• طرق الت�أليف يف علم �أ�صول الفقه و�أثرها يف املباحث الأ�صولية
الدكتور :ذوالنون �آدم عبدالله �أحمد
• طرق املحافظة على الأمن االجتماعي يف �ضوء مقا�صد ال�شريعة
الدكتور/الهندي �أحمد ال�شريف خمتار الأمني
• �أثر الوقف يف تنمية موارد اجلامعات واملعاهد العليا
الدكتور /عثمان �إبراهيم نورين �إبراهيم
• عقد امل�ضاربة وتطبيقاته امل�صرفية يف القانون ال�سوداين (درا�سة فقهية مقارنة)
الدكتور/كمال الأمني حممد ف�ضل الله
ً
• الإكراه و�أثره على جرمية الزنا ً
وقانونا
فقها
الدكتور /حافظ التاج خمتار احل�سن
• نظر الدعوى املدنية �أمام املحكمة اجلنائية وحجية حكمها
الدكتور /كمال عبدالله �أحمد املهالوي
• �أوامر الأداء يف قانون الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م «تعديل 2016م» (درا�سة مقارنة)
الدكتور�/أحمد الزين �أحمد حامد
• القانون الواجب التطبيق على عقد النقل اجلوي
الدكتور /جوده �إبراهيم حممد النور رحمة

ب�سم الله الرحمن الرحيم

جملة كلية ال�رشيعة

ت�ص ـ ـ ــدر عن كليـ ـ ـ ـ ــة ال�شريعـ ـ ـ ـ ــة (مدنـ ـ ــي ،الهالليـ ـ ـ ــة)
بجامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم – والية اجلزيرة  -ال�سودان
ال�سنة الأوىل – العدد الثاين
رم�ضان 1438هـ  -يونيو 2017م
املرا�سالت
با�سم ال�سيد رئي�س حترير جملة كلية ال�شريعة
كلية ال�شريعة – ودمدين – ال�سودان
تلفونات 0126313326 - 0123552571
ت�صميم املجلة والغالف

حمي الدين علي ف�ضل الله 0111123923 -
E-mail:mohie62@gmail.com

الطابعون  :مطبعة الفرقان  -اخلرطوم
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امل�شرف العام
د .حممود مهدي ال�شريف خالد
نائب رئي�س هيئة التحرير
د .جمال حممد حممد �أحمد الب�شرى

رئي�س هيئة التحرير
د� .أحمد الزين �أحمد حامد

مدير التحرير
د .الهندي �أحمد ال�شريف خمتار
التدقيق اللغوي
�أ .عمر ح�سن �سيد �أحمد
هيئة التحرير
		
 /1د .بثينة عبد القادر عبد الكرمي بابتوت
 /2د .كمال عبد الله �أحمد املهالوي
			
 /3د .برير �سعد الدين ال�شيخ ال�سماين
			
 /4د� .صديق علي العجب اجلمايل

 /5د .ذو النون �آدم عبد الله
 /6د� .أ�سماء ف�ضل �سربل
 /7د .الزلفا عبد الله م�صطفى
� /8أ .حممد ها�شم العبد حممد النور

الهيئة اال�ست�شارية
� /7أ .د /معاوية �أحمد �سيد �أحمد
� /1أ .د /علي العو�ض عبد الله ال�صاحب		
 /8د .عو�ض احل�سن النور
			
� /2أ .د /عبد الله الزبري عبد الرحمن
 /9موالنا .عبد املجيد �إدري�س علي
� /3أ .د /اخل�ضر علي �إدري�س				
 /10د .بهاء الدين الأمني حممد نور
			
� /4أ .د /حممد الفا�ضل �أحمد مو�سى
 /11د .الطاهر عبد الكرمي �ساتي
				
� /5أ .د /العبيد معاذ ال�شيخ
 /12د .حممد ب�شري �إبراهيم
				
� /6أ .د /حيدر �أحمد دفع الله
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الفهر�ست
املو�ضوع

الفهر�ست
افتتاحية العدد
طرق الت�أليف يف علم �أ�صول الفقه و�أثرها يف
املباحث الأ�صولية
طرق املحافظة على الأمن االجتماعي يف �ضوء
مقا�صد ال�شريعة
�أثر الوقف يف تنمية موارد اجلامعـ ـ ــات
واملعاه ـ ــد العلي ـ ـ ـ ــا
عقد امل�ضاربة وتطبيقاته امل�صرفية يف القانون
ال�سوداين (درا�سة فقهية مقارنة)
الإك ـ ــراه و�أث ــره عل ـ ـ ـ ـ ــى جرمي ـ ـ ـ ــة الزن ـ ــا
فقهـ ـ ـ ـ ًا وقانون ـ ـ ـ ـ ًا
نظر الدعوى املدنية �أمام املحكمة اجلنائية
وحجية حكمها
�أوامر الأداء يف قانون الإجراءات املدنية ل�سنة
1983م «تعديل 2016م» (درا�سة مقارنة)
القانـ ـ ــون الواجـ ـ ـ ــب التطبيـ ـ ـ ــق على عقـ ـ ـ ــد
النق ـ ـ ـ ــل اجل ـ ـ ـ ــوي
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مقدم املو�ضوع
الدكتور/

ذوالنون �آدم عبدالله �أحمد

ال�صفحة
5
6
9
25

الدكتور/
الهندي �أحمد ال�شريف خمتار الأمني
41
الدكتور/
عثمان �إبراهيم نورين �إبراهيم
63
الدكتور/
كمال الأم ـ ـ ـ ـ ــني حممد ف�ضل الله
95
الدكتور/
حافظ التاج خمتار احل�سن
123
الدكتور/
كمال عبدالله �أحمد املهالوي
143
الدكتور/
�أحمد الزين �أحمد حامد
161
الدكتور/
جوده �إبراهيم حممد النور رحمة
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افتتاحية العدد
احلمد لله رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف خلق الله اجمعني �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني وبعد:
بعون الله وتوفيقه يخرج العدد الثاين من جملة كلية ال�شريعة (مدين ،الهاللية) ،ليكون ب�أذن الله �إ�ضافة
حقيقية لت�أ�صيل العلوم واملعارف ،يف جمال العلوم ال�شرعية (الفقه و�أ�صوله) وجمال القانون ب�شقيه العام
واخلا�ص ،وجملة كلية ال�شريعة ،جملة علمية ،حمكمة ،ن�صف �سنوية ،متثل الأهداف التي بنية عليها الكلية،
وقامة من �أجلها اجلامعة من ت�أ�صيل العلوم وغريها ،وتعنى املجلة بالبحوث العلمية ذات العالقة بعلم �أ�صول
الفقه ،والفقه املقارن ،والقانون العام واخلا�ص ،وذلك بغر�ض اثراء وتوثيق البحث العلمي وت�أ�صيله ،ون�أمل �أن
يكون لها الت�أثري الإيجابي يف ن�شر البحوث العلمية امل�ؤ�صلة ،وتو�سيع دائرة الإفادة منها.
وترحب �أ�سرة املجلة ب�آراء القراء والباحثني ،الهادفة �إىل دفع م�سرية املجلة وجتميل �صورتها ،وتعزيز
دورها ،واثراء حركتها يف ن�شر البحوث العلمية امل�ؤ�صلة ،وندعو جميع الأخوة الباحثني� ،إىل الكتابة يف هذه
املجلة ،و�ستجدون ب�أذن الله كل العون وامل�ساعدة يف ذلك.
وجاء هذا العدد من املجلة ويف طياته عدد ثمانية بحوث يف جمال الفقه و�أ�صوله ،والقانون ،م�ستوعب ًا
ملحاور املجلة الأربعة وهي حمور �أ�صول الفقه ،وحمور الفقه املقارن ،وحمور القانون العام ،وحمور القانون
اخلا�ص.
جاء املو�ضوع الأول بعنوان :طرق الت�أليف يف علم �أ�صول الفقه و�أثرها يف املباحث الأ�صولية،
للدكتور :ذوالنون �آدم عبدالله �أحمد ،تناول فيه طريقة الت�أليف يف علم �أ�صول الفقه ،وبني من خالله �أن علماء
الأ�صول �سلكوا طريقتني رئي�سيتني يف الت�أليف الأوىل :طريقةال�شافعية (اجلمهور) �أواملتكلمني ،والثانية :
طريقة احلنفية (الفقهاء) وبني مميزات كل طريقة على حدة.
وجاء املو�ضوع الثاين بعنوان :طرق املحافظة على الأمن االجتماعي يف �ضوء مقا�صد
ال�شريعة ،للدكتور/الهندي �أحمد ال�شريف خمتار الأمني ،تناول فيه الباحث �أهم الطرق التي يحافظ بها
علىدميومة الأمن االجتماعي وا�ستمراريته ،ويدفع عنه كل ما ي�ؤدي �إىل تقوي�ضه ،وتناول كذلك تعريف الأمن
االجتماعي ،وتعريف مقا�صد ال�شريعة ،وبني الو�سائل والطرق التي و�ضعتها ال�شريعة للمحافظة على الأمن
االجتماعي من جانبي الوجود والعدم ،وذكر �صلة الأمن االجتماعي مبقا�صد ال�شريعة.
	�أما املو�ضوع الثالث فقد جاء بعنوان� :أثر الوقف يف تنمية موارد اجلامعات واملعاهد العليا،
للدكتور /عثمان �إبراهيم نورين �إبراهيم ،تناول فيه طرق و�أ�ساليب تنمية موارد اجلامعات واملعاهد العليا،
وكيفية �إيجاد م�صادر وموارد متويلية جديدة لتحقيق �أهدافها وغاياتها املنوطة بها .وم�سلط ًا من خالله ال�ضوء
على �أحد الأ�ساليب التنموية للعملية التعليمة ،التي ميكن من خاللها �إحياء دور الوقف للإ�سهام يف توفريم�صدر
دائم وم�ستمر لتمويل اجلامعات واملعاهد العليا.
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وجاء املو�ضوع الرابع بعنوان :عقد امل�ضاربة وتطبيقاته امل�صرفية يف القانون ال�سوداين
(درا�سة فقهية مقارنة) ،للدكتور/كمال الأمني حممد ف�ضل الله ،هدف من خالله �إىل �إبراز معرفة �صيغة
عقد امل�ضاربة امل�صريف وم�شروعيته ،وتطبيقاته امل�صرفية بغر�ض ت�أ�صيله والو�صول للخدمة امل�صرفية التي
ي�ستفاد منها يف تن�شيط التمويل والتجارة واال�ستثمار امل�صريف.
وكان املو�ضوع اخلام�س بعنوان :الإكراه و�أثره على جرمية الزنا فقه ًا وقانون ًا ،للدكتور /حافظ التاج
خمتار احل�سن ،هدف من خالله �إىل التعريف بالإكراه وبيان �أثره على جرمية الزنا فقه ًا وقانون ًا ،باعتبار�أن
الإكراه من �أهم و�أخطر الظروف التي ت�ضغط على �إرادة الإن�سان فت�ؤثر فيها ،ومبين ًا لدورال�شريعة اال�سالمية
يف مراعاة �إرادة ال�شخ�ص الذي يقع عليه الإكراه ،وللت�صرف الذي ي�صدر منه وهوجمرب حتت اجلرب �أو
ال�ضغط غري امل�شروع ،و�آراء الفقهاء وحججهم و�أ�سانيدهم ملا يرونه من �أحكام فقهيه يف ت�صرفات معدوم
الإرادة ويف جرمية الزنا بالتحديد.
وجاء املو�ضوع ال�ساد�س بعنوان :نظر الدعوى املدنية �أمام املحكمة اجلنائية وحجية حكمها،
للدكتور /كمال عبدالله �أحمد املهالوي ،وهدف من خالله �إىل بيان معرفة زمن رفع الدعوى املدنية التبعية �أمام
املحكمة اجلنائية ،و�أ�سا�س امل�س�ؤولية لرفع الدعوى املدنية التبعية ،ومعرفة م�صري الدعوى املدنية التبعية يف
حالة �شطب التهمة �أو احلكم بالرباءة ،وحاول من خالل بحثه الإجابة علىالت�سا�ؤالت الآتية :متى ترفع الدعوى
املدنية التبعية �أمام املحكمة اجلنائية؟ ،وماهو �أ�سا�س امل�س�ؤولية لرفع الدعوى املدنية التبعية؟ ،ومام�صري
الدعوى املدنية التبعية يف حالة �شطب التهمة �أو احلكم بالرباءة؟
وجاء املو�ضوع ال�سابع بعنوان� :أوامر الأداء يف قانون الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م
«تعديل 2016م» (درا�سة مقارنة) للدكتور�/أحمد الزين �أحمد حامد ،تناول من خالله مفهوم هذه الأوامر
وطبيعتها و�شروطها واملحكمة املخت�صة ب�إ�صدار هذه الأوامر ،و�سلطتها يف �إ�صدارها �أو االمتناع عنها،
و�إجراءات نظر هذه الدعوى ،وكيفية التظلم من هذه الأوامر �أو ا�ستئنافها ،وحجيتها وطرق تنفيذها ،وهدف
�إىل بيان مفهوم �أوامرالأداء وطبيعتها و�شروط �إ�صدارها ،ومعرفة املحكمة املخت�صة ب�إ�صدار �أوامر الأداء،
و�إجراءات نظر هذه الأوامر �أمامها.
وجاء املو�ضوع الثامن بعنوان :القانون الواجب التطبيق على عقد النقل اجلوي للدكتور/
جوده �إبراهيم حممد النور رحمة ،حاول من خالله �إىل �إبراز �أهمية هذا املو�ضوع ،وذلك باعتباره من
املو�ضوعات املهمة واملواكبة والتي حتتاج لبحث ودرا�سة بغر�ض الإملام ببع�ض املفاهيم والأحكام املتعلقة به،
وكذلك الوقوف على ن�صو�ص االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية والت�شريعات الوطنية التي تنظمه ،وهدف
البحث �إىل تر�سيخ مفاهيم و�أهمية النقل اجلوي يف بناء االقت�صاد القومي لأي دولة ما .وتتبع التطور اخلدمي
يف هذا جمال الركاب واخلدمات والدور الذي ي�ؤديه النقل اجلوي.
رئي�س التحرير
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قواعد الن�شر يف املجلة :
 /1تن�شر املجلة البحوث العلمية املتوافقة مع ر�سالة و�أهداف اجلامعة والكلية.
 /2تعتمد املجلة يف ن�شر البحوث اللغة العربية� ،أو الإجنليزية.
 /3تن�شر املجلة البحوث العلمية والدرا�سات التي مل ي�سبق ن�شرها ،بحيث تتوافر فيها املنهجية ال�سليمة
والت�أ�صيل واجلدة واالبتكار وت�شكل �إ�ضافة نوعية يف التخ�ص�ص املعني.
�إجراءات الن�شر:
 /1يقدم الباحث ثالث ن�سخ من البحث مطبوعة على برنامج  ،wordمنط Simplified Arabic
بحجم( )16للمنت ،وبهوام�ش(�2سم) علوي و�سفلي و�أي�سر ،و(�3سم) �أمين ،وتخزن يف قر�ص«»CD
�أو �أي و�سيلة من و�سائل ا�ستقباله يف احلا�سوب ،ويجوز �إر�ساله بالربيد االلكرتوين.
 /2ال تزيد عدد �صفحات البحث عن(� )35صفحة وال يقل عن (� )25صفحة ،مبا يف ذلك الأ�شكال واملراجع
واملالحق.
 /3يقدم الباحث ملخ�ص ًا للبحث ال يزيد عن( )200كلمة بلغة البحث العربية ،واالجنليزية.
 /4يتم توثيق و�إثبات امل�صادر واملراجع وفق املنهج العلمي.
 /5ت�سلم البحوث معنونة �إىل رئي�س التحرير� ،أو تر�سل ملوقع املجلة االلكرتوين.
 /6تخ�ضع البحوث املقدمة للن�شر للتحكيم ويبلغ �صاحب البحث بنتيجة التحكيم خالل مدة �أق�صاها ثالثة
�أ�شهر من تاريخ ت�سليم البحث للمجلة.
 /7يكون التحكيم بوا�سطة حمكمني اثنني على الأقل من املخت�صني يختارهما رئي�س التحرير من قائمة
املحكمني املعتمدة من قبل هيئة التحرير ،ويف حالة رف�ض البحث من قبل �أحد املحكمني على رئي�س
التحرير اختيار حمكم ثالث مرجح.
 /8تخ�ضع �أولويات ن�شر البحوث وترتيبها العتبارات فنية تقررها هيئة حترير املجلة ،ويف حالة عدم
�صالحية البحث للن�شر ال يرد ل�صاحبه.
 /9ت�ؤول حقوق الن�شر البحوث املحكمة للمجلة.
 /10مينح الباحث ثالث ن�سخ على الأقل من عدد املجلة املن�شر فيها بحثه.
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ملخ�ص البحث
يتناول البحث طريقة الت�أليف يف علم �أ�صول
الفقه ،وتبني من خالله �أن علماء الأ�صول �سلكوا
طريقتني رئي�سيتني يف الت�أليف الأوىل:طريقة
ال�شافعية (اجلمهور) �أو املتكلمني ،ومتيزت هذه
الطريفة بخ�صائ�ص منها �إثبات القواعد بالأدلة
عق ًال ونق ًال من غري اعتبار ملوافقة فروع املذهب
�أو خمالفتها ،و�أي�ض ًا متيزت بامليل ال�شديد �إىل
اال�ستدالل والربهنة العقلية فهي مل تتع�صب ملذهب
معني و�إمنا حتقق امل�سائل عن طريق الربهان
والنقا�ش املو�ضوعي.
والثانية  :طريقة احلنفية ( الفقهاء) و من
�أبرز مميزاتها �إثبات القواعد على مقت�ضى الفروع
الفقهية املنقولة عن الأئمة فهي خادمة ملذهب
معني ولي�ست مبنية على الأدلة والرباهني املجردة
ك�سابقتها.
وعلى هذا الأ�سا�س تباينت الطريقتان يف
الت�أليف حيث �سلكت كل واحدة منهما �أ�سلوب ًا يغاير
�أ�سلوب الأخرى،هذا االختالف نتج عنه اختالف
يف درا�سة بع�ض امل�سائل الأ�صولية فاحتاج �إىل
تو�ضيح وبيان وقد بذلت جهد َا يف ا�ستعرا�ض هذه
امل�سائل املختلف فيها بني الطريقتني.
فالبحث يهدف �إىل معرفة طرق الت�أليف
يف علم الأ�صول و�أثر االختالف فيه فال يخفى
�أن للمو�ضوع �أهمية يف �إبراز كل طريقة وفهم
امل�سائل املختلف فيها.واتبعت يف هذا البحث املنهج

اال�ستقرائي ،وتو�صلت �إىل بع�ض النتائج �أبرزها:
اختالف الطريقتني يف ترتيب مو�ضوعات �أ�صول
الفقه ،فال�شافعية يبدون باملقدمات التي تتناول
الق�ضايا املنطقية والكالمية واللغوية .يف حني يبد�أ
احلنفية بالأدلة ومن خاللها يتحدثون عن الق�ضايا
اللغوية ثم التعار�ض والرتجيح ويختمون باحلكم
ال�شرعي وق�ضاياه .كما يكرث يف كتب ال�شافعية
املناق�شات واال�ستدالالت املنطقية بينما يكرث يف
كتب احلنفية املباحث واملو�ضوعات الفقهية.
املقدمة
احلمد لله رب العاملني وال�صالة وال�سالم
على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد وعلى
�آله و�صحبه �أجمعني:
	�أما بعد ،ف�إن علم �أ�صول الفقه من �أجلّ
العلوم ال�شرعية لأنه به ت�ضبط الأحكام ومب�سائله
وقواعده يعرف احلالل واحلرام ،كما �أنه الطريق
ملعرفة االجتهاد وال�سبيل القومي لال�ستنباط ،فهو ال
ي�ستغني عنه عامل وال متعلم  ،فهو من �أهم العلوم
ال�شرعية و�أ�شرفها لأنه يزدوج فيه العقل وال�سمع
وي�صطحب فيه الر�أي بال�شرع ي�أخذ من �صفو
ال�شرع والعقل �سواء ال�سبيل  ،فال هو ت�صرف
مبح�ض العقول ،بحيث ال يتلقاه ال�شرع بالقبول،
وال هو مبني على حم�ض التقليد الذي ال ي�شهد له
العقل بالت�أيد والت�سديد.
وقد �ساهم العلماء يف تدوين علم الأ�صول
وتنازعوا يف �أولية التدوين فيه ،وال�صحيح الذي
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يع�ضده الواقع �أن الإمام حممد بن �إدري�س ال�شافعي
رحمه الله  -هو �أول من دون فيه كتابه املعروف"الر�سالة .وقد �سلك العلماء من بعده يف الت�أليف
على طريقتني رئي�سيتني هما:طريقة اجلمهور الذي
يعرف مبنهج ال�شافعية �أو املتكلمني ،وطريقة احلنفية
الذي �سمي مبنهج الفقهاء .ثم تالهما يف الظهور
طريقة جمعت بينهما �سميت الطريقة اجلامعة بني
منهج ال�شافعية واحلنفية.
وملا كان لهذين الطريقني �أثر يف درا�سة
املباحث الأ�صولية �أردت �أن �أو�ضح ذلك بذكر
بع�ض الآثار التي ترتبت على اختالق الطريقتني يف
ت�أليف علم الأ�صول� ،سائ ًال املوىل العلي القدير �أن
يعينني على ذلك و �أن ينفع به.
�أهمية البحث:
تبدو �أهمية هذا البحث يف �أنه يبحث عن
طرق التدوين يف علم الأ�صول وميكن �إجمالها يف
الآتي:
 /1معرفة طرق الت�أليف يف علم �أ�صول الفقه.
� /2إدراك مميزات طرق الت�أليف الرئي�سة.
 /3فهم �أثر امل�سائل املختلف فيها.
�أهداف البحث:
تتمثل �أهداف البحث يف الآتي:
 /1معرفة طرق الت�أليف يف علم �أ�صول الفقه.
 /2التعرف على ميزات كل طريقة من طرق
الت�أليف.
 /3بيان �أثر اختالف هذه الطرق يف درا�سة
امل�سائل الأ�صولية.
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�سبب اختيار البحث:
وقد اخرتت هذا املو�ضوع للأ�سباب الآتية:
 /1التعمق يف درا�سة طرق الت�أليف يف علم
الأ�صول.
 /2الإ�سهام يف الدرا�سات التي تهدف �إىل ربط
الفروع بالأ�صول.
 /3معرفة �أ�سباب اختالف الطريقتني يف بع�ض
امل�سائل الأ�صولية ال�شرعية.
�أ�سئلة البحث:
هذا البحث يحاول �أن يجيب على الأ�سئلة الآتية:
 /1ما هي الطرق �أو املدار�س الأ�صولية.
 /2ملاذا اختلف علماء الأ�صول يف بع�ض امل�سائل
الأ�صولية.
 /3ماهو �أثر اختالف طرق الت�أليف يف درا�سة
امل�سائل الأ�صولية ؟
منهج البحث:
�س�أتبع يف هذا البحث املنهج اال�ستقرائي ،والتزم
فيه بالآتي:
 /1التوثيق و النقل من �أمهات الكتب وامل�صادر
الأ�صلية.
 /2عزو الآيات القر�آنية �إىل �سورها والأحاديث
النبوية �إىل م�صادرها.
 /3جمع املادة العلمية من امل�صادر املوثقة على
طريقة التتبع الدقيق و اال�ستقراء التام.
 /4الو�ضوح يف اللفظ والب�ساطة يف العبارة
والدقة يف املعنى.
ثبت ملحتواه،
 /5و�ضع ِ
فهر�س مل�صادر البحث و ٍ
كما �س�أقوم برتتيب امل�صادر هجائي ًا .
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هيكل البحث:
ق�سمت البحث �إىل مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخامتة
على النحو الآتي:
املقدمة:
وذكرت فيها �أهمية البحث و�سبب اختياره ،و�أ�سئلته
و هيكلته.
املبحث الأول:
تعريف �أ�صول الفقه وبيان مو�ضوعه.
املبحث الثاين:
�إ�سهامات العلماء يف تدين علم الأ�صول.
املبحث الثالث:
�أثر االختالف بني منهج ال�شافعية واحلنفية
اخلامتة:
�أهم نتائج البحث والتو�صيات.
املبحث الأول
تعريف �أ�صول الفقه وبيان مو�ضوعه
املطلب الأول:
تعريف �أ�صول الفقه
يعرف علم الأ�صول باعتبارين؛ الأول
بح�سب الإ�ضافة والآخر باعتبار العلمية ،فباالعتبار
الأول وهو �أن �أ�صول الفقه مركب �إ�ضايف من كلمتي
�أ�صول وفقه ،وحتتاج كل واحدة من هذه الكلمات
�إىل �شرح وتعريف لأن املركب تتوقف معرفته على
معرفة �أجزائه.
تعريف �أ�صول الفقه باعتباره مركب ًا:
�أ�صول جمع لكلمة �أ�صل وهو يف اللغة يطلق على
معان منها:
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�	-1أ�صل ال�شيء ما ي�ستند وجود ذلك ال�شيء عليه،
فالأب �أ�صل للولد والنهر �أ�صل للجدول.2
 -2الأ�صل ال�شيء� :أ�سا�سه الذي يقوم عليه،
ومن�ش�ؤه الذي بنيت منه.3
�	-3أ�سفل كل �شيء. 4
 -4تعريف الأ�صول يف اال�صطالح.
ويف اال�صطالح تطلق الأ�صول على املعاين الآتية:5
 /1الأ�صل مبعنى الدليل ، 6كقول الفقهاء الأ�صل
يف وجوب ال�صالة قوله تعاىلَ} :وَأقِيُمواْ
الص َالَة{ 7وكقولهم الأ�صل يف حكم هذه
َّ
امل�س�ألة الكتاب وال�سنة والإجماع� ،أي الدليل.
 /2الأ�صل مبعنى القاعدة التي تبنى عليها
امل�س�ألة ،8كقولهم� :أن الأ�صل يعمل بعموم
العام حتى يرد ما يخ�ص�صه .وكقولهم �إباحة
امليتة للم�ضطر على خالف الأ�صل؛ �أي على
خالف القاعدة.
 /3الأ�صل مبعنى الراجح ،9مثل احلقيقة �أ�صل
للمجاز .يعني الراجح يف الكالم احلقيقة
لأن ال�سامع �إذا دار اللفظ عنده بني احلقيقة
واملجاز ف�إن احلقيقة هي الراجحة يف ذهنه.
 /4ال�صورة املقي�س عليها. 10
واملعنى الراجح من هذه املعاين هو املعنى
الأول وهو �أن الأ�صول مبعنى الأدلة ،ف�أ�صول الفقه
يعني �أدلة الفقه كما قاله جماعة من العلماء منهم
�إمام احلرمني 11والقرايف. 12
تعريف الفقه لغة:
وهو يف اللغة الفهم  13ومنه قوله تعاىلَ}:قالُواْ
بَمانَْفَقُهَكثِرياً مَّاتَُق ُ
ول{.14
يَا ُشَعيْ ُ
مِّ
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تعريف الفقه يف اال�صطالح:
تعددت �أقوال العلماء يف معنى الفقه
ا�صطالح ًا والأ�شهر والأ�ضبط الذي عليه �أكرثهم
هو التعريف الآتي :العلم بالأحكام ال�شرعية العملية
املكت�سب من �أدلتها التف�صيلية . 15
�شرح التعريف:
العلم وهو "معرفة املعلوم على ما هو به "16
وهو يف التعريف جن�س ي�شمل كل علم �سواء �أ كان
بالذات كزيد� ،أم بال�صفات ك�سواده� ،أم بالأفعال
كقيامه� ،أم بالأحكام كالإيجاب .وهو ينق�سم �إىل
ق�سمني : 17علم �ضروري :وهو ما ال يحتاج يف
حت�صيله �إىل نظر .وعلم نظري ":وهو ما يحتاج يف
حت�صيله �إىل نظر " .18والنظر هو "الفكر املطلوب
به علم �أو ظن".
و�ضد العلم اجلهل ،وهو "ت�صور ال�شيء
على خالف ما هم به". 19
واملراد بالعلم هنا الإدراك ال�شامل للظن
واليقني ،لأن الأحكام العملية تثبت بالأدلة القطعية
والظنية ،ولي�س املراد من العلم الإدراك اجلازم على
�سبيل اليقني.
و�أما املراد "بالأحكام" فهي جمع حكم وهو
يف اللغة" : 20الق�ضاء واملنع" ،ويطلق على �إثبات
�شيء ل�شيء �أو نفيه عنه  21؛ وعند الفقهاء هو" :ما
ثبت باخلطاب من وجوب وحرمة ونحوهما"�. 22أي
هو �أثر خطاب الله املتعلق ب�أفعال املكلفني. 23
وعند الأ�صوليني احلكم" :هو خطاب الله
املتعلق ب�أفعال املكلفني" . 24وقولهم يف التعريف
"العلم بالأحكام" احرتاز ًا من العلم بالذوات
وال�صفات والأفعال لأن ذلك ال ي�سمى فقه ًا.
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وتقييد الأحكام بال�شرعية احرتاز ًا من الأحكام
احل�سية ،والعقلية و الإعتقادية فمثال الأحكام
احل�سية النار حمرقة وال�شم�س طالعة .والأحكام
العقلية مثل الواحد ن�صف االثنني ،واجلزء �أقل
من الكل .والأحكام االعتقادية كالعلم ب�أن اخلالق
واحد و�أنه �سميع ب�صري  ،ف�إن هذا ال ي�سمى فقه ًا
يف اال�صطالح .وال�شرعية ن�سبة �إىل ال�شرع25
وهي الأحكام امل�أخوذة عن طريق ال�شرع مبا�شرة
كن�صو�ص القر�آن وال�سنة مثل �أحكام املرياث
و�أحكام الطالق ،وحكم ال�سارق� ،أو م�أخوذة عن
طريق اجتهاد فقهاء امل�سلمني يف املوا�ضع التي
لي�س فيها ن�ص �أو �إجماع ،وذلك مثل حكم قتل
اجلماعة بالواحد ،وت�ضمني ال�صناع.
وكلمة "العملية" احرتاز ًا من الأحكام
ال�شرعية غري العملية كالأحكام ال�شرعية االعتقادية
والأحكام ال�شرعية املتعلقة بتهذيب النفو�س ف�إنها
لي�ست من الفقه ا�صطالح ًا ،فالأوىل تتعلق بعلم
التوحيد �أو الكالم ،والأخرى تتعلق بعلم الت�صوف
�أو الأخالق.
وكلمة "املكت�سب" و�صف للعلم يخرج
العلم الذي لي�س مبكت�سب كعلم الباري �سبحانه ف�إن
علمه ال يو�صف بكونه مكت�سب ًا �أي حا�ص ًال بعد �أن
مل يكن .وقوله "من �أدلتها التف�صيلية" �أي الأدلة
اجلزئية التي تتعلق بامل�سائل اجلزئية حيث يدل كل
واحد منها على حكم جزئي؛ لأن بحث الفقيه يف
اجلزئيات والو�صول �إىل احلكم اجلزئي ـ وهو الذي
يتعلق بفعل معـ ـ ـ ـ ــني من �أفعال العباد؛ كقوله تعاىل
َ
الص َالَة{ 26ف�إنه يدل على حكم بعينه وهو
}َوأقِيُمواْ َّ
الإقامة لفعل من �أفعال العباد وهو ال�صالة .ولفظ
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التف�صيلية قيد يخرج به الأدلة الإجمالية �أي الكلية
ف�إنه حمل بحث الأ�صويل ولي�س حمل بحث الفقيه.
وعلى هذا يكون الفقيه هو "من علم جملة من
الأحكام ال�شرعية اكت�ساب ًا من �أدلتها التف�صيلية"،
والعلم بهذه الأحكام يكون �إما بالفعل �أو بالقوة
وهو التهي�ؤ ملعرفتها...
تعريف �أ�صول الفقه باعتباره لقب ًا:
وبعد بيان معرفة �أ�صول الفقه باعتباره
مركب ًا من كلمتي "�أ�صول" و"فقه" يف اللغة
واال�صطالح ،بقي الكالم على تعريف �أ�صول الفقه
باعتباره لقب ًا لعلم خم�صو�ص:
وقد تنوعت �أقوال الأ�صوليني يف تعريفهم
لعلم الأ�صول ،و�سلكوا اجتاهات متعددةيف تعريف
�أ�صول الفقه� ،أذكر منها اجتاهني: 27
االجتاه الأول :يعرف �أ�صول الفقه من حيث
مو�ضوعه و مادته و مباحثه.
االجتاه الثاين :اجتاه وظيفي يعرف �أ�صول الفقه
من حيث الغاية و الوظيفة من درا�سة علم الأ�صول.
فعلى االجتاه الأول جند تعريف الإمام
البي�ضاوي" :معرفة دالئل الفقه �إجماال و كيفية
اال�ستفادة منها و حال امل�ستفيد ."28
وعلى االجتاه الثاين ،ف�إن �أ�صول الفقه عرفت
بـ "القواعد التي يتو�صل بها �إىل ا�ستنباط الأحكام
ال�شرعية الفرعية من �أدلتها التف�صيلية".29
وال�شائع بني العلماء يف تعريف �أ�صول الفقه
باعتباره لقب ًا ،واملختار عند �أكرث ال�شافعية: 30
"معرفة دالئل الفقه �إجما ًال وكيفية اال�ستفادة منها
وحال امل�ستفيد".
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�شرح التعريف:
املعرفة جن�س يدخل فيه �أ�صول الفقه
وغريه؛ والفارق بني املعرفة والعلم هو �أن املعرفة
ت�ستدعي �سبق جهل بخالف العلم ولذلك ال يقال لله
تعاىل عارف ويقال له عامل. 31
"دالئل الفقه" دالئل جمع دليل وهو يف
اللغة :املر�شد والهادي 32؛ وا�صطالح ًا" :ما
ميكن التو�صل ب�صحيح النظر فيه �إىل مطلوب
خربي" .33وقيل يف تعريفه :املر�شد �إىل املطلوب
�سواء �أفاد العلم �أو الظن و�سواء �أكن موجود ًا �آو
معدوم ًا قدمي ًا �أو حديث ًا ،مثل قوله تعاىل يف الآية
َ
الص َالَة{ ميكن التو�صل بالنظر
ال�سابقةَ} :وأقِيُمواْ َّ
فيه �إىل �أنه �أمر والأمر يفيد الوجوب فتكون �إقامة
ال�صالة واجبة.
وبع�ض الأ�صوليني يفرقون بني الدليل
املو�صل �إىل العلم وما يو�صل �إىل الظن فيخ�صون
ا�سم الدليل مبا �أو�صل �إىل العلم وا�سم الأمارة مبا
�أو�صل �إىل الظن. 34
وباال�ستقراء ف�إن للأ�صوليني من مادة ( د ل
ل) بع�ضاال�صطالحات منها:
الدليل  ،الداللة ،امل�ستدل ،امل�ستدل عليه ،امل�ستدل
به ،امل�ستدل له ،واال�ستدالل.
فالأول :الدليل قد تقدم الكالم عليه.
الثاين:الداللة :وهي كون ال�شيء يلزم من
فهمه فهم �شيء �آخر . 35وهي �إما لفظية �أو غري لفظية،
واللفظية �أق�سامها ثالثة :عقلية ،وطبيعية وو�ضعية.
والداللة الو�ضعية هي املق�صودة هنا و�أق�سامها
�أي�ض ًا ثالثة :مطابقة وت�ضمن والتزام.36
الثالث:امل�ستدل :وهو الطالب للدليل. 37
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الرابع :امل�ست َدل به :وهو الدليل �سواء كان
نقلي ًا �أم عقلي ًا.
اخلام�س :امل�ستدل عليه :وهو احلكم.
ال�ساد�س :الدال :وهو النا�صب للدليل.38
ال�سابع :اال�ستدالل :وله معنيان: 39
الأول :ذكر الدليل.
والثاين :يطلق على نوع خا�ص من الأدلة
وقيل يف تعريفه :ما لي�س بن�ص وال �إجماع وال
قيا�س.
وجمموع �أدلة الفقه ق�سمان:
الق�سم الأول� :أدلة كلية �أي جمملة؛ وهي
التي ال تتعلق بحكم معني ،كمطلق الأمر ومطلق
النهي ف�إنه يفيد حكم ًا كلي ًا وهو الوجوب يف الأمر،
والتحرمي بالن�سبة �إىل النهي ما مل ت�صرفه قرينة
فيهما.
والق�سم الثاين� :أدلة جزئية وت�سمى
تف�صيلية وهي التي تدل على احلكم يف م�س�ألة
بعينها  ،كما يف الأمــر بالزكاة ف ـ ــي قولـ ــه تعاىل :
}َوآتُواْ َّالزَكاَة{ 40ف�إنه يدل على وجوب �إيتاء الزكاة
فقط .واملراد مبعرفة الأدلة �أن يعرف �أن الكتاب
وال�سنة والإجماع والقيا�س �أدلة يحتج بها ولي�س
املراد حفظ الأدلة وال غريه من املعاين. 41
وكلمة "�إجما ًال" يف التعريف �إ�شارة �إىل
�أن املعترب يف الأ�صويل هو معرفة الأدلة على �سبيل
الإجمال كمعرفة �أن الإجماع حجة  ،و�أن الأمر يفيد
الوجوب  ...الخ وذلك لأن الفقيه يبحث عن الأدلة
اجلزئية املتعلقة بامل�س�ألة املعينة.
وقولهم يف التعريف "وكيفية اال�ستفادة
منها" �أي معرفة كيفية اال�ستفادة من تلك الدالئل
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مبعرفة طرق اال�ستنباط ومعرفة �شروط اال�ستدالل
عند التعار�ض ،كتقدمي الن�ص على الظاهر واملتواتر
على الآحاد وغري ذلك .وقولهم " وحال امل�ستفيد"،
امل�ستفيد هو طالب حكم الله تعاىل في�شمل املجتهد
واملقلد . 42وعليه يكون من مباحث علم الأ�صول
االجتهاد والتقليد و�شروط كل واحد منهما؛ وهذا
يقودنا �إىل امل�س�ألة الثانية وهي مو�ضوعات �أ�صول
الفقه.
املطلب الثاين
مو�ضوع �أ�صول الفقه
مو�ضوع �أي علم من العلوم هو":ما يبحث
فيه عن �أعرا�ضه الذاتية" ، 43واملراد بالعر�ض
املحمول على ال�شيء  .ويقال له عر�ض ذاتي لأنه
يلحق ال�شيء لذاته . 44وجميع مباحث علم الأ�صول
راجعة �إىل �إثبات �أعرا�ض ذاتية للأدلة والأحكام،
وللعلماء يف مو�ضوع �أ�صول الفقه ثالثة مذاهب:
الأول :الدليل الكلي من حيث ما يثبت
به من الأحكام الكلية 45؛ فهو يبحث عن القيا�س
وحجيته والعام وما يخ�ص�صه والأمر وما يدل
عليه وهكذا ،م�ستعين ًا يف بحثه بالأ�ساليب العربية
واال�ستعماالت ال�شرعية لي�ضع �أحكام ًا كلية مثل
الأمر للإيجاب والنهي للتحرمي والعام ينتظم جميع
�أفراده  ...الخ .قال الآمدي ":ملا كانت مباحث
الأ�صوليني يف علم الأ�صول ال تخرج عن �أحوال
الأدلة املو�صلة �إىل الأحكام ال�شرعية ،املبحوث عنها
فيها ،وعن �أق�سامها واختالف مراتبها ،وا�ستثمار
الأحكام ال�شرعية عنها على وجه كلي ،كانت هي
مو�ضوع علم الأ�صول ".46
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الثاين :الأحكام ال�شرعية من حيث ثبوتها
بالأدلة. 47
وال يبدو لهذا القول من حجة يف ق�صر
مو�ضوع الأ�صول يف الأحكام ال�شرعية.
 /3الأدلة والأحكام مع ًا  ،و�إليه ذهب جماعة من
العلماء منهم التفتازاين 48وال�شوكاين.49
والراجح املذهب الثالث لأن علم الأ�صول
مو�ضوعه الدليل الكلي املو�صل �إىل حكم كلي،
و�إليه ذهب حممد �أبو زهرة حيث قال  ":ولقد
انتهى حترير هذا العلم �إىل �أن مو�ضوعه احلكم
ال�شرعي من حيث بيان حقيقته وخوا�صه و�أنواعه،
واحلاكم من حيث الأدلة التي قامت �أمارات على
�صدور حكمه ،واملحكوم عليه ،و�أداة اال�ستنباط
وهو االجتهاد".50
و�أما مو�ضوع البحث يف علم الفقه فهو
"فعل املكلف من حيث ما يثبت به من �أحكام
�شرعية" 51؛ فالفقيه يبحث عن بيع املكلف و�إجارته
ورهنه وتوكيله و�صالته و�صومه وقتله وقذفه
و�سرقته و�إقراره ووقفه ملعرفة احلكم ال�شرعي يف
كل فعل من هذه الأفعال.
املبحث الثاين
طريقةالعلماء يف تدين علم الأ�صول
�شاع بني العلماء �أن الإمام حممد بن
�إدري�س ال�شافعي رحمه الله هو �أول من �صنف يف
علم الأ�صول حيث �ألف كتابه املعروف "بالر�سالة".
وهنالك بع�ض الدعاوى ت�شري �إىل �أن الإمام �أبا
حنيفة هو الأ�سبق يف الت�أليف لهذا العلم  ،وملا كان
هذا القول �ضعيف ًا و ال يوجد ما ي�سنده من الأدلة
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الكافية وجب �صرف النظر عنه وعدم االن�شغال
به .والذي ن�ؤيده هو �أن الإمام ال�شافعي رحمه الله
هو �أول من خطى خطوة يف تدوين هذا العلم و به
حاز �سبق الأولية يف التدوين ،قال الزرك�شي" :
ال�شافعي ر�ضي الله عنه �أول من �صنف يف �أ�صول
الفقه �صنف فيه كتاب الر�سالة ".52
والذي يدل على ترجيح هذا الر�أي الأمور
الآتية:
الأمر الأول�:أنه ال يوجد كتاب م�ستقل يف
�أ�صول الفقه �أقدم من كتاب ال�شافعي.
الأمر الثاين :ت�صريح العلماء ب�أن ال�شافعي
رحمه الله �أول من كتب يف �أ�صول الفقه .فقد
قال الفخر الرازي ":كانوا قبل الإمام ال�شافعي
يتكلمون يف م�سائل يف �أ�صول الفقه ،وي�ستدلون
ويعرت�ضون ،ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع
�إليه يف معرفة دالئل ال�شريعة ،ويف كيفية معار�ضاتها
وترجيحاتها ،فا�ستنبط ال�شافعي علم �أ�صول الفقه،
وو�ضع للخلق قانون ًا كلي ًا يرجع �إليه يف معرفة
مراتب �أدلة ال�شرع ،فن�سبة ال�شافعي �إىل علم
ال�شريعة كن�سبة �أر�سطالي�س �إىل علم العقل".53
وقال ابن خلدون ":وكان �أول من كتب فيه ال�شافعي
ر�ضي الله عنه� ،أملى فيه ر�سالته امل�شهورة".54
الأمر الثالث :حكاية الإجماع :وقد ذكر
جماعة من العلماء �أن ال�شافعي رحمه الله �أول من
كتب يف الأ�صول فقال الإ�سنوي ":وكان �إمامنا
ال�شافعي ر�ضي الله عنه هو املبتكر لهذا العلم بال
نزاع� ،أول من �صنف فيه بالإجماع ،وت�صنيفه
املذكور فيه موجود بحمد الله تعاىل ،وهو الكتاب
اجلليل امل�شهور ،امل�سموع عليه ،املت�صل �إ�سناده
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ال�صحيح �إىل زماننا ،املعروف "بالر�سالة" ،الذي
�أر�سل الإمام عبد الرحيم بن مهدي من خر�سان �إىل
ال�شافعي مب�صر ،ف�صنفه له ،وتناف�س يف حت�صيله
علماء ع�صره� .أ .هـ"55
وقال فخر الدين الرازي ":اتفق النا�س على
�أن �أول من �صنف يف هذا العلم ال�شافعي ،وهو الذي
رتب �أبوابه وميز �أق�سامه بع�ضه عن بع�ض 56"...
والأ�سباب التي حملت الإمام ال�شافعي �إىل
تدوين هذا العلم الأمور الآتية: 57
 /1احتدام النزاع يف م�صادر الفقه ،حيث اختلف
النا�س يف قبول ال�سنن والآثار ،فمنهم من مل
يقبل منها �إال ما كان بيان ًا لن�ص قر�آين ،ومنهم
من يرد خرب الواحد ،ومنهم من ي�شرتط عدم
املخالفة لعمل �أهل املدينة .وكذلك اختلوا يف
القيا�س والإجماع ،ومدلول الأمر والنهي وما
�أ�شبه ذلك.
 /2كرثت روايات احلديث وتعدد طرقه �أدى �إىل
ظهور التعار�ض بني ظواهرها مما ا�ستدعى
بيان طريقة للجمع بينها.
 /3االحتياج ال�شديد �إىل القيا�س ،وذلك لظهور
وقائع م�ستجدة ال �سبيل ملعرفة حكمها من
الن�صو�ص �صراحة ،مما ا�ستلزم طرق معرفة
العلة.
 /4اختالط العرب بالعجم �أدى �إىل �ضعف امللكة
يف ا�ستنباط الأحكام من الن�صو�ص.
وقد عكف العلماء على ر�سالة الإمام
ال�شافعي بالدرا�سة وال�شرح وقد ذكر حمققها
الأ�ستاذ �أحمد حممد �شاكر �أن ممن �شرحها خم�سة
نفر: 58
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�	/1أبوبكر ال�صرييف حممد بن عبد الله  ،مات
�سنة  .320هـ
�	/2أبو الوليد الني�سابوري الإمام الكبري ح�سان
بن حممد بن �أحمد بن هرون القال�شي الأموي
مات �سنة  .270هـ
 /3القفال الكبري ال�شا�شي ،حممد بن علي بن
�إ�سماعيل  ،مات �سنة  .365هـ
�	/4أبوبكر اجلوزقي الني�سابوري الإمام احلافظ
حممدبن عبد الله ال�شيباين  ،مات �سنة
388هـ.
�	/5أبو حممد اجلويني الإمام ،عبد الله بن يو�سف
ولد �إمام احلرمني ،ما �سنة .438هـ
ثم قالأحمد �شاكر ...":ولكن هذه ال�شروح
التي عرفنا �أخبارها مل �أ�سمع عن وجود �شرح منها
يف �أية مكتبة من مكاتب العامل يف هذا الع�صر" .
وقد ظهر بعد الر�سالة بع�ض الـت�أليفات يف
مو�ضوعات علم الأ�صول
منها:
 /1النا�سخ واملن�سوخ للإمام �أحمد  ،وكتاب
"ال�سنة" له.
 /2كتاب " االجماع" وكتاب " �إبطال القيا�س"
لداود الظاهري.
 /3كتاب " خرب الواحد" وكتاب " �إثبات القيا�س"
لعي�سى بن �أبان.
وغريها من امل�صنفات التي ال يت�سع
ذكرها ،ولكن هذه اجلهود كما يقول الدكتور طه
جابر العلواين " :ال ميكن اعتبارها تطور ًا حقيقي ًا
يف هذا العلم ف�إن �أكرثها يدور حول الر�سالة نق�ض ًا
�أو ت�أييد ًا �أو �شرح ًا ال يكاد يخرج عن ذلك60" ...
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ومع نهاية القرن الرابع الهجري وبداية
القرن اخلام�س �شهد التدوين يف علم الأ�صول
تطور ًا حقيقي ًا حيث بد�أت مناهج الت�أليف يف علم
الأ�صول تتبلور و�صار العلماء يكتبون فيه على
املناهج الآتية:61
 /1منهج �أو مدر�سة ال�شافعية (املتكلمني).
 /2منهج �أو مدر�سة احلنفية ( الفقهاء).
 /3املنهج �أو املدر�سة اجلامعة بني ال�شافعية
واحلنفية ( املتكلمني والفقهاء).
 /4منهج املدر�سة احلديثة.
و�س�أذكر كل واحدة من هذه املدر�سة
ب�إيجاز على النحو التايل:
	�أو ًال :مدر�سة ال�شافعية (املتكلمني) �أو
اجلمهور .ت�سمى هذه الطريقة بطريقة ال�شافعية لأن
الإمام ال�شافعي كتب بها و�سار على نهجها 62كما
ت�سمى هذه الطريقة �أي�ض ًا بطريقة املتكلمني لأنها
ت�سري على وفق منهج املتكلمني وتعتمد على حتقيق
القواعد حتقيق ًا منطقي ًا غري مت�أثر مبذهب �إمام من
الأئمة فما �أيده العقل و�أثبته الدليل والربهان فهو
الأ�صل ال�شرعي �سواء وافق الفروع املذهبية �أم
خالفها� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن علماء الكالم .وعلى
هذه الطريقة �أكرث الأ�صوليني من املالكية واحلنابلة.
ومن �أبرز الكتب الأ�صولية التي �ألفت على هذه
الطريقة:
 /1املعتمد لأبي احل�سني حممد بن علي الب�صري،
املعتزيل املتوفى �سنة (435هـ).
 /2الربهان لأبي املعايل عبد امللك بن عبد الله
اجلويني ال�شافعي املعروف ب�إمام احلرمني
املتوفى �سنة (487هـ).
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 /3امل�ست�صفى من علم الأ�صول لأبي حامد حممد
بن حممد الغزايل ال�شافعي املتوفى �سنة
(505هـ).
خ�صائ�ص طريقة املتكلمني: 63
�	/1إثبات القواعد بالأدلة عق ًال ونق ًال دون التفات
�إىل موافقة املذهب �أو خمالفته.
 /2امليل ال�شديد �إىل اال�ستدالل العقلي والربهنة
النظرية.
 /3عدم الت�أثر مبذهب معني.
ثاني ًا :مدر�سةاحلنفية (الفقهاء):
بالنظر �إىل تاريخ املذهب احلنفي منذ
ن�ش�أته �إىل اكتماله وا�ستقالله ب�أ�صوله وفروعه
ندرك الإ�سهامات العظيمة التي قدمها لعلم �أ�صول
الفقه  ،فقد �أ�سهم املذهب يف ظهور هذا العلم و�صار
واحد ًا من الروافد الأ�سا�سية لهذا العلم ،فعلماء
املذهب ك�أبي حنيفة و�أ�صحابه و�إن مل تكن لهم
كتب مدونة يف الأ�صول �إال �أنهم يعتربون من �أوائل
علماء الأ�صول ،بل قيل عنهم �إنهم� ":أول من �صنف
فيه ".64
ت�سمى طريقتهم بطريقة احلنفية 65لأن
عامة من �ألف على نهجها من علماء احلنفية ويطلق
عليها �أي�ض ًا طريقة الفقهاء لأن هذه الطريقة �أل�صق
و�أم�س بالفقه من طريقة املتكلمني.
وتعتمد هذه الطريقة على و�ضع القواعد بنا ًء
على امل�أثور من �أقوال �أئمتهم يف اجتهاداتهم ،فهم
ال يثبتون قواعد جمردة و�إمنا ينظرون �إىل �أقوال
الأئمة وي�صيغون على وفقها القواعد الأ�صولية،
فالأ�صول يف هذه الطرقة قائمة على الفروع ولي�س
الفروع قائمة على الأ�صول .و�إىل ذلك �أ�شار ابن
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خلدون بقوله� ":إن كتابة الفقهاء �أم�س بالفقه ،و�أليق
بالفروع ،لكرثة الأمثلة منها وال�شواهد ،وبناء
امل�سائل على النكت الفقهية66" .
ويبدو �أن علماء احلنفية �سلكوا هذا املنهج
ليربهنوا على �أن �أئمتهم بنوا �أقوالهم الفقهية
واجتهاداتهم على �ضوابط �أ�صولية _ و�إن مل
ت�ؤثر عنهم �أ�صول وقواعد مدونة .فلما كرث اجلدل
واملناظرات بينهم وبني الفقهاء الآخرين وظهر
التدوين يف الأ�صول �أراد علماء احلنفية �أن يدونوا
قواعد مذهبهم كما فعل علماء ال�شافعية فلم يجدوا
م�سلك َا �إال �أن ي�ستنبطوا الأ�صول من الفروع67 .
ومن �أبرز الكتب التي �ألفت على هذه الطريقة:
�	/1أ�صول اجل�صا�ص للإمام �أحمد بن على
الرازي ،اجل�صا�ص املتوفى �سنة  370هـ .
وقد حققه الدكتور عقيل جا�سم الن�شمي.
�	/2أ�صول ال�سر خ�سي للإمام �أبي بكر حممد
بن �أحمد ال�سر خ�سي احلنفي املتوفى �سنة
(490هـ) .وقد حقق �أ�صوله �أبو الوفا الأفغاين،
وهو مطبوع.
 /3ك�شف الأ�سرار على �أ�صول البز دوي للإمام
عبد العزيز البخاري املتوفى �سنة (730هـ)
وهو �شرح لكتاب �أ�صول البز دوي.
خ�صائ�ص هذه الطريقة : 68
�	/1إثبات القواعد على مقت�ضى ما نقل من الفروع
عن الأئمة.
 /2كرثة الفروع والأمثلة يف الكتب امل�ؤلفة على
هذه الطريقة.
 /3العناية باالنت�صار ملذهب معني.
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الت�أليف على طريقة الفقهاء لي�س قا�صر ًا على
علماء احلنفية:
ومما يجدر التنبيه له �أن الت�أليف على
طريقة الفقهاء لي�س قا�صر ًا على علماء احلنفية فقد
نهج بع�ض علماء ال�شافعية واملالكية واحلنابلة �إىل
نهج الفقهاء يف الت�أليف حيث و�ضعوا م�صنفات
�أ�صولية على الطريقة امل�سماة "بطريقة الفقهاء"
وبذلك مل يكن الت�أليف على طريقة الفقهاء قا�صر ًا
على علماء احلنفية ،ومن �أبرز هذه امل�ؤلفات:
 /1تخريج الفروع على الأ�صول ،ل�شهاب الدين
الزجناين ال�شافعي املتويف �سنة 656هـ.
 /2مفتاح الو�صول �إىل بناء الفروع على الأ�صول،
لأبي عبد الله حممد بن �أحمد التلم�ساين املالكي
املتوفى �سنة 771هـ.
 /3القواعد والفوائد الأ�صولية وما يتعلق بها من
الأحكام ال�شرعية ،لعلي بن حممد البعلي احلنبلي
املعروف بابن اللحام املتوفى �سنة  803هـ.
ثالث ًا :طريقة املت�أخرين �أو املدر�سة اجلامعة بني
مدر�ستي ال�شافعية واحلنفية ( املتكلمني والفقهاء):
ت�سمى هذه الطريقة بطريقة املت�أخرين حيث
تقوم بذكر القواعد الأ�صولية وحتقيقها بالدليل
على طريقة ال�شافعية ثم تتناول الفروع الفقهية .69
ومن �أ�شهر الكتب على هذه الطريقة:
 /1بديع النظام اجلامع بني البز دوي والأحكام
ملظفر الدين البغدادي املتوفى �سنة (694هـ).
 /2التحرير للعالمة كال الدين حممد بن عبد
الواحد املعروف بالكمال بن الهمام احلنفي
املتوفى �سنة (861هـ).
 /3جمع اجلوامع البن ال�سبكي.
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خ�صائ�ص الطريقة اجلامعة:
متيزت هذه الطريقة بخ�صائ�ص منها70:
 /1بناء القواعد اال�صولية على الأدلة والفروع
مع ًا دون االقت�صار على الأدلة كما هي طريقة
ال�شافعية� ،أو الفروع كما هي �ش�أن طريقة
احلنفية.
 /2االخت�صار يف العبارة �إىل درجة الألغاز
في�صعب على القارىء من �أول وهلة فهم املراد
بدون الرجوع كتب ال�شروح.
 /3متيزت هذه الطريقة ب�أنها �أمنوذج ًا لدرا�سة
�أ�صول الفقه املقارن.
رابع ًا :املدر�سة احلديثة:
ويف الع�صر احلديث ظهرت كتابات يف
الأ�صول متيزت بتجردها عن ال�شوائب التي حلقت
بكتب املتقدمني كالإغراق يف الت�أثر باملنطق وتعمية
يف فهم العبارات وتقليد املذاهب .ومن �أهم هذه
امل�ؤلفات:
�	/1أ�صول الفقه لأبي النور زهري
�	/2أ�صول الفقه الإ�سالمي د وهبة الزحلي.
�	/3أ�صول الفقه لل�شيخ حممد �أبو زهرة.
خ�صائ�ص هذه الطريقة:71
 /1عبارات وا�ضحة و�أ�سلوب �سهل.
 /2خلت هذه الطريقة من الت�أثر باملنطق.
 /3حترير القواعد ودرا�ستها دون تع�صب
مذهبي.
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املبحث الثالث
�أثر االختالف بني منهج ال�شافعية واحلنفية
اعتمدت مدر�سة ال�شافعية كما تقدم على
منهج حتقيق القواعد حتقيق ًا منطقي ًا من غري ت�أثري
بقول �أحد من الأئمة ،بينما اعتمدت مدر�سة احلنفية
على منهج و�ضع القواعد بنا ًء على امل�أثور من �أقوال
�أئمتهم يف اجتهاداتهم،هذا االختالف يف منهج
املدر�ستني يف تدوين علم الأ�صول ترك �أثر ًا وا�ضح ًا
يف طريقة مباحث كل مدر�سة ومنهجها ،ويتجلى
ذلك يف تناولهم لدرا�سةاملو�ضوعات الأ�صولية
الآتية� ،أذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر:
 /1اختالف املدر�ستني يف ترتيب مو�ضوعات
�أ�صول الفقه ،فال�شافعية يبدون باملقدمات التي
تتناول الق�ضايا املنطقية والكالمية واللغوية .يف
حني يبد�أ احلنفية بالأدلة ومن خاللها يتحدثون
عن الق�ضايا اللغوية ثم التعار�ض والرتجيح
ويختمون باحلكم ال�شرعي وق�ضاياه.
 /2اختالف املدر�ستني يف تق�سيم احلكم
التكليفي حيث يق�سمه ال�شافعية �إىل خم�سة:
الواجب ،املندوب ،املكروه ،املحرم واملباح،72
�أما احلنفية فيق�سمونه �إىل �سبعة :الفر�ض،
الواجب ،املندوب ،املكروه تنزيه ًا ،املكروه
حترمي َا ،املحرم و املباح.73
 /3اختالف املدر�ستني يف االحتجاج بالرواية
ال�شاذة من القر�آن ،فريى احلنفية جواز
االحتجاج بها لأنها خرب عن النبي �صلى الله
عليه و�سلم وكل خرب ي�صح االحتجاج به،74
وال يرى ال�شافعية االحتجاج بها لأنها لي�ست
قر�آن ًا ،لأن �شرط القر�آن �أن يكون متواتر ًا.75
}{19

/4
/5

/6

/7

يق�سم ال�شافعية ال�سنة من حيث ال�سند �إىل
ق�سمني :متواتر و�آحاد ،ويق�سمها احلنفية �إىل
ثالثة �أق�سام متواترة وم�شهورة و�آحاد.76
تختلف املدر�ستان يف جريان القيا�س يف
احلدود والكفارات والرخ�ص واملقدرات
ال�شرعية حيث يجيز ذلك اجلمهور 77بينما
مينع منه احلنفية. 78
تختلف املدر�ستان يف حجية اال�ست�صحاب
فهو عند ال�شافعية حجة مطلق ًا ،79يف حني
�أنه عند احلنفية حجة للدفع والنفي ال للإثبات
واال�ستحقاق.80
اختالف املدر�ستني يف مباحث داللة الألفاظ،
فاحلنفية يق�سمون اللفظ �إىل �أق�سام خمتلفة
باعتبارات متعددة على النحو التايل:
ف�أو ًال يق�سمون اللفظ باعتبار و�ضعه للمعنى:
�إىل خا�ص ،عام ،م�شرتك وم�ؤول.
ثاني ًا باعتبار ا�ستعماله يف املعنى� :إىل حقيقة،
جماز� ،صريح وكناية.
ثالث ًا باعتبار و�ضوح املعنى وخفائه �إىل:
وا�ضح الداللة وخفي الداللة ،فالوا�ضح ينق�سم
�إىل :ظاهر  ،ن�ص ،مف�سر وحمكم.
واخلفي ينق�سم �إىل :اخلفي ،امل�شكل ،املجمل
واملت�شابه.
رابع ًا باعتبار داللته على املعنى �إىل :داللة
العبارة ،داللة الإ�شارة ،داللة الداللة وداللة
االقت�ضاء.
و�أما املتكلمون ف�إن تق�سيمهم �أ�ضيق من تق�سيم
احلنفية حيث يق�سمون وا�ضح الداللة �إىل ق�سمني
فقط هما الن�ص والظاهر  ،ويعرفون الن�ص ب�أنه:
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"اللفظ الذي يدل على معناه داللة قطعية بال
احتمال للت�أويل" .والظاهر" :هو املرتدد بني
احتمالني هو يف �أحدهما �أرجح ،"81ويجمع ك ًال
منهما املحكم الذييعرفونه ب�أنه :ما دل على معناه
داللة راجحة �سواء �أكان ذلك الرجحان بال احتمال
وهو الن�ص� ،أو مع احتمال وذلك الظاهر.82
كما يق�سم املتكلمون غري وا�ضح الداللة �إىل
جممل ومت�شابه ،فاملجمل يعرفونه ب�أنه  :ما
اختلط معناه بغريه �أو "املرتدد بني احتمالني
ف�أكرث ،"83واملت�شابه ب�أنه ":ما �أفاد �إفادة غري
راجحة . "84وغالب ًا ما يدرجون الكالم عن
اخلا�ص �ضمن مباحث الكتاب وال�سنة يف
باب العموم واخل�صو�ص.
ويظهر من تق�سيم احلنفية واملتكلمني للفظ �أن
طريقة احلنفية �أ�ضبط الت�ساعها وعدم التداخل
بني �أفراد الألفاظ؛ فاملحكم عند احلنفية ق�سم
م�ستقل بذاته ،و�أما عند املتكلمني فهو ق�سم
يت�ضمن بداخله الن�ص والظاهر ،كما يوجد يف
منهج املتكلمني التداخل بني املجمل واملت�شابه
وي�صعب التمييز بينهما كما يف التعريفات
ال�سابقة.
 /8اختالف املدر�ستني يف داللة العام ،يعني �إذا
ورد لفظ عام ومل يرد دليل على وجود خم�ص�ص
له ف�إنهم اختلفوا يف داللته هل هي داللة قطعية
كداللة اخلا�ص؟ �أي �أنه يعم كل ما ي�صلح له
من �أفراد على �سبيل القطع� ،أم �أن داللته على
�شمول جميع الأفراد ظنية؟ وحمل اخلالف يف
اللفظ العام الذي مل تقرتن به قرينة تدل على
خ�صو�صه �أو عمومه وي�سميه العلماء "بالعام
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املطلق" فال�شافعية يذهبون �إىل �أن داللته على
�أ�صل املعنى قطعية ،وعلى كل فرد بخ�صو�صه
ظنية الحتماله التخ�صي�ص و�إن مل يظهر
خم�ص�ص لكرثة التخ�صي�ص يف العمومات.85
وا�ستدلوا على ذلك ب�أن كرثة التخ�صي�ص يف
العام �أورثت �شبهة واحتما ًال يف داللته حتى
�شاع بينهم " ما من عام �إال وقد خ�ص".
و�أما احلنفية ف�إن داللة العام عندهم قطعية
وم�ستندهم يف ذلك �أن �صيغة العموم مو�ضوعة
لغة ال�ستغراق كل �أفراد العام فهي حقيقة فيه
حتى يقوم الدليل على خالف ذلك.86
 /9تختلف املدر�ستان يف حمل املطلق على املقيد
�إذا كان الإطالق والتقييد يف �سبب احلكم.
فقال احلنفية بعدم حمل املطلق على املقيد
ويعمل بكل واحد من الن�صني على حدة،87
وقال ال�شافعية :يحمل املطلق على املقيد.88
 /10تختلف املدر�ستان يف ترتيب طرق دفع
التعار�ض بني الن�صو�ص ،فعلى منهج اجلمهور
يجب على املجتهد �أن ي�سلك املراحل الآتية
على الرتتيب :اجلمع والتوفيق ،الرتجيح بني
الدليلني ،ن�سخ �أحد الدليلني والعمل بالآخر �إذا
كان قاب ًال للن�سخ ،ت�ساقط الدليلني �إذا تعذرت
الوجوه ال�سابقة ومل يعلم تاريخ الن�صني،
فيرتك العمل بهما مع ًا ويعمل بغريهما من
الأدلة .89بينما ي�سلك املجتهد على منهج
احلنفية الرتتيب الآين :الن�سخ ،الرتجيح،
اجلمع والتوفيق ثم الت�ساقط.90
هذه بع�ض املو�ضوعات التي اختلفت فيها
املدر�ستان.
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اخلامتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
احلمد لله وال�صالة وال�سالم على ر�سول الله ف�إين
يف خامتة هذا البحث �أذكر �أبرز النتائج التي
تو�صلت �إليها والتو�صيات على النحو الآتي:
�أو ًال النتائج:
 -1على ال�صحيح من �أقوال العلماء �أن الإمام
حممد بن �إدري�س ال�شافعي رحمه الله هو �أول
من �صنف يف علم الأ�صول.
 -2من الأ�سباب التي �أدت �إىل تدوين علم الأ�صول
�ضعف امللكة يف ا�ستنباط الأحكام من الن�صو�ص.
� -3سار العلماء من بعد الإمام ال�شافعي يف
الت�أليف على منهجني رئي�سني هما:
منهج �أو مدر�سة ال�شافعية (املتكلمني) و منهج
�أو مدر�سة احلنفية ( الفقهاء).
 -4طريقة الفقهاء �أو احلنفية يف الت�أليف لي�ست
قا�صرة عليهم ف�إن علماء املذاهب الأخرى
و�ضعوا م�ؤلفات على هذه الطريقة.
 -5ظهر من اختالف منهج املدر�ستني يف تدوين
الأ�صول �أثر وا�ضح يف طريقة مباحث كل
مدر�سة ومنهجها.
ثاني ًا التو�صيات:
يو�صي الباحث بالآتي:
 /1عدم اخللط بني منهج ال�شافعية واحلنفية يف
مو�ضوعات علم الأ�صول.
 /2يجب تدري�س الأ�صول من املراجع الأ�صلية.
 /3درا�سة �سبب اختالف العلماء يف امل�سائل
الأ�صولية.
و�صلى الله على �سيدنا حممد
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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�أهم امل�صادر واملراجع:
�	/1أ�صول ال�سرخ�سي حتقيق �أبو الوفا الأفغاين
ط الأوىل  2005 /1425دار الفكر بريوت،.
�	/2أ�ضواء الأنوار يف �شرح خمت�صر املنار :ح�سني
بن �إبراهيم الأولوي ط الأوىل 2005املكتبة
الأزهرية للرتاث.
 /3الأعالم :خري الدين الزركلي .مطبعة املاليني
بريوت..
 /4البحر املحيط يف �أ�صول الفقه الإمام بدر الدين
حممد بن بهادر بن عبد الله الزرك�شي � ،ضبط
وحتقيق د حممد حممد تامر ط �أوىل 141ه
2000م دار الكتب بريوت.
 /5الربهان يف �أ�صول الفقه :لإمام احلرمني �أبي
املعايل عبد امللك بن عبد الله اجلويني .حتقيق
الدكتور عبد العظيم الديب .دار الأن�صار طبعة
�أوىل.1980 -1400 ،
 /6التب�صرة يف �أ�صول الفقه لأبي �إ�سحاق �إبراهيم
بن علي بن يو�سف ال�شريازي ط �أوىل املكتبة
الع�صرية �صيدا بريوت.1432 /2011
 /7التعريفات :لل�شريف اجلرجاين ،مطبعة دار
الكتب العلمية.
 /8التمهيد يف تخريج الفروع على الأ�صول:
للإمام جمال الدين �أبي حممد بن احل�سن
الإ�سنوي ،حتقيق حممد ح�سن حممد ح�سن
�إ�سماعيل .دار الكتب العلمية بريوت .الطبعة
الأوىل.2004 -1425 :
 /9املح�صول يف علم الأ�صول� :أبو عبد الله حممد
بن عمر بن احل�سني فخر الدين الرازي ،ط
�أوىل  1999 /1420دار الكتب بريوت.
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 /10علم �أ�صول الفقه حقيقته ـ مكانته ـ وتاريخه ـ
ومادته :الدكتور عبد العزيز بن عبد الرجمن
البيعة �ص  190ط الثانية  1999الريا�ض.
 /11غاية الو�صول �إىل دقائق علم الأ�صول (
املباد واملقدمات) :الدكتور جالل الدين عبد
الرحمن .ط رابعة الن�سر الذهبي للطباعة،
عابدين .2000 /1421
 /12قواطع الأدلة يف الأ�صول� :أبو املظفر من�صور
بن حممد بن عبد اجلبار ال�سمعاين  ،اعتنى به
د ناجي ال�سويد ،ط  1432 /2011 ،1املطبعة
الع�صرية بريوت.
 /13ل�سان العرب للعالمة ابن منظور  ،دار
احلديث القاهرة .2003 /1423
 /14حا�شية البناين على �شرح اجلالل �شم�س
الدين حممد املحلى على منت جمع اجلوامع :
تاج الدين عبد الوهاب بن ال�سبكي دار الفكر
1402 /1982
� /15شرح التلويح على التو�ضيح ملنت التنقيح
يف �أ�صول الفقه �سعد الدين م�سعود بن عمر
التفتازاين ط �أوىل بريوت لبنان(.بدون).
� /16شرح تنقيح الف�صول يف اخت�صار املح�صول:
للإمام �شهاب الدين القايف ،حتقيق طه عبد
الر�ؤوف �سعد ،طبعة مكتبة الكليات الأزهرية،
.1973 -1393
� /17شرح خمت�صر املنار مال علي القاري بتحقيق
�إليا�س قبالن ط �أوىل 2006/ 1427دار
�صادر بريوت.
 /18مر�آة الأ�صول يف �شرح مرقاة الو�صول يف
�أ�صول الفقه للعالمة منال خ�سرو  ،املكتبة
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الأزهرية للرتاث 2005م.
 /19ك�شف الأ�سرار على �أ�صول فخر الإ�سالم
البزدوي للإمام عبد العزيز بن �أحمد البخاري،
ط �أوىل  ، 1991/1411دار الكتاب العربي
بريوت.
 /20خمت�صر ابن احلاجب يف �أ�صول الفقه امل�سمى
منتهى ال�سول والأمل يف علمي �ألأ�صول
واجلدل للعالمة جمال الدين عثمان بن عمرو
بن احلاجب ،ط �أوىل  1428 /2008دار
الكتب العلمية بريوت.
 /21املح�صول يف علم الأ�صول :للإمام فخ الدين
حممد بن عمر بن احل�سن الرازي ،حتقيق
الدكتور جابر فيا�ض العلواين .م�ؤ�س�سة
الر�سالة .الطبعة الثانية1992 -1412 :
 /22امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري :
�أحمد بن حممد بن علي النرثي الفيومي ، ،
املكتبة العلمية بريوت لبنان.

