الق�سم العام( – د. 
– ط  االأول  – املجلد  حممود جنيب ح�سني 
– بريوت  – من�سورات احللبي احلقوقية   3

– لبنان.
الت�سريع  يف  للعر�ض  اجلنائية  احلماية   -20
املعا�سر – د حممد زكي اأبو عامر –املطبعة 

الفنية – االإ�سكندرية – 1985م.
Garraud.1.N.314.p.610

امل�شوؤولية اجلن�ئية يف الت�شريع�ت العربية – توفيق ال�ش�وي – الق�هرة – ج�معة   -9
 – الق�نونية   ) الدرا�ش�ت  )ق�شم  الع�ملية  العربية  الدرا�ش�ت  – معهد  العربية  الدول 

1958م – �س 69.
دار   - ال�شريف اجلرج�ين - ط1 - 1424هـ/2003م  لعلي بن حممد   - التعريف�ت   -10

النف�ئ�س– �س91.
اأني�س الفقه�ء يف تعريف�ت االألف�ظ املتداولة بني الفقه�ء - لق��شم بن عبدالله القونوي   -11

- ط1 - 1424هـ/2004م - دار الكتب العلمية–�س99.
املدخل الفقهي الع�م - م�شطفى الزرق�– ط1 - 1418 هـ/1998م - دار القلم - 451/1.  -12

ي�شتح�شن ا�شتعم�ل لفظ امل�شتكره ملن يقع عليه االإكراه اأخًذا من لفظ احلديث: »...   -13
ا�شتعم�ل  له  ف�الأن�شب  لالإكراه  املوقع  الفعل  اأم� احل�مل على  ا�شتكرهوا عليه«،  وم� 

لفظ املكِره – بك�شر الراء – دفًع� لاللتب��س.
رفع احلرج يف ال�شريعة االإ�شالمية  - �شوابطه وتطبيق�ته - د. �ش�لح بن عبدالله بن   -14
حميد - ط1 - 1403هـ - مركز البحث العلمي واإحي�ء الرتاث االإ�شالمي - ج�معة اأم 

القرى  - مكة املكرمة - �س241.
فتح الب�ري– مرجع �ش�بق - 12/ 311.  -15

املب�شوط   - �شم�س الدين ال�شرخ�شي  - ج24 - مطبعة ال�شع�دة  - م�شر  - 1324ه    -16
- �س 38.

هوام�س :
اأ�شت�ذ م�ش�عد بكلية ال�شريعة – مدين – ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�شيل العلوم  -1

خمت�ر ال�شح�ح- زين الدين اأبو عبد الله حممد بن اأبي بكر بن عبد الق�در احلنفي   -2
الرازي )املتوفى: 666هـ( - املحقق: يو�شف ال�شيخ حممد - الن��شر املكتبة الع�شرية 
– �شيدا - الطبعة: اخل�م�شة- 1420هـ / 1999م -  الدار النموذجية - بريوت   -

�س:269.
 - طبع   �شنة  بدون   - لبن�ن    - بريوت   - امل�شرق   دار   - ط5   - االأبجدي   - املنجد   -3

�س321 .
 - الفنون  ا�شطالح�ت  بك�ش�ف  املعروفة  االإ�شالمية   العلوم  ا�شطالح�ت  مو�شوعة   -4
لل�شيخ حممد اعلى بن علي الته�نوي - ج5  - �شركة اخلي�ط - بريوت - لبن�ن  - 

بدون �شنة طبع - �س321.
جمهرة اللغة  - حممد بن احل�شن بن دريد االأذدي  - ج2 - ط1 - دار �ش�در - بريوت   -5

- لبن�ن - بدون �شنة طبع - �س 414.
ل�ش�ن العرب – ابن منظور – ج13 – �س 534 .  -6

املنجد – االأبجدي – مرجغ �ش�بق - �س 182.  -7
فتح الب�ري - �شرح �شحيح البخ�ري – ابن حجر - دار املعرفة – بريوت – 1379   -8

هجريه - 437/12.
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�شرح اخلر�شي على خمت�شر اخلليل – اخلر�شي – الق�هرة – املطبعة االأمريية –   -49
ط2 – ج8 – �س75 .

 – الفني  املكتب   – الق�هرة   – الد�شوقي  م�شطفى  عزت    – الزن�  جرمية  اأحك�م   -50
لالإ�شدارات الق�نونية – 1999م – �س31.

ب�ئع ال�شن�ئع يف ترتيب ال�شرائع – الك��ش�ين –ج7 – �س 33.  -51
اأحك�م جرمية الزن� – عزت م�شطفى الد�شوقي – م�شدر �ش�بق – �س32.  -52
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الدعوى  اإجراءات  اأثناء  م�ستقلة  اأو  االتهام  ورقة 
نظر  عدم  باالآتي:  الباحث  اأو�سى  حيث  اجلنائية. 
اجلنائية، يف  املحكمة  اأمام  التبعية  املدنية  الدعوى 
لعدم جترمي  بالرباءة  اأو احلكم  التهمة  حالة �سطب 
اال�ستثنائية  ال�سلطات  يف  التو�سع  وعدم  الفعل، 
لي�ض  �سار  فعل  واأي  اجلنائية،  للمحكمة  املمنوحة 
له �سلة باجلرمية من حيث املو�سوع والزمن يحال 

للمحكمة املدنية.
مقدمــــــــــــــــــة

ال�ساكرين  حمد  العاملني  رب  لله  احلمد   
امل�ستغفرين وال�سالة وال�سالم على املبعوث رحمة 
للعاملني �سيدنا وموالنا حممد ال�سادق االأمني وعلى 

اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد:
لكل عمل جنائي ال يخلو من �سرر ي�سيب   
املجني عليه، اأو اأي طرف اآخر له �سلة باجلرمية وجرب 
التق�سريية،  امل�سوؤولية  حتت  اأحيانًا  يقع  ال�سرر 
تنظره  والذي  املدين  القانون  فروع  اإحدى  وهي 
املحاكم املدنية باالأ�سالة، ومل�سقة رفع دعويني اأمام 
ا�ستثنائية  مدنية  �سلطات  القانون  جعل  حمكمتني 
وحدة  لوجود  للنفقات  تقلياًل  اجلنائية  للمحكمة 

املو�سوع، مع �سرط ارتباط ال�سرر باجلرمية.
اأ�شب�ب اختي�ر املو�شوع:

حلداثة فكرة نظر الدعوى املدنية الفرعية اأمام   /1
املحكمة اجلنائية يف ال�سودان.

مازالت الكتابة يف هذا املو�سوع قليلة.  /2

م�شتخل�س البحث
وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  لله  احلمد   
و�سحبه  اآله  وعلى  للعاملني  رحمة  املبعوث  على 

و�سلم.
التبعية  املدنية  الدعوى  نظر  فكرة  حلداثة   
هذا  جاء  ال�سودان،  يف  اجلنائية  املحكمة  اأمام 
اأم�م  املدنية  الدعوى  )نظر  بعنوان  البحث 
وذلك  حكمه�(  وحجية  اجلن�ئية  املحكمة 
املحاكم  والأن  الق�سائي،  باالخت�سا�ض  لتعلقه 
اجلنائية تنظر دعوى بجرب ال�سرر وفقًا ل�سلطاتها 
زمن  معرفة  لبيان  الدرا�سة،  وهدفت  اال�ستثنائية، 
رفع الدعوى املدنية التبعية اأمام املحكمة اجلنائية، 
التبعية،  املدنية  الدعوى  لرفع  امل�سوؤولية  واأ�سا�ض 
حالة  يف  التبعية  املدنية  الدعوى  م�سري  ومعرفة 
�سطب التهمة اأو احلكم بالرباءة، ولتجيب الدرا�سة 
املدنية  الدعوى  االآتية: متى ترفع  الت�ساوؤالت  على، 
اأ�سا�ض  هو  وما  اجلنائية؟،  املحكمة  اأمام  التبعية 
امل�سوؤولية لرفع الدعوى املدنية التبعية؟، وما م�سري 
اأو  التهمة  �سطب  حالة  يف  التبعية  املدنية  الدعوى 
احلكم بالرباءة؟، متبعني يف ذلك املنهج اال�ستقرائي 
اأهم  اإىل  البحث  واملقارن، حيث تو�سل  والتحليلي 
التبعية  املدنية  الدعوى  نظر  �سبب  التالية:  النتائج 
من  الناجت  ال�سرر  لوجود  اجلنائية  املحكمة  اأمام 
يف  ال�سودانية  املحاكم  اأعمال  ت�سارب  اجلرمية، 
التبعية  املدنية  الدعوى  لنظر  بالرباءة،  حالة احلكم 
يف  بها  املطالبة  من  البد  اجلنائية،  املحكمة  اأمام 
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هيكل البحث:
اإىل  البحث  ق�سم  الدرا�سة  لغر�ض   
�سبعةمباحث)املبحث االأول: مفهوم الدعوى اجلنائية 
االخت�سا�ض  الثاين:  املبحث  املدنية،  والدعوى 
املدعي  الثالث:  املبحث  اجلنائية،  للمحكمة  املدين 
امل�سئولية  اأ�سا�ض  الرابع:  املبحث  املدين،  باحلق 
يف دعوى التعوي�ض من ال�سرر، املبحث اخلام�ض: 
التعوي�ض جربًا لل�سرر وتقدير التعوي�ض، املبحث 
ال�ساد�ض: �سطب الدعوى اجلنائية واحلكم بالرباءة، 
من  ال�سادر  املدين  احلكم  حجية  ال�سابع:  املبحث 
املحكمة جنائية( وخامتة ا�ستملت على اأهم النتائج 

والتو�سيات.

املبحث االأول
مفهوم الدعوى اجلن�ئية والدعوى املدنية

ال�سيء متنيته وادعيته  لغة: ادعيت  الدعوى  اأواًل: 
كذا   زيد  وادعى  الدعوى2.  واال�سم  لنف�سي  طلبته 
ومنها ادعاء : زعم اأنه له حقًا  كان  اأو باطاًل . وقوله 
الذي  تاأويله   ،)27 ُعوَن})امللك:  َتدَّ بِِه  {ُكنُتم  تعاىل: 

كنتم من اأجله تدعون االأباطيل واالأكاذيب3  .
ث�نيً�: الدعوى ا�سطالحًا فقهيًا: عرفت باأنها، قول 
يق�سد به طلب حق جتاه غريه اأمام الق�ساة4 . وهنا 

يعني البد من املطالبة باحلق املدعى به.
وجنى   الذنب  جنى   : جني  من  لغة:  جنائية  ث�لثً�: 
لو  دما  واإن   : النمريي  حية  اأبو  قال  : جره  جناية 
�سامل.  غري  مثله  جاين  احلي  على  جنيته  تعلمني 
عن  االأخرية  جنا  و  جناة  قوم  من  جان  ورجل 
�سيبويه5(. واجلناية : هي الذنب واجلرم وما يفعله 

االإن�سان مما يوجب عليه العقاب6 .

اأهمية املو�شوع:
ترجع اأهمية املو�سوع اإىل:

هذا املو�سوع يتعلق باالخت�سا�ض الق�سائي.  /1
ل�سلطات  وفقًا  ال�سرر  بجرب  يتعلق  وكذلك   /2

ا�ستثنائية. 
اأهداف البحث:

اأمام  الفرعية  معرفة زمن رفع الدعوى املدنية   -1
املحكمة اجلنائية.

معرفة اأ�سا�ض امل�سوؤولية لرفع الدعوى املدنية   -2
الفرعية.

معرفة م�سري الدعوى املدنية الفرعية يف حالة   -3
�سطب التهمة اأو احلكم بالرباءة.

م�شكلة البحث:
تكمن م�سكلة البحث يف رفع الدعوى املدنية   
واأ�سا�ض  الزمن  حيث  من  اجلنائية  املحكمة  اأمام 
التهمة  الدعوى  �سطب  حالة  رفعها، وم�سريها يف 

اأو احلكم بالرباءة.
الت�ساوؤالت  يف  البحث  م�سكلة  وتتلخ�ض   

االآتية:
متى ترفع الدعوى املدنية الفرعية اأمام املحكمة   )1(

اجلنائية؟
ما هو اأ�سا�ض امل�سوؤولية لرفع الدعوى املدنية   )2(

الفرعية؟
حالة  يف  الفرعية  املدنية  الدعوى  م�سري  ما   )3(

�سطب التهمة اأو احلكم بالرباءة؟
منهج البحث:

لغر�ض الدرا�سة اتبعت املنهج اال�ستقرائي،   
والتحليلي واملقارن، با�ستقراء الن�سو�ض القانونية 

وال�سوابق الق�سائيةوحتليلها ومقارنتها.
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جرمية  ي�سكل  فعٍل  ب�سبب  اآخر،  �سخ�ض  مواجهة 
يف حالة االدعاء اجلنائي، اأو �سبب �سررًا يف حالة 

االدعاء املدين.
اال�سطالح  يف  اجلنائية  الدعوى  �ش�د�شً�:تعريف 
اجلنائية«  »الدعوى   )5( املادة  عرفتها  القانوين: 
جنائية  باإجراءات  �سخ�ض  اأي  مواجهة  بها  يق�سد 

ب�سبب ارتكابه فعاًل قد ي�سكل جرمية11 .
العام  القانون  يحكمها  اجلنائية  الدعوى   
وهي ناجتة عن جرائم معاقب عليها قانونًا، فالدعوى 
اجلنائيةاإذن هي جمموعة االإجراءات التي يواجه بها 
ال�سخ�ض ب�سبب ارتكابه فعاًل قد ي�سكل جرمية12. 
وكذلك هي ما يواجه به اأي �سخ�ضٍ طبيعي كان اأم 
اعتباري باإجراءات جنائية، وذلك الرتكابه فعاًل قد 
يرقى اإىل ت�سكيل جرمية من اجلرائم يف اأي قانون 

عقابي13 .
وكذلك عرفت باأنها هي اإجراءات ن�ض عليها   
يوؤدي  ق�سائي  اإىل حكم  الو�سول  لغر�ض  القانون 
اإىل تطبيق �سحيح للقانون يف �ساأنو�سع اإجرامي 

معني14 .
من خالل هذه التعريفات ن�ستطيع اأن نعرف   
�سخ�ض  اأي  )مواجهة  هي:  باأنها  اجلنائية  الدعوى 
قد  فعاًل  ارتكابه  ب�سبب  اإجراءات جنائية  مبجموعة 
عقابي،  قانون  اأي  يف  اجلرائم  من  جرمية  ي�سكل 
ت�ستهدف الو�سول اإىل حكم ق�سائي يقرر تطبيقًا 

�سحيحًا للقانون يف �ساأن و�سع اإجرامي معني(
اال�سطالح  يف  املدنية  الدعوى  تعريف  �ش�بعً�: 
تعريفًا  ال�سوداين  امل�سرع  ي�سع  مل  القانوين: 
االإجراءات  قانون  يف  فعل  كما  املدنية،  للدعوى 
باأنها:  عرفوها  القانون  �سراح  اأن  غري  اجلنائية، 

اجلنائية،  بالق�سايا  تعلقت  اأي  اجلنائية  والدعوى 
والتي تنظرها املحاكم اجلنائية.

رابعً�: مدنية لغة: الن�سبة مدين فهي �سفة، ورجل 
مدين7  اأي ن�سب اإىل مدينة الر�سول �سلى الله عليه 
�سد  املدنية  وكذلك  املدين.  القراآن  ومنها  و�سلم 

البداوة وحياة مدنية8 . 
وكذلك ق�سمت الدعاوى اإىل مدنية وجنائية،   
االأوىل املطالبة باحلق املدين والثانية مطالبة باحلق 

اجلنائي.
يف  واملدنية  اجلنائية  الدعوى  تعريف  خ�م�شً�: 
االإ�سالمي  الق�ساء  يعرف  مل  الفقهي:  اال�سطالح 
يف �سابق عهده التخ�س�سية، ومل يكن هناك قا�سي 
متخ�س�ض يف املنازعات املدنية وقا�سى متخ�س�ض 
يف املنازعات اجلنائية وبالتايل مل يعرف ما ي�سمى 
يف  فالقا�سي  مدنيه  واأخرى  جنائية  حمكمة 
اجلنائية  امل�سائل  يف  يحكم  كان  اال�سالمية  الدولة 

واملدنية9.
لكن بعد ذلك بداأت تظهر التخ�س�سية، مع   
قا�سيا  اأن يويل  الق�سايا وتنوعها، فيجوز  ازدياد 
عموم النظر يف خ�سو�ض العمل ، فيقلده النظر يف 
فيمن  حكمه  فينفذ   ، بعينه  بلد  يف  االأحكام  جميع 
اأن  . ويجوز  اإليه من غري �سكانه  اأتى  �سكنه، ومن 
 : ، فيقول  العمل  النظر يف عموم  يقلده خ�سو�ض 
جعلت اإليك احلكم يف املداينات خا�سة ، يف جميع 
واليتي . ويجوز اأن يجعل حكمه يف قدر من املال ، 
نحو اأن يقول : احكم يف املائة فما دونها ، فال ينفذ 

حكمه يف اأكرث منها10 .
هي:  الدعوى  اأن  اإىل  الباحث  ويخل�ض   
اأمام حمكمة خمت�سة، يف  للمطالبة بحق  اإجراءات 
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)هـ(  املتهم  رد  وت�سمع  بذلك  ادعاء  االتهام  ورقة 
يف  م�سلحة،  ذي  �سخ�ض  اأي  اأو  للمتهم  يجوز 
مرحلة الدفاع، تقدمي البينات التي يراها �سرورية 
لدح�ض دعوى التعوي�ض اأو تقديره )و( اإذا قررت 
يحدد احلكم  اأن  فيجب  بالتعوي�ض  املحكمة احلكم 
مقدار التعوي�ض ، �سواء كان ذلك م�ستقاًل اأو جزءًا 

من اأي غرامة حتكم بها املحكمة(16 .
للدعوى  الرئي�ض  املو�سوع  هو  التعوي�ض   
املدنية الذي حتكم به املحكمة اجلنائية وهو غالبًا ما 
يتمثل يف اإلزام املتهم وامل�سوؤول عن احلقوق املدنية 
بدفع مبلغ من املال تعوي�سًالل�سخ�ض امل�سرور من 
اأ�ساب  �سرر  كل  عن  بالتعوي�ض  يحكم  اجلرمية. 

ال�سخ�ض امل�سرور ب�سورة مبا�سرة. 
املادة )46( جنائي17  على ما يلي:  ن�ست   
)تاأمر املحكمة عند اإدانة املتهم برد اأي مال  اأو منفعة  
ح�سل  عليها، ويجوز  لها  بناء  على  طلب  املجني  
عليه  اأو  اأوليائه  اأن  حتكم بالتعوي�ض عن اأي �سرر 
قانوين  الأحكام  وفقًا  وذلك  اجلرمية  على  يرتتب 

املعامالت املدنية واالإجراءات املدنية.(
اأراد امل�سرع اأن حت�سم النزاعات اأمام ذات   
املحكمة حتى ال تتفرع عن االدعاء بارتكاب جرمية 
املحكمة  �سلطة  اأعطى  ولذلك  بالتعوي�ض  دعوى 
املدنية للمحكمة اجلنائية مبوجب املادة )204( من 
النزاع  حل�سم   ، 1991م  ل�سنة  اجلنائي  القانون 
اجلنائي املت�سمن حقًا للم�سرور لها، اآخذًا بوحدة 
النزاع وعدم تكراره اأكرث من مرة اأمام املحاكم، بل 
�سبق للم�سرع ال�سوداين، اأن منح املحكمة اجلنائية 
ن�ساأ  ما  اأو  اجلرمية،  �سرر  التعوي�ض جلرب  �سلطة 
اأو ت�سبب من �سرر جراء االإجراءات اجلنائية التي 

يف  احلق  �ساحب  القانون  خولها  التي  )الو�سيلة 
االلتجاء اإىل الق�ساء لتقرير حقه اأو حمايته( اأو هي 
)احلق اأو ال�سلطة اأو القدرة على املطالبة باحلق اأو 

بحماية امل�سلحة(15 .
اخلا�ض  القانون  يحكمها  املدنية  الدعوى   
وهي ناجتة عن معامالت اأو اإخالل بواجب قانوين، 
ون�ستطيع اأن نعرف الدعوى املدنية هي: )جمموعة 
اإجراءات ب�سبب التزام مدين يخوله القانون لتقرير 

حق اأو حمايته(.

املبحث الثاين
االخت�ش��س املدين للمحكمة اجلن�ئية

يف  بالف�سل  اجلنائي  الق�ساء  يخت�ض  ال   
تعوي�ض  مو�سوعها  كان  اإذا  اإال  املدنية  الدعوى 
حدته.  تخفيف  اأو  اجلرمية  عن  النا�سئ  ال�سرر 
االإجراءات  قانون  من   )204( املادة  ن�ست  لذلك 
املحكمة  ممار�سة  )عند   : 1991م  ل�سنة  اجلنائية 
اإخالل  ودون  بالتعوي�ض،   احلكم  يف  ل�سلطاتها 
باأحكام الدية ، تراعى املحكمة االآتي : )اأ( ال يجوز 
اأقام دعوى مدنية بالتعوي�ض عن �سرر  مل�سرور ، 
مرتتب على اجلرمية ، املطالبة بالتعوي�ض عن ذات 
ال�سرر اأمام املحكمة ما مل يتنازل عن تلك الدعوى 
)ب( على املحكمة ، من تلقاء نف�سها اأو بناًء على طلب 
امل�سرور اأو املتهم اأو اأي �سخ�ض ذي م�سلحة، اأن 
ت�سم للدعوى اأي �سخ�ض له م�سلحة اأو عليه التزام 
ت�سمع  اأن  املحكمة  على  )ج(  التعوي�ض  دعوى  يف 
الفعل  املرتتب على  ال�سرر  باإثبات  املتعلقة  البينات 
املحكمة  راأت  اإذا  )د(  التعوي�ض  وبتقدير  اجلنائي 
ت�سمل  اأن  فيجب   ، التعوي�ض  دعوى  لقيام  �سببًا 
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حتت  العامة  النيابة  اأمام  اجلنائية  الدعوى  ب�سطب 
املادة )57(22 من قانون االإجراءات اجلنائية ل�سنة 
1991م اأو اأمام املحكمة حتت املادة )141()1( من 
ذات القانون. وكالهما من اأ�سباب انق�ساء الدعوى 
الفقرتني)ب(،  القانون.  ذات  من  املادة)37(  حتت 

)ت( منها.
رغم اأن القانون ال�سوداين مل مينع حتريك   
الدعوى املدنية يف حالة �سطب الدعوى اجلنائية اإذا 
املحاكم  عمل  واختلف  عليه،  للمجني  �سرر  ترتب 

ال�سودانية يف حالة احلكم بالرباءة كما نرى.
اإذن تكون املحكمة اجلنائية خمت�سة بنظر الدعوى 
يكون  اأن  االآتية:)1(  بال�سروط  الفرعية  املدنية 
يكون  اأن   )2( االجرامي.  الفعل  عن  ناجت  ال�سرر 
يطالب  اأن  الفعل اجلنائي.)3(  مبا�سرًا من  ال�سرر 
به عند توجيه التهمة. )4( اأن ال يكون قد رفع دعوى 

مدنية اأمام املحكمة املدنية بذات ال�سبب.

املبحث الثالث
املدعي ب�حلق املدين

اجلرمية  به  تلحق  عمن   نت�ساءل  اأن  علينا   
�سررًا حتى تتوافر له �سفة املدعي  باحلق املدين، 
هل هو املجني عليه يف اجلرمية وحده اأم ي�سح اأن 
يكون غريه وما هو املقيا�ض لتوافر ال�سفة يف كل 

االأحوال؟ 
�سرر  اأن  هو  الذهن  اإىل  يتبادر  الذي  اإن   
اجلرمية يلحق املجني عليه فيها اأواًل ومع هذا فاإن  
عليه  املجني  عبارة  من  املراد  لتحديد  يدعو  االأمر 
وهل يلحقه �سرر من اجلرمية دائمًا اأم توجد بع�ض 

ال�سور التي ال ي�سيبه فيها �سرر23 .

حركها ال�ساكي اأو املبلغ. فقد ن�ست املادة )311( 
1974م18   ل�سنة  اجلنائية  االإجراءات  قانون  من 
جنائية  حمكمة  فر�ست  )اإذا  على  تن�ض  والتي 
الغرامة مبقت�سى اأي قانون نافذ املفعول يجوز لها 
عند اإ�سدار احلكم باأن يخ�س�ض جميع ما حت�سل 
يلي:  فيما  لدفعه  منها  جزء  اأي  اأو  الغرامة  من 
اأ-الوفاء بامل�سروفات التي �سرفت يف االدعاء على 
وجه �سحيح، ب-التعوي�ض عن ال�سرر النا�سئ عن 
اجلرمية وذلك عندما ترى املحكمة ميكن احل�سول 

عليه بدعوى مدنية.
القانون على  وتن�ض املادة )312( من ذلك   
يف  بالتعوي�ض  احلكم  عند  املحكمة  على  يجب  اأنه 
اأن  بنف�ض املو�سوع  اأي دعوى مدنية الحقة متعلقة 
تدخل يف تقديرها اأي مبلغ يكون قد دفع اأو ح�سل 
كتعوي�ض طبقا للمادة)311( )هذا يدل على اأن احلكم 
القانون  لهذا  وفقًا  اجلنائية  املحكمة  من  ال�سادر 
1974م ال يحوز حجة االأمر املق�سي فيه ويجوز له 

رفع دعوى مدنية اأمام املحاكم املدنية(19.
اجلنائية  املحكمة  اأعطى  قد  املقارن  الت�سريع  اإن 
�سلطة املحكمة املدنية فمثاًل ن�ض قانون االإجراءات 
وهو   .20)251( املادة  عليها يف  امل�سري  اجلنائية 
وهو   . املبا�سر  االدعاء  طريق  عن  للدعوى  حتريك 
اإجراء يجوز مبقت�ساه للمدعي باحلقوق املدنية يف 
مبا�سرة  املتهم  يكلف  اأن  واجلنح  املخالفات  مواد 
ل�سماع  املخت�سة  املحكمة اجلنائية  اأمام  باحل�سور 
اأ�سابته  التي  اال�سرار  بالتعوي�ض عن  عليه  احلكم 
من  اأمرًا  هناك  يكون  ال  اأن  �سريطة  اجلرمية  من 
النيابة اأو قا�سي التحقيق باأال وجه الإقامة الدعوى 
االأمر  عندنا  ويقابل  نهائيًا21،  االأمر  هذا  كان  متى 
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204 و 141 من قانون االإجراءات اجلنائية25.
احلكمة التي دعت اإىل قبول االدعاء املدين   
التي  ذاتها  هي  اجلرمية  يف  عليه  املجني  غري  من 
اال�ستفادة  واأخ�سها  االدعاء  ذلك  لالأخري  اأجازت 
ب�سدد  وهي  املحكمة  جتريها  التي  التحقيقات  من 
الف�سل يف الدعوى املدنية بعد اأن تك�سفت عنا�سرها 

من تلك التحقيقات.
فمثاًل اإذا اأ�سابت املجني عليه عاهة م�ستدمية   
بعد  عنها  بتعوي�ض  املطالبة  اأوالده  و  لزوجته  جاز 
اإثبات ال�سرر الذي ين�ساأ لهم �سواء ماديًا اأو اأدبيًا، 
عما  بالتعوي�ض  املطالبة  عليه  املجني  والد  حق  من 
اأ�سابه من �سرر �سخ�سي جراء وفاة اأبنه ب�سرف 

النظر عن حقه يف اإرثه من عدمه26 .
ثالثًا: تعدد املدعيني ب�حلق املدين:

واحد  فرد  علي  اجلرمية  �سرر  يقت�سر  قد   
وقد يلحق باأكرث من �سخ�ض وحينئذ لكل منهم اأن 
ال�سرر  من  حلقه  ما  بتعوي�ض  مطالبًا  مدنيًا  يدعي 
وتكون له بهذه املثابة �سفة املدعي باحلقوق املدنية.

اإجراءات  املدة)204(  من  )د(  الفقرة  اأما   
جنائية،  فاأثارت �سعوبة يف التطبيق اأن فهم البع�ض 
اأن التهمة امل�سار اإليها توجه اإىل من �سم االإجراءات 
ذلك  امل�سرع  يق�سد  مل  اإطالقًا  الكافل  اأو  ال�سامن 
اأن م�سوؤولية امل�سموم م�سوؤولية مدنية تبعية تكون 
بالرعاية  املكفول  اأو  التابع  م�سوؤولية  على  م�ستندة 
واالأخري هو الذي جتري حماكمته وفعله قد ي�سكل 
جرمية يرتتب عليها ال�سرر وقد يكون فعاًل جنائيًا 
وم�سوؤولية  التق�سريية  للم�سوؤولية  �سندًا  ي�سبح 
على  مرتتب  ال�سرر  مقدار  ولذلك  واملتبوع  التابع 

اجلرمية واجلرمية هي الفعل املعاقب عليه27.

نذكر �سور املدعني باحلق املدين:
اأواًل: املجني عليه يف اجلرمية:

االإجرامي  ن�ساطه  اجلاين  وجه  من  هو   
اإليه �سواء يف ج�سمه اأو ماله اأو اعتباره كال�سرب 
ن�ساطه  اجلاين  يوجه  وقد  القذف،  و  ال�سرقة  و 
اأ�ساب  و  فاأخطاأه  معني  لفرد  حق  نحو  االإجرامي 
املجني عليه يف اجلرمية؟   يعترب  اأي منهما   ، غريه 
اآخر فيخطئ  فمثاًل يطلق �سخ�ض عيارًا ناريًا على 
هو  عليه  املجني  يعترب  فهل  ثالثًا  وي�سيب  الهدف 
من  اأم  فقط  االإجرامي  بن�ساطه  اجلاين  اأراده  من 
العيار  من  امل�ساب  اأي  فعاًل  اجلرمية  �سرر  حلقه 
اأن املجني عليه يف اجلرمية ي�سمل ف�ساًل  الناري. 
عمن اأراد اجلاين االعتداء على حق من حقوقه ، كل 
من حتققت فيه النتيجة اجلنائية التي يعاقب عليها 
القانون ، فال يعترب مبا اإذا كان قد ابتغاها ملن وقعت 
عليه اأم ال فاإذا كانت النتيجة قد حتققت يف من وجه 
يف  توافرت  واإن  �سعوبة  فال  ن�ساطه  اجلاين  اإليه 

غريه ومل يكن يق�سده فهو جمني عليه اأي�سا24 .
اعتبار  من  مينع  ما  ثمة  لي�ض  وحينئذ   
حتقق  اإذا  عليهما  جمنيًا  واحد  اآن  يف  �سخ�سني 
الن�ساط  نتيجة  اإليهما  بالن�سبة  يتحقق  اأن  اأريد  اأو 
االإجرامي، الذي ابتغاه اجلاين. ولو اأن اأحدهما فقط 
هو الذي حتققت فيه فعاًل النتيجة التي اأرادها بفعله.