 /23امل�ست�صفى من علم الأ�صول :حلجة الإ�سالم
�أبي حامد حممد بن حممد الغزايل .دار
الفكر.
 /24امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري:
للعالمة �أحمد بن حممد بن علي املقريء
الفيومي.
 /25مقدمة ابن خلدون ،امل�سمى بكتاب العرب
وديوان املبتد�أ واخلرب يف �أيام العرب والعجم،
والرببر ومن عا�صرهم من ذوي ال�سلطان
الأكرب :لوحيد ع�صره العالمة عبد الرحمن بن
حممد بن خلدون اخل�ضرمي املغربي .م�ؤ�س�سة
جمال للطباعة والن�شر ،بريوت.
 /26نهاية ال�سول  :للإمام جمال الدين عبد الرحيم
الإ�سنوي الإ�سنوي � .ضبطه و�صححه عبد
القادر حممد على ،من�شورات حممد على
بي�ضون دار الكتب العلمية بريوت لبنان.
•••

�	-1أ�ستاذ م�ساعد بجامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم ورئي�س ق�سم الفقه و�أ�صوله
بكلية ال�شريعة الهاللية.
 -2امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري � :أحمد بن حممد بن علي النرثي الفيومي
 ، 16/1،املكتبة العلمية بريوت لبنان.البجر املحيط يف �أ�صول الفقه الإمام بدر
الدين حممد بن بهادر بن عبد الله الزرك�شي � ،10/1ضبط وحتقيق د حممد حممد
تامر ط �أوىل 141ه 2000م دار الكتب بريوت.
 -3املعجم الو�سيط  :د ابراهيم �أني�س ،د عبد احلليم منت�صر ،عطية ال�صواحلي ،حممد
خلف الله �أحمد  20 /1ط( 2بدون).
 -4ل�سان العرب  :ابن منظور  162 /1دار احلديث القاهرة .2003 /1423
 -5البحر املحيط :الزرك�شي 11/1مرجع �سابق ،خمت�صر ابن احلاجب يف �أ�صول الفقه
امل�سمى خمت�صر منتهى ال�سول والأمل يف علمى الأ�صول واجلدل� :أيو عمرو عثمان
بن عمر بن احلاجب �ص  12حتقيق �أحمد فريد املزيدي ط �أوىل  2008دار الكتب
بريوت لبنان.
 -6التقرير والتحبري � 6/1شرح العالمة بن �أمري احلاج على (التحرير يف علم الأ�صول
للكمال بن الهمام) :ابن �أمري احلاج  17 /1ط ثانية  1983 /1403دار الكتب
العلمية ،نهاية ال�سول �ص  7مرجع �سابق,
� -7سورة البقرة الآية .43
 -8نهاية ال�سول �شرح منهاج الو�صول يف علم الأ�صول  :للإمام جمال الدين عبد الرحيم
الإ�سنوي الإ�سنوي �ص �.7ضبطه و�صححه عبد القادر حممد على ،من�شورات حممد
على بي�ضون دار الكتب العلمية بريوت لبنان.
 -9نهاية ال�سول �ص  7مرجع �سابق.
 -10املرجع ال�سابق �ص .7
 -11الربهان يف �أ�صول الفقه� :إمام احلرمني  8/1ط الأوىل  1997 /1418دار الكتب

العلمية بريوت.
� -12شرح تنقيح الف�صول يف اخت�صار املح�صول يف الأ�صول� :شهاب الدين �أحمد ين
�إدري�س القراايف �ص  43ط �أوىل  2007 /1428دار الكتب العلمية بريوت.
 -13امل�صباح املنري .479 /1 :مرجع �سابق
� -14سورة هود الآية 91
 -15نهاية ال�سول �ص  11مرجع �سابق ،حا�شية البناين علي اجلالل املحلي على جمع
اجلوامع :للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن ال�سبكي  ،1 /42دار الفكر /1402
 .1982البحر املحيط .15 /1
 -16الربهان يف �أ�صول الفقه  21 /1مرجع �سابق ،احلدود يف الأ�صول :القا�ضي �أبو
الوليد �سليمان بن خلف بن �سعد بن �أيوب الباجي �ص  ،95مطبوع مع الإ�شارة يف
�أ�صول الفقه للم�ؤلف حتقيق حممد ح�سن حممدة ح�سن �إ�سماعيل ط الأوىل 2003
دار الكنب العلمية بريوت لبنان.
�	-17إر�شاد الفحول :حممد بن علي ال�شوكاين 15/1ط الأوىل  2009/1430املكتبة
الع�صرية بريوت.
 -18قواطع الأدلة يف الأ�صول� :أبو املظقر من�صور بن حممد بن عبد اجلبار ال�سمعاين
�ص  ،14ط الأوىل ،املكتبة الع�صرية �صيدا لبنان.
� -19شرح الورقات البن الفركاح �ص  22ط الثانية  2008 /1429دار الكتب العلمية.
 -20ل�سان العرب 542/2:مرجع �سابق ،امل�صباح املنري .45/1 :مرجع �سابق.
� -21شرح التلويح على التو�ضيح ملنت التنقيح يف �أ�صول الفقه� :سعد الني م�سعود بن عمر
التنفتازاين  22 /1ط الأوىل دار الكتب لبنان.
 -22املرجع ال�سابق .26 /1التعريفات :اجلرجاين �ص  .123مرجع �سابق.
�	-23أ�صول الفقه :عبد الوهاب خالف �ص  91توزيع الدار ال�سودانية للكتب اخلرطوم.
�أ�صول الفقه الإ�سالمي :د وهبة الزحيلي  49 /1دار الفكر دم�شق .2005
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هوام�ش :

 -24نهاية ال�سول :الإ�سنوي �ص 16مرجع �سابق� ،إر�شاد الفحول  18/1مرجع �سابق،
تنقيح الف�صول :القرايف �ص  90مرجع �سابق.
 -25حا�شية البناين على جمع اجلوامع :ابن ال�سبكي 43 /1مرجع �سابق ،البحر املحيط
 15 /1مرجع �سابق.
� -26سورة البقرة الآية .43
 -27املرجع ال�سابق .القواعد الأ�صولية حتديد وت�أ�صيل :دكتور م�سعود بن مو�سى
فلو�سي �ص  15ط �أوىل مكتبة وهبة .2003 /1424
 -28منهاج الو�صول يف علم الأ�صول :عبد الله بن عمر بن حممد البي�ضاوي مع �شرحه
نهاية ال�سول �شرح منهاج الو�صول يف علم الأ�صول  :للإمام جمال الدين عبد الرحيم
الإ�سنوي الإ�سنوي �ص �.7ضبطه و�صححه عبد القادر حممد على ،من�شورات حممد
على بي�ضون دار الكتب العلمية بريوت لبنان.
�	-29إر�شاد الفحول :ال�شوكاين �ص 3مرجع �سابق .،التلويح على التو�ضيح .40 /1
مرجع �سابق.
 -30نهاية ال�سول �ص  ،7مرجع �سابق.
 -31املرجع ال�سابق �ص .8
 -32امل�صباح املنري  199/1مرجع �سابق.
�	-33إر�شاد الفحول 15/1مرجع �سابق. .امل�سودةيف �أ�صول الفقه لآل تيمية �ص  378ط
الأوىل � 2008 /1428صيدا بريوت.املح�صول يف علم الأ�صول :فخر الدين الرازي
7/1ط �أوىل  1999 /1420دار الكتب العلمية بريوت .البحر املحيط 25 /1مرجع
�سابق  ،حا�شية البناين .124/1مرجع �سابق.
 -34الإحكام يف �أ�صول الأحكام :للإمام علي بن حممد الآمدي .11/1حتقيق الدكتور:
�سيد اجلميلي .دار الكتاب العربي .طبعة �أوىل .1986 -1406
 -35نهاية ال�سول  :الإ�سنوي �ص  84مرجع �سابق � ،شرح تنقيح الف�صول :القرايف �ص
 50مرجع �سابق ،البحر املحيط  416 /1مرجع �سابق .التعريفات :اجلرجاين �ص
 .139مرجع �سابق.
 -36املرجعان ال�سابقان ،خمت�صر ابن احلاجب �ص  104ط �أوىل  3008 /1438دار
الكتب العلمية بريوت.
 -37احلدود البن عرفة �ص 102مرجع �سابق.
 -38املرجع ال�سابق.
 -39خمت�صر ابن احلاجب يف �أ�صول الفقه �ص  191مرجع �سابق� .إر�شاد الفحول /2
 157مرجع �سابق.
� -40سورة البقرة الآية .43
 -41نهاية ال�سول �ص  .9مرجع �سابق.
 -42املرجع ال�سابق �ص .10
 -43مر�آة الأ�صول يف �شرح مرقاة الو�صول يف �أ�صول الفقه للعالمة منال خ�سرو /1 ،
 ,59املكتبة الأزهرية للرتاث 2005م � ،شرح التلويح  37/1مرجع �سابق.
�	-44إر�شاد الفحول  16/1مرجع �سابق � ،شرح التلويح على التو�ضيح  .37 /1مرجع
�سابق.
 -45التقرير والتحبري 32/1مرجع �سابق � ،شرح التلويح  37/1مرجع �سابق  ،مر�آة
الأ�صول .59 /1مرجع �سابق،
 -46الإحكام يف �أ�صول الأحكام :الآمدي 9 /1مرجع �سابق� ،أ�صول الفقه :عبد الوهاب
خالف �ص  12مرجع �سابق .نهاية ال�سول  :الإ�سنوي �ص  10مرجع �سابق.التقرير
والتحبري :ابن �أمري احلاج �ص  32/1مرجع �سابق.
 -47غاية الو�صول �إىل دقائق علم الأ�صول :د جالل الدين عبد الرحمن �ص  .58علم
�أ�صول الفقه حقيقته ومكانته :د عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة �ص  242ط
ثانية  1999 /1420الريا�ض.
� -48شرح التلويح على التو�ضيح� :سعد الدين م�سعود بن عمر التفتازاين  37 /1مرجع
�سابق.
�	-49إر�شاد الفحول :ال�شوكاين  ،16/1مرجع �سابق
�	-50أ�صول الفقه :حممد �أبو زهرة �ص  ( 9بدون).
�	-51أ�صول الفقه :عبد الوهاب خالف �ص  12مرع �سابق.
 -52البحر املحيط يف �أ�صول الفقه  7 /1مرجع �سابق.
 -53منافب الإمام ال�شافعي :فخر الدين حمممد بن عمر الرازي �ص  ،57املكتبة العلمية
م�صر.
 -54مقدمة ابن خلدون �ص  373ط �أوىل  2000دار �صادر بريوت.
 -55التمهيد يف تخريج الفروع على الأ�صول :الإ�سنوي �ص  24حتقيق حممد ح�سن
حممد ح�سن �إ�سماعيل ط �أوىل .2004 /1425
 -56منافب الإمام ال�شافعي :فخر الدين الرازي �ص  .55مرجع �سابق.
 -57غاية الو�صول �إىل دقائق علم الأ�صول ( املبادئ واملقدمات)  :د جالل الدين عبد
الرحمن �ص  109ط الرابعة .2000 /1421
 -58مقدمة حتقيق الر�سالة للإمام �أبي عبد الله حممد بن �إدر�س ال�شافعي حتقيق ورح
�أحمد حممد �شار( بدون) �ص .15

 -59املرجع ال�سابق .
�	-60أ�صول الفقه الإ�سالمي منهج بحث ومعرفة  ،د طه جابر العلواين �ص  ،23املعهد
العاملي للفكر الإ�سالمي ط1988 /1408 ،1م.
 -61القواعد الأ�صولية حتديد و ت�أ�صيل د م�سعود فلو�سي �ص  ،123علم �أ�صول الفقه
حقيقته ـ مكانته ـ وتاريخه ـ ومادته :الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن البيعة �ص
 190ط الثانية  1999الريا�ض.
�	-62أ�صول الفقه :عبد الوهاب خالف �ص  17مرجع �سابق ،القواعد الأ�صولية حتديد
و ت�أ�صيل د م�سعود فلو�سي �ص  122مرجع �سابق ،غاية الو�صول �إىل دقائق علم
الأ�صول �ص .121مرجع �سابق.
 -63القواعد الأ�صولية حتديد و ت�أ�صيل د م�سعود فلو�سي �ص  123رجع �سابق ،علم
�أ�صول الفقه حقيقته ـ مكانته ـ وتاريخه ـ ومادته :الدكتور عبد العزيز بن عبد
الرجمن البيعة �ص  190ط الثانية  1999الريا�ض.
 -64مقدمة حمقق �أ�صول ال�سرخ�سي �ص  3ط �أوىل  2005 /1425دار الفكر بروت
لبنان� ،أ�صول الفقه  :عبد الوهاب خالف �ص  16الدار ال�سودانية للكتب.
 -65القواعد الأ�صولية حتديد و ت�أ�صيل د م�سعود فلو�سي �ص  123مرجع �سابق ،علم
�أ�صول الفقه حقيقته ،مكانته ،وتاريخه ،ومادته :الدكتور عبد العزيز بن عبد
الرجمن البيعة �ص  .190مرجع �سابق.
 -66مقدمة ابن خلدون .373 /3
 -67علم �أ�صول الفقه حقيقته ـ مكانته ـ وتاريخه ـ ومادته :الدكتور عبد العزيز بن عبد
الرجمن البيعة �ص  ،198مرجع �سابق.
 -68املرجع ال�سابق� ،ص .198
 -69امل�صادر ال�سابقة.
 -70علم �أ�صول الفقه حقيقته ـ مكانته ـ وتاريخه ـ ومادته :الدكتور عبد العزيز بن عبد
الرجمن البيعة �ص  ،213مرجع �سابق� .أ�صول الفقه لل�شيخ حممد اخل�ضري �ص 10
دار احلديث (بدون).
 -71املرجعان ال�سابقان.
 -72نهاية ال�سول �ص  21مرجع �سابق ،امل�ست�صفى من علم الأ�صول :حلجة الإ�سالم �أبي
حامد حممد بن حممد الغزايل ، 60 /1 .دار الفكر.
� -73شرح التلويح على التو�ضيح  62 /2مرجع �سابق.
 -74قواطع الأدلة يف الأ�صول� :أبواملظفر من�صور بن حممد بن عبداجلبار ال�سمعاين/1،
،349اعتنى بهد ناجي ال�سويد ،ط  1432 /2011 1املطبعة الع�صرية بريوت.
�أ�صول ال�سرخ�سي �ص .219
 -75امل�ست�صفى  .65/1مرجع �سابق.
� -76شرح خمت�صر املنار امل�سمى تو�ضيح املباين وتنقيح املعاين � :أبو احل�سن على بن
�سلطان حممد القارى الهروي �ص  ،304حتقيق �إليا�س قبالن دار �صادر بيوت ،ك�شف
الأ�سرار على �أ�صول فخر الإ�سالم البزدوي للإمام عبد العزيز بن �أحمد البخاري،
 663/3ط �أوىل  ،1991/1411دار الكتاب العربي بريوت .مر�آة الأ�صول يف �شرح
مرقاة الو�صول يف �أ�صول الفقه للعالمة منال خ�سرو  ,367 /2 ،مرجع �سابق.
 -77الإحكام قي �أ�صول الأحكام  82 /4مرجع �سابق’ املح�صول .369 /2مرجع �سابق.
 -78مر�آة الأ�صول  284 /2مرجع �سابق ,التقرير والتحبري  241 /2مرجع �سابق.
 -79نهاية ال�سول �ص  360مرجع �سابق,
� -80شرح خمت�صر املنار �ص  ، 412مرجع �سابق.
� -81شرح تنقيح الف�صول يف اخت�صار املح�صول يف الأ�صول� :شهاب الدين �أحمد بن
�إدري�س القرايف �ص  ،63مرجع �سابق.
 -82نهاية ال�سول  :للإمام جمال الدين عبد الرحيم الإ�سنوي �ص  .90مرجع �سابق.
املح�صول يف علم الأ�صول� :أبو عبد الله حممد بن عمر بن احل�سني فخر الدين
الرازي ،382 /1مرجع �سابق.
 -83املح�صول للرازي  382 /1مرجع �سابق.
 -84نهاية ال�سول �ص  .91مرجع �سابق.
 -85حا�شية البناين على �شرح اجلالل �شم�س الدين حممد املحلى على منت جمع اجلوامع
 :تاج الدين عبد الوهاب بن ال�سبكي 406 /1مرجع �سابق.نهاية ال�سول �ص .187
مرجع �سابق.
�	-86أ�صول ال�سرخ�سي �ص � ،105شرح خمت�صر املنار �ص  154مرجع �سابق� ،شرح
التلويح على التو�ضيح  67 /1مرجع �سابق ،مر�آة الو�صول  .130 /1مرجع
�سابق.
� -87شرح خمت�صر املنار �ص  273مرجع �سابق� ،شرح التلويح على التو�ضيح 115 /1
مرجع �سابق.
� -88شرح تنقيح الف�صول يف اخت�صار املح�صول � :شهاب الدين القرايف �ص  257مرجع
�سابق.
 -89نهاية ال�سول �ص  376مرجع �سابق ،املج�صول  393 /2مرجع �سابق.
 -90ك�شف الأ�سرار  162 /3مرجع �سابق ،التقرير والتحبري  3/3مرجع �سابق ،مر�آة
الأ�صول  372 /1مرجع �سابق.
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امل�ستخل�ص
يتعلق هذا البحث بدرا�سة طرق املحافظة
على الأمن االجتماعي يف �ضوء مقا�صد ال�شريعة
الإ�سالمية،درا�سة تتناول �أهم الطرق التي يحافظ
بها على دميومة الأمن االجتماعي وا�ستمراريته،
ويدفع عنه كل ما ي�ؤدي �إىل تقوي�ضه ،فتناولت
فيه ،تعريف الأمن االجتماعي ،وتعريف مقا�صد
ال�شريعة ،وبينت الو�سائل والطرق التي و�ضعتها
ال�شريعة للمحافظة عليه من جانبي الوجود والعدم،
وذكرت كذلك �صلة الأمن االجتماعي مبقا�صد
ال�شريعة ،وهدف البحث �إىلبيان مفهوم الأمن
االجتماعي ،وتو�ضيح املق�صود باملحافظة عليه،
وكذلك بيان طرق املحافظة عليه من جانبي الوجود
والعدم ،ودور مقا�صد ال�شريعة يف املحافظة على
الأمن االجتماعي ،ولقد اقت�ضت طبيعة البحث �أن
�أ�سلك فيه املنهج اال�ستقرائي التحليلي ،وق�سمت
البحث �إىل ثالثة مباحث ،تناولت يف الأول ،تعريف
االمن االجتماعي وتعريف مقا�صد ال�شريعة ،ويف
الثاين ،طرق املحافظة عليه من جانب الوجود ،ويف
الثالث ،طرق املحافظة عليه من جانب العدم،وقد
تو�صلت من خالل البحث �إىل جملة من النتائج،
�أبرزها� ،أن الإميان بالله تعاىل يعد الو�سيلة الأ�ضمن
لتحقيق الأمن االجتماعي ،و�أن حتقيق العدل يف
املجتمع من �أهم ما يحافظ به على دميومة الأمن
االجتماعي ،وكذلك التكافل االجتماعي ،وتو�صلت
�إىل تو�صيات عدة منها� ،ضرورة �إقامة املجتمع

على قيم الدين ومقا�صده� ،ضرورة حتقيق العدالة
االجتماعية ،والبعد عن كل ما من �شانه �أن ي�ؤدي
�إىل تقوي�ض الأمن االجتماعي من الفح�شاء واملنكر
والبغي وغريها ،و�ضمنت البحث بعدد من املراجع
وامل�صادر التي ا�ستفدت منها.
مقدمـ ـ ـ ــة
ال ي�شك �أثنان يف �أهمية الأمن االجتماعي
يف ا�ستقرار املجتمعات الإن�سانية ،و�ضمان فاعليتها
يف احلياة ،حيث بتوفري الأمن يتوفر اال�ستقرار،
والعطاء ،والبذل ،والإنتاج والتفاعل االجتماعي بني
�أفراد املجتمع ،وبعدمه ينعدم كل ذلك ،وت�سود يف
املجتمع الفو�ضى ،وتنت�شر الرذيلة ويعم الف�ساد،
لذا جاء هذا البحث لي�ضع لبنة يف كيفية املحافظة
على الأمن االجتماعي يف �ضوء مقا�صد ال�شريعة
الإ�سالمية ،متناو ًال فيه الطرق التي و�ضعتها
ال�شريعة الإ�سالمية للحفاظ عليه من جانب الوجود،
�أي ما ي�ضمن ا�ستمراره ودميومته ،ومن جانب
العدم وذلك مبا يدر�أ عنه الف�ساد الواقع �أو املتوقع
منه.
�أهداف البحث:
يهدف هذا البحث �إىل حتيق الآتي:
 /1بيان مفهوم الأمن االجتماعي.
 /2بيان املق�صود مبقا�صد ال�شريعة مع �إبراز
دورها يف املحافظة على الأمن االجتماعي.
 /3تو�ضيح املق�صود باملحافظة على الأمن
االجتماعي.
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 /4بيان طرق املحافظة على الأمن االجتماعي من
جانب الوجود.
 /5بيان طرق املحافظة على الأمن االجتماعي من
جانب العدم.
�أهمية البحث:
ت�أتي �أهمية البحث من خالل ما ذكر
�أعاله من �أهداف ي�سعى هذا البحث �إىل حتقيقها،
وكذلك من ناحية �أن البحث يتعلق مبو�ضوع الأمن
االجتماعي والذي يعد مو�ضعا الهتمام والبحث يف
هذا الع�صر ،وكذلك من خالل جملة من النقاط التي
تبني �أهمية الأمن منها:
 /1الأمن �ضروري ال�ستقرار املجتمع.
 /2غياب الأمن ي�ؤدي �إىل الفو�ضى.
� /3إظهار اهتمام ال�شريعة بالأمن.
م�شكلة الدرا�سة:
تتمثل م�شكلة البحث يف بيان املق�صود
بالأمن االجتماعي ،وكيفية املحافظة عليه.
�أ�سئلة البحث:
كيف ميكن �إبراز طرق املحافظة على الأمن
االجتماعي يف �ضوء مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية؟
ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال الرئي�س اال�سئلة
الفرعية االتية:
 -1ما املق�صود بالأمن االجتماعي؟
 -2ما هي مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية؟
 -3ما دور مقا�صد ال�شريعة يف الإ�سالمية يف
حتقيق الأمن االجتماعي؟
 -4ما املق�صود بطرق املحافظة على الأمن االجتماعي؟
 -5ما هي الطرق التي حتفظ بها مقا�صد ال�شريعة
من جانب الوجود ومن جانب العدم مبا يحقق
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املحافظة على الأمن االجتماعي؟
منهج البحث:
اتبعت يف البحث املنهج اال�ستقرائي
التحليلي ،وذلك با�ستقراء و�سائل املحافظة على
الأمن االجتماعي من جانبي الوجود والعدم يف
ال�شريعة الإ�سالمية.
خطة البحث:
اقت�ضت طبيعة املو�ضوع �أن �أق�سمه �إىل
ثالثة مباحث على النحو الآتي:
املبحث الأول :تعريف الأمن االجتماعي وتعريف
مقا�صد ال�شريعة وبيان املق�صود بطرق املحافظة
عليه وفيه ثالث مطالب:
املطلب الأول :تعريف الأمن االجتماعي يف اللغة
واال�صطالح.
املطلب الثاين :تعريف مقا�صد ال�شريعة يف اللغة
واال�صطالح.
املطلب الثالث :بيان املق�صود بطرق املحافظة عليه.
املبحث الثاين :طرق املحافظة على الأمن
االجتماعي من جانب الوجود وفيه مطلبان:
املطلب الأول :بيان معنى احلفظ من جانب الوجود
املطلب الثاين :بيان طرق املحافظة على الأمن
االجتماعي من جانب الوجود.
املبحث الثالث :طرق املحافظة على الأمن
االجتماعي من جانب العدم وفيه مطلبان:
املطلب الأول :بيان معنىاحلفظ من جانب العدم.
املطلب الثاين :بيان طرق املحافظة على الأمن
االجتماعي من جانب العدم.
ثم ذكرت خامتة للبحث �ضمنت فيها �أهم النتائج
والتو�صيات ،ثم مراجع البحث وم�صادره.
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املبحث الأول
تعريف الأمن االجتماعي وتعريف مقا�صد
ال�شريعة وبيان املق�صود بطرق املحافظة عليه
املطلب الأول
تعريف الأمن االجتماعي يف اللغة واال�صطالح
الفرع الأول:
تعريف الأمن يف اللغة:
االمن يف اللغة من باب �أمن ي�أمن �أمنا ،فهو
�آمن ،وي�أتي مبعنني هما:
الأول :الأمن ب�سكون امليم وفتحها ،يق�صد به
االطمئنان ،وهو �ضد اخلوف ،ومن ذلك قوله تعاىل:
}َولَيَُبدلََّنُهم منبَْعِد َخْوفِهِْمَأْمناً{ (النور  ،)55 :ويقال
ِّ
اطم�أنِّ الرجل� ،أي �أمن ومل يخف ،وا�ست�أمن� ،أي
طلب الأمن� ،أو دخل يف الأمان ،والآمن �ضد
اخلائف ،و�أمن منه� ،أي �سلم منه.2
الثاين :الأمن بك�سر امليم ،مبعنى امل�ستجري ،لي�أمن
على نف�سه ،ومنه الآمن �أي غري اخلائف.
ويتح�صل من معنى الأمن يف اللغة� ،أنه يدل
على اال�ستقرار وعدم اخلوف ،واالطمئنان الذي
عليه حال االن�سان ،والذي ي�شمل اطمئنانه على
دينه ،ونف�سه ،ون�سله وعقله ،وماله ،و�سائر حقوقه،
وعدم خوفه يف احلا�ضر �أو امل�ستقبل.3
وقد ورد لفظ الأمن وم�شتقاته يف �أكرث
من ت�سعة و�أربعني 4مو�ضع ًا يف القر�آن ومن ذلك
َ
َ
األْمنَأو خَْ
ف
قوله تعاىلَ} :وإَِذا َج ُ
الْو ِ
اءهْم أْمٌر مَن ِ ِ
ِّ
َ
أَذ ُ
ِين
اعواْبِهِ{ (الن�ساء ،)83 :و�أي�ض ًا قوله تعاىل} :الَّذَ

َ
مَْيَلْبُسواْ إِميَانَُهم بُظلْم أُْولَـئَِ
ك هَلُُم األْمُن
آَمنُواْ َول ِ
ِ ٍ
َوُهمُّمْهَتُد َ
ِي
ون{ (الأنعام ،)82 :وقوله تعاىل} :الَّذ
َأْطَعَمُهم من ُجوعٍَوآَمَنُهم مْن َخْو ٍف{ (قري�ش.)4 :
ِّ
ِّ
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	�أما ال�سنة فقد ورد فيها لفظ االمن وم�شتقاته
يف �أكرث من منا�سبة ،ومن ذلك ما رواه ابن عبا�س
ر�ضي الله عنهما قال :قال ر�سول الله �صلى الله عليه
و�سلم »:الأمن والعافية نعمتان مغبون فيهما كثري
من النا�س» ،5وعن �سلمة بن حم�صن الأن�صاري عن
�أبيه عن جده عن النبي �صلى الله عليه و�سلم قال»:
من �أ�صبح �آمن يف �سربه معافى يف ج�سده عنده
طعام يومه فك�أمنا حيزت له الدنيا»6
الفرع الثاين:
تعريف الأمن يف اال�صطالح:
عرف الأمن يف اال�صطالح ب�أنه »:عدم
توقع مكروه يف الزمان الآتي» .7وعرف �أي�ض ًا
ب�أنه »:الطم�أنينة التي تنفي اخلوف والفزع عن
االن�سان ،فرد ًا �أو جماعة ،يف �سائر ميادين العمران
الدنيوي ،بل واي�ض ًا يف املعاد الأخروي فيما وراء
هذه الدنيا»8
فالأمن يتحقق متي توفر للإن�سان �شعور
بال�سكينة والطم�أنينة على حاجاته الدنيوية
والأخروية على حد �سواء ،9بحيث ي�أمن على دينه،
ونف�سه ،ون�سله ،وعقله ،وماله ،وذلك ما ي�شكل
املقا�صد ال�ضرورية اخلم�سة (الدين ،النف�س،
الن�سل ،العقل ،املال) ،والتي متى حتقق احلفاظ
عليها حتقق الأمن االجتماعي بال �شك.
وللأمن مبفهومه العام م�ستويات متعددة،
منها الأمن على م�ستوى الفرد ،وعلى م�ستوى
الوطن ،وعلى امل�ستوى الإقليمي والذي ي�شمل عدد ًا
من الدول يف �إطار امل�صالح امل�شرتكة بينها.
والأمن كذلك �أنواع متعددة تكون منظومته
العامة ،وهي الأمن ال�سيا�سي ،واالقت�صادي،
}{27

والغذائي ،والبيئي ،والثقايف ،واالجتماعي،
وغريها ،ويف جميع هذه الأنواع للأمن ،جند حماية
الأرواح ،واملحافظة على املمتلكات ،وال�شعور بالأمان
والطم�أنينة ،هي االهداف امل�شرتكة للأمن.10
الفرع الثالث:
تعريف الأمن االجتماعي باعتباره م�صطلح ًا:
عرف الأمن االجتماعي ب�أنه� »:أن يعي�ش
الفرد حياة اجتماعية �آمنة مطمئنة م�ستقرة على
نف�سه ورزقه ومكانه الذي يعي�ش فيه هو ومن
يعول».11
فاملجتمع الآمن هو ذاك املجتمع الذي ي�شعر
فيه النا�س بحرمة الأنف�س والأعرا�ض والأموال فيما
بينهم ،وي�ؤدون فيه �شعائر الدين.
وي�شمل الأمن االجتماعي يف مفهومه ،كل ما
يتعلق بالنواحي احلياتية للإن�سان ،كاالكتفاء
املعي�شي ،واالقت�صادي ،واخلدمات الأ�سا�سية،
مثل ال�صحة والتعليم والرعاية والت�أمني ،وكل ما
ي�ؤدي اىل الرفاهية ال�شخ�صية.12وعلى م�ستوى
ما تقوم به الدولة ي�شمل مفهوم الأمن االجتماعي،
جميع االجراءات والربامج واخلطط ال�سيا�سية
واالقت�صادية الهادفة لتوفري �ضمانات �شاملة حتيط
كل �شخ�ص يف املجتمع بالرعاية الالزمة ،وتوفر له
�سبل حتقيق �أق�صى تنمية لقدراته وقواه ،و�أق�صى
درجة من الرفاهية يف �إطار من احلرية ال�سيا�سية
والعدالة االجتماعية.13
	�أما الأمن االجتماعي يف الإ�سالم ،في�شمل
مبفهومهالعام كل �شيء مادي �أو معنوي ،فهو حق
للمجتمع �أفراد ًا وجماعات ،م�سلمني وغري م�سلمني،
وهو تعبري عن طم�أنينة النفو�س وزوال اخلوف
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عنها ،وعن املجتمع االن�ساين عموم ًا ،واملجتمع
املرتبط برباط الأخوة الإميانية خ�صو�ص ًا ،دون
النظر �إىل جن�س �أو لون �أو لغة.14
ومن كل ذلك يتح�صل �أن الأمن االجتماعي
يف مفهومه العام ،ي�شمل كل ما يحقق طم�أنينة
الإن�سان على ممار�سة �شعائر دينه ،وحفظ نف�سه،
ون�سله ،وعقله ،وماله ،وذلك ما ي�شكل ال�ضروريات
اخلم�س التي يف مراعاتها واحلفاظ عليها يتحقق
الأمن االجتماعي ،ومن هنا ي�أتي دور مقا�صد
ال�شريعة يف احلفاظ على الأمن االجتماعي،
فاملحافظة على املقا�صد ال�ضروريات اخلم�سة
(الدين والنف�س والن�سل والعقل واملال) يتحقق
مبوجبها الأمن االجتماعي.
املطلب الثاين
تعريف مقا�صد ال�شريعة يف اللغة واال�صطالح
الفرع الأول:
تعريف مقا�صد ال�شريعة باعتباره مركب ًا:
 /1املقا�صد لغة  :جمع مق�صد ،واملق�صد م�صدر
ميمي م�شتق من الفعل ق�صد ،فيقال :ق�صد
مبعان
يق�صد ق�صد ًا ،وي�أتي املق�صد يف اللغة ٍ
عدة منها :االعتماد والطلب والأ ّم ومنه قولهم
أموها مبعنى توجهوا
ق�صد احلجيج مكة �أي � ّ
�إليها واعتمدوها مق�صدا لهم ،وي�أتي مبعنى
صْد يِف
التو�سط ،ومنه قوله تعاىلَ} :واْق ِ
َمْشيَِك{ (لقمان�،)19 :أي تو�سط يف م�شيك،
وي�أتي كذلك مبعنى االكتناز يف ال�شيء ومنه
يقال ناقة ق�صيد �أي ناقة مكتنزة باللحم �أي
ممتلئة.15
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 /2تعريف املق�صد ا�صطالح ًا� :إن مدلول لفظ
الق�صد يف معناه اال�صطالحي ال يخرج عن
معناه اللغوي ال�سابق ذكره ،ومنه ناميكننا
القول �أن املق�صد هو« :الهدف والغاية التي
تكون يف ا�ستقامة وعدل واعتدال».16
 /3تعريف ال�شريعة يف اللغة :تطلق ال�شريعة لغة
على مورد املاء الذي يرده النا�س وغريهم
للتزود منه باملاء وكما تطلق على منبع املاء
وم�صدره ،وتطلق كذلك على الدين واملله
واملناهج وال�سنة ،وال�شريعة وال�شرع وال�شرعة
مبعنى واحد.17
 /4تعريف ال�شريعة يف اال�صطالح:ما �سن الله
لعباده من الأحكام عن طريق نبي من �أنبيائه
عليهم ال�سالم� ،سواء كانت متعلقة بكيفية عمل
وت�سمى فرعية وعميلة� ،أو بكيفية االعتقاد
وت�سمى �أ�صلية».18
الفرع الثاين :
تعريف مقا�صد ال�شريعة باعتباره م�صطلح ًا:
قد وردت عدة تعريفات لهذا العلم عند بع�ض
املعا�صرين منها:
 /1عرفها حممد الطاهر بن عا�شور رحمه الله
يف كتابه مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ب�أنها:
«املعانيواحلكم امللحوظة لل�شارع يف جميع
�أحوال الت�شريع �أو معظمها بحيث ال تخت�ص
مالحظتها بالكون يف نوع خا�ص من �أحكام
ال�شريعة».19
وعرفها عالل الفا�سي�« :أنها الغاية منها
ّ /2
والأ�سرار التي و�ضعها ال�شارع عند كل حكم
من �أحكامها».20
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ويتح�صل من ذلك �أن مقا�صد ال�شريعة
تعني ،الأهداف والغايات العامة لل�شريعة التي
و�ضعها ال�شارع مل�صلحة العباد يف الدارين ،وهذا
ما ا�صطلح على ت�سميته باملقا�صد العامة ،وتعني
كذلك احلكمة �أو الهدف �أو الغاية التي و�ضعها
ال�شارع يف كل ن�ص من ن�صو�ص ال�شريعة على
حدة ،وهذا ما ا�صطلح على ت�سميته باملقا�صد
اخلا�صة.
الفرع الثالث:
دور مقا�صد ال�شريعة يف املحافظة على الأمن
االجتماعي:
هذا الفرع مبثابة مقدمة عامة لبيان
دور مقا�صد ال�شريعة يف املحافظة على الأمن
االجتماعي ،و�سياتي تف�صيل هذا الدور ملقا�صد
ال�شريعة من خالل بيان الطرق التي يحافظ بها
على الأمن االجتماعي من جانبي الوجود والعدم،
ومع ذلك ميكن �أن �أذكر هنا �أن الق�صد من الأمن
االجتماعي هو حتقيق اال�ستقرار ،واحرتام حقوق
الآخرين و�صون احلرمات ،كحرمة النف�س واملال
والأعرا�ض مبا ي�ساهم يف خلق التوافق وبخا�صة
�إذا انعدم الظلم و�ساد ميزان العدل حيث ورد يف
مَْيَلْبُِسواْ إِميَانَُهم
ِين آَمنُواْ َول
حمكم التنزيل} :الَّذَ
ُْ ُ َ َ هَُ َ
األْمُنَوُهمُّمْهَتُد َ
بِظلٍم أْولـئِك لُم
ون{ (الأنعام،)82 :
ومنه ماي�أتي الربط بني الأمن ومقا�صد ال�شريعة،
فمن مقومات الأمن االجتماعي املحافظة على الدين
و�إقامة احلياة عليه ،وتفعيل و�سائل املحافظة على
كل من النف�س والن�سل والعقل واملال ،وكذلك الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر حلفظ النظام العام
والعمل ب�أوامر اال�سالم.
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واملحافظة على الأمن االجتماعي ،ت�أتي يف
مقدمة املقا�صد العامة لل�شريعة الإ�سالمية ،وذلك
على اعتبار �أن املق�صد العام اجلامع لل�شريعة
الإ�سالمية ،هو الو�صول �إىل حتقيق ال�صالح العام
املتكامل املنتظم امل�ستمر .فاال�ست�صالح ال�شرعي
هو  -منجهة  -ا�ست�صالح �شامل لهذه احلياة
و َمرافقها ونظامها االجتماعي العام ،مبا ينبثق عن
ذلك من ت�شكل �أمم وجماعات ،ودول وح�ضارات،
ولكنه  -منجهة �أخرى  -يجعل من �صالح الإن�سان
�أ�سا�س ًا ومنطلق ًا ،ومق�صد ًا وو�سيلة� ،أي� :صالح
الإن�سان بداية وغاية ،21فال�شريعة يف مقا�صدها
الكلية ت�شمل ما يحقق ال�صالح واخلري للإن�سان
يف الدنيا والآخرة ،ومن �ضمن ما يدخل يف ذلك
�أمن الإن�سان و�سالمته ،لذا كفلة له ال�شريعة من
الو�سائل ما يتحقق به املحافظة على �أمنه و�سعادته،
ف�أمن الإن�سان غاية وهدف لل�شريعة الإ�سالمية.
املطلب الثالث
بيان املق�صود بطرق املحافظة على
الأمن االجتماعي
املق�صود بطرق املحافظة على الأمن
االجتماعي ،بيان الو�سائل التي ت�ساهم يف احلفاظ
على الأمن االجتماعي وا�ستمراره�،سواء من جانب
الوجود ،وذلك مبا يحقق ا�ستمرارها وبقائه� ،أو
من جانب العدم ،وذلك مبا يدر�أ الف�ساد الواقع �أو
املتوقع عليه.
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املبحث الثاين
طرق املحافظة على الأمن االجتماعي من
جانب الوجود
املطلب الأول
بيان معنى احلفظ من جانب الوجود
يق�صد باملحافظة على الأمن االجتماعي من
جانب الوجود« :ما يقيم �أركانه ويثبت قواعده»،22
ويكون ذلك مبا ي�ضمن بقاءهوا�ستمراره بتوفري قدر
�أكرب من الطم�أنينة التي ي�ستطيع مبوجبها االن�سان
من مبا�شرة كل ما يتعلق باحتياجاته الدنيوية من
امل�أكل وامل�شرب وامللب�س وامل�سكن ،وممار�سة كل
ما يتعلق ب�إقامة �شعائره التعبدية مما يتعلق ب�أمور
االخرة.23
ويكون ذلك عن طريق الإميان بالله ،و�إقامة
العدل ،وحتقيق امل�ساواة ،وب�إبراز دور الأ�سرة
يف تعزيز الأمن االجتماعي ،و�أن يعم التكافل
االجتماعي بني �أفراد املجتمع ،والتحلي بالف�ضائل
والتخلي عن الرذائل وغريها مما يعترب يف احلفاظ
على الأمن االجتماعي وا�ستمراريته.
املطلب الثاين
بيان طرق املحافظة على الأمن االجتماعي
من جانب الوجود
ويت�ضمن ذلك و�ضع ال�ضمانات لوجود
وا�ستمرار الأمن االجتماعي ،ويتمثل ذلك يف
جملة من الطرق والو�سائل التي ت�ساهم يف ذلك
ومنها على �سبيل الإجمال ،الإميان بالله تعاىل،
و�إقامة الأ�سرة ودورها ،وحتقيق العدل وامل�ساواة
بني �أفراد املجتمع ،والتكافل االجتماعي بني �أفراد
املجتمع ،وميكن تف�صيل ذلك على النحو الآتي:
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الطريق الأول:
الإميان بالله:
الأميان بالله تعاىل ي�شمل الإميان مبالئكته
ور�سله وكتبه واليوم الآخر والقدر خريه و�شره،
ُ ُ
الرُس
كما ِّيف قوله تعاىل} :آَمَن َّ
ول مِبَا أنزَِل إلَِيْهِ

هّ
َ ُ
من ربه ومْالُْؤمن َ ُ
ُون كٌّل آَمَن بِاللَِوَمآلئِكتِهِ َوكتُبِهِ
ِ َّ ِ َ ِِّ
َ
َوُرُسلِهِ َالنَُفرُقبَنَْ
َا
ي أَحٍد من ُّرُسلِهَِوَقالُواْمَسِْعن
ِّ
َوَأَطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَاَوإلَِيَْك مْالَ ِص ُري{ (البقرة،)285 :

والإميان كذلك ،اطمئنان القلب بانتماء �إىل اخلالق
�سبحانه وتعاىل – الرازق واملنعم والراعيواحلافظ� ،أي االطمئنان باملعية الإلهية ،العا�صمة
من �أي خوف �أو فزع �أو اغرتاب يف الدنيا.24
ومن ثم فالإميان يعد �أفعل ال�سبل لتحقيق
الأمن االجتماعي ،مبا يحمله من قيم تنظم العالقة بني
الإن�سان وربه وبني الإن�سان ونف�سه ،وبني الإن�سان
واملجتمع ،والإميان بالله �ضمان لال�ستخالف يف
هَُّ
ِين
االر�ض وعمارتها ،قال تعاىلَ} :وَعَد الل الَّذَ

ُ
الص َ
ات لََيْسَتْخلَِفَّنُهم يِف
ال ِ
آَمنُوا مِنكْم َوَعمِلُوا َّ حِ
الأَْر َ
اسَتْخَل َ
َن
ف الَّذَ
ِين مِنَقْبلِهِْم َولَيَُمكنَّ
ض كَما ْ
ِْ
ِّ
د
هَلُْم دِيَنُهُم الَّذ
ارتََضى هَلُْم َولَيَُبدلََّنُهم منبَْعِ
ِي ْ
ِّ ِّ َ
َخْوفِهِْم َأْم َ
ناً{ (النور ،)55 :وقوله تعاىل} :أَّمن
جُييب مْالُْضَطر إَذا دَ ْ
شُ
لسوَءَوجَْ
يَعلُُكْم
ُِ
ف ا ُّ
َعاهَُويَك ِ
َّ ِ
هَّ
َ
َ
لأْ
ض أإلٌَِهَّمَع اللَِقلِيالًَّماتََذَّكُر َ
ون{ (النمل:
ُخَلَفاء ا ْر ِ

 ،)62ويف احلديث« :ال ي�ؤمن من ال ي�أمن جاره
بوائقه» ،25وقوله �صلى الله عليه و�سلم »:امل�ؤمن
من �أمنه النا�س على دمائهم و�أموالهم» ،26فالإميان
بالله م�صدر الأمان للإن�سان امل�ؤمن وملن يتعامل
معهم من النا�س� ...،أي للفرد واملجتمع واالجتماع،
ذلك �أن الإميان ،عندما ترتجمه الأعمال ال�صاحلات،
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يحقق اال�ستخالف الإن�ساين لله �سبحانه وتعاىل،
�أي التمكن الذي يحقق الأمن املجتمعي للنا�س،
ويحقق القوة للم�ست�ضعفني حتى يجعلهم خلفاء
ُ َ
الأر�ض و�أئمتها ،قال تعاىلَ} :ونرُِ
يد أنمَّنَُّن َعَلى

نَعَلُهْمَأئَِّمًةَوجَْ
ضعُِفوا ف الأَْْرضَوجَْ
استُْ
نَعَلُهُم
الَّذَ
ِين ْ
ِ
يِ
الَْواِرثَِني{ (الق�ص�ص  ،)5 :فالأمن والطم�أنينة ثمرة

للإميان ،واخلوف والفزع هما ثمرة النكو�ص عن
هذا الإميان.27
الطريق الثاين:
بناء الأ�سرة:
ال �شك �أن اال�سرة تعد احلا�ضن الأول وحجر
الأ�سا�س يف البناء الرتبوي ،فالرتبية ال�صاحلة
امل�س�ؤولة تقدم للجميع �أفراد ًا �صلحاء قادرين على
امل�شاركة يف بنائه بكفاءة ،واقتدار ،و�أما �إذا ما
�أخ ّلت الأ�سرة بواجبها ،وعانت من التفكك ،ف�إن
املجتمع بكامله �سيدفع الثمن ،ومن خالل الأ�سرة
تت�شكل جمموعة من القيم والت�صورات املختلفة عن
احلياة والكون واالن�سان ،ويف احلديث الذي رواه
�أبو هريرة ر�ضي الله عنه� ،أن النبي �صلى الله عليه
و�سلم قال« :ما من مولود �إال ويولد على الفطرة،
ف�أبواه يهودانه �أو ين�صرانه �أوميج�سانه،28»...
فللأبوين الدور الأكرب يف تن�شئة الأبناء ورعايتهم مبا
يغر�سانه فيهم من قيم الدين ومقا�صده ،وبتعويدهم
على عمل اخلري ،وحب الآخرين واحرتامهم،
وتقوية الف�ضائل يف نفو�سهم مثل ال�صدق وحفظ
الأمانة ورعاية ال�ضعفاء وامل�ساكني ،فهذه ال�صفات
احلميدة وغريها ،ال مُيكن �أن يكت�سبها الفرد �إال
يف �أ�سرة �سليمة يقوم الأب بدوره كام ًال ،وكذلك
تقوم الأم بالدور املر�سوم لها ،ف�إذا �أديا ما عليهما
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من م�س�ؤولية ف�إن �أبنائهما �سيكونون �صاحلني،
وبالتايل �سينعك�س ذلك على املجتمع ،فيكون
جمتمع ًا �صاحل ًا ي�سود ُه الأمن واال�ستقرار.29
الطريق الثالث:
التكافل االجتماعي:
التكافل االجتماعي هو الت�ضامن والإعالة
والرعاية على النحو الذي يجرب الق�صور احلادث
لدى طرف من �أطراف عالقة التكامل ،فهو تفاعل
بني طرف �أو �أكرث ،وهو النظام الذي يقيم عالقة
التفاعل والت�ضامن والإعالة والرعاية بني �أع�ضاء
االجتماع االن�ساين يف جمتمع من املجتمعات.30
ويعد التكافل االجتماعي بني �أفراد املجتمع،
من�أهم طرق املحافظة على الأمن االجتماعي،
ملا لقيمة التكافل من �أثر يف احلفاظ على الأمن
وا�ستمراريته ،فقد جاء يف القر�آن ما يدل على قيمة
التعاون بني �أفراد املجتمـ ــع ومن ذلك قول ــه تعاىل:
}َوتََعاَونُواَْعَلى الْربَو َّ
التْقَوىَوَالتََعاَونُواَْعَلى اإلِثِْم
َوالُْعْدَواِن{ (املائدة ،)٢ِّ:وتتحقق املحافظة على الأمن
االجتماعي مبا ي�سود بني �أع�ضاء املجتمع من قيم
التعاطف والتوادد والتحابب ،فيحب كل فرد فيه ما
يحب لنف�سه ويحمل لهم من احلب مايحمله لنف�سه،
عن �أن�س بن مالك ر�ضي الله عنه ،عن النبي �صلى الله
عليه و�سلم قال«:الي�ؤمن �أحدكم ،حتى يحب لأخيه
ما يحب لنف�سه» ،31وينظر �إىل كل �أفراد املجتمع
كماينظر �إىل نف�سه ،وي�سدي غريه بالن�صيحة �إذا
كان حمتاج ًا لها ،ويف احلديث ،عن متيم الداري �أن
النبي �صلى الله عليه و�سلم ،قال « :الدين الن�صيحة،
قلنا  :ملن؟ قال :لله ولكتابه ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني
وعامتهم» ،32ويقدم له املال عند العوز كما جاء يف
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احلديث ،عن عبدالله بن عمر ر�ضي الله عنهما�،أن
ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم قال« :امل�سلم �أخو
امل�سلم اليظلمه والي�سلمه ،ومن كان يف حاجة �أخيه
كان الله يف حاجته ،ومن فرج عن م�سلم كربة ،فرج
الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ،ومن �سرت
م�سلم ًا �سرته الله يوم القيامة» ،33ويعر�ض عليه
خدماته كلما �أملت به احلاجة ،كما يف احلديث الذي
رواه �أبو هريرة  ...« :والله يف عون العبد ما كان
العبد يف عون �أخيه.34»...
وي�صل التعاون بني �أفراد املجتمع �إىل درجة
�أن يكونوا جميع ًا كاجل�سد الواحد �إذا ا�شتكى منه
ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى،
على ما رواه النعمان بن ب�شري ر�ضي الله عنه قال:
قال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم« :مثل امل�ؤمنني
فيتوادهم ،وتراحمهم ،وتعاطفهم مثل اجل�سد �إذا
ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر
واحلمى».35
و�أي�ضا ما رواه �أبو مو�سى اال�شعري:
«امل�ؤمن للمومن كالبنيان ي�شد بع�ضه بع�ضا».36
وتتمثل قيمة التكافل بني �أفراد املجتمع
كذلك مبـ ــا �شرع ـ ـ ـ ــه الإ�سالم من فري�ض ـ ــة الزك ـ ــاة
َ
الص َالَةَوآتُواْ َّالزَكاَةَو ْارَكُعواَْمَع َّالراكِعَِني{
}َوأقِيُمواْ َّ
(البقرة ،)43 :والتي ت�ؤخذ من �أغنياء امل�سلمني وترد
على فقرائهم ،وهو ت�شريع يحقق الأمن االجتماعي،
حيث ي�شعر فيه القادر ب�أنه م�سئول عن غري القادر
يف الوفاء ب�ضرورات حياته ،حتى ال ي�شيع احلقد
يف املجتمع� ،إذا كان املال بيد الأغنياء وحدهم ،وال
ينال العاجز وال�ضعيف منه �شيء.37
وكذلك مبا حث عليه الإ�سالم من ال�صدقات،
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ومبا �أقره من م�شروعية الوقف والو�صية والهبة
والهدايا وغريها ،38فهذه الت�شريعات وغريها
ت�ؤكد بجالء �أنالإ�سالم قد �أعلى من قيمة التكافل
والتعاون بني �أفراد املجتمع ،مما يو�ضح �أهمية
قيمة التكافل االجتماعي ،وما ينعك�س مبوجبه من
�أثر يف ا�ستمرار الأمن االجتماعي واملحافظة عليه.
الطريق الرابع:
حتقيق العدل االجتماعي بني �أفراد املجتمع:
املق�صود بالعدل هنا �أن ي�ساوى �أفراد
املجتمع يف التعامل بينهم� ،أو يف معاملتهم من قبل
غريهم ،39ويتحقق حفظ الأمن االجتماعي بطريق
العدل بثالثة �أ�شياء هي:40
 -1وحدة امليزان يف تقييمهم ويف املفا�ضلة بينهم
ك�أن يكون ذلك امليزان هو الكفاءة �أو التقوى �أو
االخال�ص �أو غري ذلك من �أنوع القيم االخرى،
من غري اعتبارات اجلن�س واللون وغري ذلك.
 -2امل�ساواة يف احلقوق التي يح�صل عليها كل
فرد من �أفراد املجتمع.
 -3امل�ساواة يف الواجبات التي يكلف بها كل
�شخ�ص.
فمتى حتقق العدل وفق ًا لهذه الأ�س�س
الثالثة� ،أ�سهم ذلك يف حتقق الأمن االجتماعي،
لأن العدل �إذا حتقق بناء على هذه اال�س�س �أورث
الر�ضا بني �أفراد املجتمع.
وملا كان العدل من الأهمية مبكان يف حتقيق
املحافظة على االمن االجتماعي ،جاءت الن�صو�ص
ال�شرعية على وجوب �إقامة العدل وحتقيقه بني
هَّ ْ
النا�س ،ومن ذلك قوله تعاىل} :إَِّن الليَأُمُربِالَْعْدلِ

َواإلِْحَساِنَوإَِيتاء ذِي الُْقْربَىَويَْنَهىَعِن الَْفْحَشاء
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ومْالُ َ
نكرَِوالَْبْغييَعُِظُكْملََعَّلُكْمتََذَّكُر َ
ون{ (النحل،)90 :
َ
ِ
واللفظ هنا عام ي�شمل حتقيق العدل يف كل منحى
من مناحي احلياة ،ثم ورد العدل كذلك يف كثري
من التفا�صيل الأخرى املتعلقة باحلياة ،كالعدل يف
َ
َ
حَدةً أْو
خْفتُْم أَّالتَْعد
ِلُواَْفَوا ِ
دائرة اال�سرةَ} :إِْن ِ
َماَمَلَك ْتَأيمَْانُُكْمَذلَِكَأْدنَىَأَّالتَُعولُواْ{ (الن�ساء،)3 :
ويف العالقة بني احلاكم واملحكومَ} :وإَِذا َحَكْمتُم
بَنَْ
َّاسَأن حَْتُكُمواْ بِالَْعْدلِ{ (الن�ساء ،)58 :ويف
ي الن ِ
لاَ ُ هَُّ
العالقة بني امل�سلمني وغريهم  } :يَْنَهاكُم الل َعِن
يرُج ُ
مَْ يَقاتلُ ُ
وكم من دِيَاِرُكْم
ينَول
وكْم يِف الد
الَّذَ
ِين لُ ِ
مَْخُِْ
ِ
ِّ
ِّ
هََّ
َ
ُّوهْمَوتُْق ِسُطوا إلَِيْهِْمإَِّن اللحُيُِّب مْالُْق ِسِط َني{
أنتَبرَ ُ

(املمتحنة.)8 :

املبحث الثالث
طرق املحافظة على الأمن االجتماعي من
جانب العدم
املطلب الأول
بيان معنىاحلفظ من جانب العدم
يق�صد باملحافظة على الأمن االجتماعي من
جانب العدم :ما يدر�أ االختالل الواقع �أو املتوقع
عليه،41ويتمثل ذلك يف حمايته من �أن يزعزع� ،سواء
�أكان ذلك على وجه الإفراد �أو العموم ،وي�شمل ذلك
درء املفا�سد التي ميكن �أن تتعلق به ،كالفقر والغلو،
والتطرف ،والإفراط �أو التفريط يف التدين ،و�سوء
االخالق ،وتناول املخدرات وامل�سكرات،وارتكاب
الفح�شاء واملنكر والبغي ،وغريها.42
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املطلب الثاين
بيان طرق املحافظة على الأمن االجتماعي
من جانب العدم
هنالك العديد من الطرق واملمار�سات التي
ت�ؤدي �إىل زعزعة الأمن االجتماعي وتقوي�ضه،
وانعدامه ،ولأهمية الأمن االجتماعي ،فقد حر�صت
ال�شريعة الإ�سالمية على حترمي ومنع كل ما يقو�ض
الأمن االجتماعي ويهدده،فحرمت اخلمر ،وكل ما
يذهب بعقل االن�سان ،ونهت عن الفح�شاء واملنكر
والبغي ،وحر�صت على و�ضع جملة من الو�سائل
التي متنع الفقر ،كما نهت عن الغلو والتطرف،
واالفراط والتفريط ،و�أمرت بالو�سطية يف التدين،
و�أمرت بح�سن االخالق ونهت عن �سوءها ،ونهت
عن كل ما قد يعود على الأمن االجتماعي بالزوال،
وميكن ذكر بع�ض هذه الطرق والو�سائل على
النحو التايل:
الطريق الأول:
حترمي اخلمر واملخدرات:
تعترب اخلمر من �أخطر املهددات التي تقو�ض
الأمن االجتماعي وتزعزع ا�ستقرار املجتمع ،مبا
لها من �أثر �سالب عليه ،ففيها �ضياع للعقل واملال
وال�صحة ،واهدر ًا لطاقات املجتمع ،وتعدي على
حرماته وكرامته ،وهتك لأعرا�ضه،وكل ذلك وغريه
ميثل وال �شك �أكرب مهدد لأمن املجتمع ،وكيف ال
تفعل اخلمر ذلك وهي كما ورديف الأثر �أنها �أم
اخلبائث،فعن �أبي بكر بن عبد الرحمن بن احلارث،
عن �أبيه قال� :سمعت عثمان ر�ضي الله عنه يقول:
«اجتنبوا اخلمر ف�إنها �أم اخلبائث» ،43ف�شارب
اخلمر ال يكتفي ب�شربها فقط و�إمنا قد يرتكب حال
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�شربه جرائم �أخرى قد ت�صل �إىل القتل ،لذا حرمتها
ال�شريعة الإ�سالمية ملا لها من تهديد مبا�شر على �أمن
املجتمع و�سالمة ا�ستقراره ،وذلك يف قوله تعاىل:
َ
َ
َ
اب
}يَا أيَُّها الَّذَ
نص ُ
سُرَواأل َ
ِين آَمنُواْإِمَّنَا خْالْمُرَومْالَيْ ِ
َ َ
س مْن َعَمِل َّ
اجَتنُِبوهُ{
الشيَْطاِن َف ْ
َواألْزالُم ِرْج ٌ
(املائدة)90 :

ِّ

ويف ال�سنة عن ابن عمر ر�ضي الله عنهما
قال :قال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم« :لعن الله
اخلمر ،و�شاربها ،و�ساقيها ،وبائعها ،ومبتاعها،
وعا�صرها ،ومعت�صرها ،وحاملها ،واملحمولة
�إليه».44
	�أما املخدرات فال يختلف اثنان يف خطورتها
على �أمن املجتمع و�سالمته ،بل �إنها من �أخطر الآفات
التي تهدد املجتمع وتعبث بكيانه وا�ستقراره ملا
ترتكه من �آثار �سلبية على�صحة الأبدان والعقول،
وتبديد للطاقات والرثوات ،وما تورثه من خمول
وا�ستهتار ،تف�سد معه العالئق االجتماعية ،وت�شكل
بوابة الرتكاب جرائم �أخرى كال�سرقة واالغت�صاب،
و�أحيان االقتل.45
فاخلمر واملخدرات من �أخطر ما يهدد الأمن
االجتماعي ،ويزعزع ا�ستقراره و�سالمته ،فكان
حترميهما من باب املحافظة على الأمن االجتماعي
من جانب العدم.
الطريق الثاين:
حماربة الفقر :
يعتربالفقر من �أبرز امل�شكالت التي تهدد
الأمن االجتماعي ،حيث ي�ؤدي احلرمان والعوز
�إىل بروز حاالت اجلنوح التى تدفع �أ�صحابها �إىل
ال�سرقة واالنتقام وت�شكل بيئات الفقر مناخ ًا منا�سب ًا
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لالنحراف االجتماعي الذي يهدد قيم املجتمع ويبث
اخلوف والقلق ،وبخا�صة لدى االطفال الذين
يحرمون من مقومات احلياة من امل�أوى والرعاية
والتعليم حيث تظهر حاالت الت�شرد والعدوان مما
ي�شكل �إخال ًال يف توازن البنية االجتماعية ودافع ًا
�إىل العنف والتدمري.46
لذا حاربته ال�شريعة باحلث على ال�صدقات،
فعن �أم �سلمة قالت :قال ر�سول الله �صلى الله عليه
و�سلم« :مانق�ص مال من �صدقة» ،47وقوله تعاىل:
}ُخْذ مِْنَأْمَو هِالِْم َصَدَقًةتَُطهُرُهْم َوتَُزكيهِم بَِها{
ِّ
(التوبة ،)103 :وب�شرع الزكاة ِّعلى الأموال ب�أنواعها
َ
الص َ
الَةَوآتُواْ
املختلفة كما يف قوله تعاىلَ} :وأقِيُمواْ َّ
َّالزَكاَةَو ْارَكُعواَْمَع َّالراكِعَِني{ (البقرة.)43 :
ولعل حث ال�شريعة الإ�سالمية على حماربة
الفقر ب�شتى الو�سائل لهو ال�ضمانة حلفظ �أمن
املجتمع و�سالمته.
الطريق الثالث:
النهي عن االنحراف والغلو يف االعتقاد وال�سلوك:
االنحراف هو االبتعاد عن امل�سار املحدد
وانتهاك القواعد واملعايري وجمانبة الفطرة ال�سليمة
واتباع الطريق اخلط�أ املنهي عنه حكم ًا و�شرع ًا ،كما
يف قوله تعاىلَ} :ولاَ تََّتبع هَْ
الَوىَفيُ َِّ َ
يل
ضلكَعن َسبِ ِ
ِِ
هَّ
اللِ{ (�ص ، )26 :فمتابعة الهوى طريق �إىل ال�ضالل،
واالنحراف عن ال�صراط امل�ستقيم ،وي�أخذ االنحراف
�أ�شكا ًال عديدة منها ما يتعلق بجرائم االعتداء على
النف�س ومنها جرائم االعتداء على املمتلكات ومنها
مايت�صل باجلرائم املنافية للأخالق كما �أن بع�ض
�أ�شكال االنحراف ت�ستهدف النظام االجتماعي
مبا�شر ًة كاحلرابة والردة.48
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	�أما الغلو ويعني التجاوز املجانب حلد
االعتدال ،واخلروج عن احلد الأو�سط امل�أمور به
ََ َ ْ ُ ُ
َاكْم أَّمًة
�شرعا يف قوله تعاىلَ} :وكذلِك َجَعلن

ُ
الرُس ُ
َّاسَويَُك َ
ول
ون َّ
َوَسطاً لَتكونُواْ ُشَهَداءَعَلى الن ِ
ِّ
َعَليُْكْمَشهِيداً{ (البقرة ،)143 :ولعل من �أخطر �أ�شكال

الغلو هو الغلو يف االعتقاد الذي يعتمد املنهج
التكفريي ملن �سواه ،مما يبيح له ارتكاب اجلرائم
بحقه ومنابذته ومعاداته ،كما �أن الغلو يف التفكري
والزعم باحتكار احلقيقة يولد ال�ضغائن واالحقاد
ويوقع القطيعة بني �أبناء املجتمع الواحد مما يدفع
�إىل تقوي�ض الأمن االجتماعي وزعزعة �أركانه.49
لذا نهت ال�شريعة الإ�سالمية عن كل �أنواع
التطرف والغلو واالنحراف عن جادة الطريق ومتابعة
الهوى ،ملا لذلك من تهديد لأمن املجتمع و�سالمته،
و�أمرت باالعتدال والتو�سط ،وجمانبة الهوى و�أهله.
الطريق الرابع:
الفح�شاء واملنكر والبغي:
جاء النهى عن الفح�شاء واملنكر والبغي
هَّ ْ
يف قوله تعاىل} :إَِّن الليَأُمُر بِالَْعْدلِ َواإلِْحَساِن

َُ
ُ
َوإَِيتاء ذِي الْقْربَى َويَْنَهى َعِن الَْفْحَشاء َومْالنكرِ
َوالَْبْغي يَعُِظُكْم لََعَّلُكْم تََذَّكُر َ
ون{ (النحل، )90 :
ِ

فالن�ص وا�ضح يف داللته على الأمر بكل ما يعود
على الأمن االجتماعي باحلفظ من �إقامة العدل
والإح�سان و�إيتاء ذي القربي ،والنهى عن كل ما
يهدد �أمن املجتمع من الفح�شاء واملنكر والبغي.
والفح�شاءتعني املعا�صي ،وكل ما قبح
من القول والفعل ،وت�شمل كذلك كل ما فيه حد
يف الدنيا من املعا�صي قو ًال �أو فع ًال ،وال�سوء من
الذنوب ما الحد فيه ،وف�سرت مبعنى الزنا.50
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وهي كذلك مبعنى الزيادة والإفراط فيها،
وكل املعا�صي التي فيها �إفراط يف الزيادة عن
مقت�ضى الفطرة يف متابعة القوى ال�شهوية ،وت�شمل
كل متابعة للهوى اجلامح اخلارج عن حدود االعتدال
ك�شرب اخلمر والقمار والزنى ،وجماوزة احلد يف
�أي �أمر من �أمور ال�شهوة ح�سيا �أو معنوي ًا.51
وكل هذه املعاين التي تدخل يف معنى
الفح�شاء ،من الزنا ،واملعا�صي و�سوء الأخالق،
وغريها مما ذكر �أعاله ،متثل �أكرب تهديد للأمن
االجتماعي.
	�أما املنكر فهو ما تنكره العقول امل�ستقيمة،
ويخرج به املرء عن حد املعقول كقول الزور
والبهتان ،والإفراط يف اال�ستهانة بحقوق غريه،
واالندفاع وراء غ�ضب جامح يخرج عن حد املعقول،
�إىل حد ما ينكره املجتمع ويتجافاه ،ويقطع املودة
وينق�ض ما �أمر ال َّله تعاىل به �أن يو�صل .52وال �شك
بعد هذا البيان ملعنى املنكر من خطورة على الأمن
االجتماعي.
	�أما البغي ،فهو االعتداء على النا�س،
والتجرب واال�ستعالء عليهم ،و�أن مينعهم حقوقهم
وي�أخذها بغري حق ،و�إن ذلك من �آثار الوهم ب�أنه
من �صنف �أعلى من �صنفهم ،فيغايل يف اال�ستهانة
بهم ،ويبغي عليهم يف حقوقهم ،ويبخ�سهم حقهم،
كما نرى الآن من بغي بع�ض النا�س على بع�ض
با�سم �أنهم �سود�،أو با�سم �أنهم من الأمم النامية،
�أو با�سم الطبقات ،فكل ذلك من وهم اال�ستعالء
والغلو يف �إعطاء �أنف�سهم حقوقا لي�ست لهم ،ولكنهم
يفر�ضونها لأنف�سهم ،و�سببها بغيهم وظنهم �أنهم من
�صنف فوق النا�س و�أن النا�س دونهم.53
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قال البي�ضاوي يف البغي مان�صه:
«واال�ستيالء على النا�س والتجرب عليهم ،ف�إنها
ال�شيطنة التي مبقت�ضى القوة الوهمية ،وال يوجد
يف الإن�سان �شر �إال وهو مندمج يف هذه الأق�سام
�صادر بتو�سط �إحدى هذه القوى الثالث (�أي
ال�شهوة �أو الغ�ضبية �أو الوهمية).54
وبهذا يت�ضح �أن الفح�شاء واملنكر والبغي،
من �أخطر ما يهدد الأمن االجتماعي ،ويقو�ضه،
وبالتايل كان النهي عنها وا�ضح ًا و�صريح ًا فيها.
خامتة البحث
احلمدلله حمد ًا كثري ًا طيب ًا مبارك ًا فيه
كما يحب ربنا وير�ضى ،وكما ينبغي جلالل وجهه
وعظيم �سلطانه ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا
حممد بن عبدالله عليه �أف�ضل ال�صالة والت�سليم
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني .وبعد:
بعون الله وتوفيقه اختم احلديث يف هذا البحث،
بذكر �أهم ماتو�صلت �إليه من نتائج وتو�صيات.
النتائج:
من �أبرز النتائج التي تو�صلت �إليها من
خالل هذا البحث الآتي:
� -1أن الأمن االجتماعي ي�شمل كل ما يحفظ
للإن�سان دينه ونف�سه ون�سله وعقله وماله.
 -2و�ضعت ال�شريعة الإ�سالمية جملة من الطرق
التي يحافظ بها على الأمن االجتماعي من
جانبي الوجود والعدم.
 -3يعد الإميان بالله الطريق الأول وال�ضمان
الأكيد حلفظ الأمن االجتماعي.
 -4للأ�سرة دور بارز يف املحافظة على الأمن
االجتماعي من جانب الوجود.
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 -5حتقيق العدل وتعزيز قيمة التكافل االجتماعي
بني �أفراد املجتمع ،ي�شكل قيمة حقيقية يف
احلفاظ على الأمن االجتماعي.
 -6الفقر والغلو والتطرف و�شيوع الفح�شاء واملنكر
والبغي واخلمر واملخدرات ،من �أكرب مهددات
الأمن االجتماعي.
التو�صيات:
� -1ضرورة �إقامة الدين يف املجتمع وتعزيز قيمه.
� -2ضرورة االهتمام بالأ�سرة وتعزيز دورها يف
تقوية الن�سيج االجتماعي وربطه.
 -3ال�سعي لإقامة العدل وحتقيقه على جميع
م�ستوياته.
 -4تعزيز قيمة التكافل االجتماعي بني �أفراد
املجتمع.
 -5حماربة الفقر ،وال�سعي لن�شر التوعية الدينية
احلقة ،عرب خطاب دعوي يت�ضمن �سماحة
الإ�سالم ومنهجه يف احلياة ،ونبز الغلو
والتطرف.
امل�صادر واملراجع:

- (www.policemc.gov.bh/reports/2007/
August/151/2007-8-.doc).
- h t t ://fi g h :i s l a m m e s e a g e .c o m /
newsdetails.asbxid=- 5176).

 اال�سالم والأمن االجتماعي – د /حممد عمارة –دارال�شروق – القاهرة – ط1418 1ه1998 ،م.
 الأمن االجتماعي – د /م�صطفى العوجي–م�ؤ�س�سة نوفل – بريوت – طبعة �سنة 1983م.
 الأمن االجتماعي يف الإ�سالم – د� /أ�سامةال�سيد عبدال�سميع – دار اجلامعة اجلديدة –
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-

-

-

رقم الطبع بدون.
الأمن االجتماعي وق�ضية احلرية – نبيل رمزي
ا�سكندر – بدون.
الأمن االجتماعي ،مفهومه ،ت�أ�صيله ال�شرعي
و�صلته باملقا�صد – د /ر�شاد �صالح ر�شاد زيد
الكيالين  -من من�شورات امل�ؤمتر الدويل (االمن
االجتماعي يف الت�صور الإ�سالمي) 14 – 13
� /شعبان1433 /ه املوافق – 2012/7/4-3م
– جامعة �آاللبيت – كلية ال�شريعة بالتعاون مع
رابطة اجلامعات الإ�سالمية.
الأمن الرتبوي الفل�سطيني يف ظل العدوان
اال�سرائيلي على غزة – د /يو�سف ح�سن
�صايف – من�شورات جامعة الأق�صى – ق�سم
�أ�صول الرتبية – 2007م.
الأمن يف حياة النا�س واهميته يف الإ�سالمية
– د /عبدالله عبداملح�سن الرتكي حتميل من
الإنرتنت ،على الرابطwww.islamhouse.( :
_com/files/ar/ih_books/.../ar
) almn_fe_hiat_alnas.doc

	�أنوار التنزيل و�أ�سرار الت�أويل  -نا�صر الدين �أبو�سعيدعبدالله بن عمر بن حممد ال�شريازي البي�ضاوي
حتقق /حممد عبدالرحمن املرع�شلي  -دار �إحياء
الرتاث العربي – بريوت  -ط1418 - 1هـ.
 حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج �-أحمد بن حممدبن علي بن حجر الهيتمي  -املكتبة التجارية –
م�صر 1357-هـ  1983-م.
 التعريفات  -علي بن حممد بن علي الزينال�شريف اجلرجاين -حتقق� :ضبطه و�صححه
جماعة من العلماء ب�إ�شراف النا�شر -دار
الكتب العلمية بريوت – لبنان  -الطبعة :الأوىل
1403هـ 1983-م.
 جامع البيان يف ت�أويل القر�آن – حممد بن جريرالطربي – حتقيق� /أحمد �شاكر – م�ؤ�س�سة
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-
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الر�سالة – ط1420 1ه2000 ،م.
زهرة التفا�سري -حممد بن �أحمد بن م�صطفى
بن �أحمد املعروف ب�أبي زهرة – -2452/8
دارالفكرالعربي.
�سنن �أبي داوود  -حتقق :حممد حميي الدين
عبداحلميد – املكتبة الع�صرية� ،صيدا – بريوت.
�سنن الرتمزي– لأبي عي�سى حممد بن عي�سى �سوره
 حتقيق الدكتور /ب�شار عواد – ط1996 1م –دار الغرب الإ�سالمي – بريوت لبنان.
�سنن الن�سائي– �أبو عبدالرحمن �أحمد بن
�شعيب بن علي اخلرا�ساين ،الن�سائي  -حتقيق/
عبدالفتاح �أبوغدة – مكتبة املطبوعات الإ�سالمية
– حلب  -الطبعة :الثانية.1986 – 1406 ،
�صحيح م�سلم– للإمام �أبي احل�سني م�سلم بن
احلجاج الق�شريي الني�سابوري  -ط1419 1هـ،
1998م – دار املغني.
�صحيح البخاري– حممد بن �إ�سماعيل �أبو
عبدالله البخاري اجلعفي  -ط1427 2هـ،
2006م – مكتبة الر�شد.
الفقه املنهجي على مذهب الإمام ال�شافعي
رحمه الله تعاىل  -د /الدكتور م�صطفى اخلِ ن،
الدكتور م�صطفى ال ُبغا ،علي ال�شّ ربجي -
دارالقلم للطباعة والن�شر والتوزيع ،دم�شق –
ط 1413 4هـ 1992-م.
القامو�س املحيط –الفريوز�آبادي – حتقيق
مكتبة حتقيق الرتاث يف م�ؤ�س�سة الر�سالة –
ط1426 8ه2005 ،م -م�ؤ�س�سة الر�سالة.
الك�شف والبيان عن تف�سري القر�آن �-أحمد بن
حممد بن �إبراهيم الثعلبي  -حتقيق :الإمام �أبي
حممد بن عا�شور  -مراجعة وتدقيق :الأ�ستاذ
نظري ال�ساعدي – دار �إحياء الرتاث العربي-
بريوت – لبنان ط ،1422 1هـ  2002 -م.
ل�سان العرب –حممد بن مكرم بن على� ،أبو
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الف�ضل ،جمال الدين ابن منظور الأن�صاري
الرويفعى الإفريقي– طبعة �صادر – بريوت –
لبنان– ط3ا 1414 -هـ.
خمتار ال�صحاح – زين الدين �أبوعبدالله حممد
بن �أبي بكر بن عبدالقادر احلنفي الرازي –
طبعة �سنة 1986م – مكتبة لبنان.
املعجم الأو�سط – �سليمان بن �أحمد بن �أيوب
بن مطري اللخمي ال�شامي� ،أبوالقا�سم الطرباين
 حتقيق /طارق بن عو�ض الله ،عبداملح�سنبن ابراهيم  -طبع �سنة 1415هـ1995،م –
داراحلرمني – القاهرة.
معلمة زائد للقواعد الفقهية والأ�صولية – طبعة
م�ؤ�س�سة زايد للأعمال اخلريية – الطبعة الأوىل
1424هـ2013 ،م.
مقا�صد ال�شريعة ب�أبعاد جديدة – د /عبداملجيد
النجار– ط2008 2م – دار الغرب الإ�سالمي.
املقا�صد العامة  -ابن زغيبة عزالدين  -ط1
1417هـ1996 ،م – مطابع دار ال�صفوة
للطباعةوالن�شر والتوزيع – القاهرة – م�صر.
مقومات الأمن االجتماعي الإ�سالمي – د/
حممد عمارة –ط1430 1ه2009 ،م – مكتبة
الإمام البخاري.
مقومات الأمن االجتماعي يف الإ�سالم و�آليات
حتقيقه – د /حم�سن باقر حممد �صالح القزويني
 بحث من�شور على موقع جامعة �أهل البيت عليهمال�سالم – رابط(www.ahlulbaitonline.
com/karbala/New/html/research/
)research.php?ID=96

 املوافقات يف �أ�صول ال�شريعة – �أبي �إ�سحاقال�شاطبي – حتقيق /عبدالله دراز  -طبعة
املكتبة التجارية – رقم الطبع بدون.
 نحو تفعيل مقا�صد ال�شريعة – د /جمال الدينعطية  -ط1422 1هـ2001،م -دار الفكر.
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هوام�ش :

 -1ا�ستاذ �أ�صول الفقه ومقا�صد ال�شريعة امل�ساعد بق�سم الفقه و�أ�صوله بكلية ال�شريعة
– ودمدين.
 -2ل�سان العرب – ابن منظور –  – 19/13طبعة �صادر – بريوت – لبنان -القامو�س
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 -4املرجع ال�سابق – �ص.27-19
�	-5أخرجه الطرباين – يف املعجم الأو�سط – حتقيق /طارق بن عو�ض الله ،عبد
املح�سن بن ابراهيم -باب الألف (من �أ�سمه �أحمد) – رقم(-198/1 – )613طبع
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�	-6أخرجه الرتمزي يف ال�سنن – �أبواب الزهد – رقم( – 167/1- )2346حتقيق
الدكتور /ب�شار عواد – ط1996 1م – دار الغرب الإ�سالمي – بريوت لبنان.
 -7التعريفات –علي بن حممد بن علي الزين ال�شريف اجلرجاين� -ص  - 37الطبعة:
الأوىل 1403هـ 1983-م
 -8اال�سالم والأمن االجتماعي – د /حممد عمارة – �ص – 21دار ال�شروق – القاهرة
– ط1418 1ه1998 ،م ،مقومات الأمن االجتماعي الإ�سالمي – د /حممد عمارة –
�ص – 10ط1430 1هـ2009 ،م – مكتبة الإمام البخاري.
 -9الأمن االجتماعي ،مفهومه ،ت�أ�صيله ال�شرعي و�صلته باملقا�صد – د /ر�شاد �صالح
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 -10الأمن االجتماعي يف الإ�سالم – د� /أ�سامة ال�سيد عبد ال�سميع – �ص – 19دار
اجلامعة اجلديدة – رقم الطبع بدون ،الأمن الرتبوي الفل�سطيني يف ظل العدوان
اال�سرائيلي على غزة – د /يو�سف ح�سن �صايف �-ص.1
 -11الأمن االجتماعي يف الإ�سالم – د� /أ�سامة ال�سيد عبد ال�سميع – �ص19
 -12الأمن االجتماعي – د /م�صطفى العوجي – �ص  – 71م�ؤ�س�سة نوفل – بريوت –
طبعة �سنة 1983م.
 -13الأمن االجتماعي وق�ضية احلرية – نبيل رمزي ا�سكندر – �ص .4
 -14الأمن االجتماعي ،مفهومه ،ت�أ�صيله ال�شرعي و�صلته باملقا�صد – د /ر�شاد �صالح
ر�شاد زيد الكيالين – �ص.12
 -15انظر :املعجم الو�سيط  ،738 /2ال�صحاح  ،524/2ل�سان العرب .353/3
 -16انظر :مقا�صد ال�شريعة وعالقتها بالأدلة – اليوبي – �ص.30
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 -23املقا�صد العامة -ابن زغيبة عز الدين �-ص  – 176ط1417 1هـ1996 ،م – مطابع
دار ال�صفوة للطباعة والن�شر والتوزيع – القاهرة – م�صر.
 -24انظر :مقومات الأمن االجتماعي يف الإ�سالم – حممد عمارة – �ص .9
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.1394
�	-34أخرجه م�سلم -كتاب الذكر والدعاء والتوبة واال�ستغفار -باب ف�ضل االجتماع على
تالوة القر�آن وعلى الذكر-رقم(� – )2699ص.1447
�	-35أخرجه م�سلم -كتاب الرب وال�صلة والآداب -باب تراحم امل�ؤمنني وتعاطفهم
وتعا�ضدهم – رقم(� – )2586ص.1396
�	-36أخرجه م�سلم -كتاب الرب وال�صلة والآداب-باب تراحم امل�ؤمنني وتعاطفهم
وتعا�ضدهم – رقم(� – )2585ص.1396
 -37انظر :حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج �-أحمد بن حممد بن علي بن حجر
الهيتمي-251/3املكتبة التجارية – م�صر 1357-هـ  1983-م ،الفقه املنهجي
اخلن ،الدكتور
على مذهب الإمام ال�شافعي رحمه الله تعاىل -د /الدكتور م�صطفى ِ
م�صطفى البُغا ،علي ّ
ال�شربجي-54/2دار القلم للطباعة والن�شر والتوزيع ،دم�شق–
ط 1413 4هـ 1992-م،مقا�صدال�شريعةب�أبعادجديدة – د /عبداملجيدالنجار – �ص
 – 174 – 173ط2008 2م – دارالغربالإ�سالمي.
 -38انظر :الأمن االجتماعي يف اال�سالم -د� /أ�سامة ال�سيد عبد ال�سميع – �ص 99وما
بعدها ،مقومات الأمن االجتماعي يف اال�سالم – د /حممد عمارة – �ص 58وما
بعدها.
 -39انظر :مقا�صد ال�شريعة ب�أبعاد جديدة – د /عبد املجيد النجار – �ص .174 – 173
 -40انظر :املرجع ال�سابق – �ص .174 – 173
 -41املوافقات يف �أ�صول ال�شريعة.8/2-
 -42انظر :معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�صولية – ،627/3املقا�صدالعامة –
بنزغيبةعزالدين – �ص .178
�	-43أخرجه الن�سائي يف ال�سنن – حتقيق /عبد الفتاح �أبو غدة – باب( ذكر الآثام
املتولدة عن �شرب اخلمر) – كتاب (كتاب الأ�شربة) – رقم( – 315/8 – )5666
مكتبة املطبوعات الإ�سالمية – حلب  -الطبعة :الثانية.1986 – 1406 ،
 -44اخرجه �أبي داوود يف �سننه -حتقق :حممد حميي الدين عبد احلميد – باب العنب
يع�صر للخمر – رقم (  - 326/3 – )3674املكتبة الع�صرية� ،صيدا – بريوت.
 -45انظر:
(www.policemc.gov.bh/reports/2007/August/15-8)1/2007.doc
 -46انظر:
(www.policemc.gov.bh/reports/2007/August/15-8)1/2007.doc
�	-47أخرجه الطرباين يف املعجم الأو�سط – حتقق :طارق بن عو�ض الله بن حممد  ,عبد
املح�سن بن �إبراهيم  -باب من ا�سمه �أحمد – رقم( – 374/2 - )2270دار احلرمني
– القاهرة.
 -48انظر:
(www.policemc.gov.bh/reports/2007/August/15-8)1/2007.doc
 -49انظر:
(www.policemc.gov.bh/reports/2007/August/15-8)1/2007.doc
 -50انظر :الك�شف والبيان عن تف�سري القر�آن �-أحمد بن حممد بن �إبراهيم الثعلبي-
حتقيق :الإمام �أبي حممد بن عا�شور -مراجعة وتدقيق :الأ�ستاذ نظري ال�ساعدي–
 - 39/2دار �إحياء الرتاث العربي -بريوت – لبنان ط ،1422 1هـ  2002 -م،
جامع البيان يف ت�أويل القر�آن – حممد بن جرير الطربي – حتقيق� /أحمد �شاكر
–  – 280/17م�ؤ�س�سة الر�سالة – ط1420 1ه2000 ،م.
 -51انظر :زهرة التفا�سري -حممد بن �أحمد بن م�صطفى بن �أحمد املعروف ب�أبي زهرة
–  -2452/8دار الفكر العربي.
 -52انظر :املرجع ال�سابق  2452/8-وما بعدها.
 -53انظر :املرجع ال�سابق .2453/8-
�	-54أنوار التنزيل و�أ�سرار الت�أويل -نا�صر الدين �أبو �سعيد عبد الله بن عمر بن حممد
ال�شريازي البي�ضاوي حتقق /حممد عبد الرحمن املرع�شلي–  - 138/3دار �إحياء
الرتاث العربي – بريوت  -ط1418 - 1هـ.
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التطوعية والنفقات الواجبة.
ويف هذا البحث ن�سلط ال�ضوء على �أحد
الأ�ساليب التنموية للعملية التعليمة ،ميكن من خاللها
�إحياء دور الوقف للإ�سهام يف توفري م�صدر دائم
وم�ستمر لتمويل اجلامعات واملعاهد العليا.
ويناق�ش هذا البحث (الوقف و�أثره يف
تنمية موارد اجلامعات واملعاهد العليا) طرق
و�أ�ساليب تنمية موارد اجلامعات واملعاهد العليا،
وكيفية �إيجاد م�صادر وموارد متويلية جديدة
لتحقيق �أهدافها وغاياتها املنوطة بها.

ملخ�ص البحث
وتطور
	�إن الوقف الإ�سالمي يعد نظام ًا ن�ش�أ َّ
يف ظل احل�ضارة الإ�سالمية ،وقد ُعرفت الأوقاف
منذ عهد النبوة وعرب الع�صور الإ�سالمية منو ًا
وتنوع ًا وات�ساع ًا كبري ًا ،حيث مل تقت�صر على العناية
ّ
بفئات املجتمع فح�سب ،بل تعدتها �إىل العناية بكل ما
يعتمد عليه النا�س يف معي�شتهم ،وغطى بانت�شاره
خمتلف جوانب احلياة  :ال�شرعية  ،والعلمية،
والثقافية ،وال�صحية ،والإن�سانية ،وال�سيا�سية،
واالقت�صادية ،واالجتماعية ،واخلدمية ،وغريها.
وبا�ستقراء التجربة الت�أريخية التي قادتها
الأمة الإ�سالمية مع الوقف على التعليم نلحظ بو�ضوح
النجاح الباهر والدور الفاعل وامل�ؤثر الذي قامت به
الأوقاف يف منو وات�ساع احلركة التعليمية.
	�إال �أنه يف الع�صر احلا�ضر قلَّ الإنفاق
على التعليم ب�سبب ال�شح يف املوارد ،وات�ساع
دائرة الفقر ،وتف�شي البطالة يف البالد العربية
واال�سالمية ،مما انعك�س �سلب ًا على تقلي�ص دور
اجلامعات واملعاهد العليا.
ونظر ًا ملا �سبق ف�إن الأمر يتطلب البحث عن
�أ�ساليب و�آليات لتوفري موارد لتمويل اجلامعات
واملعاهد العليا ،للقيام بدورها املنوط بها ،وبد ًال من
البحث عن امل�ستورد من الأفكار والتزام ًا ب�أحكام
وتوجهات الإ�سالم ف�إن الأمر يتطلب التوجه �إىل
ما قررته ال�شريعة من نظم و�أ�ساليب وهى كثرية
ومتعددة مثل الزكاة والوقف و�سائر ال�صدقات

مقدم ـ ـ ــة
	�إن احلمد لله نحمده ون�ستعينه ،ون�ستغفره
ونتوب �إليه ،ونعوذ بالله من �شرور �أنف�سنا ،ومن
�سيئات �أعمالنا ،من يهده الله فال م�ضل له ،ومن
ي�ضلل فال هادي له ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال الهم وحده
ال �شريك له ،و�أ�شهد �أن حممد ًا عبده ور�سوله.
وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد الذي �أر�سله الله
للنا�س كافة ب�شري ًا ونذير ًا ،وداعي ًا �إىل الله ب�إذنه
و�سراج ًا منري ًا ،وعلى �آله و�صحبه ،ومن �سار على
نهجه ودعا بدعوته و�سلم ت�سليم ًا كثري ًا.
�أما بعد:
ف�إن عقيدة امل�سلم ومنهجه يف احلياة
ونظرته �إىل الدنيا باعتبارها ممر ًا ومزرعة للآخرة،
حت�ضه على ال�سعي �إىل زيادة وتعظيم ر�صيده
يف الآخرة ،من خالل الأعمال اخلريية والقربات
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التي تزيد ر�صيده يف الآخرة ومنها ال�صدقات،
والتي ي�أتي يف مقدمتها الوقف ،الذي يعترب من
�أهم و�أبرز روافد اخلري وال�ضمان االجتماعي يف
املجتمع امل�سلم ،كما �أنه يف الوقت نف�سه من �أعظم
م�صادر الأجر والثواب للم�سلم.
وقد �أظهر الوقف �صور ًا م�شرقة يف
تاريخ احل�ضارة الإ�سالمية� ،إال �أنه قد �شهد بع�ض
الرتاجع والركود �إبان احلقبة اال�ستعمارية التي
خيمت على بع�ض بقاع العامل الإ�سالمي ،ولكن
يف الآونة الأخرية قد �شهد العامل الإ�سالمي توجه ًا
جاد ًا يهدف �إىل �إحياء هذه امل�ؤ�س�سة وتفعيل دورها
االجتماعي واالقت�صادي والتعليمي ،فهو يعترب من
�أهم روافد التمويل للم�شاريع اخلريية.
ومبا �أن اجلامعات واملعاهد العليا تلعب
دور ًا قيادي ًا م�ؤثرا يف تنمية املجتمعات ال�شرقية
والغربية ،ف�إن احلكومات تخ�ص�ص ميزانيات لها
لكي ت�ؤدي دورها املنوط بها ،لكن هذه امليزانيات
مل تعد كافية وال حتقق طموحات اجلامعات واملعاهد
العليا.
لذلك جل�أت اجلامعات �إىل تنويع م�صادرها
املالية لكي حتقق ا�ستقاللها املايل وبالتايل حتقيق
�أهدافها ،ومن امل�صادر التمويلية التي ميكن من
خاللها حتقيق �أهداف اجلامعات ،نظام الوقف
يف الإ�سالم ،باعتباره من القنوات املهمة يف مد
اجلامعات واملعاهد العليا بالإمكانات املادية لكي
ت�ؤدي ر�سالتها ب�صورة منتظمة.
ومن هذا املنطلق ت�أتي هذه الدرا�سة
بعنوان� :أثر الوقف يف تنمية موارد اجلامعات
واملعاهد العليا.
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�أهمية مو�ضوع البحث:
تظهر هذه الأهمية باخت�صار يف الأمور التالية:
• اهتمام �أهل العلم بنظام الوقف  ،وذلك
ملا له من مكانة عظيمة و�آثار حميدة عند امل�سلمني
على مر الع�صور الإ�سالمية.
• يعد نظام الوقف على التعليم من �أهم م�صادر
متويل التعليم يف النموذج الإ�سالمي ،و�إليه
يعود الف�ضل – بعد الله – يف كل ما حتقق من
نه�ضة علمية وا�سعة �شهدها العامل الإ�سالمي
يف م�ؤ�س�سات التعليم املختلفة
• حث �أ�صحاب الأموال واملو�سرين على حت�صيل
القربات و�إقناعهم بوقف �أموالهم من خالل
جماالت الوقف املختلفة لنيل منزلة اخليرّ ية
التي متيزت بها الأمة الإ�سالمية.
�أهداف البحث:
ميكن �إجمال الأهداف يف الأمور التالية:
• النهو�ض باملجال التعليمي من خالل �إحياء
نظام الوقف .
• �إيجاد م�صادر وموارد متويلية جديدة لتحقيق
�أهداف اجلامعات واملعاهد العليا .
• �إظهار الدور الفاعل وامل�ؤثر الذي قامت به
الأوقاف التعليمية يف منو وات�ساع احلركة
التعليمية
• �إبراز املكانة ال�سامية للأوقاف يف �صناعة
احل�ضارة الإ�سالمية ،و�إ�سهاماته العظيمة
يف تطوير امل�ؤ�س�سات الوقفية من خالل ن�شر
الوعي بني �أفراد املجتمع عامة ،واملو�سرين
خا�صة ،وتعريفهم ب�أن الوقف �صدقة جارية
وقربة �إىل الله تعاىل.
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• االرتقاء بالأمة يف كافة مناحيها لتكون �أه ًال
لتفعيل املنهج الرباين وقيادة الإن�سانية نحو
عمارة الكون.
منهج البحث:
ا�ستخدمت املنهج اال�ستقرائي يف
ا�ستق�صاء املعلومات املتعلقة بنظام الوقف ومفاهيمه
وجماالته ودوره وطرقه الفاعلة يف دعم اجلامعات
واملعاهد العليا  ،كما ا�ستخدمت املنهج الو�صفي
التحليلي يف تو�صيف عنا�صر ومفردات مو�ضوع
البحث و�شرحها وحتليلها للو�صول �إىل النتائج
والتو�صيات.
خطة البحث:
اقت�ضت طبيعة البحث حتقيق ًا لأهدافه �أن
يتم تق�سيمه �إىل �أربعة مباحث بني مقدمة وخامتة،
على النحو التايل:
املقدمة :وتناولت �أهمية املو�ضوع و�أهدافه ومنهجه
وخطة البحث.
املبحث الأول :مفهوم الوقف يف الإ�سالم
املطلب الأول :تعريف الوقف.
املطلب الثاين :حكمه وم�شروعيته.
املطلب الثالث� :أهميته ومقا�صده.
املبحث الثاين :جماالت الوقف يف دعم احلركة
العلمية .
املطلب الأول :الوقف على دور العلم.
املطلب الثاين :الوقف على الأ�ساتذة وطالب العلم .
املطلب الثالث :وقف الكتب العلمية واملكتبات
والوقف عليها.
املبحث الثالث :الطرق والأ�ساليب الداعمة لتفعيل
دور الوقف.
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املطلب الأول :الطرق والأ�ساليب الإر�شادية
والتوعوية.
املطلب الثاين :الطرق والأ�ساليب الإعالمية.
املطلب الثالث :الطرق والأ�ساليب اال�ستثمارية.
املبحث الرابع� :أثر الوقف يف تنمية موارد اجلامعات
واملعاهد العليا.
املطلب الأول� :أثر الوقف يف �إن�شاء اجلامعات
واملعاهد العليا وتطورها.
املطلب الثاين� :أثر الوقف يف تن�شيط احلركة
العلمية و�سد حاجات الأ�ساتذة.
املطلب الثالث� :أثر الوقف يف �إن�شاء املكتبات ودعم
حركة الت�أليف.
اخلامتة :وت�شتمل على �أهم النتائج والتو�صيات.
املبحث الأول
مفهوم الوقف يف الإ�سالم
املطلب الأول
تعريف الوقف
�أو ًال :تعريفه لغة :
مبعان عدة منها:
الوقف يف اللغة ي�أتي ٍ
 /1ال�سكون :يقال :وقفت الدابة تقف ووقوف ًا �إذا
�سكنت.2
 /2املنع :يقال وقفت الرجل عن ال�شيء وقف ًا �إذا
منعته عنه.3
 /3الإقالع :تقول� :أوقفت عن الأمر الذي كنت
فيه� ،أي �أقلعت ،و�أوقف عنه� :أم�سك و�أقلع.4
 /4احلب�س :وهو �أقرب املعاين للوقف ،يقال:
وقفت كذا� ،أي حب�سته .ووقفت الدابة وقف ًا:
حب�ستها يف �سبيل الله ،5ومنه قول ـ ــه تعاىل:
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وهْمإِنَُّهمَّمْسئُولُ َ
ون{
}َوقُِف ُ
والوقف والتحبي�س وال ّت�سبيل كلمات
مرتادفة وهي مبعنى واحد ،وهو :احلب�س واملنع.6
وهو فعل يدل على الت�أبيد بحيث �إنه �إذا قيل :وقف
فالن �أر�ضه وقف ًا ،يفهم منه �أنه جعلها حبي�س ًا ال
تباع وال تورث.
ثاني ًا :تعريفه ا�صطالح ًا:
اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريفهم للوقف،
وال�سبب يف ذلك هو اختالف مذاهبهم يف الوقف،
من حيث حكمه (اللزوم وعدمه) ،ومن حيث ملكية
تكونه ،والأجدر �أن
العني بعد الوقف� ،أو �شروط ّ
نذكر تعريفه عند الفقهاء الأربعة ثم نرجح ما نراه
منا�سب ًا :
عرفه احلنفية ب�أنه «حب�س اململوك عن التمليك
ّ -1
من الغري». 7
عرفه املالكية ب�أنه» �إعطاء منفعة �شيءٍ مدة وجوده
ّ -2
الزم ًا بقا�ؤه يف ملك معطيها ولو تقدير ًا».8
عرفه ال�شافعية ب�أنه« :حب�س مال ميكن االنتفاع
ّ -3
به مع بقاء عينه بقطع الت�صرف يف رقبته على
م�صرف مباح».9
عرفه احلنابلة ب�أنه« :حتبي�س الأ�صل وت�سبيل
ّ -4
املنفعة». 10
وهذا التعريف الأخري يف تقديري هو �أجمع
تعريف ملعانـي الوقـف ،و�سبب ترجيحنا له:
�أ /كونه م�أخوذ من قول النبي لعمر ( :احب�س
�أ�صلها و�سبل ثمرتها).11
ب /ولأن معنى احلديث ي�ستغرق جميع �أنواع
الأحبا�س والأوقاف.

والناظر �إىل هذه التعريفات يلحظ �أن «قوام الوقف
يف هذه التعريفات املتقاربة ،حب�س العني فال
يت�صرف فيها بالبيع ،والرهن ،والهبة ،وال تنتقل
باملرياث ،واملنفعة ت�صرف جلهات الوقف على
مقت�ضى �شروط الواقفني» .12ولكل �صاحب ر�أي
ما ي�ستند عليه من �أدلة نقلية وعقلية ال ي�ست�ساغ
		
ب�سطها يف هذا املقام.
املطلب الثاين
حكمه وم�شروعيته
�أو ًال :حكمه:
ال خالف بني جمهور الفقهاء من ال�سلف
ومن بعدهم ب�أن الوقف جائز �شرع ًا.13
قال ابن قدامة رحمه الله« :و�أكرث �أهل
العلم من ال�سلف ومن بعدهم على القول ب�صحة
الوقف».14
واختلفوا يف حكمه� ،إال �أن ال�صحيح جواز
الوقف والندب �إليه؛ لأنه من �أح�سن ما ُيتقرب به �إىل
الله تعاىل.15
وعلى هذا ف�إنه ال خالف بني الأئمة الأربعة
يف �أن الوقف م�سنون ف�ض ًال عن م�شروعيته ،و�أنه
قربة �إىل الله تعاىل ،قال الإمام ال�شوكاين رحمه
الله »:اعلم �أن ثبوت الوقف يف هذه ال�شريعة وثبوت
كونه قربة �أظهر من �شم�س النهار».16
وخال�صة القول يف حكم الوقف� :إن
جمهور الفقهاء 17من ال�شافعية واملالكية واحلنابلة
واحلنفية� -إال رواية عن �أبي حنيفة وزفر -18يقولون
�إن الوقف جائز �شرع ًا و�أن �أ�صل م�شروعيته ثابت
بالكتاب وال�سنة و�إجماع ال�صحابة والقيا�س.
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(ال�صافات)24 :

ثاني ًا :م�شروعيته:
ثبتت م�شروعية الوقف بالقر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية و�إجماع العلماء والقيا�س.
�أو ًال :القر�آن الكرمي .
َ
َ
ِين آَمنُواْ أنفُِقواْ مِن
 /1قوله تعاىل} :يَا أيَُّها الَّذَ
ِّ

َ
َا لَُكم مَن
ات َما َكَسْبتُْم َومِمَّا أْخَرْجن
َطيَب ِ
ِّ
َ
ر
األ
ض{ (البقرة.)267 :
ْ
ِ
 /2قوله تعاىل } :لَنتَن
َالُواْ الْبرَِّ َحَّتىتُنفُِقواْ مِمَّا
حُتُِّب َ
ون{ (�آل عمران. )92 :
 /3قوله تعاىلَ} :وَماتُنفُِقواْ مِْن َخيرْ َف ُ
سُكْم
ألنف ِ
ٍ
هّ
َوَماتُنفُِق َ
ون إَِّال ابْتَِغاء َوْجهِ اللَِوَماتُنفُِقواْ مِْن
َخيرٍْيَُوَّف إلَِيُْكْمَوَأنتُْم َالتُْظَلُم َ
ون{ (البقرة.)272 :
 /4قوله تعاىلَّ} :ال َخيرَْ فَكثِري منجَّْ
اهْم إَِّال
نَو ُ
يِ ٍ
ِّ
َ
َ َ
َ
صَ
الحبَنَْ
َ
ي
إ
و
أ
وف
ر
ع
م
و
أ
ة
ق
د
ص
ب
ر
م
أ
َ
ٍ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
ٍ
ِ
َمْن ِ
َ ٍ هّ
َّاس َوَمنيَْفَعْل َذلَِ
ات اللِ
ك ابَْتَغاء َمْرض ِ
الن ِ
َ
َفَسْوَفنُؤْتِيهِ أْجراًَعِظيماً{ (الن�ساء.)114 :

وغريها من الآيات الكرمية التي حتث على
العناية باملجتمع والأخذ ب�أيدي املحتاجني فيه،
والإنفاق على الفقراء وامل�ساكني.
ووجه الإ�ستدالل من هذه الآيات� :أن فيها
دعوة للإنفاق يف �أوجه اخلري والرب ،والتحذير من
�شح النف�س الأمارة بال�سوء ،وفيها تنبيه للم�سلمني
ب�أهمية بذل املال يف الدنيا قبل �أن ي�أتي يوم القيامة
فيتح�سرون على ما فاتهم من خري عميم .ومن
�أعظم �أبواب اخلري ،الوقف على جهات اخلري ابتغاء
مر�ضاة الله تعاىل ،وا�ستجابة للتوجيه الرباين
احلكيم؛ لأن احلياة �إىل موت والوجود فيها �إىل
عدم ،والبقاء �إىل فناء.
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ثاني ًا :ال�سنة املطهرة.
 /1عن �أن�س ابن مالك �أن �أبا طلحة قال « :يا ر�سول
َالُواْ الْبرَِّ َحَّتى
الله �إن الله تعاىل يقول } :لَنتَن
هَّ
تُنفُِقواْمِمَّاحُتُِّب َ
ونَوَماتُنفُِقواْمِن َشْيءَفإَِّن الل
بِهِ َعلِيٌم{ (�آل عمران )92 :و�أن �أحب � ٍأموايل �إ َّىل

ِب ُري َحا َء و�إنها �صدقة لله �أرجو برها وذخرها
عند الله ف�ضعها يا ر�سول الله حيث �أراك الله
(بخ ٍبخ ذلك مال رابح مرتني وقد �سمعت
فقالٍ :
ُلت و�إين �أرى �أن جتعلها يف الأقربني)
ما ق َ
فقال �أبو طلحة � ُ
أفعل يا ر�سول الله فق�سمها �أبو
طلحة يف �أقاربة وبني عمه»19
 /2عن ابن عمر �أن عمر �أ�صاب �أر�ض ًا من �أر�ض
خيرب فقال« :يار�سول الله �أ�صبت �أر�ض ًا بخيرب
مل �أ�صب ما ًال قط هو ًا ْن َف�سُ عنـدي منه فما ت�أمرين
به؟ فقال�( :إن �شئت َح َّب ْ�س َت �أ�صلها وت�صدقت
بها) .20فت�صدق بها عمر �أنه ال يباع �أ�صلها وال
يبتاع وال يورث وال يوهب قال فتـ�صدق به عمر
يف الفقراء ويف القربى ويف الرقاب ويف �سبيل
الله وال�ضيف وابن ال�سبيل ال جناح على مـن
وليها �أن ي�أكل منها باملعروف �أو يطعم �صديق ًا
غري متمول فيه ويف لفظ مت�أثل ما ًال».21
 /3ما روي عن �أبي هريرة قال  :قال ر�سول الله:
«�إذا مات ابن �آدم انقطع عمله �إال من ثالث :
�صدقة جارية �أو علم يتنفع به �أو ولد �صالح
يدعو له».22
 /4عن �أبي هريرة �أن ر�سول الله قال »:من
احتب�س فر�س ًا يف �سبيل الله �إميان ًا واحت�ساب ًا،
ف�إن �شبعه وريه وروثه وبوله يف ميزانه يوم
القيامة ح�سنات».23
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ثالث ًا :الإجماع :
مل ُيعلم خالف بني العلماء املتقدمني يف
عدم العمل بالأحاديث الواردة عند �أهل العلم من
�أ�صحاب النبي يف �ش�أن الوقف.
فقد �أجمع الفقهاء الأربعة و�سائر ال�صحابة عليهم
الر�ضوان على م�شروعية الوقف ،حيث �أوقف
جمموعة من �أ�صحاب النبي منهم �أبو بكر وعمر
وعثمان وعلي والزبري بن العوام ومعاذ بن جبل
وزيد بن ثـابت وعائ�شة و�أم �سلمة و�صفية و�أم حبيبة
زوجات ر�سول الله و�أ�سماء بنت �أبي بكر و�سعد بن
�أبي وقا�ص وخـالد بن الوليد وجـابر بن عبد الله بن
الزبري و�أبو �أروى الدو�سى وغريهم من �أ�صحاب
ر�سول الله.24
رابع ًا :القيا�س :
«اتفق الفقهاء على �أن بناء امل�ساجد
و�إخراج �أر�ضها من ملكية واقفها �أ�صل يف وقف
الأ�صل ،وحب�س �أ�صولها ،والت�صدق بثمرتها،
فيقا�س عليه غريه ويالحظ �أن القليل من �أحكام
الوقف ثابتة بال�سنة ،ومعظم �أحكامه ثابتة باجتهاد
الفقهاء باالعتماد على اال�ستح�سان واال�ست�صالح
والعرف». 25
وعلى هذا ف�إن ما تقدم �آنف ًا من �أدلة من
الكتاب وال�سنة والإجماع والقيا�س ت�ؤكد على
م�شروعية الوقف ،و�أنه نظام �إ�سالمي متميز م�ستمد
من الكتاب وال�سنة والإجماع والقيا�س.
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املطلب الثالث
�أهميته ومقا�صده
�أو ًال� :أهميته :
يعترب الوقف من �أهم مظاهر احل�ضارة
يعب عن �إرادة
الإ�سالمية؛ فهو الأ�سا�س الذي رِّ
اخلري يف الإن�سان امل�سلم ،وعن �إح�سا�سه العميق
بالت�ضامن مع املجتمع الإ�سالمي.
والناظر يف احل�ضارة الإ�سالمية يقف
منده�ش ًا �أمام الآثار العظيمة للوقف يف حياة الأمة
الإ�سالمية� ،سواء من الناحية النظرية �أو العملية،
فقد �أدى الوقف يف املجتمع الإ�سالمي منذ عهد
النبوة واخلالفة الرا�شدة �إىل يومنا هذا ،وظيفته
كاملة؛ وذلك ب�سد حاجة املجتمع �سواء يف جمال
ال�صدقة على الفقراء وامل�ساكني وابن ال�سبيل
واملحتاجني ،وما يتطلبه اجلهاد يف �سبيل الله من
العدة والعتاد من ال�سالح والكراع� ،أو بامل�ساهمة
يف �أغلب الإجنازات احل�ضارية يف بالد الإ�سالم
وقت �أن كانت �أوربا و�أغلب بالد العامل تعي�ش يف
ع�صر الظلمات_ فقد �ساهم يف ن�شر العلم واملعرفة
وذلك بالوقف على املدار�س وامل�ساجد واملكتبات
العامة والكتاتيب لتحفيظ القر�آن الكرمي ،وعلى
طلبة العلم ،وعلى املرا�صد الفلكية ودور الحْ ِ ْك َمة
وامل�ست�شفيات التعليمية؛ لتعليم الطب ،والتمري�ض،
وتطوير علم ال�صيدلة والكيمياء وعلم النبات.26
كما تظهر �أهمية الوقف يف م�ساهمته الف ّعالة
يف حفظ مباديء الإ�سالم ورقي املجتمع الإ�سالمي
وتقدمه ،ويف ن�شر الإ�سالم والدعوة �إليه ،ومقاومة
عمليات التب�شري والهدم الفكري والنف�سي املوجه
�إىل بالد الإ�سالم من �أعدائها.
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ولقد تنوعت �أغرا�ض الوقف وتعددت ابتداء من
القرن الثاين الهجري لت�شمل احلياة االجتماعية
والعلمية والدينية؛ فقد انطلق الوقف من جمرد
االهتمام مبا عرف يف تاريخ الوقف بالوقف الذري
ليكون وقف ًا عام ًا �شام ًال بنفعه جميع طبقات املجتمع
الإ�سالمي.
ومما ال�شك فيه �أن دين الإ�سالم يدعو
�إىل الإن�سانية والعاملية وال�شمول ،وهذا العموم
وال�شمول البد �أن يتم�شى مع متطلبات املرء مبا
يحقق له �إن�سانيته وعزته يف الدارين؛ لذلك جاءت
�أحكام الإ�سالم متفقة مع حاجته ال�سليمة ،وما
يحقق م�صالح العبد �سواء يف �أمور دينه �أو يف
م�صاحله الدنيوية.
	�إن يف الوقف حتقيق ًا مل�صالح الأمة
الإ�سالمية ،وتوفري ًا الحتياجاتهم ،ودعم ًا لتطورها،
ورقيها ،وحت�ضرها؛ وذلك مبا يوفره من دعم
مل�شروعاتها الإمنائية ،و�أبحاثها العلمية؛ ذلك �أن
الوقف ال يقت�صر على �أماكن العبادة ورعاية الفئات
املحتاجة ونحوهم فح�سب ،و�إمنا ميتد نفعه لي�شمل
كثري ًا من املجاالت الإمنائية واالجتماعية التي تخدم
الب�شرية ،وتن�شط االقت�صاد ،فهو ميثل ب�ؤرة النه�ضة
العلمية والفكرية والثقافية العربية والإ�سالمية على
مدار القرون ،ويقوم بدور حجر الأ�سا�س يف بنيتها؛
حيث �أ�سهم الواقفون من حكام ووزراء وعلماء
و�أفراد يف م�ساندة امل�سرية العلمية ،وبالتايل �إتاحة
املعرفة لكافة طبقات املجتمع دون �أدنى متييز.27
ثاني ًا :مقا�صده :
للوقف مق�صدان ،مق�صد عام ،ومقا�صد
خا�صة� :أما املق�صـد العـام للوقف :فهو �إيجاد مورد
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دائم وم�ستمر لتحقيق غر�ض مباح من �أجل م�صلحة
معينة.
واملقا�صد اخلا�صة للوقف هي:
 -1يف الوقف �ضمان لبقاء املال ودوام االنتفاع به
واال�ستفادة منه مدة طويلة؛ لأن ال�شيء املوقوف
حمبو�س م�ؤبد ًا على ما ق�صد له ،ال يجوز لأحد
الت�صرف فيه.
 -2يف الوقف ّبر للموقوف عليه ،وقد حثتنا
ال�شريعة املطهرة على ال ّرب ورغّ َبت فيه؛ فبالرب
تدوم �صلة النا�س ،وتنقطع البغ�ضاء ،ويتحابون
فيما بينهم.
 -3ا�ستمرار النفع العائد من املال املحب�س؛ فالأجر
والثواب م�ستمر للواقف حي ًا �أو ميت ًا ،وم�ستمر
النفع للموقوف عليه ،واالنتفاع منه متجدد على
مدى الأزمنة.
 -4حمافظة الوقف للمال وحمايته من الإ�سراف
والت�صرف فيه؛ فيبقى املال وت�ستمر اال�ستفادة
من ريعه ،ومن جريان �أجره له ،ومن ت�أمني
م�ستقبل ذريته ب�إيجاد مورد ثابت ي�ضمنه،
ويكون واقي ًا لهم عن احلاجة والفقر.
 -5امتثال �أمر الله بالإنفاق والت�صدق يف وجوه
الرب ،وامتثال �أمر نبينا حممد بال�صدقة واحلث
عليها ،وهذا �أعلى املقا�صد من الوقف ،وبهذا
االمتثال يكون الوقف �سبب ًا حل�صول الأجر
والثواب من الله ـ �سبحانه وتعاىل ـ وحمو
ال�سيئات.28
 -6يف الوقـ ــف �صل ـ ــة للأرحـ ــام ،حيث يقول الله
ُ ُْ َ
األْرَحامبَْعُ َْلىَ
ض{
تعاىلَ} :وأْولوا
ضُهْم أو بَِبْع ٍ
ِ
(الأنفال )75 :وجاء يف احلديث « :الرحم معلقة
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بالعر�ش تقول من و�صلني و�صله الله ،ومن
قطعني قطعه الله».29
وال�صلة ت�شمل العطف والرحمة ،ولذا فقد �أمر
�صلوات الله و�سالمه عليه �أبا طلحة الأن�صاري
بقوله « :فاجعله يف الأقربني» فت�صدق به �أبو
طلحة على ذوي رحمه.30..
 -7يف الوقف رعاية للأوالد باحلفاظ على �أموال
املورث بعد موته من ال�ضياع؛ لأن كثري ًا من
الوارثني يتلفون الأموال التي ورثوها �إ�سراف ًا
وبدار ًا ،ثم يظل �أحدهم عالة يتكفف النا�س،
وهذا ما قاله زيد بن ثابت « :مل نر خري ًا للميت
وال للحي من هذه احلب�س املوقوفة؛ �أما امليت
فيجري �أجرها عليه ،و�أما احلي فتحب�س عليه وال
توهب وال تورث وال يقدر على ا�ستهالكها».31
 -8الوقف على امل�ساجد واملعاهد واملدار�س
وامل�شايف ودور العجزة ومالجيء الأيتام،
كل هذا مما ي�ضمن لهذه املرافق العامة بقاءها
و�صيانتها.
�	-9أن الوقف من القربات التي ي�سري ثوابها
للمح�سنني يف حياتهم الدنيا وبعد املوت جزاء
مبا قدمت �أيديهم.32
 -10يتحقق يف الوقف يف الدنيا بر الأحباب،
ويف الآخرة حت�صيل الثواب ،ويف الوقف
حل لكثري من امل�شاكل االجتماعية التي تنتاب
املجتمع يف كل ع�صر وحني.33
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املبحث الثاين
جماالت الوقف يف دعم احلركة العلمية
املطلب الأول
الوقف على �إن�شاء دور العلم
العلم من ال�ضرورات التي تقوم عليها حياة
الأمم والأفراد ،وحاجة النا�س �إليه تتعدى كل حاجة،
و�ضرورتهم �إليه فوق كل �ضرورة؛ لأن الإن�سان
بالعلم يعبد الله ويوحد ،ويعرف حقه وميجد ،وهو
قربة يف ذاته �إن كان من العلوم ال�شرعية ،وقربة
ملق�صده �إن كان من العلوم الأخرى التي تكون
من و�سائل العلوم ال�شرعية :كعلم اللغة العربية
وفروعها� ،أو من العلوم التي يحتاجها امل�سلمون
للقيام ب�ش�ؤونهم املختلفة :كعلم الهند�سة والطب
وغريها ،مما يكون �سبب ًا يف رقيهم وتقدمهم.
وبناء على هذا ف�إن الوقف على �إن�شاء ُدورِ
العِ لم وامل�ؤ�س�سات التعليمية التي تعنى بهذه العلوم،
يكون من الوقف على جهة بر وطاعة ،فيكون بذلك
وقف ًا م�شروع ًا.34
وهذا مقت�ضى ما ذكره الفقهاء _رحمهم
الله_ يف الوقف على اجلهة ،فهو م�شروع �إذا
كانت اجلهة املوقوف عليها بر وطاعة ،فيكون
الوقف على �إن�شاء دور العلم وامل�ؤ�س�سات التعليمية
داخ ًال يف ذلك؛ لأن من الرب والطاعة والتقرب �إىل
الله :ن�شر العلم وت�سهيل طريقه.
ومن الأدلة التي ميكن �أن ُي�ستدل بها على
ذلك :
 /1قوله عليه ال�صالة وال�سالم�« :إذا مات الإن�سان
انقطع عمله �إال من ثالث� :إال �صدقة جارية� ،أو
علم ينتفع به� ،أو ولد �صالح يدعو له»35
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فمن ال�صدقات اجلارية �إن�شاء املدار�س
واملعاهد واجلامعات ،فيكون للمتربع ببناء
م�ؤ�س�سة من امل�ؤ�س�سات التعليمية لتكون وقف ًا
مثل �أجورهم و�أجور من تعلم منهم.
 /2عن �أبي هريرة قال :قال ر�سول الله�« :إن مما
يلحق امل�ؤمن من عمله وح�سناته بعد موته :علم ًا
علمه ون�شره ،وولد ًا �صاحل ًا تركه ،وم�صحف ًا
ورثه� ،أو م�سجد ًا بناه� ،أو بيت ًا البن ال�سبيل
بناه� ،أو نهر ًا �أجراه� ،أو �صدقة �أخرجها من
ماله يف �صحته وحياته من بعد موته».36
فالوقف على �إن�شاء دور العلم من ن�شر العلم،
وقد ُن�ص على بناء امل�ساجد ،ومن �أبرز
�أن�شطتها �أداء العبادات ،وتعليم العِ لم ،فيكون
بناء املدار�س واجلامعات واملعاهد العليا داخ ًال
يف ذلك؛ لأنه قيام مبهمة من مهمات امل�ساجد.
 /3عن �أبي هريرة يف ق�صة خالد بن الوليد
حينما �أخرب النبي عليه ال�صالة وال�سالم �أنه احتب�س
�أدراعه و�أعتده يف �سبيل الله 37وهذا احلديث ميكن
اال�ستدالل به على �أمرين:
الأول :م�شروعية الوقف على اجلهاد يف �سبيل
الله ،ومن املعلوم �أن اجلهاد نوعان :جهاد بالعلم،
وجهاد بال�سنان .فيكون الوقف على دور العلم
داخ ًال يف اجلهاد بالعلم ،ف�سبيل الله ي�شمل كل
طريق مو�صل �إىل الله تعاىل و�إىل مر�ضاته ،ومن
ذلك العلم.
قال ال�شيخ عبدالرحمن ال�سعدي -رحمه
الصَدَق ُ
ات
الله -يف تف�سريه لقوله تعاىل } :إِمَّنَا َّ

َ َ ً هّ هّ
اللَعلِيٌمَحِكيٌم{ (التوبة( :)60 :وقال
فرِيضة مَن اللَِو
ِّ
كثري من الفقهاء �إن َتف ََّرغ القادر على الك�سب لطلب
العلم �أُعطي من الزكاة ،لأن العلم داخل يف اجلهاد
يف �سبيل الله).38
الثاين :وقف املنقوالت 39يف هذا املجال ،كوقف
الأجهزة والكتب والو�سائل التعليمية.
فهذه بع�ض الأدلة -وغريها كثري -التي
ميكن اال�ستدالل بها على م�شروعية الوقف على
�إن�شاء دور العلم وم�ؤ�س�سات التعليم ،مما يدل على
�أنه من الوقف امل�شروع واجلائز ،ومن القربات التي
يتقرب بها �إىل الله عز وجل.
وخال�صة القول ف�إن الوقف على دور العلم
�إن كان من العقار ف�إنه ي�أخذ حكم وقف العقار ،و�إن
كان من املنقوالت ف�إنه يدخل يف حكم وقف املنقول،
و�إن كان املوقوف نقد ًا يدخل يف وقف الأموال،
وكلها م�سائل تطرق لها العلماء يف مباحث الوقف،
و َت َر َجح فيها اجلواز ،ومن هنا ميكن �أن ي�أخذ
املوقوف على �إن�شاء دور العلم احلكم نف�سه.
املطلب الثاين
الوقف على الأ�ساتذة وطالب العلم
الأ�ساتذة والعلماء وطالب العلم جن�س واحد
يف باب الوقف ،ولذلك ت�صرف لهم ا�ستحقاقاتهم
من الوقف بال�سوية؛ لأن �أخذهم من غلة الوقف من
باب اال�ستحقاق بهذا الو�صف ال من باب الأجرة.40
وحكم الوقف على الأ�ساتذة وطالب العلم ال يخلو
من حالتني:
احلالة الأوىل� :أن يكون الوقف على معني منهم،
�سواء كانوا جماعة �أو �شخ�ص ًا ،فيقول الواقف :هذا
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لِلُْفَقَراء َومْالََساكِنيَِوالَْعامِلَِ
ني َعَليَْها َومْالَُؤلََّفةِقُلُوبُُهْم
ِّ
هّ
َ
ْ
َ
ابَوالغاِرمَِ
يل
يل اللَِوابِْن َّ
َويِف الرق ِ
السبِ ِ
نيَويِف َسبِ ِ

وقف على فالن العامل� ،أو فالن طالب العلم.
فهنا ي�صح الوقف عليهم مطلق ًا ،ويكون
هذا من باب الوقف على معني ولي�س على جهة،
وقد اتفق العلماء على �أن الوقف على املعني لي�س
من �شرطه القربة ،41وعليه في�صح الوقف حتى
على الغني منهم ،ويكون ا�ستحقاقه ملنفعة الوقف �أو
غلته مقيد ًا بهذا الو�صف ،وي�ستحقه مادام الوقف
باقي ًا.42
احلالة الثانية� :أن يكون الوقف على غري معني
منهم ،ك�أن يقول :هذا وقف على طالب العلم� ،أو
على العلماء� ،أو الأ�ساتذة� ،أو نحو ذلك ،فهنا يكون
من الوقف على جهة ،وبناء على ا�شرتاط الفقهاء
�أن تكون جهة بر وقربة ،ف�إن حال ه�ؤالء من حيث
االنتفاع بالوقف ال يخرج عن �صورتني:
ال�صورة الأوىل� :أن يكون االنتفاع من
املوقوف نف�سه ال من غلته ،ب�أن يتعلموا يف هذه
اجلامعة �أو املعهد� ،أو تكون �أر�ض ًا يقام عليها مرفق
من مرافق التعليم في�ستفيدوا منه� ،أو تكون مكتبة
عامة موقوفة فيطالع الطالب �أو العامل فيها� ،أو
ي�شتغل ببحث يف الكتب املوقوفة فيها.
ال�صورة الثانية� :أن ي�ستفيدوا من غلة املوقوف ب�أن
تكون �أر�ض ًا مغلة �أو عقار ًا مغ ًال �أو �أجهزة _على
قول من يرى جواز وقف املنقول وهو الراجح_
يكون لها غلة.
	�أما ال�صورة الأوىل :وهي اال�ستفادة
من املوقوف نف�سه ،فمقت�ضى كالم الفقهاء جواز
ا�ستفادة الأ�ساتذة وطالب العلم من املرافق
املوقوفة �سواء كانوا �أغنياء �أم فقراء ،و�سواء كانوا
حم�صورين �أم ال.
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وقد �صرح احلنفية بذلك ،43وهو مذهب
املالكية؛ لأنهم يرون �صحة الوقف على الغني44؛
ومذهب ال�شافعية45؛ لأنهم ال ي�شرتطون �أن يظهر
ق�صد القربة ،وهو ظاهر يف هذه ال�صورة ،وكذلك
احلنابلة؛ لأنهم ن�صوا على نظري هذه امل�س�ألة ،وهو
امل�سجد �إذا وقفه لعموم امل�سلمني ،فيدخل الواقف يف
جملتهم .46فيكون هذا احلكم اتفاق ًا من الأئمة ،ومن مل
ي�صرح به منهم فلعل مرد ذلك �إىل و�ضوح احلكم .
و�أما ال�صورة الثانية :وهي اال�ستفادة من
غلة املوقوف :ف�إن كان الأ�ساتذة وطالب العلم فقراء
وهو الغالب� -إن مل يكن لهم دخل مايل ثابت،فيجوز لهم �أن ي�أخذوا من الغلة باالتفاق ،وي�صح
الوقف عليهم باالتفاق.47
وعلى هذا ف�إن الوقف على العلماء وطالب
العلم من ن�شر العلم والقيام بحاجة امل�سلم ،و�سد
خلته ،فيكون فيه حتقيق ملقا�صد الوقف و�أهدافه.
	�أما �إن كان امل�شتغلون بتعلم العلم وتعليمه
من الأغنياء :فقد اختلف العلماء يف جواز الوقف
عليهم ،و�أخذهم من الغلة ،والراجح هو جواز الأخذ
من غلة الوقف �إذا كان ممن تنطبق عليهم الأو�صاف
التي اعتربها الواقف ،و�إن كان الأحوط �أن ال ي�أخذ
منها خروج ًا من اخلالف ،ولقول النبي عليه ال�صالة
وال�سالم« :ومن ي�ستغن يغنه الله».48
املطلب الثالث
وقف الكتب العلمية واملكتبات والوقف عليها
الكتب العلمية واملكتبات من �أهم روافد
وم�صادر العلم ،وهي مما يعني العلماء وطالب العلم
على حتقيق نه�ضة علمية �شاملة يف خمتلف العلوم
و�شتى الفنون.49
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ولقد بحث العلماء م�س�ألة وقف الكتب
�ضمن حديثهم عن وقف املنقوالت؛ لأن الكتب من
املنقوالت ،ولكنهم ن�صوا على احلكم فيها.
ويق�صدون بوقف الكتب :كتب العلم
ال�شرعي :ككتب التف�سري ،واحلديث وعلومه،
والعقيدة ،والفقه و�أ�صوله ،والدعوة وغريها.
ويق�صدون بها كذلك الكتب التي تكون و�سيلة
�إىل فهم العلم ال�شرعي ومعينة على فهم ن�صو�ص
ال�شرع :ككتب اللغة العربية وعلومها� ،أو الكتب
التي تت�صل ب�أحوال امل�سلمني واال�ستفادة منها
ككتب التاريخ ونحوها.
	�أما كتب العلوم النظرية البحتة :كالكيمياء
والفيزياء واحل�ساب والطب وغريها ،فهذه مل ين�ص
ح�سب اطالعي -على حكم الوقف عليها ،ولكنمقت�ضى كالم الفقهاء يف تقييد اجلواز ب�أن ال تكون
كتب ًا حمرمة ،ف�إن مل تكن كذلك جاز وقفها ،ال �سيما
ما عظمت منفعته وم�ست احلاجة �إليه ،وتعلقت به
م�صلحة عموم الأمة مما ُي�شَ كِّ ل �أ�سا�س ًا لعلم ترتقى
به الأمة ،ويح�صل لها به تقدم يف جمال من املجاالت،
ومن املعلوم �أن ال�شرع جاء لإقامة م�صالح الدين
والدنيا ،فتكون الكتب التي تخدم الأمة يف هذه
املجاالت داخلة فيما يعني على ال�شرع.
وقد اختلف الفقهاء يف حكم وقف الكتب،
�إال �أن الراجح -والله �أعلم -جواز وقفها؛ ملا حتققه
يف ذلك من امل�صالح العظيمة لعموم الأمة.
	�أما الكتب املحرمة :وهي التي حوت
م�ضامني ومعتقدات حمرمة ،كاملعتقدات ال�شركية،
والبدع وال�ضالالت ،والكتب ال�سماوية املحرفة،
وكتب الإحلاد والزندقة ،وغريها التي حتارب
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الإ�سالم وتدعو �إىل ال�شر والف�ساد على اختالف
طرقها و�أ�ساليبها ،فكل هذه الكتب على مقت�ضى
ما �شرطه �أ�صحاب املذاهب الأربعة يف الوقف على
حجة �أن تكون جهة بر وطاعة ،وعدم جواز وقفها،
وقد �صرح بع�ضهم بعدم جواز الوقف على الكتب
املحرمة ومنهم فقهاء ال�شافعية واحلنابلة.50
هذا بالن�سبة لوقف الكتب نف�سها� ،أما
الوقف على ت�أليف الكتب وطباعتها ون�شرها ،ف�إن
الكتب قد تكون طاعة وقربة �إن كانت من كتب
العلم ال�شرعي �أو ما يعني عليه ،وقد تكون قربة
ملق�صدها ،فالوقف عليها يكون من الوقف على جهة
بر وطاعة ،فيكون م�شروع ًا� ،أما الوقف على كتابة
وطباعة ون�شر الكتب املحرمة ،فهو من الوقف على
جهة حمرمة ،ومع�صية حم�ضة ،فيكون حرام ًا.
ثم املوقوف لهذا الغر�ض �إن كان عقار ًا
فحكمه حكم وقف العقار ،و�إن كان منقو ًال فحكمه
حكم املنقول ،و�إن كان نقد ًا فحكمه حكم وقف
النقود.
املبحث الثالث
الطرق والأ�ساليب الداعمة لتفعيل دور الوقف
املطلب الأول
الطرق والأ�ساليب الإر�شادية والتوعوية
 /1تذكري الواقفني الن�صو�ص ال�شرعية من القر�آن
الكرمي وال�سنة النبوية والآثار التي حتث على
عمل اخلري والإنفاق يف وجوه اخلري عموم ًا،
ويف جمال ن�شر العلم وتعليم النا�س خ�صو�ص ًا،
وبيان الدور والنفع املتعدي الذي يح�صل بهذا
الإنفاق ،ومعلوم �أن ما كان نفعه متعدي ًا ف�إنه
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�أف�ضل مما كان نفعه قا�صر ًا ،ويكون ذلك:
بالتذكري من خالل منابر اجلماعة� ،أو يف
املحا�ضرات العامة والدرو�س� ،أو من خالل
ر�سائل دعوية توجه �إىل الأثرياء� ،أو من خالل
خماطبة العلماء للمقتدرين وحثهم على الإنفاق
يف �سبيل الله.
 /2مراجعة الفتاوى ال�شرعية القدمية يف جمال
الأوقاف وتنقيحها ،وا�ست�صدار الفتاوى
امل�ستجدة يف هذا املجال ،حتى يطمئن الأغنياء
�إذا دفعوا �أموالهم.
 /3ا�ستكتاب الباحثني وت�شجيعهم لكتابة البحوث
والدرا�سات املتعلقة بالأوقاف يف املجال
التعليمي ،فمثل هذه البحوث لها �أث ٌر �إيجابي
خا�صة �إذا كانت يف بع�ض املجاالت والو�سائل
امل�ستجدة التي حتتاج �إىل بحث ودرا�سة
وت�أ�صيل.51
�	/4إقامة الندوات العلمية وامل�ؤمترات التي ت�سهم
يف تفعيل دور الوقف وتوعية النا�س ب�أهميته،
وتر�سيخ مفاهيمه لدى عموم الأمة.
�	/5إبراز دور الوقف الرائد ،و�إ�سهاماته العظيمة
يف املجال التعليمي خالل ع�صور الإ�سالم
املختلفة ،من خالل درا�سات ت�أريخية تظهر
هذا اجلانب.
�	/6إيجاد القدوات والنماذج الواقعية؛ لأن هذا من
�أمثل ما يحقق دور ًا تنموي ًا متميز ًا ،وحديث
الأعمال �أبلغ من حديث الأقوال ،و�أقوى �أثر ًا
يف الأمة.
 /7تو�ضيح املجاالت التي ميكن للواقف �أن ي�ساهم
بها من خالل ر�سم خطط ودرا�سات جدوى،
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و�إر�سالها للواقفني مدعمة بالدرا�سات والآثار
املتوقعة من هذه امل�ساهمة.
 /8بناء الثقة بني املتربع (الواقف) واجلهة املمثلة
للجامعات �أو املعاهد ،وذلك بو�ضع لوائح
و�أنظمة للعمل التنفيذي يف الأوقاف؛ لطم�أنة
الواقف ب�أن تربع واقع موقعه ،و�أن تنفيذه
ي�سري وفق �ضوابط و�أنظمة ،حتى يحقق
الهدف الذي بتوقع ويريده.52
املطلب الثاين
الطرق والأ�ساليب الإعالمية
الإعالم ميكن �أن يخدم الوقف بعدد من
الأ�ساليب منها:53
 -1ن�شر الأ�ساليب الإر�شادية والتوعوية عن طريق
و�سائل الإعالم ،مع مراعاة اخل�صائ�ص التي
ميكن بها الإعالن �أو التوعية حتى يح�صل
الت�أثري املطلوب ،وت�صل �إىل �أكرب عدد ،فيمكن
من خالل هذه الو�سائل احلث على الوقف
والإنفاق يف �سبيل خدمة العلم ،وبيان مكانة
الواقف عند الله تعاىل ،ويتم ذلك عن طريق
الكلمات امل�ؤثرة ،واملحا�ضرات ،والندوات
وغريها ،وبثها يف الو�سائل الإعالمية املختلفة،
مع الرتكيز على العلماء والدعاة امل�ؤثرين على
اجلمهور.
 -2التعريف بتلك امل�ؤ�س�سات العلمية (اجلامعات
واملعاهد العليا) التي يراد من املتلقي الوقف
عليها ،وبيان دورها يف املجتمع ،ون�شر
�أنظمتها ولوائحها و�أن�شطتها واحتياجاتها،
ليكون ذلك مبثابة التعريف بهذه امل�ؤ�س�سات
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التعليمية ،ودعوة النا�س �إىل الإ�سهام يف
�أ�صولها ،وميكن اال�ستفادة من الكوادر
والطاقات العلمية املتخ�ص�صة يف �أق�سام
الإعالم.
�	-3إذا كانت الأوقاف مما ميكن ا�ستثماره فيمكن
زيادة اال�ستثمار ،وترويج املجال ايل ي�ستثمر
فيه عن طريق الدعاية والإعالن بو�سائل
الإعالم املختلفة ،كذلك ميكن اال�ستفادة من
هذه الو�سائل �إذا كان للوقف منتجات �أو
خدمات يقدمها :كالت�أجري ،فيمكن �أن يكون
ذلك مبثابة الإعالن عنها والدعاية لها.
 -4تنمية الأموال املوقوفة من خالل الإعالن
عن اخلدمات التي تقدمها �أو املنتجات التي
تبيعها.
 -5تطوير الوقف من خالل الدرا�سات والبحوث
التي تن�شرها و�سائل الإعالم.
املطلب الثالث
الطرق والأ�ساليب اال�ستثمارية
 -1توعية الواقفني ب�أهمية اال�ستثمار ،باعتباره
طريق ًا مهم ًا من الطرق التي تو�سع دائرة
الوقف ،وحتقق الأهداف املرجوة منه ،وتكون
هذه التوعية ببيان الأوجه والطرق اال�ستثمارية
التي ميكن توظيفها يف خدمة الأوقاف لزيادة
�إنتاجها واملحافظة على �أ�صولها ،و�إجراء
البحوث والدرا�سات لبيان جدوى هذه الطرق،
ومن ثم التوجيه مبرونة القيود التي يفر�ضها
الواقفون على �أوقافهم.
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-2

-3

-4
-5

-6

اال�ستفادة من �أ�صحاب التخ�ص�صات
االقت�صادية لبيان �أمثل الأ�ساليب اال�ستثمارية
التي ميكن بها حتقيق �أعلى معدل من النماء،
مع املحافظة على الأ�صول ،ودرء املخاطر
املتوقعة من التعامل التجاري ما �أمكن ،وتكون
اال�ستفادة منهم ب�إجراء البحوث والدرا�سات،
وتوظيف الكوادر والطاقات يف العمل يف
هذه املجاالت ،ويجب التنبه �إىل وجوب
الرتابط والتكامل بني التخ�ص�صات ال�شرعية
واالقت�صادية.
احلر�ص على �أن ي�صاحب الأوقاف التي توقف
على هذه املجاالت �أوقاف �أخرى ،تدر على
الوقف الأ�صلي ما يكفل ا�ستمراره ومتويل
م�شاريعه ،وهذا ما كان م�ستخدم ًا قدمي ًا.
م�شاركة عدد من امل�ستثمرين يف وقف واحد.
توفري الإمكانات وامل�ساعدات الالزمة
للإ�ستثمار �سواء باال�ست�شارات � ،أو
الت�سهيالت احلكومية  ،مما ي�ساعد على تقليل
التكاليف الإدارية على امل�ستثمرين وبالتايل
�سهولة �إقامة امل�شاريع الوقفية للم�ؤ�س�سات
التعليمية.
على اجلامعات واملعاهد العليا �إن�شاء �إدارة
للإ�ستثمار -كما يف جامعة القر�آن الكرمي
والعلوم الإ�سالمية -تكون من مهامها �إعداد
اخلرط والدرا�سات للم�شاريع التنموية
املراد متويلها ،وتقدميها للجهات اخلريية
وامل�ستثمرين ،مع بيان العوائد املادية والدينية
من هذه امل�شاريع.
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املبحث الرابع
�أثر الوقف يف تنمية موارد اجلامعات
واملعاهد العليا
املطلب الأول
�أثر الوقف يف �إن�شاء اجلامعات واملعاهد
العليا وتطورها
الوقف على امل�ؤ�س�سات التعليمية يعترب بدي ًال
اقت�صادي ًا يحقق ا�ستمرار هذه امل�ؤ�س�سات يف �أداء
دورها و�أن�شطتها املختلفة من جانب ،وتوفري املناخ
والإمكانات للتخطيط امل�ستقبلي لرباجمها من جانب
�آخر؛ ذلك لأن الوقف يت�سم بالإ�ستقرار والثبات
والبعد عن اال�ضطرابات االقت�صادية التي ي�ؤثر فيها
طلب الربح ،ولذلك ف�إن امل�ؤ�س�سات وامل�شروعات
التي تن�ش�أ مب�ساعدة الأوقاف ودعمها ت�أخذ الطابع
ذاته ،ويوفر لها املناخ املالئم لال�ستثمار احلقيقي.
هذا وقد كان اعتماد امل�ؤ�س�سات التعليمية
يف ال�سابق على الأوقاف �إن�شا ًء وا�ستغال ًال وتوفري ًا
لكل متطلبات التعليم وحوائج الأ�ساتذة وطلبة
العلم ،وهذه التجربة التي مرت بها �أمتنا الإ�سالمية
يف �سابق ع�صرها تدل داللة وا�ضحة على �أهمية
الوقف ومكانته يف الإ�سالم.54
ولكن الأوقاف يف تلك الأزمان ال�سابقة
كانت تعتمد على ا�ستثمارات حمدودة يراد منها نفع
املوقوف عليهم� ،أما يف الوقت احلا�ضر ويف ظل
الظروف االقت�صادية احلالية ومع ات�ساع املفاهيم
وال�صيغ اال�ستثمارية للوقف ،فيمكن تفعيل �أداء
الأوقاف ب�شكل �أكرب ،وا�ستثمارها ب�صورة �أمثل
يف �إطار ال�ضوابط ال�شرعية والقواعد املرعية،
و�ضمن الأطر اال�ستثمارية التي حتقق �أعلى معدل
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من النمو مع املحافظة على الأ�صول ،مما ي�ضمن من
خالله توظيف الأموال الوقفية يف حتقيق �أغرا�ض
الواقف ،وبهذا يكون الوقف قد �أدى دور ًا كبري ًا
يف التنمية ،و�ساهم يف �سد حاجات املجتمع،
و�أوجد فر�ص ًا كبرية لال�ستثمار ،و�ساهم يف
تخفيف الأعباء امللقاة على الدولة يف الإنفاق على
هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية ،مما يكون له الأثر البالغ
يف تن�شيط احلركة التجارية مبا يتبع اال�ستثمار من
م�ستلزمات يحتاجها الوقف ،55ويتحقق �أمر مهم
من وراء ذلك وهو حفظ الأ�صول املنتجة ،وعدم
الت�صرف فيها ،والإنفاق على امل�شروعات التي يراد
�إن�شا�ؤها من ريعها.
وبناء على ذلك وميكن تلخي�ص دور الوقف
التنموي يف النقاط التالية:56
 -1الوقف للمن�ش�آت واملباين التي ميكن �أن جتعل
مبان جامعية متكاملة ،م�شتملة
كليات �أو ٍ
على املرافق التعليمية والإدارية وغريها من
التجهيزات الأ�سا�سية التي حتتاجها اجلامعات
واملعاهد العليا ،وهذا من �صور وقف العقارات
وال �إ�شكال فيه من حيث احلكم ال�شرعي ،ثم يتم
ت�شغيل هذه املن�ش�آت وجتهيزها وت�أثيثها بدعم
حكومي عن طريق وزارة التعليم العايل� ،أو
بدعم �شعبي من التجار اخل ّريين واملو�سرين.
 -2وقف الأرا�ضي الوا�سعة التي ميكن �أن تكون
جامعة متكاملة ،فيكون متويل بنائها وجتهيزها
عن طريق ما يوقف عليها من �أرا�ض �أو نقود
�أو غريها.
 -3الوقف على جزء خم�ص�ص من وحدات
اجلامعة �أو فروعها ،كوقف من�ش�أة تكون
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مكتبة عامة� ،أو مبنى كلية من الكليات� ،أو
وحدات �إ�ضافية لإ�ستيعاب مزيد من الطالب
(كوقف برج القر�آن بجامعة القر�آن الكرمي
والعلوم الإ�سالمية)� ،57أو �سكن ًا للمحتاجني
منهم� ،أو غري ذلك من الأغرا�ض التي تخدم
العملية التعليمية يف اجلامعات واملعاهد العليا،
ثم يكون جتهيزه وت�شغيله من قبل الواقف� ،أو
ما يوقف عليه� ،أو يتم الت�شغيل بدعم حكومة.
 -4الوقف على امل�ساجد وامل�صليات داخل املباين
اجلامعية (كوقف م�سجد املدينة اجلامعية
بجامعة القر�آن الكرمي والعلوم الإ�سالمية)،
وذلك ببنائها وجتهيزها� ،أو بتخ�صي�ص وقف
ي�صرف ريعه على هذا اجلانب.
 -5الوقف على الإن�شاء والتطوير والت�شغيل ،وذلك
بتخ�صي�ص بع�ض العقارات �أو امل�شروعات
اال�ستثمارية لل�صرف من ريعها �إن�شاء
امل�ؤ�س�سات التعليمية وتطويرها و�صيانتها،
وهذا الأ�سلوب �أكرث مرونة و�أبعد �أثر ًا؛ لأنه
يوفر املناخ والإمكانات للتخطيط وجتهيز
املباين وفق املعايري املطلوبة .وهنا ميكن �أن
يكون الوقف عقار ًا �أو منقو ًال �أو نقود ًا ،وكلها
ميكن ا�ستثمارها ب�صيغ اال�ستثمار احلديثة
لتغطية التكاليف املطلوبة مع املحافظة على
�أ�صولها.
 -6وقف بع�ض املنقوالت التي تدخل يف
الإن�شاءات ،وذلك مثل مواد البناء والأدوات
الكهربائية وال�صحية وغريها.
هذه بع�ض املجاالت التي يقوم الوقف فيها
بدور مميز يف تنمية موارد اجلامعات واملعاهد
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العليا يف جمال الإن�شاء والبناء والتطوير ،ويلحق
بذلك التجهيزات الالزمة التي جتعل املباين �صاحلة
لال�ستعمال :كالأثاثات ،والو�سائل التعليمية الداخلة
يف الإن�شاءات ،وهذه ميكن �أن يتم الوقف عليها
من �شخ�ص واحد �أو ميكن �أن تتم ب�شكل جماعي
تتكامل فيها الأدوار بني الواقفني.
املطلب الثاين
�أثر الوقف يف تن�شيط احلركة العلمية و�سد
حاجات الأ�ساتذة
الركيزة الأ�سا�سية يف العملية التعليمية
هم الأ�ساتذة وطالب العلم ،وقد عنى الواقفون يف
ال�سابق برعاية من�سوبي املدار�س الوقفية ،ومن هنا
ظهرت فكرة الوقف على الوقف التي ت�شكل �ضمان ًا
ال�ستمرار تلك امل�ؤ�س�سات الوقفية لع�صور طويلة
بعد موتهم ،58وكان من مهام الوقف على الوقف
ت�أمني متطلبات التعليم ورعاية الأ�ساتذة وطالب
العلم بتوفري ال�سكن والتغذية.
ومن الأمثلة على ذلك ما جاء يف البداية
والنهاية يف خرب املدر�سة امل�ستن�صرية ببغداد»:
وقرر اجلميع �-أي امل�شايخ والأ�ساتذة واملعيدين
والأيتام وغريهم -من اخلبز واللحم واحللوى
والنفقة ما فيه كفاية وافرة لكل واحد».59
وال �شك �أن العناية بالأ�ساتذة وطالب العلم،
وتوفري متطلباتهم يف حياتهم اليومية ويف التعليم
من الأ�سا�سيات التي تنه�ض بر�سالة التعليم؛ لأنه ال
بد لطالب العلم من التفرغ ،حتى ال ي�شتغل عن طلب
العلم بطلب امل�ؤونة والتك�سب ،و�إال ف�إنه ال يتمكن
من التعلم واال�ستفادة من �أ�ساتذته .والغالب فيمن
يت�صدى للعلم تعلم ًا وتعليم ًا يكونون من الفقراء،
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ومن املجاالت التي ميكن �أن ي�ؤدي الوقف فيها
دور ًا تنموي ًا يف هذا اجلانب ما يلي:
 -1الوقف على الأ�ساتذة وطالب العلم يف
اجلامعات واملعاهد العليا ،بوقف العقارات �أو
املنقوالت ذات الغلة اجليدة ،فتجعل هذه الغلة
رواتب للأ�ساتذة ،ونفقات لطالب العلم .وميكن
�أن يوفر لهم من هذه الأوقاف و�سائل للنقل
والرتحيل ،وهذا ي�ؤدي دور ًا مهما يف تهيئة
الأ�ستاذ والطالب للت�صدي للعلم والتفرغ له،
وعدم الإن�شغال بالتك�سب ل�سد احتياجاتهم.
 -2تخ�صي�ص جزء من الأوقاف يجعل للمنح
الدرا�سية التي توجه لطائفة من �أبناء امل�سلمني
ليتلقوا يف جامعات الدول الإ�سالمية �أنواع
العلوم املختلفة ال �سيما العلوم ال�شرعية
والعربية ،ويف املقابل تخ�صي�ص جزء من
هذه الأوقاف البتعاث فئة من �أبناء امل�سلمني
لتلقي تعليم فني �أو مهني ال يوجد مثيله يف
اجلامعات واملعاهد العليا يف بالد امل�سلمني؛
ك�أنواع التخ�ص�صات الطبية �أو النف�سية �أو
االجتماعية �أو الع�سكرية �أو غريها من املجاالت
التي ال مثيل لها يف بالد امل�سلمني.60
 -3وقف العقارات التي ميكن ا�ستغاللها لو مل
ت�ستثمر؛ ك�أن يوقف �أر�ض ًا لتكون �سكن ًا
للأ�ساتذة �أو طالب العلم ،ويتم بالطرق
اال�ستثمارية املعروفة� ،أو يوقف مباين جاهزة
جتعل �سكن ًا لهم� ،أو يكون خم�ص�ص ًا لفئة معينة
منهم كاملحتاجني والفقراء �أو الغرباء �أو ما
�أ�شبه ذلك ،وكل ما �أعان على طلب العلم و�سد
حاجات املعلمني واملتعلمني فهو بر وقربة ،وقد
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�صح عن النبي عليه ال�صالة وال�سالم �أنه قال:
«من جهز غازي ًا فقد غزا» 61فيكون ملن �شارك
بوقفه يف �سد حاجة طالب العلم �أجر َم ْن طلب
العلم.
 -4الوقف على املنقوالت التي ت�ساهم يف �سد
حاجة الأ�ساتذة وطالب العلم وترفع من كفاءة
�أدائهم :كتجهيز املكاتب للأ�ساتذة و�أع�ضاء
هيئة التدري�س باجلامعات واملعاهد العليا،
وجتهيز القاعات الدرا�سية للطالب ،وجتهيز
املختربات واملعامل بالأدوات والأجهزة
املختربية ،وتوفري �أجهزة احلا�سب الآيل،
والو�سائل التعليمية التي ت�ساعد �أع�ضاء هيئة
التدري�س والطالب يف تطوير العملية التعليمية
مبا يتالءم مع معطيات التقنية احلديثة.
 -5وقف املن�ش�آت العالجية �أو املعامل والور�ش
الهند�سية للجامعات �أو املعاهد التي ت�ضم
تخ�ص�صات علمية تطبيقية كالطب والبيطرة
وال�صيدلة والهند�سة ،حتى ت�ساعد يف التعليم
والتدريب لطالب العلم ،وتطوير �أداء الأ�ساتذة
و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف هذه املجاالت ،وقد
ت�ؤدي دور ًا �آخر يف اجلانب الإن�ساين بتقدمي
العالج واال�ست�شارات الهند�سية ملن يحتاجه ،
وكال الأمرين مق�صود وم�شروع.
	�أما اجلامعات واملعاهد العلمية التي تخت�ص
بدرا�سة العلوم ال�شرعية �أو النظرية فتكون
هذه املن�ش�آت لتقدمي اخلدمات ملن�سوبيها من
�أ�ساتذة وطالب.
والدور التنموي الذي يحققه الوقف يف
هذا املجال ظاهر ًا �سواء يف جمال التعليم
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والتدريب والنمو املعريف� ،أو تقدمي اخلدمات
للأ�ساتذة وطالب العلم ،مما يحقق لهم و�ضع ًا
مالئم ًا لتلقي العلوم والإبداع فيها.
وقد كان للوقف يف ال�سابق �أثر يف هذا
النوع من التخ�ص�صات؛ فقد �أن�شئت كلية
طب دار ال�شفاء عام 875هـ ب�أموال وقفية،
احتوت على م�ست�شفى تعليمي وعلى �إ�سكان
و�إعا�شة للأ�ساتذة وطالب العلم ،وكذلك كلية
طب املدر�سة امل�ستن�صرية فقد كانت بها �أوقاف ًا
كثرية منها قاعات للمحا�ضرات والدرا�سة،
وكرا�س للتخ�ص�صات الدقيقة.62
ٍ
 -6الوقف على الو�سائل والأجهزة التي حتتاجها
اجلامعات واملعاهد العليا يف تعليم اللغات
لغري الناطقني بها ،وتعليم املعاقني وذوي
الإحتياجات اخلا�صة ،فقد وفرت املكت�شفات
احلديثة نوع ًا من الو�سائل التي ميكن من
خاللها تو�صيل املعلومات لهذه الفئة م�ساهمة
يف موا�صلة تعليمهم .وهذا جانب مهم من
اجلوانب التي ت�ؤدي دور ًا يف التنمية ،ويف
الوقت نف�سه هو من الإح�سان �إىل هذه الفئة
وامل�شاركة يف رفع املعاناة عنهم.
املطلب الثالث
�أثر الوقف يف �إن�شاء املكتبات
ودعم حركة الت�أليف
الكتب واملكتبات من �أهم و�سائل املعرفة
التي تبناها الإن�سان منذ القدم ،وقد قامت بدور
كبري يف ن�شر العلم واملعرفة ،و�أ�سهمت يف تنمية
املجتمع ،وتنمية قدرات �أفراده ،ولذا ف�إن وقف
الكتب واملكتبات قد نال ق�سط ًا وافر ًا من العناية من
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�أفراد املجتمع خالل الع�صور ال�سابقة ويف الوقت
احلا�ضر.63
وال يخفى �أن التطور الذي ت�شهده العملية
التعليمية �شمل كل ما يتعلق باجلامعات واملعاهد
العليا ووحداتها ومنها املكتبة ،حيث تطورت
الأ�ساليب الفنية والإدارية والعلمية للمكتبة ،حتى
يف جمال الإن�شاء حيث �أ�صبحت هنالك معايري
و�ضوابط لإن�شائها ،كل ذلك لالرتقاء مب�ستوى
خدماتها التي تقدمها للقراء والباحثني ،ولذلك
ف�إن الوقف ميكن �أن ي�سهم بدور فاعل يف �إن�شاء
املكتبات عرب املجاالت الآتية:
 -1وقف من�ش�آت تكون مكتبة عامة �أو ملحقة
بجامعة �أو معهد علمي� ،أو مكتبة متخ�ص�صة
يف �أحد الأق�سام العلمية ،ويتم جتهيزها
ال�ستيعاب الكتب وا�ستقبال القراء والباحثني
من قبل الواقف� ،أو مما يوقف عليها� ،أو بدعم
حكومي� ،أو با�ستغاللها والت�صرف من قبل
الواقف فيها ال�ست�صالحها لذلك.
 -2الوقف على �إن�شاء املكتبات ،ب�أن يخ�ص�ص
الواقف عقار ًا �أو �أر�ض ًا ميكن ا�ستثمارها� ،أو
منقو ًال له غلة ،وي�صرف من غلة هذا الوقف
على �إن�شاء املكتبات وذلك بتخ�صي�ص الواقف
و�شرطه� ،أو بنا ًء على ر�أي من له النظر على
هذه الأوقاف ،وهذا النوع من الأوقاف �أكرب
نفع ًا؛ لأنه ميكن ا�ستثماره ملدة طويلة ينفق من
منائه على �إن�شاء مكتبات متعددة.
 -3وقف املنقوالت التي تدخل يف �إن�شاء املكتبات:
كالأدوات الكهربائية و�أجهزة التكييف،
والطابعات و�أجهزة الت�صوير ،و�أدوات
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التخزين والتجليد ،والتجهيزات التي حتتاجها
املخطوطات النادرة والقدمية للمحافظة عليها،
وغريها مما يدخل يف الإن�شاءات.
 -4الوقف على �صيانة وت�شغيل املكتبات �أو ترميم
القدمي منها� ،أو تطوير املكتبات التي يحقق
بنا�ؤها احلايل �أهداف املكتبة ،ورغبة القراء
والباحثني بالن�سبة للمباين �أو التجهيزات �أو
طرق العر�ض �أو الت�صنيف �أو ما �أ�شبه ذلك .
 -5وقف الربامج احلا�سوبية واملكتبات
الإلكرتونية ،وميكن تطوير هذه الربامج عرب
الوقف لإيجاد مئات الآالف من الكتب كمراجع
وب�آليات بحث الكرتونية تخدم الباحثني
والقراء.
اخلامتة
احلمد لله الذي بنعمته تتم ال�صاحلات
وتنال املكرمات ،فيما يلي �أهم النتائج والتو�صيات
التي خل�ص �إليها من خالل هذا البحث:
�أو ًال :النتائج:
 -1الوقف وال ّتحبي�س وال ّت�سبيل مبعنى واحد،
وهو لغة :احلب�س واملنع� ،أما ا�صطالحا فهو:
حب�س الأ�صل وت�سبيل الثمرة.
 -2نظام الوقف نظام �إ�سالمي �أ�صيل ،يدل على
م�شروعيته القر�آن ،وال�سنة ،وعمل ال�صحابة،
والإجماع ،والقيا�س.
 -3للوقف مق�صدان :مق�صد عام ،هو �إيجاد مورد
دائم وم�ستمر لتحقيق غر�ض مباح من �أجل
م�صلحة معينة .ومقا�صد خا�صة :منها امتثال
�أمر الله ـ �سبحانه وتعاىل ـ بالإنفاق والت�صدق
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يف وجوه الرب ،واملحافظة على املال ،وحمايته
من الإ�سراف والت�صرف فيه
�	-4إ�سهام الوقف يف خدمة املجال التعليمي يف
تاريخ الإ�سالم منذ القرن الثالث الهجري،
وكذلك فيما قبله من الع�صور.
 -5يعد الوقف �أهم مورد من موارد امل�ؤ�س�سات
التعليمية ،و�سبب ًا رئي�س ًا يف �إزدهار احل�ضارة
الإ�سالمية ،وميكن �أن يقوم بالدور نف�سه يف
�أي ع�صر من الع�صور �إذا توفرت له الأ�ساليب
الداعمة لنجاحه.
 -6الأهمية البالغة ال�ستثمار الأموال الوقفية،
و�ضرورة ا�ستخدام كل ال�سبل والو�سائل
التي ت�ؤدي �إىل زيادة فاعلية الوقف ودوره
يف التنمية ،و�أهمية و�سائل الإعالم يف �أداء
هذا الدور.
ثاني ًا :التو�صيات:
 -1ال�سعي �إىل الإفادة من الآراء الفقهية املو�سعة
يف امل�سائل املت�صلة بطبيعة الأ�صول املوقوفة
و�ضوابط تثمريها ،والعمل على �إيجاد ت�أ�صيل
�شرعي لها ،كامل�سائل املتعلقة بوقف النقود
ووقف امل�شاع وا�ستبدال الوقف وما �إىل
ذلك.
 -2الإهتمام بالأ�ساليب اجلديدة لإدارة ال�ش�ؤون
املالية واال�ستثمارية للوقف ،وذلك بتوفري
الكوادر الفنية امل�ؤهلة.
 -3توجيه هيئات الأوقاف �إىل �إيجاد �آلية �إ�سالمية
دولية ت�سهم يف حل م�شكلة متويل القطاع
الوقفي.
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 -4العمل على تفعيل دور الوقف يف اجلامعات
واملعاهد العليا وذلك من خالل االهتمام
باجلانب البحثي والأكادميي.
 -5تخ�صي�ص موارد مالية للدرا�سات والأبحاث
املتعلقة بتنمية الأوقاف يف اجلامعات واملعاهد
العليا.
�	-6أن يكون لإحتاد جامعات العامل الإ�سالمي
وبع�ض امل�ؤ�س�سات الوقفية اخلريية دور
ريادي يف العمل على تخ�صي�ص موارد وقفية
خا�صة باجلامعات واملعاهد العليا ،بحيث
ت�شمل وتغطي م�ساحات وا�سعة من امل�ؤ�س�سات
التعليمية يف العامل الإ�سالمي.
 -7ال�سعي ال�ستقطاب القطاع اخلا�ص ال�ستثمار
الأموال املوقوفة ،وميكن التوا�صل لتحقيق
هذا الغر�ض عن طريق عقد لقاءات مع رجال
الأعمال ،و�أ�صحاب ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
لبحث مدى �إ�سهامهم يف خدمة الوقف على
اجلامعات واملعاهد العليا.
 -8التن�سيق والتعاون بني وزارة التعليم العايل
والوزارات التي ميكن من خاللها الت�أثري يف
الأو�ساط املختلفة ،لو�ضع ا�سرتاتيجية ميكن
العمل من خاللها خلدمة موارد اجلامعات
بالأوقاف ،وا�ستحداث �آلية لتفعيل دور
الأوقاف القائمة واملنتظرة ،حتى ت�ؤدي دور ًا
مهم ًا يف تنمية موارد اجلامعات ،يتم من
خاللها الإفادة من اخلربة الإعالمية وتوظيفها
يف خدمة الهدف الأ�سا�س ،وهو تن�شيط الوقف
للإ�سهام بدوره يف املوارد املالية للجامعات
واملعاهد العليا.
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دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة الرابعة1407 ،ه1987-م.)1440/4( ،
 -7املب�سوط � ،شم�س الأئمة �أبو بكر حممد بن �أحمد ال�سرخ�سي ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة الأوىل1421 ،هـ2001-م.)27/2( ،
 -8مواهب اجلليل يف �شرح خمت�صر خليل ،حممد بن حممد بن عبدالرحمن احلطاب،
طبعة دار الفكر ،الطبعة الثالثة ،عام1412هـ1992-م.)18/6( ،
 -9حتفة املحتاج يف �شرح املنهاج� ،أحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي ،طبعة دار
�إحياء الرتاث العربي (.)235/6
 -10املقنع يف فقه �إمام ال�سنة �أحمد بن حنبل ال�شيباين ،موفق الدين �أبو حممد عبد الله
بن �أحمد بن حممد بن قدامة املقد�سي ،حتقيق :حممود الأرنا�ؤوط ،ويا�سني حممود
اخلطيب،الطبعة الأوىل ،عام1421هـ2000-م (.)307/2
� -11سنن الن�سائي ،للإمام �أبي عبدالرحمن �أحمد بن �شعيب الن�سائي ،كتاب الأحبا�س،
باب حب�س امل�شاع ،ح(� )3607إ�شراف ومراجعة� :صالح بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ.
طبعة :دار ال�سالم بالريا�ض ،الطبعة الثانية ،عام 1421ﻫ.
 -12حما�ضرات يف الوقف ،حممد �أبو زهرة ،الطبعة الأوىل ،عام1391هـ1971-م)45 - 44( ،
( ) مغنى املحتاج حممد اخلطيب ال�شربيني ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة الأوىل،
1418هـ1997-م ( ، )376/2املغنى ،موفق الدين عبد الله بن قدامة ،دار �إحياء
الرتاث العربي ،بريوت ،الطبعة الأوىل1405 ،هـ1985-م.)185/8( ،
 -13املغنى ابن قدامة (.)185/8
 -14الفواكه الدواين �شرح ر�سالة ابن �أبي زيد القريواين� ،أحمد بن غنيم بن �سامل
النفراوي املالكي ،طبعة دار الفكر.)224/2( ،
 -15ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار ،حممد بن علي ال�شوكاين ،دار ابن حزم
للطباعة والن�شر ،الطبعة الأوىل ،عام1425هـ2004-م.)313/3( ،
 -16للوقوف على تف�صيل �آراء الفقهاء يف ذلك راجع الآتي :الأم،حممد بن �إدري�س ال�شافعي،
دار الفكر للطباعة والن�شر ،بريوت -لبنان ،عام1410هـ ،)275-274/1( ،املدونة
الكربى ،مالك بن �أن�س الأ�صبحي ،رواية �سحنون بن �سعيد التنوخي ،)15/6(،ال�شرح
الكبري على منت املقنع ،عبد الرحمن بن حممد بن �أحمد بن قدامة املقد�سي،)85/6( ،
املب�سوط،حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل ال�سرخ�سي،دار املعرفة،بريوت-لبنان)27/12( ،
،الإ�سعاف يف �أحكام الأوقاف� ،إبراهيم بن مو�سى بن علي الطرابل�س(�ص.)3
 -17خا�ض الفقهاء يف حتديد موقف الإمام �أبي حنيفة من م�شروعية الوقف  ،وقد حرر
العالمة ظفر �أحمد العثماين التهانوي رحمه الله قول احلنفية يرجع �إليه يف� :إعالء
ال�سنن العالمة ظفر �أحمد العثماين. )117-116/13( ،
� -18صحيح البخاري  ،حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبدالله البخاري اجلعفي  ،املحقق  :د.
م�صطفى ديب البغا  ،دار ابن كثري  ,اليمامة  ،بريوت . )530/2(،
�	-19أخرجه م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الو�صية ،باب :الوقف ،ح(.)1633
 -20فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،للحافظ ابن حجر الع�سقالين ،طبعة املطبعة
ال�سلفية يف (.)401 – 400 / 5
� -21صحيح الإمام م�سلم � ، )73/5( ،سنن �أبي داود (. )77/ 3م�سند الإمام �أحمد
(.)438/14
 -22اخرجه البخاري يف �صحيحه ( ،)57/6ح( ،)2853والإمام �أحمد يف م�سنده،
(.)374/2
�	-23أحكام الوقف على الذرية  ،حممّد عبد الرحيم اخلالد (.)87-78/1
 -24الأحكام الفقهية والأ�س�س املحا�سبية للوقف د .عبد القادر �أبوغدة ،د .ح�سني �شحاته
(�ص .)48
 -25بحث بعنوان :الوقف و�أثره يف بناء احل�ضارة الإ�سالمية ،الدكتور عبد احلق
حمي�ش ـ �أ�ستاذ ال�شريعة  /جامعة ال�شارقة (�ص.)24
 -26الوقف وبنية املكتبة العربية،د.يحيى حممود �ساعاتي ،الطبعة الأوىل ،عام 1408هـ،
مركز امللك في�صل ،الريا�ض (�ص .)9
�	-27أحكام الوقف يف ال�شريعة الإ�سالمية د .حممد الكبي�سي  ،137/1مقدمة درا�سة كتاب
الوقوف من م�سائل الإمام �أحمد د .عبدالله زيد .66/1
� -28صحيح الإمام م�سلم ب�شرحه للنووي � .113/16إكمال التوثيق
� -29صحيح البخاري مع �شرحه فتح الباري ( ،)387/5و�صحيح م�سلم مع �شرحه
للنووي (� . )86/11إكمال التخريج
 -30الإ�سعاف يف �أحكام الأوقاف لإبراهيم الطرابل�سي (�ص.)9
 -31مفتاح الدراية لأحكام الوقف والعطايا للم�ست�شار يو�سف �إ�سحق النيل (�ص. )18
 -32جملة البحوث الإ�سالمية العدد ( ، )36بحث د� .أحمد عبد الله بن �أحمد الزيد (�ص