ثانيًا: غري املجني عليه:
اأن  وقلنا  اجلرمية  يف  عليه  املجني  عرفنا   
. ولكن اجلرمية كثريًا ما  يلحقه منه دومًا  ال�سرر 

يتعدى �سررها اإىل غري املجني عليه فيها.
فاإن حتقق هذا ال�سرر جاز ملن اأ�سيب به اأن   
يدعى مدنيًا  مطالبًا بالتعوي�ض عنه وفقًا لن�ض املواد 
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على  تطرح  التي  املدنية  الدعوى  �سبب   
عن  النا�سئ  ال�سار  الفعل  هو  اجلنائية  املحكمة 
اجلرمية، ذلك الأن الدعوى املدنية التي تطرح على 
اأ�سلية ومتى  تابعة الأخرى  املحكمة اجلنائية تعترب 

انتفت هذه االأخرية فال مكان للدعوى املدنية30 .
اجلنائية  املحاكم  اأمام  املدنية  الدعوى  نظر   
الذي   ال�سبب  الدعويني ووحدة  مبناه االرتباط بني 
تقام عليه كل منهما وم�سروط فيه اأال تنظر الدعوى 
يكون  واأن  اجلنائية  للدعوى  بالتبعية  اإال  املدنية 
عن  مبا�سرة  النا�سئ  التعوي�ض  طلب  مو�سوعها 
الدعوى  مو�سوع  للجرمية  املكون  ال�سار  الفعل 
هذه  عن  نا�سئًا  ال�سرر  يكن  مل  فاإذا  اجلنائية، 
مت�ساًل  كان  ولو  اآخر  فعل  عن  نا�سئًا  بل  اجلرمية 
بها �سقطت تلك االإباحة وكانت املحاكم اجلنائية غري 

خمت�سة بنظر الدعوى  املدنية.
للمحكمة  منعقدًا  االخت�سا�ض  ويبقى   
كان  متى  التعوي�ض  دعوى  يف  بالف�سل  اجلنائية 
ال�سرر نا�سئًا عن جرمية ولو مل يعاقب الفاعل ب�سبب 
اأن البينة ال توؤدي اإىل االإدانة وفقًا لن�ض املادة 141 
هذه  تطبيق  يف  اجلنائية.”  االإجراءات  قانون  من 

على جرائم ال�سيك فاإنه يجوز للم�ستفيد
مدنيًا  مدعيًا  الدخول  ال�سيك  جرائم  يف   
ال  �سيك  اإ�سدار  الأن جرمية  اجلنائية  املحكمة  اأمام 
يقابله ر�سيد هي يف طبيعتها جرمية احتيال اأي اأن 
الغر�ض فيها هو اأخذ مال الغري، فال�سرر الذي حلق 
امل�ستفيد هو نتيجة مبا�سرة لفعل ال�ساحب، ويخول 
هذا احلق للم�ستفيد الذي مل يتمكن من قب�ض فيه 
ال�سيك �سواء اأكان اأول م�ستفيد اأم اآخر من و�سل 

اإىل يده ال�سيك31 .

رابعًا: اإثب�ت ال�شفة:
للمطالبة  اأ�سا�سيًا  �سرطًا  ال�سرر  كان  ملا   
بقيام  رهينا  الدعوى  قبول  كان  املدين  بالتعوي�ض 
ال�سفة فاإنه جتب العناية باإثباته واأنه قد حلق املدعي 

فاإن وجد قامت ال�سفة واإن انعدم انتفت28 .
املجني  ت�سمل  املدين  باحلق  املطالبة  اإن   
من اجلرمية،  مبا�سر  اأ�سابه �سرر  من  عليه، وكل 

�سواء كان �سخ�سًا طبيعيًا اأو اعتباريًا.

املبحث الرابع
اأ�ش��س امل�شئولية يف دعوى

التعوي�س من ال�شرر
اأواًل: ال�شرر الن�جت من الفعل اجلن�ئي:

اإن اأ�سا�ض امل�سئولية املدنية لتعوي�ض ال�سرر   
املادة  عليه  تن�ض  ما  مرجعه  اجلرمية  عن  النا�سئ 
138 من قانون املعامالت املدنية ل�سنة 1984. »كل 
فعل �سبب �سررًا للغري يلزم من ارتكبه بالتعوي�ض 

ولو كان غري مميز«29.
هذا لي�ض على اطالقه البد اأن يرتبط الفعل   
اجلنائية  املحكمة  تنظره  حتى  باجلرمية  ال�سار 

كدعوى فرعية.
امل�سبب  الفعل  هو  املدنية  الدعوى  ف�سبب   
لل�سرر الذي حلق املدعي يف الدعوى في�سرتط يف 
الفعل حتى يرتتب احلق يف املطالبة بالتعوي�ض اأن 
ين�ساأ �سرر واإال فال حمل للم�سئولية املدنية ويبدو 
هذا وا�سحًا يف تعبري امل�سرع عن املدعي باحلقوق 
املدنية باأنه كل من حلقه �سرر من اجلرمية »راجع 

املادة 46 جنائي«.
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املرفوعة  املدنية  الدعوى  عن  التن�زل  ثانيًا: 
اأم�م املحكمة املدنية:

فال يجوز للمدعي باحلق املدين)التعوي�ض(   
رفع دعوى التعوي�ض اأمام املحكمة اجلنائية اإال اإذا 
تنازل عن الدعوى املدنية التي رفعها اأمام املحكمة 
املدنية، منعا لطرح النزاع اأمام املحكمتني يف وقت 
 )30( املادة  ت�سارب  اإىل  يوؤدي  الذي  االأمر  واحد 

اإجراءات مدنية37 .
ي�سرتط لكي ين�سم ال�سخ�ض امل�سرور اإىل   
الدعوى اجلنائية للحكم له بالتعوي�ض اأن يتنازل عن 
اإقامة الدعوى املدنية للمطالبة بالتعوي�ض عن نف�ض 
ال�سرر الذي تنظر املحكمة اجلنائية يف التعوي�ض 

عنه38 .
الدعوى  رفع  عليه  تقوم  الذي  االأ�سا�ض   
املدنية الفرعية يتلخ�ض يف االآتي: )1( الفعل ال�سار 
مبا�سرًا.  ال�سرر  يكون  اأن   )2( باجلرمية.  املرتبط 
)3( اأن يكون ال�سرر حمققًا. )4( التنازل عن رفع 

الدعوى املدنية الفرعية اأمام املحكمة املدنية.
ثالثًا: بع�س االأ�شب�ب للف�شل يف احلق املدين 

اأم�م املحكمة اجلن�ئية39 :
بع�ض االأ�سباب ما يت�سل مب�سلحة ال�سخ�ض   -1
امل�سرور نف�سه: اإذ يكفل له ذلك اال�ستفادة من 

اأدلة االثبات التي قدمها للمحكمة اجلنائية.
يتمتع  التي  الوا�سعة  ال�سلطات  من  اال�ستفادة   -2
االإجراءات  �سرعة  وذلك  اجلنائي  الق�ساء  بها 

والبت يف الق�سية.
تركيز جهوده الجتماع الدعويني اأمام حمكمة   -3

واحدة بدال عن حمكمتني جنائية ومدنية.

م  اأنظر  ذلك  العليا على  املحكمة  ا�ستقر ق�ساء  وقد 
ع /ط ج/98/355 اأن احلكم بالتعوي�ض عن قيمة 
الذي   ، ال�سار32  العمل  مقابل  اأنه  مناطه  ال�سيك 
اأثبت احلكم وقوعه من املتهم، وجاء33  يف م ع/ق 
ج/1997/258، بالن�سبة لقيمة ال�سيك من املمكن 

خ�سم ما دفع من قيمته كتعوي�ض«34.
جاء اإي�ساح الطعن اجلنائي 2000/173،   
ثبوت  عليها  يرتتب  اجلنائية  الدعوى  ثبوت  »اأن 
على  الق�ساء  ا�ستقر  وقد  التعوي�ض«.  يف  احلق 

اعتبار قيمة ال�سيك جزءًا من التعوي�ض(.
اإال  يكون  ال  التعوي�ض  اأن  واملفرو�ض   
م�ستفاد  ال�سرط  وهذا  حتقق  قد  �سرر  على  بناء 
من   46 املادة  ن�ض  يف  امل�سرع  عبارة  �سريح  من 
املتهم  اإدانة  عند  املحكمة  »تاأمر  اجلنائي.  القانون 

برد اأي مال او منفعة ح�سل عليها.
فاملحكمة ال تتعر�ض للدعوى املدنية اإال يف   
االأحوال التي يكون فيها ال�سرر نا�سئًا عن اجلرمية 
التي تخت�ض بنظرها حتى ال يرتتب تاأجيل الف�سل 
يف الدعوى اجلنائية ل�سبب التحقق من توافر رابطة 
ال�سببية ويرتتب على ذلك اأنه لي�ض للمحاكم اجلنائية 

بحث امل�سئولية العقدية35 .
»اأن   99/696 اجلنائي  الطعن  يف  جاء   
مقابل  الأنها  نزاع  حمل  ال�سيك  قيمة  باأن  الدفع 
عليه �سراكة اأو عملية جتارية هذا يدخل يف تقدير 
اإىل  تتعداه  وال  اجلرمية  على  املرتتب  التعوي�ض 

االأفعال االأخرى غري املحملة على اجلرمية«36 .
عن  ناجتًا  حمققًا  ال�سرر  كان  ما  متى   
اجلرمية ومبا�سرًا، كان �سببًا لرفع دعوى التعوي�ض 

اأمام املحكمة اجلنائية.
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الرتكة. اأما اإذا توفى امل�سرور قبل اأن يرفع دعواه 
اأمام الق�ساء اجلنائي فيجوز للوارث اأن يدعي مدينًا 
اأمام الق�ساء اجلنائي لتعوي�ض ما اأ�سابه من �سرر 
اأودت  التي  اجلرمية  من  مبا�سرة  نا�سئ  �سخ�سي 
بحياة مورثه، ويالحظ اأن تعوي�ض الوارث يف هذه 
اأ�سابه  الذي  ال�سخ�سي  ال�سرر  عن  يكون  احلالة 
ال�سرر  تعوي�ض  عن  يختلف  وهو  اجلرمية،  من 

الذي اأ�ساب املورث وانتقل اإىل الوارث44 .  
حمكمة  تلزم  اإجراءات45،   )102( فاملادة   
من  امل�سرور  ال�سخ�ض  تعو�ض  اأن  املو�سوع 
اجلرمية من اأي مال حجز من اجلاين فالقاعدة جرب 

ال�سرر وفقا للمادة الرابعة من هذا القانون46 .
يجوز للمحكمة تعوي�ض املجني عليه عن اأي   
�سرر يرتتب على اجلرمية، ويعني ال�سرر اأي اأذي 
ال�سخ�ض يف ج�سمه  للقانون ي�سيب  يقع باملخالفة 
اأو �سحته العقلية اأو النف�سية اأو يف عر�سه اأو ماله 

اأو �سمعته47 .
لطلب  ت�ستجيب  اأن  املحكمة  على  اأن  كما   
اإن  بالتعوي�ض  حتكم  باأن  اأوليائه  اأو  عليه  املجني 
ترتب اأي �سرر على ارتكاب اجلرمية وفقًا الأحكام 
امل�سوؤولية التق�سريية الواردة يف املادة )138( من 
قانون املعامالت املدنية ل�سنة 1984م والذي يق�سي 
ارتكبه  من  يلزم  للغري  �سررًا  �سبب  فعل  كل  باأن 
بالتعوي�ض ولو كان غري مميز لالأحكام الواردة يف 

الباب الثالث من ذلك القانون48 . 
من  ت�سرر  من  يعو�ض  اأن  �سليم  اأمر  هذا   
طاملا  اأدبيًا  اأو  ماديًا  �سررًا  �سواء  اجلنائي  الفعل 
ارتبط ال�سرر بالفعل اجلنائي، وحتكم به املحكمة 

اجلنائية وفقًا ل�سلطاتها املدنية املمنوحة لها.

املبحث اخلام�ض
التعوي�س جربًا لل�شرروتقدير التعوي�س

اأواًل: تعوي�س امل�شرور:
اجلنائي40  القانون  من   )46( املادة  ن�ست   
على:  تاأمر املحكمة عند اإدانة املتهم برد اأي مال  اأو 
منفعة  ح�سل  عليها، ويجوز  لها  بناء  على  طلب  
املجني  عليه  اأو  اأوليائه  اأن  حتكم بالتعوي�ض عن 
اأي �سرر يرتتب على اجلرمية وذلك وفقًا الأحكام 

قانوين املعامالت املدنية واالإجراءات املدنية .   
عرفت املادة )3( جنائي41: ال�سرر » تعنى   
اأي اأذى يقع باملخالفة للقانون ي�سيب ال�سخ�ض يف 
ج�سمه  اأو �سحته العقلية اأو النف�سية اأو يف عر�سه 

اأو ماله اأو �سمعته ، 
»ت�سمل كل  املادة )جرمية(42  نف�ض  عرفت   
فعل معاقب عليه مبوجب  اأحكام هذا القانون اأو اأي 

قانون اآخر ، 
ملا كان املدان لي�ض له اأن ي�ستفيد من ح�سيلة   
جرميته فيحقق بها نفعا لنف�سه اأو �سررًا لغريه فاإنه 
ال�سارة  اجلرمية  اآثار  تزيل  اأن  املحكمة  على  يتعني 
فتحرم املدان من املنفعة التي ح�سل عليها كما ترفع 
ال�سرر عن امل�سرور من اجلرمية وهذا االأمر وجوبي 
ففي  املادة  من  اجلوازي  اجلزء  اأما  فيه،  جواز  ال 
اال�ستجابة لطلب املجني عليه اأو اأوليائه يف احلكم لهم 
بالتعوي�ض عن كل  بالتعوي�ض. ويكون احلكم  له  اأو 
�سرر �سخ�سي مبا�سر متميز عن ال�سرر االجتماعي 

الذي ي�سيب املجتمع من ارتكاب اجلرمية43 .
الق�ساء  اأمام  دعواه  امل�سرور  اأقام  اإذا   
يف  حمله  يحلوا  اأن  فلورثته  وفاته  قبل  اجلنائي، 
دعواه باعتبار اأن هذه الدعوى قد انتقلت اإليهم مع 
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احلكم بثمن الدواء واأجرة الطبيب ونفقات العالج 
من  فاته  ما  عليه  املجني  تعوي�ض  واإيل  ال�سرورية 
ال�سرر  ابعاد  عن  البحث  القا�سي  على   . ك�سب55 
حتى  متعددة  ال�سرر  وجوه  الأن  جوانبه،  كل  من 
التي  االإحاطة  من  قدر  اق�سى  اإىل  القا�سي  ي�سل 

تكفل جربًا عاداًل56 .
تقدير  يف  التقديرية  القا�سي  �سلطة  اإذن   
لي�ست مطلقة فهي حمددة بحدود فقهية  التعوي�ض 

وكذلك لراأي اخلرباء اعتبار يف تقدير التعوي�ض.

املبحث ال�ساد�ض
�شطب الدعوى اجلن�ئية واحلكم ب�لرباءة

اأواًل: �شطب الدعوى اجلن�ئية:
االإجراءات  قانون  من   )141( املادة  تن�ض   
اجلنائية ل�سنة 1991م على ما يلي: )�سطب الدعوى 
اجلنائية اأثناء املحاكمة ، )1( اإذا تبني للمحكمة بعد 
�سماع بينة االتهام  وا�ستجواب  املتهم اأن البينة ال 
ب�سطب  اأمرًا  ت�سدر  اأن  فعليها   ، اإدانته  اإىل  توؤدي 
تعلق  فاإذا   ، املتهم  عن  واالإفراج  اجلنائية  الدعوى 
بالدعوى اجلنائية حق مايل للغري فعلى املحكمة قبل 
االإفراج عن املتهم اأن متار�ض �سلطاتها املدنية وفق 

املادة 204.(57.
اإذا ات�سح للمحكمة اأن االأقوال التي وردت   
يف املح�سر اأو �سمعتها ال تكفي لالإدانة فاإنها تخلي 
�سبيل املتهم، لكن قد يكون تعلق بالدعوى اجلنائية 
حق مايل، يف هذه احلالة، قبل االفراج عن املتهم 
متار�ض املحكمة �سلطتها املدنية وفق املادة )204( 
حتى حت�سم اأمر التعوي�ض املطالب به اأو احلق املايل 

املدعى به، حتى ال يتكرر االدعاء مرة اأخرى58.

ثانيًا: تقدير التعوي�س:
خبريا  تنتدب  اأن  اجلنائية  للمحكمة  يجوز   
لن�ض  وفقا  عنه  التعوي�ض  وتقدمي  ال�سرر  لتحديد 
املادة 30 من قانون االإثبات ل�سنة 1994)اإذا اقت�سى 
الف�سل يف الدعوى ا�ستيعاب م�سائل فنية، كالطب 
والهند�سة واملحا�سبة واخلطوط  واالأثر وغريها من 
براأي  اال�ستعانة  للمحكمة  فيجوز   ، الفنية  امل�سائل 
اخلرباء فيها ، وتندب لذلك خبريًا اأو اأكرث ، ما مل 

يتفق اخل�سوم على اختيارهم(49 .
وتقدير التعوي�ض من حق قا�سي املو�سوع   
يق�سي مبا يراه منا�سبا وفق ملا تتبنيه من خمتلف 

الظروف50. 
حكومة  العليا،  املحكمة  حكم  راجع   
/ط  ع  م  اداو،  حممد  //�سد//اداو  ال�سودان 
ج/1999/645م51، من ناحية التعوي�ض والدية52 
فقد ذهب فقهاء امل�سلمني اإىل اأنه يف اجلنايات التي 
مقدر  اأر�ض  اأو  مقدرة  دية  اأو  ق�سا�ض  فيها  لي�ض 
يحكم فيها بحكومة عدل جربًا لل�سرر الذي اأ�ساب 
العدل مبداأ عام يف  املجني عليه يف بدنه وحكومة 
التعوي�ض يرتك تقديره للقا�سي ب�سوابط و�سعها 
العدل  حكومــة  حت�سب  اأن  الفقهاء  وقرر  الفقهاء. 
ال�سخ�ض  الذي �سببته اجلناية على  النق�ض  بن�سبة 
الع�ســو  ولي�ض  النف�ض  عن  الديــة  اإىل  من�سوبة 
اأي  طبيبًا  النق�ض  يحدــد  باأن  اأ�سيب،وذلك  الــذي 
مقـدار نق�ض اجلناية مــن اجل�سد ثم يح�سب ن�سبة 
حكومة  ح�ساب  اإنطريقة  اإلــىالديــة53.  النق�ض 
العدل تقوم علي االجتهاد الفقهي فلي�ض فيها �سنة 
على  يقت�سر  ال  التعوي�ض  اأن  دليل54.  اأو  قائمة 
مانتج من اجلناية من ك�سور ونحوها واإمنا ي�سمل 
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اإذا مل يكن الفعل ال�سار املطالب بالتعوي�ض   
ت�سدر  اأن  املحكمة  على  فاإن  فيه  جرمية  ال  عنه 
بالرباءة  احلكم  نق�سد  هنا  املتهم،  برباءة  حكمها 
ولي�ض �سطب الدعوى لعدم كفاية االأدلة. وعليها اأن 
اأن  اإذ  املخت�سة  املدنية  املحكمة  ايل  الدعوى  حتيل 
عنها  املرفوع  باجلرمية  ال�سلة  وثيق  ال�سار  الفعل 
النا�سئة  املدنية  الدعوى  نظر  اأن  اإذ  الدعوى60.  
عن اجلرمية من قبل املحكمة اجلنائية اإمنا تنظرها 
ب�سلطات ا�ستثنائية من القواعد العامة  فاإذا مل تتوفر 
بنظر  خمت�سة  اجلنائية  املحكمة  تكون  ال  �سروطه 
املراجعة/2003/135،  يف  جاء  املدنية.  الدعوى 
»اإذا ق�ست املحكمة اجلنائية برباءة املتهم الأن الفعل 
ال  اأن  عليها  وجب  اجلنائي  القانون  عليه  يعاقب  ال 
املتعلق  التعوي�ض  دعوى  يف  اخت�سا�سها  تق�سي 
بي الدعوى املدنية. وقالت املحكمة اأي�سًا » اإذا ثبت 
املتهم ال  اإىل  امل�سندة  الواقعة  اأن  للمحكمة اجلنائية 
تق�سي  اأن  عليها  وجب  اجلنائي  القانون  يجرمها 
الدعوى  يف  بالفعل  اخت�سا�سها  وعدم  بالرباءة، 

املدنية«61 .
ال  اجلنائية  املحكمة  اأن  اىل  ذلك  يرجع   
اإذا كانت هناك جرمية  اإال  تخت�ض بالدعوى املدنية 
للمحكمة  تبني  فاإذا  جنائية،  دعوى  ب�ساأنها  مقامة 
املطروحة  الواقعة  من  منتٍف  التجرمي  و�سف  اأن 
عليها فاإنها ت�سبح غري خمت�سة بالفعل يف الدعوى 

املدنية62.
لقد   ،2003/135 مراجعة  اأي�سا  راجع   
اأجاز القانون يف املادة) 204( من قانون االإجراءات 
اجلنائية للمدعي باحلق املدين اأن يطالب بتعوي�ض 

ما حلقه من �سرر اأمام املحكمة .

بعد �سماع بينة االتهام وا�ستجواب ال�سهود   
اإذا تبني للمحكمة عدم وجود بينة ت�سلح لال�ستمرار 
يف املحاكمة فاإنه يجوز لها اأن تاأمر ب�سطب الدعوى 
اتخاذها  وقبل  فورًا  املتهم  عن  واالفراج  اجلنائية، 
لهذا القرار يجب عليها اأن تتخذ اأيًا من االإجراءات 
املن�سو�ض عليها يف املادة )204( اإجراءات جنائية 
وهذا  الدعوى  يف  م�سرور  طرف  هناك  كان  اإذا 
للمحكمة  اإذ  امل�سرور  ال�سخ�ض  تعوي�ض  يعني 
اجلنائية �سلطات مدنية تبعية يجوز لها ممار�ستها 
املجني  على   )1( وهي:  واإجراءات  �سروط  وفق 
عليه )امل�سرور( اأن يحدد ب�سكل وا�سح منذ بداية 
االإجراءات مطالبته بالتعوي�ض الناجت عن اجلرمية. 
)2( وجود حت�سيل ر�سوم دعوى التعوي�ض. )3( 
�سرورة فهم اأي �سخ�ض له م�سلحة اأو عليه التزام 
ورقة  ا�ستمال  وجوب   )4( التعوي�ض.  دعوى  يف 
تنازل  وجوب   )5( التعوي�ض.  ادعاء  على  االتهام 

امل�سرور على اأي دعوى مدنية اأقامها59.
عدم  يعني  الدعوى،  �سطب  اأن  الباحث  يرى   
ثبوت التهمة على املتهم، فاإذا ا�ستمرت املحكمة اجلنائية 
يف نظر الدعوى املدنية حتتاج اإىل وقت حتى تتو�سل 
اأدلة معقولة الإثبات ال�سرر، وهذا مما يجعلها اأن  اإىل 
حتيد عن اخت�سا�سها، فهنا البد من تعديل ن�ض املادة 

مبا يتالءم وطبيعة اخت�سا�ض املحكمة اجلنائية.
ثانيًا: احلكم ب�لرباءة :

املحكمة  اأحكام  يف  خالف  فيه  االأمر  هذا   
العليا ال�سودانية، نوجزها يف:

برباءة  املحكمة  حكمت  اإذا  االأول  الراأي   
املتهم وتعلق بالدعوى اجلنائية دعوى مدنية حتيل 

االخت�سا�ض اإىل املحاكم املدنية :
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-178 املراجعة  يف  العليا  املحكمة  انظر   
املدين  بالتعوي�ض  )فاحلكم  خمالف  راأي   2003
اجلرمية  من  بالرباءة  احلكم  مع  جائزًا  كان  واإن 
املدنية  امل�سوؤولية  قيام  اجلنائية  للمحكمة  ثبت  اإذا 
بع�ض  يف  املتهم  وهو  عليه  املدعي  م�سوؤولية  اأي 
املادة  الأحكام  وفقًا  ال�سار  الفعل  عن  احلاالت 
)138( من قانون املعامالت املدنية فاإن ذلك يقت�سي 
قيام دعوى تعوي�ض اأي االدعاء باحلق املدين اأمام 

املحكمة اجلنائية اإىل جانب احلق العام(65 .
حكومة  العليا،  املحكمة  حكم  اأنظر  وكذلك   
ع/ط  )م  �سعيب،  عي�سى  اآدم  �سد/  ال�سودان66  
اأن  اجلنائية  املحاكم  على  ج/1997/61م(، 
الذي  النزاع  حت�سم  واأن  ل�سالحياتها  تت�سدى 
برد  باالأمر  وذلك  الراجحة  بالبينة  جنائيًا  يرتبط 
احلقوق رغم احلكم برباءة املتهم واطالق �سراحه، 
املحكمة  على  بالتعوي�ض  احلكم  �سدور  حالة  ويف 

اأن تاأمر بتح�سيل الر�سوم.
وترى املحكمة العليا اأن املحاكم قد درجت   
الن�سو�ض)204-198-1/141(  اإهمال هذه  على 
املحاكم  اإىل  اجلنائية  البالغات  يف  االأمر  باإحالة 
النزاع  ح�سم  على  االأقدر  هي  بو�سفها  املدنية 
املطروح اأمامها واملحاكم املحال اإليها االأمر واملحال 
منها هي نف�سها املحاكم العدلية ال�سودانية املناط بها 
ح�سم النزاعات �سواء كانت مدنية اأو جنائية.وعلى 
القا�سي اجلنائي الف�سل يف ق�سايا التعوي�ض مدنيًا 
من خالل االإجراءات اجلنائية حتى ال تكبد املواطن 
عناء وم�سقة طرح نزاع مرتني وتقليل اجلهد واملال 
والوقت فكان البد من اأن تف�سل  املحاكم اجلنائية 
الذي  النزاع  النزاع واأن حت�سم  ل�سالحياتها  يف 

جنائية  دعوى  يف  تدخله  طريق  عن  اإما  اجلنائية، 
اإىل  مبا�سرة  بالتجائه  اأو  املتهم  على  فعاًل  اأقيمت 
وحمركًا  بالتعوي�ض  مطالبًا  املذكورة  املحكمة 
للدعوى اجلنائية فاإن هذه االإجازة اإمنا هي ا�ستثناء 
املطالبة  اأن  اأولهما  حا�سل  مقررين  اأ�سلني  من 
مبثل هذه احلقوق اإمنا تكون اأمام املحاكم املدنية. 
وموؤدي ثانيهما اأن حتريك الدعوى اجلنائية اإمنا هو 
يتعني  ثم  العامة وحدها، ومن  النيابة  حق متار�سه 
على  وق�سره  املذكور.  اال�ستثناء  التو�سع يف  عدم 
احلالة التي يتوافر فيها ال�سرط الذي ق�سد ال�سارع 
وهو  بتوافره  منوطًا  فيها  اإليه  االلتجاء  يجعل  اأن 
الذي  ال�سخ�ض  املدين هو  املدعي باحلق  اأن يكون 

اأ�سابه �سرر مبا�سر من اجلرمية63 .
حدوث  عدم  على  الرباءة  حكم  جاء  فاإذا   
الواقعة اأ�ساًل، اأو ف�سل يف اإ�سنادها اإىل املتهم، فال 

متلك املحكمة اأن حتكم بالتعوي�ض على اأحد64 .
ويت�سح مما ذكرنا اأن دعوى التعوي�ض الناجتة   
من الفعل اجلنائي ذات طبيعة خمتلطة جنائية ومدنية. 
ال�سرر  عن  بالتعوي�ض  احلكم  اإىل  باالإ�سافة  وتهدف 
النا�سئ من اجلرمية اإىل االتهام يف اإثبات التهمة على 
اثبات  على  يتوقف  بالتعوي�ض  احلكم  اأن  اإذ  اجلاين 
التهمة اجلنائية على املتهم. ذلك الأن عدم االإدانة �سواء 
ب�سبب ف�سل االتهام يف اإ�سناد الواقعة للمتهم اأو عدم 
القانون يجعل الدعوى ذات طبيعة  جترميها بوا�سطة 
مدنية بحتة. ويرتتب على ذلك زوال واليتها اجلنائية 

وبالتايل زوال اخت�سا�سها املدين املتبقي.
مينع  ال  لالأول  خمالف  راأي  الثاين  الراأي   
املحكمة  اأمام  املدنية  الدعوى  اإقامة  بالرباءة  احلكم 

اجلنائية:
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حالة  يف  اخلالف  جاء  لكن  ال�سودانية،  املحاكم  يف 
احلكم بالرباءة، منهم من اأحال التعوي�ض عن ال�سرر 
املحكمة  تبت  اأن  يرى  من  ومنهم  املدنية  املحكمة  اإىل 

اجلنائية يف الدعوى املدنية وحتكم بالتعوي�ض.
�سواء  احلالني  كال  يف  فريى  الباحث  اأما   
ب�سطب التهمة اأو احلكم بالرباءة ب�سبب عدم جترمي 
املدنية  املحكمة  اإىل  االخت�سا�ض  يرجع  اأن  الفعل 

وذلك لالآتي:
للدعوى  تابعة  دعوى  هي  املدنية  الدعوى   /1
الفعل  عن  الناجت  ال�سرر  �سببها  اجلنائية 
عن  ناجته  تعوي�ض  دعوى  ولي�ض  اجلنائي، 
غري  ال�سار  الفعل  كان  فاإذا  ال�سار،  الفعل 
مرتبط باجلرمية اأي غري جمرم ال تنظر دعوى 
التعوي�ض اأمام املحكمة اجلنائية، واإمنا حملها 

املحكمة املدنية.
تابعة  واإمنا  اأ�سلية  لي�ست  املدنية  الدعوى   /2
الدعوى  �سطب  حالة  يف  اجلنائية  للدعوى 
الدعوى  على  بناء  التجرمي  عدم  اأو  االأ�سل 
االأ�سل ت�سقط تلقائيا نظر الدعوى املدنية اأمام 

املحاكم اجلنائية. 
الدعوى  يف  اجلنائية  املحكمة  �سلطة  اإن   /3
ينبغي  ال  ا�ستثنائية،  �سلطة  املدنيةالتبعية 

التو�سع فيها.
طاملا �سطبت التهمة اأو حكمت املحكمة بالرباءة   /4
لعدم جترمي الفعل، ال حاجة لنظر الدعوى املدنية 

حتى ال تتحول املحاكم اجلنائية ملحاكم مدنية.
هذا باب لو تو�سع فيه جلعل النا�ض يتحايلون   /5
حتى  اجلنائي  الطابع  النزاع  ويعطون 

ي�ستفيدوا من املثول اأمام املحاكم اجلنائية.