 207وما بعدها).
 -33كتاب العلم لل�شيخ العالمة حممد العثيمني رحمه الله (�ص ،)127والوقف و�أثره يف
تنمية موارد اجلامعات ،د�.سليمان عبدالله بن حمود �أبا اخليل ،مطبعة جامعة الإمام
حممد بن �سعود ،الريا�ض ،الطبعة الأوىل ،عام1425هـ�( ،ص 29وما بعدها).
�	-34أخرجه الإمام م�سلم يف �صحيحه ،كتاب الو�صية ،باب :ما يلحق الإن�سان من الثواب
بعد وفاته ،ح(.)3092
 -35هذا احلديث �أخرجه ابن ماجة يف املقدمة ،باب ثواب معلم النا�س اخلري،)88/1( ،
ح( ،)242وابن خزمية من هذا الوجه ،يف �صحيحه يف ال�صدقات والأحبا�س ،باب
ف�ضائل بناء ال�سوق لأبناء ال�سابلة ،وحفر الأنهار لل�شارب ، )121/4(،ح(،)2490
وقال املنذري يف الرتغيب �إ�سناده ح�سن.)58/1( ،
�	-36أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب :قوله تعاىل"ويف الرقاب
والغارمني ويف �سبيل الله الله" ح( ،)1399وم�سلم يف �صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب:
تقدمي الزكاة ومنعها ،ح(.)983
 -37تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان ،ت�أليف :عبد الرحمن بن نا�صر بن ال�سعدي،
حتقيق :عبد الرحمن بن معال اللويحق ،ن�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة،الطبعة الأوىل ،عام1420هـ،
( .)341/1لقوله تعاىل يف �سورة التوبة (�إمنا ال�صدقات للفقراء وامل�ساكني).
 -38هذه م�س�ألة خالفية بني الفقهاء ولكن الراجح جواز الوقف على املنقوالت ال�سيما يف
ع�صرنا احلا�ضر وذلك حلاجة الأمة �إليه.
 -39الفروع� ،شم�س الدين �أبي عبدالله حممد بن مفلح،طبعة عامل الكتب ،بريوت -لبنان،
الطبعة الرابعة ،عام1405هـ ،)596/4( ،ك�شاف القناع على منت الإقناع ،من�صور بن
يون�س بن �صالح الدين ابن ح�سن بن �إدري�س البهوتى ،طبعة :دار الكتب العلمية،
بريوت -لبنان. )275/4( ،
 -40رد املحتار على الدر املختار املعروف ،حممد �أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين ،دار
الفكر-بريوت ،الطبعة الثانية ،عام1412هـ.)366/4(،
 -41ك�شاف القناع للبهوتي (. )275/4
 -42املب�سوط لل�سرخ�سي (.)33/12
 -43حا�شية اخلر�شي على خمت�صر خليل ومعه حا�شية العدوي� ،أبوعبدالله حممد
اخلر�شي ،املطعبة الأمريية الكربى ،عام1317هـ ،الطبعة الثانية.)80/7(،
� -44سنى املطالب يف �شرح رو�ض الطالب ،لزكريا بن حممد بن زكريا الأن�صاري ،طبعة،
دار الكتاب الإ�سالمي.)575/1( ،
 -45املغني ( ،)191/6الفروع (.588/4
 -46املب�سوط ( ،)33/12حا�شية ابن عابدين(� ،)293/4شرح اخلر�شي(،)80/7
الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،عالء الدين �أبي احل�سن املرداوي ،حتقيق:
حامد املفتي ،طبعة مكتبة ال�سنة املحمدية ،م�صر ،الطبعة الأوىل ،عام1347هـ،
( ،)64/7ك�شاف القناع(.)275/4
�	-47أخرجه البخاري يف �صحيحه  ،كتاب الزكاة ،باب :ال �صدقة �إال عن ظهر غنى
( ، )519-518/2ح(. )1361
 -48الأوقاف الإ�سالمية ودورها احل�ضاري  ،د.عبدالرحمن ال�ضحيان (�ص.)88
 -49حا�شية ابن عابدين( ،)363/4مواهب اجلليل( ،)24-23/6حا�شية
اخلر�شي( ،)80/7املغني البن قدامة(.)234/8
 -50الوقف و�أثره يف تنمية موارد اجلامعات (�ص. )354
 -51انظر :نحو �صياغة م�ؤ�س�سة الدور التنموي للوقف ،د.حممد بوجالل (�ص.)66
 -52دور الوقف يف دعم و�سائل الإعالم الإ�سالمي ومتويلها ،د.حممد اخلرعان�( ،ص.)33
دور الإعالم يف توعية اجلمهور بالوقف ،د.حممد احليزان (�ص.)19
 -53الواقع املعا�صر للأوقاف يف اململكة العربية ال�سعودية و�سبل تطويرها ،د.عبد الله
�أحمد الزيد (�ص. )12
 -54ال�صيغ احلديثة ال�ستثمار الوقف ،د.العليوي (�ص. )31-30
 -55ال�صيغ احلديثة ال�ستثمار الوقف و�أثرها يف دعم االقت�صاد ،د.را�شد بن �أحمد العليوي،
بحث مقدم �إىل ندوة مكانة الوقف و�أثره يف الدعوة والتنمية�( ،ص. )31-30
 -56برج القر�آن بجامعة القر�آن الكرمي والعلوم الإ�سالمية :هو وقف لتدري�س مقرر مادة
القر�آن الكرمي ،حيث ي�ضم �أكرث من ثالثني حلقة ،وكل حلقة ت�ستوعب �أكرث من ع�شرة
دار�س ،حيث يقام يف اليوم الواحد ثمان حلقات ،وقد �شيد هذا الوقف على نفقة م�ؤ�س�سة
عيد بن ثاين اخلريية بدولة قطر ،وكان هذا امل�شروع �ضمن م�شروعات نفري اجلامعة
الذي قام علي يد مدير اجلامعة ال�سابق الأ�ستاذ الدكتور�:إبراهيم نورين �إبراهيم.
 -57الإميان واهتمام الوقف بالعلم والتعليم ،د�.أحمد بن حممد املغربي ،بحث مقدم �إىل
ندوة مكانة الوقف و�أثره يف الدعوة والتنمية املنعقدة يف مكة املكرمة�( ،ص.)46
 -58البداية والنهاية ،احلافظ عماد الدين ابن كثري الدم�شقي ،حتقيق :عبدالله الرتكي،
دار هجر -القاهرة ،الطبعة الأوىل ،عام1417هـ.)213/17( ،
 -59الوقف والبحث العلمي كا�ستثمار� ،أ.د .حم�سن احلازمي (�ص. )6
�	-60أخرجه البخاري يف �صحيحه ،كتاب اجلهاد ،باب :ف�ضل من جهز غازيا ،او خلفه
بخري ،ح( ،)2688وم�سلم يف كتاب الإمارة ،باب :ف�ضل �إعانة الغازي يف �سبيل
الله مبركوب وغريه ،وخالفته يف �أهله بخري ،ح( ،)1895من حديث زيد بن خالد
اجلهني ر�ضي الله عنه.
 -61الوقف يف خدمة البحث العلمي ،د.نا�صر التومي ،بحث مقدم �إىل ندوة مكانة الوقف
و�أثره يف الدعوة والتنمية�( ،ص. )13
 -62الوقف وبنية املكتبة العربية ،د .ال�ساعاتي (�ص ،)34الوقف واملجتمع ،د.ال�ساعاتي
(�ص.)39
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من �أهمها :حتتاج هذه ال�صيغة امل�صرفية �إىل دعم
�إعادة ثقهوالتي تكاد تكون انعدمت يف التطبيق
العمليامل�صرفيال�سوداين.

امل�ستخل�ص
هدفت الدرا�سة �إىل �إبرازمعرفة �صيغة
عقد امل�ضاربة امل�صريف وم�شروعيته ،وتطبيقاته
امل�صرفيةبغر�ض ت�أ�صيله والو�صول للخدمة
امل�صرفية التي ي�ستفاد منها يف تن�شيط التمويل
والتجارة واال�ستثمار امل�صريف .وتبدو �أهمية
الدرا�سة يف �أن عقد امل�ضاربة امل�صريف ميثل املخرج
ال�شرعي لتوفري ال�سيولة النقدية للأفراد .وتتمثل
م�شكلة الدرا�سة يف �أن انعقاد �صيغة عقد امل�ضاربة
مبنى على املخاطرة ،ولهذا ف�إن العامل يف امل�ضاربة
ال ي�ضمن ر�أ�س املال ،لأن امل�ضارب �أمني ال ي�ضمن
الإ بالتعدي والتفريط.،وافرت�ضت الدرا�سة عدة
فر�ضيات من بينها� :أن حركة الت�أ�صيل ال�شرعي
تتوا�صل وتتطور ل�صناعة م�صرفية متطورة ،من
بينها عقدامل�ضاربة امل�صرفية ،الذي ميثل ال�صيغة
التمويلية حلل كثري من و�سائل التمويل امل�صرفية
يف جماالت التجارة وال�صناعة .وتو�صلت نتيجة
الدرا�سة �إىل عدة نتائج من �أهمها :تعد امل�ضاربة
من �أهم الأدوات اال�ستثمارية يف النظام املايل
الإ�سالمي ،والتي ميكن �أن تقوم بدور فعال،وهي
�إحدى �صيغ اال�ستثمار التي �شرعها الإ�سالم
و�أباحها تي�سريا للنا�س حتى ي�ستفيد �صاحب
املال الذي ال ميلك القدرة على ا�ستثماره من كفاءة
العامل الذي ميتلك اخلربة وال يتوافر لديه املال،
فيتحقق نتيجة هذا التعاقد والتعاون بني الطرفني
منافع كثرية .و�أو�صت الدرا�سة بعدة تو�صيات

البنوك الإ�سالمية جمموعة من ال�صيغ التمويلية
طويلة الأجل على الأفراد لإقامة امل�شاريع منها ما
ي�صاحبه م�شاركتها يف ملكية هذه امل�شروعات
�سواء مبقدار امل�ساهمة يف امل�شروع �أو على ح�سب
ما مت االتفاق عليه عند التعاقد ،هذه امل�شاركة حتقق
عوائد هذه امل�شروعات �أرباحا كانت �أم خ�سائر .لذا
تعد هذه ال�صيغة من �أخطر �صيغ التمويل الإ�سالمي
خماطرة� ،إال �أنها �أكرث فعالية يف حتقيق التنمية،
وتعترب بديل �شرعي للربا املحرم ،وهي �صيغة
�شرعية للمتاجرة ي�شرتك فيها ر�أ�س املال مع العمل
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مقدمة
	�أ�صبحت البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية تلعب
دور ًا مهم ًا يف احلياة العلمية ،ولها دو ٌر كبري ًا
يف الن�شاط التجاري ،بل �أ�صبحت تقوم بوظائف
�أ�سا�سية �أهمها متويل امل�شروعات الكبرية وال�شاملة،
وتطورت هذه ال�صيغ الإ�سالمية ف�أ�صبحت �صناعة
مالية م�شروعة ،فامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ذات
ر�سالة اقت�صادية واجتماعية ،تعمل يف ظل تعاليم
الإ�سالم ،فتقوم بجمع الأموال وتوظيفها يف ظل
ِي
ما �شرعه الله من �أحكام ،قال تعايلُ} :هَو الَّذ
َجَعَللَُكُم الأَْْر َ
َاكِبَِها َوُكلُوا
ض َذلُوالَفاْمُشوا يِفَمن
مِن رْزقِهِ َوإلَِيْهِ النُ
ور{(امللك .)15 :حيث تقدم
ُّش ُ
ِّ

ليحقق ناجت ًا مل�صلحة طريف امل�ضاربة ،فيكون ر�أ�س
املال م�ستمد ًا من �أحد طريف امل�ضاربة وي�سمى رب
املال ،ويكون العمل من قبل الطرف الآخر وي�سمى
العامل �أو امل�ضارب ون�صيب كل منها قدر ًا معلوم ًا
من الربح .فكانت الدرا�سة لعقد امل�ضاربةامل�صريف
لتقدميه للنا�س كبدائل �شرعية كفيلة بتحقيق الرخاء
علي �ضوء الإ�سالم يف حماولة لت�أ�صيل هذا العقد
وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية والقانون.
�أهمية الدرا�سة:
ت�أتى �أهمية املو�ضوع من ناحيتني :الناحية
الأويل :نظرية :وهي تتمثل يف درا�سة عقد امل�ضاربة
امل�صريف وهى:
 .1درا�سة عقد امل�ضاربة امل�صريف درا�سة فقهية،
ملا يتميز به هذا العقد من خ�صو�صية عن �سائر
العقود امل�صرفية الأخرى ،فعقد امل�ضاربة
امل�صريف من العقود التي تقوم على الديون،وهو
�شراكة يف ر�أ�س املال بني امل�صرف والعميل.
 .2درا�سة اخلدمة امل�صرفية التي يقدمها عقد
امل�ضاربة امل�صريف ومقارنتها بال�شريعة
الإ�سالمية والقانون.
الناحية الثانية :تطبيقية :وهي تتمثل يف
درا�سة اخلدمة امل�صرفية التي يقدمها عقد امل�ضاربة
امل�صريف من �أجل الو�صول �إىل �أمرين� :أولهما:
مدى موافقته للعقود ال�شرعية والقانونية.وثانيهما:
�إمكانية جناحه وانت�شاره واال�ستفادة منه .وت�أتى
الأهمية لتناول مو�ضوع عقد امل�ضاربة امل�صريف
من ناحية �شرعية وقانونية ،وماله من �آثارايجابية
يف احلياة االقت�صادية العامة،و�إىل معرفة املعوقات
التي �أدت �إىل �ضعف ا�ستخدام �صيغ التمويل
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الإ�سالمية يف امل�صارف بال�سودان والآثار املرتتبة
على ذلك لينطلق �إىل �أفاق متطورة ومهمة يف احلياة
املعا�صرة التجارية وال�صناعية.
�أهداف الدرا�سة:
تهدف الدرا�سة لتحقيق الأهداف الآتية:
 .1احلاجة �أ�صبحت مهمة لتقييم ومراجعة العقود
امل�صرفية ملعرفة الإجراءات امل�صرفية يف البنوك
يف حماولة لت�أ�صيلها وفق ًا لأحكام ال�شريعة
الإ�سالمية والقانون.
 .2عمل درا�سة كاملة لعقد امل�ضاربة امل�صريف،
وذلك بغر�ض تكييفه الفقهي لتحديد موقعه
من الفقه الإ�سالمي والقانون لتحديد الق�صور
الوارد فيه والتجاوزات وااليجابيات بغر�ض
مراجعة �أ�س�س ال�سالمة الفقهية والقانونية لهذا
العقد امل�صريف.
 .3و�ضع مر�شد ل�صيغة عقد امل�ضاربة امل�صريف
الإ�سالمي وفق الأحكام الفقهية والقانونية،
واال�ستفادة من النماذج املتطورة ل�صيغ
اال�ستثمار ،و�إلزام البنوك يف عملياتها بها،
وذلك لتفادي حدوث املخالفات ال�شرعية يف
تنفيذ العمليات امل�صرفية.
 .4الهدف من هذه الدرا�سة املتوا�ضعة هو جمع
�شيءٍ مما تفرق يف املو�ضوع ،من خالل جمع
مذاهب ال�سلف ،و�أقوال �أهل العلمرحمهم الله
بع�ض امل�سائل ،من بطون الكتب،
تعاىل يف ِ
وم�ضامني الأ�سفار ،فكلُّ اخلري يف اتباعهم.
�	.5إدخال خدمات م�صرفية متطورة تت�ضمن
التكافل االجتماعي املنظموامل�ضاربات امل�شرتكة
لت�سري حاجة النا�س ،ودفع ًا حلاجة الغني
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والفقري ،والله �سبحانه وتعاىل ما �شرع العقود
�إال مل�صالح العباد ،ودفع حوائجهم والتي
تهتم باجلانب الروحي وفق ًا لأحكام ال�شريعة
الإ�سالمية.
�سبب اختيار الدرا�سة:
 .1عدم فهم �صيغة عقد امل�ضاربة امل�صريف ملعظم
املتعاملني بها حيث واجهت تطبيق العقد يف
الواقع العملي بع�ض الإفرازات والثغرات
ملعاجلتها.
�	.2إيجاد �إ�ضافة علمية جديدة للمكتبة الفقهية
والقانونية ولو بالقدر الي�سري يف جمال �أحكام
القوانني امل�صرفية يف معامالت البنوك مقارنة
بال�شريعة الإ�سالمية و�إخراج العقد ب�شكل
متكامل يعالج املو�ضوع من كل جوانبه املختلفة،
لي�ساهم يف اجلهود العملية املتعلقة ب�إحياء فقه
املعامالت ،و�إعماله يف الواقع املعا�صر.
م�شكلة الدرا�سة:
تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف �أن عقد امل�ضاربة
مبنى على املخاطرة ،ولهذا ف�إن العامل يف امل�ضاربة
ال ي�ضمن ر�أ�س املال ،في�صعب تكييفه لأن امل�ضارب
�أمني ال ي�ضمن �إالبالتعدي والتفريط،ويتفرع من
ذلك عدة �أ�سئلة هي:
 .1ما مدى ا�ستجابة امل�صارف ال�سودانية لتطبيق
عقد امل�ضاربة للقيام بالدور الفعال لتمويل
امل�شروعات ال�صناعية والتجارية مبختلف
�أن�شطتها يف الدولة؟.
 .2هل انح�سر التعامل ب�صيغة عقد امل�ضاربة يف
امل�صارف الإ�سالمية ال�سودانية لتحل حملها
عقود و�أدوات �أخرى؟.
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 .3ماهي املعوقات التي �أدت �إىل �ضعف ا�ستخدام
�صيغة عقد امل�ضاربةيف امل�صارف الإ�سالمية
والآثار املرتتبة على ذلك؟
فرو�ض الدرا�سة:
 .1قدمت ال�شريعة الإ�سالمية تعاليم وقوانني
و�أحكام ل�ضبط الأموال وطرق اكت�سابها
و�إيداعها وا�ستثمارها ولها �أ�صولها ،ولها
املرونة لتطبيقها يف واقعنا املعا�صر.
 .2يواجه عقد امل�ضاربة امل�صريف العديد من
امل�شكالت امل�صاحبة لتطبيقه خا�صة يف ظل
التجربة امل�صرفية الإ�سالمية ،وجتربة ال�سودان
على وجه اخل�صو�ص .
 .3حركة الت�أ�صيل ال�شرعي تتوا�صل يف �إطار
�أ�سلمة احلياة امل�صرفية وت�شمل �أن�شطة
وخدمات امل�صارف البديلة للربا املحرم.
 .4املمار�سة امل�صرفية امل�ضبوطة بقواعد ال�شريعة
والقانون ت�ؤدي �إىل تر�سيخ املبد�أ وتطبيق
املعامالت التجارية ال�سليمة.
 .5كرثت احلاجة �إىل امل�ضاربة ،وبرزت احلاجة
�إليها على �أنها �أف�ضل طرق اال�ستثمار حديثا
بعد ظهور امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
 .6عقد امل�ضاربةله القدرة على م�ضاهاة امل�ؤ�س�سات
الربوية وتفوقها عليها ،بعد ما كاد يعم بني النا�س
�أن الربا هو احلل الوحيد مل�شكالت اال�ستثمار
املايل.
 .7امل�ضاربة التي ظهرت على ال�ساحة وتطبيقاتها
امل�صرفية حديثا فيها بع�ض املخالفات ال�شرعية
للم�ضاربة التي عرفها الفقهاء قدمي ًا.
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الدرا�سات ال�سابقة:
بعد الرجوع �إىل عدد من البحوث
والر�سائل اجلامعية املن�شورة وغري املن�شورة،
وجدت عددا من هذه البحوث والدرا�سات التي
تقارب املو�ضوع،ولكن بعد التحقق تبني �أن فرق ًا
بني هذه الر�سائل والأطروحات والبحوث وبني ما
اعتزم كتابته ،وخل�صت ذلك فيالآتي:
 .1بحث بعنوان :القرا�ض �أو امل�ضاربة
امل�شرتكة� ،إعداد الأ�ستاذ الدكتور �أحمد
احلجي الكردي ،من�شور مبجلة جممع الفقه
الإ�سالمي ،العدد الثالث ع�شر 1422هـ ،حيث
�أ�شارتالدرا�سة�إىل عدة �إ�شارات من �أهمها� :أن
امل�ضاربة امل�شرتكة على ما توفره من م�صالح
لأرباب الأموال والعاملني عامة يف نطاق
اال�ستثمار الإ�سالمي ،ف�إنها ال تخلو من حماذير
�شرعية.وهذه الدرا�سة تناولت امل�ضاربة
من ناحية م�شرتكة ومل تناول التطبيقات
امل�صرفية احلديثة لعقد امل�ضاربةيف امل�صارف
الإ�سالمية.
 .2بحث بعنوان :امل�ضاربة امل�شرتكة من �أهم
�صيغ التمويل امل�صريف الإ�سالمي �إعداد
الباحث دكتور عادل �سامل حممد ال�صغري قدمه
فى م�ؤمتر اخلدمات املالية الثانى ،البي�ضاء.
و�أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة
�أهمها� :أن امل�ضاربة امل�شرتكة هي �إحدى �صيغ
التمويل واال�ستثمار امل�ستخدمة يف امل�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية ،وميكن تطبيقها يف م�صرف
الدولة ،باعتبار �أنها تقوم على مبد�أ ال�شراكة.
وقد متخ�ضت عن هذه النتائج بع�ض التو�صيات
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منها�:أن تعود �أمتنا �إىل كِ تاب الله تعاىل و�سنة
ر�سوله �صلى الله عليه و�سلم وتعيد النظر يف
القوانني التجارية واملدنية�.إال �أن الدرا�سة مل
تخ�ص�ص عقد امل�ضاربة �أمنا جاءت لكل �صيغ
التمويل الأخرى.
 .3بحث بعنوان :امل�ضاربة ال�شرعية
وتطبيقاتها احلديثة للدكتور ح�سن الأمني،
النا�شر البنك الإ�سالمي للتنمية املعهد الإ�سالمي
للبحوث والتدريب بحث رقم(1421)11ه.
وتو�صل الباحث �إىل �أنه هنالك عوائق لتطبيق
�صيغة امل�ضاربة يف امل�صارف الإ�سالمية و�أهمها
م�سالة عدم �ضمان امل�ضارب لأموال امل�ضارب
لأن يد امل�ضارب يد �أمانه ،ف�إذا ق�صر امل�ضارب
بالتعدي والإهمال ف�إن امل�صارف الإ�سالمية قد
يعر�ض �أموال امل�ستثمرين لل�ضياع .والدرا�سة
مل تتناول اجلوانب التطبيقية لعقد امل�ضاربةيف
القانون ال�سوداين.
 .4بحث بعنوان :خماطر تطبيق �صيغ
التمويل يف الإ�سالم ،الدكتور ح�سب
الر�سول يو�سف التوم و�آخرين،جامعة
ال�سودان للعلوموالتكنلوجيا ،ون�شريف
جملة العلوم والبحوث ،العدد اخلام�س
�أغ�سط�س2012موركز البحث على �أهم
ال�صيغ الإ�سالمية امل�ستخدمة يف امل�صرف
الإ�سالمي،وهدف البحث �إىل التعرف على هذه
ال�صيغ وميزاتها وعيوبها واملخاطر التي حتيط
بها ،وقد خل�ص البحث �إىل عدد من النتائج
والتو�صيات منها �ضرورة اال�ستفادة من
جتارب الدول ،وبناء مقدرات �إن�شاء ال�صناعة
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امل�صرفية .وتفرتق هذه الدرا�سة عن الدرا�سة
املرادالكتابة فيها �أن هذه الدرا�سة حتدثت عن
عدة �صيغ للتمويل امل�صريف جميعها.
 .5بحث بعنوان :امل�ضاربة بني الفقه والتطبيق
يف امل�صارف الإ�سالمية� ،إعداد الدكتور
الهادي �أحمد حممدح�سن ،ويهدف البحث �إىل
�إيجاد البديل العلمي ملمار�سة العمل امل�صريف.
وميكن لأربابالأموال عن طريقها ا�ستقالل
�أموالهم لفائدة م�شروعة.
 .6وهنالك بع�ض الدرا�سات التي اطلعت عليها ذات
�صلة مبو�ضوع البحث الإ �أنها كلها كانت تدور
عن اجلانب االقت�صادي.
منهج وخطة الدرا�سة:
قد �سرت يف بحثي على طريقة ا�ستخدام
كل من الأ�سلوب اال�ستنباطي واال�ستقرائي .هذا
بالإ�ضافة �إىل جانب منهج الأ�سلوب الو�صفي
التحليلي التاريخي لبع�ض الظواهر يف �سبيل
جمع وحتليل املعلومات املتعلقة مبو�ضوع امل�ضاربة
امل�صريف.
وقد ق�سمت بحثي �إىل �أربعة مباحث على
النحو التايل:
املبحث الأول :مفهوم عقد امل�ضاربة وم�شروعيتها
و�أركانها.
املطلب الأول :تعريف امل�ضاربة.
املطلب الثاين :م�شروعية عقد امل�ضاربة.
املطلب الثالث� :أركان عقد امل�ضاربة.
املبحث الثاين� :أنواع امل�ضاربة و�شروطها
و�أحكامها.
املطلب الأول� :أنواع امل�ضاربة.
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املطلب الثاين� :شروط عقد امل�ضاربة يف الفقه
والقانون.
املطلب الثالث� :أحكام عقد امل�ضاربة يف الفقه
والقانون.
املبحث الثالث :معايري التمويل بامل�ضاربة.
املبحث الرابع :التطبيقات امل�صرفية لعقد
امل�ضاربة.
املبحث الأول
مفهـوم عقد امل�ضاربـة وم�شروعيتها
و�أركانها
وفيه ثالثة مطالب ،املطلب الأول لتعريف
امل�ضاربة ،وفى املطلب الثاين مل�شروعية عقد
امل�ضاربة ،وفى املطلب الثالث لأركان عقد امل�ضاربة،
وذلك على التف�صيل الآتي:
املطلب الأول
تعريف امل�ضاربة
وفيه �أربعة �أفرع ،يف الفرع تعريف
امل�ضاربة لغة ،وفى الثاين لتعريف امل�ضاربة
فيالفقه الإ�سالمي ،وفى الثالث لتعريف امل�ضاربة
يف القانون،وفى الرابع لتعريف عقد امل�ضاربة يف
قانون تنظيم العمل امل�صريف ال�سوداين .وذلك على
التف�صيل الآتي:
الفرع الأول:
تعريف امل�ضاربة لغة:
امل�ضاربة يف اللغة من �ضرب -ي�ضرب –
�ضرب ًا 2.وامل�ضاربة من �ضرب� ،ضربت يف الأر�ض
�أبتغى اخلري من الرزق .3وم�ضاربه ا�سم ،م�صدر
�ضارب ،و�ضارب فعل لي�ضارب م�ضاربة ،فهو
م�ضارب ،واملفعول م�ضارب� ،ضاربه� :ضرب كل
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منهما الأخر ،و�ضارب يف ال�سوق :ا�شرتى يف
الرخ�ص وترب�ص حتى يرتفع ال�سعر ليبيع ،وقد
يهبط فتحدث اخل�سارة .وهى بذلك ميكن القول ب�أن
امل�ضاربة لغة هي م�صدر الفعل الرباعي� :ضارب،
وهو على وزن املفاعلة ،ويدل على ا�شرتاك اثنني
في�أمر مايقال� :ضارب فالن لفالن يف ماله :اجتر
له قيمة ،وله ح�صة معينة من ربحه.وهىبذلك �أن
يعطىالرجل املال ليتجر به على جزء معلوم ي�أخذه
العامل من ربح املال �أي جزء كان يتفقان عليه ثلث ًا
�أو ربع ًا �أو ن�صف ًا .وت�سمى م�ضاربة �أو قرا�ضا.
وهي القرا�ض ،وهى �أن يعطى �أن�سانا من مالك
مايتجر فيه على �أن يكون الربح بينهم.
الفرع الثاين:
تعريف امل�ضاربة يف الفقه الإ�سالمي:
اختلف تعبري الفقهاء حول هذا العقديف
اال�صطالح ال�شرعي ،فعرفه الأحناف 4ب�أنه :عقد
�شركة يف الربح مبال من جانب رب املال وعمل
من جانب امل�ضارب ،وعرفه املالكية :5ب�أنه �إجارة
على املتجر يف مال بجزء من ربح .وامل�ضاربة
عند ال�شافعية :6هي �أن يدفع املالك �إىل العامل
ما ًال ليتجر فيه ،ويكون الربح م�شرتك ًا بينهما.
وامل�ضاربة والقرا�ض مبعنى واحد عند احلنابلة،7
فاللفظ الأول لغة �أهل العراق ،والثاين لغة �أهل
احلجاز ،8فهي عندهم �شركة مبال من جانب،
وعمل من جانب ،وامل�ضارب �أمني ،وبالت�صرف
وكيل ،وبالربح �شريك ،والف�ساد �أجري .9وعرفها
دكتور الزحيليفي م�ؤلفه الفقه الإ�سالميو�أدلته
ال�شرعية :10ب�أنها القرا�ض �أو املعاملة من �أنواع
ال�شركات ،وهى �أن يدفع املالك �إىل العامل ما ًال
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لينجر فيه ،والربح م�شرتك ًا بينهما بح�سب ما
�شرطا ،و�أما اخل�سارة فهي على رب املال وحدهوال
يتحمل العامل امل�ضارب من اخل�سارة.
مما تقدم عقد امل�ضاربة فيالفقه الإ�سالمي
عقد بني اثنني يت�ضمن �أن يدفع �أحدهما للآخر
ما ًال ميلكه ليتجر فيه بجزء �شائع معلوم من الربح
كالن�صف �أو الثلث �أو نحوهما ب�شرائط خم�ص�صة.
وظاهر �أن هذا املعنى يطابق املعنى اللغوي �إال �أنه
مقيد بال�شروط التي جتعل العقد �صحيح ًا �أو فا�سد ًا
يف نظر ال�شارع .وهي القرا�ض ،وهى يف لغة �أهل
العراق ت�سمى م�ضاربة وفى لغة احلجاز ت�سمى
قرا�ضا ،وهو م�شتق من القر�ض وهو القطع ،وهي
�أن يدفع املالك �إىل العامل ماال ليتجر فيه ،ويكون
الربح م�شرتك ًا بينهما ما بح�سب ا�شرطا ،و�أما
اخل�سارة فهي على رب املال وحده ،واليتحمل
العامل امل�ضارب من اخل�سارة �شيئا و�إمنا يخ�سر
عمله وجهده.
الفرع الثالث:
تعريف امل�ضاربة يف القانون:
يف القانون الو�ضعي �شركات الأ�شخا�ص
التجارية وهى �شركات الت�ضامن و�شركة التو�صية
الب�سيطة و�شركة املحا�صة هي �شركة امل�ضاربة،
ح�سب ما تق�ضيه م�صلحة النا�س وطبيعة التطور11.
وعرف القانون ال�سوداين امل�ضاربة باعتبارها
�شركة ب�أنها(:عقد يتفق مبقت�ضاه رب املال على
تقدمي ر�أ�س املال وامل�ضارب بال�سعي والعمل
ابتغاء الربح).12فالقانون املدنيال�سوداين عرف
عقد امل�ضاربة ب�أنه عقد �شركة بني رب املال الذي
يقدم ر�أ�س املال ،وامل�ضارب الذي ي�سعى بالعمل
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ابتغاء الربح ،و�أهم ما يف الأمر �أن ي�سلم ر�أ�س مال
امل�ضاربة �إىل �إحدى امل�صارف ،و�أن يكون ح�صة
كل من �أطراف امل�ضاربة معلومة و�شائعة .ف�إن
�شركات الأ�شخا�ص التجارية يف القانون الو�ضعي
تعترب جميعها يف اجلملة من قبيل �شركة امل�ضاربة
يف الفقه الإ�سالمي مع اختالف بع�ض الإحكام بني
القانون وال�شريعة ح�سبما تق�ضيه م�صلحة النا�س
وطبيعة التطور.
الفرع الرابع:
تعريف امل�ضاربة يف قانون تنظيم العمل
امل�صريف ال�سوداين:
يف �شركات الأموال �أو �شركات امل�ساهمة
كما هو احلال يف ال�سودان ف�إن قانون تنظيم العمل
امل�صريف ال�سوداين 2003م� 13أعترب كل امل�صارف
�شركات م�ساهمة عامة ،يكون العمل يف مالها عادة
لغري �أرباب الأموال فيها �أن تعد من قبيل القر�ض،
يكون عمل املدير فيها قرا�ضا كما يرى الفقهاء
املعا�صرين ،14والأدق �أن يعترب عمله من باب
التوظف ،فهو يعمل ب�أجر بحكم التوظف ال بحكم
امل�شاركة ،وال مانع �شرعا يف �شركات امل�ساهمة
من اعتبار مدير ال�شركة �أجري ًا موظف ًا على العمل.
ومل يعرف قانون تنظيم العمل امل�صريف 1991م
امللغى 15والذي مت تعديله يف عام 2004م 16عقد
امل�ضاربة تعريفا �صريح ًا بل اعتربها من عقود
ال�صيغ القائمة على الديون ،وهى من الإعمال
امل�صرفية التي �سمح قانون تنظيم العمل امل�صريف
مبزاولتها �ضمن الإعمال امل�صرفية حيث جاء
يف املادة الرابعة يف الفقرة( )1يف البند(�أ) من
القانون� 17ضمن االقرتا�ض حيث عرف االقرتا�ض
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ب�أنه من الأعمال امل�صرفية وهو جمع �أو ا�ستالم
النقود� ،أو الت�سليف ومنح القرو�ض والتمويل
ب�ضمان �أو بدون �ضمان .كما ي�سمح للم�صرف يف
الدخول يف عقود امل�ضاربة.
املطلب الثاين
م�شروعية امل�ضاربة
امل�ضاربة م�شروعة بالكتاب وال�سنة والإجماع:
	�أما الكتاب قوله تعاىلَ}:و َ
ونيَْ
ضرِبُ َ
آخُر َ
ون
لأَْ
ضيَْبَتُغ َ
لل{(املزمل )20 :وقوله
ر
ون مِنَفْضِل ا ِ
ْ
يِف ا ِ
َ
َاٌح أن تَْبَتُغواْ َفْ
ضالً من
س َعَليُْكْم ُجن
تعاىل}:ليْ َ
ِّ

هَّ ِّ
َّربُكْمَفإَِذاَأَفْ
اتَفاْذُكُرواْ الل ِع َ
ند
ضتُم مْن َعَرَف ٍ
ِّ
مْالَْشَعر حَْ
الَرامِ{(البقرة )198 :وحتت قوله تعاىل}:يَا
ِ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َكْم بِالَْباِطِل
ِين آَمنُواْ التَأكلُواْ أْمَوالَكْمبَيْن
أيَُّها الَّذَ
تارةً َعنتَراض م ُ
إَّال َأنتَُ
ون َ
نكْم َوَالتَْقتُلُواْ
َ
ك
َ
َ
ِ
ٍ
جِ
ًِّ
َ
هّ
َأُنفَسُكْم إَِّن اللَك َ
انبُِكْم َرِحيما{(لبقرة )29 :فهذه

الآيات بعمومها تتناول �إطالق العمل يف املال
بامل�ضاربة .وامل�ضارب :ي�ضرب يف الأر�ض يبتغى
من ف�ضل الله عز وجل ،وقوله �سبحانه وتعاىل:
لأَْ
الصلاَ ةُ َف َ
ض
ر
ضَي ِ
ت َّ
}َفإَِذا قُ ِ
ْ
انت ِ
شُروا يِف ا ِ

هََّ
َ ْ هَّ
َوابَْتُغوا مِن ف
ضِل اللِ َواْذُكُروا الل َكثِريًالََّعَّلُكْم
تُْفلُِح َ
ون{(اجلمعة .)10 :وفى ال�سنة فامل�ضاربة �سنة

متبعه منذ اجلاهلية فكانت قري�ش �أهل جتارة ال
معا�ش لهم غريها ،روى عن بن عبا�س ر�ضي الله
عنه قال :كان العبا�س بن عبد املطلب ((�إذا دفع ماله
م�ضاربة ا�شرتط على �صاحبه �أال ي�سلك بحر ًا وال
ينزل به وادي ًا وال ي�شرتى به ذات كبد رطبة فان فعل
ذلك �ضمن)) فبلغ �شرطه ر�سول الله :ف�أجازه�.18أما
الإجماع ،فامل�ضاربة جائزة بالإجماع 19وقد �ضارب
الر�سول �صلى الله عليه و�سلم خلديجة ر�ضي الله
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عنها مبالها و�سافر بها �إىل ال�شام قبل �أن يبعث ،
وقد كان معمو ًال بها يف اجلاهلية ،وملا جاء الإ�سالم
�أقر بها لقد كان القرا�ض مما يتعامل به النا�س يف
اجلاهلية ،ويتعامل به امل�سلمون يف زمن الإ�سالم،
وال يزال النا�س يتعاملون به �إىل يومنا هذا من غري
�إنكار من �أحد ،وهذا �إجماع متقني لأنه نقل كافة
بعد كافة �إىل زمن ر�سول الله ،فقد روى جماعة
من ال�صحابة �أنهم وقفوا مال اليتيم م�ضاربة:
منهم عمر وعثمان وعلىوعبدا لله بن م�سـ ـ ــعود
وعبدالله بن عمروعائ�شة ر�ضي اللهعنهم ومل ينقل
�أنه �أنكر عليهم �أحد ،20و�أثبت �أبن تيمية م�شروعية
امل�ضاربة 21بالإجماع القائم على الن�ص ،ف�إن
امل�ضاربة كانت م�شهورة بينهم يف اجلاهلية ال�سيما
قري�ش ،فان �أغلب النا�س كان عليهم التجارة وكان
�أ�صحاب الأموال يدفعونها �إىل العمال ،ور�سول
الله قد �سافر مبال غريه قبل النبوة ،كما �سافر مبال
خديجة .وجاءيف حديث عبد الله بن عمر عندما قال
رجل من جل�ساء عمر ،يا �أمري امل�ؤمنني ،لو جعلته
قرا�ضا� ،أي لو عملت بحكم امل�ضاربة ،وهو �أن
يجعل لهما الن�صف ،ولبيت املال الن�صف ،فر�ضي
عمر ،و�أخذ ر�أ�س املال ون�صف ربحه ،و�أخذ عبدالله
وعبيد الله ن�صف ربح املال ،واحلديث �أخرجه مالك
يف املوط�أ 22عن زيد بن �أ�سلم عن �أبيه� .أما القيا�س:
فامل�ضاربة قي�ست على امل�ساقاة 23حلاجة النا�س
�إليها ،لأن الن ــا�س بني غنى وفقري ،والإن�سان قد
يكون له مال ،لكنه ال يهتدي �إىل �أوجه الت�صرف
والتجارة به ،وهنالك من مال له ،لكنه مهتد يف
الت�صرفات ،فكان يف ت�شريع هذا العقد حتقيق
للحاجتني ،والله تعاىل ما �شرع العقود �إال مل�صالح
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العباد ودفع حوائجهم .24مما تقدم فامل�ضاربة
م�شروعة بالكتاب وال�سنة والإجماع والقيا�س،
لتمكني النا�س من تنمية �أموالهم ،وحتقيق التعاون
بينهم ،و�ضم اخلربات واملهارات �إىل ر�ؤو�س
الأموال لتحقيق �أطيب الثمرات.
املطلب الثالث
�أركان عقد امل�ضاربة
الفرع الأول:
�أركان عقد امل�ضاربة يف الفقه الإ�سالمي:
عند احلنفية :هو الإيجاب 25والقبول،26
ب�ألفاظ تدل عليهما ،فلفظ الإيجاب بان يقول رب
املال(:خذ هذا املال م�ضاربة على �إن ما رزق الله عز
وجل من ربح فهو بيننا على كذا من ن�صف �أو ربع
�أو ثلث �أو غري ذلك من الأجزاء املعلومة) ،27و�ألفاظ
القبول :هي �إن يقول العامل امل�ضارب� :أخذت� ،أو
ر�ضيت قبلت ،ونحوها) ،28و�إذا توافر الإيجاب
والقبول انعقد العقد ،29و�أركان عقد امل�ضاربة
عند اجلمهور 30وهى ثالثة :عاقدان (مالك وعامل)
ومعقود عليه (ر�أ�س املال ،والعمل ،والربح).
ومرجع اخلالف بني الفريقني �أن الأمام مالك جعل
العقد الزم ًا بعد ال�شروع يف العمل فكان من العقود
املوروثة ،و�أما الفريق الثاين فقد �شبهوا ال�شروع
يف العمل مبا قبل ال�شروع يف العمل ،لأن امل�ضاربة
ت�صرف يف مال الغري ب�إذنه ،فيملك كل واحد من
العاقدين ف�سخ العقد ،كما يف الوديعة والوكالة.31
الفرع الثاين:
�أركان عقد امل�ضاربة يف القانون ال�سوداين:
ا�شرتط القانون ل�صحة امل�ضاربة �شروط هي:32
	�أو ًال� :أهلية رب املال للتوكيل وامل�ضارب
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للوكالة .ثاني ًا� :أن يكون ر�أ�س املال معلوما �صاحلا
للتعامل به .ثالث ًا :ت�سليم ر�أ�س املال �إىل امل�صارف.
رابع ًا� :أن تكون ح�صة كل من املتعاقدين يف الربح
جزء ًا معلوما �شائع .عليه ف�أركان عقد امل�ضاربة يف
القانون ال�سوداين تتفق مع �أركان عقد امل�ضاربة
ال�شرعية كما ذكره الفقهاء املعا�صرون يف ال�سودان
وهى تن�صب يف جمملها 33تتمثل يف الرتا�ضي،
طرفا العقد .واملال حمل العقد ،واقت�سام الربح.
ور�أ�س مال امل�ضاربة يجب �أن يكون معلوم القدر
وال�صفة لأن اجلهالة ت�ؤدى �إىل النزاع .و�أن يكون
نقد ًا ،وكتابة الربح ليكون معلوم ًا،و�إذا كان امل�ضارب
غري مقيد ب�صيغة ف�إنه يكون له مطلق الت�صرف �إال
يف ثالثة حاالت هي :خلطمال امل�ضارب ،والقر�ض،
الكمبيالة.
املبحث الثالث
�أنواع و�شروط و�أحكام عقد امل�ضاربة
املطلب الأول
�أنـ ـ ــواع امل�ضــاربة
امل�ضاربة نوعان مطلقة ومقيدة ،و�سوف
�أفرد للم�ضاربة املطلقة فرع ،وامل�ضاربة املقيدة فرع
ثاين ،وذلك على التف�صيل الآتي:
الفرع الأول:
امل�ضاربة املطلقة:
هي �أن يدفع رب املال ر�أ�س مال امل�ضاربة
ملن يعمل فيه امل�ضارب دون قيد من زمان �أو مكان
�أو نوع جتارة وال يعني املبيع فيها وال امل�شرتي
وال قيد عليها �سوى مراعاة م�صلحة الطرفني يف
حتقيق املق�صود منها وهو الربح و�أن يتم ت�صرف
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امل�ضارب فيها وفق الأعراف التجارية ،وامل�ضاربة
املطلقة هي احلاكمة للعالقة بني امل�صارف واملودعون
هم �أرباب املال� ،إي �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار).
« فامل�ضاربة توكيل والتوكيل يحتمل التخ�صي�ص
بوقت دون وقت ،وذكر الطحاوي وقال :مل يجز
عند �أ�صحابنا توقيت امل�ضاربة ،وقيا�س قولهم
يف الوكالة �أنها ال تخ�ص بالوقت لأنهم قالوا :لو
وكل رج ٌلببيع عبده اليوم فباعه غد ًا جاز كالوكالة
املطلقة .»34فامل�ضاربة املطلقة هي �أن يدفع �شخ�ص
املال �إىل �آخربدون قيد ،ويقول « :دفعت هذا املال
�إليك م�ضاربة على �أن الربح بيننا كذا منا�صفة �أو
�أثالث َا ،ونحو ذلك� ،أو هي �أن يدفع املال م�ضاربة
من غري تعيني العمل واملكان والزمان و�صفة العمل
ومن يعامله.35
تكون امل�ضاربة عامة مطلقة يف القانون
ال�سوداين �أو خا�صة مقيدة بزمان �أو مكان �أو بنوع
من التجارة �أو بغري ذلك من ال�شروط املقيدة .و�إذا
كان عقد امل�ضاربة مطلق ًا �أعترب امل�ضارب م�أذون ًا
بالعمل والت�صرف بر�أ�س املال يف �شئون امل�ضاربة
وما يتفرع عنها وفق ًا للعرف ال�سائد يف هذا ال�ش�أن.
و�إذقيد رب املال امل�ضاربة ب�شرط مقيد وجب
على امل�ضارب مراعاته ف�إذا جتاوز يف ت�صرفه
احلدود امل�أذون بها فله الربح وعليه اخل�سارة
وما �أ�صاب ر�أ�س املال من تلف مع �ضمان ال�ضرر
الذي ينجم عن مثل هذا الت�صرف.36وميكن القول
ب�أن امل�ضاربة املطلقة ال تهتدي بزمن ووقت معني،
وفى زمننا هذا قد يهتدي الإن�سان �إىل بع�ض �أنواع
التجارة واال�ستثمار دون تقيد لزمن معني ومكان
معني.
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الفرع الثاين :امل�ضاربة املقيدة :امل�ضاربة املقيدة :هي
التي يقيد رب املال العامل (امل�ضارب) بزمان �أو مكان
اال�ستثمار �أو جماله الذي يعمل فيه بكل ما يراه منا�سبا
مبا ال يغل يد العامل عن العمل بالكلية ،هذا النوع من
امل�ضاربة هو ال�سائد يف متويل امل�صارف للم�ستثمرين
الن�ضباطه من ناحية ولأنه ميكن امل�صرف من متابعة
ا�ستثماراته.هي �أن يعني �شيئ ًا من ذلك �أو �أن يدفع �إىل
�آخر �ألف دينار مث ًال م�ضاربة على �أن يعمل بها يف بلدة
معينة� ،أو يف ب�ضاعة معينة� ،أو يف وقت معني� ،أو ال
يبيع وال ي�شرتى �إال من �شخ�ص معني ،وهذان النوعان
الأخريان من حالة الت�أقيت وتخ�صي�ص �شخ�ص
جائزان عند �أبى حنيفة و�أحمد ،وغري جائزين عند
مالك وال�شافعي ،وكذلك يجوز �إ�ضافتها �إىل امل�ستقبل
عند الأولني وال يجوز عند الآخرين ك�أن يقول رب املال:
�ضارب بهذا املال ابتداء من ال�شهرالآتي .و�أما تعليق
امل�ضاربة على �شرط كما �إذا قال �صاحب املال� :إذا
جاءك فالن بالدين الذيفي ذمته ومقداره و�سلمك �إياه
ف�ضارب به ،فقد �أجازه احلنابلة والزيدية ومل يجزه
احلنفية واملالكية وال�شافعية ،لأن امل�ضاربة تقيد متليك
جزء من الربح والتمليك ال يقبل التعليق .37وي�شرتط
يف امل�ضاربة عند ال�شافعية� 38أن تكون مطلقة ،فال
ت�صح مقيدة بنوع معني من التجارة ،وال ب�شخ�ص
معني ،وال ببلد معني ،وال ي�شرتط تعيني مدة فيها ،ف�إن
عينت مدة ال يتمكن فيها العامل من املتاجرة ،ف�سدت
ال�شركة ،و�إن عينت مدة يتمكن فيها من التجارة ،ثم
منع العامل من ال�شراء ،ومل مينع من البيع .،ف�أنواع
امل�ضاربة باعتبار �أطراف العقد ،وهي نوعان 39:وهي
تتكون من طرفني فقط امل�ضاربة الفردية �صاحب املال
وامل�ضارب ،حيث يقدم �صاحب املال للم�ضارب ر�أ�س
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املال ليعمل به ويتقا�سما الأرباح بينهما وفقا لل�شروط
وال�ضوابط ال�شرعية بعقد امل�ضاربة .ويف مثل هذا
النوع من عقود امل�ضاربة ال يجوز للم�ضارب �أن يخلط
مال امل�ضاربة ب�أمواله �أو �أموال �أ�شخا�ص �آخرين ،ويف
حال كان نطاق عمل �شركة امل�ضاربة اجلديدة هو نف�سه
نطاق عمل امل�ضارب جاز ذلك ،لكن يجب �أن يتم ف�صل
الأموال وفق القواعد املحا�سبية حتى يتم حتديد ربح
الوحدة النقدية �أو خ�سارتها ب�شكل �صحيح و�سليم
و�شفاف .وفيها يكون رب املال �أكرث من امل�ضاربة
امل�شرتكة .طرف وامل�ضارب طرف واحد ،ويقوم
امل�ضارب يف هذه احلالة بخلط �أموال �أ�صحاب املال
مع بع�ضها وامل�ضاربة بها ،وي�شرتط يف هذا النوع
موافقة �أ�صحاب املال على هذا اخللط حتى يعمل بها
امل�ضارب ويتم توزيع الأرباح امل�ستحقة بح�سب االتفاق
فيما بينهم.هذه ال�صورة تتجلى يف عمل امل�صارف
الإ�سالمية حيث يعترب �أ�صحاب الودائع اال�ستثمارية
هم �أ�صحاب ر�أ�س املال وامل�صرف الإ�سالمي هو
امل�ضارب الذي ي�ضارب يف �أموالهم م�ضاربة مطلقة
 ،ثم يوزع الربح ح�سب االتفاق امل�سبق.
املطلب الثاين
�شروط عقد امل�ضاربة
الفرع الأول:
�شروط عقد امل�ضاربة يف الفقه الإ�سالمي:
هنالك �شروط ا�شرتطها فقهاء ال�شريعة
الإ�سالمية يف ر�أ�س املال جلواز امل�ضاربة وتتمثل
هذه ال�شروط يف:40
�	.1أن يكون ر�أ�س املال من النقدين �أو النقود التي
تتمتع بقبول عام .وبالتايل الت�صح امل�ضاربة
بالعرو�ض الن يقيل العر�ض لأنه ي�ساوى قيمة
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ما يرد �إليه بتغري الأ�سعار وهو ي�ساوى قيمة
مغايرة لكل فرتة  ،فيكون ر�أ�س املال والربح
جمهولني« .ولعل املق�صود بذلك الدارهم
والدنانري ونحوهما».
�	.2أن يكون ر�أ�س املال معلوم املقدار ،ف�إذا كان
جمهوال ال ت�صح امل�ضاربة ،الن جهالة ر�أ�س
املال ت�ؤدي �إىل جهالة الربح ،وكون الربح
معلوما �شرط ل�صحة امل�ضاربة.
�	.3أن يكون ر�أ�س املال عينا حا�ضر ًا ال دين ًا .فال
ت�صح على دين وال على مال غائب.
�	.4أن يكون ر�أ�س املال م�سلما �إىل العامل .حتى
يتمكن من العمل فيه ،ولأن ر�أ�س املال �أمانه يف
يده ،فال ي�صح �إال بالت�سليم.
� .5شروط الربح يف امل�ضاربة عند الفقهاء41
�شرطان هما �أولهما�:أن يكون الربح معلوم
القدر .لأن املعقود عليه �أو املق�صود من العقد
هو الربح .وثانيهما� :أن يكون الربح جزء ًا
م�شاع ًا� ،أي ن�سبة ع�شرية �أو �سهم ًا من الربح
ك�أن يتفقا على ثلث �أو ربع.
 .6و�شروط امل�ضاربة الفا�سدة عند الفقهاء:ذهب بع�ض
الفقهاء� 42إىل �أنه :ي�شرتط يف العمل بامل�ضاربة
�شروط ،ت�صح امل�ضاربة بوجودها ،وتف�سد �إن
تخلفت هذه ال�شروط �أو بع�ضها ،وهى� :أن يكون
العمل جتارة ،و�أن ال ي�ضيق رب املال على العامل
يف عمله ،و�أن ال يخالف العامل مقت�ضى العقد.
وال�شروط الفا�سدة يف عقد امل�ضاربة هي:43
�أولهما� :شرط ا�شرتاك املالك يف العمل .وثانيهما:
�شرط قدر معني من الربح .وثالثهما :ا�شرتاط
�ضمان امل�ضارب عند التلف.44
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الفرع الثاين:
�شروط �صحة امل�ضاربة يف القانون ال�سوداين:
ي�شرتط ل�صحة امل�ضاربة يف القانون
ال�سوداين عدة �شروط � :45أولها� :أهلية رب املال
للتوكيل وامل�ضارب للوكالة .وثانيها� :أن يكون ر�أ�س
املال معلوم ًا و�صاحل ًا للتعامل به .وثالثها :ت�سليم
ر�أ�س املال �إىل امل�ضارب .ورابعها� :أن تكون ح�صة
كل من املتعاقدين يف الربح جزء ًا معلوم ًا �شائع ًا.
�أماحقوق امل�ضارب يف القانون ال�سودان فتتمثل
يف �أن يثبت للم�ضارب بعد ت�سليم ر�أ�س املال �إليه
والية الت�صرف فيه بالوكالة عن �صاحبه .و�أن يكون
امل�ضارب �أمين ًا على ر�أ�س املال و�شريك ًا يف الربح.
فحقوق امل�ضاربة يف القانون ال�سوداين هي�46:أن
يثبت للم�ضارب بعد ت�سليم ر�أ�س املال �إليه والية
الت�صرف فيه بالوكالة عن �صاحبة ،ويكون امل�ضارب
�أمينا على ر�أ�س املال و�شريكا يف الربح.و�أهم
التزامات امل�ضارب يف القانون ال�سوداين هي47
�أولها :ال يجوز للم�ضارب خلط مال امل�ضارب مباله
وال �إعطا�ؤه للغري م�ضاربة �إال �إذا جرى العرف بذلك
�أو كان رب املال قد فو�ضه العمل بر�أيه.وثانيها :ال
يجوز للم�ضارب هبة مال امل�ضاربة وال �إقرا�ضه من
ر�أ�س املال �إال ب�إذن �صريح من رب املال .ويتم تق�سيم
الربح وحتمل اخل�سارة يف القانون ال�سوداين على
النحو� :أولها :يجب �أن ي�شرتك كل من امل�ضارب
ورب املال يف الربح بالن�سبة املتفق عليها يف العقد
فان مل يتعني ق�سم الربح بينهما منا�صفة ،وثانيها:
�إذا جاز للم�ضارب خلط ماله مع ر�أ�س املال امل�ضاربة
ق�سم الربح بالن�سبة ر�أ�س املال في�أخذ امل�ضارب ربح
ر�أ�س ماله ويوزع ربح مال امل�ضاربة بني املتعاقدين
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على الوجه املبني يف البند (� )1أعاله  .وثالثها:
يتحمل رب املال اخل�سارة وحده وال يعترب �أي �شرط
خمالف  .ورابعها� :إذا تلف �شيء من مال امل�ضاربة
ح�سب من الربح ف�إن جاوز ح�سب الباقي من ر�أ�س
املال وال ي�ضمنه امل�ضارب .وتنعقدامل�ضاربة �أو ًال:
تنعقد امل�ضاربة بلفظ امل�ضاربة والقرا�ض واملعاملة.
وثاني ًا� :أهلية العاقدين ي�شرتط يف طريف امل�ضاربة
�أهلية التوكيل والتوكل وال ي�شرتط الإ�سالم يف
العاقدين عند احلنفية .وثالث ًا :لزوم عقد امل�ضاربة:
عقد امل�ضاربة قبل ال�شروع يف العمل عقد الزم
يحق لأي من طرفيه ف�سخه ف�إذا �شرع امل�ضارب يف
العمل �أ�صبح العقد الزما يف حق طرفيه.
املبحث الثالث
معايري التمويل بامل�ضاربة
يف امل�صارف الإ�سالمية
يعترب التمويل 48بامل�ضاربة من �أهم
الو�سائل التي تربز تفرد النظام امل�صريف
الإ�سالمي ال�سوداين وتفوقه يف جمال التمويل
من ناحية التنظيم ال�سليم للعالقة املتوازنة بني ر�أ�س
املال وجهد الإن�سان ،فامل�ضاربة هي عقد م�شاركة
بني طرفني يقدم �أحدهما ر�أ�س املال ويقدم الثاين
جهده املتمثل يف الإدارة �أو اخلربة �أو املناظرة.
وتعد امل�ضاربة من �أهم �صيغ ا�ستثمار الأموال يف
الفقه الإ�سالمي البديلة للربا .ففي الواقع امل�صريف
ال�سوداين يتم اال�ستثمار على �أ�سا�س امل�ضاربة
املطلقة وي�أذن العميل للبنك يف كل ت�صرف فيه
امل�صلحة.وهذه ال�صيغة جتيز للم�صرف �أن يبا�شر
جميع الت�صرفات التي يرى فيها امل�صلحة بعده
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م�ضارب ًا يف مال �صاحب الوديعة فيخلطها ب�أموال
�أ�صحاب الأ�سهم والودائع الأخرى ،وجتيز له
�أي�ض ًا �أن يدفعها لغريه لي�ضارب به .وامل�صرف
عندما يكون هو امل�ضارب كما يف ال�صناديق
اال�ستثمارية يالئمه امل�ضاربة املطلقة وعندما يكون
هو رب املال �أو نائب ًا عنه كما يف متويل امل�ستثمرين
يالئمه امل�ضاربة املقيدة .وامل�ضاربة يف امل�صارف
الإ�سالمية مع املتعاملني قد تكون ق�صرية الأجل
�أو متو�سطة الأجل �أو طويلة الأجل ،فقد ي�ضارب
امل�صرف على �صفقة واحدة فهي م�ضاربة ق�صرية
الأجل ،وقد ي�ضارب يف �سلعة ت�شرتى ثم تباع على
فرتات فهي م�ضاربة متو�سطة الأجل ،وقد ي�شرتك
مع �آخرين يف متويل ر�أ�س مال م�شروع بالكامل
لفرتة طويلة فهي م�ضاربة طويلة الأجل .واملجال
املنا�سب للم�ضاربة بالن�سبة للن�شاط التجاري،
امل�ضاربة يف ال�سلع التي ميكن �شرا�ؤها من م�صادر
�إنتاجها وبيعها بالأ�سواق املحلية .ف�أي طلب يقدم
للبنك للتمويل بامل�ضاربةلأبد �أن يدر�س درا�سة
وافية ومت�أنية قبل الدخول يف تنفيذ العملية التي
رف�ضها ،وهذه الدرا�سة البد �أن تت�ضمن معلومات
وافيه عن الزبون �صاحب الطلب وكلما يتعلق ب�سلوكه
وبتعامله التجاري و�سري ح�ساباته البنكية� ،إ�ضافة
للدرا�سة الوافية امل�ستفي�ضة عن العملية مو�ضوع
التمويل ومدى جدواها االقت�صادية واالجتماعية،
على �أن حتوي الدرا�سة �أي�ضا ال�شروط وال�ضوابط
وال�ضمانات اخلا�صة بالعملية وتتمثل 49يف كل ما
يتعلق ب�شخ�صية العميل .واملركز املايل للعميل.
واملقدرة على الدفع.
	�إجراءات ت�صديق عقد م�ضاربة م�صريف
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يف امل�صارف الإ�سالمية:مع مراعاة �شروط �صحة
امل�ضاربة و�أحكامها فانه ينبغي مراعاة ال�ضوابط
ال�شرعية واملحا�سبية واحتمال حدوث نزاع �أو
خالف بني الطرفيني( امل�صرف والعمالء) :50وهي
تتلخ�ص فيما يلي:
 .1بعد �أن يتم االتفاق بني امل�صرف والعميل
بالدخول يف عملية امل�ضاربة ،يوفر البنك
مبلغ امل�ضاربة(ر�أ�س املال) املتفق عليه وي�سلم
للم�ضارب على �أن يقوم بالعمل و�إدارة العملية
من �شراء وبيع ب�أف�ضل الطرق املتاحة مراعي ًا
يف ذلك العرف التجاري ال�سائد و�شروط العقد
املوقع بينه وبني امل�صرف ب�صفة خا�صة.
 .2يتم فتح ح�ساب بر�أ�س مال امل�ضاربة ،ويتم
ال�سحب من هذا احل�ساب بغر�ض ال�شراء وكل
ما تقت�ضيه امل�ضاربة وتورد يف احل�ساب قيمة
البيع �أي�ضا.
 .3حتديد ال�سلعة املراد امل�ضاربة فيها �إذا كانت
العملية لبيع �أو �شراء لأن امل�ضارب مقيد
بال�شروط والإجراءات التي يراها �صاحب املال.
 .4حتديد مكان العمل بالن�سبة للم�ضاربة .وحتديد
زمان امل�ضاربة لأن امل�ضاربة املقيدةتكون
حمدودة الزمان واملكان ونوع التجارة فيه
عك�س امل�ضاربة املطلقة.
 .5االتفاق على كيفية حتديد �أ�سعار ال�شراء
والبيع .ويجب على امل�ضارب االحتفاظ
بح�سابات منتظمة خا�صة بامل�ضاربة تكون
مدعومة بامل�ستندات والفواتري القانونية ويكون
لرب املال احلق يف مراجعة هذه احل�سابات يف
�أي وقت بوا�سطة موظفيه �أو مراجع قانوين.
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 .6يقدم امل�ضارب بيان ًا وتقارير مف�صلة كل �شهر
لرب املال (امل�صرف).
 .7يقدم امل�ضارب �ضمانا منا�سبا ل�صالح رب املال
(امل�صرف) يحق لرب املال الت�صرف فيه متى
ثبت له �أن الطرف الآخر(امل�ضارب) قد تعدى
على كل �أو جزء من حقوقه املرتتبة مبوجب
العقد املوقع بينهما �أو �أهمل �أو ق�صر يف �إدارة
العملية لأن امل�ضارب م�س�ؤول متاما عن كل
خمالفة �أو �ضرر �أو تعدى �أو تق�صري.
 .8ت�صفى امل�ضاربة  51وفق ال�شروط والكيفية
التي مت االتفاق عليها وتوزع الأرباح الناجمة
عن امل�ضاربة على النحو التايل:
	�أ %............... /رب املال (امل�صرف).
ب %.............. /امل�ضارب (العمي ــل).
� .9أما يف حالة اخل�سارة (القدرالله) ف�إنها تقع
على الطرف الأول رب املال وهو امل�صرف على
�أن يفقد امل�ضارب مقابل جهده �أما �إذا تعدى
امل�ضارب(العميل) على املال �أو ق�صر �أو �أهمل
�أو �أ�ساء �إدارة العملة فانه يتحمل كل اخل�سارة
لوحده.
ف�شروط التمويل بامل�ضاربة تتمثل يف �أهلية
العاقدين وال�صيغة واملحل وهى:
�	.1أن يكون ر�أ�س املالنقد ًا عند جمهور الفقهاء،
و�أن بع�ضهم �أجازها �أن تكون عين ًا .و�أن يتقل
امل�ضرب ا�ستق ًال تام ًا بالعمل والإدارة.
 .2يجب �أن يتم حتديد ن�صيب كل من رب املال
وامل�ضرب يف الربح و�أن يكون جزء ًا �شائع ًا
بن�سبة معينة ال بقدر معني .ففي حالة اخل�سارة
يخ�سر امل�ضارب عمله وجهده وي�سر رب املال
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ماله وال يجوز ا�شرتاط ما يخالف هذا ال�شرط،
�أما �إذا خالف امل�ضرب �شرط ًا من �شروط
�صاحب املال يعترب متعدي ًا ووجب عليه �ضمانه.
و يف�سخ عقد امل�ضاربة للأ�سباب الآتية:
 .1ف�سخ العقدمن قبل �أحد املتعاقدين و�إذا وقع
الف�سخ يف وقت غري منا�سب �ضمن املت�سبب
ل�صاحبه التعوي�ض عن ال�ضرر الناجم عن
هذا الت�صرف .
 .2عزل رب املال امل�ضارب ،ويف هذه احلالة
ميتنع عن امل�ضاربة بعد علمه بالعزل �أن
يت�صرف يف �أموال امل�ضاربة �إن كانت
من النقود  ،و�إن كانت من غريها جاز له
حتويلها �إىل نقود .وانق�ضاء الأجل �إن
كانت امل�ضاربة حمددة باملدة .ويف حالة
الف�شل ي�ستطيع البنك ا�سرتداد �أمواله
و�أرباحه من العميل يف عملية امل�ضاربة
ف�إن امل�صرف ي�سرتد �أمواله من العميل من
ال�ضمانات التي يقدمها الطرف الثاين �سواء
كان عقاري ًا �أو م�صرفي ًا �أو �شخ�صي ًا مقبو ًال
لدى البنك ي�ستطيع �أن يرجع �إليه يف حاالت
الف�شل �أو التعدي �أو التق�صري �أو الإخالل.
وتعترب درا�سة �ضرورة االهتمام بدرا�سات
اجلدوى يف عمليات متويل م�شروعات عقد
امل�ضاربة وفق ال�صيغ الإ�سالمية ال�شرعية
من الأ�شياء املهمة ل�ضمان �سالمة هذه
ال�صيغة من خطر املخاطرة.52
مما تقدم �أجد ب�أن البنك الإ�سالمي يقوم
بتقدمي التمويل للعميل ،فهي مبثابة �صاحبة املال،
بينما العميل هو �صاحب اخلربة الذي يقوم بادرة
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امل�شروع وت�سيريه بهده وعمله ،ليتم توزيع ناجت
امل�ضاربة بني الطرفيني على �أ�سا�س ح�صتي ،ح�صة
مقابل التمويل ،ت�أخذها البنوك الإ�سالمية واحل�صة
الأخرى ي�أخذها العميل مقابل العمل ،وعليه فعملية
التمويل بامل�ضاربة تتم بني طرفني هما البنك
والعميل ،فالبنك هو الذي يقوم بتقدمي التمويل
الكامل الذي يحتاجه العميل .والعميل هو امل�ضارب
�صاحب اخلربة الذي يقدم دره وعمله .يتميز العمل
امل�صريف بخ�صائ�ص ذاتية نابعة من �صيغة عمله
جتعله قادر ًا على مواجهة املخاطر ،واملخاطرة
امل�صرفية هي اخلطر املحتمل لأكرث من نتيجة،
لتكون املح�صلة النهائية غري معروفة وهى ظواهر
و�أحداث تهدد اجناز الأهداف وت�ؤثر �سلب ًا على
امل�ؤ�س�سة امل�صرفية الهادفة �إىل حتقيق ر�سالتها.53
معايري التمويل بامل�ضاربة يف امل�صارف ال�سودانية:
وجند اتفاقا تاما بني ال�شريعة الإ�سالمية وما جرى
عليه العمل يف ال�سودان وفق قانون تنظيم العمل
امل�صريف ال�سوداين يف مفهوم �أ�س�س و�ضوابط
الرقابة ال�شرعية 54من حيث الرقابة ال�شرعية هي
الفارق اجلوهري بني البنوك الإ�سالمية والبنوك
التقليدية حيث متثل للبنوك الإ�سالمية دون البنوك
التقليدية ،مبثابة الروح من اجل�سد بالن�سبة للإن�سان،
وبدون هذه الرقابة ت�صبح البنوك الإ�سالمية ا�سما
علي م�سمى ،بل تعترب نوعا من اخلداع الذي ال
ينبغي وال يجوز� ،إذ بدون هذا اجلهاز الرقابي
ت�صبح البنوك الإ�سالمية كبقية البنوك التقليدية.
ف�إن املق�صود بالرقابة ال�شرعية 55يف امل�صارف
وامل�ؤ�س�سات املالية و�ضع �ضوابط و�أحكام �شرعية
م�ستمدة من الأدلة ال�شرعية ،ويق�صد بالرقابة
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ال�شرعية كذلك فح�ص عينات كافية من الأعمال
التي يقوم بها الأفراد واجلماعات وامل�ؤ�س�سات
والوحدات وحتليلها للت�أكد من �أنها تتم وفق ًا لأحكام
وقواعد ال�شريعة الإ�سالمية.فالرقابة ال�شرعية
علي امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية هي
�إيجاد البدائل وال�صيغ امل�شروعة لأي �أعمال
تخالف �أحكام ال�شريعة ،وت�ساهم يف االبتكارات
ال�ستحداث �أدوات مالية جديدة بديلة للربا تتما�شي
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .و�أ�س�ست هيئات
الرقابة ال�شرعية لتواكب جتربة ت�أ�سي�س امل�صارف
الإ�سالمية وتطويرها للمالئمة ال�شرعية للعقود
احلديثة يف املعامالت امل�صرفية والأ�صول الفقهية
التي ا�ستنبطها الفقهاء واتفقوا عليها.و�أن �أ�سباب
حدوث الف�ساد وات�ساع دائرة �ضياع املال العام يف
اجلهاز امل�صريف وامل�ؤ�س�سات املالية يرجع لأ�سباب
�أهمها� :ضعف العقيدة الإ�سالمية ،وقلة الوازع
الديني� .أت�ساع دائرة املعامالت يف املجتمع،
مما �أدى �إىل �ضعف الرقابة الإدارية .ال�ضمانات
امل�صرفية اله�شة غري املغطاة ،وعدم معرفة
ال�شخ�صية املالية للعميل.وتتم الرقابة ال�شرعية يف
امل�صارف الإ�سالمية بعدة طرق حيث ت�أخذ �أ�سماء
متعددة منها ما ت�سمى بالرقابة ال�شرعية و�أخرى
ت�سمى جلنة الفتوى ومنها ماي�سمى بامل�ست�شار
ال�شرعي ،ولكل هذه امل�سميات دالالت وانعكا�سات
حمددة تن�صب يف مفهوم الرقابة ال�شرعية.
وتطورت هيئات الرقابة ال�شرعية ،من هيئة �شرعية
تعنى بق�ضايا امل�صرف� ،إىل هيئة عليا تهتم بق�ضايا
اجلهاز امل�صريف وامل�ؤ�س�سات املالية بالدولة ككل،
وهذا بدوره يعد انتقال من �إلزامية امل�صارف �إىل
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�إلزامية البنك املركزي وم�ؤ�س�سات الدولة ،وتطور
وانتقال من حرية االجتهاد الفردي �إىل ممار�سة
االجتهاد اجلماعي داخل الدولة مما �أدى �إىل
امل�ساهمة يف مقابلة التحديات الكربى باالجتهاد،
وامل�ساهمة وامل�شاركة يف امل�ؤ�س�سات املالية امل�صرفية
مبا يتفق و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وبناء
امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية والبحثية ،وبناء
النموذج على �أدوات البحث والدرا�سات والفتاوى
وفق منهجية علمية مدرو�سة من النواحي ال�شرعية
والتطبيقية ،ومراجعة القوانني ذات ال�صلة بالعمل
امل�صريف وعقود ولوائح الت�أ�سي�س .ف�إن م�شكلة
العاملني باجلهاز امل�صريف وفق قانون تنظيم العمل
امل�صريف ال�سودانيمن امل�شكالت الكبرية التي
�صادفت الفكر القانوين واالقت�صادي وال�شرعي،
بل �إنها تكاد تكون امل�شكلة الوحيدة التي اختلفت
فيها وجهات النظر من حيث:
�	.1إن ازدياد تدخل الدولة �أدى �إىل انعكا�س
هذه الظاهرة على الت�شريع الو�ضعي ،فقد
تعددت قوانني الرقابة على امل�ؤ�س�سات العامة
وامل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية وت�ضاربت
وتنوعت �أ�شكالها و�أنواعها ،ومل يو�ضع ت�شريع
موحد لتعريف عملية الرقابة امل�صرفية.56
�	.2إن و�ضعيتهم بقدر ما ميكن �أن ت�ساعد على
التقدم والتطور بقدر ما ميكن �أن تعرقل م�سرية
القوانني امل�صرفية فح�سن الإدارة يعد ب�صفة
عامة �أحد عوامل النجاح وهو ما يتم بالن�سبة
لهذه القوانني �إال ب�أطر يح�سن ت�سيري ه�ؤالء
العاملني ب�شكل ميكن من ا�ستغالل طاقاتهم
وقدراتهم من �أجل ال�صالح العام.
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�	.3إن امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية عانت وما
زالت تعاين من م�شكلة العاملني يف كافة
الدرجات خا�صة الإ�سالمية منها ،وانتقدت
من حيث كونها ال تتوفر علي الأطر الب�شرية
امل�ؤهلة علميا ومهني ًا لت�سريها ولتدبري ا�ستثمار
وتوظيف الأموال التي تتلقاها من اجلمهور،
مما جعلها تعتمد علي �أطر تقليدية بعيد ًا عن
هذا النوع من العمل نظر ًا للتكوين الذي تلقته
وهو تكوين تقليدي بعيد ًا عن الفقه و�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية و�أي�ض ًا نظر ًا لل�سلوكيات
التي ترتتب عليها فالأ�شخا�ص �أ�صحاب
التكوين االقت�صادي والقانوين احلديث ال علم
لهم بقواعد االقت�صاد الإ�سالمي التي تعمل بها
البنوك الإ�سالميةو�أ�صحاب التكوين الفقهي
الإ�سالمي ال علم لهم باجلانب االقت�صادي
والقانوين والتقني.57
املبحث الرابع
التطبيقات امل�صرفية لعقد امل�ضاربة
يف ال�سودان
تعد �صيغة عقد امل�ضاربة وتطويرها �إحدى
�إ�سهامات امل�سلمني 58يف احل�ضارة الإن�سانية
بال توقف عن العطاء ولعل ال�سبب يف ذلك يرجع
الجتهادات يتبعها �إ�سهامات يف جماالت �أخري
يحتاجها عاملنا اليوم مبا حتمل من ر�سالة �سماوية
تكفل اخلري للإن�سان وعمارة الأر�ض خا�صة
يف ظل الأزمات املالية التي ي�شهدها العامل اليوم
نتيجة الرتفاع �سعر الفائدة واال�ستغالل واالحتكار
والغ�ش وعلى ر�أ�سها الربا .ومتثل �صيغ التمويل
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الإ�سالمي امل�ستخدمة يف النظام امل�صريف معظم
�صيغ التمويل الإ�سالمي املعروفة ،ومن بينها عقد
امل�ضاربة فهو �صيغة م�ستخدمة يف التمويل وظلت
هذه ال�صيغ الإ�سالمية متثل مرجعية التعامل يف
النظام امل�صريف.وعقد امل�ضاربة امل�صريف من عقود
ال�صيغ الإ�سالمية القائمة على الديون وميكن بها
�أن ت�ستطيع البنوك ب�إمكاناتها ال�ضخمة ت�ستخدم
هذا العقد ك�صيغة من �صيغ التمويل امل�صرفية.
و�شهدت البيئية امل�صرفية العديد من املتغريات
العاملية املعا�صرة من �أهمها حترير جتارة اخلدمات
والتقدم التكنولوجيا مما زاد املناف�سة امل�صرفية
الأمرالذي �أدى �إىل بروز العديد من املخاطر
وامل�شكالت واملعوقات والتحديات لدى امل�صارف
الإ�سالمية ،ثم كانت الأزمات املالية يف �شمال
�شرق �آ�سيا والربازيل ورو�سيا وتركيا والأرجنتني
مما دفع بتعديالت جوهرية على اتفاقية بازل «»1
التي �صدرت يف العام 1988م .ثم كانت بازل «»2
ثم كانت الأزمة املالية يف العام 2008م :وتعترب
هذه الأزمة هي �أم الأزمات حيث بد�أت يف الواليات
املتحدة ثم عمت باقي دول العامل ،مما �أثر ذلك �سلبا
على اجلهاز امل�صريف عامة ،وامل�صارف الإ�سالمية
على وجه اخل�صو�ص ،وال�سودان لي�س مبعزل من
كل ذلك .اجلدير بالذكر �أن فرتة ال�سبعينيات من
القرن ال�سابق �شهدت انقالب ًا جديد ًا لفكرة �إن�شاء
امل�صارف وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية ،وبنك في�صل
الإ�سالمي ال�سوداين.
وبذلك ميكن القول� :أن انت�شار امل�صارف
الإ�سالمية يف معظم �أقطار العامل املتقدمة والنامية
علي حد �سواء هو دليل علي القبول الدويل لفكرة
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امل�صرف الإ�سالمي و�سرعة انت�شارها وتطورها
ومنائها فانه م�ؤ�شر علي جناحها وكفاءة ت�شغيلها.
التطبيقات امل�صرفية ل�صيغة عقد امل�ضاربة
يف امل�صارف ال�سودانية :ن�ش�أت وتطورت امل�صارف
الإ�سالمية يف ال�سودان يف عقد ال�سبعينات من
القرن املا�ضي .لقد توافق ت�أ�سي�س امل�صارف
الإ�سالمية يف ال�سودان مع نهج االنفتاح واقت�صاد
ال�سوق الذي تبناه النظام ال�سيا�سي يف عهد منريي
الأ�سبق ،ولتوطيد وحماية هذا النفوذ االقت�صادي
بعد �سقوط نظام منريي عام 1985م .فدخول فكرة
ال�صريفة الإ�سالمية ال�سودان:بد�أت اخلطوات
الأوىل يف ال�شروع لتطبيق فكرة ال�صريفة
الإ�سالمية 59يف ال�سودان عام 1966م يف ق�سم
االقت�صاد بجامعة �أُم درمان الإ�سالمية .وبعد ذلك
انطلقت فكرة �إن�شاء م�صرف �إ�سالمي يف ال�سودان
�أول مرة من هذا الق�سم ،ثم بحثت الفكرة من لدن
اجلامعة ،وقدمت �إىل جمل�س ال�سيادة –املمثل لر�أ�س
الدولة �آنذاك  -لغر�ض الدرا�سة و�إبداء الر�أي فيه،
�إال �أن الفكرة مل تنفذ ،وترى �إدارة الأعالم والبحوث
يف بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين وكذلك بع�ض
الباحثني �أن كثري ًا من العقبات قد اعرت�ضت طريق
انتقال الفكرة �إىل ح ّيز التطبيق العملي .60وبعد
�أن م�ضى عقد من الزمان على ما تقدم ،وحدوث
تطورات مهمة يف النظام ال�سيا�سي 61يف ال�سودان
اجتمع الأمري حممد الفي�صل �آل �سعود بالرئي�س
ال�سوداين �سابق ًا جعفر حممد منريي يف �شباط
1976م طالب ًا ال�سماح ب�إن�شاء بنك �إ�سالمي يف
ال�سودان ،ومت االتفاق يف هذا االجتماع على
ا�ست�صدار قانون من جمل�س ال�شعب يف ال�سودان
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ب�إن�شاء بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين .ويف
ني�سان 1977م �أجاز جمل�س ال�شعب يف ال�سودان
قانون ًا تقدمت به �إليه احلكومة– يت�ضمن �إعفاءات
وا�ستثناءات وامتيازات وا�سعة هو( :قانون
بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين) 62والذي
�صادق عليه رئي�س جمهورية ال�سودان الأ�سبق
منرييا�ستناد ًا �إىل املادة ( )106من د�ستور نظامه،
ومبوجب الأمر اجلمهوري امل�ؤقت رقم ( )9يف 4
ني�سان عام 1977م .ويف عام 1977م اجتمع يف
اخلرطوم �ستة وثمانون من امل�ؤ�س�سني– ()10
من ال�سعودية ،و( )10من الكويت و( )2من دبي
و( )3من م�صر ،والبقية من ال�سودان – ووقفوا
على ت�أ�سي�س (امل�صرف) واكتتبوا فيما بينهم يف
ن�صف ر�أ�س املال امل�صدق به والبالغ �ستة ماليني
جنيه �سوداين ومت يف � 18آب 1977م ت�سجيل
بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين ك�شركة م�ساهمة
عامة حمدودة 63وفق قانون ال�شركات لعام 1925م
و�أن�ش�أت رئا�سته يف اخلرطوم.بعد ت�أ�سي�س بنك
في�صل الإ�سالمي ال�سوداين ،اللبنة الأ�سا�سية
التي انبثقت عليها جتربة التطبيق لفكرة ال�صريفة
الإ�سالمية يف ال�سودان ،لقد كان للنجاحات التي
حققها بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين يف �سنة
عمله الأوىل بالإ�ضافة �إىل ال�صحوة الإ�سالمية التي
انتظمت دول العامل الإ�سالمي مبا فيها ال�سودان
الأثر االيجابي يف قيام خم�سة بنوك �إ�سالمية
�أُخرى تعمل وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية
خالل عامي1984-83م وهى بنك الت�ضامن
الإ�سالمي.64والبنك الإ�سالمي ال�سوداين .65وبنك
التنمية التعاوين الإ�سالمي 66والبنك الإ�سالمي
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لغرب ال�سودان ،67بنك الربكة ال�سوداين.68
كما بد�أ العمل يف ت�أ�سي�س بنك ال�شمال69
عام1985م والذي �أُفتتح ر�سمي ًا يف 1990/1/2م،
ولقد قامت جميع هذه البنوك الإ�سالمية وبال
ا�ستثناء على العمل وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية
وعلى �ضرورة الإ�سهام يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف ال�سودان فن�صت على ذلك يف عقد
ت�أ�سي�سها واعتربت التنمية االقت�صادية واالجتماعية
من �ضمن �أغرا�ضها الرئي�سية ،وبحلول عام1986م
مت �إن�شاء البنك ال�سعودي ال�سوداين ،70ويف يونيو
1989م مت تعميم �أ�سلمه جميع امل�صارف ال�سودانية
مبجيء ثورة الإنقاذ الوطني ،ويف� 1990صدر
الربنامج الثالثي للإنقاذ والذي اجتهت مبوجبه
الدولة �سيا�سية التحرير االقت�صادية ،كما قامت
لأول مرة حمفظة البنوك التجارية لتمويل امل�ؤ�س�سات
الزراعية يف مو�سم ،91/90ويف عام1991م
مت تخ�صي�ص البنك التجاري ال�سوداين و�أ�صبح
مملوك ًا لبنك املزارع ك�شركة قاب�ضة.
وبذلك يرى الباحث :ب�أنه ميكن القول بالرغم
من ق�صر عمر البنوك الإ�سالمية خالل الفرتة من
(1984-1978م) حيث ن�ش�أ معظمها يف عام -83
1984م با�ستثناء بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين
الذي �أًن�شئ يف عام 1978م �إال �أنها ا�ستطاعت �أن حتقق
جناحات مهمة نوجزها فيما يلي يف النقاط الآتية:71
 .1اثبت عملي ًا �أن البديل الإ�سالمي للتمويل
�ألربوي ممكن وان البنك الإ�سالمي يعترب
�أف�ضل بديل للبنك التجاري التقليدي حيث
يفوق عليه يف التمويل املرتبط بعقيدة امل�سلم
ومقابلة احتياجاته الأ�سا�سية كفرد وكمنتج.
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 .2ا�ستطاعت �أي�ض ًا �أن تقدم مناذج حيه يف متويل
احلرفيني و�صغار املنتجني و�إيجاد ال�صيغ
املالئمة للتعامل معهم وكانت هذه التجارب
خارج �سيا�سة اجلهاز امل�صريف التقليدي
وتعترب جتربة بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين
خري دليل على ذلك.72
 .3جنحت البنوك الإ�سالمية خالل تلك الفرتة
�أي�ض ًا يف توجيه ا�ستثمارها للقطاعات
االقت�صادية املهمة ومتويل ال�سلع اال�ستهالكية
الإ�سرتاتيجية كالبرتول والدقيق وقطاعات
النقل والتخزين ومتويل ال�صادرات و�إن�شاء
ال�شركات.73
� .4ساهمت يف اجلانب االجتماعي باعتبار �أنه
�أحد املجاالت التي يهدف �إليها البنك الإ�سالمي
والذي متثلت يف �إخراجها للزكاة على �أموالها.
 .5قدمت البنوك الإ�سالمية �آنذاك جهد ًا مقدر ًا
يف �سبيل ن�شر الوعي امل�صريف الإ�سالمي من
خالل املطبوعات والبحوث والندوات العامة
ون�شر التجارب.
 .6ا�ستطاعت البنوك الإ�سالمية �أن حتقق عائد ًا
منا�سب ًا للم�ساهمني واملودعني الذين كانوا
يتطلعون �إىل الهدف الأ�سمى وهو تقدمي البديل
الإ�سالمي للم�صارف الربوية وتخلي�صهم من
الربا و�شروره� ،إن ُكتب لها النجاح.
غري �أنه وبرغم ما حققته البنوك الإ�سالمية
من جناحات خالل تلك الفرتة فقد ح�سبت عليها
�إخفاقات �أي�ض ًا حيث متثلت هذه الإخفاقات
وال�سلبيات يف ذلك الوقت على النحو التايل:74
 .1عدم التو�سع يف ا�ستخدام جميع �صور التمويل
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الإ�سالمي املختلفة مما نتج عنه عدم مقدرتها
على تقدمي التمويل املختلفة ،وح�صرت نف�سها
يف نوعني فقط هما املرابحة وامل�شاركة.
�	.2أغلب متويالت البنوك الإ�سالمية �آنذاك كانت
ق�صرية الأجل مل�شروعات �سريعة العائد و�أغلقت
التمويل طويل الأجل.
 .3الدوراالجتماعي ظل حم�صور ًا يف �إخراج الزكاة
فقط والتربعات النقدية دون تبني م�شروعات
اجتماعية متكاملة وبطريقة م�ؤ�س�سة.
 .4مل تتمكن من جذب ا�ستثمارات خارجية حيث
مل يكن الطريق �سالك ًا وممهد ًا.
�	.5أهملت اجلانب الروحي الذي يعترب واحد من
�أهدافها وهو ما ُي�سمى باجلانب الإن�ساين
املتمثل يف التكافل وحل ال�ضائقات املالية بل
�أهملت بجانب اال�ستثمار الذي انح�صر يف
امل�شاركة واملرابحة.
والباحث يرى� :أن هذه التجربة واجهت
م�شاكل وعراقيل �ألقت بظاللها على التجربة
ونوجزها فيما يلي:
�	.1أنها بد�أت العمل يف بيئة اقت�صادية ه�شة
البنيات متقلبة ال�سيا�سات اال�ستثمارية والنقد
الأجنبي.
 .2ال�سقوف التمويلية التي كان يقر�ضها البنك
املركزي يف ذلك الوقت حدت كثري من ن�شاط
البنوك الإ�سالمية يف ا�ستثماراتها.
 .3كانت تواجه املناف�سة غري املتكافئة مع
البنوك التجارية التقليدية بتقاليدها امل�صرفية
العريقة املعروفة وكفاءتها وعمالئها وعالقتها
اخلارجية.
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 .4كانت تواجه هجمة �شر�سة م�ضادة لن�شاط
البنوك الإ�سالمية بالت�شكيك يف �أوجه ن�شاطها
من فئة ال�ضالل.
 .5كانت هناك �أي�ض ًا م�شكلة الكادر امل�ؤهل واختيار
نوع جديد من العمالء يفهم �صيغ التمويل
اجلديد ،وكذلك بناء عالقات مرا�سلة مع البنوك
اخلارجية تقف مع توجهات البنوك الإ�سالمية.
 .6عدم القدرة على �صياغة عقود جديدة للتمويل
وفق ًا ل�شروط ال�صيغ الإ�سالمية املراد تطبيقها.
غري �أنه وبرغم كل ذلك فقد ظلت التجربة مت�ضي
قدم ًا وتتو�سع يف فروعها وعمالئها ،و�أن�شطتها
وك�سبها فكان غر�سها طيب ًا .والقارئ مليزان
امل�صارف الإ�سالمية يف ال�سودان يالحظ
�أنها قد ا�ستطاعت �أن تثبت برغم املعوقات
وال�صعوبات املذكورة �آنف ًا� ،أن الإ�سالم ي�شتمل
على �أُ�س�س وقواعد �سليمة ومتينة خلدمة
االقت�صاد واملجتمع ،ولكن هذه املعوقات
جتعل امل�سرية طويلة وبطيئة وال بد من الفهم
التام لأعمال امل�صارف حتى ت�سري تدريج ًا �إىل
حتقيق �أهدافها يف ظل الظروف املحيطة بها
والبيئة التي تعمل فيها .و�إن الت�صميم ال�سليم
والعادل لها يجب �أن ي�أخذ هذه املعوقات يف
ح�سابه ،و�أن ال يقت�صر التقييم على العوائد
الربحية للمودعني وامل�ساهمني فقط و�إمنا ي�أخذ
الن�شاط والبعد االجتماعي الذي قامت به ،والذي
ي�صعب قيا�سه يف املدى الق�صري ،وال تظهر
نتائجه ب�شكل وا�ضح �إال مع الزمن ومبقدار
توجه املجتمع وقوانينه وت�شريعاته نحو �إقامة
نظم وم�ؤ�س�سات وت�شريعات �إ�سالمية ،وال
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يتم ذلك �إال ب�إتباع الطرق الإ�سالمية و�إتباع
ال�شريعة الإ�سالمية كمنهج وطريقة .وتتمثل
خماطرالتطبيقات امل�صرفية لعقد امل�ضاربة يف
امل�صارف ال�سودانية الإ�سالمية يف عدة خماطر
نذكر منها:
 .1عدم التزام امل�ضارب بال�شروط املتفق
عليها يف عقد امل�ضاربة مع امل�صرف ،مما
ي�ؤدى �إىل عدم ت�صفية العملية امل�صرفية «
االنفالت الزمني» وخماطر �سوقية تتمثل
يف تغلب الأ�سعار ارتفاع ًا وانخفا�ضا مما
ي�ؤثر يف ن�سبة الأرباح املتوقعة:75
 .2وهنالك خماطر �أخالقية تتمثل يف عدم
�أمانة امل�ضارب ونزاهته وتقدمي الدرا�سات
ال�صحيحة املتعلقة بدرا�سة اجلدوى
االقت�صادية والفنية والقانونية.
 .3وهنالك خماطر تتمثل يف عدم �أخذ �ضمان
لر�أ�س مال امل�ضاربة من حيث املبد�أ .من
�أدى لعوائق تطبيق �صيغة امل�ضاربة يف
امل�صارف الإ�سالمية م�سالة عدم �ضمان
امل�ضارب لأموال امل�ضارب لأن يد امل�ضارب
يد �أمانه ،ف�إذا ق�صر امل�ضارب بالتعدي
والإهمال ف�إن امل�صارف الإ�سالمية قد
يعر�ض �أموال امل�ستثمرين لل�ضياع لعدم
�ضمانها من امل�ضارب الذي تدفعها ثم �أن
ذلك رمبا يقلل من ورود �أموال اال�ستثمار
للم�صارف ،خوف ًا من �أ�صحابها على
�ضياعها مادام ال يوجد �ضمان لها ،لذلك
اجتهت امل�صارف الإ�سالمية ل�صيغة تطبيق
عقد املرابحة وهى الأمر بال�شراء خللوه
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من تلك العوائق ،فنخف�ض تطبيق �صيغة
امل�ضاربة يف امل�صارف الإ�سالمية ،مما
�أدى �إىل �ضعف وانح�سار العمل بامل�ضاربة
فاجتهت امل�صارف ال�سودانية الإ�سالمية
للعمل ب�صيغ متويل �أخرى �أقل خماطرة
وفى مقدمتها العمل ب�صيغة املرابحة بدي ًال
للم�ضاربة .76وهذا ما�أكده التقرير يف
امل�ؤمتر العاملي الثامن لالقت�صادوالتمويل
الإ�سالمي الذي �أكد انخفا�ض العمل
بامل�ضاربة و�سجل ن�سبة انخفا�ض �أقل
بلغت %1من �إجمايل حجم التمويل
بال�صيغ الإ�سالمية يف الفرتة من -2000
2004م.77
 .4خماطر قانونية ،وهى العقبة الأ�سا�سية
وتتمثل يف عدم ا�ستيفاء العقود احلاكمة
ملعامالت ال�صريفة الإ�سالمية ،وهذه لي�ست
م�شكلة ال�سودان �إمنا م�شكلة كل امل�صارف
الإ�سالمية.
وفى جمال التطبيقات امل�صرفية لل�صيغ
امل�صرفية البديلة للربا وفق قانون تنظيم العمل
امل�صريف ال�سودانيفي الإطالق والتنفيذ ل�صيغة
امل�ضاربة يف اجلهاز امل�صريف ال�سـ ـ ـ ـ ــوداين يجوز
�إطالق امل�ضاربة �أو تقييدها بواحد من حتديد
ال�سلعة املراد امل�ضاربة فيها  .حتديد مكان العمل
بالن�سبة للم�ضارب .حتديد زمان امل�ضاربةالأمر
الذي مبوجبه �أوقف بنك ال�سودان املركزي التعامل
ب�صيغة امل�ضاربة املطلقة .78وعليه ف�إين �أرى:
 يعترب اال�ستثمار الإ�سالمي الن�شاط ذا الثقلالأ�سا�سي الذي يرتكز عليه العمل يف امل�صارف
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الإ�سالمية ،ويتم ذلك عرب �صيغ �شرعية
موجودة �أ�سا�سا يف الفقه الإ�سالمي ،تناولتها
�أيدي املخت�صني يف امل�صارف الإ�سالمية لي�س
لإ�ضافة جديد فيها ،و�إمنا لإخراجها يف ثوب
جديد يالئم طبيعة العمل فيها.79
 القت �صيغ التمويل واال�ستثمار الإ�سالمي يفال�سودان قبو ًال ورواج ًا وا�سع ًا ،و�أثبتت فعالية
ومرونة وفاعلية للتطبيق يف اال�ستجابة لرغبات
امل�ستثمرين وطالبي التمويل املختلقة بل جتاوزت
هذه ال�صيغ املحلية والإقليمية لتعمل على م�ستوى
العامل .وعقد امل�ضاربة امل�صريف ميثل �صيغة من
�صيغ التمويل امل�صريف التي القت رواج ًا كبري ًا
يف ال�سودان .و�أن تطبيق �صيغة عقد امل�ضاربة
الإ�سالمية البديلة للربا يف النظام امل�صريف
ال�سوداين مو�ضوع فريد ولل�سودان فيه جتربة
مميزة فتتطور اجلهاز امل�صريف وتكامل دور
البنك املركزي مع امل�صارف التجارية وانطالق
م�ؤ�س�سات �ضمان الودائع امل�صرفية وفق منهج
ور�ؤية �شرعية متكاملة يف الت�شريع والإدارة
والتطبيق واملراقبة يتفق مع �أحكام القانون
امل�صريف.80
 مرت جتربة العمل امل�صريف يف ال�سودانمبراحل هامة� ،إذ متيزت كل مرحلة مبالمح
معينة ،وب�أهداف معينة وعملت يف ظروف
معينة كانت لها �آثارها �سلب ًا و�إيجابا على الأداء
امل�صريف ،وقد �سيطرت عدة قوانني وت�شريعات
على هذه املراحل وفق ًا لطبيعة كل مرحلة.
 القانون امل�صريف ال�سوداين ت�سمية حديثهللقواعد القانونية التي تنظم ن�شاط البنوك ،وهو
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فرع م�شتق من القانون التجاري مبعناه العام،
وقد و�ضع املُ�شرع القانون املدين واجلنائي
ليكون القاعدة يف تنظيم العالقات بني الأفراد،
فالقانون امل�صريف له ا�ستقاللية متيزه عن غريه
من القوانني ،فله خ�صائ�صه التي يتمتع بها.
	�أن جتربة امل�صارف الإ�سالمية يف ال�سودانجتربة غنية وثرية :81وكان للبنوك الإ�سالمية
ال�سودانية دور وا�ضح وفعال يف هذه التجربة،
ورغم قيام هذه البنوك .و�س�ؤال يحتاج �إجابة:
ملاذا �سبق التطبيق التنظري بالن�سبةلإن�شاء
البنوك الإ�سالمية يف ال�سودان.
وقد واجهت البنوك الإ�سالمية م�شاكل
عديدة داخلية وخارجية ،ودورها يتطلب مزيد ًا
من الدرا�سات والبحوث .و�ضرورة اال�ستفادة
من خمتلف االجتهادات الفقهية لتو�سيع فر�ص
امل�شاركة ل�صيغة امل�ضاربة ،وتفعليها يف الواقع
املعا�صر 82و�ضرورة االهتمام بدرا�سات اجلدوى
يف عمليات متويل م�شروعات عقد امل�ضاربة وفق
ال�صيغ الإ�سالمية ال�شرعية.
منوذج ي لعقد م�ضاربة م�صريف �سوداين83
عقد م�ضاربة م�صريف
�أنه يف اليوم ...........من �شهر ...............
�سنة14...............هـ اليوم .................من
�شهر �...............سنة20..........م بني كل من:
 .1ال�سيد/ال�سادة  ............... :فرع
 .............وي�سمى فيما بعد لأغرا�ض هذا
العقد بالبنك طرف �أول (رب املال).
 .2ال�سيد /ال�سادة ........................... :
وي�سمى فيما بعد لأغرا�ض هذا العقد بالطرف
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الثاين (امل�ضارب) .حيث �أن الطرف الثاين طلب
من البنك الدخول معه يف عملية م�ضاربة.
 .3ووافق البنك على هذا البنك فقد مت االتفاق
بينهما على �إبرام عقد امل�ضاربة وفقا على
�أن يدفع البنك لرب املال مبلغ .......للطرف
الثاين (امل�ضارب ) ر�أ�س مال للم�ضاربة.
 .4يفتح ح�ساب با�سم الطرف الثاين ( امل�ضارب )
لدى البنك يودع فيه ر�أ�س مال امل�ضاربة ليتم
�سحب منه بوا�سطة الطرف الثاين وتودع فيه
�إيرادات امل�ضاربة.
 .5يلتزم الطرف الثاين با�ستعمال ر�أ�س املال فيما
خ�ص�ص له �أعاله.
 .6مدة امل�ضاربة ( ) ..............تبد�أ من .........
وتنتهي يف  ............يجوز متديدها باتفاق
الطرفني كتابة كما يجوز ت�صفيتها باتفاقهما.
 .7يلتزم الطرف الثاين ب�إدارة عملية امل�ضاربة
وبذل و�سعة يف �إجناحها مراعيا يف ذلك
�شروط امل�ضاربة والعرف ال�سائد.
 .8يلتزم الطرف الثاين ب�أن ال يخلط مال امل�ضاربة
مباله �أو ب�أي مال �آخر وال يعطيه لغريه م�ضاربة
وال يقر�ضه وال يقرت�ض عليه �إال ب�إذن مكتوب
من البنك (رب املال).
 .9يحفظ الطرف الثاين ح�سابات منتظمة خا�صة
بامل�ضاربة تكون م�ؤيدة بامل�ستندات والفواتري
القانونية ويكون لرب املال احلق يف مراجعة
هذه احل�سابات يف �أي وقت بوا�سطة موظفيه
�أو بوا�سطة مراجع قانوين يختاره .
 .10للطرف الثاين (امل�ضارب) �أمني يف مال
امل�ضاربة الي�ضمنه �إال�إذا تعدى �أو ق�صر يف
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حفظه.
 .11يجوز �أن يطلب البنك (رب املال) من الطرف
الثاين (امل�ضارب) �ضمان ًا عيني ًا �أو �شخ�صي ًا
�أو م�صرفي ًا يف حاالت التعدي �أو التق�صري
�أو الإخالل بال�شروط  .12يتم الت�أمني على
كل ما يحتـاج للتامني بوا�سطة الطـرف الثانـي
(امل�ضارب) لدى �شركة ت�أمني �إ�سالمية مقبولة
للبنك (رب املال).
 .13يتحمل ر�أ�س مال امل�ضاربة امل�صروفات الفعلية
املبا�شرة اخلا�صة بالعملية .
 .14يحق للبنك (رب املال ) �إنهاء العقد يف �إي حالة
من احلاالت الآتية-:
�أ�	/إخالل الطرف الثاين ب�أي من ال�شروط
الواردة يف هذا التعاقد.
ب /وفاة الطرف الثاين �أو فقده لأي من
�شروط �أهلية التعاقد.
ج�	/إعالن �إفال�سه �أو البدء يف �إجراءات
الإفال�س اختياري ًا �أو �إجباري ًا.
 .15ت�صفي امل�ضاربة عند انتهاء �أجلها �أو باتفاق
الطرفني �أو مبوجب البند �أعاله ببيع جميع
موجوداتها ب�سعر ال�سوق.
 .16توزع الأرباح الناجتة عن امل�ضاربة على النحو
التايل:
 % .............للبنك ( رب املال)
 %..............للطرف الثاين ( امل�ضارب)
�	.17إذا حدثت خ�سارة من غري تعد وال تق�صري
وال �إخالل ب�شروط العقد من الطرف الثاين
(امل�ضارب) يتحملها البنك (رب املال).
 .18يجوز �أن يتفق الطرفان على �أنه �إذا زاد الربح
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على قدر معلوم �أن تكون تلك الزيادة كلها
للم�ضارب كما يجوز االتفاق على اقت�سام
الزيادة بن�سبة علي امل�ضارب.
�	.19إذا ن�ش�أ نزاع حول هذا العقد يجوز بر�ضا
الطرفني �أن يحال ذلك النزاع �إىل جلنة حتكيم
تتكون من ثالثة حمكمني يختار كل طرف
حمكم ًا واحد ًا منهم يتفق الطرفان على املحكم
الثالث الذي يكون رئي�سا للجنة التحكيم ويف
حالة ف�شل الطرفني يف االتفاق على املحكم
الثالث �أو عدم قيام �أحدهما باختيار حمكمة يف
ظرف �سبعة �أيام من تاريخ �إخطاره بوا�سطة
الطرف الأخر يحال الأمر للمحكمة املخت�صة
لتقوم بتعيني ذلك املحكم �أو املحكمني املطلوب
اختيارهم.
 .20تعمل جلنة التحكيم ح�سب �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية وت�صدر قراراتها بالأغلبية العادية
وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفني.
الطرف الأول		
(رب املال)
.....................

الطرف الثاين
البنك
......................

ال�شهود:
.................................................../1
.................................................../2
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خامتة
احلمد لله الذي بنعمته تتم ال�صاحلات،
وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني �سيدنا
حممد وعلى اله و�صحبه �أجمعني ،وبعد .،،بعون
الله تعاىل وتوفيقه قد �أكملت درا�سة هذه الورقة
لعقد امل�ضاربة وتطبيقاته امل�صرفية يف القانون
ال�سوداين ،وقدمت ما �أردت بيانه وتقدميهمن
ن�صو�ص قانونية ،و�آراء فقهية ،و�أحكام ق�ضائية،
فقد ت�أ�صل الكثري من هذه الن�صو�ص القانونية،
والتي متت مقارنتها مع ت�شريعات �أخرى ،فلقد
�صحبت كتب ال�سادة العلماء ،والأئمة الف�ضالء
�شهورا متواليات وليايل متتابعات فيما دونوه
من علم نافع و�صنفوه من خري ،فا�ستفدت كل
اال�ستفادة بحمد الله ،فقد �سلكت -بتوفيق الله-
يف و�ضعها م�سلكا �أ�سال الله �أن يكون مقبو ًال.
فالقانون امل�صريف ت�سميه حديثه للقواعد القانونية
يف ال�سودان التي تنظم ن�شاط البنوك ،وهو فرع
م�شتق من القانون التجاري مبعناه العام ،وقد و�ضع
املُ�شرع القانون املدين واجلنائي ليكون القاعدة يف
تنظيم العالقات بني الأفراد .و�إن �أول ما مييز قانون
تنظيم العمل امل�صريف ال�سوداين الذي مت تعديله
بقانون 2003م عن غريه من القوانني امل�صرفية
الأخرى هو �إ�سقاط الفائدة الربوية من كل عمليات
امل�صارف �أخذا وعطا ،وتعد هذه اخلا�صية املعلم
الرئي�سي والأول للم�صرف الإ�سالمي وامل�ؤ�س�سة
املالية الإ�سالمية ،وبدونها ي�صبح امل�صرف ك�أي
م�صرف �أخر ربوي ،ذلكالن الإ�سالم حرم الربا
بكل �أ�شكاله و�شـ ـ ــدد العقوبة عليـ ـ ــه لقوله تعايل:
هَّ
َ
ِين آَمنُواْ َّاتُقواْ الل َوَذُرواْ َمابَقَِي مَِن
}يَاأيَُّها الَّذَ
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ِّ
ُ
ُ
الربَا إِن كنتم ُّمْؤمِنَِني{.

ف�أ�سال الله العلى القدير
رب العر�ش العظيم �أن يتقبل هذا اجلهد املتوا�ضع،
اللهم يا وىل امل�ؤمنني ،ومتويل ال�صاحلني اجعل
عملي هذا عم ًال متقب ًال ،و�سعيي فيه �سعي ًا مر�ضي ًا
م�شكور ًا ،و�أنفع به اللهم من �أخذ به وعمل به ،انك
وحدك القادر على كل ذلك ،و�صل اللهم على �سيدنا
حممد واله و�صحبه و�سلم.
�أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة
 .1عقد امل�ضاربة من �أقدم العقود املتعامل بها و�أكرثها
م�شروعي ًة.ويعد ابتكار �صيغة امل�ضاربة وتطويرها
�إحدى �إ�سهامات امل�سلمني يف احل�ضارة الإن�سانية
بال توقف عن العطاء ،ولعل ال�سبب يف ذلك يرجع
الجتهادات يتبعها �إ�سهامات يف جماالت �أخرى،
يحتاجها عاملنا اليوم مبا حتمل من ر�سالة �سماوية
تكفل اخلري للإن�سان وعمارة الأر�ض خا�صة يف
ظل الأزمات املالية التي ي�شهدها العامل اليوم
نتيجة الرتفاع �سعر الفائدة واال�ستغالل والغ�ش
وعلى ر�أ�سها الربا.
 .2يعترب التمويل بامل�ضاربة من �أهم الو�سائل
التي تربز تفرد النظام امل�صريف الإ�سالمي
وتفوقه يف جمال التمويل من ناحية التنظيم
ال�سليم للعالقة املتوازنة بني ر�أ�س املال وجهد
الإن�سان.
�	.3أباح امل�شرع الإ�سالمامل�ضاربة تي�سريا للنا�س
حتى ي�ستفيد �صاحب املال الذي ال ميلك القدرة
على ا�ستثماره من كفاءة العامل الذي ميتلك
اخلربة وال يتوافر لديه املال ،فيتحقق نتيجة هذا
التعاقد والتعاون بني الطرفني منافع كثرية.
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 .4مقاطعة امل�ضاربة يف بع�ض البنوك الإ�سالمية
على وجه العموم وامل�صارف الإ�سالمية
ال�سودانية على وجه اخل�صو�ص ،حيث تبني
�أن امل�صرف الإ�سالمي مل يعد يتعامل ب�صيغة
امل�ضاربة منذ زمن لي�س بالق�صري.كما تبني
�أن بنوك ال�سودان الإ�سالمية ال�ستة قد �أوقفت
التعامل بهذه ال�صيغة منذ عام 1986م ب�سبب
قيام بنك ال�سودان بحظر التعامل بها بحجة
كرثة خماطرها.
 .5رغم اعتبار �صيغة امل�ضاربة من �أ�سهل ال�صيغ
الإ�سالمية� ،إال �إن الواقع جاء �أقل من هذه
الآمال ،ف�سرعان ما انح�سر التعامل بها ،لتحل
حملها عقود و�أدوات �أخرى يف مقدمتها �صيغة
عقد املرابحة.
 .6خل�صت الدرا�سة �إىل وجود معوقات لتطبيق
�صيغ التمويل الإ�سالمية يف امل�صارف
ال�سودانية لعقد امل�ضاربة�أهمها:امل�صارف
ال�سودانية حديثة العهد يف التعامل ب�صيغ
التمويل الإ�سالمية.ثانيهما :عدم توفر العمالء
باملوا�صفات املطلوبة ,من ناحية الأمانة والثقة
واخلربة اال�ستثمارية .ثالثهما :عدم توفر
الكادر الب�شري امل�ؤهل يف جمال التمويل
الإ�سالمي .فمعظم هذه الكوادر الب�شرية كانت
م�ستوعبة يف امل�صارف التقليدية وقد ت�شبعت
بنظم العمل التقليدية فكرا وممار�سة ،ومل
حتظ بالتدريب والتعليم وفق النظم امل�صرفية
الإ�سالمية .ث .عدم تعبئة املوارد على �أ�سا�س
امل�ضاربة يف الواقع ال�سوداين ،حيث ال تتوفر
املوارد املالية املالئمة .رابع ًا� :أن ن�سبة كبرية
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من �أ�صحاب الودائع اال�ستثمارية لي�س لديهم
اال�ستعداد الكايف لتحمل املخاطر ،ومييلون
�إىل توفري �ضمانات كافية قبل الدخول عمليات
ا�ستثمارية عن طريق ال�صيغ الإ�سالمية.
 .7القت �صيغ التمويل واال�ستثمار الإ�سالمي يف
ال�سودان قبو ًال ورواج ًا وا�سع ًا ،و�أثبتت فعالية
ومرونة وفاعلية للتطبيق يف اال�ستجابة لرغبات
امل�ستثمرين وطالبي التمويل املختلفة ،بل
جتاوزت هذه ال�صيغ املحلية والإقليمية لتعمل
على م�ستوى العامل .فتجربة امل�صارف الإ�سالمية
يف ال�سودان جتربة غنية وثرية وفريدة .
�	.8أن فل�سفة العمل بعقد امل�ضاربة يقوم على
منهجية العمل على قوانني وقواعد و�أحكام
م�ستمدة من ال�شريعة الإ�سالمية الغراء،
و�أ�سا�س هذه القواعد والقوانني �أن املال مال
الله ويجب �أن ي�ستثمر ل�صالح املجتمع و�سعادته
باعتبار املجتمع جمتمعا متكامال ال تنف�صل فيه
النواحي الروحية عن النواحي املادية.
 .9التطبيق �سبق التنظري بالن�سبة لإن�شاء البنوك
الإ�سالمية يف ال�سودان.
التو�صيات
و�أو�صت الدرا�سة بالآتي:
� .1أن تعود �أمتنا �إىل كِ تاب الله تعاىل و�سنة ر�سوله
وتعيد النظر يف القوانني التجارية واملدنية ،ال
�سيما فيما يتعلق بامل�صارف ،وت�صوغها مبا
يواكب روح الع�صر ويتفق مع �شريعتنا الغراء.
 .2واجهت البنوك الإ�سالمية م�شاكل عديدة داخلية
وخارجية ،ودورها يتطلب مزيد ًا من الدرا�سات
والبحوث.
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 .3فينبغي �أن نتعاون جميعنا يف الدعوة �إىل
تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية يف جميع معامالتنا
املالية املعا�صرة  ،وتخطي العقبات التي تعرت�ض
هذا التطبيق والتي من �أهمها توعية النا�س
وتعريفهم باحلالل واحلرام وما ي�صلح من
املعامالت وما ال ي�صلح ،ال�سيما العاملني يف
امل�صارف والتجار ومن يتعامل معهم .
� .4ضرورة اال�ستفادة من خمتلف االجتهادات
الفقهية لتو�سيع فر�ص امل�شاركة ل�صيغة
امل�ضاربة ،وتفعليها يف الواقع املعا�صر.
 .5و�ضرورة االهتمام بدرا�سات اجلدوى يف
عمليات متويل م�شروعات عقد امل�ضاربة وفق
ال�صيغ الإ�سالمية ال�شرعية.
�	.6أو�صى ب�ضرورة زيادة االهتمام باجلانب
الروحي (املعنوي) يف ن�شاطات امل�صارف
يف دعم �صغار املنتجني ،و�صغار احلرفني،
والتعاون على الرب والتقوى والتعاون لال�ستفادة
من تطبيق �صيغة عقد مل�ضاربة امل�صرفية مع
عدم الإخالل باجلانب املادي «اال�ستثماري»،
وال يتم ذلك الإ بت�ضافر اجلهود واال�ستفادة من
هذه ال�صيغ امل�صرفية البديلة للربا وعلى ر�أ�سها
عقد امل�ضاربة امل�صريف.
�	.7إيجاد قنوات االت�صال املتمثلة يف توفري
الأدوات اال�ستثمارية القادرة على اجتذاب
�أموال املواطنني من الأفراد وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات للم�ساهمة يف متويل امل�شروعات
املختلفة التي يحتاج �إليها البلد الإ�سالمي
و�إمكانية تطوير الأدوات املالية الإ�سالمية
ف�أو�صى ب�إ�ضافة ن�صو�ص جديدة تت�ضمن
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عقد امل�ضاربة امل�صريف يف القانون امل�صريف
لي�صبح له القدرة على تنويع التمويل امل�صريف
وفقا لأحكام ال�شرع والقانون.
 .8لالعتبار الذي تقت�ضيه �سيا�سة م�صرفية متكاملة
حتقق قدر ًا من التال�ؤم بني القانون والت�شريعات
احلديثة� ،أو�صي مبزيد من الدرا�سات والبحوث
يف جمال �صيغ التمويل امل�صرفية البديلة للربا
يف موا�ضيع قوانني العمل امل�صريف ،على وجه
العموم وعقود امل�ضاربة امل�صرفية على وجه
اخل�صو�ص.
 .9نو�صي بتطبيق �صيغة امل�ضاربة بن�سبة �أكرب يف
امل�صرف الإ�سالمية على وجه العموم وال�سودان
على وجه اخل�صو�صلإمكانية جناحها
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية و�إقبال النا�س
عليها وذلك �أدعى �إىل جلب مدخرات النا�س من
خارج املنظومة امل�صرفية وا�ستثمارها مبا يعود
على امل�صرف وعليهم بالربح
 .10ال بد من جمع ح�صيلة ما توفر لدينا من
معلومات وبيانات يف هذه الدرا�سة املتوا�ضعة،
لال�ستفادة منها يف �سيا�سة م�صرفية حملية،
و�إقليمية ،ودولية خالية من �شوائب الربا.
امل�صادر واملراجع
( )1القر�آن الكرمي
كتب احلديث و�شروحه:
(� )1سنن البيقهى ،بريوت  ،دار الفكر ،بدون
تاريخ.
( )2الهيثمى ،نورا لدين على بن �أبى بكر بن
�سليمان الهيثمى ،جممع الزوائد ومنبع
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الفوائد ،حتقيق /حممد عبد القادر �أحمد عطا،
من�شورات حممد على بي�ضون ،دار الكتب
العليمة ،بريوت ،لبنان1422 ،هـ2001/م).
( )3حممد بن عبد الله بن يو�سف الزيلعى ،ن�صب
الراية لأحاديث الهداية ،ن�صب الراية ،دار
احلديث ،املركز اال�سالمى للطباعة والن�شر،
بدون تاريخ.
كتب الفقه الإ�سالمي:
( )1عالء الدين بن احل�سن بن على بن �سليمان
املرداوى ،الإن�صاف يف معرفة الراجح
من اخلالف ،حتقيق حممد جاد الفقيه،
طبع مطبعة ال�سنة املحمدية يف غزة �سنة
هـ1955/1374م.
( )2حممد �أمني عابدين ،رد املختار على الدر
املختار �شرح تنوير الأب�صار امل�شهور
«بحا�شية بن عابدين» ،دار�سة وحتقيق/
ال�شيخ عادل �أحمد عبد املوجود ،وال�شيخ على
حممد معو�ض ،دار الكتب العلمية ،بريوت/
لبنان ،ط1415 ،1هـ1994/م.
( )3حممد بن �أحمد ال�شربينى اخلطيب ،مغنى
املحتاج �إىل �شرح املنهاج ،مطبعة البابى
احللبي مب�صر ،بدون تاريخ.
( )4ابن قدامه ،موفق الدين عبدالله بن �أحمد بن
حممد بن قدام املقد�سي املغنى،بت�صحيح،
د.حممد خليل هرا�ش ،بدون تاريخ.
( )5الك�سانى ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ،طبعة
جديدة منقحة م�صححة ب�إ�شراف مكتب البحوث
والدرا�سات ،دار الفكر للباعة والن�شر والتوزيع،
بريوت ،لبنان ،ط1432 -1431 ،1هـ.
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( )9عبدالله بن �أحمد الن�سفى ،كنز الدقائق،
حتقيق �أ.د� .سائد بكدا�ش ،دار الب�شائر ،دار
ال�سراج.
( )10فتاوى ابن تيمه ،جمموع فتاوى ابن تيمه،
جمع وترتيب عبد الرحمن بن حممد بن حاكم
اجلدي احلنبلي ،ط1398 ،1هـ.
( )11ال�شريازي ،املهذب ،عبد الرحمن بن �شيخ
بن �سليمان املدعو ب�شيخ زاده وبهام�شه الدر
املنقى �شرح امللتقى ملحمد عالء الدين الإمام،
جممع الأنهر �شرح ملتقى االبحر،504/2
مطبعة دار ال�سعادة1334 ،هـ.
(�	)12أبى �إ�سحاق برهان الدين �إبراهيم بن حممد
بن مفلح املتوفى 884هـ ،املبدع �شرح املقنع،
وما بعدها ،املكتبة الإ�سالمية ،ط /املكتب
اال�سالمى ،بدون تاريخ.
(�	)13أ .د .وهبة الزجيلى ،الفقه الإ�سالمي
و�أدلته ،ط ،6معدلة،دم�شق ،دار الفكر،
2008م ،مكتبة الأ�سد.
كتب اللغة :
( )1فخر الدين حممد بن عمر بن احل�سني بن
احل�سن بن على الرازي ،خمتار ال�صحاح،
عنى برتتيبه حممد خاط ،الهيئة امل�صرية
للكتاب ،بدون تاريخ.
(� )2أبى الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم بن
منظور ابن منظور ،ل�سان العرب ،دار �صادر
للطباعة والن�شر ،بريوت /لبنان 1375هـ-
1956م.
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كتب القانون واالقت�صاد الإ�سالمي
(� )1إبراهيم فا�ضل يو�سف ،عقد امل�ضاربة ،بحث
مقارنا يف ال�شريعة والقانون ،مطبعة الإر�شاد،
اجلمهورية
بغداد1393/هـ1973-م،
العراقية /رئا�سة ديوان الأوقاف.
( )2د.الواثق عطا املنان حممد �أحمد ،القانون
التجاري ،جامعة �أمدرمان الإ�سالمية،
ال�سودان /اخلرطوم ،بدون تاريخ.
( )3قوانني العمل امل�صريف والتجاري يف
ال�سودان ،دار جامعة �أفريقيا للطباعة،
اخلرطوم /ال�سودان ،ت�صميم وطباعة ها�شم
�أحمد حممد على «البدوي» ،ط2005/1م.
( )4الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية ،خمطط هيئات
الرقابة ال�شرعية ،املرا�شد الفقهية ال�صادرة عن
الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية للجهاز امل�صريف
وامل�ؤ�س�سات املالية ،ال�سودان ،بنك ال�سودان،
املطبعة الوطنية ،ط1427/1هـ2006-م.
( )5خمطط هيئات الرقابة ال�شرعية الكتاب الثالث،
فتاوى الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية للجهاز
امل�صريف وامل�ؤ�س�سات املالية ،ال�صادرة يف
الفرتة 1420هـ1423/هـ2000 -م2003/م،
بنك ال�سودان ،املطبعة الوطنية ،ط1427/1هـ-
2006م.
( )6ن�صر الدين ف�ضل املوىل �أحمد ،امل�صارف
الإ�سالمية ،ط ،1دار العلم للطباعة والن�شر.
(. )7د� .أحمد على عبدالله� ،ضروب الربا
وممار�ساته ، ،ط ،1اخلرطوم /ال�سودان،
1419هـ1998 /م� .سل�سلة ا�صدرات بنك
ال�سودان (.)1
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يف امل�صارف الإ�سالمية ،عقد امل�ضاربة �أمنوذج ًا،
حمور الو�سائل اال�ستثمارية يف البنوك الإ�سالمية
وا�سرتاتيجيات تطورها� ،أ .د .حممد دباغ.
( )4حما�ضرة مقدمة مللتقى االقت�صاد الإ�سالمي،
الواقع ورهانات امل�ستقبل� ،أ�ساليب اال�ستثمار
يف امل�صارف الإ�سالمية ،عقد امل�ضاربة
�أمنوذج ًا ،حمور الو�سائل اال�ستثمارية يف
البنوك الإ�سالمية وا�سرتاتيجيات تطورها� ،أ.
د .حممد دباغ،
( )5امللتقى العلمي الدويل حول الأزمة املالية،
�إدارة املخاطر يف امل�صارف الإ�سالمية،
بحث رقم « ، »68تقدمي دكتور مفتاح �صالح،
اجلزائر،جامعة فرحات عبا�س� ،سطيف ،يف
الفرتة من 2009 -21-20م.
( )6درا�سات اقت�صادية �إ�سالمية ،املجلد التا�سع
ع�شر ،العدد الأول1434 ،هــ2013--م.

( )8د.ال�شيخ عالء الدين زعرتى ،فقه املعامالت
املالية املقارن� ،صياغة جديدة و�أمثلة معا�صرة،،
دار الع�صماء،ط1427/1هـ2007/م.
( )9د .ح�سب الر�سول يو�سف التوم �شهاب
الدين و�آخرين ،بحث من�شور يف جملة
العلوم والبحوث الإ�سالمية ،العدد اخلام�س،
�أغ�سط�س .2012
الندوات والبحوث واملحا�ضرات والأوراق
العلمية:
( )1بحوث قدمت يف ندوة رقم « »29عقدت
بال�سودان يف الفرتة من � 27 -25شهر رجب،
1413هـ املوافق  20-18يناير1993م باللغة
العربية بالتعاون مع م�ؤ�س�سات التمويل
الوطنية وبنك التنمية ال�صناعية ال�سوداين
وم�ؤ�س�سة التنمية الإ�سالمية ،بحث بعنوان:
التخريج ال�شرعي ل�صيغ التمويل الإ�سالمي،
ح�سن حممد �إ�سماعيل البيلى ،من �ضمن
بحوث �صيغ متويل التنمية يف الإ�سالم،
البنك الإ�سالمي للتنمية ،املعهد الإ�سالمي
للتدريب والبحوث ،حترير ،فهر�سة املكتبة
الوطنية ،غزى ،فخري ح�سني ،جدة.
( )2ن�شرة الكرتونية توعوية ي�صدرها معهد
الدرا�سات امل�صرفية2010. ،دولة الكويت
�أغ�سط�س ،العدد الأول.
( )3حما�ضرة مقدمة مللتقى االقت�صاد الإ�سالمي،
الواقع ورهانات امل�ستقبل� ،أ�ساليب اال�ستثمار

قوانني وجمالت :
( )1قانون املعامالت املدنية ال�سوداين 1984م.
( )2قانون تنظيم العمل امل�صريف ال�سوداين امللغى
1991مم.
( )3قانون تنظيم العمل امل�صريف ال�سوداين
2003م.
( )4فوانيني ال�سودان ،وزارة العدل ،قوانني
ال�سودان ،املذكرة التف�سريية لقانون تنظيم
العمل امل�صريف 2003م.
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هوام�ش :

�	-1أ�ستاذ م�ساعد – كلية القانون – جامعة اجلزيرة.
 -2فخر الدين حممد بن عمر بن احل�سني بن احل�سن بن على الرازي ،خمتار ال�صحاح،
عنى برتتيبه حممد خاط� ،ص  ،378الهيئة امل�صرية للكتاب ،بدون تاريخ.
�	-3أبى الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم بن منظور ابن منظور ،ل�سان العرب،
 ،544/1دار �صادر للطباعة والن�شر ،بريوت /لبنان 1375هـ1956-م.
 -4عالء الدين بن احل�سن بن على بن �سليمان املرداوى املتوفى �سنة 885هـ املر داوى
،الإن�صاف يف معرفة الراجح مناخلالف،645/5،حتقيق حممد جاد الفقيه ،طبع
مطبعة ال�سنة املحمدية يف غزة �سنة هـ1955/1374م.
 -5حممد �أمني عابدين ،رد املختار على الدر املختار �شرح تنوير الأب�صار امل�شهور
"بحا�شية بن عابدين" ،645/5 ،دار�سة وحتقيق /ال�شيخ عادل �أحمد عبد
املوجود ،وال�شيخ على حممد معو�ض ،دار الكتب العلمية ،بريوت /لبنان ،ط،1
1415هـ1994/م.
 -6حممد بن �أحمد ال�شربينى اخلطيب ،مغنى املحتاج �إىل �شرح املنهاج،309/2 ،
مطبعة البابى احللبي مب�صر ،بدون تاريخ.
 -7ابن قدامه ،موفق الدين عبدالله بن �أحمد بن حممد بن قدامه ،املغنى،134 /5 ،
بت�صحيح ،د.حممد خليل هرا�ش ،بدون تاريخ.
 -8الك�سانى ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ،150 /6 ،طبعة جديدة منقحة
م�صححة ب�إ�شراف مكتب البحوث والدرا�سات ،دار الفكر للباعة والن�شر والتوزيع،
بريوت ،لبنان ،ط1432 -1431 ،1هـ .حممد بن �أحمد ال�شربينى اخلطيب ،مغنى
املحتاج �إىل �شرح املنهاج .309/2،مطبعة البابى احللبي مب�صر ،بدون تاريخ.
()3عبدالله بن �أحمد الن�سفى ،كنز الدقائق� ،ص ،522حتقيق �أ.د� .سائد بكدا�ش ،دار
الب�شائر ،دار ال�سراج،
�	-9أ .د.وهبة الزجيلى ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته ،632 /4 .ط ،6معدلة،دم�شق ،دار الفكر،
2008م ،مكتبة الأ�سد.
 -10املرجع نف�سه842 /4 ،
 -11قانون املعامالت املدين ال�سوادين 1984م ،الباب ال�سابع ،الف�صل الثاين ،املادة
(.)266
 -12قانون تنظيم العمل امل�صريف 2003م ،الف�صل الأول ،تف�سري.
 -13الزجيلى ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته .3931 /6 ،
 -14قانون تنظيم العمل امل�صريف ال�سوداين 1991م امللغى :قانون خا�ص ،عم ًال ب�أي
حكام املر�سوم �ألد�ستوري الثالث ل�سنة 1989م �أجازه جمل�س قيادة ثورة الإنقاذ
املنحل ،ووقع عليه رئي�س اجلمهورية عمر ح�سن احمد الب�شري ،ن�شر يف اجلريدة
الر�سمية جلمهورية ال�سودان رقم( ،)1572جاء لتنظيم العمل امل�صريف ال�سوداين،
والإجراءات املتبعة ملنح ومزاولة العمل امل�صريف يف ال�سودان ،وحدد القانون
عالقة قانون بنك ال�سودان بامل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية من حيث التمويل والرقابة
والتفتي�ش ،وغريها من الإجراءات امل�صرفية ،جاء يف ( )51مادة موزعة على �سبعة
ف�صول ،وهو حمل دار�سة الباحث لتكييفه الفقهي ب�شقيه ال�شرعي والقانوين ،لذلك
�أفرد له الباحث بابا كامال مف�صال "الباب الثاين" من هذا البحث ،ومرفق يف املالحق،
�صدر كقانون يف 1991/11/27م( وزارة العدل ،قوانني ال�سودان ،327/9 ،قوانني
اال�ستثمار ،ط ،6بدون تاريخ).
 -15قانون تنظيم العمل امل�صريف ال�سوداين 2003م:قانون خا�ص ،حل حمل قانون
تنظيم العمل امل�صرفى1991م� ،صدر كمر�سوم م�ؤقت و�أجيز من تاريخ توقيع رئ�س
اجلمهورية عليه يف 2004 /1/27عمال ب�أحكام املادة(  )90من د�ستور ال�سودان
ل�سنة 1998م ،و�أجازه املجل�س الوطني يف جل�سته رقم ( ،)32دورة االنعقاد ال�ساد�سة
بتاريخ�28شوال1424هـ املوافق 2003/12/22م ،على �أن تظل جميع اللوائح
والقرارات والإجراءات التي متت مبوجب �أحكامه �سارية املفعول �إىل �أن تلغى �أو
تعدل مبوجب قانون تنظيم العمل امل�صريف 2003م ،جاء يف ( )60مادة موزعة يف
ثمانية ف�صول� ،أعيدت �صياغة بع�ض املواد يف الف�صل الثاين عن قانون تنظيم العمل
امل�صريف 1991م ،نظم القانون ف�صل جديد مت ترتيبه يف الف�صل الثالث وهو �إن�شاء
الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية بقرار من رئي�س اجلمهورية ،كما نظم القانون �أغرا�ض
الهيئة ا و�سلطاتها ون�ص القانون على �إلزامية  ،مل ت�ستحدث �أي �أحكام جديدة يف
�أ�س�س عمل امل�صارف يف الف�صل الرابع ،مت تعديل طفيف يف بع�ض ن�صو�ص احل�ساب
ال�سنوي واملراجعة ،مت تعديل الن�ص اخلا�ص برقابة بنك ال�سودان على امل�صارف
اململوكة للدولة يف الف�صل ال�سابع ( وزارة العدل ،قوانني ال�سودان ،82/12 ،ط،7
 ،2007-2003املذكرة التف�سريية لقانون تنظيم العمل امل�صريف 2003م).
 -16قانون تنظيم العمل امل�صرفى ،1991الف�صل الأول ،املدة( )4الفقرة( )1البند(�أ)،
وهى ذات املادة يف قانون تنظيم العمل امل�صريف 2003م الذي �إلغاء مبوجبه قانون
تنظيم العمل امل�صريف 2003م.
 -17رواه الطرباين يف الأو�سط عن ابن عبا�س .قال الهيثمى :وفيه �أبو اجلار ود
الأعمى وهو مرتوك كذاب �أبى بكر بن احل�سني بن على �سنن البيقهى� ،ص،111
بريوت ،دار الفكر ،بدون تاريخ .الهيثمى ،جممع الزوائد ،161/4 ،نورا لدين على
بن �أبى بكر بن �سليمان الهيثمى ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،حتقيق حممد عبد
القادر �أحمد عطا ،من�شورات حممد على بي�ضون ،دار الكتب العليمة ،بريوت لبنان،
1422هـ2001/م.
 -18حممد بن عبد الله بن يو�سف الزيلعى ،ن�صب الراية لأحاديث الهداية ،ن�صب الراية،
 ،113/4دار احلديث ،املركز اال�سالمى للطباعة والن�شر ،بدون تاريخ.