يرتبـط جنائيا بالبينة الراجحة ويف حالة �سالحية 
ينبني  مدنيًا  حكمًا  فيها  لي�سدر  اجلنائية  الدعوى 
املدنية  بال�سورة  ح�سمه  فاإن  البينة  اأرجحية  على 
وهذا ما رمى اإليه امل�سرع وفق ن�ض املادة 141 )1( 

من قانون االإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م67 .
ثالثًا: الفرق بني �شطب التهمة والرباءة:

اإحالة االأمر اإىل املادة)141( اإجراءات هي   
حالة اإخالء �سبيل)�سطب التهمة( وال تكون الرباءة 
اإال بعد حترير التهمة واإن حررت التهمة فال حديث 

عن �سطب الدعوى بل حكم بالرباءة اأو االإدانة.
حالة  يف  تطبق   )46( املادة  اأن  نالحظ   
�سواء  االإدانة  على  التعوي�ض يرتتب  اأن  اأي  االإدانة 
هذا  ويف  توقع،  مل  اأم  املدان  على  عقوبة  وقعت 
مع  واحلايل،  امللغى  القانونني  يف  الن�سان  يتفق 
ذلك فاإنه على املحكمة اجلنائية اإذا ما قررت �سطب 
من  املادة)141()1(  اأحكام  وفق  اجلنائية  الدعوى 
قانون االإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م، ومتى ما 
وجدت اأن حقًا مدنيا تعلق بالدعوى اجلنائية عليها 
املادة )204( من  املدنية وفق  اأن متار�ض �سلطاتها 
والتي  1991م  ل�سنة  اجلنائية  االإجراءات  قانون 
اأي  اجلنائية  للمحكمة  املدنية  ال�سلطة  على  تن�ض 
املادة)204(  اإجراءات  تبا�سر  اجلنائية  املحكمة  اأن 
اإجراءات    )141( اأو  جنائي   )46( املادة  لتطبق 
ذلك  وعلة  مدنية.  حمكمة  باعتبارها  احلال  ح�سب 
اأن القا�سي اجلنائي اأقدر من غريه وبني يديه اأدلة 

اجلرمية على تقدير التعوي�ض68 . 
يف  ف�سل  القانون  التهمة،  �سطب  حالة  يف   
امل�ساألة وقرر التعوي�ض عن ال�سرر املرتتب على الفعل 
ال�سار رغم عدم كفاية االأدلة، وهذا ما �سار عليه العمل 
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اأواًل: يف ظل قانون العقوبات ل�سنة 1974م وقانون 
االإجراءات اجلنائية 1974م:

اإن املحاكم اجلنائية ال�سودانية يف ال�سابق   
بالرغم من اأن املادة 77 )اأ( )1( من قانون العقوبات 
حدود  يف  بالتعوي�ض  احلكم  حق  اأعطاها   1974
مدنية   دعوى  يف  املتهم  على  به  الرجوع  ميكن  ما 
بجواز  يق�سي  املادة  نف�ض  من   )2( البند  وكذلك 
املحكمة  بوا�سطة  بالتعوي�ض  ال�سادر  تنفيذ احلكم 
املدنية طبقًا الإجراءات تنفيذ اأحكامها – بالرغم من 
بتعوي�ض  حكم  اإ�سدار  على  العمل  جرى  فقد  ذلك 
موؤقت على �سكل غرامة يراعى يف حتديدها ال�سرر 
الوا�سح وفداحة اجلرمية ون�سبتها وقد ال يتنا�سب 
االأمر  واقع  يف  يهدف  كما  احلقيقي  ال�سرر  مع 
حني  اإىل  اأمره  تدبري  يف  امل�سرور  م�ساعدة   اإىل 
اإقامة الدعوى املدنية والف�سل فيها ذلك  الأن طبيعة 
الدعوى اجلنائية ال تت�سع فت�سمل �سبل تق�سي كل 
 – �سامل  عادل  تعوي�ض   واإ�سدار  ال�سرر  اأوجه 
هذا كما مل يجر العمل على تنفيذ االأحكام ال�سادرة 
بالتعوي�ض بطرق التنفيذ املدنية بل يكتفي امل�سرور 
ا�ستقر  ولذلك  البديلة.  ال�سجن  بعقوبة  الغالب  يف 
العمل على اإقامة دعوى مدنية بالتعوي�ض الكامل بعد 
الفراغ من الدعوى اجلنائية وذلك الأن املادة 40 من 
املادة 29  الق�ساء املدين 1929 ور�سيفتها  قانون 
من قانون االإجراءات املدنية 1954 ال تعرب الدعوى 
يتمتع  ال  بحيث  املادة  معنى  يف  دعوى  اجلنائية 
اجلنائية  الدعوى  يف  بالتعوي�ض  ال�سادر  احلكم 
حائاًل  يقف  ال  ثم  ومن  فيه  املق�سي  االأمر  بحجية 
الف�سل  وهذا  الالحقة.  املدنية  الدعوى  اإقامة  دون 
يرتتب  املدين  واحلق  اجلنائي  احلق  اإجراءات  بني 

وزن  ب�سبب  بالرباءة  احلكم  حالة  يف  اأما   
ونحوه  ال�سغر  ب�سبب  امل�سوؤولية  لعدم  اأو  البينات 
الأنه  اجلنائية،  للمحكمة  االخت�سا�ض  ينعقد  فهنا 
وجود  حالة  يف  املدنية  الدعوى  نظر  �سبب  وجد 
الق�سايا  يف  الأن  للتجرمي  تكفي  ال  لكنها  بينات 
اجلنائية حتكم املحكمة اإذا كانت البينة فوق مرحلة 
ال�سك املعقول اأما اأقل من ذلك تف�سر ل�سالح املتهم 
البينات  من  بالراجح  حتكم  املدنية  الق�سايا  ويف 
وطاملا اأمامها بينات تف�سل يف النزاع املدين وفقًا 
ال�سغر  حالة  يف  اأما  اال�ستثنائية،  الخت�سا�ساتها 
فهناك فعل �سار مرتبط باجلرمية ولكن حال دون 
املحكمة  فهنا  اجلنائية،  امل�سوؤولية  انتفاء  العقاب 
اجلنائية تبا�سر اخت�سا�سها املدين الرتباط ال�سرر 

بالفعل اجلنائي.

املبحث ال�سابع
حجية احلكم املدين ال�ش�در

من املحكمة جن�ئية
من  بالتعوي�ض  احلكم  ال�سابق  يف  كان   
قبل املحكمة اجلنائية غري نهائي من حق امل�سرور 
املدنية  املحكمة  له  وحتكم  مدنية،  دعوى  يرفع  اأن 
بالتعوي�ض مع خ�سم ما اأخذه من تعوي�ض بوا�سطة 
اأما بعد تعديل القانون ويف ظل  املحكمة اجلنائية، 
القانون احلايل، حكم املحكمة اجلنائية بالتعوي�ض 
وفقًا ل�سلطتها املدنية مينع امل�سرور من رفع دعوى 
اأن  فعليه  ال�سبب  لذات  املدنية  املحكمة  اأمام  مدنية 
ي�سلك هذا الطريق اإىل نهايته وبالتايل يكون حكمًا 
نهائيًا حائزًا حجية االأمر املق�سي فيه. ونف�سل ما 

ذكرنا على النحو التايل:
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حالة  يف  جنيه  األف   25 حدود  يف  بالتعوي�ض 
كانت  اإذا  جنيهًا  األف   2 االيجازيةو  غري  املحاكمة 
املحاكمة اإيجازيه. هذا كما منحت املادة 47)2( من 
احلركة  حماكم   1983 ل�سنة  املرور  حركة  قانون 
نف�ض  من  49)ج(  املادة  وخولتها  مماثلة  �سلطات 
حاالت  يف  بالتعوي�ض  احلكم  �سالحية  القانون 

االإتالف71 . 
ثالثًا: يف ظل الق�نون اجلن�ئي ل�شنة 1991م 
وق�نون االإجراءات اجلن�ئية ل�شنة 1991م:

اجلنائي72   القانون  من   )46( املادة  ن�ست   
على: تاأمر املحكمة عند اإدانة املتهم برد اأي مال  اأو 
منفعة  ح�سل  عليها، ويجوز  لها  بناء  على  طلب  
املجني  عليه  اأو  اأوليائه  اأن  حتكم بالتعوي�ض عن 
اأي �سرر يرتتب على اجلرمية وذلك وفقًا الأحكام 

قانوين املعامالت املدنية واالإجراءات املدنية .   
يف  بالف�سل  اجلنائي  الق�ساء  يخت�ض  ال   
تعوي�ض  مو�سوعها  كان  اإذا  اإال  املدنية  الدعوى 
حدته.  تخفيف  اأو  اجلرمية  عن  النا�سئ  ال�سرر 
االإجراءات  قانون  من   )204( املادة  ن�ست  لذلك 
املحكمة  ممار�سة  )عند   : 1991م  ل�سنة  اجلنائية 
اإخالل  ودون  بالتعوي�ض،   احلكم  يف  ل�سلطاتها 
باأحكام الدية ، تراعى املحكمة االآتي : )اأ( ال يجوز 
اأقام دعوى مدنية بالتعوي�ض عن �سرر  مل�سرور ، 
مرتتب على اجلرمية ، املطالبة بالتعوي�ض عن ذات 
ال�سرر اأمام املحكمة ما مل يتنازل عن تلك الدعوى 
)ب( على املحكمة ، من تلقاء نف�سها اأو بناًء على طلب 
امل�سرور اأو املتهم اأو اأي �سخ�ض ذي م�سلحة، اأن 
ت�سم للدعوى اأي �سخ�ض له م�سلحة اأو عليه التزام 
ت�سمع  اأن  املحكمة  على  )ج(  التعوي�ض  دعوى  يف 

وحرمان  الواحدة  الواقعة  يف  الق�سايا  تعدد  عليه 
امل�سرور من قبل حقوقه لعدة �سنوات69 .

ينهي  ال  بالتعوي�ض  املوؤقت  احلكم  هذا   
بني  يرتدد  امل�سرور  يجعل  املدنية، مما  اخل�سومة 
اجلنائية  املحكمة  يف  بالتعوي�ض  ويحكم  املحاكم، 
بذات  املدنية  املحكمة  اأمام  مدنية  دعوى  يرفع  ثم 

ال�سبب.
ثانيًا: يف ظل ق�نون العقوب�ت ل�شنة 1983م 
وق�نون االإجراءات اجلن�ئية ل�شنة 1983م:

ل�سنة  اجلنائية  االإجراءات  قانون  جاء  ثم   
ل�سنة  اجلنائية  االإجراءات  قانون  وتبعة  1983م 
فجعل  �سابقًا،  عليه  العمل  كان  ملا  خمالفًا  1991م 
با�سرته  اإذا  اجلنائية  للمحكمة  املدين  االخت�سا�ض 

اخت�سا�ض كامل ينهي النزاع املدين.
حماربة  اجلديد70  القانون  ا�ستهدف  وقد   
دعوى  مبا�سرة  كيفية  ونظم  االزدواجية  ظاهرة 
التعوي�ض النا�سئ من اجلرمية واأجاز اإقامتها اأمام 
للدعوى اجلنائية ن�ض عليها  تبعًا  الق�ساء اجلنائي 
على  )2()ب(  املادة  ل�سنة 1983م  العقوبات  قانون 

املبداأ العام على النحو التايل:-
تعوي�سا  امل�سرور  ال�سخ�ض  يعو�ض  »اأن   

عاداًل من �سرر نتيجة ارتكابه هذه اجلرمية«.
وبذلك ق�سى على املوقف ال�سلبي من جانب   
اأوجب  اإذ  املدين  التعوي�ض  اإزاء  اجلنائية  املحكمة 
عليها �سرورة تق�سي كل اأوجه ال�سرر وتعوي�ض 
امل�سرور تعوي�سًا �ساماًل بداًل من التعوي�ض املوؤقت. 
وحتقيقًا لهذه الغاية فقد منحت املادة 18 من قانون 
االإجراءات اجلنائية 1983 املحاكم اجلنائية �سلطات 
القا�سي اجلزئي كاملة مبعنى جواز اإ�سدار اأحكام 
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تقدمي النزاع اأمام حمكمتني، طاملا با�سرته املحكمة 
اجلنائية مينع عر�سه على املحكمة املدنية.

خ�متـــــــــــــــــــــة
ال�ساحلات  تتم  بنعمته  الذي  لله  احلمد   
وبنهاية هذا البحث خرج الباحثبالنتائج والتو�سيات 

االآتية:
اأواًل: اأهم النت�ئج:

�سبب نظر الدعوى املدنية التبعية اأمام املحكمة   /1
اجلنائية لوجود ال�سرر الناجت عن اجلرمية.

�سلطة  املدنية  اجلنائية  املحكمة  �سلطة   /2
ا�ستثنائية.

حالة  يف  ال�سودانية  املحاكم  اأعمال  ت�سارب   /3
احلكم بالرباءة.

املحكمة  اأمام  التبعية  املدنية  الدعوى  لنظر   /4
اجلنائية، البد من املطالبة بها يف ورقة االتهام 

اأو م�ستقلة اثناء اإجراءات الدعوى اجلنائية.
ثانيًا: اأهم التو�شي�ت:

نو�سي بعدم نظر الدعوى املدنية التبعية اأمام   /1
اأو  التهمة  �سطب  حالة  يف  اجلنائية،  املحكمة 
جترمي  عدم  �سببه  كان  اإذا  بالرباءة  احلكم 

الفعل.
نو�سي بتعديل ن�ض املادة )141( الفقرة )1(   /2
1991م  ل�سنة  اجلنائية  االإجراءات  قانون  من 
بينة  �سماع  بعد  للمحكمة  تبني  )اإذا  لتقراأ، 
االتهام وا�ستجواب املتهم واأن البينة ال توؤدى 
ب�سطب  اأمرًا  ت�سدر  اأن  عليها   ، اإدانته  اإىل 
فاإذا   ، املتهم  عن  واالإفراج  اجلنائية  الدعوى 
تعلق بالدعوى اجلنائية حق مايل للغري فعلى 

الفعل  املرتتب على  ال�سرر  باإثبات  املتعلقة  البينات 
املحكمة  راأت  اإذا   ) )د  التعوي�ض  اجلنائي وبتقدير 
ت�سمل  اأن  فيجب  التعوي�ض،  دعوى  لقيام  �سببًا 
)هـ(  املتهم  رد  وت�سمع  بذلك  ادعاء  االتهام  ورقة 
يف  م�سلحة،  ذي  �سخ�ض  اأي  اأو  للمتهم  يجوز 
مرحلة الدفاع، تقدمي البينات التي يراها �سرورية 
لدح�ض دعوى التعوي�ض اأو تقديره )و ( اإذا قررت 
يحدد احلكم  اأن  فيجب  بالتعوي�ض  املحكمة احلكم 
مقدار التعوي�ض ، �سواء كان ذلك م�ستقاًل اأو جزءًا 

من اأي غرامة حتكم بها املحكمة(73 .
قانون  من  و)52(   ،)51( املادتان  ن�ست   
االأحكام  تعترب  على)  1994م  ل�سنة  االثبات 
النهائيةحجة قاطعة على اخل�سوم فيما ف�سلت فيه 
وال يجوز تقدمي دليل ينق�ض تلك احلجية(، و) تتقيد 
املحكمة يف دعاوى املعامالت باحلكم اجلنائي يف 

الوقائع التي ف�سل فيها ذلك احلكم(74 . 
للغري  �سررًا  �سبب  فعل  كل  اأن  املقرر  من   
قد  الفعل  هذا  اأن  غري  بالتعوي�ض  ارتكبه  من  يلزم 
يكون جرمية يعاقب عليها القانون وين�ساأ عن ذلك 
دعويان جنائية لتوقيع العقاب واخل�سم فيها النيابة 
العامة التي متثل املجتمع، ودعوى مدنية مو�سوعها 
تعوي�ض املجني عليه واخل�سم فيها هو املجني عليه، 
ومتى ما ا�ستكمل احلكم املدين درجات التقا�سي 
يجوز  وال  احلجية،  حكم  اأخذ  نهائيًا،  و�سار 
اأو  ال�سبب  تغري  اإذا  اإال  مدنية  اأمام حمكمة  عر�سه 

اخل�سوم75.
جعلت  و1991م  1983م  لقوانني  وفقًا   
منهي  املدنية  الدعوى  يف  اجلنائية  املحكمة  حكم 
اأمر ح�سن مينع  وهذا  للنزاع،  وحا�سم  للخ�سومة 
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ال�ساملة غري موافق للمطبوع (.
املغني يف فقه االإمام اأحمد بن حنبل ال�سيباين،   -8
عبد الله بن اأحمد بن قدامة املقد�سي اأبو حممد، 
النا�سر : دار الفكر – بريوت، الطبعة االأوىل ، 

1405، )املكتبة ال�ساملة(.
وال�سوابق  لالأحكام  ال�سودانية  املو�سوعة   -9

الق�سائية- الن�سخة االإلكرتونية.
ال�سوداين  اجلنائي  للقانون  العامة  10- النظرية 
ي�ض  اأ.د.   2009 حتى  معدل  1991م  ل�سنة 
عمر يو�سف اأ�ستاذ القانون العام كلية القانون 

النيلني. – جامعة 
ل�سنة  املدنية  االإجراءات  قانون  مالمح  اأهم   -11
التدريبية  للفرتات  حما�سرات  1983م، 
لروؤ�ساء املجال�ض، مهدي حممد اأحمد – قا�سي 
ال�سودانية لالأحكام  العليا، املو�سوعة  املحكمة 

الق�سائية وال�سوابق، الن�سخة االإلكرتونية.
اأبو بكر  ال�سرائع،  ال�سنائع يف ترتيب  12- بدائع 
الدين  عالء  الكا�ساين  اأحمد  بن  م�سعود  بن 
غري  ال�ساملة  )املكتبة  587هـ(،  )املتوفى: 

موافق للمطبوع(.
13- تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، حمّمد بن 
حمّمد بن عبد الرّزاق احل�سيني ، اأبو الفي�ض ، 
بيدي، حتقيق : جمموعة  امللّقب مبرت�سى ، الزَّ

من املحققني، النا�سر : دار الهداية.
14- تاأ�سيل قانون االثبات ل�سنة 1993م، ال�سلطة 

الق�سائية، جلنة تاأ�سيل القوانني.
تنوير  �سرح   : املختار  »الدر  على  املحتار  15- رد 
اأمني بن عمر  االب�سار«، ابن عابدين ، حممد 
غري  ال�ساملة  املكتبة   ( 1252هـ(،   : )املتوفى 

موافق للمطبوع(.
االإ�سالمي  الفقه  التقديرية يف  القا�سي  16- �سلطة 
عبد  مقارنة،  تطبيقية  قانونية  فقهية  درا�سة 
الرحمن حممد عبد الرحمن �سريف، اخلرطوم، 

توجه  اأن  املتهم  عن  االإفراج  قبل  املحكمة 
�ساحب احلق باللجوء اإىل املحكمة املدنية( .

اال�ستثنائية  ال�سلطات  يف  التو�سع  عدم   /3
�سار  فعل  واأي  اجلنائية،  للمحكمة  املمنوحة 
املو�سوع  حيث  من  باجلرمية  �سلة  له  لي�ض 

والزمن يحال للمحكمة املدنية.

امل�ش�در واملراجع
القراآن الكرمي.

االأم، حممد بن اإدري�ض ال�سافعي اأبو عبد الله،   -1
النا�سر : دار املعرفة، �سنة الن�سر : 1393ه ، 
ال�ساملة غري  الن�سر : بريوت، ) املكتبة  مكان 

موافق للمطبوع(.
الدين  زين  الدقائق،  كنز  �سرح  الرائق  البحر   -2
جنيم  بابن  املعروف   ، جنيم  بن  اإبراهيم  بن 

امل�سري )املتوفى : 970هـ(.
االإجراءات  قانوين  يف  التبعية  املدنية  الدعوى   -3
اجلنائية واملدنية، )درا�سة مقارنة(، اأحمد الزين 

احمد حامد، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة.
القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م .  -4

الغنيمي  الغني  الكتاب، عبد  اللباب يف �سرح   -5
اأمني  حممود   : املحقق  امليداين،  الدم�سقي 
العربي،  الكتاب  دار   : النا�سر  النواوي، 

)املكتبة االإلكرتونية غري موافق للمطبوع(.
املب�سوط لل�سرخ�سي، تاأليف: �سم�ض الدين اأبو   -6
اأبي �سهل ال�سرخ�سي، درا�سة  بكر حممد بن 
النا�سر:  املي�ض،  الدين  حمي  خليل  وحتقيق: 
دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت، 

لبنان، الطبعة : االأوىل، 1421هـ 2000م.
الكبري،  ال�سرح  غريب  يف  املنري  امل�سباح   -7
اأحمد بن حممد بن علي الفيومي ثم احلموي، 
اأبو العبا�ض )املتوفى : نحو 770هـ(، ) املكتبة 
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2010م.
27- قانون االثبات ال�سوداين ل�سنة 1994م .
28- قانون االثبات ال�سوداين ل�سنة 1994م.

ل�سنة  ال�سوداين  اجلنائية  االإجراءات  29- قانون 
1974م.

ل�سنة  ال�سوداين  اجلنائية  االإجراءات  30- قانون 
1991م .

ل�سنة  امل�سري  اجلنائية  االإجراءات  31- قانون 
. 1952

بني  ال�سوداين  املدنية  االإجراءات  32- قانون 
الطبعة  مقارنة،  درا�سة   ، والتطبيق  التحليل 

االأوىل 1414هـ / 1994م.
ل�سنة  ال�سوداين  املدنية  املعامالت  33- قانون 

1984م.
منظور  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  34- ل�سان 
 – �سادر  دار   : النا�سر  امل�سري،  االأفريقي 

بريوت، الطبعة االأوىل.
35- جملة االأحكام الق�سائية 1983م.
36- جملة االأحكام الق�سائية 1987م.
37- جملة االأحكام الق�سائية 1997م.
38- جملة االأحكام الق�سائية 1998.

39- جملة االأحكام الق�سائية 1999م.
40- جملة االأحكام الق�سائية ل�سنة 2003م.

اجلنائي،  الق�ساء  اأمام  املدنية  الدعوى  41- مركز 
بالنق�ض  املحامي  عبيد،  روؤوف  الدكتور/ 
�سابقًا، وكيل كلية احلقوق بجامعة عني �سم�ض، 
ورئي�ض ق�سم القانون اجلنائي، الطبعة االأوىل 

2012م ، النا�سر مكتبة الوفاء القانونية.
42- معجم املناهي اللفظية ومعه فوائد يف االألفاظ، 

املوؤلف : ال�سيخ بكر بن عبد الله اأبو زيد.
االإجراءات  قانون  اجلديد  بالقانون  43- يق�سد 
اجلنائية ل�سنة 1983م وقانون العقوبات ل�سنة 

1983م.

الطبعة االأوىل 2009م
17- �سرح القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م 
عبد الله الفا�سل عي�سى قا�سي املحكمة العليا 

ورئي�ض دائرة البحث العلمي املكتب الفني.
اأحمد  اأ.  العام  الق�سم  اجلنائي  القانون  18- �سرح 
النيلني  جامعة  القانون  �ساتي–كلية  حممد 

اخلرطوم 2009م، �ض246.
اجلنائي  القانون  من  العام  الق�سم  19- �سرح 
وت�سريعا  فقها  1991م  ل�سنة  ال�سوداين 
املنعم ح�سونة  عبد  بدرية  – دكتورة  وق�ساء 
اإدارة  –رئي�ض  العليا  املحكمة  –قا�سي 

التوثيقات االحتادية .
20- �سرح قانون االثبات ال�سوداين، الربوفي�سور/ 

حاج اآدم ح�سن الطاهر.
مرحلة   ، اجلنائية  االإجراءات  قانون  21- �سرح 
توفيق  اأ�سرف  الدكتور  املحاكمة،  قبل  ما 
القانون  ق�سم  ورئي�ض  اأ�ستاذ   ، الدين  �سم�ض 
اجلنائي بكلية احلقوق بجامعة بنها ، الن�سخة 

.pdf،االإلكرتونية
22- �سرح قانون االإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م 

،د.ي�ض عمر يو�سف معدل حتى 2008م.
23- �سرح قانون االإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م، 
عبد الله الفا�سل عي�سى قا�سي املحكمة العليا 

االحتادية الطبعة ال�سابعة 2009.
24- �سرح قانون االإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م 
ملحق به تعديل 2010، بروفي�سور حاج اآدم 

ح�سن الطاهر .
حتى  معداًل  اجلنائية  االإجراءات  قانون  25- �سرح 
حديثة  ق�سائية  ب�سوابق  مدعمًا  2006م، 
عي�سى،  الفا�سل  الله  عبد  الفقهية،  وباملراجع 

قا�سي املحكمة العليا.
26- قانون االثبات 1994م ت�سريعًا وفقهًا وق�ساء، 
اجلعلي،  الله  عبد  البخاري  الربوفي�سور/ 
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ق�نون املع�مالت املدنية ال�شوداين امل�دة)138(.  -29
وت�شريع�  فقه�  1991م  ل�شنة  ال�شوداين  اجلن�ئي  الق�نون  من  الع�م  الق�شم  �شرح   -30

وق�ش�ء، مرجع �ش�بق �س303.
وت�شريع�  فقه�  1991م  ل�شنة  ال�شوداين  اجلن�ئي  الق�نون  من  الع�م  الق�شم  �شرح   -31

وق�ش�ء، مرجع �ش�بق �س303.
جملة االأحك�م الق�ش�ئية 1998م، �س40.  -32
جملة االأحك�م الق�ش�ئية 1997م، �س35.  -33

وت�شريع�  فقه�  1991م  ل�شنة  ال�شوداين  اجلن�ئي  الق�نون  من  الع�م  الق�شم  �شرح   -34
وق�ش�ء، مرجع �ش�بق �س303.

وت�شريع�  فقه�  1991م  ل�شنة  ال�شوداين  اجلن�ئي  الق�نون  من  الع�م  الق�شم  �شرح   -35
وق�ش�ء، مرجع �ش�بق �س304.

املرجع نف�شه �س304.  -36
ق��شي  عي�شى  الف��شل  الله  عبد   ، 1991م  ل�شنة  اجلن�ئية  االإجراءات  ق�نون  �شرح   -37

املحكمة العلي� االحت�دية الطبعة ال�ش�بعة 2009، �س216.
حتى  معدل  يو�شف  عمر  ،د.ي�س  1991م  ل�شنة  اجلن�ئية  االإجراءات  ق�نون  �شرح   -38

2008م، �س339.
حتى  معدل  يو�شف  عمر  ،د.ي�س  1991م  ل�شنة  اجلن�ئية  االإجراءات  ق�نون  �شرح   -39
وال�شوابق،  الق�ش�ئية  لالأحك�م  ال�شودانية  املو�شوعة  اأنظر:  �س338،  2008م، 
الن�شخة االإلكرتونية، اأهم مالمح ق�نون االإجراءات املدنية ل�شنة 1983م، حم��شرات 

للفرتات التدريبية لروؤ�ش�ء املج�ل�س، مهدي حممد اأحمد – ق��شي املحكمة العلي�.
الق�نون اجلن�ئي ال�شوداين ل�شنة 1991م امل�دة)46(.  -40

نف�س الق�نون امل�دة)3(.  -41
نف�س الق�نون امل�د)3(.  -42

وت�شريع�  فقه�  1991م  ل�شنة  ال�شوداين  اجلن�ئي  الق�نون  من  الع�م  الق�شم  �شرح   -43
وق�ش�ء – دكتورة بدرية عبد املنعم ح�شونة –ق��شي املحكمة العلي� –رئي�س اإدارة 

التوثيق�ت االحت�دية �س293.
نف�س املرجع �س293.  -44

ق�نون االإجراءات اجلن�ئية ال�شوداين ل�شنة 1991م امل�دة)102(.  -45
ق��شي  عي�شى  الف��شل  الله  عبد   ، 1991م  ل�شنة  اجلن�ئية  االإجراءات  ق�نون  �شرح   -46

املحكمة العلي� االحت�دية الطبعة ال�ش�بعة 2009، �س128.
ج�معة  الق�نون  �ش�تي–كلية  حممد  اأ.اأحمد  الع�م  الق�شم  اجلن�ئي  الق�نون  �شرح   -47

النيلني اخلرطوم 2009م، �س246.
اأ.د.   2009 حتى  معدل  1991م  ل�شنة  ال�شوداين  اجلن�ئي  للق�نون  الع�مة  النظرية   -48

ي�س عمر يو�شف اأ�شت�ذ الق�نون الع�م كلية الق�نون – ج�معة النيلني، �س250.
ق�نون االثب�ت ال�شوداين ل�شنة 1994م امل�دة)30(.  -49

وت�شريع�  فقه�  1991م  ل�شنة  ال�شوداين  اجلن�ئي  الق�نون  من  الع�م  الق�شم  �شرح   -50
وق�ش�ء، مرجع �ش�بق �س307.

املو�شوعة ال�شودانية لالأحك�م وال�شوابق الق�ش�ئية- الن�شخة االإلكرتونية.  -51
جملة االأحك�م الق�ش�ئية 1999م، �س60.  -52

املب�شوط لل�شرخ�شي، ت�أليف: �شم�س الدين اأبو بكر حممد بن اأبي �شهل ال�شرخ�شي،   -53
والن�شر  للطب�عة  الفكر  دار  الن��شر:  املي�س،  الدين  حمي  خليل  وحتقيق:  درا�شة 

والتوزيع، بريوت، لبن�ن، الطبعة : االأوىل، 1421هـ 2000م، 132/26.
الك��ش�ين عالء  اأحمد  بن  بكر بن م�شعود  اأبو  ال�شرائع،  ترتيب  ال�شن�ئع يف  بدائع   -54

الدين )املتوفى : 587هـ(، 155/15. .) املكتبة ال�ش�ملة غري موافق للمطبوع(.
: حممود  املحقق  امليداين،  الدم�شقي  الغنيمي  الغني  عبد  الكت�ب،  �شرح  اللب�ب يف   -55
غري  االإلكرتونية  320/1.)املكتبة  العربي،  الكت�ب  دار   : الن��شر  النواوي،  اأمني 
الن�شخة  الق�ش�ئية-  وال�شوابق  لالأحك�م  ال�شودانية  للمطبوع(.املو�شوعة  موافق 

االإلكرتونية.
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 ، االأمر  اأ�سدرت  التي  املحكمة  اأمام  التظلم  طريق 
ورفعه اأمام املحاكم االإ�ستئنافية ، واأن تكون هنالك 
فر�سة للمتظلم اإذا مل يح�سر اجلل�سة االأوىل لنظر 

التظلم ، اإذا كانت له اأ�سباب كافية ومقنعة لغيابه.
مقدمـــــــــــــة

وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  لله  احلمد   
اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  املر�سلني  اأ�سرف  على 

و�سحبه اأجمعني.وبعد 
ن�ض امل�سرع ال�سودانيوالأول مرة يف قانون   
االإجراءات املدنية ل�سنة 1983م " تعديل 2016م " 
املخت�سة  املحكمة  التي ت�سدرها  االأداء  اأوامر  على 
يف مواجهة املدين " املدعى عليه " مل�سلحة الدائن 
فيما يتعلق باملطالبات املالية املتعلقة بالنقود، وذلك 
خا�سة  وباإجراءات   ، الطرفني  بني  مواجهة  دون 
العادية،  املدنية  الدعوى  اإجراءات  عن  تختلف 
التي تتمثل يف توفري  العدالة  حتقيقًا القت�ساديات 
الوقت واجلهد للطرفني واملحاكم ب�سرط ثبات هذا 
الدين يف ال�سند املقدم من ِقبل الدائن " املدعي" . 