 -19الك�سانى،بدائع ال�شرائع يف تريب ال�صنائع .3587/8 ،
 -20فتاوى ابن تيمه ،1919 /5 ،جمموع فتاوى ابن تيمه ،جمع وترتيب عبد الرحمن بن
حممد بن حاكم اجلدي احلنبلي ،ط1398 ،1هـ.
 -21الزيلعى ،ن�صب الراية لأحاديث الهداية.113/4 ،
 -22امل�ساقاة :اختلف فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية يف حكمها ،القول الأول� :أنها جائزة
�شرعا ،وهو قول جمهور الفقهاء ،والقول الثاين� :أنها غري م�شروعة ،وهو قول �أبى
حنيفة وزفر(ال�شريازي ،املهذب ،390/1 ،عبد الرحمن بن �شيخ بن �سليمان املدعو
ب�شيخ زاده وبهام�شه الدر املنقى �شرح امللتقى ملحمد عالء الدين الإمام ،جممع الأنهر
�شرح ملتقى االبحر ،504/2مطبعة دار ال�سعادة1334 ،هـ ).
 -23الك�سانى ،بدائع ال�صانع ،18/22 ،79/6 ،ال�شريازي ،املهذب ،284/1 ،ال�شربينى،
مغنى املحتاج.309/2 ،
�	-24إبراهيم فا�ضل يو�سف ،عقد امل�ضاربة ،بحث مقارنا يف ال�شريعة والقانون� ،ص،39
مطبعة الإر�شاد ،بغداد1393/هـ1973-م ،اجلمهورية العراقية /رئا�سة ديوان
الأوقاف.
 -25القبول بكل لفظ يفهم منه موافقة الطرف الأخر على ذلك ،كان يقول املقابل قبلت �أو
ر�ضت �أو �أخذت ونحو ذلك ،والبد من الت�صريح مبا يدل على �إرادة املتعاقدين �إبرام
هذا العقد لفظا ومعنى(املرجع نف�سه� ،ص.)40
 -26د .وهبةالزحيلي ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته.3927/6 ،
 -27املرجع نف�سه� ،ص.3927
 -28الك�سانى ،البدائع �،79/6 ،أبى�إ�سحاق برهان الدين �إبراهيم بن حممد بن مفلح
املتوفى 884هـ ،املبدع �شرح املقنع 7/4 ،وما بعدها ،املكتبة الإ�سالمية ،ط /املكتب
الإ�سالمي ،بدون تاريخ.
 -29املراجع نف�سها� ،ص.7
�	-30أ.د.وهبة الزحيلي ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته.4632 ،
 -31املرجع نف�سه ،املادة (.)267
 -32ووقائع ندوة رقم " "29عقدت بال�سودان يف الفرتة من � 27 -25شهر رجب،
1413هـ املوافق  20-18يناير1993م باللغة العربية بالتعاون مع م�ؤ�س�سات
التمويل الوطنية وبنك التنمية ال�صناعية ال�سوداين وم�ؤ�س�سة التنمية الإ�سالمية،
بحث بعنوان :التخريج ال�شرعي ل�صيغ التمويل الإ�سالمي ،ح�سن حممد �إ�سماعيل
البيلى ،من �ضمن بحوث �صيغ متويل التنمية يف الإ�سالم� ،ص 32البنك الإ�سالمي
للتنمية ،املعهد الإ�سالمي للتدريب والبحوث ،حترير ،فهر�سة املكتبة الوطنية،
غزى ،فخري ح�سني ،جدة.
 -33الك�سانى ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ،150 /6 ،طبعة جديدة منقحة
م�صححة ب�إ�شراف مكتب البحوث والدرا�سات ،دار الفكر للباعة والن�شر والتوزيع،
بريوت ،لبنان ،ط1432 -1431 ،1هـ.
�	-34أ .د.وهبة الزجيلى ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته ،632 /4 .ط ،6معدلة،دم�شق ،دار الفكر،
2008م ،مكتبة الأ�سد.
 -35قانون املعامالت املدنية ال�سوداين ،الف�صل ال�سابع ،املادة .269
 -36بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع151 /6 ،ـ.
�	-37إبراهيم بن علي بن يو�سف ال�شريازي �أبو �إ�سحاق ،املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي،،
دار الن�شر :دار الفكرـ بريوت1386 .ـ.
 -38ن�شرة الكرتونية توعوية ي�صدرها معهد الدرا�سات امل�صرفية2010. ،دولة الكويت
�أغ�سط�س ،العدد الأول �ص.4
 -39ابن قدامه ،املغنى ،191 /5 ،الك�سانى ،البدائع ،83/6 ،ال�شريازي ،املهذب،
.،385/1
 -40املراجع نف�سها ،ابن قدامه ،املغنى ،191 /5 ،الك�سانى ،البدائع ،83/6 ،ال�سرخ�سى،
املب�سوط 33/22 ،حممد بن �أحمد بن �أبى �سهل ال�سرخ�سي :املب�سوط ،دار املعرفة،
بريوت/لبنان ،ط ،2بدون تاريخ  .ال�شريازي ،املهذب.،385/1 ،
 -41ال�شربينى ،مغنى املحتاج.311/2 ،
 -42بدائع ال�صنائع يف تريب ال�شرائع ،الك�سانى ،البدائع .85/6 ،حا�شية الد�سوقي،
 .520/3ابن قدامه ،املغنى .38/5 ،
	-43لأن العامل �أمني فيما يده ،فان تلف املال يف يده من غري تفريط ،مل ي�ضمن،
فا�شرتاط �ضمان امل�ضارب يتنافى مع مقت�ضى العقد(د.ال�شيخ عالء الدين زعرتى،
فقه املعامالت املالية املقارن� ،صياغة جديدة و�أمثلة معا�صرة� ،ص ،455دار
الع�صماء،ط1427/1هـ2007/م).
 -44قانون املعامالت املدنية ال�سوداين 1984م .الف�صل ال�سابع،املادة .267 ،268
 -45قانون املعامالت املدين ال�سوداين 1984م  ،املادة (. )268
 -46املرجع ال�سابق ،املادة (.)270
 -47د.الواثق عطا املنان حممد �أحمد ،القانون التجاري� ،ص .46جامعة �أمدرمان
الإ�سالمية ،ال�سودان /اخلرطوم ،بدون تاريخ .قوانني العمل امل�صريف والتجاري
يف ال�سودان ،دار جامعة �أفريقيا للطباعة ،اخلرطوم /ال�سودان ،ت�صميم وطباعة
ها�شم �أحمد حممد على "البدوي" ،ط2005/1م.
 -48املراجع نف�سه� ،ص.46
 -49عبدالله ح�سني حممد و�آخرون :خمطط الوثائق"اجلزء الأول"(الإجراءات والتعاميم
املتعلقة بالتجربة ،و"اجلزء الثاين"(القوانني التي �صاحبت التجربة) و"اجلزء
الثالث"(دور بنك ال�سودان يف �إ�سالم اجلهاز امل�صريف"درا�سات") :مراجعة ال�سيد
الباقر يو�سف و�آخرون ،ال�سودان ،بنك ال�سودان ،املطبعة الوطنية ،ط1427/1هـ-
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2006م.الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية :خمطط هيئات الرقابة ال�شرعية ،املرا�شد
الفقهية ال�صادرة عن الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية للجهاز امل�صريف وامل�ؤ�س�سات
املالية ،ال�سودان ،بنك ال�سودان ،املطبعة الوطنية ،ط1427/1هـ2006-م.
 -50املادة الرابعة من قانون تنظيم العمل امل�صريف 2003م ال�سوداين جعلت امل�صرف
�شركة م�ساهمة عامة ،ي�صفى بقانون ال�شركات.
 -51حما�ضرة مقدمة مللتقى االقت�صاد الإ�سالمي ،الواقع ورهانات امل�ستقبل� ،أ�ساليب
اال�ستثمار يف امل�صارف الإ�سالمية ،عقد امل�ضاربة �أمنوذج ًا ،حمور الو�سائل
اال�ستثمارية يف البنوك الإ�سالمية وا�سرتاتيجيات تطورها� ،أ .د .حممد دباغ،
�ص� ،11أ�ستاذ التعليم العايل لق�سم ال�شريعة جامعة �أمدرمان الإ�سالمية.
 -52امللتقى العلمي الدويل حول الأزمة املالية� ،إدارة املخاطر يف امل�صارف الإ�سالمية،
بحث رقم " ، "68تقدمي دكتور مفتاح �صالح ،اجلزائر،جامعة فرحات عبا�س،
�سطيف ،يف الفرتة من 2009 -21-20م.
 -53الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية :ن�ش�أة وتطور وتقومي هيئات الرقابة ال�شرعية للجهاز
امل�صريف ال�سوداين ،ال�سودان ،بنك ال�سودان� ،ص 3وما بعدها املطبعة الوطنية،
ط1427/1هـ2006-م.
 -54د .الواثق عطا املنان حممد �أحمد ،قوانني العمل امل�صريف والتجاري يف ال�سودان،
دار جامعة �أفريقيا للطباعة ،اخلرطوم /ال�سودان ،ت�صميم وطباعة ها�شم �أحمد
حممد على "البدوي" ،ط2005/1م.
 -55املرجع نف�سه.
 -56د� .أحمد جمذوب احمد :تطبيق ال�صيغ الإ�سالمية يف النظام امل�صريف و�أثره
على ال�سيا�سيات امل�صرفية� ،ص ،17الطابعون/دار م�صحف �إفريقيا /دار ال�سداد
للطباعة ،ط�/1سبتمرب 2004م ،النا�شر وزاره املالية.
 -57يتميز العمل امل�صريف بخ�صائ�ص ذاتية نابعة من �صيغة عمله جتعله قادر على
مواجهة املخاطر ،واملخاطرة امل�صرفية هي اخلطر املحتمل لأكرث من نتيجة ،لتكون
املح�صلة النهائية غري معروفة وهى ظواهر و�أحداث تهدد اجناز الأهداف وت�ؤثر
�سلب ًا على امل�ؤ�س�سة امل�صرفية الهادفة �إىل حتقيق ر�سالتها(امللتقى العلمي الدويل
حول الأزمة املالية� ،إدارة املخاطر يف امل�صارف الإ�سالمية ،بحث رقم " ، "68تقدمي
دكتور مفتاح �صالح ،اجلزائر،جامعة فرحات عبا�س� ،سطيف ،يف الفرتة من -20
2009 -21م)..
 -58جملة املال واالقت�صاد ،العدد الأول � ،ص  ،6طالع كلمة د /كامل الباقر مدير جامعة �أُم
درمان الإ�سالمية ال�سابق مبنا�سبة افتتاح بنك في�صل الإ�سالمي فرع جامعة �أُم درمان
الإ�سالمية.
 -59كان النظام قد ا�ستكمل فك ارتباطه حملي ًا باحلزب ال�شيوعي ،كذلك بالنا�صرين
والرتاث النا�صري ،وقطع دولي ًا ارتباطه باملع�سكر ال�شيوعي .وبالتايل �أدار ظهره
ل�شعاراته اال�شرتاكية والقومية والي�سارية ،و�أنفتح على الغرب وارتبط باخلط
الر�أ�سمايل.
 -60قانون ن بنك في�صل اال�سالمى ال�سوداين 1977م�:صدر كقانون بتاريخ
1977/4/4م ،قانون رقم ( )33ل�سنة1977م ت�أ�س�س بنك في�صل الإ�سالمي
ال�سوداين مبوجب الأمر اجلمهوري منرة ( )9ل�سنة1977م ،مبوجب قانون
خا�ص �أجازه جمل�س ال�شعب يف جمهورية ال�سودان الدميقراطية يحمل ا�سم بنك
في�صل الإ�سالمي لعام 1977م ،جاء يف �سبعة مواد ويحوي القانون على �إعفاءات
وا�ستثناءات وافقت عليها احلكومة علي منحها للبنك يف املادة ال�ساد�سة ،وخ�ص�ص
املادة الثالثة لإن�شاء البنك ،والرابعة لإغرا�ضه ،واخلام�سة لر�أ�س املال ،والأخرية
لعدم جواز الت�أميم �آو امل�صادرة ،والنظام الأ�سا�سي للبنك يف التمهيد �أي �أن الأحكام
التي متثل عليها القائمة (�أ) من اجلدول لقانون ال�شركات 1925م ،ال تطبق علي
هذا البنك ما عدا الأحكام التي ن�ص عليها من هذا القانون ،وهو �شركة م�ساهمة
عامة حمدودة ،وفق قانون ال�شركات ال�سوداين 1925م ،ورئا�سته اخلرطوم،
�صدر كقانون يف 1977/8/18م ،مت تعديله �سنة  1984مبوجب املادة( )106من
د�ستور ال�سودان( ملزيد من التف�صيل حول النظام الأ�سا�سي لعقد الت�أ�سي�س والئحة
ت�ؤ�س�سيه انظر الوثيقة رقم ( ،61/2 ،)5خمطط الوثاق ،توثيق جتربة ال�سودان يف
جمال امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية ،بنك ال�سودان ،القوانني التي �صاحبت التجربة،
قوانني ال�سودان ،وزارة العدل ،308/13 ،ط2007-2003 ،7م  ،،وزارة العدل)..
 -61حددت املادة ( )5من قانون بنك في�صل الإ�سالمي ر�أ�س املال ب�أن ال يقل عن �ستة
ماليني جنيه �سوداين ،و�أن تدفع م�ساهمة غري ال�سودانيني بعمله قابله للتحويل.
و�أجاز امل�ساهمون يف عقد الت�أ�سي�س �أن تكون قيمة ال�سهم ع�شرة جنيهات على
�أن يوزع ( %40من الأ�سهم للمواطنني ال�سودانيني) ،و( %40لل�سعوديني)%20( ،
للم�سلمني الآخرين ،ثم عدلت ن�سبة الأ�سهم عام 1980م �إىل  %40لل�سودانيني و%60
ملواطني العامل الإ�سالمي) ،ومتت زيادة ر�أ�س املال لتبلغ ( )10ماليني جنيه �سوداين
يف 1978م و�إىل ( )50مليون جنيه يف 1982م.
 -62النظام الأ�سا�سي لقانون بنك الت�ضامن اال�سالمى � :1981شركة م�ساهمة عامة ،انعقد
االجتماع الأول للم�ؤ�س�سني يف  24جماد الثاين 1401هـ املوافق � 28أبريل 1981م
باخلرطوم بهدف ن�ش�أة بنك بزوال ن�شاطه ومعامالته على هدى الإ�سالم و�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية وال يتعامل بالربا ومت ت�أ�سي�س البنك ك�شركة م�ساهمة عامة وفق
قانون ال�شركات 1925م بالرقم (.)2074
 -63النظام الأ�سا�سي للبنك اال�سالمى ال�سوداين 1984م�:شركة م�ساهمة عامة ،بدا البنك
ال�سوداين اال�سالمى �أعماله يف  ،1983وفى عام 1984م �أجازت اجلمعية العمومية
بر�أ�سمال قدره  20مليون دوالر ب�سعر ال�سهم  100دوالر مق�سمه �إىل � 200سهم،

والقيمة الكلية للأ�سهم  26مليون جنه �سوداين ،منح امليدالية الذهبية وال�شهادة
امل�صرفية العاملية باعتباره م�ؤ�س�سة م�صرفية رائدة يف ق�ضايا جودة العمل امل�صريف
وذلك ا�ستنادا �إىل معايري م�صرفية وعاملية معتمدة دوليا(انظر موقع البنك على
االنرتنت(.) index0aspx / sib-sd / http
 -64النظام الأ�سا�سي للبنك اال�سالمى ال�سوداين 1984م�:شركة م�ساهمة عامة ،بدا البنك
ال�سوداين اال�سالمى �أعماله يف  ،1983وفى عام 1984م �أجازت اجلمعية العمومية
بر�أ�سمال قدره  20مليون دوالر ب�سعر ال�سهم  100دوالر مق�سمه �إىل � 200سهم،
والقيمة الكلية للأ�سهم  26مليون جنه �سوداين ،منح امليدالية الذهبية وال�شهادة
امل�صرفية العاملية باعتباره م�ؤ�س�سة م�صرفية رائدة يف ق�ضايا جودة العمل امل�صريف
وذلك ا�ستنادا �إىل معايري م�صرفية وعاملية معتمدة دوليا(انظر موقع البنك على
االنرتنت(.) index0aspx / sib-sd / http
 -65قانون بنك التنمية التعاوين الإ�سالمي 1982م :بنك امل�ستقبل ،قانون البنك
التعاوين الإ�سالمي 1982م � ،صدر كقانون يف يوم 1982/6/9م قانون رقم ()40
ل�سنة 1974م هو �أول بنك قطاع عام يطبق يف معامالته ال�شريعة الإ�سالمية� ،أن�شئ
بقانون خا�ص يف 11يونيو 1982و با�شر �أعماله امل�صرفية يف 13يونيو ،1983وفق
�أو�ضاعه �إىل �شركة م�ساهمة عامة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بالرقم()16379
يف 24مار�س2001م ح�سب قانون ال�شركات لعام  ،1925ويهدف البنك �إىل :دعم
القطاع التعاوين و تطويره و تنميته بتوفري التمويل الالزم و اخلدمات امل�صرفية
للم�ؤ�س�سات التعاونية يف املجاالت املختلفة و على نطاق القطر ،و تقدمي الت�سهيالت
و ،التمويل نقد ًا �أو عين ًا �أو يف �صورة خدمات و ت�شجيع االدخار بني املواطنني
عامة و اجلمعيات التعاونية على وجه اخل�صو�ص  ،البنك ع�ضو يف �صندوق �ضمان
الودائع( وزارة العدل ،قوانني ال�سودان ،316/9 ،بدون تاريخ ،جملة النماء ،جملة
اقت�صادية ت�صدر عن بنك التنمية التعاوين اال�سالمى ،العدد الثاين� ،ص ،32نوفمرب
2005م ،انظر موقع البنك على االنرتنت http://www.iscob.com/
.) index_ara.htm
 -66النظام الأ�سا�سي لبنك الغرب اال�سالمى 1981م(بنك تنمية ال�صادرات) :ت�أ�س�س يف
� 30سبتمرب 1981م ،و ومت افتتاحه يف � 12سبتمرب  1984م بر�أ�س مال م�صرح
بة 120مليون جنيه �سوداين و ر�أ�س املاالملدفوع  41.9مليون جنيه �سوداين ،
بنك تنمية ال�صادرات �شركة م�ساهمة عامة حمدودة ت�أ�س�ست حتت م�سمى (البنك
الإ�سالمي لغرب ال�سودان ) ثم عدًل �إىل (بنك الغرب الإ�سالمي) ثم �إىل (بنك تنمية
ال�صادرات) فى 15يناير 2003م ،ي�ساهم يف البنك القطاع اخلا�ص الوطني بحوايل
 %78.2من ر�أ�س املال بينما بلغت م�ساهمة بنك ال�سودان وجهات و�شركات حكومية
�أخري حوايل  .% 21.8ينت�شر البنك جغرافي ًا يف معظم واليات ال�سودان عرب ()17
فرع ًا ،و ثالثة توا كيل .للبنك منظومة م�صرفية تربط فروع البنك تقني ًا بجانب ربطه
بالبنوك الأخرى و بنك ال�سودان املركزي  ،كل ذلك مكنه �أن يحتل موقع ال�صدارة
و�سط البنوك ال�سودانية متيز ًا يف تقدمي اخلدمات امل�صرفية (انظر موقع البنك
على االنرتنت .) www.edb-sudan.com
 -67النظام الأ�سا�سي لبنك الربكة ال�سوداين 1984م� :شركة م�ساهمة عامة ذات م�سئولية
حمددوه وفق قانون ال�شركات 1925م م�ستثمرون عرب و�سودانيون ،ت�أ�س�س عام
1984/2/26م ،وافتتح يف 1984/3 /14م ،ع�ضو جمموعة الربكة امل�صرفية ،من
�أغرا�ض البنك القيام بكافة الأعمال امل�صرفية واال�ستثمارية وفق �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية�،أول بنك ادخل نظام ال�صراف ال�شامل يف ال�سودان� ،أول بنك يف ال�سودان
ادخل نظام التوقيعات االلكرتونية ،وال�شيكات املمغنطة( ،انظر موقع البنك على
االنرتنت( ww0abarak sudan0com-arabic suban0com-
.)arabic/ww0abarak / htp
 -68النظام الأ�سا�سي لبنك ال�شمال اال�سالمى 1985م� :شركة م�ساهمة عامة ذات م�سئولية حمدودة
وفق قانون ال�شركات 1925م ،ت�أ�س�س يف 1985/7/23م وافتتح يف 1990/2/2م بر�أ�س
مال 20مليون دوالر املدفوع منها 374مليون دوالر حتى 1996/2/31م ،ن�شاط البنك يقوم
بجميع الأعمال امل�صرفية واال�ستثمارية على هدى ال�شريعة الإ�سالمية و�أحكام ال�شريعة،
من ال�شركات التابعة له ال�شركات العاملية احلديثة لال�ستثمار املحدودة� ،شركة قنديله
للخدمات الزراعية واال�ستثمارية ،البنك ع�ضو �صندوق �ضمان الودائع امل�صرفية( ،انظر
موقع البنك من االنرتنت http://www.shmalbank.com/articles.php?actionsh
.)ow&i
 -69النظام الأ�سا�سي للبنك ال�سعودي ال�سودانى1984م� :شركة م�ساهمة عامة ذات
م�سئولية حمدودة ،رمز الأ�صالة العربية وبوابة ال�سودان نحو امل�ستقبل امل�شرق،
ت�أ�س�س يف الأول من فرباير 1984م يف طار العالقات امليزة بني ال�شعبني ال�شقيني
ال�سوداين وال�سعودي بر�أ�س مال مدفوع 12مليون دوالر �أمريكي بن�سبة م�ساهمة
بلغت  %40للجانب ال�سوداين و %60للجانب ال�سعودي� ،أعيد ر�أ�سماله ومت رفعه
�إىل 6مليار دينار �سوداين مت دفع منها  4،3مليار دينار �سوداين(انظر موقع البنك
على الإنرتنتwww.saudisb.sd/arabic/ABOUT/comp.//:
.)htm http
 -70د .الواثق عطا املنان حممد �أحمد ،قوانني العمل امل�صريف والتجاري يف ال�سودان،
�ص.46
 -71يعترب تعامل بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين مع احلرفيني و�أ�صحاب الور�ش
ال�صغرية نابع من �أهمية هذه الفئة للمنتجني وملا لها من دور يف تو�سيع قاعدة
الإنتاج والدخل �إذا �شملت بالرعاية الالزمة وفرت لها احتياجاتها من املواد اخلام
واملعدات.
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 -72من �أنواع ال�شركات التابعة لبنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين ،وقام بنك في�صل
الإ�سالمي بان�شاءها �آنذاك من �أهمها� :أ� /شركة الت�أمني الإ�سالمية ب /ال�شركة الإ�سالمية
للتجارة واخلدمات ج /ال�شركة الإ�سالمية لل�صرافة د� /شركة التنمية العقارية ،وبنك
الت�ضامن الإ�سالمي �شارك و�ساهم يف �أربع ع�شر �شركة وم�ؤ�س�سة لتعمل يف الأن�شطة
االقت�صادية وهي�( :شركة م�شتهى ال�سالم� ،شركة التنمية الإ�سالمية� ،شركة �أنعام
للرثوة احليوانية ،الطوب احلراري� ،شركة اخلدمات الطبية احلديثة املحدودة،
وفرة للتخزين والتربيد ،البنك الإ�سالمي الدويل ،ال�شركة الوطنية للبرتول ،ال�شركة
ال�سودانية لالت�صاالت (�سودا تل) ،م�شروع �سند�س الزراعي ،كهرباء كجبار ،الدار
الوطنية للإعالم� ،شركة اخلدمات امل�صرفية االلكرتونية (�شامنج) ،ال�شركة ال�سودانية
للمناطق والأ�سواق احلرة (بنك للإعالم� ،شركة اخلدمات امل�صرفية االلكرتونية
(�شامنج) ،ال�شركة ال�سودانية للمناطق والأ�سواق احلرة (بنك الت�ضامن من م�سرية
ع�شرين عام ًا لبنك الت�ضامن الإ�سالمي 2002-1983م� ،إدارة الفتوى والبحوث يف
�سل�سلة مطبوعات البنك� ،ص.)21 ،20
 -73املرجع نف�سه� ،ص.45
 -74د .ح�سب الر�سول يو�سف التوم �شهاب الدين و�آخرين ،بحث من�شور يف جملة
العلوم والبحوث الإ�سالمية ،العدد اخلام�س� ،أغ�سط�س �،2012ص .5
 -75د.ح�سن الأمني ،امل�ضاربة ال�شرعية وتطبيقاته احلديثة ،بحث رقم(� )11ص ،56
بحث مقدم للمعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب ،البنك الإ�سالمي للتنمية ،فهر�سة
مكتبة امللك الوطنية ،ط1408هـ1988 -م -ط1414 2هـ1983-م -ط1421 3هـ-
2000م.
 -76د.عبداملنعم حممد الطيب حمدالنيل ،بحث مقدم للم�ؤمتر العاملي الثامن لالقت�صاد
والتمويل الإ�سالمي ،البنك امل�ستدام والتنمية االقت�صادية ال�شاملة منظور �إ�سالمي،
تقومي جتربة التمويل الأ�صغر الإ�سالمي يف ال�سودان خالل الفرتة من -2000

2010م،دار�سة حالة القطاع امل�صريف� ،ص ،17رم�ضان 1432هـ2011 ،م.
 -77راجع بنك الت�ضامن الإ�سالمي ،موقع البنك االلكرتونى� ،ص ،3العام ،2017
�	-78أحمد زكريا �صيام :مبادئ اال�ستثمار�،ص  2وما بعدها ،دار املناهج/الأردن ،عمان،
ط1422 ،2هـ2002/م..
 -79د� .أحمد جمذوب احمد :تطبيق ال�صيغ الإ�سالمية يف النظام امل�صريف و�أثره على
ال�سيا�سيات امل�صرفية� ،ص 2ومابعده ،الطابعون/دار م�صحف �إفريقيا /دار ال�سداد
للطباعة ،ط�/1سبتمرب 2004م ،النا�شر وزاره املالية.
 -80ووقائع ندوة رقم " "29عقدت بال�سودان يف الفرتة من � 27 -25شهر رجب،
1413هـ املوافق  20-18يناير1993م باللغة العربية بالتعاون مع م�ؤ�س�سات
التمويل الوطنية وبنك التنمية ال�صناعية ال�سوداين وم�ؤ�س�سة التنمية الإ�سالمية،
بحث بعنوان :جتربة البنوك ال�سالمية ال�سودانية� ،أ.عبدالرحيم حممد حمدي من
�ضمن بحوث �صيغ متويل التنمية يف الإ�سالم� ،ص 17البنك الإ�سالمي للتنمية،
املعهد الإ�سالمي للتدريب والبحوث ،حترير ،فهر�سة املكتبة الوطنية ،غزى ،فخري
ح�سني ،جدة.
 -81حما�ضرة مقدمة مللتقى االقت�صاد الإ�سالمي ،الواقع ورهانات امل�ستقبل� ،أ�ساليب
اال�ستثمار يف امل�صارف الإ�سالمية ،عقد امل�ضاربة �أمنوذج ًا ،حمور الو�سائل
اال�ستثمارية يف البنوك الإ�سالمية وا�سرتاتيجيات تطورها� ،أ .د .حممد دباغ،
�ص� ،11أ�ستاذ التعليم العايل لق�سم ال�شريعة جامعة �أمدرار
 -82توثيق جتربة ال�سودان يف جمال امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية ،خمطط الهيئة
العليا للرقابة ال�شرعية ،فتاوى الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية ،الكتاب الثالث،
�ص،123فتاوى الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية للجهاز امل�صريف وامل�ؤ�س�سات املالية،
ال�صادرة يف الفرتة 1420هـ1423/هـ2000 -م2003/م ،بنك ال�سودان ،املطبعة
الوطنية ،ط1427/1هـ2006-م.
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امل�ستخل�ص
يعترب مو�ضوع الإكراه من املو�ضوعات
املهمة التي تت�صل بالأركان الأ�سا�سية للجرمية
املادية واملعنوية  ،من خاللهذه الدرا�سة نتناول
عن�صر حرية الإرادة  ،تلك القوة النف�سية التي
تخرج من كوامن النف�س يف �صورة فعل  ،حيث �أنه
للإرادة ال�سليمة ال بد �أن تتوافر عدة عنا�صر �أ�سا�سية
منها اجلانب النف�سي  ،لأن الإرادة �أمر خمفي يف
النف�س يدل عليه الفعل  ،ومن عنا�صرالإرادة املظهر
اخلارجي واملق�صود به تلك احلركات الع�ضوية التي
يرتجم بها ال�شخ�ص فكره وعزمه  ،بالإ�ضافة اىل
حرية الإختيار وهي قدرة الفرد على توجيه �إرادته
للوجهة التي يريدها .
تهدف الدرا�سة �إىل التعرف علىالإكراه
و�أثره على جرمية الزنا فقه ًا وقانون ًا باعتبار �أن
الإكراه من �أهم و�أخطر الظروف التي ت�ضغط على
�إرادة الإن�سان فت�ؤثر فيها ،بل قد تخرجها من
م�سارها الطبيعي فتجعل الفرد منحرف ًا عن �سلوكه
الطبيعي الأمر الذي يدفعه �إىل ارتكاب اجلرائم
ومنها جرمية الزنا.
تتحدث الدرا�سة عن دور ال�شريعة اال�سالمية
يف مراعاة �إرادة ال�شخ�ص الذي يقع عليه الإكراه ،
وللت�صرف الذي ي�صدر منه وهو جمرب حتت اجلرب
�أو ال�ضغط غري امل�شروع  ،و�آراء الفقهاء وحججهم
و�أ�سانيدهم ملا يرونه من �أحكام فقهيه يف ت�صرفات
معدوم الإرادة ويف جرمية الزنا بالتحديد .

تناق�ش الدرا�سة دور الت�شريعات والقوانيني
الو�ضعية يف معاجلة هذا املو�ضوع  ،وبالرغم
من اجلهود املبذولة يف الفقه الو�ضعي ملعاجلة
املو�ضوعات املتعلقة بالإكراه �إال �أن هذه اجلهود بها
�شيء من اخللل والق�صور ،وهذا �أمر متوقع ولي�س
مب�ستغرب لطبيعة الب�شر وفطرته التي خلقه الله
عليها وهي اخللل والنق�ص يف كل �شيء فالكمال
لله وحده.
مقدم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
احلمد لله الذي خ�ضع لعظمته كل �شيء،
واحلمد لله الذي ا�ست�سلم لقدرته كل �شيء  ،واحلمد
لله الذي توا�ضع حلكمه كل �شيء  ،واحلمد لله
الذي ذل لعزته كل �شيء  ،وال�صالة وال�سالم على
النبي ال�صادق الأمني وعلى �آله و�صحابته �أجمعني
والتابعني وتابع التابعني ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل
يوم الدين .
	�إن الإن�سان خملوق �ضعيف تتنازعه قوة
اخلري وال�شر وحتى يتحمل م�س�ؤوليته وهو بهذه
ال�صفات  ،متت �إحاطته مبجموعة من الأحكام التي
ت�صون نف�سه وعزته وكرامته  ،و�أنعم الله عليه بنعمة
العقل والدين ليميز بني طرق اخلري وال�شر ،وجعلت
له حرية الإختيار للطرق التي يريد �أن ي�سلكها
مبح�ض �إرادته  ،وجعل من �ش�أن الت�أثري على هذه
احلرية وذلك الإختيار جرمية ت�ستحق العقاب .
هناك ثمة �شيء البد من الإ�شارة �إليه وهو
�أن الفقه الإ�سالمي والفقه الو�ضعي ا�شرتط وجود
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الإرادة الآثمة لقيام امل�س�ؤولية اجلنائية � ،أما الإرادة
املعدومة فهي ال تنتج ذلك الآثر  ،لأن املع�صية التي
تقوم بها اجلرمية هي �سلوك ينتمي �إىل نف�سية
�صاحبه وترتبط ب�إرادته و�أهليته وتختلف بني احلر
واملكره .
مو�ضوع الإكراه على ارتكاب اجلرائم
ب�صفة عامة وعلى جرمية الزنا ب�صفة �أخ�صمن
املو�ضوعات اجلديرة بالبحث والدرا�سة ،يف ظل
التزايد امل�ضطرد لل�ضغوط التي تواجه الإن�سان
فت�ؤثر على حريته و�إرادته وتدفعه �إىل القيام �أو
االمتناع عن عمل من غري رغبته و�إرادته .
م�شكلة البحث :
ميكن حتديد م�شكلة البحث من خالل
الأ�سئلة الأتية :
• ماذا يق�صد مبفهوم الإكراه ؟ وهل هناك
�إختالف بني مفهومه اللغوي والإ�صطالحي ؟
• ما ال�شروط الأ�سا�سية والأركان املادية
للإكراه ؟ وما احلاالت االفرتا�ضية لو�ضع
الإن�سان عندما يكون حتت ت�أثري الإكراه ؟وما
الفرق بني الإكراه التام والإكراه الناق�ص؟
وهل يختلف كل منهم يف ت�أثريه على الأحكام؟
• ما هي �إ�سهامات ال�شريعة الإ�سالمية يف
معاجلة م�س�ؤولية ت�صرفات م�سلوب احلرية
والإختيار ؟ وما هي احلجة التي برر بها
الفقهاء نهجهم يف ر�ؤيتهم اجلنائية للمكره
وبالتحديد يف جرمية الزنا؟
• ما هي ر�ؤية الفقه الو�ضعي لت�صرفات املكره؟
و�أ�سباب تباين �آراء الت�شريعات الو�ضعية يف
ت�أثري الإكراه على جرمية الزنا؟
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�أهداف البحث :
يهدف الباحث من خالل الدرا�سة حتقيق
الأهداف الأتية :
 .1بيان مفهوم الإكراه اللغوي والإ�صطالحي
والقانوين .
 .2تو�ضيح ال�شروط املادية واملعنوية املتعلقة
بالإكراه .
 .3التعرف علي احلاالت التي تبني و�ضع املكره
بني الإكراه التام والإكراه الناق�ص .
 .4بيان امل�س�ؤولية اجلنائية و�شروطها وحملها
وموانعها .
 .5مناق�شة الآراء الفقهية املتعلقة ب�أثر الإكراه على
جرمية الزنا  ،وت�صنيف املناهج الفقية يف بيان
م�س�ؤولية املكره من عدمها يف ت�صرفاته .
 .6تبيني موقف الفقه الو�ضعي والت�شريعات
املختلفة حول �أثر الإكراه على جرمية الزنا.
�أهمية البحث :
ت�أتي �أهمية املو�ضوع من حيث �أنه له عالقة
بحياة النا�س و�أمنهم وا�ستقرارهم ،وبحكم �أن
الإكراه من �أخطر الظروف التي ت�ضغط على �إرادة
الإن�سان وت�ؤثر على �سلوكه وت�صرفاته  ،الأمر الذي
يدفعه �إىل �إتيان �أو امتناع عن �أفعال لي�س من رغبته
�أو مبح�ض �إرادته .
بالإ�ضافة �إىل �أن املعاجلة اجلنائية لهذا
املو�ضوع مل تكن دقيقة  ،مع و�ضع الأعتبار لبع�ض
املالحظات يف املراجع الفقهية  ،مع قلة الدرا�سات
التي تناولت هذا املو�ضوع يف �شكل مقارنة بني
الفقه ال�شرعي والفقه الو�ضعي .
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حدود البحث :
حدود البحث تنح�صر يف قوله تعاىل:
َ
}َق َ
ال َرب السيِّْجُن أَح ُّ
ب إلََِّي مِمَّايَْدُعونَيِن إلَِيْهِ

َ
َ
وإَّالتَصرِّْ ِّ َ
ب إلَِيْهَِّن َوأُكن مَن
ف َعن كيَْدُهَّن أ ْ
صُ
َِ ْ ِ
ِّ
جَْ
الاِهلَِني{ (يو�سف.)33 :

منهج الباحث :
اتبع الباحث املنهج الو�صفي والتاريخي
وهما من املناهج التي تنا�سب درا�سة املو�ضوع
مع �إجراء بع�ض املقارنات يف املو�ضوعات حمل
البحث.
هيكل البحث :
تناول الباحث هذا املو�ضوع بالدرا�سة يف
خم�س مباحث هي علي النحو الآتي :
املبحث الأول :مفهوم الإكراه يف اللغة
والإ�صطالح.
املبحث الثاين� :شروط الإكراه وحاالته .
املبحث الثالث  :جرمية الزنا املفهوم والإثبات
والعقوبة .
املبحث الرابع�:أثر الإكراه على جرمية الزنا من
منظور فقهي.
املبحث اخلام�س� :أثر الإكراه على جرمية الزنا من
منظور قانوين .
املبحث الأول
مفهوم الإكراه يف اللغة والإ�صطالح
املطلب الأول
مفهوم الإكراه يف اللغة
الإكراه يف اللغة ،ا�سم من كرهت ال�شيء
كرها .و�أ�صله يف اللغة على خالف املحبة
�أكرهه ً
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والر�ضا ،2والكره (بال�ضم) ما �أكرهت نف�سك عليه
 ،والكره (بالفتح) ما �أكرهك غريك عليه .3
وهو حمل الإن�سان على �أمر يكرهه ،وقيل:
على �أمر ال يريده طب ًعا�أو �شر ًعا ، 4وتقول :كره
وكرها وكراهة وكراهية :خالف
كرها
ً
ال�شيء ً
�أحبه ،فهو كارهوال�شيء مكروه.
وكره الأمر واملنظر كراهية :قبحفهو كريه،
و�أكرهه على الأمرقهره عليه  ،وكره �إليه الأمر:
�صريه كري ًها �إليه وهونقي�ض حببه �إليه.
وا�ستكره ال�شيء :كرهه ،وا�ستكره فالنة:
�أكرهها على الفجور  ،واملكره :ما يكرهه الإن�سان
وي�شق عليه ،وجمعه :مكاره  ،و�أكرهت فالن ًا على
كذا �إذا �أجربته عليه وتكرهت ال�شيء تكره ًا �إذا
�أ�سخطته. 5
قال ابن منظور :ذكر الله عز وجل َ
الكره
ُ
والكره يف غري مو�ضع من كتابه العزيز ،واختلف
القراء يف فتح الكاف و�ضمها  ،قال �أحمد بن يحيى:
وال �أعلم بني الأحرف التي �ضمها ه�ؤالء وبني التي
فتحوها فرقًا يف العربيةوال يف �سنة تتبع ،ثم
يقول :وقد �أجمع كثري من �أهل اللغة على �أن َ
الكره
ُ
والكره :لغتان مبعنى واحد ،فب�أي لغة وقع فجائز،
�إال الفراء ،ف�إنه زعم �أن ُ
الكره -بال�ضم -ما �أكرهت
نف�سك عليهَ ،
والكره -بالفتح -ما �أكرهك غريك
كرها.6
كرها ،و�أدخلتني ً
عليه ،تقول :جئتك ً
ُ
وقال الزجاج يف قوله تعاىلَ} :وُهَو كْرهٌ
كرها
لَُّكْم{(البقرة ،)216 :يقول :كرهت ال�شيء ً
وكرها وكراهة وكراهية  ،قال :وكل ما يف كتاب
ً
الله عز وجل من الكره -بال�ضم -فالفتح فيه جائز،
�إال يف هذا احلرف الذي يف هذه الآية ،ف�إن �أبا عبيد
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ذكر �أن القراء جممعون على �ضمه.
وقال الفراء :الكره بال�ضم امل�شقة ،وبالفتح:
الإكراه ,يقال :قمت على كره� ،أي :على م�شقة،
و�أقامني فالن على كره� ،أي� :أكرهني عليه.
قال ابن بري :يدل على �صحة قول الفراء
َ
ات
السَماَو ِ
قوله �سبحانهَ} :ولَُه أْسَلَم َمن يِف َّ
لأَْ
ض َطْوعًا َوَكْرهًا{(�آل عمران ،)83 :ومل يقر�أ
ر
ْ
َوا ِ
ُ
ب
�أحد ب�ضم الكاف ،وقال �سبحانه وتعاىل} :كتَِ
َعَليُْكُم الْقَِت ُ
الَوُهَوُكْرهٌلَُّكْم{(البقرة ،)216 :ومل يقل
�أحد بفتح الكاف ،في�صري الكره -بالفتح -فعل
امل�ضطر ،والكره -بال�ضم -فعل املختار.7
ومما �سبق يت�ضح �أن الإكراه مراد به حمل الإن�سان
�أو �إجباره على �أمر يكرهه  ،بغ�ض النظر عن مدى
ت�أثري ذلك على ر�ضاه .
وعليه ف�إن لفظ الإكراه لغ ًة يدور بني معنى امل�شقة
والإجبار وال�ضغط والقبح وال�شدة والقهر ،وبني
معني الكره املنايف للمحبة والر�ضا.
املطلب الثاين
مفهوم الإكراه يف الإ�صطالح
و�أما مفهوم الإكراه يف الإ�صطالح فهو:
(�إلزام الغري مبا ال يريده) ،8كما مت تعريفه ب�أنه
(�إجبار �شخ�ص ما على عمل معني �أو منعه من فعل
معني رغم �إرادته � -إنفاذ ًا لإرادة �شخ�ص �آخر  -مبا
يعدم اختيار ال�شخ�ص -الواقع عليه الإكراه � -أو
يقيد حرية اختياره) ، 9كما مت تعريفه ب�أنه (الإلزام
والإجبار على ما يكره الإن�سان طب ًعا �أو �شر ًعا،
فيقدم على عدم الر�ضا لريفع ما هو �أ�ضر) .10وقيل
هو( :عبارة عن تهديد القادر غريه مبكروه على �أمر
بحيث ينتفي به الر�ضا) ،11واملق�صود بالر�ضا هو
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(ارتياح النف�س �إىل فعل ال�شيء والرغبة فيه) � ،أما
االختيار فيعني (التمكن من ترجيح فعل ال�شيء �أو
تركه).12
فاملكلف �إذا �أقدم على فعل من تلقاء نف�سه
ف�إنه يتمتع ب�صفتني� ،صفة الإختيار و�صفة الر�ضا ،
وامل�ستكره 13فق َد �صفة الر�ضا ومل يفقد الإختيار،
فما دام متمك ًنا من الإمتناع عن الفعل ولو �أنه
�سيلحقه من جراء هذا الإمتناع �ضرر عظيم فهو
خمتار ،لأنه مل يقدم على الفعل �إال وقد رجحه على
االمتناع اجتنا ًبا لل�ضرر ،وقد كان يف �إمكانه �أن
را�ض خمتار
ميتنع ويتلقى ال�ضرر ،وعلى هذا فكل ٍ
وال عك�س.
والتفريق بني الر�ضا واالختيار هو قول
احلنفية ،و�أما بقية الأئمة فالر�ضا واالختيار عندهم
متالزمان ،فال يكون اختيار من غري ر�ضا.14
هناك اجتاهان للعلماء يف تعريف الإكراه
ا�صطالحا ،الأول مييل �إىل املعنى اللغوي ،والثاين
ً
مييل �إىل املعنى العريف وال�شرعي ،و�إليك بيان كل
منهما:
االجتاه الأول :يعرف �أ�صحاب هذا االجتاه الإكراه
باملعنى اللغوي ،وقد ذهب �إىل ذلك بع�ض العلماء،
كالكمال بن الهمام ،وابن حجر ،واخلطاب ،وابن
حزم ،وعرفه ابن حجر ب�أنه�( :إلزام الغري مبا ال
يريده) ،15فكل هذه التعاريف تدور حول املعنى
اللغوي فقط.
االجتاه الثاين :يعرف �أ�صحاب هذا االجتاه الإكراه
باملعنى العريف وال�شرعي ،وقد ذهب �إىل ذلك �أكرث
العلماء  ،وعرفه ال�سرخ�سي ب�أنه( :ا�سم لفعل يفعله
املرء بغريه ،فينتفي به ر�ضاه � ،أو يف�سد به اختياره
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من غري �أن تنعدم به الأهلية يف حق املكره � ،أو
ي�سقط عنه اخلطاب).16
وعرفه ابن عابدين ب�أنه( :فعل يوجد من
املكره فيحدث يف املحل معنى  ،في�صري مدفو ًعا
�إىل الفعل الذي طلب منه) .17وعرفه عبد العزيز
البخاري ب�أنه( :حمل الغري على �أمر ميتنع عنه
بتخويف يقدر احلامل على �إيقاعه  ،وي�صري الغري
خائفًا به فائت الر�ضا باملبا�شرة) .18وعرفه ابن
ملك ب�أنه( :حمل الإن�سان على ما يكرهه وال يريد
مبا�شرته لوال احلمل عليه) .19وعرفه حممد بن علي
ا�صطالحات الفنون ب�أنه:
التهانوي �صاحب ك�شاف
ً
(فعل يوقعه الإن�سان بغريه  ،فيفوت ر�ضاه � ،أو
يف�سد اختياره مع بقاء �أهليته) . 20وعرفه ال�شهاب
الرملي من ال�شافعية ب�أنه�( :أن يهدد املكره قادر
على الإكراه بعاجل من �أنواع العقاب ,ي�ؤثر العاقل
لأجله الإقدام على ما �أكره عليه وغلب على ظنه �أن
يفعل به ما هدد به �إذا امتنع مما �أكره عليه).21
وباالعتماد على التعريفات ال�سابقة ميكن �أن يقال يف
تعريف الإكراه هو�إجبار القادر غريه على فعل �أو
الإمتناععن �أمر ال يريده  ،ولوال اخلوف والوعيد مبا
هدد به ملا �أقدم الغري على ذلك الفعل �أو الإمتناع.

�أو ًال � :أن يكون الإكراه عاج ًال غري �آجل ب�أن يهدد
بتنفيذه يف احلال ،ف�إن كان ب�شيء غري فوري وال
ٍّ
إكراها ،لأن الت�أجيل مظنة التخل�ص
حال فال يعترب � ً
مما هدد به ،باال�ستغاثة �أو االحتماء بال�سلطات
العامة �إذا مل تكن هي م�صدر الإكراه ،ف�إن كان
الزمن ق�ص ًريا ال يتمكن فيه من �إيجاد خمرج يكون
إكراها  ،يقول ابن حجر( :فلو قال �إن مل
حينئذ � ً
مكرها ،وي�ستثنى
تفعل كذا �ضربتك غ ًدا ال يعد ً
جدا �أو جرت العادة ب�أنه ال
ما �إذا ذكر زم ًنا قري ًبا ًّ
يخلف).22
ثاني ًا � :أال يكون ال�شخ�ص ملزم ًا مبواجهة ذلك
اخلطر طبق ًا للقانون  ،ومثاله من �صدر عليه حكم
بالإعدام  ،فال يعد ذلك اخلطر حالة �إكراه تتيح
لل�شخ�ص املحكوم عليه قتل حار�سه �أو �إ�صابته،
لأن خطر هذا املوت ق�ضي عليه مبواجهته طبق ًا
للقانون. 23
ثالث ًا � :أال يكون الإكراه بحق ،ف�إن كان بحق فلي�س
ب�إكراه معترب ،لأن التبعية وامل�س�ؤولية حينئذ تكون
متوجهة بكاملها �إىل امل�ستكره ،وذلك كما لو �أَكره
الدائن املدين على بيع ماله لق�ضاء الدين الواجب،
�أو �أكره احلاكم املمتنع من الزكاة على الأداء� ،أو
�إكراه املالك على بيع �أر�ضه للدولة لتو�سيع الطريق
العام ،ونحو ذلك  ،فكل ما يجب على ال�شخ�ص يف
حال الطواعية ف�إنه ي�صح مع الإكراه ،وقد ذكر ابن
العربي �أن هذا حمل اتفاق بني الفقهاء قال رحمه
الله( :ف�إن كان الإكراه بحق عند الإباية من الإنقياد
�إليه ف�إنه جائز �شر ًعا تنفذ معه الأحكام ،وال ي�ؤثر
يف رد �شيء منها ،وال خالف فيه).24
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املبحث الثاين
�شروط الإكراه وحاالته
املطلب الأول
�شروط حتقق الإكراه
ي�شرتط يف الإكراه ليكون معت ًربا وم�ؤث ًرا
فيما يقدم عليه املكلف من �أقوال �أو �أفعال �أو ترك،
ال�شروط الآتية:

رابع ًا  :اال يكون لإرادة اجلاين دخل يف حلول ذلك
اخلطر ،واملق�صود من ذلك اال يكون للجاين �إرادة
يف �إيجاد ذلك اخلطر �سواء بخطئه العمدي �أو فعله
غري املق�صود  ،ومثال ذلك من ي�سرق طعام ًا خ�شي ًة
من الهالك جوع ًا وهو يف نف�س الوقت يتقاع�س عن
العمل  ،وعليه ف�إن خطر الذي يواجهه لي�س مربر ًا
له لإرتكاب جرمية ال�سرقة  ،لإن تقاع�سه عن العمل
هو الذي فر�ض عليه مواجهة اجلوع ولي�س ب�إرادة
خارج ًة عنه. 25
خام� ًسا � :أن يكون املكرِ ه قاد ًرا على �إيقاع ما هدد
به ،و�إال كان ذلك�ضر ًبا من اللغو الذي ال يلتفت �إليه،
ولعل هذا مما جعل البع�ض ي�شرتط يف حتقيق
الإكراه �أن يكون من ال�سلطان ،لأن غريه ال يتمكن
من حتقيق ما هدد به  ،والواقع �أن الإكراه يقع من
ال�سلطان وغريه ،لأن �إحلاق ال�ضرر بالغري ميكن
�أن يح�صل من كل مت�سلط� ،إما بوالية �أو تغلب �أو
فرط هجوم ،وهو ر�أي اجلمهور.26
�ساد� ًسا � :أن يعلم امل�ستكره �أو يغلب على ظنه �أن
املكرِ ه �سينفذ تهديده �إن مل يفعل ما �أكره عليه،
ويكون عاج ًزا عن الدفع �أو التخل�ص مما هدد به
�إما بهروب �أو مقاومة �أو ا�ستغاثة.27
�سابع ًا � :أن يقع الإكراه مبا ي�سبب الهالك� ،أو
يحدث �ضر ًرا كب ًريا ي�شق على امل�ستكره حتمله،
ك�أن يهدد بقتل �أو قطع ع�ضو �أو �ضرب �شديد �أو
حب�س وقيد مديدين ،وهو الإكراه امللجئ.28
ثامن ًا � :أال يخالف امل�ستكره املكرِ ه بفعل غري
ما �أكره عليه� ،أو بزيادة على ما �أكره عليه ،فمن
�أكره على طالق امر�أته طلقة واحدة رجعية فطلقها
ثال ًثا� ،أو �أكره على الزنا ف�أولج و�أمكنه �أن ينزع
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فيتمادى حتى ينزل ،فال يكون �إكراهه معت ًربا ،لأن
املخالفة بالزيادة �أو بفعل غري ما �أكره عليه تدل على
اختياره ،وهي �إمنا تنم عن تهاون وعدم اكرتاث
باملحظورات ،في�س�أل عنها الفاعل لأنها جتاوزت
حدود ما �أكره عليه � ،أما املخالفة بالنق�صان فيكون
مكرها ،لأنه يحتمل �أن يق�صد الت�ضييق يف
معها ً
فعل املحرم ما �أمكن.29
تا�سع ًا � :أن يرتتب على فعل املكره به اخلال�ص من
املهدد به ،فلو قال �إن�سان لآخر :اقتل نف�سك و�إال
إكراها عند جمهور العلماء ،لأنه ال
قتلتك ،ال يعد � ً
يرتتب على قتل النف�س اخلال�ص مما هدد به،
فال ي�صح له حينئذ �أن يقدم على ما �أكره عليه ،
وي�ستفاد من هذا الإ�شرتاط كون فعل اجلرمية هو
الو�سيلة الوحيدة للتخل�ص من اخلطر  ،ويف هذه
احلالة ينظر ملدى تنا�سب فعل اجلرمية مع مقدار
حجم اخلطر الذي يواجهه ال�شخ�ص. 30
والإكراه بحق �أو بالواجب ي�سميه الفقهاء
�إجبا ًرا،وجعلوا فرق ًا بينه وبني مطلق الإكراه من
عدة �أوجه منها �أن الإجبار ال يكون �إال ممن له والية
�شرعية يف �أمر يجب �أدا�ؤه على املجرب �شر ًعا� ،أما
الإكراه ف�إنه يكون من كل ذي قوة على تنفيذ ما
توعد به من قتل �أو �ضرب م�ؤمللإلزام غريه بفعل ما
�شروط �أخرى
ال يجوز فعله �شر ًعا ،31وهناك ثمة
ٍ
ذكرها الفقهاء تتحدث عن الإكراه تتعلق باجلرمية
و�أركانها املادية واملعنوية و�أطراف اجلرمية وهي
ترجع يف حقيقتها ونتائجها �إىل جميع ما ذكر من
�شروط.32
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املطلب الثاين
حاالت الإكراه
حتى يتبني لنا �أثر البد من الإ�شارة �إىل �أن
ال�شخ�ص وهو حتت ت�أثري يكون و�ضعه يف حالتني
ولكل من مو�ضع اختالف يف الأثر:
احلالة الأوىل:
فت�سمى الإكراه امللجئ �أو الكاملأو املادي،
وهو الذي ال يبقى لل�شخ�ص معه قدرة وال اختيار،
ك�أن ُيهدد مبا يلحق به �ضر ٌر يف نف�سه �أو ع�ضو من
�أع�ضائه� ،أو يهدد مثلاً بالقتل �أو بالتخويف بقطع
ع�ضو �أو ب�ضرب �شديد متكرر يخاف منه �أن ي�ؤدي
�إىل ذلك  ،وهناك من فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية من
�أحلق بالإكراه امللجيء الإكراه املادي.33
وقد عد بع�ض الفقهاء من الإكراه امللجئ ما
ال مفر للم�ستكره من الوقوع فيه ،وذلك كمن �ألقي
من �شاهق على �شخ�ص ليقتله� ،أو �أخذت يده ق�س ًرا
وو�ضع �إبهامه للم�صادقة على عقد من العقود� ،أو
إكراها و�أدخل يف مكان حلف عن االمتناع
حمل � ً
من دخوله� ،أو �أ�ضجعت امر�أة ثم زين بها من غري
قدرة على الإمتناع ،ونحو ذلك مما ينتفي فيه اختيار
املكلف متا ًما ولو بقبول القتل �أو �إتالف الع�ضو،
وقد ذكر بع�ض �أهل العلم �أن هذا النوع ال ي�سمى
إكراها ،لأن الفعل خارج عن قدرة امل�ستكره ،فهو
� ً
كالآلة املح�ضة يف يد املكرِ ه.34
وحكم الإكراه امللجيء واملادي �أنه ال يعدم
الإختيار ولكن يف�سده ،لأن امل�ستكره لي�س له �إال
اختيار واحد هو فعل ما �أكره عليهلعدم حتمله
ال�صرب على ما هدد به ،فاختياره مبني على �إختيار
املكرِ ه ،ف�إذا ا�ضطر �إىل مبا�شرة ما �أكره عليه كان
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ق�صده يف املبا�شرة دفع الإكراه حقيقة ،في�صري
االختيار فا�س ًدا لقيامه على اختيار املكرِ ه و�إن مل
ينعدم �أ�ص ًال ،35وعليه من �صدر منه فعل من غري
�إرادة حرة �أي ب�سبب الإكراه لي�س عليه جناية يف
ذلك بل تن�سب �إىل ال�شخ�ص م�صدر الإكراه.36
احلالة الثانية :
فالإكراه غري امللجئ وي�سمى الإكراه
الناق�ص �أو املعنوي  ،وهو ما ال يكون التهديد
فيه م�ؤد ًيا �إىل �إتالف النف�س �أو الع�ضو ،كالتهديد
بالقيد �أو احلب�س �أو ال�ضرب الي�سري الذي ال يخاف
منه التلف �أو ب�إتالف بع�ض املال  ،وهذا النوع من
الإكراه معدم للر�ضا غري مف�سد لالختيار ،لأن
امل�ستكره لي�س م�ضط ًرا �إىل مبا�شرة ما �أكره عليه،
لتمكنه من ال�صرب على ما هدد به ،37و�أحلق بع�ض
قيا�سا ما كان
احلنفية بهذا النوع ا�ستح�سا ًنا ال ً
التهديد فيه ب�إحلاق الأذى ب�أحد الأ�صول كالأب
والأم� ،أو الفروع �أو الأقارب والأرحام ،فهو نوع
من الإكراه ،لأن امل�ستكره يلحقه الهم واحلزن مثل
خ�صو�صا �إذا كان
ما يلحق به حب�س نف�سه �أو �أكرث،
ً
التهديد متوج ًها �إىل الوالدين �أو الأوالد ،38والإكراه
املادي كما عرفه البع�ض ب�أنه (العامل الذي مع �إبقائه
على الإرادة من الوجهة املاديه �أن ي�شل حركتها،
ويذهب بقيمتها من حيث القدرة على االختيار
وذلك حتت ت�أثري اخلوف من خطر �أو �ضرر ج�سيم
و�شيك الوقوع ولي�س يف الإمكان دفعه �أو الإفالت
منه �إال بارتكاب اجلرمية ،39والفرق بني الإكراه
املادي واملعنوي �أن ال�شخ�ص يف الإكراه املادي
يكون فاقد ًا للحرية فقدان ًا تام ًا �،أما يف املعنوي فله
جمال للإختيار ،وب�سبب جمال الإختيار هذا جرى
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تق�سيم الإكراه اىل �إكراه ملجيء وكامل ومادي
،و�إكراه غري ملجيء وناق�ص ومعنوي  ،ويح�صل
الإكراه بكل هذه الأنواعلأن معنى الإكراه يتحقق
بجميعها ،يقول ابن عا�شور( :و�إمنا يكون ذلك
بفعل �شيء ت�ضيق عن حتمله طاقة الإن�سان من
�إيالم بالغ �أو �سجن �أو قيد �أو نحوه) ، 40فالإكراه
يختلف ب�إختالف �أحوال النا�س ،فما يكون ملجئًا
وتام ًا ومادي ًا يف حق بع�ضهم قد ال يكون كذلك يف
حق البع�ض الآخر ،وذلك تب ًعا للقوة �أو ال�ضعف،
فاملعول عليه يف حتديد الإكراه واعتماده هو حتقق
ال�ضرورة من خوف تلف النف�س �أو الع�ضو وال
معنى ل�صورة الإكراه.
ف�إذا كان الإكراه ملجئًا �أو كام ًال ومادي ًا
�سميت احلالة التي يقع فيها املكلف �ضرورة ،و�إذا
كان الإكراه غري ملجئ �سميت احلالة التي يقع فيها
امل�ستكره حاجة ،واحلاجة تنزل منزلة ال�ضرورة
من حيث الرتخ�ص ،لأنها من مقدماتها ف�إذا ا�شتدت
احلاجة �صارت �ضرورة .
املبحث الثالث
جرمية الزنا املفهوم والإثبات والعقوبة
املطلب الأول
مفهوم جرمية الزنا يف اللغة والفقه والقانون
الفرع الأول:
مفهوم جرمية الزنا يف اللغة :
تعريف جرمية الزنا يف اللغة :زِ نا �إتيان
الرجل املر�أة من غري عقد �شرعي ز َن�أَ �إِىل ال�شيءِ
َّ
َي ْز َن�أُ َز ْن ً�أ و ُز ُنوء ًا َلجَ�أ اليه  ،زنا ال�شيء � :ضاق ،
و�أَ ْزن�أَه �إِىل الأَ ْمر � :أَ َجل�أَه  ،و َز َّن�أَ عليه �إِذا َ�ض َّي َق عليه
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الز ُنو ُء يف اجلبل  ،و َز َن�أَ
ُ ،م َثقّل ٌة مهموزة َّ ،
والز ْن ُء ُّ :
يف ا َجلبل َي ْز َن�أُ َز ْن�أً و ُز ُنوء ًا �َ :صعِ َد فيه  ،يقال رجل
َزنا ٌء ٌّ
وظل َزنا ٌء ،41ويف احلديث � :أَن النبي �صل ال ّله
عليه و�سلم  ،قال  :ال ُي َ�صلِّينَ َّ �أَح ُدكم وهو َزناء42
ٌ
�أَي بوزن َجبان�أي مدافع للبول  ،ولفظ زنا يف اللغة
يعني (الفجور واخليانة الزوجية). 43
الفرع الثاين:
مفهوم جرمية الزنا يف الفقه :
ونحن نتحدث عن تعريف جرمية الزنا من
ناحية فقهية هناك ثمة معلومة البد من الإ�شارة اليها
وهي �أن جميع الفقهاء وهم يعرفون جرمية الزنا
اتفقوا على الأركان الأ�سا�سية لتعريف اجلرمية ،
ولكن اختلفوا يف التفا�صيل ولإثبات حقيقة الأمر
�إليك تعريفاتهم .
حيث مت تعريفها عند فقهاء ال�شريعة
الإ�سالمية ب�أنه(كل وطء حمرم) ، 44كما تعريف
جرمية الزنا عند احلنابلة ب�أنها (فعل الفاح�شة يف
قبل �أو دبر) ،45وعرفهاال�شافعية ب�أنها (ايالج الذكر
بفرج حمرم لعينه م�شته ًا طبع ًا) ،46كما عرفها
احلنفية ب�أنها (وطء الرجل املر�أة يف القبل بغري ملك
�أو �شبهة) ،47وقال املالكية ب�أنها (كل وطء وقع على
غري نكاح �صحيح وال �شبهة نكاح وال ملك ميني)،48
ويقول اخلر�شي ب�أنها (مغيب ح�شفة �آدمي يف فرج
�آخر دون �شبهة حلية عمد ًا) 49البع�ض الآخر ب�أنها
(وطء مكلف عامل بالتحرمي يف قبل حمرم لعينه
م�شتهى طبع ًا مع اخللو من ال�شبهة) ،50وقال بع�ض
الفقهاء ب�أنها (الوطء احلرام من قبل املر�أة احلية
اخلايل من ال�شبهة). 51
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الفرع الثالث:
مفهوم جرمية الزنا يف القانون:
مت تعريف الزنا يف القانون الو�ضعي ب�أنها
(تدني�س فرا�ش الزوجية وانتهاك حرمتها بتمام
الوطء). 52
كما مت تعريفها ب�أنها (اجلرمية التي تتكون
من خرق حرمات الزواج من �شخ�ص متزوج له
عالقات غري م�شروعة ب�آخر غري زوجه  ،ويعاقبه
القانون با�سم ال�شريك). 53
وعرفها �آخرون ب�أنها (ارتكاب الوطء غري
امل�شروع من �شخ�ص متزوج مع توفر الق�صد
اجلنائي  ،مع امر�أة �أو رجل بر�ضاهما حال قيام
الزوجية فع ًال �أو حكم ًا). 54
	�أما تعريفها يف القانون اجلنائي ال�سوداين
احلايل ف�أ�شار عليها �صراح ًة  ،بقوله (يعد مرتكب ًا
جرمية الزنا كل رجل وطئ امر�أة دون رباط
�شرعي ،وكل امر�أة مكنت رج ًال من وطئها دون
رباط �شرعي) ، 55وهناك اقرتاح ب�أن حتذف عبارة
زنا �أو لواط لت�صبح (يعد مرتكب ًا جرمية االغت�صاب
كل من يواقع �شخ�ص ًا يف دبره �أو قبله دون
ر�ضاه) ،ويف نف�س هذه املادة �أ�شار القانون �إىل �أن
الوطء يتم بدخول احل�شفة كلها �أو ما يعادلها يف
القبل ،وذكر القانون ب�أن النكاح املجمع على بطالنه
ال يعترب رباط �شرعي.56
املطلب الثاين
�إثبات جرمية الزنا يف الفقه والقانون
�أما بالن�سبة لو�سائل الأثبات ف�إنها ال اختالف
فيها بني الفقه القانون  ،باعتبار �أن ما جاء به الفقه
من و�سائل �إثبات �أخذ بها القانون  ،وعليه يكون
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�إثبات جرمية الزنا ب�أي من و�سائل الإثبات الأتية:
�أ /ال�شهادة :
	�أجمع الفقهاء على �أن ال�شهادة من و�سائل
�إثبات جرمية الزنا �إذا توفرت �شروطها املطلوبة ،
وهي من حيث العدد يجب �أن تكون �صادرة من
�أربعة عدول  ،وعليه �إذا كانت �صادرة من عدد �أقل
من ذلك وجب �إقامة حد القذف عليهم لقول ــه تعاىل
ُ ْ َ
ِينيَْرُم َ
مَْيَأتُوابِأْربََعةِ ُشَهَداء
َات ثَّم ل
ون ال
مْحَُْصن ِ
}َوالَّذَ

ني َجلَْدةًَولاَ تَْقَبلُواهَلُْم َشَهاَدةًَأبَداً
وهْممَثَانَِ
اجلُِد ُ
َف ْ
َوأُْولَئَِ
اسُق َ
ون{ (النور ،)4 :ولقد وردت
ك ُهُم الَْف ِ

�أحاديث يف هذا ال�ش�أن بالإ�ضافة للتطبيق العملي
ل�صحابة ر�سول الله �صل الله عليه و�سلم لهذا الأمر
والدليل على ذلك ما رواه ق�سامة بن زهري �أن زياد
ملا �س�أله عمر قال � :أما الزنا فال �أ�شهد ولكن قد
ر�أيت �أمر ًا قبيح ًا  ،قال عمر  :الله �أكرب حدوهم ،
فجلدوهم. 57
ولل�شهادة �شروط عامة و�شروط خا�صة فمن
اسَتْشهُِدواْ
ال�شروط العامة البلوغ لقوله تعاىل}َو ْ
َشهِ َ
يديِْن من رَجالُِكْم{(البقرة )282 :وال�صبي لي�س
من الرجالِّ ،ومن ال�شروط العامة العقل وحفظ
الكالم والعدالة والإ�سالم .
	�أما ال�شروط اخلا�صة فنق�صد بها ال�شروط
املتعلقة ب�شهادة جرمية الزنا ومنها الذكورة
والأ�صالة وعدم تقادم احلد  ،و�أن تكون ال�شهادة
يف جمل�س واحد و�أن يكون عدد ال�شهود �أربعة ،
و�أن يقتنع القا�ضي ب�شهادة ال�شهود  ،و�أن ي�صف
ال�شهود الزنا الذي ر�أوه و�صف ًا ي�ؤكد توافر �أركان
جرمية الزنا .
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ب /الإقرار :
يعترب الإقرار من و�سائل الإثبات املهمة
جلرمية الزنا  ،ويق�صد به �إقرار الزاين و�إعرتافه
على نف�سه بواقعة الزنا  ،وهو بهذا الو�صف من
�أقوى و�سائل الإثبات .
وحتى يتم الأخذ بالإقرار و�إ�صدار احلكم
عليه فهناك عدة م�سائل تتعلق به منها عدد مرات
الإقرار حيث هناك بع�ض من الفقهاء �أ�شرتط فيه �أن
يكون عدده �أربع مرات  ،قيا�س ًا على عدد ال�شهود
الأربع ،58وامل�س�ألة الثانية املتعلقة بالإقرار هو
جمل�سه حيث ا�شرتط ابوحنيفة �أن يكون الإقرار
يف جمال�س خمتلفة حتى ولو �أمام واحد ، 59ومن
امل�سائل املتعلقة مب�ضمون الإقرار �أن يكون تف�صيلي ًا
لي�ؤكد وقوع فعل الزنا املجرم ويف ذلك يقول ابن
جنيم ( :ال يقوم لفظ مقام الزنا  ،ويقول �إن الإمام
ي�س�أل عن ماهيته وزمانه ومكانه واملزنية فيه، 60
ومن �شروط الإقرار �أن يكون �صادر ًا من عاقل
خمتار  ،و�أن يكون �صريح ًا ال لب�س فيه وال يقبل
الت�أويل .
ج  /القرائن :
من القرائن التي تعترب و�سيلة �إثبات
وي�ؤ�س�س عليها احلكم يف جرمية الزنا حمل غري
املتزوجة � ،أو التي ال يعرف لها زوج  ،ويلحق بذلك
احرتاز ًا املتزوجة ب�صبي �أو املجبوب  ،وكذلك التي
ولدت املولود كام ًال ملدة �أقل من �ستة �أ�شهر من يوم
العقد.61
د /اللعان :
ويعترب اللعان و�سيلة �إثبات جلرمية الزنا
ملن وجد مع �أهله �شخ�ص يف معا�شرة جن�سية كاملة
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دون �أن يكون له �شهود على ذلك � ،أخرج الواحدي
عن عبد الله قال � :أنا ليلة اجلمعة يف امل�سجد �إذ
دخل ٌ
رجل من الأن�صار فقال  :لو �أن رج ًال وجد
مع امر�أته رج ًال فتكلم جلتموه �أو قتل قتلتموه �أو
�سكت �سكت على غيظ ! فقال اللهم �أفتح  :فنزلت �آية
اللعان ،62وي�شرتط يف اللعان حتى يكون احلكم
�صحيح ًا قيام الزوجية ال�صحيحة التي ال لب�س
فيها ،كما زاد احلنفية على ذلك ب�شرط �أن تكون
الزوجة حرة م�سلمة .
وقد ن�ص قانون الإثبات ال�سوداين على �أنه
تثبت جرمية الزنا ب�أي من الطرق الأتية (الإقرار
ال�صريح بذلك �أمام املحكمة ما مل يعدل عنه قبل البدء
يف تنفيذ احلكم � ،شهادة �أربعة رجال عدول  ،احلمل
لغري املتزوجة �إذا خال من �شبهة ،نكول الزوجة عن
اللعان بعد حلف زوجها ميني اللعان).63
فهذه املادة من القانون وبتلك ال�شروط التي
تن�ص عليها ت�ؤكد ما �أ�شرنا �إليه وهو �أن القانون
ت�أثر كثري ًا بالفقه  ،لذلك كل ن�صو�صه جاءت مطابق ًة
ملا �أتى به الفقه .
املطلب الثالث
عقوبة جرمية الزنا يف الفقه والقانون
جرمية الزنا �إذا توافرت �شروطها و�أركانها
الأ�سا�سية وو�سائل الإثبات اخلا�صة بها ف�إن عقوبتها
تختلف ما بني الأ�شخا�ص بعامل الإح�صان .
فعقوبة جرمية الزنا للمح�صن هي الرجم �أي
القتل باحلجارة  ،بغ�ض النظر �إن كان الزاين رج ًال
�أو امر�أة  ،فهذه العقوبة �أ�سا�سها الإح�صان ولي�س
اجلن�س  ،وهناك من �أ�ضاف اىل عقوبة الرجم عقوبة
اجللد.64
جملة كلية ال�شريعة  -العدد الثاين  -رم�ضان 1438هـ  /يونيو 2017م

	�أما عقوبة جرمية الزنا لغري املح�صن فهي
اجللد مائة جلدة ثم التغريب ملدة عام � ،إ�ستناد ًا على
قوله �صل الله عليه و�سلم (:خذوا عني فقد جعل الله
لهن �سبيال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام).65
ويف عقوبة التغريب يرى الإمام مالك ق�صرها على
الذكر دون الأنثى  ،ومفهوم التغريب نف�سه يرى
احلنفية �أن املق�صود به هو حب�س الزاين يف البلد
املغرب اليه  ،واملق�صود بالإح�صان هو قيام الزوجية
ال�صحيحة التى ال لب�س فيها .
وقد ن�ص القانون اجلنائي ال�سوداين على
عقوبة الزنا بقوله (من يرتكب جرمية الزنا يعاقب
بالإعدام رجم ًا �إذا كان حم�صن ًا  ،وباجللد مائة �إذا
كان غري حم�صن  ،ويجوز �أن يعاقب غري املح�صن
الذكر بالإ�ضافة اىل اجللد بالتغريب ملدة �سنة).66
ومل يقف القانون عند هذا احلد بل �أ�شار
يف نف�س املادة الفقرة الثالثة منها اىل �أن الإح�صان
الذي يعد �سبب ًا يف تغيري العقوبة �أ�شرتط فيه قيام
الزوجية ال�صحيحة وقت �إرتكاب اجلرمية وذلك
بالدخول .

وملا كان الإكراه �سب ًبا من �أ�سباب
ال�ضرورة�أو هو نوع منها ،فقد ن�صت ال�شريعة
على عدم �إباحة بع�ض املحظورات عند الإكراه،
لغلبة �ضررها وكونها يف �أعلى مراتب احلظروذلك
كالكفر والقتل ،وهناك بع�ض من ال�ضرورات جتعل
من الفعل مباح ًا  ،هذا �إذا كان الفعل املكره به �أدنى
مرتبة من مراتب احلظر ،فرتتيب احلظر جعل من
الفعل الواقع حتت الإكراه مباح ًا عند البع�ض وغري
مباح عند الآخرين ولكن قبل الدخول يف تفا�صيل
هذا الأمر علينا بيان مذاهب فقهاء ال�شريعة
الأ�سالمية الأ�سا�س الذي تقوم عليه امل�س�ؤولية
اجلنائية  ،لأنه على هذا الأ�سا�س يت�ضح ت�أثري
الإكراه على جرمية الزنا.
املطلب الأول
�أ�سا�س امل�س�ؤولية اجلنائية
يف ال�شريعة الإ�سالمية
فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية نظروا �إىل
�أ�سا�س امل�س�ؤولية اجلنائية للإن�سان بنا ًء على م�س�ألة
اجلرب والإختيار يف الت�صرفات وكانت �أرائهم على
ثالث مذاهب :
الأول  :مذهب اجلرب املطلق :
ويرى �أ�صحاب هذا املذهب وهم اجلهمية،67
�أن الإن�سان جمرب يف �أفعاله وال قدرة له وال اختيار
و�أن الأفعال كلها تن�سب �إىل الله مثلها ومثل حركة
ال�شم�س والقمر والرياح و�أن الله هو خالق �أفعال
هَُّ
العباد ،68وا�ستدلوا يف ذلك على قوله تعال }َوالل
َخَلَقُكْم َوَماتَْعَملُ َ
ون{ (ال�صافات )96 :وقول ـ ـ ـ ــه تعاىل
َاّ َ َ َهُّ
}َوَماتََشاء َ
ُونإِل أْنيَشاَء
الل{(الإن�سان.)30 :
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املبحث الرابع
�أثر الإكراه على جرمية الزنا من منظور فقهي
من املعلوم �أن املقيا�س احلقيقي لإباحة الإقدام
على املحرمات �أو عدم �إباحته يف حاالت اال�ضطرار،
يرجع �إىل املوازنة والرتجيح بني �ضرر الأخذ ب�أحكام
ال�ضرورة و�ضرر عدم الأخذ بهاوالعربة بالغالب،
فحيث غلب �ضرر الأخذ بال�ضرورة كان عدم الأخذ
بها �أوىل ،وحيث غلب �ضرر عدم الأخذ بال�ضرورة
كان الأخذ بها �أوكد و�أرجح.

الثاين  :مذهب االختيار :
ويرى �أ�صحاب هذا املذهب عك�س ما يراه
�أ�صحاب املذهب ال�سابق من اجلرب املطلق  ،وبذلك
النهج يرون �أن الإن�سان يتمتع ب�إرادة حرة واختيار
كامل فيما يقدم عليه من �أفعال وت�صرفات ،و�أن
الإن�سان �إذا �أقدم على فعل وت�صرف معني فهو
حر يف ذلك مع ا�ستطاعته على عدم الإقدام للفعل،
وحتى يقدموا الدليل على ما ذهبوا �إليه قالوا لي�س
من العدل االلهي �أن يفر�ض الله على العبد عم ًال
معين ًا ثم يحا�سبه عليه  ،وا�ستدلوا يف ذلك بقوله
تعاىلُ} :كُّلنَْف ٍسمِبَاَكَسَب ْت َرِهيَنٌة{(املدثر )38 :وقوله
تعاىل} :إِنَّاَهَديْنَاهُ ا َّلسبَِيلإَِمّا َشاكِراًَوإَِمّاَكُفوراً{
(الإن�سان ،)3 :و�أ�صحاب هذا املذهب هم املعتزلة الذين
ين�سبون �إىل وا�صل بن عطاء.69
الثالث  :املذهب التوفيقي :
و�أ�صحاب هذا املذهب عملوا على التوفيق
بني املذهبني ال�سابقني  ،وبذلك اتخذوا منهج ًا و�سطا
 ،حيث �أنهم ال يعرتفون باجلرب املطلق ك�أ�صحاب
املذهب الأول وال االختيار الكامل ك�أ�صحاب
املذهب الثاين  ،وبالتايل يرون �أن الإن�سان له
احلرية واالختيار يف مبا�شرة الأفعال� ،أما نتائجها
فهي من خلق الله تعاىل وعلى ح�سب رائيهم �أن
لله تعاىل خلق الفعل والقدرة على �إيقاعه وللعبد
الإرادة له فهو يت�صرف فيه كما يريد ،70ويتفق
�أ�صحاب هذا املذهب وهم الأ�شاعرة 71مع املعتزلة
يف �إ�سناد امل�س�ؤولية اجلنائية على حرية الإن�سان
واختياره للت�صرفات والأفعال التي ت�صدر منه ،
�إال �أنهم يختلفون معهم فى مدى هذه احلرية فهي
عند املعتزلة حرية مطلقة وعند الأ�شاعرة مقيدة
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لأنهم يرون �أن العبد حر خمتار يف مبا�شرة الفعل
اال �أنه لي�س خلق لهذا الفعل  ،ويعترب هذا املذهب
لتو�سطه بني املذاهب من �أف�ضل املذاهب يف تربير
الت�صرفات التي ت�صدر من الب�شر .
املطلب الثاين
�أثر الإكراه على جرمية الزنا
يف ال�شريعة الإ�سالمية
ونحن نتحدث عن �أثر الإكراه البد من
الأ�شارة اىل �أن ال�شريعة اال�سالمية جاءت ب�أحكام
عامة للإكراه ت�سري على جميع اجلرائم مبا فيها
جرمية الزنا  ،ثم �أتت ب�أحكام خا�صة بالإكراه على
جرمية الزنا بالتحديد من القر�آن الكرمي و�سنة
امل�صطفى �صل الله عليه و�سلم وما عليه من تطبيقات
عملية من �صحابة ر�سول الله �صل الله عليه و�سلم.
�أو ًال  :الأحكام العامة :
يقول الله �سبحانه وتعاىل يف حمكم
ُ
تنزيله} :إِلاَّ َمْن أْكرَِه َوَقلُْبـــــــــــُه ُمْطَمئٌِّن
بِالإِْميَــــــــــاِن{(النحل ،)106 :ويقول املوىل عز وجل
َلاَ
يف �آية �أخرى َ} :فَمِن ْ
اضُطَّرَغيرَْبَاغٍَولاَ َعاٍد ف
َهَّ
إِثَْم َعَليْهِإَِّن
الل َغُفوٌر َّرِحيٌم{(البقرة ،)173 :ويقول
صَللَُكمَمّا َحَّرَمَعَليُْكْمإَِاّل
يف �آية �آخرى }َوَقْدَفَّ
َما ْ
اضُطرِْرت
مُْ إلَِيْهِ{(الأنعام. )119 :
فكل هذه الآيات حتمل �أحكام ًا يف �صياغها
وم�ضمونها ت�ؤدي كمبد�أ عام �إىل رفع امل�س�ؤلية
اجلنائية عن كل من وقع عليه الإكراه �سواء ًا
جلرمية زنا �أو غريها من اجلرائم ،والقول كمبد�أ
عام لأن هناك بع�ض اجلرائم ال �أثر للإكراه يف
�إباحتها ورفع امل�س�ؤولية اجلنائية عنها ومنع ترتيب
العقاب عليها.
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وكذلك �سارت �سنة احلبيب امل�صطفى �صل الله
عليه و�سلم على هذا النهج يف �سبيل رفع امل�س�ؤلية
عمن �أكره على فعل �شيء ما  ،وال�شاهد والدليل
على ذلك من قول امل�صطفى �صل الله عليه و�سلم
قوله�( :إن الله جتاوز عن �أمتي اخلط�أ والن�سيان وما
�أ�ستكرهوا عليه). 72
ثاني ًا  :الأحكام اخلا�صة :
من الأحكام اخلا�صة بالإكراه على الزنا
ما ورد يف قوله تعاىل َ}:ولاَ تُْكرُِهوا َفَتَياتُِكْم

َعَلى الْبَغاء إْنَأرْدَنحََ
ض حَْ
تُّصنًا لَتْبَتُغوا َعَر َ
الَياةِ
ِ ِ َ
ِّ
ِ
َ
هَّ
ُّ
د إِْكَراِههَِّن
ههَّن َفإَِّن الل مِن بَْعِ
الدنَْيا َوَمن يُْكرِ ُّ
َغُفوٌرَّرِحيم{(النور ، )33 :ففي هذه الآية �إن الإكراه

على الزنا يعفي من امل�س�ؤلية اجلنائية  ،و�أن الله ال
يحا�سب املكرهات على ما حدث من زنا  ،وبنا ًء على
ذلك يدفع احلد ممن وقع عليه الإكراه .
ومن ال�سنة الكرمية ما روى عن عبد اجلبار
بن وائل 73عن �أبيه قال �(:أ�ستكرهت �أمر�أة على عهد
ر�سول الله �صل الله عليه و�سلم فدر�أ احلد عنها ،و�أقامه
على الذي �أ�صابها ومل يذكر �أنه جعل لها مهر ًا).74
ويف �أثر الإكراه على جرمية الزنااختلف
الفقهاء على عدة �أقوال :
الأول� :أن الزنا ال يباح وي�أثم فاعله ويعاقب ذك ًرا
كان �أو �أنثى ،بحيث �أنه لو امتنع (املكره) حتى قتل
لكان م�أجو ًرا ،لأنه امتنع عن ارتكاب احلرام وبذل
نف�سه يف ذلك ابتغاء مر�ضاة الله تعاىل يف الوقوف
عند حدوده وعدم جتاوزها وهذا قول جمهور
الفقهاء.75
وا�ستدل �أ�صحاب هذا القول �أي�ض ًا يف
بيان �أثر الإكراه على جرمية الزنا ب�أن مف�سدة الزنا
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�أ�شد وط�أة و�أفح�ش من ال�صرب على القتلويف ذلك
ترجيح لالمتناع عن ارتكاب اجلرمية على ما هدد
به ال�شخ�ص،76وال�سبب يف ذلك يرجع لأن حرمة
الزنا ثابتة يف العقول قبل وروده يف ال�شرع
ا�ستناد ًا علىقوله تعاىلَ} :وال تَْقَربُوا الزِّنَى إنَُّه
َك َ
انَفاِحَشًة َوَساَء َسبِيل{(الإ�سراء ،)32 :وما كان
فاح�شة يف العقل وقبل ورود ال�شرع ال يحتمل
الرخ�صة كقتل امل�سلم بغري حق وكذلك الزنا.77
كما �أ�ستدلوا �أي�ض ًا ب�أن الزنا مبثابة القتل،
لأن ن�سب الولد منقطع من جهة الزاين ،وال جتب عليه
النفقة النعدام الن�سب ،وال على املر�أة لعجزها فيهلك
الولد فكل هذه املعطيات ت�شري �إىل �أن عدم الإ�ستجابة
لعامل الإجبار يف جرمية الزنا �أوىل من ارتكابها.78
الثاين :ويف القول الثاين جرى التفريق بني الرجل
واملر�أة يف ارتكاب اجلرمية بنا ًء على الإكراه ،حيث
�أنه يباح للمر�أة وال يباح للرجلوهو قول �أغلب
احلنفية ،ويف ر�أيهم هذا ا�ستدلوا ب�أن املر�أة تكره
لأن وظيفتها التمكني ،غري ذلك فهي مفعول بها
ولي�س من جهتها مبا�شرة الفعل ،بخالف الرجل
ف�إنه مبا�شر لفعل الزنا م�ستعمل لآلته يف ذلك،79
كما ا�ستدلوا �أي�ض َا ب�أن ن�سب الولد ال ينقطع من
جهتها فال يكون يف معنى القتل من جانبها ،80وقد
رجح ابن القيم من احلنابلة هذا الر�أي ،81ومعنى
هذا الراي �أن جرمية الزنا بدافع الإكراه تعفي املر�أة
من امل�س�ؤولية اجلنائية وال ترتتب عليها عقوبه ،بينما
ال يرتتب ذلك احلكم على الرجل .
ومل يفرق ابن حزم بني الرجل واملر�أة يف
حالة الإكراه على الزنا يف نفي الإثم ودرء احلد،
كما �أنه مل يلتفت �إىل دعوى االنت�شار وعدمه.82
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ويبدو �أن القول الأول القا�ضي بحرمة
ذلك على الرجل واملر�أة دون التفريق بينهما
�أوىل بالرتجيح ،لأن مبا�شرة فعل الزنا يقع من
املر�أة كذلك �ش�أنها يف ذلك �ش�أن الرجل ،ولذلك
رد الكا�ساين من احلنفية على �أ�صحاب مذهبه
ا�ستداللهم قائلاً ( :وهذا فيه نظر ،لأن فعل الزنا كما
يت�صور من الرجل يت�صور من املر�أة� ،أال ترى �أن
الله �سبحانه وتعاىل �سماها زانية� ،إال �أن زنا الرجل
بالإيالج وزناها بالتمكني ،والتمكني فعل منها ،لكنه
فعل �سكوت ،فاحتمل الو�صف باحلظر واحلرمة،
فينبغي �أن ال يختلف فيه حكم الرجل واملر�أة ،فال
يرخ�ص للمر�أة كما ال يرخ�ص للرجل).83
والدليل الثاين على امل�ساواة بني الرجل يف
�أثر الإكراه هو �أن معنى القتل موجود من جانب
املر�أة كما موجود من جانب الرجل ،هذا بالإ�ضافة
�إىل �أن الزنا ال ميكن �أن يح�صل من الرجل مبفرده،
فال بد من التقاء مع املر�أة ،وهو بهذا االعتبار قتل
�شاركت فيه املر�أة كذلك.84
ويف �سبيل التفريق بني الرجل واملر�أة قال
الفقهاء �إذا كان الإكراه واق ًعا على املر�أة ،وذلك ب�أن
�أكرهت على الزنا ومل ت�ستطع دفعه عنها فمكنت
نف�سها خ�شية وقوع ال�ضرر بها ،فامل�شهور عند
جماهري الفقهاء �أنه ال يجب عليها بذلك احلد،85
واحتجـ ــوا على ذلك بقوله تعاىلَ} :والتُْكرُِهوا

ُ
إن َأرْدَن حََ
صنًا لَِّتْبَتُغوا
تُّ
َفَتَياتِكْم َعَلى الْبَِغاء ْ َ
ِ
َ َهَّ
َعَر َ
الدنَْيا َوَمنيُْكرِهُهَّّن ف َّ
إن الل مِْن
ـحَياةِ ُّ
ض الَْ
بَْعِد ْإكَراِههَِّن َغُفوٌر َّرِحيٌم{(النور ،)33 :ووجه

الإ�ستدالل �أن الآية تنفي الإثم على امل�ستكرهة،
و�إذا انتفى الإثم متام االنتفاء ارتفع احلد  ،ويت�أكد
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هذا الر�أي بكثري من الأحاديث املروية بهذا ال�ش�أن،
ومن ذلك ما �أورده الرتمذي يف �سننه عن وائل بن
حجر قال( :ا�ستكرهت امر�أة على عهد ر�سول الله
�صل الله عليه و�سلم فدر�أ عنها ر�سول الله �صل الله
عليه و�سلم احلد و�أقامه على الذي �أ�صابها).86
وعن ابن �شهاب� :أن عبدامللك بن مروان
ق�ضى يف امر�أة �أ�صيبت م�ستكرهة ب�صداقها على
من فعل ذلك بها .قال مالك رحمه الله معلقًا( :الأمر
عندنا يف الرجل يغت�صب املر�أة بك ًرا كانت �أو ثي ًبا،
�أنها �إن كانت حرة فعليه �صداق مثلها ،و�إن كانت
�أمة فعليه ما نق�ص من ثمنها ،والعقوبة يف ذلك على
املغت�صب ،وال عقوبة على املغت�صبة يف ذلك ،و�إن
كان املغت�صب عب ًدا فذلك على �سيده �إال �أن ي�شاء �أن
ي�سلمه).87
وجيء �إىل �أمري امل�ؤمنني علي كرم الله
وجهه بامر�أة مع رجل قد فجر بها ،فقالت املر�أة:
لقد ا�ستكرهني والله يا �أمري امل�ؤمنني ،فدر�أ عنها
احلد.88
	�أما �إذا كان الإكراه واق ًعا على الرجل،
فاملختار عند احلنابلة وابن عبداحلكم وابن
املاج�شون من املالكية وجوب احلد عليه ،ودليلهم �أن
حتقق الزنا ال يكون �إال بانت�شار الع�ضو ،والإنت�شار
ال يح�صل �إال بالطم�أنينة و�سكون النف�س ،وال
يكون مع اخلوف والتهديد ،وامل�ستكره بخالفه،
ف�إذا ح�صل منه االنت�شار فهو دليل على الطواعية
والإختيار.89
وذهب غري من ذكرنا من املالكية �إىل القول
بعدم احلد ،قال ابن العربي(:ال�صحيح �أنه يجوز له
الإقدام عليه وال حد عليه ،خالفًا البن املاج�شون ف�إنه
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الزمه احلد ،لأنه ر�أى �أنها �شهوة خلقية ال يت�صور
عنها �إكراه ،ولكنه غفل عن ال�سبب يف باعث ال�شهوة،
و�أنه باطل ،و�إمنا وجب احلد على �شهوة بعث عليها
�سبب اختياري ،فقا�س ال�شيء على �ضده فلم َي ْح َل
ب�صواب ما عنده (مل يحل� :أي مل يتزين.90).
الثالث  :والقول الثالث قائم على نوع الإكراه �إن
كان ملج�أً �أو غري ملجئ  ،وعليه الظاهر عند احلنفية
درء احلد بالإكراه �إذا كان ملجئ�أ�أو تام ًا �أو مادي ًا
والإكراه امللجئ عندهم ما كان واق ًعا من ال�سلطان،
لأن الإكراه من غريه ال يتحقق ،لتمكن امل�ستكره
من اال�ستغاثة بال�سلطان ،بخالف ما لو �أوقعه عليه
ال�سلطان فال يجد حينئذ غو ًثا ، 91وقال ال�شافعية
يف املعتمد عندهم :ال يجب احلد على امل�ستكره على
ناق�صا ،لأن الإكراه
تاما �أم ً
الزنا �سواء كان الإكراه ًّ
�أ ًّيا كان نوعه يورث �شبهة كافية لدرء احلد.92
وبالرغم من �أن الإكراه ينتج �أثره على الزنا
يف نفي امل�س�ؤلية اجلنائية بو�ضوح تام  ،بحكم �أن
هذا ال�شيء وارد يف ن�صو�ص قطعية الداللة �سواء
من الكتاب �أو ال�سنة  ،اال �أنه يف بع�ض احلاالت
يت�أثر احلكم على االكراه بالظرف الذي مت فيه ،
فعلى �سبيل املثال املر�أة التي ا�ست�سقت الراعي يف
ال�صحراء والذي رف�ض �أن ي�سقيها �إال �أن متكنه
منها فهذا يعترب �إكراه  ،ولكن نف�س هذه املر�أة
�إذا ا�ست�سقت �شخ�ص ًا داخل مدينة عامرة ف�أبى
�أن ي�سيقها دون �أن متكنه من نف�سها فهذا ال يعترب
�إكراه  ،وعليه وبالرغم من ت�شابه الأركان املادية
واملعنوية يف احلالتني �إال �أن احلكم يف �أثر الإكراه
على الزنا يختلف من احلالة الأوىل عن احلالة الثانية
الختالف الظرف الذي حدث فيه .
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وعليه ميكن القول ب�أن الر�أي الراجح والأعم هو الذي
يق�ضي بعدم وجوب احلد على الزاين بالإكراه من
غري تفريق بني الرجل واملر�أة وذلك لعدة �أ�سباب:
الأول  :لعموم املعنى واخلطاب يف قوله �صل
الله عليه و�سلم�( :إن الله جتاوز عن �أمتي اخلط�أ
والن�سيان وما ا�ستكرهوا عليه) ،93فاحلديث
ال يفرق بني �إكراه و�إكراه  ،كما �أنه مل يفرق بني
الرجل واملر�أة .
الثاين  :لأن الإكراه يورث �شبهة قوية لدرء احلد
(واحلدود تدر�أ بال�شبهات) واملرجعية يف ذلك ما
�أخرجه الرتمذي من حديث عائ�شة ر�ضي الله عنها
�أن النبي �صل الله عليه و�سلم قال( :ادر�ؤوا احلدود
عن امل�سلمني ما ا�ستطعتم ،ف�إن وجدمت للم�سلمني
خمرجا فخلوا �سبيلهم ،ف�إن الإمام لأن يخطئ يف
ً
العفو خري من �أن يخطئ يف العقوبة).94
الثالث � :أما قولهم �إن الإكراه ينايف الإنت�شار ،فلي�س
دليلاً على الر�ضا والطواعية ،لأن النائم تنت�شر �آلته
طب ًعا واالختيار منعدم ،وقد رجح هذا الر�أي ثلة من
املعا�صرين ،95وهذا يف حد ذاته �سبب ًا لرتجيح هذا
القول عن غريه من الأراء التي ذكرت .
املبحث اخلام�س
�أثر الإكراه على جرمية الزنا
من منظور قانوين
الإكراه يف القانون هو ال�ضغط على
�إرادة الغري بحيث ت�شكل وفق ًا لإرادة من يبا�شر
الإكراه ،96والإكراه قد يكون مادي ًا وقد يكون
معنوي ًا ،والإكراه املادي يتمثل يف عنف يبا�شر
على ج�سم الإن�سان والذي قد يكون م�صدره قوه
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�إن�سانية  ،كمن مي�سك بيد �آخر ويحركها على نحو
يجعله يثبت يف حمرر بيانات خمالفة للحقيقة � ،أو
�إذا حرك �شخ�ص يد �أخر فجعلها ت�ضرب �شخ�ص ًا
ثالث ًا ،ويف هذه احلالة نبحث عن امل�س�ؤولية فيمن
ا�ستعمل القوة ال فيمن كان جمرد ًا �أداه يف يده.
وقد يكون م�صدر الإكراه املادي قوة
طبيعية �أو غري �إن�سانية وهذه احلالة يطلق عليها يف
تعبري "القوة القاهرة" �إذا كانت القوة م�صدرها
خارج �شخ�ص املكره  ،ويعترب احلادث الفجائي �إذا
كانت القوة راجع ًة �إىل �أ�سباب داخلة يف �شخ�ص
املكره ،97ومن �أمثلة الإكراه املادي امل�سمى بالقوة
القاهرة الزالزل والرياح والفي�ضانات ومن �أمثلة
الإكراه املادي املتخذ �شكل احلادث الفجائي
املر�ض والعمى املفاجئ  ،فمن ي�صاب وهو يقود
�سيارته بعمى مفاجئ فيت�سبب يف �إ�صابة احد
املارة ال ي�س�أل عن فعله النتفاء اخلط�أ يف جانبه .
املطلب الأول
�أ�سا�س امل�س�ؤولية اجلنائية
يف الت�شريعات الو�ضعية
فقهاء القانون اجلنائي الو�ضعي نظروا �إىل
�أ�سا�س امل�س�ؤلية اجلنائية لالن�سان بنا ًء على م�س�ألة
اجلرب واالختيار يف الت�صرفات وكانت �آرا�ؤهم
على ثالث مذاهب :
الأول :
املذهب التقليدي (مذهب احلرية والإختيار):
يرى �أ�صحاب هذا املذهب �أن الإن�سان حر
يف ت�صرفاته وهو احلاكم وامل�سيطر عليها ،ف�أمامه
طريقان �أحدهما اخلري والثاين ال�شر ،وله حرية
اختياره لأحدهما  ،ولكنه بحكم طبيعة العقل عليه
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�أن ي�سلك طريق اخلري  ،و�إن �سلك طريق ال�شر
يكون ب�إختياره وهنا تن�ش�أ م�س�ؤوليته اجلنائية عن
فعله.98
الثاين:
املذهب الواقعي (مذهب اجلربية) :
يرى �أ�صحاب هذا املذهب �أن �أفعال الإن�سان
�إمنا هي نتيجة لأ�سباب حتمية م�ؤدية �إليها ،
فاجلرمية عندهم لي�ست نتيجة حرية االختيار و�إمنا
ترجع لعوامل داخلية تتمثل يف (التكوين الذهني
والبدين لل�شخ�ص) ،وعوامل خارجية تتعلق (بالبيئة
الإجتماعية والظروف املحيطة بال�شخ�ص)  ،وعليه
يعتربون �أن ت�صرفات ال�شخ�ص ما هى �إالا�ستجابة
للظروف التي تدفعه للجرمية ، 99ومن االنتقادات
التي وجهت لهذا القول �أنه �إذا كان مقبو ًال بالن�سبة
لل�شخ�ص الذي ال يتمتع بقواه العقلية  ،ف�إنه غري
مقبول بالن�سبة لل�شخ�ص ال�سليم لأن �إرادته لها
الدور الأكرب يف ارتكاب اجلرمية �إال �إذا كان واقع ًا
حتت ت�أثري الإكراه.100
الثالث:
املذهب التوفيقي :
	�أخذ �أ�صحاب هذا املذهب منهج ًا و�سط ًا
بني املذهبني ال�سابقني تفادي ًا لالنتقادات التي
وجهت لهما  ،حيث يرى �أ�صحاب هذا املذهب �أن
احلرية املطلقة �أمر غري مقبول  ،ومن غري املقبول
�أي�ض ًا القول باخل�ضوع التام لقوانيني ال�سببية
واحلتمية ،واحلقيقة يف التو�سط بني القولني
ال�سابقني  ،فالإن�سان يتمتع يف الظروف العادية
بحرية ولكنها حرية مقيدة  ،فهناك عوامل ال دخل
لإرادته فيها تعمل على توجيه �سلوكه ولكن ال ت�صل
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�إىل حد فر�ض الفعل عليه  ،و�إمنا ترتك له جزء من
احلرية يت�صرف فيه  ،وهذا اجلزء كافي ًا لكي تقوم
امل�س�ؤولية اجلنائية على �أ�سا�سه .
وا�ستقرت الآراء على �أن �أ�سا�س امل�س�ؤولية
اجلنائية الإرادة احلرة املدركة ،حيث ا�شرتطت
القوانني اجلنائية مل�ساءلة الإن�سان عن اجلرمية التي
يرتكبها �أن تكون لديه حرية االختيار وقدرة توجيه
نف�سه للقيام بعمل �أو االمتناع عن عمل تقوم به
اجلرمية� ،أما �إذا توفرت الظروف اخلارجية انتفت
عنه احلرية و�أجربته على هذا الفعل فال م�س�ؤولية
جنائية عليه.101
املطلب الثاين
�أثر الإكراه على جرمية الزنا
يف الت�شريعات الو�ضعية
بعد التعر�ض لهذه املذاهب املختلفة ميكن
القول ب�أن القوانيني اجلنائية الو�ضعية مل ت�أخذ ب�أثر
الإكراه على امل�س�ؤولية اجلنائية على �شكل واحد،
و�إمنا اجتهت يف ذلك �إىل عدة اجتاهات ،102فعلى
�سبيل املثال ين�ص القانون اجلنائي ال�سوداين على
�أنه (فيما عدا القتل العمد �أو اجلرائم �ضد الدولة
املعاقب عليها بالإعدام  ،ال يعد الفعل جرمية �إذا
�أكره عليه ال�شخ�ص بتهديدات جتعله عند ارتكابه
متخوف ًا لإ�سباب معقولة من موت عاجل ي�صيبه
�إن مل يفعله) ، 103ويفهم من هذا الن�ص الذي جاء
بعموميته م�ستثني ًا بع�ض اجلرائم املعاقب عليها
حتى و�إن حدثت حتت ت�أثري الإكراه وهى القتل
العمد �أو اجلرائم �ضد الدولة املعاقب عليها بالإعدام
 ،فهذه اجلرائم بعينها ال يعتد بها يف الإعفاء
من امل�س�ؤلية اجلنائية  ،مبعنى �أنه من ت�صدر منه
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هذه الأفعال التي ت�ؤدي �إىل القتل العمد �أو التي
ترتكب �ضد الدولة وكانت العقوبة املرتتبة عليها
هى الإعدام ،فال�شخ�ص م�س�ؤو ًال عنها م�س�ؤولي ًة
تامه دون �أن يكون للإكراه �أثر على فعله  ،وعليه
ومبفهوم املخالفة ف�إن �أي فعل �صدر من �شخ�ص
م�سلوب الإرادة ب�سبب الإكراه ف�إن فعله هذا ال
يعترب جرمية ،هذا �إذا ما توافرت ال�شروط املادية
واملعنوية حلالة االكراه حتى و�إن كان زنا.
	لأن ح�صر امل�شرع اعتبار التجرمي حتى
حتت ت�أثري الإكراه يف (القتل العمد �أو اجلرائم �ضد
الدولة املعاقب عليها بالإعدام) يفهم منه ما عداها
لي�س بجرمية ،وبالتايل ف�إن العقوبات ال ت�سري �إال
على الأفعال املحددة يف نظر القانون .
ففي �إقدام ال�شخ�ص على فعل حتت ت�أثري
الإكراه ينتج عن ت�صرفه حتت هذا الظرف �إعفاءه
من امل�س�ؤولية اجلنائية و�أن كان فعله زنا لتخلف
الركن املعنوي لهذه اجلرمية وهو الق�صد اجلنائي
وكذلك الإرادة احلرة  ،وقد ذهبت �إىل ذلك املحكمة
العليا يف �سابقة حكومة ال�سودان �ضد احلاجة
احل�سني �سليمان م ع  /م ك /على �أن وطء ب�إكراه
�سواء نتج عنه حمل �أو مل ينتج لي�س بجرمية مطلق ًا
حدية �أو غري حديه يف حق املر�أة النعدام الر�ضا
واملوافقة �أي التعمد اجلنائي.104
كما �أ�شار القانون اجلنائي ال�سوداين
�أي�ض ًا �إىل هذه اجلرمية والتي تعترب اغت�صاب ًا بقوله
(يقال عن الرجل ارتكب جرمية االغت�صاب �إذا واقع
امر�أة رغم �إرادتها وبغري ر�ضاها  ،على �أن ر�ضا
املر�أة دون ال�ساد�سة ع�شر من عمرها بتلك الواقعة
ال يعترب ر�ضا باملعنى املق�صود �إذا كان الفاعل
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معلمها �أو و�صيها �أو �أي �شخ�ص عهد �إليه تعليمها
�أو رعايتها) ،105ومن املالحظ على هذه املادة اعتبار
االغت�صاب يعفي عن امل�س�ؤولية اجلنائية النعدام
الر�ضا التام � ،أو وجود ر�ضا ولكنه م�شوب بعيب
يف العمر كمن �صدر عمن دون ال�ساد�سة ع�شرة � ،أو
م�شوب بالأمر �إذا وقع ذلك الفعل من الو�صي واملعلم
واملعهد �إليه بالرعاية  ،فكل هذه العوامل املذكورة
ال يعتد بها يف الر�ضا  ،ومن املالحظات �أي�ض ًا �أنها
ق�صرت اجلرمية على لفظ (امر�أة) دون الدخول يف
تفا�صيل �إن كانت متزوجة �أو غري ذلك ،وبقولها
امر�أة �أخرجت جرمية اللواط من هذا احلكم .106
وهناك ت�شريعات ذهبت �إىل ما ذهب �إليه
امل�شرع ال�سوداين يف اعتماد الإكراه �سبب ًا مانع ًا
من تطبيق العقاب واعتباره من موانع امل�س�ؤلية
اجلنائية على ك�آفة اجلرائم ومنها جرمية الزنا
مو�ضوع درا�ستنا  ،ومن هذه الت�شريعات القانون
ال�سوري والقانون اللبناين والتي جاء فيها(ال عقاب
على من �أكرهتهقوة مادية �أو معنوية مل ي�ستطع �إىل
دفعها �سبيال) ،107ويف هذه الت�شريعات وبالتحديد
يف قول امل�شرع (ال عقاب) دليل على نفي امل�س�ؤولية
اجلنائية عن كل �شخ�ص �صدرت منه �أفعال وهو
حتت ت�أثري �أي قوة بغ�ض النظر �إن كانت مادية
ومعنوية  ،ب�شرط اال يكون يف مقدور ذلك املكره
دفع تلك القوة �أو اتقا�ؤها  ،وعليه من �أقبل على فعل
وهو حتت ت�أثري الإكراه فال ي�شكل فعله جرمية بغ�ض
النظر عن نوعه زنا �أو غريه  ،ويف هذه احلالة يظهر
�أثر الإكراه على جرمية الزنا مو�ضوع بحثنا.
ويف القانون الكويتي جاء (ال ي�س�أل
جزائي ًا من يكون وقت ارتكاب اجلرمية فاقد ًا
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حلرية الإختيار لوقوعه بغري �إختياره حتت ت�أثري
التهديد ب�إنزال �أذى ج�سيم حال ي�صيب النف�س �أو
املال) ،108فم�ضمون قول امل�شرع (ال ي�س�أل جزائي ًا)
نفي امل�س�ؤلية اجلنائية التي يرتتب عليها عدم تطبيق
العقوبة  ،ولكن ورد يف �صياغة هذه املادة ما يفيد
بق�صر �أثر الإكراه الذي مينع من امل�س�ؤلية والعقاب
على حالة الإكراه املادي دون املعنوي وهو قوله
(حتت ت�أثري التهديد ب�إنزال �أذى ج�سيم)  ،ويفهم
�أي�ض ًا من ن�ص هذه املادة عدم التمييز بني جرائم
االعتداء على النف�س وغريها من اجلرائم مبا يف
ذلك جرمية الزنا.
وذهب القانون العراقي �إىل القول (ال ي�س�أل
جزائي ًا من �أكرهته على ارتكاب اجلرمية قوة مادية �أو
معنوية مل ي�ستطع دفعها) ،109فهذه املادة ذهبت �إىل
ما ذهبت �إليه املواد ال�سابقة يف نفي امل�س�ؤولية وعدم
تطبيق العقاب ،ولكنها �أ�شارت �إىل �شرط الإكراه
املانع من امل�س�ؤلية وهو �أن القوة املادية �أواملعنوية
التي �أكرهت ال�شخ�ص و�أجربته على الفعل لي�س
يف مقدوره دفعها  ،بينما مل ت�شر هذه املادة �إىل
ال�شروط الأخرى التي يعتد بها يف الإكراه.110
وجاء يف القانون امل�صري (ال عقاب على
من ارتكب جرمية اجل�أته �إىل ارتكابها �ضرورة وقاية
نف�سه �أو غريه من خطر ج�سيم على النف�س وعلى
و�شك الوقوع به �أو بغريه ومل يكن ب�إرادته دخل يف
حلوله وال يف قدرته منعه بطريقة �أخرى) .111
وذكر القانون الأردين ب�أنه (ال عقاب على من
�أقدم على ارتكاب جرم مكره ًا حتت طائلة التهديد
وكان يتوقع حني ارتكابه ذلك اجلرم � ،ضمن دائرة
املعقول املوت العاجل �أو �إىل �ضرر بليغ ي�ؤدي �إىل
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ت�شويه �أو تعطيل �أي ع�ضو من �أع�ضائه ب�صورة
م�ستدمية فيما لو امتنع على ارتكاب املكره على
اقرتافه وت�ستثنى من ذلك جرائم القتل).112
عطف ًا على ما �سبق �أ�شار القانون �إىل �أن
هناك عالقة و�صلة وثيقة بني موانع امل�س�ؤولية
اجلنائية و�شروط امل�س�ؤولية اجلنائية وهي (الوعي
والإدراك)  ،وبالتايل اذا �إنتفى هذين ال�شرطني �أو
�أحدهما �إنتفت امل�س�ؤولية اجلنائية  ،فعلى �سبيل
املثال الق�صر دون ال�سابعة ينتفي فيه الوعي وتنتفي
فيه امل�س�ؤولية اجلنائية  ،وكذلك الإكراه املعنوي
تنتفي فيه حرية الإرادة الأمر الذي ي�ؤدي �إىل عدم
امل�س�ؤولية اجلنائية عن الفعل.113
لذلك مل يح�صر القانون موانع امل�س�ؤولية
اجلنائية بل جعلها قائمة على نتائج عامة ال ميكن �أن
يت�صور وجودها حلظة و�ضع الت�شريع �أو القانون
فالعربة مبا حدث من �إكراه ولي�س ما ورد يف
القانون  ،لأنه قد تظهر بع�ض احلاالت ب�سبب التقدم
العلمي يزول فيها الوعي واحلرية مل تكن معروفة
عند �سن الت�شريع  ،لذا كان الإكراه عام ًال م�ؤثر ًا
يف احلرية وبالتايل مانع ًا من امل�س�ؤلية وتطبيق
العقاب و�إن مل ين�ص امل�شرع على ذلك.114
ت�أثري الإكراه كمانع للم�س�ؤولية نطاق
�شخ�صي يقت�صر على من توافر لديه  ،لأن ذلك
ين�صرف على الإرادة التي تعترب قوة نف�سية
بطبيعتها لدى ذلك ال�شخ�ص  ،كما �أن الوقت الذي
يتعني فيه �أن يتوافر فيه الإكراه كمانع للم�س�ؤولية
وينتج ت�أثريه وله �أثره هو وقت ارتكاب الفعل
ولي�س وقت حتقق الفعل ولي�س وقت حتقق النتيجة
الإجرامية .115
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وما ميكن الإ�شارة �إليه �أن املواد القانونية التي
ذكرت الإكراه ا�ستخدمت عبارات (ال يعد الفعل
جرم ًا) وتعبري (فال يعد ما وقع منه جناية �أو جنحةً)،
ويفهم من هذه التعابري امل�ستخدمة �أن الإكراه �سبب ًا
من �أ�سباب الإباحة  ،وهذا غري �صحيح لأن الإباحة
تفرت�ض انعدام الركن ال�شرعي للجرمية ونفي �صفة
التجرمي عن الفعل املرتكب  ،يف حني �أن الإكراه
ال �أثر له على الركن ال�شرعي للجرمية و�إمنا يكون
�أثره وت�أثريه على الركن املعنوي  ،وب�سبب هذا
اخللل املعنوي يقدم ال�شخ�ص على الفعل دون توفر
الق�صد الرتكابها .
كما �أن الت�شريعات اجلنائية عند تناولها
ملو�ضوع الإكراه وامل�س�ؤولية اجلنائية تناولت �أثر
الإكراه على من �أجرب على الفعل (املكره)  ،ومل
تتناول الأثر بالن�سبة ملن قام بذلك الإجبار والذي
كان �سبب ًا يف �إقدام ال�شخ�ص على الفعل دون
�إرادته � ،إال �أن هناك بع�ض القوانني تناولت هذا
الأمر وبالتحديد يف تغليظ وت�شديد العقوبات على
من قام بذلك الإكراه وال�ضغط على �إرادة الغري
والزامه ب�أداء فعل �أو االمتناع عن فعل من غري
�إرادته وحرية اختياره وبالتحديد يف جرميتي
ال�سرقة واالغت�صاب.116
وعليه يعترب الإك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراه على جرميـ ـ ــة الزنا
مانع ًا من موانع من تطبيق العقاب بناء ًا على
املربرات والإ�شرتاطات التي و�ضعتها الت�شريعات
مبختلف ميولها وتعبرياتها املختلفة �سواء املتعلقة
بالظرف الذي مت فيه الإكراه �أو �أطراف اجلرمية
املرتكبـ ـ ـ ـ ــة .
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اخلامت ـ ـ ـ ـ ـ ــة
يف ختام هذه الدرا�سة لقد تو�صلت �إىل عدد
من النتائج والتو�صيات التي ميكن �أن يكون لهادور
يف تو�ضيح �أثر الإكراه على جرمية الزنا من الناحية
ال�شرعية ومن جانب القانون الو�ضعي  ،بالإ�شارة
اىل �آراء كافة الأطراف ومن كان لهم الر�آي يف هذا
املو�ضوع  ،مع تو�ضيح احلجة واملربرات التي �أدت
الأخذ بتلك الأحكام بناء ًا على تلك الأثار.
�أو ًال  /النتائج :
 .1وردت عدة تعريفات للإكراه �سواء يف الفقه
ال�شرعي �أو الو�ضعي ،وكان بع�ض منها
يت�سم بعدم الو�ضوح والدقة� ،إال �أن �أن�سب
هذه التعريفات ما يقول ب�أن الإكراه هو (حمل
الغري بطريقة غري م�شروعة على �أن يقوم مبا ال
ير�ضاه من فعل �أو امتناع تقوم به اجلرمية).
 .2هناك اختالف فقهي وقانوين حتى بني فقهاء
ال�شريعة و�شراح القانون يف حتديد الأ�سا�س
الذي تبني عليه امل�س�ؤلية اجلنائية عن جرمية
الزنا ،و�سبب االختالف مرده االختالف
يف تف�سري وفهم الآيات القر�أنية والأحاديث
النبوية والن�صو�ص القانونية.
 .3الت�شريعات اجلنائية الو�ضعية مل تتفق على
نهج معني وحمدد يف بيان �أثر الإكراه على
امل�س�ؤولية اجلنائية ب�صفة عامه وجرمية الزنا
على وجه اخل�صو�ص.
 .4هناك من الت�شريعات من �أ�ستندت يف حكمها
على بيان �أثر الإكراه بالتحديد ،كون القوة
املادية واملعنوية هى التي �أجربت ال�شخ�ص
على ارتكاب اجلرمية.
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�	.5أثر الإكراه على امل�س�ؤولية اجلنائية يف
ال�شريعة الإ�سالمية يختلف باختالف اجلرمية
املرتكبة ،وبالتايل فهو يعترب �سبب ًا من �أ�سباب
موانع امل�س�ؤولية اجلنائية يف اجلرائم احلدية
ومنها جرمية الزنا.
 .6الإكراه ال يبيح �إال اجلرائم التي ال يتعدى
�ضررها �إىل غري املكره ،وبالتايل اجلرائم
التي يتعدى �ضررها �إىل غريه فهي ال تباح.
 .7ظرف الإكراه من �أكرث الظروف التى ت�ؤثر
على �إرادة الإن�سان وحرية اختياره ،الأمر
الذي ي�ستوجب الردع والعقاب ملن مار�س هذا
ال�ضغط على �إرادة الآخرين.
 .8الظروف التي جتعل من ال�شخ�ص �أن يلج�أ
�إىل الفعل �أو االمتناع الذي ي�شكل جرمية ال
تنح�صر فقط يف الإكراه ،بل هناك عوامل
وظروف �أخرى ت�ؤدي اىل نف�س النتيجةمنها
ال�ضرورة والدفاع ال�شرعي والقوة القاهرة.
 .9الأ�سا�س احلقيقي الذي يقوم عليه �أثر الإكراه
يف الإعفاء من امل�س�ؤولية اجلنائية يتمثل يف
الرهبة التي تكون هي الباعث الرتكاب الفعل
�أو االمتناع عنه ،وعليه ال يتحقق الإكراه
املف�سد للإرادة ما مل تتحقق تلك الرهبة .
 .10حتديد ت�أثري الرهبة وو�سائل الإكراه معيار
�شخ�صي ووقتي يختلف من �شخ�ص لآخر
ومن وقت �إىل وقت ،كما يت�أثر ويتغري بعوامل
�آخرى مثل ال�سن واجلن�س واحلالة ال�صحية
وامل�ستوى العلمي والثقايف والظرف الذي
حدث فيه الإكراه .
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 .11الإكراه يتحقق يف كل الظروف والغايات التي
ي�سعى �إليها من قام بالإكراه بغ�ض النظر عن
الو�سيلة امل�ستخدمة يف الإكراه ،كما �أن الإكراه
يتحقق �إذا كان الغاية غري م�شروعة �أي�ض ًا.
 .12نظرة القوانيني اجلنائية لأثر الإكراه على
جرمية الزنا منها من اعتربه مانع ًا من موانع
امل�س�ؤولية ومنها ما اعتربه مانع ًا من العقاب
ومنها ما اعتربه �سبب ًا من �أ�سباب الإباحة،
و�إن كانت النتائج ال تختلف كثري ًا �إال �أنه كان
من الأجدر �أن ت�أتي على منط واحد.
ثاني ًا  /التو�صيات :
 .1االتفاق على تعريف موحد مل�صطلح الإكراه،
تكون نتيجته حتديد مفهومه و�شروطه
وعنا�صره و�أركانه وموانعه ،الأمر الذي يرتتب
عليه الإتفاق يف الأحكام والأثار القائمة على
الأ�س�س املحددة واملن�ضبطه.
 .2توحيد وحتديد املرجعية يف تف�سري الآيات
القر�أنية والأحاديث النبوية والن�صو�ص
القانونية  ،للبحث عن فهم م�شرتك يف بيان
�أثر الإكراه على جرمية الزنا �ضرورة تتطلبه
الدرا�سة.
 .3العمل بالإكراه كمانع من موانع امل�س�ؤولية
اجلنائية وح�صان ًة من العقاب  ،ي�ؤدي اىل
التو�سع يف الإباحة والت�ضييق من نطاق
التجرمي وهذا من �أهداف وغايات ال�شريعة
الإ�سالمية .
 .4من ال�ضروري االعتماد على عن�صر الرهبة
لتحديد �أثر الإكراه على الأفعال الإجرامية
ب�صفة عامة وجرمية الزنا ب�صفة خا�صة.
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 .5لي�س من ال�صواب ح�صر الإكراه على
ا�ستخدام الو�سيلة غري امل�شروعة ،بل الغاية
غري امل�شروعة ت�ؤدي اىل نف�س الأثر.
 .6من املهم توحيد نظرة الت�شريعات اجلنائية
الو�ضعية يف بيان �أثر الإكراه على جرمية
الزنا .
 .7تغليظ عقوبة جرمية الإكراه ملا لها من �أثر يف
�إعدام كرامة املرء و�إهدار لإن�سانيته و�إجباره
على �سلوك يخالف �إرادته و�إختياره .
�	.8إقرار العديد من الت�شريعات التي ت�صب يف
م�صلحة من وقع عليه الإكراه وعلى �أفعاله
وت�صرفاته مراعاة للظرف الذي حدث فيه
الإكراه.
�	.9إخ�ضاع هذا املو�ضوع واملو�ضوعات امل�شابهة
له للمزيد من النقا�ش والبحث للدرا�سة للو�صول
�إىل الفهم الأمثل الذي ميكن االعتماد عليه .
امل�صادر واملراجع
�أو ًال /القر�آن الكرمي .
ثاني ًا  /كتب التف�سري :
	�أحكام القر�آن -حتقيق ر�ضا فرج الهمامي -ط1424 - 1هـ2003/م  -املكتبة الع�صرية–
بريوت.
 -2ا�سباب النزول – الواحدي – القاهرة – دار
احلديث – ط. 2
�	-3أحكام القر�آن– �أبوبكر ابن العربي املالكي
– حتقيق حممد عبدالقادر عطا – دار الكتب
العلمية – 1424ه2003/م .
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ثالث ًا /كتب احلديث :
 -1فتح الباري � -شرح �صحيح البخاري –
ابن حجر  -دار املعرفة – بريوت – 1379
هجريه.
� -2صحيح م�سلم – م�سلم بن حجاج الق�شريي
– حتقيق وتعليق حممد ف�ؤاد عبد الباقي –
القاهرة – مكتبة م�صطفى البابي احللبي .
 –3جممع الزوائد ومنبع الفوائد – بتحرير
احلافظني العراقي وابن حجر – 1967م
– بريوت – الدار العربية للطباعة والن�شر
والتوزيع
 -4املوط�أ– مالك بن �أن�س الأ�صبحي – تخريج
وتعليق حممد ف�ؤاد عبد الباقي – القاهرة –
دار احلديث .
 -5ال�سنن الكربى – البيهقي – الهند – دائرة
املعارف العثمانية بحيدر �أباد – ج. 8
رابع ًا  /كتب اللغة العربية :
 -1خمتار ال�صحاح -زين الدين �أبو عبد الله
حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر احلنفي
الرازي (املتوفى666 :هـ)  -املحقق :يو�سف
ال�شيخ حممد  -النا�شر املكتبة الع�صرية -
الدار النموذجية  -بريوت – �صيدا  -الطبعة:
اخلام�سة1420 -هـ 1999 /م .
 -2املنجد  -الأبجدي  -ط - 5دار امل�شرق -
بريوت  -لبنان  -بدون �سنة طبع .
 -3مو�سوعة ا�صطالحات العلوم الإ�سالمية
املعروفة بك�شاف ا�صطالحات الفنون  -لل�شيخ
حممد اعلى بن علي التهانوي  -ج� - 5شركة
اخلياط  -بريوت  -لبنان  -بدون �سنة طبع.
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 -4جمهرة اللغة  -حممد بن احل�سن بن دريد
الأذدي  -ج - 2ط - 1دار �صادر  -بريوت
 لبنان  -بدون �سنة طبع . -5ل�سان العرب – ابن منظور – ج.13
 - 6التعريفات  -لعلي بن حممد ال�شريف
اجلرجاين  -ط1424 - 1هـ2003/م  -دار
النفائ�س.
�	-7أني�س الفقهاء يف تعريفات الألفاظ املتداولة بني
الفقهاء  -لقا�سم بن عبدالله القونوي  -ط- 1
1424هـ2004/م  -دار الكتب العلمية.
خام� ًسا  /كتب الفقه الإ�سالمي :
 -1املدخل الفقهي العام  -م�صطفى الزرقا– ط1
  1418هـ1998/م  -دار القلم. -2رفع احلرج يف ال�شريعة الإ�سالمية � -ضوابطه
وتطبيقاته  -د� .صالح بن عبدالله بن حميد -
ط1403 - 1هـ  -مركز البحث العلمي و�إحياء
الرتاث الإ�سالمي  -جامعة �أم القرى  -مكة
املكرمة .
 - 3املب�سوط � -شم�س الدين ال�سرخ�سي  -ج24
 مطبعة ال�سعادة  -م�صر 1324 -ه . -4رد املحتار على الدرر املختار املعروف بحا�شية
ابن عابدين– ابن عابدين – القاهرة – مكتبة
ومطبعة م�صطفى احللبي .
 -5ك�شف الأ�سرار �شرح �أ�صول البزدوي –
عبدالعزيز �أحمد بن حممد عالء الدين البخاري
– النا�شر دار الكتاب الإ�سالمي – بدون �سنة
طبع.
� -6شرح منار الأنوار يف �أ�صول الفقه – امل�ؤلف
عبداللطيف ال�شهري ب�أبن ملك – 1308ه .
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 -7حا�شية الرملي مطبوعة �أ�سنى املطالب – حممد
بن �أحمد �شم�س الدين الرملي – القاهرة –
املطبعة امليمنية .
 -8بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع–
الكا�ساين– ط 1394 - 2هـ1974/م  -دار
الكتاب العربي  -بريوت .
 -9املدونة الكربى  -للإمام مالك–طدار �صادر:
 ، 209/3اجلامع لأحكام القر�آن  -للقرطبي
 حتقيق عماد زكي البارودي وخريي �سعيد املكتبة التوفيقية . -10حتفة املحتاج ب�شرح املنهاج  -البن حجر
الهيثمي  -طبعة دار �صادر– بريوت .
 -11مظاهر التي�سري ورفع احلرج يف ال�شريعة
الإ�سالمية  -د .فرج علي الفقيه ح�سني -
ط 1426 - 2هـ2005/م  -دار قتيبة للطباعة
والن�شر والتوزيع.
 -12رفع احلرج يف ال�شريعة الإ�سالمية  -عدنان
حممد جمعة  -ط1413 - 3هـ1993 /م  -دار
العلوم الإن�سانية– دم�شق
 -13الرخ�ص الفقهية من القر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية  -لل�شريف الرحموين  -ط- 1
م�ؤ�س�سات عبدالكرمي بن عبد الله تون�س.
 -14تف�سري التحرير والتنوير– حممد الطاهر بن
عا�شور – الدار التون�سية للن�شر .
 -15املغني يف الفقه – ابن قدامة – القاهرة –
دار الغد العربي – ج.10
 -16املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي– ال�شريازي
–القاهرة-مطبعة م�صطفى البابي احللبي–
ج.2
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 -17بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع – الك�ساين
– م�صدر �سابق  -ج� – 2ص . 283
 -18بداية املجتهد ونهاية املقت�صد – القاهرة –
ابن ر�شد – مطبعة ومكتبة م�صطفى البابي
احللبي – ج.2
� -19شرح اخلر�شي على خمت�صر اخلليل –
اخلر�شي – القاهرة – املطبعة الأمريية –
ط – 2ج.8
 -20البحر الرائق �شرح كنز الدقائق –زين الدين
بن �إبراهيم بن حممد ال�شهري بابن جنيم (970
هـ 1563 -م)  -الطبعة الأوىل طبعة املطبعة
العلمية �سنة 1311هـ –ج. 5
 -21ميزان الإعتدال يف نقد الرجال – �شم�س
الدين حممد بن احمد الذهبي -ج - 2دار
الكتب العلمية  -بريوت  -لبنان 1995 -م -
حتقيق حممد عو�ض .
� -22سري �أعالم النبالء  -حممد بن احمد بن عثمان بن
قامياز الذهبي -ج - 5ط - 9حتقيق �شعيب الأرن�ؤط .
 -23ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار
 لل�شوكاين  -ط1405 - 1ﻫ1985/م -حتقيق حممود �إبراهيم زايد  -دار الكتب
العلمية –بريوت.
 -24الأ�شباه والنظائر– عبد الرحمن ابي بكر
جالل الدين ال�سيوطي  -املتوفى911( :هـ) -
النا�شر :دار الكتب العلمية  -الطبعة :الأوىل
1411هـ 1990 -م . -25الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�شرعية– ابن
القيم  -ط1427 - 1هـ2006/م  -املكتبة
الع�صرية –بريوت.
}{117

 -26املحلى بالآثار  -امل�ؤلف� :أبو حممد علي بن
�أحمد بن �سعيد بن حزم الأندل�سي القرطبي
الظاهري (املتوفى456 :هـ)  -النا�شردار
الفكر  -بريوت الطبعة  -بدون �سنة طبعة .
�	-27أثر اال�ضطرار يف �إباحة فعل املحرمات
ال�شرعية  -جمال نادر الفرا  -ط- 1
1414هـ1993/م  -دار اجليل.
 -28تب�صرة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج
الأحكام  -البن فرحون– 1416ه 1995/م
– بريوت دار الكتب العلمية 253/2 -
 -29فتاوى و�أق�ضية و�أحكام الإمام علي  -ت�أليف
عرفات الق�صبي قرون  -ط 1411هـ1991/م
 املكتبة الأزهرية للرتاث. -30حتفة املحتاج ب�شرح املنهاج  -البن حجر
الهيثمي  -طبعة دار �صادر– بريوت.
�ساد� ًسا  /كتب القانون :
 -1امل�س�ؤولية اجلنائية يف الت�شريعات العربية –
توفيق ال�شاوي – القاهرة – جامعة الدول
العربية – معهد الدرا�سات العربية العاملية
(ق�سم الدرا�سات ) القانونية – 1958م
� -2شرح قانون العقوبات (الق�سم العام) –
حممود جنيب ح�سني – 1989م – القاهرة
– دار النه�ضة العربية.
 -3موجز القانون اجلنائي – علي را�شد –
القاهرة – دار الكتاب العربي – 1955م.
 -4الأحكام العامة للنظام للنظام اجلزائي – عبد
الفتاح م�صطفى ال�صيفي – 1415ه1995 /م
– الريا�ض – جامعة امللك �سعود.
 -5الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارن ًا بالقانون
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الو�ضعي  –-عبدالقادر عوده – ج-2
1964م – مكان الن�شر والنا�شر القاهرة –
دار العروبة.
�	-6أحكام جرمية الزنا – عزت م�صطفى
الد�سوقي – القاهرة – املكتب الفني –
للإ�صدارات القانونية – 1999م ..
 -7جرمية الزنا يف القانون امل�صري واملقارن –
�أحمد حافظ نور – ر�سالة دكتوراه – كلية
احلقوق – جامعة القاهرة – 1958م .
 -8امل�س�ؤولية اجلنائية يف الفقه الإ�سالمي  -د.
�أحمد فتحي بهن�سي  -ط - 3دار ال�شروق -
القاهرة 1984 -م .
 -9نظرية ال�ضرورة ال�شرعيةحدودها و�ضوابطها
 جميل حممد بن مبارك – القاهرة –النا�شردار الوفاء للطباعة والن�شر 1988 -م
 -10قانون العقوبات (الق�سم العام)  -د.
م�أمون حممد �سالمه  -الطبعة الثالثة–
1990م .
 -11قانون العقوبات (الق�سم العام)  -د .حممد
زكي �أبو عامر 1999-م .
 -12يف امل�س�ؤلية اجلنائية – د .حممد م�صطفى
القللي – مطبعة جامعة ف�ؤاد الأول – القاهرة
– 1948م.
� -13شرح قانون العقوبات (الق�سم العام) – د.
حممود جنيب ح�سني – ط – 5دار النه�ضة
العربية – 1982م .
 -14نظرات يف احلتمية واجلربية واحلرية –
هرني �أبو خاطر – الدار الأهلية – بريوت
– لبنان – 1981م.
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� -15شرح قانون العقوبات (الق�سم العام) – د.
حممود حممد م�صطفى – ط – 10مطبعة
جامعة القاهرة – 1983م.
 -16ا�صول الفقه اال�سالمي يف ن�سيجه اجلديد
 م�صطفى ابراهيم الزملي  -مكان الن�شروالنا�شربغداد  -دار احلكمة  -تاريخ
الن�شر1991م
 -17قانون العقوبات ال�سوداين معلق ًا عليه – حممد
حمي الدين عو�ض – 1970م – املطبعة العاملية
– مكتبة كلية احلقوق – جامعة القاهرة .
 -18النظرية العامة للإكراه وال�ضرورة – ذنون
�أحمد الرجبو – مطبعة خميمر – 1968م .
� -19شرح قانون العقوبات – (الق�سم العام) – د.
حممود جنيب ح�سني – املجلد الأول – ط
 – 3من�شورات احللبي احلقوقية – بريوت
– لبنان.
 -20احلماية اجلنائية للعر�ض يف الت�شريع
املعا�صر – د حممد زكي �أبو عامر –املطبعة
الفنية – الإ�سكندرية – 1985م.
Garraud.1.N.314.p.610

هوام�ش :

�	-1أ�ستاذ م�ساعد بكلية ال�شريعة – مدين – جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم
 -2خمتار ال�صحاح -زين الدين �أبو عبد الله حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر احلنفي
الرازي (املتوفى666 :هـ)  -املحقق :يو�سف ال�شيخ حممد  -النا�شر املكتبة الع�صرية
 الدار النموذجية  -بريوت – �صيدا  -الطبعة :اخلام�سة1420 -هـ 1999 /م -�ص.269:
 -3املنجد  -الأبجدي  -ط - 5دار امل�شرق  -بريوت  -لبنان  -بدون �سنة طبع -
�ص. 321
 -4مو�سوعة ا�صطالحات العلوم الإ�سالمية املعروفة بك�شاف ا�صطالحات الفنون -
لل�شيخ حممد اعلى بن علي التهانوي  -ج� - 5شركة اخلياط  -بريوت  -لبنان -
بدون �سنة طبع � -ص.321
 -5جمهرة اللغة  -حممد بن احل�سن بن دريد الأذدي  -ج - 2ط - 1دار �صادر  -بريوت
 لبنان  -بدون �سنة طبع � -ص .414 -6ل�سان العرب – ابن منظور – ج� – 13ص . 534
 -7املنجد – الأبجدي – مرجغ �سابق � -ص .182
 -8فتح الباري � -شرح �صحيح البخاري – ابن حجر  -دار املعرفة – بريوت – 1379
هجريه .437/12 -

جملة كلية ال�شريعة  -العدد الثاين  -رم�ضان 1438هـ  /يونيو 2017م

Liszi . 1. 37 .p . 243 –Mezger.
Lehrbuch .37 .s . 281

�سابع ًا  /املواثيق :
 -1القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م .
 -2قانون العقوبات ال�سوري – رقم  – 148ل�سنة
1949م.
 -3قانون العقوبات اللبناين – ل�سنة 1943م .
 -4قانون العقوبات الكويتي – رقم  - 16ل�سنة
1960م .
 -5قانون العقوبات العراقي  -رقم  - 111ل�سنة
1969م.
 -6قانون العقوبات امل�صري – ل�سنة 2011م.
 -7قانون العقوبات الأردين – رقم  – 16ل�سنة
1960م.
ثامن ًا  /البحوث و املن�شورات :
 -1الإرادة الإن�سانية بني اجلرب والإختيار يف نظر
الفال�سفة امل�سلمني  -حممد جميد مهدي -
ر�سالة ماج�ستري  -جامعة بغداد كلية الآداب
 1997م .تا�سع ًا  /ال�شبكة العنكبوتية .
 -9امل�س�ؤولية اجلنائية يف الت�شريعات العربية – توفيق ال�شاوي – القاهرة – جامعة
الدول العربية – معهد الدرا�سات العربية العاملية (ق�سم الدرا�سات ) القانونية –
1958م – �ص .69
 -10التعريفات  -لعلي بن حممد ال�شريف اجلرجاين  -ط1424 - 1هـ2003/م  -دار
النفائ�س– �ص.91
�	-11أني�س الفقهاء يف تعريفات الألفاظ املتداولة بني الفقهاء  -لقا�سم بن عبدالله القونوي
 ط1424 - 1هـ2004/م  -دار الكتب العلمية–�ص.99 -12املدخل الفقهي العام  -م�صطفى الزرقا– ط 1418 - 1هـ1998/م  -دار القلم .451/1 -
 -13ي�ستح�سن ا�ستعمال لفظ امل�ستكره ملن يقع عليه الإكراه �أخ ًذا من لفظ احلديث...« :
وما ا�ستكرهوا عليه»� ،أما احلامل على الفعل املوقع للإكراه فالأن�سب له ا�ستعمال
املكره – بك�سر الراء – دفعًا لاللتبا�س.
لفظ ِ
 -14رفع احلرج يف ال�شريعة الإ�سالمية � -ضوابطه وتطبيقاته  -د� .صالح بن عبدالله بن
حميد  -ط1403 - 1هـ  -مركز البحث العلمي و�إحياء الرتاث الإ�سالمي  -جامعة �أم
القرى  -مكة املكرمة � -ص.241
 -15فتح الباري– مرجع �سابق .311 /12 -
 -16املب�سوط � -شم�س الدين ال�سرخ�سي  -ج - 24مطبعة ال�سعادة  -م�صر 1324 -ه
� -ص .38
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 -17رد املحتار على الدرر املختار املعروف بحا�شية ابن عابدين– ابن عابدين – القاهرة
– مكتبة ومطبعة م�صطفى احللبي .109 /5 -
 -18ك�شف الأ�سرار �شرح �أ�صول البزدوي – عبدالعزيز �أحمد بن حممد عالء
الدين البخاري – النا�شر دار الكتاب الإ�سالمي – بدون �سنة طبع /4 -
.384
� -19شرح منار الأنوار يف �أ�صول الفقه – امل�ؤلف عبداللطيف ال�شهري ب�أبن ملك –
1308ه � -ص .992
 -20ك�شاف ا�صطالحات الفنون  -مرجع �سابق .1281 /2 -
 -21حا�شية الرملي مطبوعة �أ�سنى املطالب – حممد بن �أحمد �شم�س الدين الرملي –
القاهرة – املطبعة امليمنية .282 /3 -
 -22فتح الباري– مرجع �سابق .438/12 -
� -23شرح قانون العقوبات (الق�سم العام) – حممود جنيب ح�سني – 1989م – القاهرة
– دار النه�ضة العربية – �ص . 571
�	-24أحكام القر�آن  -حتقيق ر�ضا فرج الهمامي  -ط1424 - 1هـ2003/م  -املكتبة
الع�صرية–بريوت .130/3 -
 -25موجز القانون اجلنائي – علي را�شد – القاهرة – دار الكتاب العربي – 1955م -
�ص. 451 /450
 -26بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع– الكا�ساين– ط 1394 - 2هـ1974/م  -دار
الكتاب العربي  -بريوت � -ص  ، 176املدونة الكربى  -للإمام مالك–طدار �صادر:
. 209/3
 -27اجلامع لأحكام القر�آن  -للقرطبي  -حتقيق عماد زكي البارودي وخريي �سعيد -
املكتبة التوفيقية .151/10 -
 -28فتح الباري.438/12 :
�	-29أحكام الإكراه يف الفقه الإ�سالمي -د .عبدالقادر �أحنوت  -جملة البيان  -العقيدة
وال�شريعة– الكويت – 2015م .
� -30شرح قانون العقوبات (الق�سم العام) – حممود جنيب ح�سني – مرجع �سابق -
�ص. 572
 -31مظاهر التي�سري ورفع احلرج يف ال�شريعة الإ�سالمية  -د .فرج علي الفقيه ح�سني -
ط 1426 - 2هـ2005/م  -دار قتيبة للطباعة والن�شر والتوزيع– �ص. 312
 -32رفع احلرج يف ال�شريعة الإ�سالمية  -عدنان حممد جمعة  -ط1413 - 3هـ1993 /م
 دار العلوم الإن�سانية– دم�شق � -ص 224:وما بعدها. -33الأحكام العامة للنظام للنظام اجلزائي – عبد الفتاح م�صطفى ال�صيفي – 1415ه/
1995م – الريا�ض – جامعة امللك �سعود �-ص 467
 -34الرخ�ص الفقهية من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية  -لل�شريف الرحموين  -ط- 1
م�ؤ�س�سات عبدالكرمي بن عبد الله تون�س � -ص .507
 -35ك�شف الأ�سرار  -عبدالعزيز بن �أحمد البخاري– مرجع �سابق .383/4 -
 -36موجز القانن اجلنائي – علي را�شد – مرجع �سابق � -ص. 442
 -37بدائع ال�صنائع– مرجع �سابق .175/7 -
 -38الفقه الإ�سالمي و�أدلته– مرجع �سابق .4433/6 -
 -39موجز القانن اجلنائي – علي را�شد – مرجع �سابق � -ص . 442
 -40تف�سري التحرير والتنوير– حممد الطاهر بن عا�شور – الدار التون�سية للن�شر
.294/14 -41ل�سان العرب – ابن منظور – م�صدر �سايق – �ص .92
 -42هذا احلديث بهذا اللفظ رواه �أبو عبيد يف غريب احلديث ب�إ�سناد �ضعيف ،وهو
�صحيح املعنى ،فقد روى �أبو هريرة ر�ضي الله تعاىل عنه� :أن ر�سول الله �َ -ص َّلى
الل ُه َع َل ْي ِه وَ�سَ َّل َم  -قال" :ال يحل لرجل ي�ؤمن بالله واليوم الآخر �أن ي�صلي وهو حاقن
حتى يتخفف" رواه �أبو داود وغريه وعن ثوبان ر�ضي الله عنه نحوه رواه �أبو
داود والرتمذي .
 -43املنجد  -الأبجدي – م�صدر �سابق – �ص . 522
 -44الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارن ًا بالقانون الو�ضعي  –-عبدالقادر عوده – ج-2
1964م – مكان الن�شر والنا�شر القاهرة – دار العروبة – �ص. 346
 -45املغني يف الفقه – ابن قدامة – القاهرة – دار الغد العربي – ج� – 10ص . 151
 -46املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي – ال�شريازي –القاهرة  -مطبعة م�صطفى البابي
احللبي – ج� – 2ص .283
 -47بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع – الك�ساين – م�صدر �سابق  -ج� – 2ص . 283
 -48بداية املجتهد ونهاية املقت�صد – القاهرة – ابن ر�شد – مطبعة ومكتبة م�صطفى
البابي احللبي – ج� – 2ص . 283

� -49شرح اخلر�شي على خمت�صر اخلليل – اخلر�شي – القاهرة – املطبعة الأمريية –
ط – 2ج� – 8ص. 75
�	-50أحكام جرمية الزنا – عزت م�صطفى الد�سوقي – القاهرة – املكتب الفني –
للإ�صدارات القانونية – 1999م – �ص.31
 -51بائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع – الكا�ساين –ج� – 7ص .33
�	-52أحكام جرمية الزنا – عزت م�صطفى الد�سوقي – م�صدر �سابق – �ص.32
�	-53أحكام جرمية الزنا – عزت م�صطفى الد�سوقي – م�صدر �سابق – �ص.32
 -54جرمية الزنا يف القانون امل�صري واملقارن – �أحمد حافظ نور – ر�سالة دكتوراه –
كلية احلقوق – جامعة القاهرة – 1958م – �ص 45وما بعدها .
 -55القانون اجلنائي ل�سنة 1991املادة .1 /145
 -56القانون اجلنائي ل�سنة 1991املادة  145الفقرة (. )3/2
 -57ال�سنن الكربى – البيهقي – الهند – دائرة املعارف العثمانية بحيدر �أباد – ج– 8
�ص . 235/234
 -58الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارن ًا بالقانون الو�ضعي  –-عبدالقادر عوده – ج– 2
مرجع �سابق – �ص . 432
 -59البحر الرائق �شرح كنز الدقائق –زين الدين بن �إبراهيم بن حممد ال�شهري بابن
جنيم ( 970هـ 1563 -م)  -الطبعة الأوىل طبعة املطبعة العلمية �سنة 1311هـ –ج5
 – �ص. 7 -60البحر الرائق – ابن جنيم –ج - 5م�صدر �سابق – �ص. 5
� -61شرح اخلر�شي – اخلر�شي – ط – 2ج – 8م�صدر �سابق – �ص . 81
 -62ا�سباب النزول – الواحدي – القاهرة – دار احلديث – ط� – 2ص – 265/264
وقد �أخرج م�سلم هذا احلديث يف �صحيحه يف كتاب اللعان – برقم .1489
 -63قانون الإثبات ال�سوداين ل�سنة 1994م  /املادة .62
 -64لت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارن ًا بالقانون الو�ضعي  –-عبدالقادر عوده – ج– 2
مرجع �سابق – �ص . 384
� -65صحيح م�سلم – م�سلم بن حجاج الق�شريي – حتقيق وتعليق حممد ف�ؤاد عبد الباقي
– القاهرة – مكتبة م�صطفى البابي احللبي – باب احلدود – رقم . 1690
 -66القانون اجلنائي ل�سنة 1991املادة  146الفقرة (. )2/1
 -67ين�سب هذا املذهب اىل اجلهم بن �صفوان  :هو �أبو حمرز ال�سمرقندي  ،هلك يف زمان
�صغار التابعني �سنة  ، 28و�سبب قتله �أنه كان يق�ضي يف ع�سكر احلارث بن �شريح
اخلارج على �أمراء خرا�سان فقب�ض عليه ن�صر بن ي�سار فقتله � ،أنظر كتاب ميزان
الإعتدال يف نقد الرجال – �شم�س الدين حممد بن احمد الذهبي -ج - 2دار الكتب
العلمية  -بريوت  -لبنان 1995 -م  -حتقيق حممد عو�ض � -ص .159
 -68الإرادة الإن�سانية بني اجلرب والإختيار يف نظر الفال�سفة امل�سلمني  -حممد جميد
مهدي  -ر�سالة ماج�ستري  -جامعة بغداد كلية الآداب 1997 -م � -ص .12
 -69وا�صل بن عطاء هو البليغ الأفوه �أبو حذيفة املخزومي ولد باملدينة �سنة ( )80طرده
احل�سن من جمل�سه ملا قال (الفا�سق ال م�ؤمن ال كافر ) ف�أعتزل هو وعمرو بن عبيد
حلقة احل�سن ف�سموا باملعتزلة توفى �سنة (� / )131سري �أعالم النبالء  -حممد بن
احمد بن عثمان بن قامياز الذهبي -ج - 5ط - 9حتقيق �شعيب الأرن�ؤط � -ص464
.456/
 -70امل�س�ؤولية اجلنائية يف الفقه الإ�سالمي  -د� .أحمد فتحي بهن�سي  -ط - 3دار
ال�شروق  -القاهرة 1984 -م � -ص .30
 -71ين�سب هذا املذهب اىل � :أبي احل�سن بن �أبي مو�سى الأ�شعري وهو �إمام املتكلمني
�أبو احل�سن بن ا�سماعيل بن �أبي ب�شر ا�سحاق بن �سامل بن ا�سماعيل بن عبد الله بن
مو�سى بن بالل بن �أبي بردة بن �أبي مو�سى عبد الله بن قي�س بن ح�ضار الأ�شعري ،
ولد �سنة ( )260ه ومات عام ( )324ه ببغداد � /سري �أعالم النبالء  -حممد بن �أحمد
الذهبي  -مرجع �سابق � -ص .86 /85
� -72أخرجه ابن ماجه عن احلازر – باب طالق املكره والنا�سي – ج � – 1ص – 660برقم
� / 2101،2103أخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى عن ابن عبا�س – ج� – 11ص.262
 -73عبداجلبار بن وائل بن حجر احل�ضرمي � ،أخ علقمة بن وائل  ،وقال �أبو حامت بن
حبان كنيته �أبو حممد ( ،روى) عن �أخيه علقمة وعن �أبيه وائل وقيل مل ي�سمع منه،
روى عنه (احلارث بن عيينه  ،احلجاج بن �أرط�أة  ،احل�سن بن عبيد الله النخعي)،
قيل مات �أبوه وهو حمل وقيل ولد بعد موت �أبيه ب�سنه http://library. .
4219=islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID
 -74احلديث �أورده الهيثمي – جممع الزوائد ومنبع الفوائد – بتحرير احلافظني
العراقي وابن حجر – 1967م – بريوت – الدار العربية للطباعة والن�شر والتوزيع
– برقم . 62601
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 -75ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار  -لل�شوكاين  -ط1405 - 1ﻫ1985/م -
حتقيق حممود �إبراهيم زايد  -دار الكتب العلمية –بريوت .264/4 -
 -76الأ�شباه والنظائر– عبد الرحمن ابي بكر جالل الدين ال�سيوطي  -املتوفى911( :هـ)
 النا�شر :دار الكتب العلمية  -الطبعة :الأوىل 1411-هـ 1990 -م � -ص . 207 -77بدائع ال�صنائع– للكا�ساين– مرجع �سابق .177/7 -
 -78رد املحتار  -البن عابدين .85/5 -
 -79املب�سوط– لل�سرخ�سي– مرجع �سابق .138/24 -
 -80رد املحتار  -البن عابدين– مرجع �سابق .85/5 -
 -81الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�شرعية– ابن القيم  -ط1427 - 1هـ2006/م -
املكتبة الع�صرية –بريوت � -ص.59-58:
 -82املحلى بالآثار  -امل�ؤلف� :أبو حممد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم الأندل�سي
القرطبي الظاهري (املتوفى456 :هـ)  -النا�شردار الفكر  -بريوت الطبعة  -بدون
�سنة طبعة . 331.19/8 -
 -83بدائع ال�صنائع– للكا�ساين– مرجع �سابق .177/7 -
�	-84أثر اال�ضطرار يف �إباحة فعل املحرمات ال�شرعية  -جمال نادر الفرا  -ط- 1
1414هـ1993/م  -دار اجليل � -ص.179
 -85تب�صرة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام  -البن فرحون– 1416ه
1995/م – بريوت دار الكتب العلمية .253/2 -
 -86كتاب احلدود ،باب ما جاء يف املر�أة �إذا ا�ستكرهت على الزنا.
 -87املوط�أ– مالك بن �أن�س الأ�صبحي – تخريج وتعليق حممد ف�ؤاد عبد الباقي –
القاهرة – دار احلديث  -باب الق�ضاء يف امل�ستكرهة من الن�ساء.
 -88فتاوى و�أق�ضية و�أحكام الإمام علي  -ت�أليف عرفات الق�صبي قرون  -ط
1411هـ1991/م  -املكتبة الأزهرية للرتاث–�ص. 61
 -89املغني  -البن قدامة– مرجع �سابق .187/6 -
�	-90أحكام القر�آن– �أبوبكر ابن العربي املالكي – حتقيق حممد عبدالقادر عطا – دار
الكتب العلمية – 1424ه2003/م .126/3 -
 -91الفقه الإ�سالمي و�أدلته– للزحيلي– مرجع �سابق .4449/6 -
 -92حتفة املحتاج ب�شرح املنهاج  -البن حجر الهيثمي  -طبعة دار �صادر– بريوت .105/9 -
� -93سبق تخريجه.
 -94نيل الأوطار ،لل�شوكاين– مرجع �سابق . 280/5 -
 -95نظرية ال�ضرورة ال�شرعيةحدودها و�ضوابطها  -جميل حممد بن مبارك – القاهرة
– النا�شردار الوفاء للطباعة والن�شر 1988 -م .