اأهداف البحث:
يهدف هذا البحث اإىل :

و�سروط  وطبيعتها  االأداء  اأوامر  مفهوم  بيان   /1
اإ�سدارها.

معرفة املحكمة املخت�سة باإ�سدار اأوامر االأداء   /2
، واإجراءات نظر هذه االأوامر اأمامها .

اإ�سدار  التقديرية يف  املحكمة  �سلطة  تو�سيح   /3
اأوامر االأداء اأو االمتناع عن اإ�سدارها.

م�شتخل�س البحث
املو�سوعات  من  االأداء  اأوامر  تعترب   
االإجراءات  قانون  التي ترد الأول مرة يف  اجلديدة 
املدنية ل�سنة 1983م تعديل 2016م ، ويتناول هذا 
و�سروطها  وطبيعتها  االأوامر  هذه  مفهوم  البحث 
واملحكمة املخت�سة باإ�سدار هذه االأوامر ، و�سلطتها 
نظر  واإجراءات  عنها،  االمتناع  اأو  اإ�سدارها  يف 
اأو  االأوامر  هذه  من  التظلم  وكيفية   ، الدعوى  هذه 
وتعترب   ، تنفيذها  وطرق  وحجيتها   ، ا�ستئنافها 
اإنها تختزل  هذه االأوامر من االأهمية مبكان بحيث 
املطالبة الق�سائية للدائن  " املدعي" باتباع اإجراءات 
خا�سة غري مطولة، ودون مواجهة بينه وبني املدين 
" املدعى عليه" ، وهذا بال �سك يوؤدي  اإىل حتقيق 
اقت�ساديات العدالة املتمثلة يف توفري الوقت واجلهد 

للمحاكم واالأطراف.
اال�ستقرائي  املنهج  البحث  اتبع  وقد   
الو�سفي التحليلي وذلك بتتبع هذه املواد يف مظاّنها 
وحتليلها وو�سفها ومقارنتها مع الت�سريعات املماثلة 

ما وجدنا لذلك �سبياًل .
اأهمها:  نتائج  اإىل  البحث  تو�سل  وقد   
ت�سهيل  هو  االأداء  اأوامر  ت�سريع  من  الهدف  اأن 
االإجراءات للطرف الدائن القت�ساء حقه ، واأن حمل 
تقت�سر  ال�سوداين  الت�سريع  االأداء يف  اأمر  دعوى 
على املطالبة بالنقود فقط ، اأما التو�سيات : فيو�سي 
اأمر  ا�ستئناف  يف  للمدين  الفر�سة  باإتاحة  الباحث 
واإلغاء   ، املعتادة  التقا�سي  درجات  وفق  االأداء 
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الت�سريع  يف  االأداء  اأوامر  طبيعة  هي  ما  	•
ال�سوداين والت�سريعات املقارنة ؟

؟ االأداء  اأوامر  �سروط  هي  ما  	•
اأو  االأوامر  اإ�سدار  يف  املحكمة  �سلطة  مدى  	•

عدمها .
اأو  االأداء  اأوامر  من  التظلم  يتم  كيف  	•

ا�ستئنافها؟
مدى حجية اأوامر االأداء يف مواجهة االأطراف  	•

اأو الغري .
؟ االأداء  اأوامر  تنفيذ  يتم  كيف  	•

منهج البحث :
املنهج  هذا  بحثه   يف  الباحث  اتبع   
والذي   ، املقارن  التحليلي  الو�سفي  اال�ستقرائي 
يعتمد على تتبع معلومة البحث يف مظانها االأ�سلية 
، ثم و�سفها، وحتليلها ، معتمدًا على هذا الو�سف، 

ومقارنتها، وترجيحها اأن اقت�سي االأمر ذلك . 
هيكل البحث :

ق�ّسم الباحث هذا البحث اإىل مقدمة وخم�سة   
مباحث وخامتة ، وذلك على النحو التايل : 

واأهميته  البحث  اأهداف  على  وت�ستمل   : مقدمة 
وم�سكلته ومنهجه وهيكله .

وطبيعتها  االأداء  اأوامر  مفهوم  االأول:  املبحث 
و�سروطها.

املبحث الثاين: املحكمة املخت�سة بدعوى اأمر االأداء 
واإجراءات نظر الدعوى.

املبحث الثالث : اإ�سدار  اأمر االأداء اأو االمتناع عن 
اإ�سداره.

املبحث الرابع: التظلم من اأمر االأداء وا�ستئنافه .
املبحث اخلام�ض : حجية اأمــــر االأداء وتنفيذه.

وطريقة   ، االأداء  اأوامر  من  التظلم  كيفية   /4
ا�ستئنافها.

مدى حجية اأوامر االأداء ، وطرق تنفيذها.  /5
اأهمية البحث :

تربز اأهمية هذا البحث يف : 
ت�سهيل  يف  ال�سوداين  امل�سرع  حكمة  بيان   /1
االإجراءات املدنية للدائن يف اقت�ساء حقه ِقبل 
ثابتة  معّينة  نقودًا  احلق  هذا  كان  اإذا  املدين 
وذلك   ، القانونية  ال�سروط  فيه  تتوافر  ب�سنٍد 
املحكمة  من  االأداء  اأوامر  اإ�سدار  خالل  من 

املخت�سة يف مواجهة املدين.
الوقوف على�سروط  حمل احلق املطالب به من   /2

حيث طبيعته واإثباته .
مدى �سلطة املحكمةيف اإ�سدار اأوامر االأداء اأو   /3

االمتناع عن اإ�سدارها.
بيان طريق التظلم اأو اال�ستئناف الأوامر االأداء،   /4

واملحكمة املخت�سة بذلك .  
م�شكلة البحث :

تكمن م�سكلة هذا البحث يف اأنه بيان مفهوم   
ال�سوداين  الت�سريع  يف  وطبيعتها  االأداء  اأوامر 
والقوانني املقارنة ، مع التعر�ض ل�سروط اأوامر االأداء 
�سواء كانت متعلقة مبحل احلق مو�سوع املطالبة اأم 
بطريقة اإثباته ، واإي�ساح �سلطة املحكمة يف اإ�سدار 
نظر  اإجراءات  بيان  مع   ، عدمها  اأو  االأداء  اأوامر 
، وكيفية  املخت�سة  املحكمة  اأمام  االأداء  اأمر  دعوى 
 ، بذلك  املخت�سة  االأداء واملحكمة  اأوامر  التظلم من 

وحجية اأوامر االأداء ، وطرق تنفيذها .
وتتفرع عن هذه امل�سكلة االأ�سئلة االآتية : 

؟ االأداء  اأوامر  مفهوم  هو  ما  	•
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ومبا اأن االأمر يف اللغة يق�سد به احلادثة،   
فيت�سح   ، وق�ساوؤه  ال�سيء  اأداء  به  يق�سد  واالأداء 
من هذه التعريفات اأن اأوامر االأداء يف اللغة يق�سد 
بها االأوامر ال�سادرة بق�ساء �سيء معّيناأو ت�سليمه 

اأو تو�سيله اأو اأدائه.
الفرع الثاين :

مفهوم اأوامر االأداء يف  االإ�شطالح الفقهي :
الفقهي، هي:  االإ�سطالح  االأداء يف  اأوامر   
باأداءما  "القا�سي"  احلاكم  من  ال�سادرة  االأوامر 
اأداوؤه  يجب  ما  كل  من  املدين  ذمة  يف  ثابتًا  يكون 
بو�سفه ال بنف�سه، وت�سمى بدعوى الدين6، وي�سرتط 
ل�سحة دعوى الدين خم�سة �سروط هي : بيان جن�سه 

ومقداره ونوعهو�سفته و�سببه7.
ليكون  ال�سروط  هذه  بيان  من  والغر�ض   
املدعى به " حمل احلق" معلومًا حتى ميكن الق�ساء 
به ، واإلزام املدعى عليه باأدائه ، وِذكرمُ القدر واجلن�ض 
البد منه الأن التعريف ال يكون بدونهما ، اأما ال�سفة 
اأو النوع فقد ي�ستغنى منهما اإذا وجدت قرائن تدل 
منه  البد  الدين  �سبب  ذكر  وا�سرتاط   ، ذلك  على 
الختالف االأحكام باختالف االأ�سباب ، واخل�سم يف 
دعوى الدين هو املدين الأن الدين يف ذمته هو ، وقد 
ينوب عنه يف اخل�سومة وكيله اأو و�سّيه اأو ولّيه ، 
واإذا كان اخل�سم هو املدين االأ�سلي ثبت الدين يف 
مواجهته اإما باالإقرار اأو النكول اأو اأي بينة اأخرى، 
ــــ  عليه  املحجوز  على  الوالية  له  اخل�سم  كان  واإذا 
يثبتاإاّل  ال  احلالة  هذه  يف  الدين  فاإن  ـــ  الدين  حمل 

بالبينة8.
الفرع الثالث :

النتائج  اأهم  على  وت�ستمل   : البحث  خامتة 
والتو�سيات .

املبحث االأول
مفهوم اأوامر االأداء وطبيعته� و�شروطه�

املطلب االأول
مفهوم اأوامر االأداء يف اللغة واالإ�شطالح

الفرع االأول :
تعريف اأوامر االأداء يف اللغة:

اأََمَره  ْهِي  النَّ نقي�ض  االأمر   : االأَْمرمُ  تعريف  اأواًل: 
َر  فاأْمَتَ واإِمارًا  اأَْمرًا  ه  رمُ َياأْممُ  ، اإِياه  واأَمره   ، واأََمَرهمُ  به 
 

مِّ
لَِرب لَِم  لُِنسنْ {َوُأِمرنْنَا  وجل  عز  قال  اأَْمَره،  َقِبَل  اأَي 

َأمنُْر  {َأَتى   : وجل  عز  وقوله   ،)71 )االأنع�م:  النَْعاَلَِي} 
ِرُكوَن}  ا ُيشنْ َتعنِْجُلوُه ُسبنَْحاَنُه َوَتَعاىل َعمَّ ِ َفاَل َتسنْ اللهّ
)النحل: 1( ، اأي اأَْمرمُ اللِه ما وَعدهم به من املجازاة على 

 ، اأَمرًا  بكذا  ه  واأَمرتمُ العذاب2،  اأَ�سناف  من  كفرهم 
واجلمع االأَواِمرمُ ، واالأَِمريمُ ذو االأَْمر واالأَمريمُ االآِمر ، 
همُ  ورمُ ور ، يقال اأَْمرمُ فالٍن م�ستقيٌم واأمُممُ واالأَْمرمُ واحدمُ االأمُممُ

م�ستقيمٌة ، واالأَْمرمُ احلادثة واجلمع اأمُموٌر3.
ث�نيً� : تعريف االأداء : )اأدى( ال�سيء قام به ، واأدى 
الدين ق�ساه ، واأدى ال�سالة قام بها لوقتها ، واأدى 
؛  َق�ساهمُ   : َتاأِْدَية  َدْيَنه  ى  اأَدَّ  ، اإليه4  اأو�سله  ال�سيء 
ِدَيًة.  عليهاأَداًءوَتاأْ ما  ى  اأَدَّ  : ويقالمُ   ، االأَداءمُ  واال�سممُ
َلُكمنْ  ي 

مِّ
إِن  ِ اللَّ ِعَباَد  إَِليَّ  وا  َأدُّ {َأننْ   : تعاىل  وَقْولمُه 

َبني  اإيلَّ  �َسلرِّموا   : اأَي   ،)18 )الدخ�ن:  َأِمٌي}  َرُسوٌل 
همُ به يا عباَد  وا اإيلَّ ما اأََمَركم اللَّ اإ�ْسراِئيل ؛ واملَْعَنى اأَدُّ
ه ،  ْيتمُ له واإليهمن َحقرِّ م ، ويقالمُ :تاأَدَّ ِه فاإينرِّ َنِذيٌر لكمُ اللَّ

ه5. ْيتمُ ه و َق�سَ اأَياأدْيتمُ
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ــــــ  عادية  بخ�سومة  تنتهي  االأداء  اأوامر  لنظام 
اإاّل  يتمخ�ض  لن  النظام  هذا  فاإن  ـــــ  كاملة  مواجهة 
عن �سياع الوقت واجلهد وامل�ساريف بالن�سبة اإىل 

املحاكم اأو اأطراف اخل�سومة.
املطلب الثاين

طبيعة اأوامر االأداء 
اأمر  طبيعة  حول  القانوين  الفقه  اختلف   
االأداء، فالبع�ض يرى اأنه عمل ق�سائي يف م�سمونه 
واأمر على عري�سة يف اإجراءاته و�سكله12 ، والبع�ض 
االآخر وهو الغالب يرى اأن اأمر االأداء عمل ق�سائي 
يف م�سمونه ، ذلك اأنه يف�سل يف دعوى اإلزام13 ، 
ولكن هذا الراأي اختلف حول حتديد طبيعة ال�سكل 
الذي يخ�سع له اأمر االأداء ، فمن قائل باأنه اأمر على 

عري�سة14، ومن قال اأنه يف حقيقته حكم15.
عمل  هو  االأداء  اأمر  اأن  الباحث  ويرى   
ويرتب  الق�سائي  العمل  مقومات  كل  له  ق�سائي، 
فيه،  املق�سي  االأمر  حجية  يحوز  فهو  اآثاره،  نف�ض 
الق�سائي  كاحلكم  متامًا  التنفيذية  القوة  ويحوز 
عن  يختلف  ولكنه   ، اإلزام  دعوى  ي�سدر يف  الذي 
احلكم يف اأنه يف�سل يف دعوى ذات طبيعة خا�سة؛ 
بعد  قرار ي�سدر  اإىل  ترمي  العادية  الدعوى  اإن  اإذ 
ترمي  فهي  االأداء  اأمر  دعوى  اأما  كامل،  حتقيق 
ونتيجة   ، كامل  غري  حتقيق  بعد  ي�سدر  قرار  اإىل 
اإجراءات  هي  االأداء  خ�سومة  اإجراءات  فاإن  لهذا 
فاإجراءات   ، العادية  تختلف عن اخل�سومة  خا�سة 
عن  يختلف  خا�سًا  هيكاًل  تعطي  االأداء  خ�سومة 
هيكل اإجراءات خ�سومة االإلزام العادي التي تنتهي 
بحكم اإلزام ، كما اأنها تختلف عن هيكل اإجراءات 
لي�ض  االأداء  فاأمر  ولهذا   ، العرائ�ض  على  االأوامر 

مفهوم اأوامر االأداء يف  االإ�شطالح الق�نوين:
اأوامر االأداء يف االإ�سطالح القانوين هي:   
تلك االأوامر التي ت�سدر من املحكمة املخت�سة باإلزام 
" املدين" املدعى عليه  بدفع مبلغ معنّي ثابت ب�سنٍد 
دون  املدعي  الدائن"   " مل�سلحة  ومقدارًا  و�سفًا 
مواجهة9 ، فامل�سرع قّدر اأن بع�ض الديون ال يحتاج 
حتقيقها اإىل مواجهة بني الطرفني ، الأن املدين لي�ض 
هذا  واأ�سا�ض   ، الدائن  اإدعاء  به  يعار�ض  ما  لديه 
التقدير هو ثبوت هذا الدين بالكتابة ، وهذا الثبوت 
امل�سرع عدم  راأي  ، ولهذا  الدين  يغلب معه حتقيق 
الإجراءات  الديون  بهذه  املتعلقة  الدعاوى  اإخ�ساع 
يتم  كاماًل  تقت�سي حتقيقًا  التي  العادية  اخل�سومة 
وفقًا ملبداأ املواجهة واكتفى باإجراءات حتقيق جزئي 
اإعالن  دون  يتم  للدين  املثبت  ال�سند  اأ�سا�ض  على 
املدعى عليه ، ويف�سل يف هذهالدعوىبتحقيق غري 
كامل، يتناول كاًل من الواقع والقانون10 ، اأما اإذا 
الدائن  حق  من  التاأكد  �سبيل  يف  القا�سي  احتاج 
عليه  املدعى  فيه  ي�سمع  كامل  حتقيق  اإجراء  اإىل 
فاإنه ينظرها اأمامه ، اأو يحيلها لتنظر اأمام املحكمة 
وفقًا  عليه  واملدعى  املدعي  بني  مواجهة  املخت�سة 

لالإجراءات العادية11 .
ومفاد نظام اأوامر االأداء اأنه واإن بداأت فيه   
اقت�ست  اإذا  ينتهي  فاإنه  مواجهة  دون  االإجراءات 
خ�سومة  تو�سف  ولهذا   ، كاملة  مبواجهة  العدالة 
اأنها  اأي   ، حمتملة  مواجهة  خ�سومة  باأنها  االأداء 
ميكن اأن تقود اإىل مواجهة كاملة يف حالة اإ�سدار 
اأو رف�ض اأمر االأداء، على اأنه يالحظ اأن فائدة هذا 
النظام " اأوامر االأداء" ال تظهر اإاّل اإذا انتهت دون 
تخ�سع  دعوى  كل  كانت  اإذا  اأنه  ذلك   ، مواجهة 
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يحدد اإجراءات معينة يتعنّي على الدائن �سلوكها يف 
املطالبة بحقه متى توافرت فيه �سروط معّينة اأوجبها 
باالإجراءات  الدعوى  هذه  رفعت  واإذا   ، القانون 
العادية ، فمعنى ذلك اأن املدعي " الدائن" مل ي�سلك 
 ، حقه  القت�ساء  القانون  فر�سها  التي  االإجراءات 
االأمر  ويكون   ، باطاًل  عندئٍذ  الدعوى  رفع  فيكون 
كما لو اتبع الدائن للحجز على عقارات مدينه طريق 
اأن تق�سي بالبطالن  حجز املنقول ، وعلى املحكمة 
التقا�سي  اإجراءات  �سلوك  لتعلق  نف�سها  تلقاء  من 
قبول  بعدم  عندئٍذ  املحكمة  فتحكم   ، العام  بالنظام 
رفع  ويزول  االإجراءات17،  عيب  ب�سبب  الدعوى 
قطع  فيها  مبا  اآثار  من  عليه  يرتتب  وما  الدعوى 
التقادم ، ويكون على الدائن اإذا اأراد رفع الدعوى 
فاإذا   ، االأداء  اأوامر  طريق  اإىل  يلجاأ  اأن  جديد  من 
بعدم  املحكمة  من  ال�سادر  احلكم  الدائن  ا�ستاأنف 
القبول ، وقبلت املحكمة االإ�ستئنافية الطعن واألغت 
االإ�ستئنافية  املحكمة  على  فاإن   ، امل�ستاأنف  احلكم 
اإعادة الدعوى اإىل حمكمة اأول درجة لنظرها وفقًا 
لالإجراءات العادية ، اإذ اإن حمكمة اأول درجة وقد 
واليتها  ا�ستنفدت  قد  تكون  ال  القبول  بعدم  ق�ست 

بنظر الدعوى.
ووجوب اإتباع الدائن لنظام اأوامر االأداء ال   
يكون اإاّل اإذا اأراد رفع الدعوى كدعوى اأ�سلية، اأما 
اإذا قّدمها كدعوى فرعية فاإنها تقدم وفقًا الإجراءات 

الدعوى العادية18.
وال ترفع دعوى اأمر االأداء اإذا كان املدعي   
االحتادية  الدولة  اأجهزة  من  جهاز  عليه  املدعى  اأو 
اأو الوالئية اأو املحلية ، اأو �سد موظف عام عن فعل 
ن�سب اإليه ب�سفته اأو اأثناء قيامه بواجبات وظيفته اأو 

اأمرًا  لي�ض  اأنه  كما   ، حكمًا  و�سكله  اإجراءاته  يف 
على عري�سة ، اإمنا هو عمل ق�سائي ي�سدر نتيجة 

خ�سومة ق�سائية خا�سة يف �سكل خا�ض .
قواعد  خالل  من  وا�سحًا  يبدو  وهذا   
يف  ت�سابهت  واإن  فهي   ، االأداء  اأوامر  واإجراءات 
بع�سها مع قواعد االأحكام اأو مع قواعد االأوامر على 
العرائ�ض ، اإاّل اأنها حتتفظ بكيانها املتمّيز ، ونتيجة 
م الأوامر االأداء  لهذا فاإن اأي نق�ض يف الت�سريع املنظرِّ
يجب الرجوع فيه اإىل ما يقت�سيه نظام اأوامر االأداء 
وال  االأحكام  قواعد  اإىل  يرجع  فال   ، جمموعه  يف 
اإىل تلك املتعلقة باالأوامر على العرائ�ض ما مل تكن 

مت�سقة مع هذا النظام.
وتذهب بع�ض الت�سريعات التي تاأخذ بنظام   
للدائن،   اختياريًا  طريقًا  جعله  اإىل  االأداء  اأوامر 
وبالتايل فاإن للدائن احلق يف ا�ست�سدار اأمر اأداء ، 

اأو رفع دعوى بالطريق العادي16.
ل�سنة  املدنية  االإجراءات  قانون  جعل  وقد   
1983م تعديل 2016م " نظام اأوامر االأداء طريقًا 
اإجباريًا ، فقد جاءيف ن�ساملادة 38 /اأمنه ، على اأنه: 
الدعـوى،  العامـــة يف رفــع  القواعد  " ا�ستثناءًا من 
ودون امل�سا�ض باأحكام املادة 33)4(،  فـي الدعاوى 
الدائن  اإذا كان حق  املتعلقة بنقود معينة مبقدارها 
الدائن  على  يجب   ، االأداء  وحل   ، بالكتابة  ثابتًا 
املخت�سة  املحكمة  اأمام  دعواه  عري�سة  يقدم  اأن 

ال�ست�سدار اأمر االأداء".
ملن  يجوز  ال  اإنه  الن�سف  لهذا  وا�ستنادًا   
اأعاله  اأداء  اأمر  تتوافر يف حقه �سروط ا�ست�سدار 
باالإجراءات  الدين  بهذا  املطالبة  يرفعدعوى  اأن 
االأداء  باأوامر  باأخذه  ال�سوداين  ،فامل�سرع  العادية 
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اأن  يجب  االأداء20:  حال  احلق  يكون  اأن   : ث�نيً� 
يكون احلق حال االأداء ، اأي اأاّل يكون احلق معلقًا 
احلق  الأن  وذلك   ، اأجل  اإىل  م�سافًا  اأو  �سرط  على 
غري حال االأداء ال جتوز املطالبة به ق�ساء ، وطلب 
يجوز  ال  وبالتايل   ، ق�سائية  مطالبة  االأداء هو  اأمر 
هذا  ومفاد   ، اأداوؤه  يحل  مل  حق  باأداء  التكليف 
التكليف  عند  االأداء  يكون حال  اأن  يجب  اأن احلق 
اأكد  وقد   ، االأداء  طلب  تقدمي  عند  ولي�ض  بالوفاء 
امل�سرع هذا باقت�سائه �سبق تكليف املدين بالوفاء ، 
حيث ن�ست املادة 38 ب منقانون االإجراءات املدنية 
ل�سنة 1983م تعديل 2016مبقولها : " يجب على 
الدائن اأن يخطر املدين كتابة بالوفاء خالل فتــــــــــــــرة 
اأمر  بعري�سة  يتقدم  اأن  قبل  اأيام  �سبعة  عن  تقل  ال 

االأداء.
ث�لثً� : اأن يكون حمل احلق معنّي املقدار : تن�ض 
1983م  املدنية  االإجراءات  قانون  من  38اأ  املادة 
فـي    ... " اأنه  منها على  )تعديل 2016م( يف جزٍء 
الدعاوى املتعلقة بنقود معينة مبقدارها..." ، وهذا 
يعني اأنه يجب اأن يتوافر يف النقود التي يطالب بها 
نافيًا  تعيينًا  اأن يكون مقدارها معّينًا  الدائن مدينه 
االإلزام  الدعوى  هذه  فائدة  الأن  الفاح�سة،  للجهالة 
بوا�سطة احلجة " �سند الكتابة" وال يتحقق االإلتزام 

يف املجهول .
للحماية  حماًل  احلق  حمل  يكون  اأن   : رابعً� 
الدعوى  رفع  هو  االأداء  اأمر  طريق  القانونية21: 
اأي  الإ�سدار  يجب  لذلك   ، خا�سة  باإجراءات  ولكن 
توجد  اأن  العامة  للقواعد  وفقًا  الدعوى  لقبول  اأمر 
قاعدة قانونية حتمي احلق الذي يتم�سك به املدعي ، 
واأن تثبت الوقائع التي تنطبق عليها قاعدة احلماية، 

اأعاله بقولها  املادة  اإليه  اأ�سارت  ب�سببها ، وهذا ما 
"... ودون امل�سا�ض باأحكام املادة 33)4("  ، وذلك 
الدولة  اأجهزة  �سد  اأو  من  ترفع  التي  الدعوى  الأن 
اأو املوظفني العموميني لها اإجراءات خا�سة تختلف 
عن اإجراءات اخل�سومة العادية �سواء كانت متعلقة 
ولذلك   ، العادية  الدعوى  اأمباإجراءات  اأداء  باأوامر 

ا�ستثناها امل�سرع من نظام اأوامر االأداء.
املطلب الثالث

�شروط اأوامر االأداء19
تخ�سع اأوامر االأداء التي ترمي اإىل حماية   
حق الدائن اإىل �سروط معينة ، بع�سها يتعلق بطبيعة 

احلق ، واالآخر باإثباته ، وذلك على النحو التايل : 
الفرع االأول :

�شروط اأوامر االأداء التي تتعلق بطبيعة ب�حلق : 
من  مبلغًا  به  املطالب  احلق  حمل  يكون  اأن   : اأواًل 
االإجراءات  منقانون   ) )38اأ  املادة  تن�ض   : النقود 
املدنية ل�سنة 1983م تعديل 2016م باأنه: "ا�ستثناءًا 
من القواعد العامـــة يف رفع الدعوى، ودون امل�سا�ض 
باأحكام املادة 33)4(، فـي  الدعاوى املتعلقة بنقود 
معّينة مبقدارها اإذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابةوحل 
االأداءيجب على الدائن اأن يقدم عري�سة دعواه اأمام 
هذا   ، االأداء"  اأمر  ال�ست�سدار  املخت�سة  املحكمة 
دعوى  يف  به  املطالب  احلق  حمل  اأن  يبنّي  الن�ض 
، كاأن  نقودًا معّينة مبقدارها  اأن يكون  االأداء يجب 
ثمنًا  جنيه  اآالف  ع�سرة  بدفع  مدينه  الدائن  يطالب 
املطالبة على هذا  اأن تن�سب  للمبيع، وبالتايل يجب 
احلق وحده وهو دفع مبلٍغ من النقود، وال يلزم اأن 
العقد  هو  املطالبة  يف  للحق  املن�سىء  ال�سبب  يكون 
فقط ، فقد يكون �سببًا اآخرًا من�سئًا للحق.
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املبحث الثاين
املحكمة املخت�شة بدعوى اأمر االأداء 

واإجراءات نظر الدعوى
املطلب االأول

املحكمة املخت�شة بدعوى اأمر االأداء
ترفع  التي  االأداء  اأمر  دعوى  يف  تطبق   
واملحلي  النوعي  االخت�سا�ض  قواعد  املحاكم  اأمام 
املدنية  االإجراءات  قانون  عليها  ن�ض  التي  والقيمي 
ل�سنة 1983م "تعديل 2016م"، والتي تنطبق على 
العادية،  باالإجراءات  ترفع  التي  املدنية  الدعاوي 
ومعنى ذلك اأن دعوى اأمر االأداء ترفع اأمام املحكمة 
املخت�سة نوعيًا ، ويبداأ املدعي"الدائن" برفع دعواه 
اأن تكون هذه  ، ويجب  االأدنى درجة  املحاكم  اأمام 
القيمي من  املحكمة  الدعوى داخلة يف اخت�سا�ض 
الدعوى  هذه  اأن  اإىل  اإ�سافة   ، املالية  قيمتها  حيث 
للقاعدة  وفقًا  عليه  املدعى  اإقامة  مكان  يف  ترفع 

العامة مامل ين�ض القانون على غري ذلك23. 
املطلب الثاين

اإجراءات نظر دعوى اأمر االأداء 
يجب  اخل�سومة  اإجراءات  يف  البدء  قبل   
على املدعي "الدائن" اأن يخطر املدعى عليه"املدين" 
كتابة بالوفاء خالل فتـرة ال تقل عن �سبعة اأيام، وذلك 
قبل اأن يتقدم املدعي بعري�سة اأمر االأداء ، ويف ذلك 
تن�ض املادة 38/ب من قانون االإجراءات املدنية ل�سنة 
1983م تعديل 2016م"بقولها : "يجب على الدائن 
تقل  ال  فتــرة  خالل  بالوفاء  كتابة  املدين  يخطر  اأن 
عن �سبعة اأيام قبل اأن يتقدم بعري�سة اأمر االأداء"، 
وعلة الن�ض يف ذلك حتى ال يفاجاأ املدعى عليه باأمر 
االأداء ، وحتى يعطى فر�سة للوفاء اختيارًا قبل رفع 

ولهذا يجب اأاّل يكون احلق املطالب به خارج حمل 
كما   ، مثاًل  قمار  بدين  كاملطالبة  القانونية  احلماية 
يجب اأاّل تكون الوقائع املعرو�سة على القا�سي من 
املدعي خمالفة للوقائع املعروفة التي تعترب معلومات 
النظر  القا�سي ب�سرف  اإليها  ي�ستند  والتي   ، عامة 

عن التم�سك بها من املدعي عليه.
الفرع الث�ين :

�شروط اأوامر االأداء التي تتعلق ب�إثب�ت احلق22:
ويف  بالكتابة،  ثابتًا  احلق  يكون  اأن  يجب   
املدنية  االإجراءات  قانون  املادة 38اأ من  ذلك تن�ض 
من  "اإ�ستثناءًا  اأنه:  على  )تعديل 2016م(  1983م 
امل�سا�ض  الدعـوى، ودون  فـي رفـع  العامـــة  القواعد 
املتعلقة  الدعاوى  فـي     ،)4(33 املادة  باأحكام 
ثابتًا  الدائن  حق  كان  اإذا  مبقدارها  معينة  بنقود 
يقدم  اأن  الدائن  على  يجب   ، االأداء  وحل  بالكتابة، 
ال�ست�سدار  املخت�سة  املحكمة  اأمام  دعواه  عري�سة 
اأمر االأداء" ، ومق�سود هذا الن�ض اأن يكون احلق 
املدين  من  موقعة  عرفية  اأو  ر�سمية  ورقة  يف  ثابتًا 
" املدعى عليه" ، ذلك اأن الكتابة هي التي افرت�ض 
معها امل�سرع عدم احلاجة اإىل حتقيق كامل ، فاإذا 
مل يتوافر توقيع املدين على الورقة فاإنها ال ت�سلح 
ت�سلح  كانت  ولو   ، االأداء  اأمر  اأ�سا�سًا ال�ست�سدار 
الورقة  تكون  اأن  ويجب   ، بالكتابة  ثبوت  كمبداأ 
بجميع  للحق  املن�سئة  الوقائع  على  للداللة  �ساحلة 
�سفاته التي تربر اتباع طريق اأوامر االأداء ، ولهذا 
فاإنه يجب اأن يبني من الورقة اأن احلق حال االأداء 

معني املقدار.
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اأمر  ل�سدور  القانون  يتطلبها  التي  ب�سروطه  احلق 
االأداء ، وبذلك ي�ستطيع القا�سي من خالل اإطالعه 
وحتقق  احلق  وجود  من  التاأكد  ال�سند  هذا  على 
�سروطه ، كذلك على املدعي اإرفاق ال�سند الذي يثبت 
قيامه باإخطار املدعى عليه بالوفاء قبل رفع عري�سة 
اأمر االأداء ، اإذ اإن عبء اإثبات حدوث االإخطار يقع 
على عاتق املدعي ، ويجب على املدعي كذلك اإرفاق 
امل�ستندات املوؤيدة لطلبه اإن وجدت ، ومثالها احلجز 
باالأداء  اأمر  ا�ست�سدار  املطلوب  كان  اإذا  التحفظي 
وب�سحة احلجز ، وكذلك امل�ستندات التي تثبت وفاء 
الدائن بالتزامه املقابل اأو بتحقق ال�سرط ، اإذا كان 

احلق املطالب به معلقًا على �سرط .
على  امل�ستحق  الر�سم  دفع  املدعي  وعلى   
املادة  تن�ض  ذلك  ويف   ، قبولها  عند  العري�سة 
38/ج/2 منقانون االإجراءات املدنية ل�سنة 1983م 
تعديل 2016م : "عند قبول العري�سة ي�سدر االأمر 
وت�سدر  للدعوى  املقرر  الر�سم  ن�سف  ب�سداد 
املحكمة اأمر االأداء خالل ثالثة اأيام على االأكرث من 

تاريخ قبول العري�سة" .
تقدمي  عند  االإجرائية  االأهلية  توافر  ويجب   
العري�سة لي�ض فقط من ِقبل املدعي بل اأي�سًا من ِقبل 
املدعى عليه ، ولهذا يكون باطاًل االأمر الذي ي�سدر 

�سد القا�سر25.

الدعوى �سده وا�ست�سدار اأمر باأداء احلق، ويعترب 
 ، االأداء  اأمر  ل�سدور  �سرطًا  بالوفاء  املدين  اإخطار 
عدم  فاإن  ولهذا   ، العري�سة  ل�سحة  �سرطًا  ولي�ض 

القيام به ال يوؤدي اإىل بطالن العري�سة24.
اأما اإجراءات رفع دعوى اأمر االأداء فتتمثل   
يف اأن يتقدم الدائن بعري�سة اأمر االأداء وذلك بعــد 
انق�ساء فرتة االإخطار بالوفاء املن�سو�ض عليها يف 
املادة اأعاله ، ويف ذلك تن�ض38 ج /1 من قانون 
2016م:  تعديل  1983م  ل�سنة  املدنية  االإجراءات 
"يقدم الدائن عري�سة اأمر االأداء، بعــد انق�سـاء فرتة 
االإخطار بالوفاء من ن�سختني على االأقل م�ستملة على 
البيانات املن�سو�ض عليها يف املادة 36)1(، مرفقًا 
معها م�ستند الدين واإخطار املدين بالوفاء" ، ومفاد 
هذا الن�ض اأنه يجب على املدعي اأن يتقدم للمحكمة 
االأقل،  على  ن�سختني  من  دعواه  بعري�سة  املخت�سة 
عليها يف  املن�سو�ض  العامة  البيانات  على  م�ستملة 
املادة 36 منقانون االإجراءات املدنية ل�سنة 1983م 
تعديل 2016م ، مرفقًا معها م�ستند الدين واإخطار 
املدين بالوفاء ، وتقدم العري�سة من املدعي �سخ�سيًا 
ح�سب  على  العري�سة  هذه  وت�ستمل   ، وكيله  اأو 
ل�سنة  املدنية  االإجراءات  قانون  من   36 املادة  ن�ض 
املحكمة  ا�سم  االآتي:  على  2016م  تعديل  1983م 
املخت�سة، ا�سم املدعي ، ا�سم املدعى عليه ، الوقائع 
التي تكّون �سبب الدعوى : ويق�سد بها بيان وقائع 
الطلب واأ�سانيده ، حيث يجب على املدعي حتديد ما 
يطلبه من املدعي عليه من نقود وذلك ببيان و�سفها 
الوقائع  حتديد  املدعي  على  يجب  كما   ، ومقدارها 
التي ي�ستند اإليها يف طلبه ، وال يغني عن حتديد ما 
يطلبه الدائن من اإرفاق �سند الدين الذي يثبت قيام 
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عند التظلم من االأمر اأو رفع ا�ستئناف عنه ، وكذلك 
توقيع القا�سي الذي اأ�سدره ، اإذ التوقيع يدلُّ على 

�سدور العمل ممن �سدر منه .
اأمر االأداء ،  اأ�سباب اإ�سدار  وال يلزم بيان   
اإ�سدار  اأن  باعتبار  بها  يلزم  ما  القانون  فلي�ض يف 
اأمر االأداء يعني املوافقة على وقائع الطلب واأ�سانيده 

املبّينة يف العري�سة ، فتعترب هذه اأ�سبابًا لها27 . 
املبّينة  بال�سروط  االأداء  اأمر  �سدور  وبعد   
اأعاله يعلن املدين بالعري�سة وباأمر االأداء ال�سادر 
�سده ويف ذلك تن�ض املادة  38/هـ /1ـمن قانون 
2016م  تعديل  1983م  ل�سنة  املدنية  االإجراءات 
باأنه: "يعلن املدين بالعري�سة وباأمر االأداء ال�سادر 
�سده"، فعلى املدعي بعد �سدور اأمر االأداء اأن يقوم 
�سورة  معها  مرفق  بالعري�سة  عليه  املدعى  باإعالن 
العامة  للقواعد  اأمر االأداء ، ويتم االإعالن وفقًا  من 
االإعالن  هذا  وعلة  باحل�سور28،  التكليف  بورقة 
هو اأن االأمر قد �سدر يف غيبة املدعى عليه ، فيجب 
اإن  فيه  الطعن  اأو  التظلم  ي�ستطيع  به حتى  يعلم  اأن 
فعلته  العري�سة  مع  اإعالنه  واأما   ، وجهًا  لذلك  راأى 
اأن العري�سة تعترب جزءًا ال يتجزاأ من اأمر االأداء اإذ 
بياناتها تعترب �سمن بياناته ، فاإذا مل يتم االإعالن يف 
امليعاد املحدد قانونًا اعتربت العري�سة واأمر االأداء 
عدم  اأن  يعني  وهذا  يكن،  مل  كاأن  عليها  ال�سادر 
االإعالن يف امليعاد املحدد قانونًا ال يوؤدي فقط اإىل 
�سقوط اأمر االأداء بل اأي�سًا اإىل �سقوط العري�سة ، 
وما يرتتب عليها من مطالبة ق�سائية ، ويتم ال�سقوط 
بقوة القانون مبجرد انق�ساء ميعاده دون اإعالن ، 

وتزول اأثار العري�سة واأمر االأداء من هذا الوقت.

املبحث الثالث
اإ�شدار  اأمر االأداء اأو االمتن�ع عن اإ�شداره

املطلب االأول
اإ�شدار اأمر االأداء

فاإنه  العري�سة  قبول  القا�سي  قّدر  اإذا   
عليه  املدعى  منح  دون  املطلوب  االأداء  اأمر  ي�سدر 
يجوز  وال   ، اإخطاره  من  التاأكد  بعد  ق�سائية  مهلة 
للقا�سي اإ�سدار اأمر ببع�ض طلبات املدعي ورف�ض 
االآخر ، اأو اإحالة بع�ض الطلبات اإىل حمكمة اأخرى 

لتنظرها باالإجراءات العادية .
وقد ميتنع القا�سي عن اإ�سدار اأمر االأداء   
املطلوب رغم اقتناعه بكل طلبات املدعي ، وذلك يف 
احلجز  بتوقيع  اأمر  �سبقه  قد  الطلب  كان  اإذا  حالة 
االأمر  لهذا  عليه  املدعى  من  تظلم  وحدث  التحفظي 
يف  فاقت�سادًا  ؛  املو�سوعي  باحلق  يت�سل  ل�سبب 
 ، االأداء  اأمر  اإ�سدار  من  فائدة  ال  فاإنه  االإجراءات 
اإحالة الدعوى  ويكون من املنا�سب يف هذه احلالة 
قد  فاإنه  اأخرى  ناحية  ومن  املخت�سة،  املحكمة  اإىل 
ي�سدر القا�سي اأمر االأداء رغم رف�سه لبع�ض طلبات 
االأداء  اأمر  اإ�سدار  املدعي  يطلب  اأن  مثل   ، املدعي 
و�سحة احلجز التحفظي املوقع من ِقبل القا�سي ، 
فللقا�سي يف هذه احلالة اإ�سدار اأمر االأداء ورف�ض 

طلب �سحة احلجز التحفظي26.
ويجب اأن يت�سمن اإ�سدار اأمر االأداء بيان   
مب�ساريف  امللزم  والطرف   ، اأداوؤه  الواجب  املبلغ 
الدعوى، وتاأريخ اإ�سدار اأمر االأداء ؛ اإذ اإنه يفيد يف 
، وا�سم املحكمة،  االأداء  اأمر  ح�ساب ميعاد �سقوط 
والقا�سي الذي اأ�سدر اأمر االأداء للتاأكد من �سحة 
اإثارة م�ساألة االخت�سا�ض  اإذ ميكن   ، االخت�سا�ض 



جملة كلية ال�ضريعة - العدد الثاين - رم�ضان 1438هـ / يونيو 2017م {152}

املادة  يف  عليها  املن�سو�ض  االأداء  اأمر  اإجراءات 
38ب، اأو راأت املحكمة عدم اإ�سدار االأمر الأي �سبب 
اآخر، وجب عليها اأن تنظرها كعري�سة دعوى وفقًا 
املحكمة  اأمام  لتنظر  حتيلها  اأو   ،38 املادة  الأحكام 
املخت�سة وفقًا الأحكام املادة 38 ، وال يجوز الطعن 

يف قرار االإحالة املذكور يف البند)1(".
االإجراءات  منقانون  ب   38 املادة  وتن�ض   
 : اأنه  على  2016م  تعديل  1983م  ل�سنة  املدنية 
بالوفاء  كتابة  املدين  يخطر  اأن  الدائن  على  "يجب 
يتقدم  اأن  قبل  اأيام  �سبعة  عن  تقل  ال  فتـرة  خالل 
بعري�سة اأمر االأداء" ، وتن�ض املادة 38 من قانون 
االإجراءات املدنية ل�سنة 1983م تعديل 2016م يف 
فقراتها الثالث على اأنه: " 1/ ت�سرح الدعوى يف 
حمكمة مفتوحة ويف يوم يحدد للمدعى اأومن ميثله 
اأو  الر�سم  بتح�سيل  يوؤمر  وال  دعوى  ت�سرح  وال 
اإال بعد مناق�سة املدعى وك�سف  اإعالن املدعى عليه 
الوارد  النحو  على  بيناتها  ووجه  الدعوى  �سبب 
البند  اأحكام  القانون ، 2/ على الرغم من  يف هذا 
تقدم  التي  العري�سة  ت�سريح  للمحكمة  يجوز   )1(
املدعي  واإعالن  الر�سم  بتح�سيل  اإلكرتونيًا واالأمر 
اأو من  املدعي  اإذا راأت عدم �سرورة ح�سور  عليه 
فح�ض  بعد  املحكمة  على  يجب   /3  ، اأمامها  ميثله 
�سطب  املدعى  اإىل  اأواال�ستماع  الدعوى  عري�سة 
العري�سة اإيجازيًا وذلك يف احلالتني االآتيتني: اإذامل 
املحكمة  اأوكانت   ، للدعوى  �سببًا  العري�سة  تو�سح 

غري خمت�سة بالدعوى".
اإليها  ت�ستند  اأن  التي ميكن  االأ�سباب  ومن   
عدم  االأداء  اأمر  اإ�سدار  عن  االمتناع  يف  املحكمة 
وجد  كاأن   ، القانون  فر�سها  التي  ال�سروط  توافر 

ب�سقوط  التم�سك  عليه  للمدعى  ويجوز   
اأمر االأداء،  اأمر االأداء عند الطعن يف  اأو  العري�سة 
اأو بطريق الدفع  اأو عند رفعه منازعة يف تنفيذه ، 
يف دعوى ترفع ا�ستنادًا اإىل اأمر االأداء ، وللمدعى 
يتم هذا  وقد   ، بال�سقوط  التم�سك  النزول عن  عليه 
االأداء  اأمر  ، واإذا �سقط  اأو �سمنًا  النزول �سراحة 
نع املدعي من ا�ست�سدار اأمر جديد29، مادام  فال ميمُ
حقه يف التقا�سي قائمًا ويجب عليه عندئٍذ اأن يتقدم 

بعري�سة جديدة واأن يدفع ر�سومًا جديدة .
بدون  االأداء  اأمر  دعوى  القا�سي  وينظر   
امل�سرع يف �سدور  من  رغبة  عليه  املدعي  ح�سور 
اأمر االأداء ب�سرعة ، ويجب على املحكمة اأن ت�سدر 
قرارها يف  اأمر االأداء خالل ثالثة اأيام على االأكرث 
" ويف ذلك تن�ض املادة   من تاريخ قبول العري�سة 
ل�سنة  املدنية  االإجراءات  قانون  من  م38/ج/2 
وت�سدر   ...  "  : باأنه   " 2016م  تعديل  1983م 
االأكرث  على  اأيام  ثالثة  خالل  االأداء  اأمر  املحكمة 
يتعلق  امليعاد  وهذا   ، " العري�سة  قبول  تاريخ  من 
بتنظيم �سلطة القا�سي وال يتعلق بحق اإجرائي الأحد 
اخل�سوم ، فاإنه اإذا خالفه القا�سي ال يرتتب بطالن 

اأو �سقوط العري�سة .
املطلب الثاين

االمتن�ع عن اإ�شدار اأمر االأداء
االأداء  اأمر  اإجراءات  املدعي  ي�ستوف  ال  قد   
املن�سو�ض عليها قانونًا ، ويف هذه احلالة  اأوجب 
االأداء   اأمر  دعوى  ينظر  اأن  القا�سي  على  امل�سرع 
اأو   ، جل�سة  لها  يحدد  اأن  بعد  العادية  باالإجراءات 
ذلك  ويف  املخت�سة،  للمحكمة  الدعوى  هذا  يحيل 
املدعى  ي�ستــوف  " اإذا مل   : املادة 38/د/1  تن�ض 
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ويجب مراعاة مواعيد التكليف باحل�سور ، وعلى 
املحكمة اأن تنظر الدعوى وفقًا للقواعد واالإجراءات 
املقررة للدعوى العادية دون نظر اإىل اإجراءات طلب 
االأمر التي انتهت باالمتناع عن اإ�سدار االأمر، على 
اأنه يالحظ اأن االإجراءات اأمام املحكمة تعترب مرحلة 
من نف�ض اخل�سومة التي انتهت املرحلة االأوىل منها 
بقرار االإحالة اإىل املحكمة ، ولهذا فاإن اآثار املطالبة 
االأداء  اأمر  طلب  تقدمي  عل  ترتبت  التي  الق�سائية 

تظل �سارية.

املبحث الرابع
التظلم من اأمر االأداء وا�شتئن�فه 

املطلب االأول
التظلم من اأمر االأداء

لذلك   ، مواجهة  دون  ي�سدر  االأداء  اأمر   
حر�ض امل�سرع على تخويل املدعى عليه حق التظلم 
من اأمر االأداء يف جميع االأحوال ب�سرف النظر عن 
قيمة احلق اأو نوعه ، فنّظم طريقًا للتظلم يف قانون 
 ، 2016م  تعديل  1983م  ل�سنة  املدنية  االإجراءات 
اأنه :  القانون على  فن�ست املادة 38/)2( من ذات 
" يجوز للمدين التظلم من اأمر االأداء ال�سادر�سده 
اأمام املحكمة التي اأ�سدرته وذلك خالل �سبعة اأيام 
من تاريخ اإعالنه به، على اأن يكون التظلم م�سببًا"، 
ومن خالل هذا الن�ض فاإن للمدين " املدعى عليه" 
تاأريخ  من  اأيام  �سبعة  خالل  االأداء  اأمر  من  التظلم 
اأن يرفع  االأيام دون  انق�ست هذه  فاإذا   ، به  اإعالنه 
املدعى عليه تظلمه �سقط حقه يف التظلم ، وي�سقط 
هذا احلق اأي�سًا اإذا رفع املدعي عليه ا�ستئنافًا يف 
قانون  من   3/38 املادة  تن�ض  ذلك  ويف   ، االأمر 

امل�ستند  ثابت يف  اأو غري  املقدار،  معنّي  احلق غري 
املقدم، اأو اأن احلق ال يتمتع باحلماية القانونية كاأن 
خمت�سة  غري  املحكمة  كانت  اأو   ، قمار  دين  يكون 
بنظر الدعوى ، اأو اأن اإجراءات الطلب مل تراع اأو 
معيبة ، مثل عدم اإخطار املدين كتابة بالوفاء خالل 
الدائن  يتقدم  اأن  قبل  القانون  التي حددها  الفتــرة 
بعري�سة اأمر االأداء، اأو اأنه ال توجد �سفة للمدعي اأو 
املدعى عليه ، ففي هذه احلاالت يجب على القا�سي 
االمتناع عن اإ�سدار اأمر االأداء ، اأي رف�ض عري�سة 
اأمامه  الدعوى  لنظر  جل�سة  ويحدد   ، االأداء30  اأمر 
 ، املخت�سة  للمحكمة  اإحالتها  اأو  العادي  بالطريق 
املدنية  االإجراءات  قانون  املادة1/38  ن�ض  وفق 
مل  اإذا   "  : اأنه  من  2016م  تعديل  1983م  ل�سنة 
املن�سو�ض  االأداء  اأمر  اإجراءات  املدعـى  ي�ستــــــوف 
عليها فى املادة 38ب، اأو راأت املحكمة عدم اإ�سدار 
تنظرها  اأن  عليها  وجب  اآخر،  �سبب  الأي  االأمر 
كعري�سة دعوى وفقًا الأحكام املادة 38، اأو حتيلها 
املادة  الأحكام  وفقًا  املخت�سة  املحكمة  اأمام  لتنظر 
املذكور  االإحالة  قرار  الطعن يف  يجوز  وال   ، "38
يف البند)1(" ، وقرار القا�سي بتحديد جل�سة لنظر 
�سمنًا  يعني  اأنه  �سك  ال  العادي  بالطريق  الدعوى 
اأن  حدث  واإذا   ، االأداء  اأمر  اإ�سدار  عن  امتناعه 
اأخطاأ القا�سي واأ�سدر قرارًا برف�ض العري�سة ومل 
اأن يطلب  للمدعي  فاإن   ، املحكمة  اأمام  يحدد جل�سة 
القا�سي  وعلى   ، اجلل�سة  هذه  القا�سي حتديد  من 
املدعي  يكلف  اأن  املحكمة  اأمام  جل�سة  عند حتديده 
باإعالن خ�سمه اإىل هذه اجلل�سة ، الأن املحكمة تنظر 
الدعوى باالإجراءات العادية فيجب اأن يقوم املدعي 
باإعالن املدعى عليه ب�سورة من �سحيفة الدعوى ، 



جملة كلية ال�ضريعة - العدد الثاين - رم�ضان 1438هـ / يونيو 2017م {154}

�ساأل عنه ، اإذ هو  هذه احلالة مل ي�سبقه غياب اآخر يمُ
مل يدع للح�سور اأمام قا�سي االأداء .

ويرى الباحث اأن امل�سرع قد جانبه ال�سواب   
واأغلق الباب اأمام املتظلم عندما اعترب التظلم كاأن مل 
يكون  قد  الأنه  وذلك   ، املتظلم  غياب  حالة  يف  يكن 
لهذه  ح�سوره  دون  حالت  معتربة  اأ�سبابًا  للمتظلم 
املتظلم  يمُعطى  اأن  الباحث  يرى  ولذلك   ، اجلل�سة 
كافية  اأو  معتربة  اأ�سبابًا  اأبدى  اإذا  اأخرى  فر�سة 
لتحقيق  اأقرب  هذا  فاإّن   ، ح�سوره  دون  حالت 

العدالة بني خ�سوم الدعوى.
اأو  االأداء  اأمر  بتاأييد  التظلم  يف  ويمُحكم   
قاباًل  احلكم  هذا  ويكون  باإلغائه32،   اأو  بتعديله 
يكون  اأن  على  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  فيه  للطعن 
38/هـ/5  املادة  تن�ض  ذلك  ويف   ، نهائيًا  قرارها 
تعديل  1983م  ل�سنة  املدنية  االإجراءات  قانون  من 
2016م على اأنه " يحكم يف التظلم بتاأييد االأمر اأو 
للطعن  قاباًل  احلكم  هذا  ويكون  باإلغائه  اأو  بتعديله 
فيه اأمام حمكمة اال�ستئناف على اأن يكون قرارها 
عند  للمحكمة  فاإن  الن�ض  لهذا  وطبقًا  نهائيًا"، 
الف�سل يف التظلم اأن توؤيد االأمر فيما ق�سى به من 
اأنها ت�ستطيع  اأو توؤيده يف جزٍء منه ، كما   ، اإلزام 
�سواء  االأمر  املحكمة  األغت  واإذا   ، االأمر  تلغي  اأن 
اأو الأنه باطل لعيب يف  لعدم توافر �سروط احلق ، 
اأو  اأو يف االأمر نف�سه ،  اإجراءات ا�ست�سدار االأمر 
العتباره كاأن مل يكن ، فاإنها ال تقت�سر على االإلغاء 
بل عليها اأن ت�سدر حكمًا يف مو�سوع الدعوى اإذا 
كانت هي املحكمة املخت�سة باإ�سداره ، واإال ق�ست 

بعدم االخت�سا�ض ومل تتعر�ض للمو�سوع.

2016م:  تعديل  1983م  ل�سنة  املدنية  االإجراءات 
يف  عليه  املن�سو�ض  التظلم  يف  احلق  "ي�سقط 
البند)2( اإذا تقدم املدين با�ستئناف �سد االأمر وفقًا 

الأحكام املادة 38و".
لرفع  املعتادة  باالإجراءات  التظلم  ويمُرفع   
الدعوى ، وتخت�ض به املحكمة التي اأ�سدرقا�سيها 
قبل التظلم من املدعى عليه ب�سرف  اأمر االأداء ، ويمُ
النظر عن قيمة احلق اأو نوعه ، وهذا التظلم قد يفتح 
العادية  باالإجراءات  حتقيق  خ�سومة  اأمام  الباب 
حملها احلق الذي يطالب به املدعي ،  ويعترب املتظلم 
يف حكم املدعي ، واملتظلم منه يف حكم املدعى عليه 
، وللمدعي اأن يثبت حقه ب�سرف النظر عن �سحة 
اأمر االأداء ، وميكن لكل منهما اإبداء الدفوع املختلفة 
 ، قبولها  القانون  يجيز  التي  العار�سة  والطلبات   ،
من  ولكل   ، اخل�سومة  يف  التدخل  للغري  اأن  كما 
اخل�سومة  على  ويرد   ، الغري31  اإدخال  اخل�سمني 
مب�سي  واالنق�ساء  وال�سقوط  واالنقطاع  الوقف 
والغياب  احل�سور  قواعد  عليها  تطبق  كما   ، املدة 
اأمام  املتبعة  واالإجراءات  للقواعد  وفقًا  ذلك  كل   ،

املحكمة املخت�سة وفقًا للقانون .
االأوىل  اجلل�سة  املتظلم  يح�سر  مل  واإذا   
لنظر التظلم حتكم املحكمة من تلقاء نف�سها باعتبار 
املادة 38/هـ/4  ، حيث تن�ض  التظلم كاأن مل يكن 
تعديل  1983م  ل�سنة  املدنية  االإجراءات  قانون  من 
اجلل�سة  املتظلم  يح�سر  مل  "اإذا  اأنه  على  2016م 
االأوىل لنظر التظلم، حتكم املحكمة من تلقاء نف�سها 
باإعتبار التظلم كاأن مل يكن" ، وينتج عن هذا الغياب 
املتظلم يف  فغياب   ، االأداء  اأمر  وبقاء  التظلم  زوال 
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الله عنه : " ... وال مينعك ق�ساء ق�سيت فيه اليوم 
فراجعت فيه راأيك ، فهديت لر�سدك اأن تراجع فيه 
احلق فاإن احلق قدمي ال يبطله �سيء ومراجعة احلق 

خري من التمادي يف الباطل"35.
ويرى الباحث اأن امل�سرع قد جانبه ال�سواب   
اأمام حمكمة  اأمر االأداء  عندما ن�ّض على ا�ستئناف 
حمكمة  قرار  اعترب  عندما  وكذلك   ، اال�ستئناف 
اال�ستئناف نهائيًا ، وهذا امل�سلك يتنايف مع درجات 
فمن  القانون،  هذا  يف  عليها  املن�سو�ض  التقا�سي 
اأول  ، حماكم  على درجتني  التقا�سي  اأن  املعروف 
درجة ، وحماكم ثاين درجة ، فاإذا اعتربنا اأن اأمر 
الدرجة  من  اجلزئي  القا�سي  من  �سادرًا  االأداء 
الثانية فاإن ا�ستئنافه يتّم اأمام قا�سي املحكمة املدنية 
العامة ، فا�ستئنافه مبا�سرة اأمام حمكمة اال�ستئناف 
يفّوت على املتظلم درجة من درجات التقا�سي ويف 
هذا اإهداٌر لهذه الدرجات التي نمُ�ّض عليها القانون 
و�سحيح  ينطبق  التي  ال�سحيح  للحكم  و�سواًل 

القانون .     
ويرتب ا�ستئناف اأمر االأداء عن التظلم فيه   

النتائج التالية36 :
اإن كاًل  منهما يعترب طريق طعن عادي ، ولهذا   )1(
الأي  حمددة  اأ�سباب  على  القانون  ين�ض  مل 

منهما.
باأيهما حتول خ�سومة  الطعن  على  اإنه يرتتب   )2(
يتم  ، وهي خ�سومة حتقيق غري كامل  االأداء 
يتم  كامل  حتقيق  خ�سومة  اإىل  مواجهة  دون 

مبواجهة.
يف  توؤثر  ال  الطعن  خ�سومة  قيام  جمرد  اإن   )3(
اأمر االأداء اأو يف قوته ، ولهذا فاإنه اإذا انتهت 

املطلب الثاين
ا�شتئن�ف اأمر االأداء

خا�سة  دعوى  يف  ف�سل  يعترب  االأداء  اأمر   
باإجراءات خا�سة ، وقد اأخ�سع امل�سرع هذا االأمر 
ا�ستئناف  العادية من  املدنية  الدعوى  له  ملا تخ�سع 
بح�سب قيمة احلق اأو نوعه33، وبهذا اأجاز امل�سرع 
للمدعى عليه الذي �سدر �سده االأمر ، اأما اأن يطعن 
يف اأمر االأداء بالتظلم ، واإما اأن يطعن فيه باال�ستئناف 
اأمر  ا�ستئناف  ويخ�سع  اال�ستئناف،  حمكمة  اأمام 
االأداء مليعاد واإجراءات وقواعد ا�ستئناف االأحكام 
ل�سنة  املدنية  االإجراءات  قانون  عليها  ن�ض  التي 
1983م تعديل 2016م ، ويبداأ ميعاد ا�ستئناف اأمر 
االأداء من تاأريخ فوات ميعاد التظلم ، اأو من اعتبار 
 /38 املادة  تن�ض  ذلك  ويف   ، يكن  مل  كاأن  التظلم 
و /2/1 من قانوناالإجراءات املدنية ل�سنة 1983م 
االأمر  ا�ستئناف  "يجوز   : اأنه  على  2016م  تعديل 
بالدين  بالوفاء  املدين  باإلزام  املحكمـة  من  ال�سادر 
مبوجب اأمر االأداء، وفقًا للقواعد واالإجراءات املقررة 
لال�ستئناف وذلك خالل �سبعة اأيام من تاريخ فوات 
املادة 38هـ)3(،  عليه يف  املن�سو�ض  التظلم  ميعاد 
اال�ستئناف  حمكمة  من  ال�سادر  القرار  ويكون 
نهائيًا" ، وتكون ملحكمة اال�ستئناف نف�ض ال�سلطات 
اأن  التي لها عند نظر اال�ستئناف يف احلكم ، فلها 
توؤيد االأمر ، كما لها اأن تلغيه ، واإذا األغته فاإنها تنظر 
على  وتقت�سر  تنظره  ال  قد  اأو   ، الق�سية  مو�سوع 
االإلغاء فح�سب34، وا�ستئناف اأمر االأداء واالأحكام 
عمومًا من االأ�سول الثابتةيف الفقه االإ�سالمي وما 
اخلطاب  بن  عمر  �سيدنا  ر�سالة  من  ذلك  على  اأدلُّ 
ر�سي الله عنه ل�سيدنا اأبي مو�سى االأ�سعري ر�سي 
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الواردة  الطلبات  من  طلب  )3(اأي   ، فيها  ومبا�سر 
يعترب  �سراحة  به  يحكم  مل  الدعوى  عري�سة  يف 

الأغرا�ض هذه املادة اأنه قد رف�ض".
 ، اأطرافه  مواجهة  يف  حجة  االأداء  اأمر  يعترب   
م�ستوٍف  باالأداء  اأمرًا  املخت�سة  املحكمة  اأ�سدرت  فاإذا 
لل�سروط التي حددها القانون ل�سالح الدائن يف مواجهة 
املدين فال يجوز لهما اأو الأحدهما رفع دعوى اأداء اأخرى 
بني نف�سيهما ، اأو غريهما ممن تدخل اأو اأدخل يف هذه 
الدعوى طاملا كان مو�سوع الدعوى املرفوعة الحقًا هو 
مببلغ  املطالبة  وهي  ال�سابقة  الدعوى  مو�سوع  نف�ض 

نقود معينة ذات و�سف حمدد بني نف�ض االأطراف.
ويعترب اأمر االأداء حجة يف مواجهة اأطرافه   
ولو مل يتم ب�سماع ، وذلك الأن الهدف من اإ�سدار 
اأوامر االأداء هو تي�سري االإجراءات و�سرعة الف�سل، 
فيها  والف�سل  الدعوى  رفع  يقت�سي  االأداء  واأمر 
عند ا�ستيفاء مطلوباتها دون �سماع املدين " املدعى 
عليه" ، ولذلك ال ي�سرتط ال�سماع الكامل يف هذه 
مرفوعة  دعوى  هناك  كانت  اإذا  كذلك   ، الدعوى 
الإ�سدار اأمر اأداء فال يجوز للدائن رفع دعوى اأخرى 
يف�سل يف  املدين حتى  نف�ض  على  املو�سوع  بذات 
هذه الدعوى ، ويف ذلك تن�ض املادة )30(  قانون 
االإجراءات املدنية ل�سنة 1983م تعديل 2016معلى 
اأنه: "ال يجوز قبول دعوى للف�سل يف نزاع ال يزال 

قيد النظر اأمام حمكمة خمت�سة".
املطلب الثاين

تنفيذ اأمر االأداء38
االإجراءات  قانون  من  38/ح  املادة  تن�ض   
 : اأنه  على  2016م  تعديل  1983م  ل�سنة  املدنية 
"تنفذ اأوامر االأداء بالطرق املبينة يف تنفيذ االأحكام 

االأ�سباب  من  �سبب  الأي  الطعن  خ�سومة 
االإجرائية كال�سقوط اأو االنق�ساء مب�سي املدة 

، فاإن هذا ال مي�ض اأمر االأداء.
اإن احلق يف التظلم من اأمر االأداء للمدين ولي�ض   )4(
اإاّل مل�سلحة  االأداء ال ي�سدر  اأمر  الأن   ، للدائن 

الدائن ، فلي�ض له ا�ستئناف طلب الرف�ض. 
اال�ستئناف  اأو  التظلم  تنظر  التي  املحكمة  اإن   )5(
ملا  يخ�سع   ، ال�سحيح  باملعنى  حكمًا  ت�سدر 
تخ�سع له االأحكام من قواعد ، ويقبل الطعن 

وفقًا للقواعد العامة للطعن يف االأحكام .

املبحث اخلام�ض
حجية اأمر االأداء وتنفيذه

املطلب االأول
حجية اأمر االأداء37

قانوناالإجراءات  من  38/ز  املادة  تن�ض   
 : اأنه  على  2016م  تعديل  1983م  ل�سنة  املدنية 
"حتوز االأحكام ال�سادرة باأمر االأداء حجية االأمر 
املق�سي فيه وفقًا الأحكام املادة 29"، وتن�ض املادة 
1983م  ل�سنة  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )29(
تعديل 2016معلى اأنه : ")1( ال يجوز الأية حمكمة 
اأن تنظر يف اأي اأمر كان مو�سوع خالف جوهري 
اأو  االأطراف  نف�ض  بني  �سالفة  دعوى  يف  ومبا�سر 
من يدعون نف�ض احلق عن طريقهم اأمام اأية حمكمة 
خمت�سة يف ال�سودان اأو من�ساأة مبوجب اأحكام هذا 
القانون اأو اأي قانون اآخر اإذا كانت تلك املحكمة قد 
نهائيًا، )2( ال�سالفة وف�سلت فيها  الدعوى  �سمعت 
دفع  اأو  عري�سة  الواردة يف  الطلبات  من  طلب  اأي 
يف الدعوى ال�سالفة تعترب مو�سع خالف جوهري 
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اإع�سار املدين،  اأواأثبتت بينة كافية   ، عند احلكم 
واإذا اأطلق �سراح املدين بعد ثبوت اإع�سارهفيجوز 
للمحكمة  ثبت  متى  وحب�سه  عليه  القب�ض  اإعادة 
يكن  ما مل  باحلكم  الوفاء  على  قادرًا  اأ�سبح  اأنه 
الوفاء قد مت باأية و�سيلة اأخرى من و�سائل تنفيذ 

االأحكام.
حمكمة  اأو  التنفيذ  حمكمة  من  املدين  طلب  اإذا  	•
ا�ستئنافه  بغر�ض  احلكم  تنفيذ  وقف  املو�سوع 
قائمًا،  يزال  ما  فيه  اال�ستئناف  ميعاد  كان  اإذا 
اأن  احلكم  تبا�سرتنفيذ  التي  للمحكمة  فيجوز 
من  خاللها  ي�ست�سدر  منا�سبة  ملدة  بوقفه  تاأمر 
املحكمة املطعون اأمامها يف احلكم اأو من املحكمة 
بوقف  اأمرًا  االأحوال  بح�سب  اأ�سدرته  التي 
تنفيذ احلكم حتى يف�سل يف الطعن وذلك طبقًا 
فيما  القانون  يف  املقررة  وال�سروط  لالأو�ساع 

يتعلق ب�سمان تنفيذ احلكم اأو اإلغائه.
به،  املحكوم  املبلغ  الغري يف  اأو  املدين  نازع  اإذا  	•
هي  املو�سوع  حمكمة  اأو  التنفيذ  حمكمة  فاإن 
منازعات  جميع  يف   بالف�سل   تخت�ض  التي 
قيمتها،  كانت  اأيًا  والوقتية  املو�سوعية   التنفيذ 
مل  ما  التنفيذ  ال�سري يف  التوقف  املنازعة  وهذه 
تر املحكمة الأ�سباب كافية  ومعقولة االأمر بوقف 

التنفيذ حتى يف�سل  يف تلك املنازعة.
ويف الفقه االإ�سالمي فقد ذكر الفقهاء اأن املنقول  	•
حا�سرًا  يكون  اأن  اإما  احلق"  حمل  النقود   "
االإ�سارة  تكفي  احلالة  هذه  ويف  املدين،  يد  يف 
اأمكن  اإن  باإح�ساره  حا�سرًا  يكن  مل  واإن  اإليه، 
اأن  فاإما  ؛  اإح�ساره  فلو تعذر   ، اإليه  االإ�سارة  ثّم 

يذهب القا�سي بنف�سه اأو ينتدب من يراه40.

وفقًا الأحكام هذا القانون" ، ويق�سد بعبارة تنفيذ 
قواعد  تطبيق  القانون،  هذا  الأحكام  وفقًا  االأحكام 
املدنية  االإجراءات  قانون  الوارد يف  العا�سر  الباب 
بتنفيذ  واملتعلق  2016م  تعديل  1983م  ل�سنة 
بع�ض  اإىل  ال�سدد  هذا  يف  ن�سري  و  االأحكام39، 
�سبيل  البابعلى  هذا  ت�سمنها  التي  التنفيذ  اأحكام 

املثال ال احل�سر :
اإذا اأ�سدرت املحكمة املخت�سة اأمرها �سد املدين  	•
املحكمة  فعلى   ، به  املحكوم  النقود  مبلغ  بت�سليم 
اأو   ، للدائن  النقود  بت�سليم  تاأمر  اأن  املخت�سة 
عنه،  نيابة  لال�ستالم  يعينه  الذي  ال�سخ�ض  اإىل 
بو�ساطة  نقود  اأية  دفع  يجوز  ال  اأنه  مراعاة  مع 
املحكمة اإىل اأي وكيل اأو حمام ما مل يقدم توكياًل 
الأن  وذلك  النقود،  تلك  ا�ستالم  له  يخول  موثقًا 
االأحكام تعترب نافذة فور �سدورها ما مل ين�ض 

القانون على غري ذلك.
املحكوم  املبلغ  ت�سليم  عن  املدين  امتنع  اإذا  	•
عليه  بالقب�ض  تاأمر  اأن  فللمحكمة  اختيارًا   به 
على  باحلجز  اأو   ، الوفاء  متام  حتى  وحب�سه 
نمُ�ضَّ  ما  مراعاة  مع   ، معًا  بالطريقتني  اأو  اأمواله 
املحجوز  املال  ويحفظ  احلب�ض،  �ساأن  يف  عليه 
على   ويجب    ، املحكمة  تقررها  التي  باحلرا�سة 
ومقدارها  النقود  هذه  اأو�ساف  اأنيبنّي  ر  املمُح�سِ
يف املح�سر ، واأن يودعها خزانة املحكمة خالل 
حالة  يف  و  االأكرث،  على  �ساعة  وع�سرين  اأربع 
اإذادفع  اإاّل  �سراحه  يطلق  ال  فاإنه  املدين  حب�ض 
باحلكم  الوفاء  اأوح�سل   ، به  املحكوم  املبلغ 
املحكوم  قبلها  اأخرى  باأية طريقة  ال�سادر �سده 
اأو تنازل املحكوم له كتابة وبح�سور �سهود  له، 
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الت�سريعات املقارنة التي جتعل رفعها من قبل 
الدائن اختياريًا.

ث�نيً� : التو�شي�ت :
اإتاحة الفر�سة للمدين يف ا�ستئناف اأمر االأداء   /1
عليها  املن�سو�ض  التقا�سي  درجات  وفق 
اأمام  االأداء  اأمر  ا�ستئناف  الأن  ،وذلك  قانونًا 
نهائية  وب�سورة  مبا�سرة  اال�ستئناف  حمكمة 
فيه ت�سييق لدرجات التقا�سي مما يوؤدي اإىل 

خلل يف قواعد العدالة.
املحكمة  اأمام  املدين  من  التظلم  طريق  اإلغاء   /2
هذهاملحكمة  الأن  وذلك   ، االأمر  اأ�سدرت  التي 
قد ت�سر على راأيها ، واالكتفاء بطريق الطعن 

اأو اال�ستئناف.
مل  اإذا  للمتظلم  فر�سة  هنالك  تكون  اأن   /3
كانت  اإذا  التظلم  لنظر  االأوىل  يح�سراجلل�سة 

له اأ�سبابًا كافية ومقنعة لغيابه.

فهر�س امل�ش�در واملراجع
اأواًل : القراآن الكرمي 

ث�نيً� : كتب الفقه االإ�شالمي : 
القوانني الفقهية . ابن جزي . دار اإحياء الكتب   .1

العربية . القاهرة .
 . اليعمري  فرحون  ابن   . احلكام  تب�سرة   .2

املطبعة ال�سرقية .القاهرة . 
. للطرابل�سي . مطبعة م�سطفى  معني احلكام   .3
البابي احللبي . ط ثانية ، 1393ه ـــ 1973م .

ث�لثً� : كتب الق�نون : 
اأ�سول املرافعات .د. اأحمد م�سلم . ط 1971م.   .4

دار الفكر. م�سر .

خ�متة البحث 
وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  لله  احلمد   
اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  املر�سلني  اأ�سرف  على 

و�سحبه و�سلم.
وبعد ،،،   

االأداء  اأوامر  مفهوم  البحث  هذا  تناول   
وطبيعتها و�سروطها اخلا�سة بطبيعة احلق الوارد 
واملحكمة   ، اإثباتها  وطريقة   ، االأداء  اأوامر  على 
نظر  واإجراءات   ، االأوامر   هذه  باإ�سدار  املخت�سة 
اأو  االأداء  اأوامر  واإ�سدار   ، االأداء  اأوامر  دعوى 
امتناع املحكمة عن اإ�سدارها ، وتنفيذ اأوامر االأداء 

وحجيتها .
النتائج  اأهم  اإىل  الباحث  تو�سل  وقد   

والتو�سيات التالية :
اأواًل : النت�ئج:

هذا  لها  تو�سل  التي  النتائج  اأهم  من   
البحث:

اإن الهدف من ت�سريع اأوامر االأداء هو ت�سهيل   /1
يف  حقه  القت�ساء  الدائن  للطرف  االإجراءات 
بالكتابة  احلق  هذا  ثبوت  بعد  املدين  مواجهة 

واإخطار املدين بالوفاء.
الت�سريع  يف  االأداء  اأمر  دعوى  حمل  اإن   /2
فقط  بالنقود  املطالبة  على  تقت�سر  ال�سوداين 
والتي تكون حمددة النوع واملقدار ، بخالف 
يف  تو�سعت  التي  املقارنة  الت�سريعات  بع�ض 

حمل هذه الدعوى . 
اإن طبيعة رفع دعوى اأمر االأداء يف الت�سريع   /3
توافر  حالة  يف  وذلك   ، اإجبارية  ال�سوداين 
القانون بخالف بع�ض  التي حددها  �سروطها 
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قانون االإجراءات املدنية االإ�سالمي ال�سوداين   .18
مطبعة  اأبو�سعد.  �ستا  حممد  د.   . عليه  معلقًا 
1405هـ   . اجلامعي  والكتاب  القاهرة  جامعة 

ـــــــــ1985م ، ط االأوىل.
قانون االإجراءات املدنية ال�سوداين بني التحليل   .19
اأحمد  مقارنة" ،د.حيدر  " درا�سة  والتطبيق 

دفع الله ، ط االأوىل،1414هـ ـــ 1994م.
موالنا   . املدين  القانون  يف  التقا�سي  قواعد   .20

رم�سان على حممد . ط االأوىل . اخلرطوم. 
املدنية  املرافعات  قانون  �سرح  ففي  الو�سيط   .21
الهيئة  القاهرة.   . �سيف  رمزي   . والتجارية  
ط1969ـــــ   . االأمريية  املطابع  ل�سئون  العامة 

1970م.
اأمينة  د.  والتجارية.  املدنية  املرافعات  قواعد   .22
ط   . والرتجمة  التاأليف  جلنة  مطبعة   . النمر 

1951م.
رابعً� : كتب اللغة:
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مقدمـــــــــــــة
َراٍت  ُمَسخَّ  ِ رينْ الطَّ إىل  َيَرونْانْ  {َألنْ  تعاىل:  قال   
َماء َما مينِْسُكُهنَّ إالَّ اللهُّ إِنَّ ِف َذلَِك َليَاٍت   السَّ

مِّ
ِف َجو

َقونْمٍ يُؤنْمُِنوَن} )النحل: 79(
مِّ
ل

مبفهومه  ب�سائع(   – )ركاب  يعتربالنقل   
يف  االأ�سا�سيات  من  هو  عامة  وب�سورة  الوا�سع 
الوطنية  الركيزة  ميثل  حيث  املتقدمة  الدول  تطور 
ويظهر  وازدهارها  الدول  اقت�ساديات  دعامة  يف 
الركاب  نقل  يتم  اإذ  وتطورها،  تقدمها  مدى 
زمن  يف  اآخر  اإىل  مكان  من  والب�سائع  واأمتعتهم 
االجتماعية  النواحي  يف  اأي�سًا  وي�ساهم  وجيز، 
اأمام  االأ�سواق  وتفتح  واملعرفة،  الثقافات  بتبادل 
منتجات الدول فيما بينها. ويعترب النقل اجلوي باأنه 
الو�سيلة االأ�سرع للربط بني الدول والقارات بحيث 
ي�ساهم يف ازدهار التجارة  وااللتقاء بني ال�سعوب 
النقل اجلوي  العامل يقا�ض بتطور  اأ�سبح  يف وقت 
واملنتظمة  العاملة  اجلوية  اخلطوط  �سبكة  وانت�سار 
ال�سرعة  اأ�سبحت  زمن  يف  ياب�سة  بقعة  كل  لتغطي 
بدور  اجلوية  املالحة  وت�ساهم  البارزة.  ال�سمة  هي 
للدول.   واالجتماعي  االقت�سادي  التطور  يف  فّعال 
القانون  فروع  اأحدث  من  اجلوي  القانون  ويعترب 
تعريفه  الفقهاء يف  مايف�سر اختالف  جميعًا، وهذا 

وحتديد م�سمونه.
اأهمية البحث: 

الدعامات  اإحدى  اجلوي  النقل  يعترب   
االأ�سا�سية التي ت�ساهم يف:

م�شتخل�س البحث
النقل  اأهم و�سائل  النقل اجلوي من  يعترب   
ونقل  القارات  بني  للربط  االأ�سرع  الو�سيلة  يعد  اإذ 
ازدهار  واأمتعتهم وب�سائعهم وي�ساهم يف  الركاب 
التجارة وااللتقاء بني ال�سعوب يف وقت اأ�سبح فيه 
�سبكة  وانت�سار  اجلوي  النقل  بتطور  يقا�ض  العامل 
بقعة  لتغطي كل  واملنتظمة  العاملة  اخلطوط اجلوية 
ال�سمة  ال�سرعة هي  اأ�سبحت  زمن  الياب�سة يف  يف 

البارزة.
)الق�نون  البحث  مو�سوع  يعترب  ولذلك   
الواجب التطبيق على عقد النقل اجلوي( من 
لبحث  حتتاج  والتي  واملواكبة  املهمة  املو�سوعات 
املتعلقة  واالأحكام  املفاهيم  ببع�ض  لالإملام  ودرا�سة 
مبو�سوع الدرا�سة، وكذلك الوقوف على ن�سو�ض 
والت�سريعات  الدولية  والربوتوكوالت  االتفاقيات 
الوطنية التي تنظم هذا االأمر، وقد قمت بتق�سيم هذا 
فيها مو�سوع  تناولت  مباحث،  اإىل خم�سة  البحث 
االأول  باملبحث  فبداأت  زوايا،  عدة  من  البحث 
وتناولت  اجلوي،  النقل  عقد  تعريف  عن  باحلديث 
ثم  اجلوي،  النقل  خ�سائ�ض  الثاين  املبحث  يف 
تعر�ست يف املبحث الثالث للقانون الواجب التطبيق 
على عقد النقل اجلوي، ثم اأ�سرت يف املبحث الرابع 
يف  ا�ستعر�ست  ثم  اجلوي،  النقل  عقد  وثائق  اإىل 
وختمت  اجلوي،  النقل  عقد  اآثار  اخلام�ض  املبحث 
البحث بالنتائج والتو�سيات، واأخريًا اأهم امل�سادر 

واملراجع.
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اأ�شئلة البحث:
مفهومه  وما  اجلوي  النقل  عقد  هو  ما  	•

واأهميته؟
دوره  اجلوي  النقل  اخلدمة  متلقي  يدرك  هل  	•

يف كيفيةاإجراءات عقد النقل اجلوي؟
مدى  وما  الو�سطاء  يلعبه  الذي  الدور  هو  ما  	•
اخلدمة  متلقي  مهام  ت�سهيل  يف  اأهميتهم 

اجلوية من اإجراءات وتبعات النقل الب�سائع؟
دور  يلعبه  الذي  االقت�سادي  التاأثري  هو  ما  	•

النقل اجلوي؟
النقل  به  ي�سهم  الذي  االجتماعي  الدور  هو  ما  	•

اجلوي؟ 
م�شكلة البحث : 

ت�سهيل  حول  البحث  هذا  م�سكلة  تتمحور   
بكيفية  وتوعيتهم  والب�سائع  الركاب  نقل  خدمات 
التطور  مواكبة  كيفية  عملية  يف  املتبعة  االإجراءات 
التكنولوجي وذلك من خالل احلجوزات االإلكرتونية 
والتذاكر االإلكرتونية، وال�سوابط املتبعة يف حركة 
يف  العميل  اأو  الراكب  ي�ساعد  مما  اجلوي،  النقل 
املتبعة  والربوتوكوالت  اجلوية  املالحية  العمليات 

يف الدول واالتفاقيات الدولية. 
منهج البحث : 

اتبع الباحث يف بحثه هذا املنهج اال�ستقرائي   
التاريخية  للحقب  البحث  يوثق  حيث   ، الو�سفي 
املعارف  دور  الإثراء  اجلوي،  النقل  بها  مر  التي 
�سرد  املالحة، كما مت  اأهمية دور  واملكتبات مبدى 
والدرا�سات  املراجع  من  واملراحل  النماذج  بع�ض 
يوؤديه  الذي  الدور  مدى  اأوجه  وبيان  له،  ال�سابقة 

النقل اجلوي.

للدول،  واالجتماعي  االقت�سادي  الهيكل  بناء  	•
احلديث  الع�سر  يف  اأهميته  زادت  ولقد 
قطاعات  خمتلف  وتنمية  تطوير  يف  مل�ساهمتها 
لتنمية  املنا�سب  اجلو  وخلق  القومي  االقت�ساد 

اال�ستقرار القت�ساديات البالد. 
اجلوي  النقل  دور  عن  اال�ستغناء  ميكن  ال  	•
اقت�ساديًا  الدول  تقدم  يف  املهم  ودوره 

واجتماعيًا و�سيا�سيًا. 
والب�سائع  الركاب  نقل  عمليات  يف  م�ساهمته  	•
للتبادل  وذلك  الدول  بني  التنقل  وت�سهيل 
النقل  و�سائل  عرب  اخلدمات  وتقدمي  التجاري 

اجلوي ال�سريعة.
الدول  وتبادلها عرب  الثقافات  ن�سر  ي�ساهم يف  	•
ال�سهل  التنقل  عرب  االجتماعي  والتوا�سل 

واملمتع.
اخلدمة  اأو  الب�ساعة  و�سول  تنفيذ  �سمان  	•
بال�سورة املطلوبة وذلك عرب االإجراءات ال�سليمة 

التي تت�سمنها بنود عقد النقل اجلوي.
اأهداف البحث : 

يهدف هذا البحث اإىل:
بناء  يف  اجلوي  النقل  واأهمية  مفاهيم  تر�سيخ  	•

االقت�ساد القومي الأي دولة ما.
الركاب  جمال  هذا  يف  اخلدمي  التطور  تتبع  	•

واخلدمات والدور الذي يوؤديه النقل اجلوي. 
الركاب  نقل  جمال  يف  باخلدمات  االرتقاء  	•

والب�سائع وال�سرعة يف تاأديتها. 
التنمية االجتماعية وكيفية  كذلك م�ساهمته يف  	•
داخليًا  وترحاله  حله  يف  االإن�سان  م�ساعدة 

وخارجيًا.  
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واإمنا ينح�سر دورها يف كونها اأداة الإثبات العقد 
وم�سمونه.3

1929م  ل�سنة  وار�سو  اتفاقية  كانت  واإذا   
�سفر  تذكرة  الراكب  ت�سليم  الناقل  على  ت�سرتط 
حتى ي�ستطيع التم�سك باأحكامها، فاإن هذه التذكرة 
ال �ساأن لها بانعقاد العقد، اإمنا ينح�سر دورها يف 
كونها اأداة الإثبات العقد وم�سمونه، غري اأن ذلك ال 
يعني �سرورة اإثبات العقد بالكتابة، بل يجوز اإثباته 
عند عدم وجودها بكافة طرق االإثبات، حيث ن�ست 
اأن عدم  اتفاقية وار�سو على ذلك �سراحًة وقررت 
وجود وثيقة النقل اأو عدم انتظامها اأو �سياعها ال 
يوؤثر على وجود عقد النقل وال على �سحته، بل يقي 

العقد خا�سعًا الأحكامه.4
خ�سائ�ض  بعدة  اجلوي  النقل  عقد  يتميز   

وهي كاالآتي :
الر�سائية .  .1

ال�سفة التجارية .  .2
االلتزام للجانبني .  .3

�سفة االإذعان .  .4
االعتبار ال�سخ�سي .  .5

1. الر�ش�ئية:
الر�سائية  العقود  من  اجلوي  النقل  يعترب   
االإيجاب والقبول  انعقادها مبجرد تالقي  يتم  التي 
دون احلاجة اإىل اإفراغه يف �سكل معني. كما تق�سي 
عن  �سادر  الر�سا  هذا  يكون  باأن  العامة  القاعدة 
التي ت�سوبها.  العيوب  اإرادة حرة واعية خالية من 
البحري  النقل  عقد  يف  هي  كما  هنا  فالر�سائية 
يتحقق  ذلك  فان  ر�سائيا،  عقدا  فكونه  للب�سائع. 
بتوافر االأركان الثالثة الالزمة لالإنعقاد كما هو فى 

هيكل البحث :
واأربعة  مقدمة  من  البحث  هذا   يتكون   

مباحث وخامتة على النحو التايل : 
اجلوي  النقل  عقد  مفهوم  االأول:  املبحث  	•

وخ�سائ�سه
على  التطبيق  الواجب  القانون  الثاين:  املبحث  	•

عقد النقل اجلوي
اجلوي النقل  عقد  وثائق  الثالث:  املبحث  	•

اجلوي النقل  عقد  اآثار  الرابع:  املبحث  	•
النتائج  اأهم  على  وت�ستمل   : البحث  خامتة  	•

والتو�سيات وقائمة املراجع وامل�سادر. 
 

املبحث االأول
مفهوم عقد النقل اجلوي وخ�ش�ئ�شه

خ�سائ�ض  بعدة  اجلوي   النقل  عقد  ميتاز   
�سوف  ما  وهي  االأخرى  النقل  عقود  عن  متيزه 

ا�ستعر�سه يف املطالب التالية: 
املطلب االأول

الط�بع الر�ش�ئي لعقد النقل اجلوي
العقود  من  اجلوي  النقل  عقد  يعترب   
تالقي  مبجرد  انعقادها  يتم  التي  اأي  الر�سائية، 
القبول باالإيجاب وتطابقها، ي�ستوي يف ذلك اأن يرد 

حمل العقد على نقل االأ�سخا�ض اأو الب�سائع.2
العقد  لهذا  الر�سائية  الطبيعة  وال يغري من   
قيام الناقل اجلوي بتحرير وثيقة النقل وت�سليمها 
تذكرة  الوثيقة  هذه  اأكانت  �سواء  ال�ساأن،  ل�ساحب 
ال  اإذ  ال�سحن،  وثيقة  اأو  االأمتعة  بطاقة  اأم  ال�سفر 
تاأثري لهذه الوثيقة على عقد النقل الذي يتم اإبرامه 
معني،  �سكلي  قالب  يف  اإفراغه  اإىل  حاجة  ما  دون 
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وت�سرف ال�سيكات امل�سحوبة عليها دون اأن ت�ساأل 
عن ال�سبب ، حيث لو الزمنا امل�سارف بالتحقق من 
فكيف احلال   ، اأعمالها  اأداء  ملا متكنت من  ال�سبب 

يف النقل اجلوي املتميز ب�سرعة االأداء.
2. ال�شفة التج�رية:

االأعمال  من  اجلوي  النقل  عقد  يعترب   
�سبيل  النقل على  للناقل متي مت  بالن�سبة  التجارية 
املقاولة بغ�ض النظر عن ال�سخ�ض القائم به ، �سواء 
كان فردًا اأم �سركة اأم �سخ�سًا من اأ�سخا�ض القانون 
ال�ساحن فان  اأى  االأخر  للطرف  الن�سبة  اأما   . العام 
الطرف  هذا  كان  متى  جتاريا  اأي�سا  يعترب  العقد 
تاجرا ، وتعلق النقل باأعمال جتارية ، تطبيقا لفكرة 
تعلق  دائما  ويفرت�ض   ، بالتبعية  التجارية  االأعمال 

النقل ب�سوؤون جتارة التاجر اإىل اأن يثبت العك�ض.
3. االإلزام للج�نبني:

 ، للب�سائع  النقل البحري  كما هو يف عقد   
فهو عقد ملزم للجانبني ويرتب التزامات يف ذمة كل 
الب�ساعة  باملحافظة على  الناقل  فليزم   ، من طرفني 
التي ا�ستلمها من ال�ساحن )املر�سل ( وت�سليمها اإىل 

املر�سل اإليه، ويلتزم ال�ساحن بدفع االأجرة .
4. �شفة االإذع�ن :

البحري  النقل  عقد  فى  هو  كما  كذلك   
مناق�سة  ي�ستطيع  ال  ال�ساحن  اأن  حيث  للب�سائع 
�سروط عقد النقل اجلوي ، ذلك اأن �سركات النقل 
تعر�ض �سروطها املطبوعة على الكافة وهي �سروط 
اجلوي  والنقل   ، فيها  املناق�سة  تقبل  وال  واحدة 
للنا�ض عنها،  يعترب من املرافق العامة التى ال غنى 
ومن هنا يعترب عقد النقل اجلوي من عقود االإذعان 

الن الطرف االآخر يذعن ويقبل ب�سروط الناقل .

العقود البحرية والتي هي الر�سا واملحل وال�سبب. 
فالر�سا كما مت �سرحه اأعاله، اأما املحل )اأي حمل 
ال�سيء  هو  فمحلة   ، للب�سائع(  اجلوي  النقل  عقد 
القيام  مطار  من  بالطائرة  بنقلة  الناقل  يلتزم  الذي 

اإىل مطار الو�سول.
هذا  يف  العامة  ال�سروط  توافر  من  والبد   

املحل ، وهي :
1. اأن يكون ال�سيء موجودا اأو قابل الوجود.

2. اأن ال يكون حمظورًا .
حمل  على  ين�سب  الذي  فالرتا�سي  اإذن   
الرتا�سي  يعترب  ال  للتعيني  قابل  وال  معني  غري 
منتجا، بينما لو ورد علي املحل دون تعني االأجرة 
الر�سا  بان  هنا  القول  فيمكن   ، اإليها  التطرف  اأو 
تعد حمال  ال  الأنها   ، تعني  االأجرة مل  اأن  ولو  منتج 
للعقد ، فهي حمل اللتزام ناجت من العقد بعد اإبرامه 
 ، الناقل  اإىل  ب�سدادها  املر�سل  التزام  والذي ميثل 
وميكن تعيني )اأي االأجرة( وفقا للقواعد العامة يف 
اأجر املثل، والنتفاء نيه التربع يف اأعمال ال�سركات 
االأعمال  من  اأعمالها  باعتبار  بالطريان  اخلا�سة 

التجارية .
عمال  اإال  لها  اجلوي  النقل  يكون  ال  حيث   

مبقابل ، مهما اتخذ من �سكل هذا املقابل .
النقل  عقد  يف  ال�سبب  ناحية  من  اأما   
كل  يف  مفرت�ض  فال�سبب   ، )ال�سببية(  اأي  اجلوي 
اأن ال�سبب  اأي   ، عقد وم�سروع مامل يثبت العك�ض 
بنقل  اخلا�ض  التجاري  التعامل  يحتمه  الذي  هو 
اإبرام  يف  ال�سبب  عن  ال�سوؤال  دون  جوا  الب�ساعة 
حيث  امل�سارف  اأعمال  يف  نالحظ  كما  العقد. 
تخ�سم االأوراق التجارية دون اأن ت�ساأل عن ال�سبب 
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ال�سروط، وال يكون  اإذا متت يف غري هذه  جتارية 
النقل اجلوي ذا �سفة جتارية بالن�سبة للم�سافر اأو 
املر�سل اإال اإذا كان تاجرًا وكان النقل حا�ساًل يف 

�سبيل جتارته.6
املطلب الثالث

�شفة االإذع�ن
االإذعان،  عقود  من  اجلوي  النقل  عقد  يعترب   
وال  الناقل،  ب�سروط  ويقبل  يذعن  االآخر  الطرف  الأن 
يقبل  املناق�سة فيها و�سركات النقل تعر�ض �سروطها 
ي�سع  فال  واحدة.7  �سروط  وهي  الكافة  على  املطبوعة 
ال�سروط يف هذه  تلك  يقبل  اأن  اإال  املر�سل  اأو  الراكب 
احلالة اإذعانًا.8 ونتيجة لذلك ي�ستطيع القا�سي التخفيف 
من ال�سروط التع�سفية اأو اإبطالها حر�سًا على م�سلحة 
ن�سو�ض  تف�سري  اإىل  باالإ�سافة  هذا  املذعن،  الطرف 

العقد عند ال�سك مل�سلحة الطرف املذعن اأي�سًا.
واعتبار النقل اجلوي من عقود االإذعان ال   
يجرده من طبيعته الر�سائية9. �سحيح اأن الطرف 
من  ميكنه  ال  �سعيف،  مركز  يف  يكون  املذعن 
الوقوف  على قدم امل�ساواة مع الناقل، غري اأن هذا 
ال يوؤدي اإىل القول بتعيب ر�سا املتقاعد مع الناقل 
الأن امل�ساواة املطلقة بني املتعاقدين تكاد تكون اأمرًا 
م�ستحياًل10. ورغم و�سوح �سفة االإذعان يف عقد 
اأنه كغريه من العقود يتم انعقاده  النقل اجلوي اإال 

مبجرد تالقي االإدارتني وتطبيقاتها.
املطلب الرابع

تعريف النقل اجلوي
غريه  عن  اجلوي  النقل  عقد  يختلف  ال   
و�سيلة  ناحية  من  �سوى  االأخرى  النقل  عقود  من 
الذي  االتفاق  ذلك  بكونه  يعرف  ذلك  وعلى  تنفيذه 

5. االعتب�ر ال�شخ�شي :
على  قائما  يعترب  ال  اجلوي  النقل  عقد  اإن   
االعتبار ال�سخ�سي يف كل �سورة بل غاية ما يقال 
واملتمثل  ال�سخ�سي  االعتبار  من  نوعا  يت�سمن  اأن 
الناقل  يرف�ض  اأن  ميكن  التي  اال�ستثناءات  ببع�ض 
اإبرام العقد مع ال�ساحن، التي تتعلق بطبيعة النقل 

بالطائرات وهذه :
. حيث ال  للطائرة حمدودة  اال�ستيعابية  الطاقة   .1
بقبول  اجلوي  الناقل  يلزم  اأن  لل�ساحن  يجوز 
ال�سحن عندما تغطي الطاقة اال�ستيعابية للطائرة 
اأو غالبيتها العظمي، ففي هذه احلالة يحق للناقل 

اأن يرف�ض اإلزام العقد معه .
يكون الناقل اجلوي ملزما بالرف�ض عندما ال تتالئم   .2
هذه  ويف  بالطائرات،  النقل  مع  ال�سحنة  طبيعة 

احلالة على الناقل اإعطاء ال�سبب املربر للرف�ض .
املطلب الثاين

ال�شفة التج�رية لعقد النقل اجلوي
االأعمال  من  اجلوي  النقل  عقد  يعترب   
التجارية بالن�سبة للناقل اجلوي متى مت النقل على 
�سورة  يف  النقل  يتم  اأن  وال�سرط  املقاولة.  �سبيل 
اإذا  اأما  واالحرتاف،  التكرار  �سبيل  اأي  مقاولة، 
با�سر اأحد االأ�سخا�ض عملية النقل اجلوي عر�سًا، 
فال يعترب العقد جتاريًا بالن�سبة له، ولو تقا�سى عن 
هذه العملية اأجرًا، ومقاولة النقل تعد جتارية بغ�ض 
النظر عن �سخ�ض القائم به، اأي �سواء كان فردًا اأو 

�سركة، اأو �سخ�سًا من اأ�سخا�ض القانون العام.5
بالن�سبة  النقل اجلوي جتاريًا  عقد  ويكون   
اأ�سا�ض  على  النقل  اأعمال  حمرتفًا  كان  اإذا  للناقل 
م�سروع جتاري، اأما عملية النقل املنفردة فال تعد 
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املطلب اخلام�ض
عقد النقل اجلوي عقد �شخ�شي

النقل اجلوي من عقود االعتبار  يعترب عقد   
تذكرة  هي  )الراكب(  ال�سفر  فتذكرة  ال�سخ�سي، 
�سخ�سية ال يحق ملن �سدرت با�سمه اأن يتنازل عنها 
تكون  وال  خل�سة  امل�سافر  حكم  يف  عد  واإال  لغريه 
�سركة الطريان م�سئولة عنه15. كما  يعترب عقد نقل 
االأ�سخا�ض عقد �سخ�سي بالن�سبة للناقل، اإذ يتعني اأن 
يقوم الناقل الذي اأ�سدر تذكرة ال�سفر للراكب باإمتام 
عملية النقل املتفق عليها. هذا وعلى ال�سعيد العملي 
جند اأن �سركات الطريان حتتفظ بحقها يف حتويل 
الركاب اإىل �سركات اأخرى يف حالة تعذر نقلهم على 
طائراتها ب�سبب  عطل اأ�سابها اأو يف اأوقات الذروة، 
وذلك بعد اأن تقوم بفتح التذاكر ال�سادرة عنها على 
ذلك  على  بالنقل ويرتتب  تقوم  �سوف  التي  ال�سركة 
بالن�سبة  اأما  اأخرى.  اإىل  �سركة  من  امل�سئولية  نقل 
بني  �سخ�سيًا  يكون  العقد  فاإن  الب�سائع  نقل  لعقد 
هذه  يف  يقدح  وال  وال�ساحن،  الناقل  وهما  اأطرافه 
ال�سفة وجود طرف اآخر وهو املر�سل اإليه اأو اإمكانية 

تداول خطاب ال�سحن، بني اأ�سخا�ض كرث.16
املنتظم  اجلوي  النقل  بني  البع�ض  وفرق   
يقدم  املنتظم  النقل اجلوي  املنتظم واعتربوا  وغري 
وبال  مو�سوعية  ب�سفة  للجمهور  النقل  خدمات 
عامة  نقل  طائرات  وي�ستعمل  �سخ�سية  اعتبارات 
مفتوحة للجمهور بال متييز، ويكت�سب �سفة املرفق 
اإبرام  عن  االمتناع  الناقل  ي�ستطيع  ال  العام، وهذا 
عقد النقل مع راغب ال�سفر اأو مر�سل الب�ساعة اإال 
اأو  املعدي،  ال�سكر واملر�ض  بعذر مقبول، كحاالت 
خطرة  طبيعة  ذات  النقل  حمل  االأ�سياء  كانت  اإذا 

يتعهد مبقت�ساه �سخ�ض يدعى )الناقل( يف مواجهة 
بنقله  )املر�سل(  اأو  )امل�سافر(  يدعى  اآخر  �سخ�ض 
اآخر،  اإىل  مكان  من  ب�ساعته  اأو  اأمتعته  بنقل  اأو 
اأجر  لقاء  وذلك  الطائرة  بوا�سطة  معينة  مدة  خالل 

حمدد.11
وقد  داخليًا  يكون  قد  اجلوي  النقل  وعقد   
يكون خارجيًا، ويكون داخليًا اإذا مت باأ�سره داخل 
النقل  ذلك  مثال  واحدة،  لدولة  االإقليمية  احلدود 
اأن  الذي يتم بني اخلرطوم وبورت�سودان، �سريطة 
ال�سودان  اإقليم  داخل  الرحلة  مراحل  جميع  تتم 
امل�سادر  وتختلف  الداخلي.  طابعه  النقل  فقد  واإال 
النقل  اإذا كان  ملا  تبعًا  النقل اجلوي  لعقد  القانونية 
حتكم  التي  القانونية  واالأحكام  دوليًا.  اأو  داخليًا 
يف  م�سدرها  جند  الداخلي  اجلوي  النقل  عقد 
القانون الوطني مع االلتزام مبا جاء يف االتفاقيات 

الدولية.12
ويكت�سب النقل اجلوي ال�سفة الدولية متى   
الواحدة.  للدولة  االإقليمية  احلدود  تنفيذه  جتاوز 
االأقل،  الدولية بني دولتني على  الرحلة  اإجراء  فتتم 
عملية  يحكم  قانوين  نظام  من  اأكرث  يربز  ولذلك 
النقل، فكان من ال�سروري توحيد القواعد املنظمة 
قد  التي  القانونية  االأنظمة  تعدد  على  للق�ساء  له، 
حتكمه، ومت هذا التوحيد مبقت�سى اتفاقية وار�سو 
و�سعت  االتفاقية  هذه  اأن  غري  1929م،13  ل�سنة 
�سروطًا معينة للنقل الذي يخ�سع الأحكامها، فاإذا مل 
تتوفر هذه ال�سروط، فاإن اأحكام االتفاقية ال تنطبق 

عليه رغم اأنه يظل حمتفظًا بطابعه الدويل.14
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تتعر�ض لها االتفاقية وتركت دون بحث، مما يف�سح 
املجال لتنازع القوانني ب�ساأنها، وذلك مثل احلديث 
وبيان  للتعوي�ض،  القابل  ال�سرر  تعريف  عن 
التعوي�ض،  طلب  يف  احلق  لهم  الذين  االأ�سخا�ض 

ومفهوم رابطة ال�سببية.20
والواجب  القانون  حتديد  م�سكلة  وتثور   
مل  التي  بامل�سائل  متعلقًا  اأكان  �سواء  التطبيق، 
النقل خا�سعًا  اإليها االتفاقية، عندما يكون  تتطرق 
على  التطبيق  الواجب  بالقانون  متعلقًا  كان  اأو  لها 
عن  خارجًا  النقل  يكون  عندما  باأكمله  النقل  عقد 

نطاق اأحكام االتفاقية.
النقل  يف  القوانني  تنازع  م�سكلة  وتربز   
العالقة  على  اأجنبي  عن�سر  تدخل  كلما  اجلوي، 
وينتهي  دولة  يف  النقل  يبداأ  كاأن  النزاع،  مو�سع 
يف دولة اأخرى، وتقع احلادثة يف اإقليم دولة ثالثة، 
يكون  وقد  رابعة،  دولة  رعايا  من  الناقل  ويكون 

امل�سافر اأو ال�ساحن من رعايا دولة خام�سة.21
ي�سن،  الدول  خمتلف  يف  ع  امل�سررِّ جند   
العالقات  حتكم  التي  املو�سوعية  القواعد  بجوار 
القا�سي  بها  اأخرى ير�سد  الوطنية، قواعد  القانونية 
القانون الواجب تطبيقه على عالقة ذات عن�سر  اإىل 
ع غريبة يف الواقع عن جماالت  اأجنبي يعتربها امل�سررِّ
العالقات القانونية التي �سن قانونه الوطني لتنظيمها، 
وهي ما تعرف بقواعد االإ�سناد، لكونها ت�سند العالقة 
ت�سري  التي  هي  معني،  قانون  اإىل  البحث  مو�سوع 
القانون الواجب التطبيق، وقد يكون هذا القانون هو 
قانون القا�سي، وقد يكون قانونًا اأجنبيًا، وال ي�ستبعد 
القانون االأجنبي اإال اإذا كانت اأحكامه خمالفة للنظام 

العام يف الدولة الناظرة يف النزاع.

تهدد اأمن الطائرة و�سالمتها.17
تاأخذ  فال  املنتظم  غري  اجلوي  الناقل  اأما   
العام  املرفق  �سفة  بها  يقوم  التي  النقل  عمليات 
واإمنا  متييز،  بال  للجمهور  تكون  ال  الرحالت  الأن 
تتم كل رحلة مبوجب اتفاق خا�ض مع الناقل، ويف 
هذا النوع من النقل يحق للناقل رف�ض طلب النقل، 

اإعمااًل ملبداأ �سلطان االإدارة ور�سائية العقود.
ومن خالل ما ذكر نخل�ض اإىل اأن عقد النقل   
اجلوي ال يعترب قائمًا على االعتبار ال�سخ�سي يف 
اأنه يت�سمن نوعًا من  يقال  كل �سوره، بل غاية ما 
الراكب  اإمكان  يتمثل يف عدم  ال�سخ�سي  االعتبار 
بغري  اآخر  �سخ�ض  اإىل  �سفره  تذكرة  عن  التنازل 
ال�سخ�سي  االعتبار  يظهر هذا  كما  الناقل،  موافقة 

كذلك يف حالة النقل بالطلب.18 

املبحث الثاين
الق�نون الواجب التطبيق على

عقد النقل اجلوي
اإن اتفاقية )فر�سوفيا( ل�سنة 1929م19 مل   
تق�ض نهائيًا على م�سكلة تنازع القوانني يف مو�سوع 
النقل اجلوي، الأنها مقت�سرة على الدول  املن�سمة 
اأو امل�سدقة عليها دون غريها. ف�ساًل عن ذلك فاإن 
بالن�سبة  نطاق تطبيق هذه االتفاقية ال ي�سمل حتى 
الأطرافها، كل اأنواع النقل اجلوي الدويل، بل فقط 

ما حددته واأ�سارت اإليه اأحاكم هذه االتفاقية.
تبحث يف  )فر�سوفيا( مل  اتفاقية  واأن  هذا   
على  اخت�سرته  فقد  اجلوي،  النقل  م�سائل  جميع 
بوثائق  يتعلق   فيما  وذلك  اأحكامه  بع�ض  تنظيم 
النقل، وم�سئولية الناقل، وهنالك م�سائل كثرية مل 
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)فر�سوفيا(  اتفاقية  اأحكام  اإليها  تتطرق  مل  التي 
فاإنه  الدويل اخلا�سع الأحكامها،  النقل اجلوي  يف 
يتبع ب�ساأنها اأحكام القواعد العامة يف الدولة التي 

يقت�سي تطبيق قانونها على النزاع املعرو�ض.25
اأحال  املغربي  التجاري  القانون  اأن  وجند   
الف�سل )138( من مر�سوم املالحة اجلوية على اأن 
»قواعد  يلي  ما  على  ن�ض  حيث  التجاري  القانون 
املكون  ظهري 9 رم�سان 12.1331 غ�ست 1913 
واملائي  الربي  بالنقل  املتعلقة  التجاري  للقانون 

قابلية التطبيق على النقل اجلوي(.
عليه،  املحال  التجاري  القانون  نظم  وقد   
عقد النقل يف الق�سم ال�سابع حتت عنوان »يف عقد 
اإىل 107  الف�سول 64  النقل واملكاري( وذلك يف 
ال�سادر يف 1913  التجاري  القانون  تعديل  وبعد 
اأ�سبح  فقد  1996م  يف  التجارة  مدونة  مبقت�سى 
عقد النقل منظمًا يف الكتاب الرابع الق�سم ال�ساد�ض 
حتت عنوان عقد النقل، وذلك يف الف�سول من 443 

اإىل 486 من مدونة التجارة.
ويراعي اأن هذه الف�سول املحال يف القانون   
اجلوي ال تطبق على عقد النقل اجلوي اإذا مل توجد 
ن�سو�ض جوية خا�سة وهو ما اأخذه الف�سل 140 

من مروم املالحة اجلوية.26
 

املبحث الثالث
وث�ئق عقد النقل اجلوي

باختالف  اجلوي  النقل  وثائق  تختلف   
االأمتعة  اأو  باالأ�سخا�ض  متعلقًا  النقل  كان  اإذا  ما 
اجلوي  النقل  م�ستند  عليها  ويطلق  الب�سائع.  اأو 
مبوجبها  تتم  التي  امل�ستندات  جمموعة  به  ويق�سد 

اأما النقل اجلوي الداخلي فيخ�سع لقانون   
يف  فنجد  اإقليمها،  يف  النقل  يح�سل  التي  الدولة 
ال�سودان اأن القانون الواجب التطبيق على عمليات 
القانون  فيحكمها  الداخلي  التجاري  اجلوي  النقل 
املدين  الطريان  قانون  ينظمها  والتي  الوطني 
ال�سوداين النفاذ ل�سنة 1999م. واللوائح واالأوامر 

ال�سادرة مبوجبه.
)تطبق  )1/3/اأ(:  املادة  ذلك  اأو�سحت  قد   
اإقليم  املدين يف  الطريان  على  القانون  هذا  اأحكام 
الدولة مبا يف ذلك املطارات املدنية وطائرات قوات 

اجلمارك وال�سرطة(22.
ال  مبا  ال�سوداين  القانون  اأحكام  وتطبق   
يتعار�ض مع االتفاقيات الدولية ذات ال�سلة والتي 

ان�سمت اإليها الدولة.23
النقل  عمليات  الوطني  القانون  ينظم  كما   
بها  يقوم  التي  الداخلية  اجلوية  واالأ�سغال  اجلوي 
النقل  الدولة، مثل عمليات  م�سغل طائرة م�سجلة يف 
اجلوي التجاري الدويل وعمليات اال�ستغالل اجلوي 
يف الداخل، وح�سر قانون الطريان املدين ال�سوداين 
اجلوي  التجاري  النقل  يف  احلق  1999م  ل�سنة 
ال�سركات  ومنع  الوطنية  ال�سركات  على  الداخلي 
االأجنبية اأن متار�ض عمليات النقل داخل اإقليم الدولة، 
من  ترخي�سًا  حتمل  التي  الطائرات  ا�ستثنى  اأنه  اإال 
الهيئة العامة للطريان املدين للعمل داخل اإقليم الدولة 

متى ما اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك.24
اخلا�سع  غري  الدويل  للنقل  بالن�سبة  اأما   
االإ�سناد  قاعدة  فاإن  )فر�سوفيا(  اتفاقية  الأحكام 
حتديد  تتوىل  بالنزاع،  الناظر  القا�سي  قانون  يف 
للم�سائل  بالن�سبة  اأما  التطبيق،  الواجب  القانون 
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ب�سورة  يحدد  الذي  فر�سوفيا  اتفاق  الأحكام 
اأو  )الوفاة  حاالت  يف  الناقل  م�سئولية  عامة 
ال�سرر اجل�سماين ويف حاالت فقدان اأو تلف 

االأمتعة(.
تكون تذكرة ال�سفر دلياًل على وجود عقد   
يوؤثر عدم  العك�ض وال  اإثبات  النقل و�سروطه حتى 
على  فقدانها  اأو  نظاميتها  عدم  اأو  التذكرة  وجود 
خا�سعًا  يبقي  الذي  النقل  عقد  �سحة  اأو  وجود 
اأنه  بيد  االتفاق  هذا  يف  عليها  املن�سو�ض  للقواعد 
ال يحق للنقل الذي يقبل م�سافرًا دون اأن ت�سلم اإليه 
االإ�سارة  البطاقة  تت�سمن  اأن  دون  اأو  �سفر  تذكرة 
املن�سو�ض عنها يف الفقرة )1-ج( من هذه املادة اأن 
تذرع باأحكام املادة )22( من هذه االتفاقية وتعترب 
تذكرة ال�سفر دلياًل على عقد النقل و�سروطه، حتى 
اأو  النقل  عقد  قيام  على  يوؤثر  وال  العك�ض  اإثبات 
�سحته عدم وجود تذكرة ال�سفر اأو عدم �سحتها اأو 
�سياعها بل يظل الناقل خا�سعًا لالأحكام املن�سو�ض 

عليها يف هذه االتفاقية.
اأن  دون  م�سافرًا  الناقل  قبل  اإذا  اأنه  على   
تت�سمن  ال   التذكرة  كانت  اأو  �سفر،  تذكرة  يحمل 
اتفاقية  الأحكام  يخ�سع  النقل  اأن  اإىل  االإ�سارة 
يف  اجلوي  الناقل  م�سئولية  حتدد  التي  فر�سوفيا 
حاالت الوفاة اأو ال�سرر اجل�سماين، فلي�ض للناقل 
االتفاقية  هذه  من   )22( املادة  باأحكام  يتم�سك  اأن 
و�ساعته،  ال�سفر  يوم  امل�سئولية30  بتحديد  املتعلقة 
البيانات  اإىل  ت�سيف  فاإنها  )االأياتا(31  �سروط  اأما 
)ا�سم  التالية:  البيانات  االتفاقية  يف  الواردة 
حيث  من  نفاذها  حتديد  التذكرة،  ثمن  امل�سافر، 
تذهب  وكذلك  فيها،  املذكورين  والرحلة  الزمان 

ال�سفر،  تذكرة  وهي  اجلوي  التجاري  النقل  عملية 
و�سوف  اجلوي  ال�سحن  ووثيقة  االأمتعة،  وبطاقة 

اأتناولها يف املطالب التالية: 
املطلب االأول

تذكرة ال�شفر
نقل  م�ستند  باإ�سدار  اجلوي  الناقل  يلتزم   
البيانات  فيه  ويدون  للركاب  جماعي  اأو  فردي 
واأطراف  النقل  مراحل  تو�سح  التي  االأ�سا�سية 
ل�سنة  مونرتيال  اتفاقية  لن�ض  وفقًا  وذلك  العقد 
تذكرة  باإ�سدار  يلتزم  الناقل   اأن  اأي  1999م27. 
ال�سفر ويجوز اأن ت�سدر تذكرة فردية لكل �سخ�ض 
على حدا اأو جماعية اإن دعا االأمر ذلك، كما ي�سرتط 
اأن يو�سح يف التذكرة نقطة القيام والو�سول وا�سم 
بيان  على  التذكرة  ت�ستمل  اأن  يجب  كما  الراكب، 
الأحكام  يخ�سع  دويل  نقل  النقل  هذا  اأن  يو�سح 
اتفاقية مونرتيال من حيث حتديد م�سئولية الناقل 

يف االإ�سابة اأو الوفاء.28
1929م  ل�سنة  )فر�سوفيا(  اتفاقية  اأما   
املعدلة بربتوكول )الهاي( ل�سنة 1955م فقد ن�ست 
يف املادة )3(29 )عند نقل امل�سافرين ينبغي ت�سليم 

تذكرة �سفر ت�ستمل على: 
بيان نقاط االنطالق.  اأ- 

يف  واقعة  واملق�سد  االنطالق  نقاط  كانت  اإذا   ب- 
وكان  واحدة  متعاقدة  �سامية  دولة  اأرا�سي 
مقررًا وجود حمطة اأو اأكرث يف اأرا�سي دول 

اأخرى، اإ�سارة اإىل مثل هذه املحطات.
اإ�سارة تبني اأنه يف حال قيام م�سافرين برحلة   ج- 
يف  واقعة  حمطة  اأو  نهائيًا  مق�سدًا  تت�سمن 
نقلهم  اإخ�ساع  ميكن  االنطالق  بلد  غري  بلد 
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اأو  الناقل  اإىل مكاتب  اآليًا، دون الذهاب  يف احلجز 
اإبراز التذكرة الورقية. والتذاكر االإلكرتونية ت�سهل 
اإجراءات املغادرة لكل من طريف عقد النقل اجلوي.

ا�ستخدام  ناجتة عن  العيوب  بع�ض  وهناك   
�سبكة  توافر  عدم  منها  االإلكرتونية،  التذكرة 
اأي م�ساكل تطراأ عليها مما يوؤثر على  اأو  االإنرتنت 
وجود  عدم  وكذلك  االإلكرتونية،  التذكرة  اإ�سدار 
بطاقات ائتمان لدى كل امل�سافرين ل�سرائها، وعدم 
قد  وكذلك  باالإنرتنت.  امل�سافرين  من  كثري  اإملام 
اإعاقة  اآليًا يف  املدخلة  البيانات  تطابق  تت�سبب عدم 
التذكرة  فاإن  واأخريًا  تاأخريهم.  اأو  الركاب  �سفر 
االإلكرتونية تظل مهددة بال�سرقة االإلكرتونية اأو ما 

ي�سمى بالقر�سنة االإلكرتونية.34
اإن النقل اجلوي بالن�سبة للركاب هو من العقود   
ذات االعتبار ال�سخ�سي، فعليه ال يجوز للراكب وفقًا 
لراكب  ال�سفر  تذكرة  يتنازل عن  اأن  )االأياتا(  ل�سروط 
اآخر، واإن فعل فاإن املتنازل اإليه يعترب يف حكم امل�سافر 

خل�سة وال يلتزم اأمامه الناقل باأي التزام.35
املطلب الثاين

بط�قة االأمتعة
فر�سوفيا:  اتفاقية  من   )1/4( املادة  تن�ض   
عند نقل االأمتعة امل�سجلة ينبغي ت�سليم بطاقة اأمتعة، 
واإذا مل تكن هذه البطاقة مرفقة بتذكرة ال�سفر طبقًا 
الأحكام الفقرة )1( من املادة )3( اأو مل تكن تذكرة 
البيانات  على  ت�ستمل  اأن  فيجب  تت�سمنها  ال�سفر 

التالية:
تعيني نقاط االنطالق واملق�سد.  اأ- 

نقاط االنطالق واملق�سد واقعة يف  اإذا كانت   ب-  
مقررًا  وكان  واحدة.  متعاقدة  دولة  اأرا�سي 

�سخ�ض  بتذكرة  ي�سافر  الذي  ال�سخ�ض  اأن  اإىل 
اآخر، دون علم الناقل، يفقد حقه يف التعوي�ض عن 

ال�سرر الذي ي�سيبه.
امل�ستند  فهي  االإلكرتونية  التذكرة  اأما   
لنقل  كتذكرة  ت�ستخدم  الورقي  غري  االإلكرتوين 
بيع  عملية  لتوثيق  بديلة  طريقة  وتعد  الركاب، 
قاعدة  يف  �سجالتها  اإن�ساء  يتم  حيث  التذاكر 
البيانات اخلا�سة، بالناقل امل�سدر لها، ويتم تخزين 
اإليها يف  تفا�سيلها اإلكرتونيًا حيث ميكن الرجوع 
ا�ستالم  باإي�سال  امل�سافر  يتم تزويد  اأي وقت، كما 
هذا  ويحتوي  العادية  الورقية  التذاكر  من  بداًل 
وبع�ض  االإلكرتونية  التذكرة  رقم  على  االإي�سال 

البيانات االأخرى.32
1999م،  ل�سنة  مونرتيال  التفاقية  ووفقًا   
التذاكر  اإ�سدار  جعل  فقد  )االأياتا(  و�سروط 
اجلويني  الناقلني  جميع  على  واجبًا  االإلكرتونية 
وحدد لها فرتة زمنية وهي اعتبارًا من مايو 2008م 
ينتهي التعامل بالتذكرة الورقية، واأ�سبحت جميع 
التذكرة  ت�ستخدم  العاملية  الطريان  �سركات 
�سركات  جميع  واأ�سبحت  الورقية،  االإلكرتونية 
االإلكرتونية  التذكرة  ت�ستخدم  العاملية  الطريان 
مازالت  بعينها  دول  اإال  الورقية،  للتذكرة  كبديل 

تعمل بالورقة كال�سودان واإيران.33
وا�ستخدام التذكرة االإلكرتونية له مزايا عدة   
اأهمها اإراحة امل�سافر من حمل التذكرة الورقية واحلد 
التعامل  عند  امل�سافرون  يواجهها  التي  امل�ساكل  من 
اأخطاء. وكذلك  اأو  اأو تلف  اأو �سرقة  بها من �سياع 
الورقية،  التذاكر  تكلفه  مبا  مقارنة  املادي  العائد 
التغيري  اأو  التعديل  اإجراء  �سهولة  اإىل  باالإ�سافة 
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ل�سنة  مونرتيال  اتفاقية  اأو�سحت  وقد   
بت�سليم  يقوم  اأن  للناقل  يجوز  )اأنه  1999م:39 
�ساحب االأمتعة اأي م�ستند عليه بيانات تو�سح نوع 
وعدد االأمتعة وبذلك تكون االتفاقية، قد منحت هذه 
الوثيقة القوة االإثباتية التي كانت ممنوحة للوثائق 

الورقية من قبل.
)لالأياتا(  العامة  ال�سروط  ت�سمنت  وقد   
اأحكام نقل اأمتعة امل�سافر امل�سجلة والبيانات الالزم 
ذكرها يف بطاقة االأمتعة. واأو�سحت �سرورة نقل 
هذه االأمتعة على نف�ض الطائرة التي تقل امل�سافر، واإال 
فيجب اأن يتم النقل على اأول طائرة ت�سبق اأو تلحق 
الطائرة التي تنقل اأو نقلت امل�سافر، وا�ستلزمت اأن 
كما  والتغليف،  الربط  حمكمة  االأمتعة  هذه  تكون 
اأو  اله�سة  االأ�سياء  »االأمتعة«  تعبري  من  ا�ستبعدت 
والفي�سات  واحللي  النقد  واأوراق  للتلف،  القابلة 
ال  اأن  على  كذلك  ال�سروط  هذه  ون�ست  والقيم، 
اأو  اأو �سوائل  اأمتعة امل�سافر مواد متفجرة  يحتوي 
حيوانات حية، مبا فيها الطيور والزواحف اإال اإذا 

وافق عليها الناقل اجلوي ب�سروط منف�سلة.40
املطلب الثالث

وثيقة ال�شحن اجلوي
الب�ساعة  يو�سح  م�ستند  عن  عبارة  وهي   
حتريرها  يتم  وعادًة  اجلو  طريق  عن  نقلها  املراد 
اأنه �ساحب الب�ساعة ويعرف  اإذ  ال�ساحن  بوا�سطة 
وله  والعدد  والوزن  النوع  حيث  من  تفا�سيلها 
وت�سلم  الو�سول  ميناء  اإىل  ت�سل  اأن  يف  م�سلحة 
يف  بها  ت�سليمها  مت  التي  باحلالة  اإليه  املر�سل  اإىل 
اأن يقوم  لذا من االأف�سل واالأن�سب  ميناء املغادرة، 
بتحرير وثيقة ال�سحن اجلوي على اأن تخ�سع بعد 

اأخرى،  اأرا�سي  يف  اأكرث  اأو  حمطة  وجود 
تعيني اإحدى هذه املحطات.

اإ�سارة تبني اأنه اإذا كان النقل يت�سمن مق�سدًا   ج- 
نهائيًا اأو حمطة يف بلد غري بلد االنطالق ميكن 
يحدد  الذي  فر�سوفيا  التفاق  النقل  اإخ�ساع 
ب�سورة عامة م�سئولية الناقل يف حال فقدان 

اأو نق�ض االأمتعة.36
وتعترب بطاقة االأمتعة دلياًل على عقد النقل   
و�سروطه، حتى اإثبات العك�ض، وال يوؤثر على قيام 
اأو عدم  االأمتعة  بطاقة  اأو �سحته وجود  النقل  عقد 
�سحتها اأو �سياعها بل يظل النقل خا�سعًا للحكام. 
عاتقه  على  االأمتعة  اأخذ  الناقل  قبل  اإذا  اأنه  على 
االأمتعة  بطاقة  كانت  اأو  بطاقة  دون  اإ�سرافه  وحتت 
م�سئولية  حتديد  اإىل  ي�سري  الذي  البند  تت�سمن  ال 
الناقل يف حالة فقدان اأو تلف االأمتعة، فلي�ض للناقل 

اأن يتم�سك باأحكام هذه االتفاقية.37
بني  اأعاله  اإليها  امل�سار  االتفاقية  وميزت   
فاالأمتعة  امل�سجلة،  غري  واالأمتعة  امل�سجلة  االأمتعة 
الناقل  لدى  عنها  الراكب  اأعلن  التي  هي  امل�سجلة 
املعد  امل�ستند  يف  بياناتها  وتدوين  بت�سجيلها  وقام 
اأو  �سياعها  حالة  يف  الناقل  يلتزم  والتي  لذلك 
اأ�سا�ض  على  الراكب  بتعوي�ض  تلفها  اأو  هالكها 
عليه  من�سو�ض  هو  ملا  وفقًا  املو�سوعية  امل�سئولية 
يف االتفاقية: اأما االأمتعة غري امل�سجلة فهي االأمتعة 
التي ال يك�سف الراكب عنها وال يقوم الناقل بتدوين 
بياناتها وال ي�سدر لها م�ستند نقل، واإذا حدث لها 
قائمة  م�سئوليتها  فتكون  �سياع  اأو  تلف  اأو  هالك 

على اأ�سا�ض اخلطاأ ااملفرت�ض.38
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خاللها متييزها عن الب�سائع االأخرى.44
ويف حالة عدم اإن�ساء وثيقة ال�سحن اجلوي ال يحق 
للناقل اأن يتم�سك باأحكام االتفاقية املتعلقة بتحديد 

امل�سوؤولية املقررة يف االتفاقية.45
لوثيقة ال�سحن اجلوي وظيفتان هما:   

متثل اأداة اإثبات لعقد النقل اجلوي للب�سائع.  )1
تعترب دليل على ت�سليم الناقل اجلوي للب�ساعة   )2

امل�سحونة على الطائرة.
وذلك  امل�سحونة  الب�ساعة  متثل  اأنها  اأي   
هذه  يف  يت�سرف  اأن  من  متكنه  اإذ  فقط  لل�ساحن 
الب�ساعة خالل املراحل املختلفة لعملية النقل فيحق 
لل�ساحن اأن يطلب من الناقل اأال يقوم بنقل الب�ساعة 
يغري  اأن  اأو  املغادرة  ميناء  من  بنقلها  يقم  مل  اإذا 
مطار  اأي  يف  باإنزالها  ياأمر  اأو  لها  الو�سول  ميناء 
اآخر اأي اإجراء اآخر، وهذه احلقوق مكفولة لل�ساحن 
ولكن �سريطة اأن يكون قد قام بكل االلتزامات التي 
اأوجبها عليه عقد النقل اجلوي، واأولها دفع االأجرة 
التي  االإ�سافية  النفقات  كل  يتحمل  كما  امل�ستحقة، 
تتمخ�ض عن توجيهاته الالحقة واأال ي�سر ت�سرفه 

باأي من ال�ساحنني االآخرين.46
تعترب وثيقة ال�سحن اجلوي حجة يف اإثبات   
كان  فاإذا  بالب�ساعة،  متعلقة  بيانات  من  ما حتتويه 
النزاع متعلق بني ال�ساحن والناقل فهي تكون قرينة 
الب�ساعة  وت�سلم  النقل،  عقد  اإبرام  الإثبات  ب�سيطة 
الإثبات  قاطعة  قرينة  ت�سبح  ثم  الناقل  بوا�سطة 
بيانات وطبيعة الب�ساعة وكميتها ووزنها وحجمها 
الناقل قد حتقق من  اأن  الوثيقة  ثابتًا يف  متى كان 

�سحة البيانات الواردة.

اأن  له  يحق  والذي  الناقل  قبل  من  للمراجعة  ذلك 
اأوردها  التي  املعلومات  و�سالمة  �سحة  من  يتاأكد 

ال�ساحن يف وثيقة ال�سحن اجلوي.41
فر�سوفيا  اتفاقية  من   )5( املادة  ون�ست   

املعدلة على: 
املر�سل  من  يطلب  اأن  ب�ساعة  ناقل  لكل  يحق   )1
اجلوي«  ال�سحن  »ورقة  يدعى  �سند  حترير 
وي�سلمه له ويحق للمر�سل اأن يطلب من الناقل 

قبول هذا ال�سند.
على اأن عدم وجود هذا ال�سند اأو عدم قانونيته   )2
اأو فقدانه ال يوؤثر على وجود مقاولة النقل اأو 
للقواعد  خا�سعة  املقاولة  هذه  فتبقى  �سحتها 

املو�سوعة يف هذا االتفاق.42
امل�سار  االتفاقية  من   )6( املادة  ومبوجب   
اإليه حترر وثيقة ال�سحن اجلوي املتعلقة بالب�سائع 
على ثالث  املر�سل  قبل  الطائرة، من  امل�سحونة يف 
املر�سل،  ويوقعها  للناقل  واحدة  اأ�سلية،  ن�سخ 
والناقل  املر�سل  ويوقعها  اإليه  للمر�سل  والثانية 
وترافق الب�ساعة والثالثة يوقعها الناقل اإىل املر�سل 

بعد ا�ستالم الناقل للب�ساعة.
اأن  املنقولة  الطرود  تعدد  وللناقل يف حال   
لكل  جوي  �سحن  وثيقة  اإن�ساء  املر�سل  من  يطلب 
جوي  �سحن  وثيقة  بتحرير  يكتفي  اأن  اأو  منهما، 
للناقل  ويجوز  الطرود.43  جمموعة  ب�ساأن  واحدة 
اأن يحرر وثيقة ال�سحن اجلوي للب�ساعة ويف هذه 
احلالة يكون نائبًا عن ال�ساحن يف هذا العمل. ويف 
كل االأحوال يجب اأن ت�ستمل وثيقة ال�سحن اجلوي 
على البيانات الكاملة املتعلقة بالب�ساعة والتي تثبت 
ذاتية ونوعية الب�ساعة واأو�سافها بحيث ميكن من 
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املبحث الرابع
اآث�ر عقد النقل اجلوي

امللزمة  العقود  من  اجلوي  النقل  عقد   
للجانبني )كما اأ�سرنا �سابقًا( وبالتايل متى ما انعقد 
�سحيحًا فاإنه يرتب جمموعة من االلتزامات تقع على 
اأو مر�سل  عاتق طرفيه )الناقل من جهة، وامل�سافر 
الب�ساعة من جهة اأخرى(. ولذلك �سوف اأتناول هذا 
املبحث يف مطلبني اأولهما نخ�س�سه الآثار عقد نقل 

االأ�سخا�ض واالآخر الآثار عقد نقل الب�ساعة.
املطلب االأول

التزام�ت الن�قل والراكب يف نقل 
االأ�شخ��س واالأمتعة

الفرع االأول:
التزام�ت الن�قل: 

يلتزم الناقل اجلوي بتنفيذ ما تعهد به اأي   
مكان  اإىل  الطائرة  بوا�سطة  واأمتعته  الراكب  نقل 
الراكب  باإي�سال  كذلك  الناقل   ويلتزم  الو�سول، 

�سليمًا، هو واأمتعته ويف امليعاد املتفق عليه.49
التزامات  عدة  االلتزام  هذا  عن  ويتفرع   
ثانوي،  االآخر  والبع�ض  رئي�سي،  بع�سها  اأخرى، 
هما:  التزامني  يف  تنح�سر  الرئي�سية  فااللتزامات 
النقل،  فرتة  اأثناء  الراكب  �سالمة  ب�سمان  االلتزام 
اإىل املكان الذي يريده دون تاأخري  وااللتزام بنقله 
يف  االلتزامني  هذين  وار�سو  اتفاقية  تناولت  وقد 

املادتني )19-117(50.
اأما االلتزامات الثانوية، فهي تلك التي تعد   
للقانون  وفقًا  اجلوي  النقل  عقد  م�ستلزمات  من 
للركاب  الطعام  تقدمي  مثل  والعدالة.  والعرف 
وال�سعي على راحتهم خا�سة يف الرحالت الطويلة 

اأما اإذا كان ا�ستخدام الوثيقة يف نزاع بني   
الناقل واملر�سل اإليه اأو �سركة التاأمني فاإنها ت�سبح 
البيانات املذكورة فيها عن  قرينة كاملة على �سحة 
وال  وخالتها  الب�ساعة  ووزن  وكمية  وحجم  نوع 
ما هو مدون يف هذه  يثبت عك�ض  اأن  للناقل  يحق 
بوا�سطة   اإما  حتريرها  مت  الوثيقة  اأن  اإذ  الوثيقة، 
الناقل اأو يف ح�سوره وبعد مراجعته لها وتوقيعه 
علمه  بعدم  يدفع  اأن  له  يحق  فال  وبالتايل  عليها، 

وتاأكده من البيانات امل�سمنة فيها.47
وتناول البع�ض اأن اتفاقية فر�سوفيا مل تقر   
للب�ساعة  ممثلة  باعتبارها  اجلوي  ال�سحن  وثيقة 
نف�سها  الب�ساعة  حيازة  اإىل  حيازتها  توؤدي  بحيث 
الب�ساعة،  حيازة  انتقال  اإىل  تداولها  يوؤدي  كما 
وي�ستمد املر�سل اإليه حقوقه من كون ا�سمه مذكورًا 
يف الوثيقة ال ب�سبب حيازته لها. غري اأن بروتوكول 
اإليها  امل�سار  لالتفاقية  املعدل  1955م  لعام  الهاي 
قد اأ�ساف اإىل املادة )15( من االتفاقية، فقرة ثالثة 
جديدة، من مقت�ساها اأنه يجوز اإن�ساء  وثيقة �سحن 
جوي قابلة للتداول، ومبعنى اآخر فاإن هذه الوثيقة 
اأو للحامل،  اأن تكن لالآمر  كما تكون ا�سمية ميكن 
وطاملا اأن التنازل عن الوثيقة ال ميكن ت�سوره دون 
القول  في�سبح  امل�سحونة،  الب�ساعة  عن  التنازل 
واأن  ذاتها،  الب�ساعة  هذه  متثل  اأ�سبحت  باأنها 
احلائز ال�سرعي لوثيقة ال�سحن يعترب من ثم مالكًا 
للب�ساعة امل�سحونة ويكون له بالتايل حق الت�سرف 

بهذه الب�ساعة.48
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الفرع الث�ين:
التزام�ت الراكب: 

للناقل  النقل  اأجرة  بدفع  الراكب  يلتزم   
ويح�سل عادًة الوفاء بهذه االأجرة قبل ابتداء ال�سفر، 
التي  وال�سروط  للتعليمات  امل�سافر  يخ�سع  وكذلك 
ي�سعها الناقل53. وهذه االأجرة حت�سل مقدمًا عند 
ت�سليم التذكرة اإىل الراكب، ويجب على الراكب اأن 
يحتفظ بالتذكرة طوال الرحلة، ومع ذلك اإذا فقدت 
اإ�سدار  الناقل  من  يطلب  اأن  له  جاز  الراكب،  من 

تذكرة اأخرى بداًل عنها.
)االأياتا(  للنقل  الدويل  االحتاد  و�سع  وقد   

ال�سروط التي يتبعها امل�سافرون يف النقل اجلوي.
على  له  مقعد  بحجز  ثانيًا  الراكب  ويلتزم   
منت الطائرة، وذلك نظرًا ل�سيق املكان بالطائرات، 
وارتباط كل طائرة بحمولة معينة، فاإذا اأ�سر الراكب 
رغم عدم حجز مكان له على ال�سعود اإىل الطائرة، 
فاإن الناقل اأن مينعه بالقوة من دخول الطائرة متى 
�سغلت جميع مقاعدها بالركاب احلاجزين اأو له اأن 
باأي  مواجهته  يف  يلتزم  وال  النزول،  على  يجربه 

تعوي�ض.54
مبتطلبات  التقيد  امل�سافر  على  ويتوجب   
اخلروج  �سمة  على  فيح�سل  احلكومية  ال�سفر 
والدخول وعلى غريها من امل�ستندات املطلوبة وعليه 
اأن يح�سر املطار يف الوقت الذي يحدده اإليه الناقل، 
واإذا مل يكن ثمة من وقت حمدد، فعليه اأن يح�سر 

يف وقت يكون كافيًا الإمتام معامالت ال�سفر.55
اللوائح  باحرتام  اأخريًا  الراكب  ويلتزم   
باإجراء  منها  يتعلق  فيما  االأخ�ض  على  ال�سارية، 
وعليه  واجلن�سية،  واجلوازات  اجلمركي  التفتي�ض 

املدى. ومل تتناول اتفاقية وار�سو هذه االلتزامات، 
يف  العامة  للقواعد  ذلك  يف  املرجعية  تكون  ولذلك 

تنازع القوانني لتحديد القانون الواجب التطبيق.
اأمتعة  بنقل  الناقل  يلتزم  اأخرى  ناحية  من   
بالراكب  اخلا�سة  االأ�سياء  بها  ويق�سد  الراكب، 
ال�سرورية  اأو  ال�سخ�ض  ال�ستعمال  واملخ�س�سة 
لراحته ورفاهيته اأثناء الرحلة. وهي التي يت�سلمها 
اأمتعة  ا�ستمارة  بها  ويحرر  الراكب  من  الناقل 
ت�سليمها  ويعيد  الرحلة،  اأثناء  الناقل  بها  ويحتفظ 
اإىل الراكب يف حمطة الو�سول ويلتزم الناقل بقبول 
قدر معني من االأمتعة امل�سجلة دون مقابل وما زاد 
عن ذلك يدفع عنه الراكب اأجرة اإ�سافية، وال يجوز 
للراكب اأن يتنازل عن حقه يف نقل كمية االأمتعة اإىل 
لكن  الأن هذا احلق �سخ�سي حم�ض،  اآخر،  راكب 
يجوز الأفراد االأ�سرة الواحدة اأن يكملوا فيما بينهم 

الوزن االإجمايل املباح.51
وبالن�سبة لالأمتعة التي ال يح�سل ت�سليمها   
يوجد  فال  معه  امل�سافر  بها  يحتفظ  ولكن  الناقل 
ب�سددها اأي ارتباط بني الناقل وامل�سافر الأن امل�سافر 
مل ي�سع هذه االأمتعة يف حرا�سة الناقل الذي ال يعلم 
�سيئًا عن وجودها اأو عن اأهمية حمتوياتها ما دام اأن 
امل�سافر اآثر اأن تكون االأمتعة املذكورة يف حرا�سته 

ومل يتخل للناقل عنها.52
وقد ن�ست ال�سروط العامة )لالأياتا( على اأن   
االإ�سراف على االأ�سياء التي يحتفظ بها امل�سافر معه 
وجب على امل�سافر �سخ�سيًا، واأن الناقل ال يتحمل 
على  عاونوا  قد  تابعوه  كان  ولو  عنها  امل�سوؤولية 
�سحنها  اإعادة  اأو  تعريفها  اأو  االأ�سياء  هذه  �سحن 

على طائرات اأخرى.
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توؤثر على توازنها، ويتعني عليه  بداخلها، بطريقة ال 
ويبداأ  التلف،  من  و�سيانتها  الب�ساعة،  حفظ  كذلك 
هذا االلتزام من وقت ت�سلمه الب�ساعة �سواء يف مطار 
القيام اأو يف خمازنه واملحافظة على الب�ساعة يكون 
لذلك  وفقًا  الب�سائع  فتختلف  طبيعتها58،  ح�سب 

وحتتاج لتجهيز الطائرة وفق ظروف كل ب�ساعة.
املعطاه  بالتعليمات  بالتقيد  الناقل  ويلتزم   
له من املر�سل ب�ساأن الب�ساعة وي�سلم الب�ساعة يف 
وثيقة  يف  املعني  اإليه  املر�سل  اإىل  الو�سول  مكان 
مكن  متى  مت  قد  الت�سليم  ويعترب  اجلوي  التاأمني 
الناقل املر�سل اإليه من اال�ستالم، باأن اأعطاه امل�ستند 
بعد  اجلمرك  من  الب�ساعة  اإخراج  يخوله  الذي 
تخلي�سها من الر�سوم امل�ستحقة. واإذا تعذر ت�سليم 
عن  امتناعه  ب�سبب  اأما  اإليه،  املر�سل  اإىل  الب�ساعة 
ا�ستالمها اأو ب�سبب عدم االهتداء اإليه، وفقد وجب 
للمر�سل  ويكون  بذلك.  املر�سل  اإعالم  الناقل  على 
احلالة  هذه  يف  ويتحمل  اإليه  الب�ساعة  اإعادة  طلب 

النفقات التي ترتتب على ذلك.
يف  رغبته  للناقل  املر�سل  يبني  مل  واإذا   
للناقل  الب�ساعة على نحو معني جاز  الت�سرف يف 
اأن يودع الب�ساعة يف اأحد املخازن على ذمة املر�سل 
الب�ساعة  اإذا كانت  اأما  عليه.  ويكون خطر هالكها 
مما يخ�سى تلفها جاز للناقل احل�سول من الق�ساء 

على االإذن ببيعها حل�ساب املر�سل.59
الفرع الث�ين:

التزام�ت املر�شل: 
على  العقد  يلقيه  الذي  االأ�سا�سي  االلتزام   
عاتق املر�سل هو التزامه بدفع اأجرة النقل، وال يدخل 
يف تلك االأجرة امل�سروفات االإ�سافية التي يجب اأن 

�سرورة  عليه  حتتم  التي  الناقل  تعليمات  احرتام 
التواجد يف مطار القيام قبل اإقالع الطائرة بوقت 
كاٍف الإنهاء تلك االإجراءات، فاإذا تاأخر جاز للناقل 
اأن يرحل دون انتظاره، الأن امل�سلحة اجلماعية يف 
بدء الرحلة يف موعدها، اأوىل بالرعاية من م�سلحة 

راكب واحد متلكئ.56
املطلب الثاين

التزام�ت الن�قل واملر�شل وو�شع املر�شل 
اإليه يف عقد النقل اجلوي للب�ش�ئع

الفرع االأول:
التزام�ت الن�قل:

عرب  الب�ساعة  نقل  عملية  باإمتام  الناقل  يلتزم   
اجلو، وللوقوف على حمتوى هذا االلتزام البد من تتبع 
املر�سل  من  الب�ساعة  ت�سلمه  من  اعتبار  اأي  مراحله. 
حتى ت�سليمها اإىل املر�سل اإليه املحدد يف وثيقة ال�سحن 
اجلوي. وعلى هذا تق�سم مراحل نقل الب�ساعة اإىل ثالثة 
وتلك  للب�ساعة  الناقل اجلوي  ت�سلم  من  تبداأ  مراحل، 
هي املرحلة االأوىل. ثم تاأتي املرحلة الثانية وهي عملية 
النقل ذاتها واأخريًا التزام الناقل بت�سليم الب�ساعة اإىل 

املر�سل اإليه يف حمطة الو�سول.57
ا�ستخدام  تكتنف  التي  لل�سعوبات  ونظرًا   
الطائرات، وعادًة التعاون بني �سركات الطريان يف 
تنفيذ التزاماتها، فاإن �سروط )االأياتا( حتتفظ للناقل 
باحلق يف اأن ينيب عنه ناقاًل اآخر، اأو ي�ستعمل طائرة 
اأخرى، كما اأن تلك ال�سروط اأعفت الناقل  اجلوي 
اأو  النقل  املحددة يف خطاب  باملواعيد  االلتزام  من 

اأية وثائق اأخرى الإمتام عملية النقل.
ولكي ينفذ الناقل التزامه بالنقل، يتعني عليه ا�ستالم 
الب�ساعة من املر�سل، و�سحنها على الطائرة ور�سها 
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الناقل  يكون  اآخر  �سخ�ض  الأي  اأو  للناقل  ذلك  عن 
م�سئواًل عنه.

للناقل  يقدم  اأن  املر�سل  على  يجب  كما   
باإجراءات  للقيام  تلزم  التي  وامل�ستندات  املعلومات 
للمر�سل  الب�ساعة  ت�سليم  قبل  والبولي�ض  اجلمرك 
كل  عن  الناقل  جتاه  م�سئواًل  املر�سل  ويكون  اإليه، 
�سرر ين�ساأ له من عدم تقدمي املعلومات وامل�ستندات 
اإذا  اإال  �سحتها  عدم  اأو  كفايتها  عدم  اأو  املذكورة 

ثبت خطاأ الناقل اأو تابعيه.63
الفرع الث�لث:

حق املر�شل يف توجيه الب�ش�عة والت�شرف به�: 
تن�ض املادة )12( من اتفاقية وار�سو ل�سنة   
يف  الت�سرف  حق  )للمر�سل  اأن:  على  1929م 
الب�ساعة اأما ب�سحبها من مطار القيام اأو من مطار 
الو�سول، واأما بوقفها اأثناء الطريق عند اأي هبوط، 
واأما بطلب ت�سليمها يف مكان الو�سول اأو يف اأثناء 
الطريق اإىل �سخ�ض اآخر غري املر�سل اإليه املذكور 
اإىل  اإعادتها  بطلب  واأما  اجلوي،  النقل  خطاب  يف 

مطار القيام.64
اإىل  االن�سياع  اجلوي  الناقل  على  ويجب   
واجهت  وقد  اخل�سو�ض،  هذا  يف  املر�سل  اأوامر 
يتعذر  التي  احلالة  اأعاله  اإليها  امل�سار  االتفاقية 
من  كان  اأو  املر�سل،  اأوامر  تنفيذ  الناقل  على  فيها 
وباملر�سلني  بالناقل،  ال�سرر  اإحلاق  تنفيذها  �ساأن 

االآخرين.65
القيود  بع�ض  عليه  ترد  احلق  هذا  اأن  غري   

ومنها: 
اأن يكون املر�سل قد قام بتنفيذ كل االلتزامات   .1

النا�سئة عن عقد النقل.

يدفعها املر�سل يف مقابل خدمات االإيداع والتاأمني، 
اأو  الناقل اجلوي  اأخرى يدفعها  اأية م�سروفات  اأو 

تابعوه وتكون �سرورة لنقل الب�ساعة.60
ببع�ض  العامة  القواعد  يف  الناقل  ويتمتع   
ال�سمانات من اأجل ا�ستيفاء اأجرة النقل اأو املبالغ 
التي ت�ستحق له ب�سبب تنفيذ عقد النقل. فمن ناحية 
املنقولة  الب�ساعة  على  احلب�ض  حق  للناقل  يكون 
يف  احلق  له  ملن  ت�سليمها  عن  االمتناع  وبالتايل 
اأخرى  وناحية  له،  املبالغ  ا�ستيفاء  ا�ستالمها حلني 
يف  باالأولوية  يتمتع  ممتازًا  دائنًا  الناقل  يعترب 
حالة  يف  الب�ساعة  ثمن  من  حقه  على  احل�سول 

احلجز عليها اأو بيعها.
ال�سحن  وثيقة  بتحرير  املر�سل  ويلتزم   
الوثيقة  هذه  بتحرير  الناقل  قام  اإذا  اأما  اجلوي، 
فيفرت�ض اأنه فعل ذلك حل�ساب املر�سل ما مل يثبت 

العك�ض.61
ويلتزم املر�سل بت�سليم الب�ساعة املراد نقلها   
اإىل الناقل وال يعني ذلك اأن الت�سليم �سرط النعقاد 
العقد، الأن عقد النقل اجلوي عقد ر�سائي كما �سبق 
اأن اأ�سرنا اإليه. وترجع اأهمية التزام املر�سل بت�سليم 
الب�ساعة اإىل اأنه �سرط لتمكني الناقل من البدء يف 
تنفيذ التزامه االأ�سا�سي، اأال وهو نقل الب�ساعة، وال 
الب�ساعة  الناقل  يت�سلم  مل  ما  التنفيذ  هذا  يت�سور 

فعاًل.62
�سحة  عن  م�سئواًل  املر�سل  يكون  وكذلك   
والتي  بالب�ساعة  املتعلقة  واالإقرارات  البيانات 
يذكرها يف وثيقة ال�سحن اجلوي فاإذا ظهر اأن هذه 
البيانات واالإقرارات غري �سحيحة اأو غري كافية فاإن 
املر�سل يكون م�سئواًل عن تعوي�ض كل �سرر ين�ساأ 
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من  حق  ترتيب  يف  احلق  العقد  الأطراف  اأن  اأي 
اإلزامه  احلقوق مل�سلحة طرف ثالث ولكن ال يجوز 
اأوردها قانون  ب�سيء، وعلى ح�سب العبارات التي 
املعامالت املدنية ل�سنة 1984م يف املادة )22(: )ال 
يرتتب العقد التزامًا يف ذمة الغري ولكن يجوز اأن 

يك�سبه حقًا(.67
عقد  عن  النا�سئة  واحلقوق  االلتزامات  فاإن   
اأن  النقل تقت�سر على طرفيه )الناقل واملر�سل( غري 
اإليه، فجعله  اأبرم مل�سلحة املر�سل  الب�ساعة  عقد نقل 
يتمكن من اال�ستفادة من احلقوق املتولدة عن العقد 
فيطالب  عنه،  النا�سئة  بااللتزامات  حتمله  مقابل  يف 
بت�سليم الب�ساعة وي�ساأل مقابل ذلك عن دفع االأجرة.

ومتى و�سلت الب�ساعة اإىل جهة الو�سول،   
فقد وجب على الناقل اإعالم املر�سل اإليه بذلك حتى 
بغري  يق�سي  اإذا وجد �سرط  اإال  يح�سر ال�ستالمها 
بت�سليمه  باملطالبة  اإليه  املر�سل  حق   ويبقى  ذلك. 
قد  املر�سل  اأن  يثبت  مل  اأنه  طاملا  قائمًا  الب�ساعة 
للمر�سل  املطالبة. ويكون  بها قبل ح�سول  ت�سرف 
الناقل  من  يطلب  اأن  الب�ساعة  و�سول  مبجرد  اإليه 
ال�سحن  وثيقة  عن  له  املخ�س�سة  الن�سخة  ت�سليمه 
املر�سل  ت�سلم  ومتى  الب�ساعة،  وت�سليمه  اجلوي 
اإليه هذه الن�سخة اأ�سبح �ساحب احلق يف ا�ستالم 
التعليمات  اإ�سدار  اأو  فيها  الت�سرف  اأو  الب�ساعة 
ب�ساأنها، غري اأن املر�سل اإليه ال يكون له ممار�سة هذا 
احلق اإال اإذا وفى احلقوق املطلوبة للناقل وقام بتنفيذ 

ال�سروط الواردة يف وثيقة ال�سحن اجلوي.68
و�سول  يتعذر  اأو  الب�ساعة  تهلك  اأحيانًا   
االأ�سباب،  من  �سبب  الأي  املق�سودة  للجهة  الطائرة 
وال مينع ذلك من ممار�سة احلقوق املقررة للمر�سل 

اأن يكون تنفيذ اأوامر املر�سل ممكنًا. فاإذا كان   .2
تنفيذ اأوامر املر�سل م�ستحياًل وجب على الناقل 

اإخطاره بذلك فورًا.
اأال يرتتب على تنفيذ اأوامر املر�سل اإحلاق ال�سرر   .3

بالناقل اأو بغريه من ال�ساحنني االآخرين.
اأن يرد املر�سل للناقل كافة امل�ساريف الناجتة   .4

عن تنفيذ االأوامر اأو التعليمات التي اأ�سدرها.
كذلك ال يلزم الناقل بتنفيذ اأوامر املر�سل ب�سدد   .5
الت�سرف يف الب�ساعة امل�سحونة اإال اإذا قدم له 
اإليه.  امل�سلمة  اجلوي  ال�سحن  وثيقة  املر�سل 
هذه  تقدمي  طلب  على  عادًة  الناقل  ويحر�ض 
يزال �ساحب  ال  املر�سل  اأن  من  للتاأكد  الوثيقة 

احلق يف الت�سرف يف الب�ساعة.
املتعلقة  املر�سل  باأوامر  الناقل  عمل  واإذا   
بالت�سرف بالب�ساعة دون اأن يطلب تقدمي الن�سخة 
قد  الذي  ال�سرر  عن  م�سئواًل  فيكون  له،  املعطاة 
يت�سبب عن ذلك لل�سخ�ض الذي بيده وثيقة ال�سحن 
من  الناقل  ذلك  مينع  وال  قانونية،  ب�سورة  اجلوي 

مالحقة املر�سل.66
الفرع الرابع:

و�شع املر�شل اإليه: 
اإىل  ت�سري  العقود  يف  العامة  القاعدة  اأن   
على  والتزامات  حقوق  من  عنها  ين�ساأ  ما  اقت�سار 
فال  وخا�ض،  خلف  من  يخلفونهم  ومن  املتعاقدين 
اأجنبي  �سخ�ض  اإىل  الطائفة  هذه  العقد  اآثر  جتاوز 
املدنية  املعامالت  قانون  اأن  اإال  العقد.  عن  متامًا 
هذه  على  اخلروج  راأى  1984م  ل�سنة  ال�سوداين 
طرف  اإىل  العقد  اآثار  ان�سراف  فاأجاز  القاعدة، 
له،  م�سلحة  على  العقد  ينطوي  اأن  حالة  يف  ثالث 
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اإن القانون الواجب التطبيق على النقل اجلوي   .2
الدويل  يثور لدينا م�سكلة تنازع القوانني، مما 
يجعلنا نحتكم لقواعد االإ�سناد والتي ير�سد بها 

القا�سي اإىل القانون الواجب تطبيقه.
اإن الناقل اجلوي ال يتحمل اأي م�سئولية جتاه   .3
مل  الأنه  معه  امل�سافر  بها  يحتفظ  التي  االأمتعة 

ي�سعها يف حرا�سة الناقل.
اإن عقد النقل اجلوي من عقود االإذعان، على   .4

الرغم من احتفاظه بطبيعته الر�سائية.
ال�سخ�سي،  االعتبار  على  يقوم  عقد  اإنه   .5
عقود  من  كثري  يف  توجد  ال  اخلا�سية  وهذه 

االلتزام.
اإن وثائق عقد النقل اجلوي تختلف باختالف   .6
اأو  باالأ�سخا�ض  متعلقًا  النقل  كان  اإذا  ما 
م�ستند  عليها  ويطلق  الب�سائع،  اأو  باالأمتعة 
بطاقة   – ال�سفر  )تذكرة  وهي  اجلوي  النقل 

االأمتعة – وثيقة ال�سحن اجلوي(.
ث�نيً�: التو�شي�ت: 

االهتمام بتنظيم النقل اجلوي ومراقبته وو�سعه   .1
يف االأولويات وذلك داخليًا وخارجيًا.

العربية  الت�سريعات  ن�سو�ض  مراجعة   .2
اجلوي  بالنقل  اخلا�سة  الدولية  واالتفاقيات 
وتعديلها ملواكبة التطور يف االأحداث العاملية، 

واالإقليمية.
الت�سديد من اجلزاء املرتتب على االإخالل بعقد   .3

النقل اجلوي.
لتحديد  تف�سيلية  واأحكام  ن�سو�ض  و�سع   .4
القانون الواجب التطبيق وذلك يف الت�سريعات 

العربية واالتفاقيات االإقليمية والدولية.

يف  حقوقه  ا�ستعمال  اإليه  للمر�سل  فيكون  اإليه. 
الناقل  فيه  �سلم  الذي  الوقت  من  الناقل  مواجهة 
بحكم  الب�ساعة  تعترب  كذلك  الب�ساعة.  بهالك 
الذي  التاريخ  من  اأيام  �سبعة  انق�ست  اإذا  املفقودة 

كان يجب و�سولها فيه.
من   )3( الفقرة   )13( املادة  ذلك  اأكد  وقد   
اتفاقية فر�سوفيا حيث ن�ست على: )اإذا اأقر الناقل 
ب�سياع الب�ساعة اأو اإذا مل تكن الب�ساعة قد و�سلت 
بعد انق�ساء �سبعة اأيام من التاريخ الذي كان يجب 
اأن يطالب  اإليه يف  للمر�سل  و�سولها فيه فريخ�ض 

الناقل باحلقوق الناجتة عن مقاولة النقل(.
 )12( املادة  من   )4( الفقرة  اأ�سارت  وقد   
من االتفاقية امل�سار اإليها اأنه اإذا رف�ض املر�سل اإليه 
ا�ستالم الب�ساعة اأو ا�ستالم الن�سخة املخ�س�سة له 
من  الناقل  يتمكن  اأو مل  اجلوي  ال�سحن  وثيقة  من 
العثور عليه، فاإن املر�سل ي�ستعيد احلق يف الت�سرف 

يف الب�ساعة واإ�سدار التعليمات ب�ساأنها.69
 

اخل�متـــــــة
الذي  ون�ستغفره  ون�ستعينه  الله  نحمد   
على  وال�سالم  وال�سالة  ال�ساحلات  تتم  بنعمته 
�سيدنا وقدوتنا حممد بن عبد الله عليه اأف�سل واأمت 
ومن  والتابعني  اأجمني  و�سحبه  اآله  وعلى  الت�سليم 

اتبعهم باإح�ساٍن اإىل يوم الدين.
نختم هذا البحث: 

اأواًل: النت�ئج: 
تعترب وثيقة ال�سحن اجلوي حجة يف االإثبات   .1
من  حتتويه  ملا  اجلوي  النقل  لعقد  بالن�سبة 

بيانات.
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