 -96قانون العقوبات (الق�سم العام)  -د .م�أمون حممد �سالمه  -الطبعة الثالثة– 1990م
– �ص. 364
 -97قانون العقوبات (الق�سم العام)  -د .حممد زكي �أبو عامر 1999-م � -ص.223
 -98يف امل�س�ؤلية اجلنائية – د .حممد م�صطفى القللي – مطبعة جامعة ف�ؤاد الأول –
القاهرة – 1948م – �ص  3وما بعدها .
� -99شرح قانون العقوبات (الق�سم العام) – د .حممود جنيب ح�سني – ط – 5دار
النه�ضة العربية – 1982م – �ص. 489
 -100نظرات يف احلتمية واجلربية واحلرية – هرني �أبو خاطر – الدار الأهلية –
بريوت – لبنان – 1981م – �ص  73وما بعدها .
� -101شرح قانون العقوبات (الق�سم العام) – د .حممود حممد م�صطفى – ط– 10
مطبعة جامعة القاهرة – 1983م – �ص . 493
 -102ا�صول الفقه اال�سالمي يف ن�سيجه اجلديد  -م�صطفى ابراهيم الزملي  -مكان الن�شر
والنا�شربغداد  -دار احلكمة  -تاريخ الن�شر1991م � -ص . 192
 -103القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م  /املادة . 13
 -104جملة الأحكام الق�ضائية 1988م .
 -105القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م  /املادة . 316
 -106قانون العقوبات ال�سوداين معلق ًا عليه – حممد حمي الدين عو�ض – 1970م –
املطبعة العاملية – مكتبة كلية احلقوق – جامعة القاهرة – �ص 418وما بعدها .
 -107قانون العقوبات ال�سوري – رقم  – 148ل�سنة 1949م  -املادة (  _ )226قانون
العقوبات اللبناين – ل�سنة 1943م  -املادة ( )227
 -108قانون العقوبات الكويتي – رقم  - 16ل�سنة 1960م  -املادة (. )24
 -109قانون العقوبات العراقي  -رقم  - 111ل�سنة 1969م  -املادة (. )62
 -110النظرية العامة للإكراه وال�ضرورة – ذنون �أحمد الرجبو – مطبعة خميمر –
1968م � -ص . 166
 -111قانون العقوبات امل�صري – ل�سنة 2011م  -املادة (. )62 /61
 -112قانون العقوبات الأردين – رقم  – 16ل�سنة 1960م  -املادة (. )88
� -113شرح قانون العقوبات – (الق�سم العام) – د  .حممود جنيب ح�سني – املجلد الأول
– ط  – 3من�شورات احللبي احلقوقية – بريوت – لبنان – �ص .672
Garraud.1.N.314.p.610 -114
Liszi . 1. 37 .p . 243 –Mezger. Lehrbuch .37 .s . 281 -115
 -116احلماية اجلنائية للعر�ض يف الت�شريع املعا�صر – د حممد زكي �أبو عامر –املطبعة
الفنية – الإ�سكندرية – 1985م – �ص . 174
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م�ستخل�ص البحث
احلمد لله رب العاملني وال�صالة وال�سالم
على املبعوث رحمة للعاملني وعلى �آله و�صحبه
و�سلم.
حلداثة فكرة نظر الدعوى املدنية التبعية
�أمام املحكمة اجلنائية يف ال�سودان ،جاء هذا
البحث بعنوان (نظر الدعوى املدنية �أمام
املحكمة اجلنائية وحجية حكمها) وذلك
لتعلقه باالخت�صا�ص الق�ضائي ،ولأن املحاكم
اجلنائية تنظر دعوى بجرب ال�ضرر وفق ًا ل�سلطاتها
اال�ستثنائية ،وهدفت الدرا�سة ،لبيان معرفة زمن
رفع الدعوى املدنية التبعية �أمام املحكمة اجلنائية،
و�أ�سا�س امل�س�ؤولية لرفع الدعوى املدنية التبعية،
ومعرفة م�صري الدعوى املدنية التبعية يف حالة
�شطب التهمة �أو احلكم بالرباءة ،ولتجيب الدرا�سة
على ،الت�سا�ؤالت الآتية :متى ترفع الدعوى املدنية
التبعية �أمام املحكمة اجلنائية؟ ،وما هو �أ�سا�س
امل�س�ؤولية لرفع الدعوى املدنية التبعية؟ ،وما م�صري
الدعوى املدنية التبعية يف حالة �شطب التهمة �أو
احلكم بالرباءة؟ ،متبعني يف ذلك املنهج اال�ستقرائي
والتحليلي واملقارن ،حيث تو�صل البحث �إىل �أهم
النتائج التالية� :سبب نظر الدعوى املدنية التبعية
�أمام املحكمة اجلنائية لوجود ال�ضرر الناجت من
اجلرمية ،ت�ضارب �أعمال املحاكم ال�سودانية يف
حالة احلكم بالرباءة ،لنظر الدعوى املدنية التبعية
�أمام املحكمة اجلنائية ،البد من املطالبة بها يف

ورقة االتهام �أو م�ستقلة �أثناء �إجراءات الدعوى
اجلنائية .حيث �أو�صى الباحث بالآتي :عدم نظر
الدعوى املدنية التبعية �أمام املحكمة اجلنائية ،يف
حالة �شطب التهمة �أو احلكم بالرباءة لعدم جترمي
الفعل ،وعدم التو�سع يف ال�سلطات اال�ستثنائية
املمنوحة للمحكمة اجلنائية ،و�أي فعل �ضار لي�س
له �صلة باجلرمية من حيث املو�ضوع والزمن يحال
للمحكمة املدنية.
مقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
احلمد لله رب العاملني حمد ال�شاكرين
امل�ستغفرين وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة
للعاملني �سيدنا وموالنا حممد ال�صادق الأمني وعلى
�آله و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد:
لكل عمل جنائي ال يخلو من �ضرر ي�صيب
املجني عليه� ،أو �أي طرف �آخر له �صلة باجلرمية وجرب
ال�ضرر يقع �أحيان ًا حتت امل�س�ؤولية التق�صريية،
وهي �إحدى فروع القانون املدين والذي تنظره
املحاكم املدنية بالأ�صالة ،ومل�شقة رفع دعويني �أمام
حمكمتني جعل القانون �سلطات مدنية ا�ستثنائية
للمحكمة اجلنائية تقلي ًال للنفقات لوجود وحدة
املو�ضوع ،مع �شرط ارتباط ال�ضرر باجلرمية.
�أ�سباب اختيار املو�ضوع:
 /1حلداثة فكرة نظر الدعوى املدنية الفرعية �أمام
املحكمة اجلنائية يف ال�سودان.
 /2مازالت الكتابة يف هذا املو�ضوع قليلة.
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�أهمية املو�ضوع:
ترجع �أهمية املو�ضوع �إىل:
 /1هذا املو�ضوع يتعلق باالخت�صا�ص الق�ضائي.
 /2وكذلك يتعلق بجرب ال�ضرر وفق ًا ل�سلطات
ا�ستثنائية.
�أهداف البحث:
 -1معرفة زمن رفع الدعوى املدنية الفرعية �أمام
املحكمة اجلنائية.
 -2معرفة �أ�سا�س امل�س�ؤولية لرفع الدعوى املدنية
الفرعية.
 -3معرفة م�صري الدعوى املدنية الفرعية يف حالة
�شطب التهمة �أو احلكم بالرباءة.
م�شكلة البحث:
تكمن م�شكلة البحث يف رفع الدعوى املدنية
�أمام املحكمة اجلنائية من حيث الزمن و�أ�سا�س
رفعها ،وم�صريها يف حالة �شطب الدعوى التهمة
�أو احلكم بالرباءة.
وتتلخ�ص م�شكلة البحث يف الت�سا�ؤالت
الآتية:
( )1متى ترفع الدعوى املدنية الفرعية �أمام املحكمة
اجلنائية؟
( )2ما هو �أ�سا�س امل�س�ؤولية لرفع الدعوى املدنية
الفرعية؟
( )3ما م�صري الدعوى املدنية الفرعية يف حالة
�شطب التهمة �أو احلكم بالرباءة؟
منهج البحث:
لغر�ض الدرا�سة اتبعت املنهج اال�ستقرائي،
والتحليلي واملقارن ،با�ستقراء الن�صو�ص القانونية
وال�سوابق الق�ضائيةوحتليلها ومقارنتها.
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هيكل البحث:
لغر�ض الدرا�سة ق�سم البحث �إىل
�سبعةمباحث(املبحث الأول :مفهوم الدعوى اجلنائية
والدعوى املدنية ،املبحث الثاين :االخت�صا�ص
املدين للمحكمة اجلنائية ،املبحث الثالث :املدعي
باحلق املدين ،املبحث الرابع� :أ�سا�س امل�سئولية
يف دعوى التعوي�ض من ال�ضرر ،املبحث اخلام�س:
التعوي�ض جرب ًا لل�ضرر وتقدير التعوي�ض ،املبحث
ال�ساد�س� :شطب الدعوى اجلنائية واحلكم بالرباءة،
املبحث ال�سابع :حجية احلكم املدين ال�صادر من
املحكمة جنائية) وخامتة ا�شتملت على �أهم النتائج
والتو�صيات.
املبحث الأول
مفهوم الدعوى اجلنائية والدعوى املدنية
�أو ًال :الدعوى لغة :ادعيت ال�شيء متنيته وادعيته
طلبته لنف�سي واال�سم الدعوى .2وادعى زيد كذا
ومنها ادعاء  :زعم �أنه له حق ًا كان �أو باط ًال  .وقوله
تعاىلُ} :كنتُم بِهِتََّدُع َ
ون{(امللك ،)27 :ت�أويله الذي
كنتم من �أجله تدعون الأباطيل والأكاذيب. 3
ثاني ًا :الدعوى ا�صطالح ًا فقهي ًا :عرفت ب�أنها ،قول
يق�صد به طلب حق جتاه غريه �أمام الق�ضاة . 4وهنا
يعني البد من املطالبة باحلق املدعى به.
ثالث ًا :جنائية لغة :من جني  :جنى الذنب وجنى
جناية  :جره قال �أبو حية النمريي  :و�إن دما لو
تعلمني جنيته على احلي جاين مثله غري �سامل.
ورجل جان من قوم جناة و جنا الأخرية عن
�سيبويه .)5واجلناية  :هي الذنب واجلرم وما يفعله
الإن�سان مما يوجب عليه العقاب. 6
جملة كلية ال�شريعة  -العدد الثاين  -رم�ضان 1438هـ  /يونيو 2017م

والدعوى اجلنائية �أي تعلقت بالق�ضايا اجلنائية،
والتي تنظرها املحاكم اجلنائية.
رابع ًا :مدنية لغة :الن�سبة مدين فهي �صفة ،ورجل
مدين� 7أي ن�سب �إىل مدينة الر�سول �صلى الله عليه
و�سلم ومنها القر�آن املدين .وكذلك املدنية �ضد
البداوة وحياة مدنية. 8
وكذلك ق�سمت الدعاوى �إىل مدنية وجنائية،
الأوىل املطالبة باحلق املدين والثانية مطالبة باحلق
اجلنائي.
خام� ًسا :تعريف الدعوى اجلنائية واملدنية يف
اال�صطالح الفقهي :مل يعرف الق�ضاء الإ�سالمي
يف �سابق عهده التخ�ص�صية ،ومل يكن هناك قا�ضي
متخ�ص�ص يف املنازعات املدنية وقا�ضى متخ�ص�ص
يف املنازعات اجلنائية وبالتايل مل يعرف ما ي�سمى
حمكمة جنائية و�أخرى مدنيه فالقا�ضي يف
الدولة اال�سالمية كان يحكم يف امل�سائل اجلنائية
واملدنية.9
لكن بعد ذلك بد�أت تظهر التخ�ص�صية ،مع
ازدياد الق�ضايا وتنوعها ،فيجوز �أن يويل قا�ضيا
عموم النظر يف خ�صو�ص العمل  ،فيقلده النظر يف
جميع الأحكام يف بلد بعينه  ،فينفذ حكمه فيمن
�سكنه ،ومن �أتى �إليه من غري �سكانه  .ويجوز �أن
يقلده خ�صو�ص النظر يف عموم العمل  ،فيقول :
جعلت �إليك احلكم يف املداينات خا�صة  ،يف جميع
واليتي  .ويجوز �أن يجعل حكمه يف قدر من املال ،
نحو �أن يقول  :احكم يف املائة فما دونها  ،فال ينفذ
حكمه يف �أكرث منها. 10
ويخل�ص الباحث �إىل �أن الدعوى هي:
�إجراءات للمطالبة بحق �أمام حمكمة خمت�صة ،يف
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فعل ي�شكل جرمية
مواجهة �شخ�ص �آخر ،ب�سبب ٍ
يف حالة االدعاء اجلنائي� ،أو �سبب �ضرر ًا يف حالة
االدعاء املدين.
�ساد� ًسا:تعريف الدعوى اجلنائية يف اال�صطالح
القانوين :عرفتها املادة (« )5الدعوى اجلنائية»
يق�صد بها مواجهة �أي �شخ�ص ب�إجراءات جنائية
ب�سبب ارتكابه فع ًال قد ي�شكل جرمية. 11
الدعوى اجلنائية يحكمها القانون العام
وهي ناجتة عن جرائم معاقب عليها قانون ًا ،فالدعوى
اجلنائية�إذن هي جمموعة الإجراءات التي يواجه بها
ال�شخ�ص ب�سبب ارتكابه فع ًال قد ي�شكل جرمية.12
�شخ�ص طبيعي كان �أم
وكذلك هي ما يواجه به �أي ٍ
اعتباري ب�إجراءات جنائية ،وذلك الرتكابه فع ًال قد
يرقى �إىل ت�شكيل جرمية من اجلرائم يف �أي قانون
عقابي. 13
وكذلك عرفت ب�أنها هي �إجراءات ن�ص عليها
القانون لغر�ض الو�صول �إىل حكم ق�ضائي ي�ؤدي
�إىل تطبيق �صحيح للقانون يف �ش�أنو�ضع �إجرامي
معني. 14
من خالل هذه التعريفات ن�ستطيع �أن نعرف
الدعوى اجلنائية ب�أنها هي( :مواجهة �أي �شخ�ص
مبجموعة �إجراءات جنائية ب�سبب ارتكابه فع ًال قد
ي�شكل جرمية من اجلرائم يف �أي قانون عقابي،
ت�ستهدف الو�صول �إىل حكم ق�ضائي يقرر تطبيق ًا
�صحيح ًا للقانون يف �ش�أن و�ضع �إجرامي معني)
�سابع ًا :تعريف الدعوى املدنية يف اال�صطالح
القانوين :مل ي�ضع امل�شرع ال�سوداين تعريف ًا
للدعوى املدنية ،كما فعل يف قانون الإجراءات
اجلنائية ،غري �أن �شراح القانون عرفوها ب�أنها:
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(الو�سيلة التي خولها القانون �صاحب احلق يف
االلتجاء �إىل الق�ضاء لتقرير حقه �أو حمايته) �أو هي
(احلق �أو ال�سلطة �أو القدرة على املطالبة باحلق �أو
بحماية امل�صلحة). 15
الدعوى املدنية يحكمها القانون اخلا�ص
وهي ناجتة عن معامالت �أو �إخالل بواجب قانوين،
ون�ستطيع �أن نعرف الدعوى املدنية هي( :جمموعة
�إجراءات ب�سبب التزام مدين يخوله القانون لتقرير
حق �أو حمايته).
املبحث الثاين
االخت�صا�ص املدين للمحكمة اجلنائية
ال يخت�ص الق�ضاء اجلنائي بالف�صل يف
الدعوى املدنية �إال �إذا كان مو�ضوعها تعوي�ض
ال�ضرر النا�شئ عن اجلرمية �أو تخفيف حدته.
لذلك ن�صت املادة ( )204من قانون الإجراءات
اجلنائية ل�سنة 1991م ( :عند ممار�سة املحكمة
ل�سلطاتها يف احلكم بالتعوي�ض ،ودون �إخالل
ب�أحكام الدية  ،تراعى املحكمة الآتي �( :أ) ال يجوز
مل�ضرور � ،أقام دعوى مدنية بالتعوي�ض عن �ضرر
مرتتب على اجلرمية  ،املطالبة بالتعوي�ض عن ذات
ال�ضرر �أمام املحكمة ما مل يتنازل عن تلك الدعوى
(ب) على املحكمة  ،من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب
امل�ضرور �أو املتهم �أو �أي �شخ�ص ذي م�صلحة� ،أن
ت�ضم للدعوى �أي �شخ�ص له م�صلحة �أو عليه التزام
يف دعوى التعوي�ض (ج) على املحكمة �أن ت�سمع
البينات املتعلقة ب�إثبات ال�ضرر املرتتب على الفعل
اجلنائي وبتقدير التعوي�ض (د) �إذا ر�أت املحكمة
�سبب ًا لقيام دعوى التعوي�ض  ،فيجب �أن ت�شمل
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ورقة االتهام ادعاء بذلك وت�سمع رد املتهم (هـ)
يجوز للمتهم �أو �أي �شخ�ص ذي م�صلحة ،يف
مرحلة الدفاع ،تقدمي البينات التي يراها �ضرورية
لدح�ض دعوى التعوي�ض �أو تقديره (و) �إذا قررت
املحكمة احلكم بالتعوي�ض فيجب �أن يحدد احلكم
مقدار التعوي�ض � ،سواء كان ذلك م�ستق ًال �أو جزء ًا
من �أي غرامة حتكم بها املحكمة). 16
التعوي�ض هو املو�ضوع الرئي�س للدعوى
املدنية الذي حتكم به املحكمة اجلنائية وهو غالب ًا ما
يتمثل يف �إلزام املتهم وامل�س�ؤول عن احلقوق املدنية
بدفع مبلغ من املال تعوي�ض ًالل�شخ�ص امل�ضرور من
اجلرمية .يحكم بالتعوي�ض عن كل �ضرر �أ�صاب
ال�شخ�ص امل�ضرور ب�صورة مبا�شرة.
ن�صت املادة ( )46جنائي 17على ما يلي:
(ت�أمر املحكمة عند �إدانة املتهم برد �أي مال �أو منفعة
ح�صل عليها ،ويجوز لها بناء على طلب املجني
عليه �أو �أوليائه �أن حتكم بالتعوي�ض عن �أي �ضرر
يرتتب على اجلرمية وذلك وفق ًا لأحكام قانوين
املعامالت املدنية والإجراءات املدنية).
	�أراد امل�شرع �أن حت�سم النزاعات �أمام ذات
املحكمة حتى ال تتفرع عن االدعاء بارتكاب جرمية
دعوى بالتعوي�ض ولذلك �أعطى �سلطة املحكمة
املدنية للمحكمة اجلنائية مبوجب املادة ( )204من
القانون اجلنائي ل�سنة 1991م  ،حل�سم النزاع
اجلنائي املت�ضمن حق ًا للم�ضرور لها� ،آخذ ًا بوحدة
النزاع وعدم تكراره �أكرث من مرة �أمام املحاكم ،بل
�سبق للم�شرع ال�سوداين� ،أن منح املحكمة اجلنائية
�سلطة التعوي�ض جلرب �ضرر اجلرمية� ،أو ما ن�ش�أ
�أو ت�سبب من �ضرر جراء الإجراءات اجلنائية التي
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حركها ال�شاكي �أو املبلغ .فقد ن�صت املادة ()311
من قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1974م18
والتي تن�ص على (�إذا فر�ضت حمكمة جنائية
الغرامة مبقت�ضى �أي قانون نافذ املفعول يجوز لها
عند �إ�صدار احلكم ب�أن يخ�ص�ص جميع ما حت�صل
من الغرامة �أو �أي جزء منها لدفعه فيما يلي:
�أ-الوفاء بامل�صروفات التي �صرفت يف االدعاء على
وجه �صحيح ،ب-التعوي�ض عن ال�ضرر النا�شئ عن
اجلرمية وذلك عندما ترى املحكمة ميكن احل�صول
عليه بدعوى مدنية.
وتن�ص املادة ( )312من ذلك القانون على
�أنه يجب على املحكمة عند احلكم بالتعوي�ض يف
�أي دعوى مدنية الحقة متعلقة بنف�س املو�ضوع �أن
تدخل يف تقديرها �أي مبلغ يكون قد دفع �أو ح�صل
كتعوي�ض طبقا للمادة(( )311هذا يدل على �أن احلكم
ال�صادر من املحكمة اجلنائية وفق ًا لهذا القانون
1974م ال يحوز حجة الأمر املق�ضي فيه ويجوز له
رفع دعوى مدنية �أمام املحاكم املدنية).19
�إن الت�شريع املقارن قد �أعطى املحكمة اجلنائية
�سلطة املحكمة املدنية فمث ًال ن�ص قانون الإجراءات
اجلنائية امل�صري عليها يف املادة ( .20)251وهو
حتريك للدعوى عن طريق االدعاء املبا�شر  .وهو
�إجراء يجوز مبقت�ضاه للمدعي باحلقوق املدنية يف
مواد املخالفات واجلنح �أن يكلف املتهم مبا�شرة
باحل�ضور �أمام املحكمة اجلنائية املخت�صة ل�سماع
احلكم عليه بالتعوي�ض عن اال�ضرار التي �أ�صابته
من اجلرمية �شريطة �أن ال يكون هناك �أمر ًا من
النيابة �أو قا�ضي التحقيق ب�أال وجه لإقامة الدعوى
متى كان هذا الأمر نهائي ًا ،21ويقابل عندنا الأمر
جملة كلية ال�شريعة  -العدد الثاين  -رم�ضان 1438هـ  /يونيو 2017م

ب�شطب الدعوى اجلنائية �أمام النيابة العامة حتت
املادة ( 22)57من قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة
1991م �أو �أمام املحكمة حتت املادة ( )1()141من
ذات القانون .وكالهما من �أ�سباب انق�ضاء الدعوى
حتت املادة( )37من ذات القانون .الفقرتني(ب)،
(ت) منها.
رغم �أن القانون ال�سوداين مل مينع حتريك
الدعوى املدنية يف حالة �شطب الدعوى اجلنائية �إذا
ترتب �ضرر للمجني عليه ،واختلف عمل املحاكم
ال�سودانية يف حالة احلكم بالرباءة كما نرى.
�إذن تكون املحكمة اجلنائية خمت�صة بنظر الدعوى
املدنية الفرعية بال�شروط الآتية� )1(:أن يكون
ال�ضرر ناجت عن الفعل االجرامي� )2( .أن يكون
ال�ضرر مبا�شر ًا من الفعل اجلنائي� )3(.أن يطالب
به عند توجيه التهمة� )4( .أن ال يكون قد رفع دعوى
مدنية �أمام املحكمة املدنية بذات ال�سبب.
املبحث الثالث
املدعي باحلق املدين
علينا �أن نت�ساءل عمن تلحق به اجلرمية
�ضرر ًا حتى تتوافر له �صفة املدعي باحلق املدين،
هل هو املجني عليه يف اجلرمية وحده �أم ي�صح �أن
يكون غريه وما هو املقيا�س لتوافر ال�صفة يف كل
الأحوال؟
	�إن الذي يتبادر �إىل الذهن هو �أن �ضرر
اجلرمية يلحق املجني عليه فيها �أو ًال ومع هذا ف�إن
الأمر يدعو لتحديد املراد من عبارة املجني عليه
وهل يلحقه �ضرر من اجلرمية دائم ًا �أم توجد بع�ض
ال�صور التي ال ي�صيبه فيها �ضرر. 23
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نذكر �صور املدعني باحلق املدين:
�أو ًال :املجني عليه يف اجلرمية:
هو من وجه اجلاين ن�شاطه الإجرامي
�إليه �سواء يف ج�سمه �أو ماله �أو اعتباره كال�ضرب
و ال�سرقة و القذف ،وقد يوجه اجلاين ن�شاطه
الإجرامي نحو حق لفرد معني ف�أخط�أه و �أ�صاب
غريه � ،أي منهما يعترب املجني عليه يف اجلرمية؟
فمث ًال يطلق �شخ�ص عيار ًا ناري ًا على �آخر فيخطئ
الهدف وي�صيب ثالث ًا فهل يعترب املجني عليه هو
من �أراده اجلاين بن�شاطه الإجرامي فقط �أم من
حلقه �ضرر اجلرمية فع ًال �أي امل�صاب من العيار
الناري� .أن املجني عليه يف اجلرمية ي�شمل ف�ض ًال
عمن �أراد اجلاين االعتداء على حق من حقوقه  ،كل
من حتققت فيه النتيجة اجلنائية التي يعاقب عليها
القانون  ،فال يعترب مبا �إذا كان قد ابتغاها ملن وقعت
عليه �أم ال ف�إذا كانت النتيجة قد حتققت يف من وجه
�إليه اجلاين ن�شاطه فال �صعوبة و�إن توافرت يف
غريه ومل يكن يق�صده فهو جمني عليه �أي�ضا. 24
وحينئذ لي�س ثمة ما مينع من اعتبار
�شخ�صني يف �آن واحد جمني ًا عليهما �إذا حتقق
�أو �أريد �أن يتحقق بالن�سبة �إليهما نتيجة الن�شاط
الإجرامي ،الذي ابتغاه اجلاين .ولو �أن �أحدهما فقط
هو الذي حتققت فيه فع ًال النتيجة التي �أرادها بفعله.
ثاني ًا :غري املجني عليه:
عرفنا املجني عليه يف اجلرمية وقلنا �أن
ال�ضرر يلحقه منه دوم ًا  .ولكن اجلرمية كثري ًا ما
يتعدى �ضررها �إىل غري املجني عليه فيها.
ف�إن حتقق هذا ال�ضرر جاز ملن �أ�صيب به �أن
يدعى مدني ًا مطالب ًا بالتعوي�ض عنه وفق ًا لن�ص املواد
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 204و  141من قانون الإجراءات اجلنائية.25
احلكمة التي دعت �إىل قبول االدعاء املدين
من غري املجني عليه يف اجلرمية هي ذاتها التي
�أجازت للأخري ذلك االدعاء و�أخ�صها اال�ستفادة
من التحقيقات التي جتريها املحكمة وهي ب�صدد
الف�صل يف الدعوى املدنية بعد �أن تك�شفت عنا�صرها
من تلك التحقيقات.
فمث ًال �إذا �أ�صابت املجني عليه عاهة م�ستدمية
جاز لزوجته و �أوالده املطالبة بتعوي�ض عنها بعد
�إثبات ال�ضرر الذي ين�ش�أ لهم �سواء مادي ًا �أو �أدبي ًا،
من حق والد املجني عليه املطالبة بالتعوي�ض عما
�أ�صابه من �ضرر �شخ�صي جراء وفاة �أبنه ب�صرف
النظر عن حقه يف �إرثه من عدمه. 26
ثالث ًا :تعدد املدعيني باحلق املدين:
قد يقت�صر �ضرر اجلرمية علي فرد واحد
وقد يلحق ب�أكرث من �شخ�ص وحينئذ لكل منهم �أن
يدعي مدني ًا مطالب ًا بتعوي�ض ما حلقه من ال�ضرر
وتكون له بهذه املثابة �صفة املدعي باحلقوق املدنية.
	�أما الفقرة (د) من املدة(� )204إجراءات
جنائية ،ف�أثارت �صعوبة يف التطبيق �أن فهم البع�ض
�أن التهمة امل�شار �إليها توجه �إىل من �ضم الإجراءات
ال�ضامن �أو الكافل �إطالق ًا مل يق�صد امل�شرع ذلك
�أن م�س�ؤولية امل�ضموم م�س�ؤولية مدنية تبعية تكون
م�ستندة على م�س�ؤولية التابع �أو املكفول بالرعاية
والأخري هو الذي جتري حماكمته وفعله قد ي�شكل
جرمية يرتتب عليها ال�ضرر وقد يكون فع ًال جنائي ًا
ي�صبح �سند ًا للم�س�ؤولية التق�صريية وم�س�ؤولية
التابع واملتبوع ولذلك مقدار ال�ضرر مرتتب على
اجلرمية واجلرمية هي الفعل املعاقب عليه.27
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رابع ًا� :إثبات ال�صفة:
ملا كان ال�ضرر �شرط ًا �أ�سا�سي ًا للمطالبة
بالتعوي�ض املدين كان قبول الدعوى رهينا بقيام
ال�صفة ف�إنه جتب العناية ب�إثباته و�أنه قد حلق املدعي
ف�إن وجد قامت ال�صفة و�إن انعدم انتفت. 28
	�إن املطالبة باحلق املدين ت�شمل املجني
عليه ،وكل من �أ�صابه �ضرر مبا�شر من اجلرمية،
�سواء كان �شخ�ص ًا طبيعي ًا �أو اعتباري ًا.
املبحث الرابع
�أ�سا�س امل�سئولية يف دعوى
التعوي�ض من ال�ضرر
�أو ًال :ال�ضرر الناجت من الفعل اجلنائي:
	�إن �أ�سا�س امل�سئولية املدنية لتعوي�ض ال�ضرر
النا�شئ عن اجلرمية مرجعه ما تن�ص عليه املادة
 138من قانون املعامالت املدنية ل�سنة « .1984كل
فعل �سبب �ضرر ًا للغري يلزم من ارتكبه بالتعوي�ض
ولو كان غري مميز».29
هذا لي�س على اطالقه البد �أن يرتبط الفعل
ال�ضار باجلرمية حتى تنظره املحكمة اجلنائية
كدعوى فرعية.
ف�سبب الدعوى املدنية هو الفعل امل�سبب
لل�ضرر الذي حلق املدعي يف الدعوى في�شرتط يف
الفعل حتى يرتتب احلق يف املطالبة بالتعوي�ض �أن
ين�ش�أ �ضرر و�إال فال حمل للم�سئولية املدنية ويبدو
هذا وا�ضح ًا يف تعبري امل�شرع عن املدعي باحلقوق
املدنية ب�أنه كل من حلقه �ضرر من اجلرمية «راجع
املادة  46جنائي».
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�سبب الدعوى املدنية التي تطرح على
املحكمة اجلنائية هو الفعل ال�ضار النا�شئ عن
اجلرمية ،ذلك لأن الدعوى املدنية التي تطرح على
املحكمة اجلنائية تعترب تابعة لأخرى �أ�صلية ومتى
انتفت هذه الأخرية فال مكان للدعوى املدنية. 30
نظر الدعوى املدنية �أمام املحاكم اجلنائية
مبناه االرتباط بني الدعويني ووحدة ال�سبب الذي
تقام عليه كل منهما وم�شروط فيه �أال تنظر الدعوى
املدنية �إال بالتبعية للدعوى اجلنائية و�أن يكون
مو�ضوعها طلب التعوي�ض النا�شئ مبا�شرة عن
الفعل ال�ضار املكون للجرمية مو�ضوع الدعوى
اجلنائية ،ف�إذا مل يكن ال�ضرر نا�شئ ًا عن هذه
اجلرمية بل نا�شئ ًا عن فعل �آخر ولو كان مت�ص ًال
بها �سقطت تلك الإباحة وكانت املحاكم اجلنائية غري
خمت�صة بنظر الدعوى املدنية.
ويبقى االخت�صا�ص منعقد ًا للمحكمة
اجلنائية بالف�صل يف دعوى التعوي�ض متى كان
ال�ضرر نا�شئ ًا عن جرمية ولو مل يعاقب الفاعل ب�سبب
�أن البينة ال ت�ؤدي �إىل الإدانة وفق ًا لن�ص املادة 141
من قانون الإجراءات اجلنائية ”.يف تطبيق هذه
على جرائم ال�شيك ف�إنه يجوز للم�ستفيد
يف جرائم ال�شيك الدخول مدعي ًا مدني ًا
�أمام املحكمة اجلنائية لأن جرمية �إ�صدار �شيك ال
يقابله ر�صيد هي يف طبيعتها جرمية احتيال �أي �أن
الغر�ض فيها هو �أخذ مال الغري ،فال�ضرر الذي حلق
امل�ستفيد هو نتيجة مبا�شرة لفعل ال�ساحب ،ويخول
هذا احلق للم�ستفيد الذي مل يتمكن من قب�ض فيه
ال�شيك �سواء �أكان �أول م�ستفيد �أم �آخر من و�صل
�إىل يده ال�شيك. 31
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وقد ا�ستقر ق�ضاء املحكمة العليا على ذلك �أنظر م
ع /ط ج� 98/355/أن احلكم بالتعوي�ض عن قيمة
ال�شيك مناطه �أنه مقابل العمل ال�ضار ، 32الذي
�أثبت احلكم وقوعه من املتهم ،وجاء 33يف م ع/ق
ج ،1997/258/بالن�سبة لقيمة ال�شيك من املمكن
خ�صم ما دفع من قيمته كتعوي�ض».34
جاء �إي�ضاح الطعن اجلنائي ،2000/173
«�أن ثبوت الدعوى اجلنائية يرتتب عليها ثبوت
احلق يف التعوي�ض» .وقد ا�ستقر الق�ضاء على
اعتبار قيمة ال�شيك جزء ًا من التعوي�ض).
واملفرو�ض �أن التعوي�ض ال يكون �إال
بناء على �ضرر قد حتقق وهذا ال�شرط م�ستفاد
من �صريح عبارة امل�شرع يف ن�ص املادة  46من
القانون اجلنائي« .ت�أمر املحكمة عند �إدانة املتهم
برد �أي مال او منفعة ح�صل عليها.
فاملحكمة ال تتعر�ض للدعوى املدنية �إال يف
الأحوال التي يكون فيها ال�ضرر نا�شئ ًا عن اجلرمية
التي تخت�ص بنظرها حتى ال يرتتب ت�أجيل الف�صل
يف الدعوى اجلنائية ل�سبب التحقق من توافر رابطة
ال�سببية ويرتتب على ذلك �أنه لي�س للمحاكم اجلنائية
بحث امل�سئولية العقدية. 35
جاء يف الطعن اجلنائي �« 99/696أن
الدفع ب�أن قيمة ال�شيك حمل نزاع لأنها مقابل
عليه �شراكة �أو عملية جتارية هذا يدخل يف تقدير
التعوي�ض املرتتب على اجلرمية وال تتعداه �إىل
الأفعال الأخرى غري املحملة على اجلرمية». 36
متى ما كان ال�ضرر حمقق ًا ناجت ًا عن
اجلرمية ومبا�شر ًا ،كان �سبب ًا لرفع دعوى التعوي�ض
�أمام املحكمة اجلنائية.
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ثاني ًا :التنازل عن الدعوى املدنية املرفوعة
�أمام املحكمة املدنية:
فال يجوز للمدعي باحلق املدين(التعوي�ض)
رفع دعوى التعوي�ض �أمام املحكمة اجلنائية �إال �إذا
تنازل عن الدعوى املدنية التي رفعها �أمام املحكمة
املدنية ،منعا لطرح النزاع �أمام املحكمتني يف وقت
واحد الأمر الذي ي�ؤدي �إىل ت�ضارب املادة ()30
�إجراءات مدنية. 37
ي�شرتط لكي ين�ضم ال�شخ�ص امل�ضرور �إىل
الدعوى اجلنائية للحكم له بالتعوي�ض �أن يتنازل عن
�إقامة الدعوى املدنية للمطالبة بالتعوي�ض عن نف�س
ال�ضرر الذي تنظر املحكمة اجلنائية يف التعوي�ض
عنه. 38
الأ�سا�س الذي تقوم عليه رفع الدعوى
املدنية الفرعية يتلخ�ص يف الآتي )1( :الفعل ال�ضار
املرتبط باجلرمية� )2( .أن يكون ال�ضرر مبا�شر ًا.
(� )3أن يكون ال�ضرر حمقق ًا )4( .التنازل عن رفع
الدعوى املدنية الفرعية �أمام املحكمة املدنية.
ثالث ًا :بع�ض الأ�سباب للف�صل يف احلق املدين
�أمام املحكمة اجلنائية: 39
 -1بع�ض الأ�سباب ما يت�صل مب�صلحة ال�شخ�ص
امل�ضرور نف�سه� :إذ يكفل له ذلك اال�ستفادة من
�أدلة االثبات التي قدمها للمحكمة اجلنائية.
 -2اال�ستفادة من ال�سلطات الوا�سعة التي يتمتع
بها الق�ضاء اجلنائي وذلك �سرعة الإجراءات
والبت يف الق�ضية.
 -3تركيز جهوده الجتماع الدعويني �أمام حمكمة
واحدة بدال عن حمكمتني جنائية ومدنية.
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املبحث اخلام�س
التعوي�ض جرب ًا لل�ضرروتقدير التعوي�ض
�أو ًال :تعوي�ض امل�ضرور:
ن�صت املادة ( )46من القانون اجلنائي40
على :ت�أمر املحكمة عند �إدانة املتهم برد �أي مال �أو
منفعة ح�صل عليها ،ويجوز لها بناء على طلب
املجني عليه �أو �أوليائه �أن حتكم بالتعوي�ض عن
�أي �ضرر يرتتب على اجلرمية وذلك وفق ًا لأحكام
قانوين املعامالت املدنية والإجراءات املدنية .
عرفت املادة ( )3جنائي :41ال�ضرر « تعنى
�أي �أذى يقع باملخالفة للقانون ي�صيب ال�شخ�ص يف
ج�سمه �أو �صحته العقلية �أو النف�سية �أو يف عر�ضه
�أو ماله �أو �سمعته ،
عرفت نف�س املادة (جرمية)« 42ت�شمل كل
فعل معاقب عليه مبوجب �أحكام هذا القانون �أو �أي
قانون �آخر ,
ملا كان املدان لي�س له �أن ي�ستفيد من ح�صيلة
جرميته فيحقق بها نفعا لنف�سه �أو �ضرر ًا لغريه ف�إنه
يتعني على املحكمة �أن تزيل �آثار اجلرمية ال�ضارة
فتحرم املدان من املنفعة التي ح�صل عليها كما ترفع
ال�ضرر عن امل�ضرور من اجلرمية وهذا الأمر وجوبي
ال جواز فيه� ،أما اجلزء اجلوازي من املادة ففي
اال�ستجابة لطلب املجني عليه �أو �أوليائه يف احلكم لهم
�أو له بالتعوي�ض .ويكون احلكم بالتعوي�ض عن كل
�ضرر �شخ�صي مبا�شر متميز عن ال�ضرر االجتماعي
الذي ي�صيب املجتمع من ارتكاب اجلرمية. 43
	�إذا �أقام امل�ضرور دعواه �أمام الق�ضاء
اجلنائي ،قبل وفاته فلورثته �أن يحلوا حمله يف
دعواه باعتبار �أن هذه الدعوى قد انتقلت �إليهم مع
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الرتكة� .أما �إذا توفى امل�ضرور قبل �أن يرفع دعواه
�أمام الق�ضاء اجلنائي فيجوز للوارث �أن يدعي مدين ًا
�أمام الق�ضاء اجلنائي لتعوي�ض ما �أ�صابه من �ضرر
�شخ�صي نا�شئ مبا�شرة من اجلرمية التي �أودت
بحياة مورثه ،ويالحظ �أن تعوي�ض الوارث يف هذه
احلالة يكون عن ال�ضرر ال�شخ�صي الذي �أ�صابه
من اجلرمية ،وهو يختلف عن تعوي�ض ال�ضرر
الذي �أ�صاب املورث وانتقل �إىل الوارث. 44
فاملادة (� )102إجراءات ،45تلزم حمكمة
املو�ضوع �أن تعو�ض ال�شخ�ص امل�ضرور من
اجلرمية من �أي مال حجز من اجلاين فالقاعدة جرب
ال�ضرر وفقا للمادة الرابعة من هذا القانون. 46
يجوز للمحكمة تعوي�ض املجني عليه عن �أي
�ضرر يرتتب على اجلرمية ،ويعني ال�ضرر �أي �أذي
يقع باملخالفة للقانون ي�صيب ال�شخ�ص يف ج�سمه
�أو �صحته العقلية �أو النف�سية �أو يف عر�ضه �أو ماله
�أو �سمعته. 47
كما �أن على املحكمة �أن ت�ستجيب لطلب
املجني عليه �أو �أوليائه ب�أن حتكم بالتعوي�ض �إن
ترتب �أي �ضرر على ارتكاب اجلرمية وفق ًا لأحكام
امل�س�ؤولية التق�صريية الواردة يف املادة ( )138من
قانون املعامالت املدنية ل�سنة 1984م والذي يق�ضي
ب�أن كل فعل �سبب �ضرر ًا للغري يلزم من ارتكبه
بالتعوي�ض ولو كان غري مميز للأحكام الواردة يف
الباب الثالث من ذلك القانون. 48
هذا �أمر �سليم �أن يعو�ض من ت�ضرر من
الفعل اجلنائي �سواء �ضرر ًا مادي ًا �أو �أدبي ًا طاملا
ارتبط ال�ضرر بالفعل اجلنائي ،وحتكم به املحكمة
اجلنائية وفق ًا ل�سلطاتها املدنية املمنوحة لها.
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ثاني ًا :تقدير التعوي�ض:
يجوز للمحكمة اجلنائية �أن تنتدب خبريا
لتحديد ال�ضرر وتقدمي التعوي�ض عنه وفقا لن�ص
املادة  30من قانون الإثبات ل�سنة �(1994إذا اقت�ضى
الف�صل يف الدعوى ا�ستيعاب م�سائل فنية ,كالطب
والهند�سة واملحا�سبة واخلطوط والأثر وغريها من
امل�سائل الفنية  ,فيجوز للمحكمة اال�ستعانة بر�أي
اخلرباء فيها  ,وتندب لذلك خبري ًا �أو �أكرث  ,ما مل
يتفق اخل�صوم على اختيارهم). 49
وتقدير التعوي�ض من حق قا�ضي املو�ضوع
يق�ضي مبا يراه منا�سبا وفق ملا تتبنيه من خمتلف
الظروف.50
راجع حكم املحكمة العليا ،حكومة
ال�سودان �//ضد//اداو حممد اداو ،م ع /ط
ج1999/645/م ،51من ناحية التعوي�ض والدية52
فقد ذهب فقهاء امل�سلمني �إىل �أنه يف اجلنايات التي
لي�س فيها ق�صا�ص �أو دية مقدرة �أو �أر�ش مقدر
يحكم فيها بحكومة عدل جرب ًا لل�ضرر الذي �أ�صاب
املجني عليه يف بدنه وحكومة العدل مبد�أ عام يف
التعوي�ض يرتك تقديره للقا�ضي ب�ضوابط و�ضعها
الفقهاء .وقرر الفقهاء �أن حت�سب حكومــة العدل
بن�سبة النق�ص الذي �سببته اجلناية على ال�شخ�ص
من�سوبة �إىل الديــة عن النف�س ولي�س الع�ضــو
الــذي �أ�صيب،وذلك ب�أن يحدــد النق�ص طبيب ًا �أي
مقـدار نق�ص اجلناية مــن اجل�سد ثم يح�سب ن�سبة
النق�ص �إلــىالديــة� .53إنطريقة ح�ساب حكومة
العدل تقوم علي االجتهاد الفقهي فلي�س فيها �سنة
قائمة �أو دليل� .54أن التعوي�ض ال يقت�صر على
مانتج من اجلناية من ك�سور ونحوها و�إمنا ي�شمل
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احلكم بثمن الدواء و�أجرة الطبيب ونفقات العالج
ال�ضرورية و�إيل تعوي�ض املجني عليه ما فاته من
ك�سب . 55على القا�ضي البحث عن ابعاد ال�ضرر
من كل جوانبه ،لأن وجوه ال�ضرر متعددة حتى
ي�صل القا�ضي �إىل اق�صى قدر من الإحاطة التي
تكفل جرب ًا عاد ًال. 56
	�إذن �سلطة القا�ضي التقديرية يف تقدير
التعوي�ض لي�ست مطلقة فهي حمددة بحدود فقهية
وكذلك لر�أي اخلرباء اعتبار يف تقدير التعوي�ض.
املبحث ال�ساد�س
�شطب الدعوى اجلنائية واحلكم بالرباءة
�أو ًال� :شطب الدعوى اجلنائية:
تن�ص املادة ( )141من قانون الإجراءات
اجلنائية ل�سنة 1991م على ما يلي�( :شطب الدعوى
اجلنائية �أثناء املحاكمة � )1( ،إذا تبني للمحكمة بعد
�سماع بينة االتهام وا�ستجواب املتهم �أن البينة ال
ت�ؤدي �إىل �إدانته  ،فعليها �أن ت�صدر �أمر ًا ب�شطب
الدعوى اجلنائية والإفراج عن املتهم  ،ف�إذا تعلق
بالدعوى اجلنائية حق مايل للغري فعلى املحكمة قبل
الإفراج عن املتهم �أن متار�س �سلطاتها املدنية وفق
املادة .57).204
	�إذا ات�ضح للمحكمة �أن الأقوال التي وردت
يف املح�ضر �أو �سمعتها ال تكفي للإدانة ف�إنها تخلي
�سبيل املتهم ،لكن قد يكون تعلق بالدعوى اجلنائية
حق مايل ،يف هذه احلالة ،قبل االفراج عن املتهم
متار�س املحكمة �سلطتها املدنية وفق املادة ()204
حتى حت�سم �أمر التعوي�ض املطالب به �أو احلق املايل
املدعى به ،حتى ال يتكرر االدعاء مرة �أخرى.58
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بعد �سماع بينة االتهام وا�ستجواب ال�شهود
�إذا تبني للمحكمة عدم وجود بينة ت�صلح لال�ستمرار
يف املحاكمة ف�إنه يجوز لها �أن ت�أمر ب�شطب الدعوى
اجلنائية ،واالفراج عن املتهم فور ًا وقبل اتخاذها
لهذا القرار يجب عليها �أن تتخذ �أي ًا من الإجراءات
املن�صو�ص عليها يف املادة (� )204إجراءات جنائية
�إذا كان هناك طرف م�ضرور يف الدعوى وهذا
يعني تعوي�ض ال�شخ�ص امل�ضرور �إذ للمحكمة
اجلنائية �سلطات مدنية تبعية يجوز لها ممار�ستها
وفق �شروط و�إجراءات وهي )1( :على املجني
عليه (امل�ضرور) �أن يحدد ب�شكل وا�ضح منذ بداية
الإجراءات مطالبته بالتعوي�ض الناجت عن اجلرمية.
( )2وجود حت�صيل ر�سوم دعوى التعوي�ض)3( .
�ضرورة فهم �أي �شخ�ص له م�صلحة �أو عليه التزام
يف دعوى التعوي�ض )4( .وجوب ا�شتمال ورقة
االتهام على ادعاء التعوي�ض )5( .وجوب تنازل
امل�ضرور على �أي دعوى مدنية �أقامها.59
يرى الباحث �أن �شطب الدعوى ،يعني عدم
ثبوت التهمة على املتهم ،ف�إذا ا�ستمرت املحكمة اجلنائية
يف نظر الدعوى املدنية حتتاج �إىل وقت حتى تتو�صل
�إىل �أدلة معقولة لإثبات ال�ضرر ،وهذا مما يجعلها �أن
حتيد عن اخت�صا�صها ،فهنا البد من تعديل ن�ص املادة
مبا يتالءم وطبيعة اخت�صا�ص املحكمة اجلنائية.
ثاني ًا :احلكم بالرباءة :
هذا الأمر فيه خالف يف �أحكام املحكمة
العليا ال�سودانية ،نوجزها يف:
الر�أي الأول �إذا حكمت املحكمة برباءة
املتهم وتعلق بالدعوى اجلنائية دعوى مدنية حتيل
االخت�صا�ص �إىل املحاكم املدنية :
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	�إذا مل يكن الفعل ال�ضار املطالب بالتعوي�ض
عنه ال جرمية فيه ف�إن على املحكمة �أن ت�صدر
حكمها برباءة املتهم ،هنا نق�صد احلكم بالرباءة
ولي�س �شطب الدعوى لعدم كفاية الأدلة .وعليها �أن
حتيل الدعوى ايل املحكمة املدنية املخت�صة �إذ �أن
الفعل ال�ضار وثيق ال�صلة باجلرمية املرفوع عنها
الدعوى� .60إذ �أن نظر الدعوى املدنية النا�شئة
عن اجلرمية من قبل املحكمة اجلنائية �إمنا تنظرها
ب�سلطات ا�ستثنائية من القواعد العامة ف�إذا مل تتوفر
�شروطه ال تكون املحكمة اجلنائية خمت�صة بنظر
الدعوى املدنية .جاء يف املراجعة،2003/135/
«�إذا ق�ضت املحكمة اجلنائية برباءة املتهم لأن الفعل
ال يعاقب عليه القانون اجلنائي وجب عليها �أن ال
تق�ضي اخت�صا�صها يف دعوى التعوي�ض املتعلق
بي الدعوى املدنية .وقالت املحكمة �أي�ض ًا « �إذا ثبت
للمحكمة اجلنائية �أن الواقعة امل�سندة �إىل املتهم ال
يجرمها القانون اجلنائي وجب عليها �أن تق�ضي
بالرباءة ،وعدم اخت�صا�صها بالفعل يف الدعوى
املدنية». 61
يرجع ذلك اىل �أن املحكمة اجلنائية ال
تخت�ص بالدعوى املدنية �إال �إذا كانت هناك جرمية
مقامة ب�ش�أنها دعوى جنائية ،ف�إذا تبني للمحكمة
منتف من الواقعة املطروحة
�أن و�صف التجرمي ٍ
عليها ف�إنها ت�صبح غري خمت�صة بالفعل يف الدعوى
املدنية.62
راجع �أي�ضا مراجعة  ،2003/135لقد
�أجاز القانون يف املادة(  )204من قانون الإجراءات
اجلنائية للمدعي باحلق املدين �أن يطالب بتعوي�ض
ما حلقه من �ضرر �أمام املحكمة .
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اجلنائية� ،إما عن طريق تدخله يف دعوى جنائية
�أقيمت فع ًال على املتهم �أو بالتجائه مبا�شرة �إىل
املحكمة املذكورة مطالب ًا بالتعوي�ض وحمرك ًا
للدعوى اجلنائية ف�إن هذه الإجازة �إمنا هي ا�ستثناء
من �أ�صلني مقررين حا�صل �أولهما �أن املطالبة
مبثل هذه احلقوق �إمنا تكون �أمام املحاكم املدنية.
وم�ؤدي ثانيهما �أن حتريك الدعوى اجلنائية �إمنا هو
حق متار�سه النيابة العامة وحدها ،ومن ثم يتعني
عدم التو�سع يف اال�ستثناء املذكور .وق�صره على
احلالة التي يتوافر فيها ال�شرط الذي ق�صد ال�شارع
�أن يجعل االلتجاء �إليه فيها منوط ًا بتوافره وهو
�أن يكون املدعي باحلق املدين هو ال�شخ�ص الذي
�أ�صابه �ضرر مبا�شر من اجلرمية. 63
ف�إذا جاء حكم الرباءة على عدم حدوث
الواقعة �أ�ص ًال� ،أو ف�شل يف �إ�سنادها �إىل املتهم ،فال
متلك املحكمة �أن حتكم بالتعوي�ض على �أحد. 64
ويت�ضح مما ذكرنا �أن دعوى التعوي�ض الناجتة
من الفعل اجلنائي ذات طبيعة خمتلطة جنائية ومدنية.
وتهدف بالإ�ضافة �إىل احلكم بالتعوي�ض عن ال�ضرر
النا�شئ من اجلرمية �إىل االتهام يف �إثبات التهمة على
اجلاين �إذ �أن احلكم بالتعوي�ض يتوقف على اثبات
التهمة اجلنائية على املتهم .ذلك لأن عدم الإدانة �سواء
ب�سبب ف�شل االتهام يف �إ�سناد الواقعة للمتهم �أو عدم
جترميها بوا�سطة القانون يجعل الدعوى ذات طبيعة
مدنية بحتة .ويرتتب على ذلك زوال واليتها اجلنائية
وبالتايل زوال اخت�صا�صها املدين املتبقي.
الر�أي الثاين ر�أي خمالف للأول ال مينع
احلكم بالرباءة �إقامة الدعوى املدنية �أمام املحكمة
اجلنائية:
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انظر املحكمة العليا يف املراجعة -178
 2003ر�أي خمالف (فاحلكم بالتعوي�ض املدين
و�إن كان جائز ًا مع احلكم بالرباءة من اجلرمية
�إذا ثبت للمحكمة اجلنائية قيام امل�س�ؤولية املدنية
�أي م�س�ؤولية املدعي عليه وهو املتهم يف بع�ض
احلاالت عن الفعل ال�ضار وفق ًا لأحكام املادة
( )138من قانون املعامالت املدنية ف�إن ذلك يقت�ضي
قيام دعوى تعوي�ض �أي االدعاء باحلق املدين �أمام
املحكمة اجلنائية �إىل جانب احلق العام). 65
وكذلك �أنظر حكم املحكمة العليا ،حكومة
ال�سودان� 66ضد� /آدم عي�سى �شعيب( ،م ع/ط
ج1997/61/م) ،على املحاكم اجلنائية �أن
تت�صدى ل�صالحياتها و�أن حت�سم النزاع الذي
يرتبط جنائي ًا بالبينة الراجحة وذلك بالأمر برد
احلقوق رغم احلكم برباءة املتهم واطالق �سراحه،
ويف حالة �صدور احلكم بالتعوي�ض على املحكمة
�أن ت�أمر بتح�صيل الر�سوم.
وترى املحكمة العليا �أن املحاكم قد درجت
على �إهمال هذه الن�صو�ص()204-198-1/141
ب�إحالة الأمر يف البالغات اجلنائية �إىل املحاكم
املدنية بو�صفها هي الأقدر على ح�سم النزاع
املطروح �أمامها واملحاكم املحال �إليها الأمر واملحال
منها هي نف�سها املحاكم العدلية ال�سودانية املناط بها
ح�سم النزاعات �سواء كانت مدنية �أو جنائية.وعلى
القا�ضي اجلنائي الف�صل يف ق�ضايا التعوي�ض مدني ًا
من خالل الإجراءات اجلنائية حتى ال تكبد املواطن
عناء وم�شقة طرح نزاع مرتني وتقليل اجلهد واملال
والوقت فكان البد من �أن تف�صل املحاكم اجلنائية
ل�صالحياتها يف النزاع و�أن حت�سم النزاع الذي
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يرتبـط جنائيا بالبينة الراجحة ويف حالة �صالحية
الدعوى اجلنائية لي�صدر فيها حكم ًا مدني ًا ينبني
على �أرجحية البينة ف�إن ح�سمه بال�صورة املدنية
وهذا ما رمى �إليه امل�شرع وفق ن�ص املادة )1( 141
من قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م. 67
ثالث ًا :الفرق بني �شطب التهمة والرباءة:
	�إحالة الأمر �إىل املادة(� )141إجراءات هي
حالة �إخالء �سبيل(�شطب التهمة) وال تكون الرباءة
�إال بعد حترير التهمة و�إن حررت التهمة فال حديث
عن �شطب الدعوى بل حكم بالرباءة �أو الإدانة.
نالحظ �أن املادة ( )46تطبق يف حالة
الإدانة �أي �أن التعوي�ض يرتتب على الإدانة �سواء
وقعت عقوبة على املدان �أم مل توقع ،ويف هذا
يتفق الن�صان يف القانونني امللغى واحلايل ،مع
ذلك ف�إنه على املحكمة اجلنائية �إذا ما قررت �شطب
الدعوى اجلنائية وفق �أحكام املادة( )1()141من
قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م ،ومتى ما
وجدت �أن حق ًا مدنيا تعلق بالدعوى اجلنائية عليها
�أن متار�س �سلطاتها املدنية وفق املادة ( )204من
قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م والتي
تن�ص على ال�سلطة املدنية للمحكمة اجلنائية �أي
�أن املحكمة اجلنائية تبا�شر �إجراءات املادة()204
لتطبق املادة ( )46جنائي �أو (� )141إجراءات
ح�سب احلال باعتبارها حمكمة مدنية .وعلة ذلك
�أن القا�ضي اجلنائي �أقدر من غريه وبني يديه �أدلة
اجلرمية على تقدير التعوي�ض. 68
يف حالة �شطب التهمة ،القانون ف�صل يف
امل�س�ألة وقرر التعوي�ض عن ال�ضرر املرتتب على الفعل
ال�ضار رغم عدم كفاية الأدلة ،وهذا ما �سار عليه العمل
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يف املحاكم ال�سودانية ،لكن جاء اخلالف يف حالة
احلكم بالرباءة ،منهم من �أحال التعوي�ض عن ال�ضرر
�إىل املحكمة املدنية ومنهم من يرى �أن تبت املحكمة
اجلنائية يف الدعوى املدنية وحتكم بالتعوي�ض.
	�أما الباحث فريى يف كال احلالني �سواء
ب�شطب التهمة �أو احلكم بالرباءة ب�سبب عدم جترمي
الفعل �أن يرجع االخت�صا�ص �إىل املحكمة املدنية
وذلك للآتي:
 /1الدعوى املدنية هي دعوى تابعة للدعوى
اجلنائية �سببها ال�ضرر الناجت عن الفعل
اجلنائي ،ولي�س دعوى تعوي�ض ناجته عن
الفعل ال�ضار ،ف�إذا كان الفعل ال�ضار غري
مرتبط باجلرمية �أي غري جمرم ال تنظر دعوى
التعوي�ض �أمام املحكمة اجلنائية ،و�إمنا حملها
املحكمة املدنية.
 /2الدعوى املدنية لي�ست �أ�صلية و�إمنا تابعة
للدعوى اجلنائية يف حالة �شطب الدعوى
الأ�صل �أو عدم التجرمي بناء على الدعوى
الأ�صل ت�سقط تلقائيا نظر الدعوى املدنية �أمام
املحاكم اجلنائية.
�	/3إن �سلطة املحكمة اجلنائية يف الدعوى
املدنيةالتبعية �سلطة ا�ستثنائية ،ال ينبغي
التو�سع فيها.
 /4طاملا �شطبت التهمة �أو حكمت املحكمة بالرباءة
لعدم جترمي الفعل ،ال حاجة لنظر الدعوى املدنية
حتى ال تتحول املحاكم اجلنائية ملحاكم مدنية.
 /5هذا باب لو تو�سع فيه جلعل النا�س يتحايلون
ويعطون النزاع الطابع اجلنائي حتى
ي�ستفيدوا من املثول �أمام املحاكم اجلنائية.
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	�أما يف حالة احلكم بالرباءة ب�سبب وزن
البينات �أو لعدم امل�س�ؤولية ب�سبب ال�صغر ونحوه
فهنا ينعقد االخت�صا�ص للمحكمة اجلنائية ،لأنه
وجد �سبب نظر الدعوى املدنية يف حالة وجود
بينات لكنها ال تكفي للتجرمي لأن يف الق�ضايا
اجلنائية حتكم املحكمة �إذا كانت البينة فوق مرحلة
ال�شك املعقول �أما �أقل من ذلك تف�سر ل�صالح املتهم
ويف الق�ضايا املدنية حتكم بالراجح من البينات
وطاملا �أمامها بينات تف�صل يف النزاع املدين وفق ًا
الخت�صا�صاتها اال�ستثنائية� ،أما يف حالة ال�صغر
فهناك فعل �ضار مرتبط باجلرمية ولكن حال دون
العقاب انتفاء امل�س�ؤولية اجلنائية ،فهنا املحكمة
اجلنائية تبا�شر اخت�صا�صها املدين الرتباط ال�ضرر
بالفعل اجلنائي.
املبحث ال�سابع
حجية احلكم املدين ال�صادر
من املحكمة جنائية
كان يف ال�سابق احلكم بالتعوي�ض من
قبل املحكمة اجلنائية غري نهائي من حق امل�ضرور
�أن يرفع دعوى مدنية ،وحتكم له املحكمة املدنية
بالتعوي�ض مع خ�صم ما �أخذه من تعوي�ض بوا�سطة
املحكمة اجلنائية� ،أما بعد تعديل القانون ويف ظل
القانون احلايل ،حكم املحكمة اجلنائية بالتعوي�ض
وفق ًا ل�سلطتها املدنية مينع امل�ضرور من رفع دعوى
مدنية �أمام املحكمة املدنية لذات ال�سبب فعليه �أن
ي�سلك هذا الطريق �إىل نهايته وبالتايل يكون حكم ًا
نهائي ًا حائز ًا حجية الأمر املق�ضي فيه .ونف�صل ما
ذكرنا على النحو التايل:
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�أو ًال :يف ظل قانون العقوبات ل�سنة 1974م وقانون
الإجراءات اجلنائية 1974م:
	�إن املحاكم اجلنائية ال�سودانية يف ال�سابق
بالرغم من �أن املادة �( 77أ) ( )1من قانون العقوبات
� 1974أعطاها حق احلكم بالتعوي�ض يف حدود
ما ميكن الرجوع به على املتهم يف دعوى مدنية
وكذلك البند ( )2من نف�س املادة يق�ضي بجواز
تنفيذ احلكم ال�صادر بالتعوي�ض بوا�سطة املحكمة
املدنية طبق ًا لإجراءات تنفيذ �أحكامها – بالرغم من
ذلك فقد جرى العمل على �إ�صدار حكم بتعوي�ض
م�ؤقت على �شكل غرامة يراعى يف حتديدها ال�ضرر
الوا�ضح وفداحة اجلرمية ون�سبتها وقد ال يتنا�سب
مع ال�ضرر احلقيقي كما يهدف يف واقع الأمر
�إىل م�ساعدة امل�ضرور يف تدبري �أمره �إىل حني
�إقامة الدعوى املدنية والف�صل فيها ذلك لأن طبيعة
الدعوى اجلنائية ال تت�سع فت�شمل �سبل تق�صي كل
�أوجه ال�ضرر و�إ�صدار تعوي�ض عادل �شامل –
هذا كما مل يجر العمل على تنفيذ الأحكام ال�صادرة
بالتعوي�ض بطرق التنفيذ املدنية بل يكتفي امل�ضرور
يف الغالب بعقوبة ال�سجن البديلة .ولذلك ا�ستقر
العمل على �إقامة دعوى مدنية بالتعوي�ض الكامل بعد
الفراغ من الدعوى اجلنائية وذلك لأن املادة  40من
قانون الق�ضاء املدين  1929ور�صيفتها املادة 29
من قانون الإجراءات املدنية  1954ال تعرب الدعوى
اجلنائية دعوى يف معنى املادة بحيث ال يتمتع
احلكم ال�صادر بالتعوي�ض يف الدعوى اجلنائية
بحجية الأمر املق�ضي فيه ومن ثم ال يقف حائ ًال
دون �إقامة الدعوى املدنية الالحقة .وهذا الف�صل
بني �إجراءات احلق اجلنائي واحلق املدين يرتتب
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عليه تعدد الق�ضايا يف الواقعة الواحدة وحرمان
امل�ضرور من قبل حقوقه لعدة �سنوات. 69
هذا احلكم امل�ؤقت بالتعوي�ض ال ينهي
اخل�صومة املدنية ،مما يجعل امل�ضرور يرتدد بني
املحاكم ،ويحكم بالتعوي�ض يف املحكمة اجلنائية
ثم يرفع دعوى مدنية �أمام املحكمة املدنية بذات
ال�سبب.
ثاني ًا :يف ظل قانون العقوبات ل�سنة 1983م
وقانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1983م:
ثم جاء قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة
1983م وتبعة قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة
1991م خمالف ًا ملا كان العمل عليه �سابق ًا ،فجعل
االخت�صا�ص املدين للمحكمة اجلنائية �إذا با�شرته
اخت�صا�ص كامل ينهي النزاع املدين.
وقد ا�ستهدف القانون اجلديد 70حماربة
ظاهرة االزدواجية ونظم كيفية مبا�شرة دعوى
التعوي�ض النا�شئ من اجلرمية و�أجاز �إقامتها �أمام
الق�ضاء اجلنائي تبع ًا للدعوى اجلنائية ن�ص عليها
قانون العقوبات ل�سنة 1983م املادة (()2ب) على
املبد�أ العام على النحو التايل-:
«�أن يعو�ض ال�شخ�ص امل�ضرور تعوي�ضا
عاد ًال من �ضرر نتيجة ارتكابه هذه اجلرمية».
وبذلك ق�ضى على املوقف ال�سلبي من جانب
املحكمة اجلنائية �إزاء التعوي�ض املدين �إذ �أوجب
عليها �ضرورة تق�صي كل �أوجه ال�ضرر وتعوي�ض
امل�ضرور تعوي�ض ًا �شام ًال بد ًال من التعوي�ض امل�ؤقت.
وحتقيق ًا لهذه الغاية فقد منحت املادة  18من قانون
الإجراءات اجلنائية  1983املحاكم اجلنائية �سلطات
القا�ضي اجلزئي كاملة مبعنى جواز �إ�صدار �أحكام
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بالتعوي�ض يف حدود � 25ألف جنيه يف حالة
املحاكمة غري االيجازيةو � 2ألف جنيه ًا �إذا كانت
املحاكمة �إيجازيه .هذا كما منحت املادة  )2(47من
قانون حركة املرور ل�سنة  1983حماكم احلركة
�سلطات مماثلة وخولتها املادة (49ج) من نف�س
القانون �صالحية احلكم بالتعوي�ض يف حاالت
الإتالف. 71
ثالث ًا :يف ظل القانون اجلنائي ل�سنة 1991م
وقانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م:
ن�صت املادة ( )46من القانون اجلنائي72
على :ت�أمر املحكمة عند �إدانة املتهم برد �أي مال �أو
منفعة ح�صل عليها ،ويجوز لها بناء على طلب
املجني عليه �أو �أوليائه �أن حتكم بالتعوي�ض عن
�أي �ضرر يرتتب على اجلرمية وذلك وفق ًا لأحكام
قانوين املعامالت املدنية والإجراءات املدنية .
ال يخت�ص الق�ضاء اجلنائي بالف�صل يف
الدعوى املدنية �إال �إذا كان مو�ضوعها تعوي�ض
ال�ضرر النا�شئ عن اجلرمية �أو تخفيف حدته.
لذلك ن�صت املادة ( )204من قانون الإجراءات
اجلنائية ل�سنة 1991م ( :عند ممار�سة املحكمة
ل�سلطاتها يف احلكم بالتعوي�ض ،ودون �إخالل
ب�أحكام الدية  ،تراعى املحكمة الآتي �( :أ) ال يجوز
مل�ضرور � ،أقام دعوى مدنية بالتعوي�ض عن �ضرر
مرتتب على اجلرمية  ،املطالبة بالتعوي�ض عن ذات
ال�ضرر �أمام املحكمة ما مل يتنازل عن تلك الدعوى
(ب) على املحكمة  ،من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب
امل�ضرور �أو املتهم �أو �أي �شخ�ص ذي م�صلحة� ،أن
ت�ضم للدعوى �أي �شخ�ص له م�صلحة �أو عليه التزام
يف دعوى التعوي�ض (ج) على املحكمة �أن ت�سمع
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البينات املتعلقة ب�إثبات ال�ضرر املرتتب على الفعل
اجلنائي وبتقدير التعوي�ض (د ) �إذا ر�أت املحكمة
�سبب ًا لقيام دعوى التعوي�ض ،فيجب �أن ت�شمل
ورقة االتهام ادعاء بذلك وت�سمع رد املتهم (هـ)
يجوز للمتهم �أو �أي �شخ�ص ذي م�صلحة ،يف
مرحلة الدفاع ،تقدمي البينات التي يراها �ضرورية
لدح�ض دعوى التعوي�ض �أو تقديره (و ) �إذا قررت
املحكمة احلكم بالتعوي�ض فيجب �أن يحدد احلكم
مقدار التعوي�ض � ،سواء كان ذلك م�ستق ًال �أو جزء ًا
من �أي غرامة حتكم بها املحكمة). 73
ن�صت املادتان ( ،)51و( )52من قانون
االثبات ل�سنة 1994م على( تعترب الأحكام
النهائيةحجة قاطعة على اخل�صوم فيما ف�صلت فيه
وال يجوز تقدمي دليل ينق�ض تلك احلجية) ،و( تتقيد
املحكمة يف دعاوى املعامالت باحلكم اجلنائي يف
الوقائع التي ف�صل فيها ذلك احلكم). 74
من املقرر �أن كل فعل �سبب �ضرر ًا للغري
يلزم من ارتكبه بالتعوي�ض غري �أن هذا الفعل قد
يكون جرمية يعاقب عليها القانون وين�ش�أ عن ذلك
دعويان جنائية لتوقيع العقاب واخل�صم فيها النيابة
العامة التي متثل املجتمع ،ودعوى مدنية مو�ضوعها
تعوي�ض املجني عليه واخل�صم فيها هو املجني عليه،
ومتى ما ا�ستكمل احلكم املدين درجات التقا�ضي
و�صار نهائي ًا� ،أخذ حكم احلجية ،وال يجوز
عر�ضه �أمام حمكمة مدنية �إال �إذا تغري ال�سبب �أو
اخل�صوم.75
وفق ًا لقوانني 1983م و1991م جعلت
حكم املحكمة اجلنائية يف الدعوى املدنية منهي
للخ�صومة وحا�سم للنزاع ،وهذا �أمر ح�سن مينع
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تقدمي النزاع �أمام حمكمتني ،طاملا با�شرته املحكمة
اجلنائية مينع عر�ضه على املحكمة املدنية.
خامت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
احلمد لله الذي بنعمته تتم ال�صاحلات
وبنهاية هذا البحث خرج الباحثبالنتائج والتو�صيات
الآتية:
�أو ًال� :أهم النتائج:
� /1سبب نظر الدعوى املدنية التبعية �أمام املحكمة
اجلنائية لوجود ال�ضرر الناجت عن اجلرمية.
� /2سلطة املحكمة اجلنائية املدنية �سلطة
ا�ستثنائية.
 /3ت�ضارب �أعمال املحاكم ال�سودانية يف حالة
احلكم بالرباءة.
 /4لنظر الدعوى املدنية التبعية �أمام املحكمة
اجلنائية ،البد من املطالبة بها يف ورقة االتهام
�أو م�ستقلة اثناء �إجراءات الدعوى اجلنائية.
ثاني ًا� :أهم التو�صيات:
 /1نو�صي بعدم نظر الدعوى املدنية التبعية �أمام
املحكمة اجلنائية ،يف حالة �شطب التهمة �أو
احلكم بالرباءة �إذا كان �سببه عدم جترمي
الفعل.
 /2نو�صي بتعديل ن�ص املادة ( )141الفقرة ()1
من قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م
لتقر�أ�( ،إذا تبني للمحكمة بعد �سماع بينة
االتهام وا�ستجواب املتهم و�أن البينة ال ت�ؤدى
�إىل �إدانته  ،عليها �أن ت�صدر �أمر ًا ب�شطب
الدعوى اجلنائية والإفراج عن املتهم  ،ف�إذا
تعلق بالدعوى اجلنائية حق مايل للغري فعلى
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املحكمة قبل الإفراج عن املتهم �أن توجه
�صاحب احلق باللجوء �إىل املحكمة املدنية) .
 /3عدم التو�سع يف ال�سلطات اال�ستثنائية
املمنوحة للمحكمة اجلنائية ،و�أي فعل �ضار
لي�س له �صلة باجلرمية من حيث املو�ضوع
والزمن يحال للمحكمة املدنية.
امل�صادر واملراجع

القر�آن الكرمي.
 -1الأم ،حممد بن �إدري�س ال�شافعي �أبو عبد الله،
النا�شر  :دار املعرفة� ،سنة الن�شر 1393 :ه ،
مكان الن�شر  :بريوت ( ،املكتبة ال�شاملة غري
موافق للمطبوع).
 -2البحر الرائق �شرح كنز الدقائق ،زين الدين
بن �إبراهيم بن جنيم  ،املعروف بابن جنيم
امل�صري (املتوفى 970 :هـ).
 -3الدعوى املدنية التبعية يف قانوين الإجراءات
اجلنائية واملدنية( ،درا�سة مقارنة)� ،أحمد الزين
احمد حامد ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة.
 -4القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م .
 -5اللباب يف �شرح الكتاب ،عبد الغني الغنيمي
الدم�شقي امليداين ،املحقق  :حممود �أمني
النواوي ،النا�شر  :دار الكتاب العربي،
(املكتبة الإلكرتونية غري موافق للمطبوع).
 -6املب�سوط لل�سرخ�سي ،ت�أليف� :شم�س الدين �أبو
بكر حممد بن �أبي �سهل ال�سرخ�سي ،درا�سة
وحتقيق :خليل حمي الدين املي�س ،النا�شر:
دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت،
لبنان ،الطبعة  :الأوىل1421 ،هـ 2000م.
 -7امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري،
�أحمد بن حممد بن علي الفيومي ثم احلموي،
�أبو العبا�س (املتوفى  :نحو 770هـ) ( ،املكتبة
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ال�شاملة غري موافق للمطبوع ).
 -8املغني يف فقه الإمام �أحمد بن حنبل ال�شيباين،
عبد الله بن �أحمد بن قدامة املقد�سي �أبو حممد،
النا�شر  :دار الفكر – بريوت ،الطبعة الأوىل ،
( ،1405املكتبة ال�شاملة).
 -9املو�سوعة ال�سودانية للأحكام وال�سوابق
الق�ضائية -الن�سخة الإلكرتونية.
 -10النظرية العامة للقانون اجلنائي ال�سوداين
ل�سنة 1991م معدل حتى � 2009أ.د .ي�س
عمر يو�سف �أ�ستاذ القانون العام كلية القانون
– جامعة النيلني.
�	-11أهم مالمح قانون الإجراءات املدنية ل�سنة
1983م ،حما�ضرات للفرتات التدريبية
لر�ؤ�ساء املجال�س ،مهدي حممد �أحمد – قا�ضي
املحكمة العليا ،املو�سوعة ال�سودانية للأحكام
الق�ضائية وال�سوابق ،الن�سخة الإلكرتونية.
 -12بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع� ،أبو بكر
بن م�سعود بن �أحمد الكا�ساين عالء الدين
(املتوفى587 :هـ)( ،املكتبة ال�شاملة غري
موافق للمطبوع).
 -13تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،حم ّمد بن
الرزاق احل�سيني � ،أبو الفي�ض ،
حم ّمد بن عبد ّ
الزبيدي ،حتقيق  :جمموعة
امللقّب مبرت�ضى َّ ،
من املحققني ،النا�شر  :دار الهداية.
 -14ت�أ�صيل قانون االثبات ل�سنة 1993م ،ال�سلطة
الق�ضائية ،جلنة ت�أ�صيل القوانني.
 -15رد املحتار على «الدر املختار � :شرح تنوير
االب�صار» ،ابن عابدين  ،حممد �أمني بن عمر
(املتوفى 1252 :هـ) ( ،املكتبة ال�شاملة غري
موافق للمطبوع).
� -16سلطة القا�ضي التقديرية يف الفقه الإ�سالمي
درا�سة فقهية قانونية تطبيقية مقارنة ،عبد
الرحمن حممد عبد الرحمن �شريف ،اخلرطوم،
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الطبعة الأوىل 2009م
� -17شرح القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م
عبد الله الفا�ضل عي�سى قا�ضي املحكمة العليا
ورئي�س دائرة البحث العلمي املكتب الفني.
� -18شرح القانون اجلنائي الق�سم العام �أ� .أحمد
حممد �ساتي–كلية القانون جامعة النيلني
اخلرطوم 2009م� ،ص.246
� -19شرح الق�سم العام من القانون اجلنائي
ال�سوداين ل�سنة 1991م فقها وت�شريعا
وق�ضاء – دكتورة بدرية عبد املنعم ح�سونة
–قا�ضي املحكمة العليا –رئي�س �إدارة
التوثيقات االحتادية .
� -20شرح قانون االثبات ال�سوداين ،الربوفي�سور/
حاج �آدم ح�سن الطاهر.
� -21شرح قانون الإجراءات اجلنائية  ،مرحلة
ما قبل املحاكمة ،الدكتور �أ�شرف توفيق
�شم�س الدين � ،أ�ستاذ ورئي�س ق�سم القانون
اجلنائي بكلية احلقوق بجامعة بنها  ،الن�سخة
الإلكرتونية.pdf،
� -22شرح قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م
،د.ي�س عمر يو�سف معدل حتى 2008م.
� -23شرح قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م،
عبد الله الفا�ضل عي�سى قا�ضي املحكمة العليا
االحتادية الطبعة ال�سابعة .2009
� -24شرح قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م
ملحق به تعديل  ،2010بروفي�سور حاج �آدم
ح�سن الطاهر .
� -25شرح قانون الإجراءات اجلنائية معد ًال حتى
2006م ،مدعم ًا ب�سوابق ق�ضائية حديثة
وباملراجع الفقهية ،عبد الله الفا�ضل عي�سى،
قا�ضي املحكمة العليا.
 -26قانون االثبات 1994م ت�شريع ًا وفقه ًا وق�ضاء،
الربوفي�سور /البخاري عبد الله اجلعلي،
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2010م.
 -27قانون االثبات ال�سوداين ل�سنة 1994م .
 -28قانون االثبات ال�سوداين ل�سنة 1994م.
 -29قانون الإجراءات اجلنائية ال�سوداين ل�سنة
1974م.
 -30قانون الإجراءات اجلنائية ال�سوداين ل�سنة
1991م .
 -31قانون الإجراءات اجلنائية امل�صري ل�سنة
. 1952
 -32قانون الإجراءات املدنية ال�سوداين بني
التحليل والتطبيق  ،درا�سة مقارنة ،الطبعة
الأوىل 1414هـ 1994 /م.
 -33قانون املعامالت املدنية ال�سوداين ل�سنة
1984م.
 -34ل�سان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور
الأفريقي امل�صري ،النا�شر  :دار �صادر –
بريوت ،الطبعة الأوىل.
 -35جملة الأحكام الق�ضائية 1983م.
 -36جملة الأحكام الق�ضائية 1987م.
 -37جملة الأحكام الق�ضائية 1997م.
 -38جملة الأحكام الق�ضائية .1998
 -39جملة الأحكام الق�ضائية 1999م.
 -40جملة الأحكام الق�ضائية ل�سنة 2003م.
 -41مركز الدعوى املدنية �أمام الق�ضاء اجلنائي،
الدكتور /ر�ؤوف عبيد ،املحامي بالنق�ض
�سابق ًا ،وكيل كلية احلقوق بجامعة عني �شم�س،
ورئي�س ق�سم القانون اجلنائي ،الطبعة الأوىل
2012م  ،النا�شر مكتبة الوفاء القانونية.
 -42معجم املناهي اللفظية ومعه فوائد يف الألفاظ،
امل�ؤلف  :ال�شيخ بكر بن عبد الله �أبو زيد.
 -43يق�صد بالقانون اجلديد قانون الإجراءات
اجلنائية ل�سنة 1983م وقانون العقوبات ل�سنة
1983م.

جملة كلية ال�شريعة  -العدد الثاين  -رم�ضان 1438هـ  /يونيو 2017م

هوام�ش :

�	-1أ�ستاذ الفقه املقارن امل�شارك -كليةال�شريعة – جامعةالقر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم
 -2امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري� ،أحمد بن حممد بن علي الفيومي ثم
احلموي� ،أبو العبا�س (املتوفى  :نحو 770هـ)( ،226/3 ،املكتبة ال�شاملة غري
موافق للمطبوع).
 -3تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،حممّد بن حممّد بن عبد الر ّزاق احل�سيني � ،أبو
الفي�ض  ،املل ّقب مبرت�ضى  ،ال َّزبيدي ،حتقيق  :جمموعة من املحققني ،النا�شر  :دار
الهداية.48/38 ،
 -4البحر الرائق �شرح كنز الدقائق ،زين الدين بن �إبراهيم بن جنيم  ،املعروف بابن
جنيم امل�صري (املتوفى 970 :هـ).328/7 ،
 -5ل�سان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�صري ،النا�شر  :دار �صادر –
بريوت ،الطبعة الأوىل.153/14 ،
 -6ل�سان العرب ،مرجع �سابق.153/14 ،
 -7تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،حممّد بن حممّد بن عبد الر ّزاق احل�سيني � ،أبو
الفي�ض  ،املل ّقب مبرت�ضى  ،ال َّزبيدي ،حتقيق  :جمموعة من املحققني ،النا�شر  :دار
الهداية.166/2 ،
 -8معجم املناهي اللفظية ومعه فوائد يف الألفاظ ،امل�ؤلف  :ال�شيخ بكر بن عبد الله �أبو
زيد.19/2 ،
 -9الدعوى املدنية التبعية يف قانوين الإجراءات اجلنائية واملدنية ( ،درا�سة مقارنة )،
�أحمد الزين احمد حامد ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة� ،ص.22
 -10املغني يف فقه الإمام �أحمد بن حنبل ال�شيباين ،عبد الله بن �أحمد بن قدامة املقد�سي
�أبو حممد ،النا�شر  :دار الفكر – بريوت ،الطبعة الأوىل ( )480/11(1405 ،املكتبة
ال�شاملة).
 -11قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م ،املادة (.)5
� -12شرح قانون الإجراءات اجلنائية معد ًال حتى 2006م ،مدعم ًا ب�سوابق ق�ضائية
حديثة وباملراجع الفقهية ،عبد الله الفا�ضل عي�سى ،قا�ضي املحكمة العليا� ،ص.11
� -13شرح قانون الإجراءات اجلنائية ،الدكتور حاج �آدم الطاهر� ،ص.24
� -14شرح قانون الإجراءات اجلنائية  ،مرحلة ما قبل املحاكمة ،الدكتور �أ�شرف توفيق
�شم�س الدين � ،أ�ستاذ ورئي�س ق�سم القانون اجلنائي بكلية احلقوق بجامعة بنها،
�ص ،11الن�سخة الإلكرتونية .pdf
 -15قانون الإجراءات املدنية ال�سوداين بني التحليل والتطبيق  ،درا�سة مقارنة ،الطبعة
الأوىل 1414هـ 1994 /م.57/1 ،
 -16قانون الإجراءات ال�سودانية ل�سنة 1991م املادة(.)204
 -17القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م ،املادة(.)46
 -18قانون الإجراءات اجلنائية ال�سوداين ل�سنة 1974م املادة(.)311
� -19شرح قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م ،د.ي�س عمر يو�سف معدل حتى
2008م� ،ص.337
 -20قانون الإجراءات اجلنائية امل�صري ل�سنة 1952م املادة (.)251
� -21شرح قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م  ،عبد الله الفا�ضل عي�سى قا�ضي
املحكمة العليا االحتادية الطبعة ال�سابعة � ،2009ص.216
 -22قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م املادة( )57تن�ص على(يجوز لوكيل النيابة
يف �أي وقت بعد توجيه التهمة � ،إذا ات�ضح �أنه ال توجد �أ�سباب كافية لل�سري يف
الدعوى اجلنائية � ،أن يقرر �شطبها ويدون بذلك قرار ًا م�سبب ًا  ،وي�صدر �أمر ًا بالإفراج
عن �أي متهم والت�صرف يف �أي حمجوزات وفق �أحكام القانون  ،على �أن يرفع قراره
�إىل وكيل النيابة الأعلى).
� -23شرح الق�سم العام من القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م فقها وت�شريعا
وق�ضاء – دكتورة بدرية عبد املنعم ح�سونة –قا�ضي املحكمة العليا –رئي�س �إدارة
التوثيقات االحتادية �ص.298
 -24املرجع نف�سه �ص.299
� -25شرح الق�سم العام من القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م فقها وت�شريعا
وق�ضاء ،مرجع �سابق �ص.300
 -26راجع املادة ( )3()143من قانون املعامالت املدنية ال�سوداين ل�سنة 1984م.
� -27شرح قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م  ،عبد الله الفا�ضل عي�سى قا�ضي
املحكمة العليا االحتادية الطبعة ال�سابعة � ،2009ص.218
� -28شرح الق�سم العام من القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م فقها وت�شريعا
وق�ضاء ،مرجع �سابق �ص.301
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 -29قانون املعامالت املدنية ال�سوداين املادة(.)138
� -30شرح الق�سم العام من القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م فقها وت�شريعا
وق�ضاء ،مرجع �سابق �ص.303
� -31شرح الق�سم العام من القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م فقها وت�شريعا
وق�ضاء ،مرجع �سابق �ص.303
 -32جملة الأحكام الق�ضائية 1998م� ،ص.40
 -33جملة الأحكام الق�ضائية 1997م� ،ص.35
� -34شرح الق�سم العام من القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م فقها وت�شريعا
وق�ضاء ،مرجع �سابق �ص.303
� -35شرح الق�سم العام من القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م فقها وت�شريعا
وق�ضاء ،مرجع �سابق �ص.304
 -36املرجع نف�سه �ص.304
� -37شرح قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م  ،عبد الله الفا�ضل عي�سى قا�ضي
املحكمة العليا االحتادية الطبعة ال�سابعة � ،2009ص.216
� -38شرح قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م ،د.ي�س عمر يو�سف معدل حتى
2008م� ،ص.339
� -39شرح قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م ،د.ي�س عمر يو�سف معدل حتى
2008م� ،ص� ،338أنظر :املو�سوعة ال�سودانية للأحكام الق�ضائية وال�سوابق،
الن�سخة الإلكرتونية� ،أهم مالمح قانون الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م ،حما�ضرات
للفرتات التدريبية لر�ؤ�ساء املجال�س ،مهدي حممد �أحمد – قا�ضي املحكمة العليا.
 -40القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م املادة(.)46
 -41نف�س القانون املادة(.)3
 -42نف�س القانون املاد(.)3
� -43شرح الق�سم العام من القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م فقها وت�شريعا
وق�ضاء – دكتورة بدرية عبد املنعم ح�سونة –قا�ضي املحكمة العليا –رئي�س �إدارة
التوثيقات االحتادية �ص.293
 -44نف�س املرجع �ص.293
 -45قانون الإجراءات اجلنائية ال�سوداين ل�سنة 1991م املادة(.)102
� -46شرح قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م  ،عبد الله الفا�ضل عي�سى قا�ضي
املحكمة العليا االحتادية الطبعة ال�سابعة � ،2009ص.128
� -47شرح القانون اجلنائي الق�سم العام �أ�.أحمد حممد �ساتي–كلية القانون جامعة
النيلني اخلرطوم 2009م� ،ص.246
 -48النظرية العامة للقانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م معدل حتى � 2009أ.د.
ي�س عمر يو�سف �أ�ستاذ القانون العام كلية القانون – جامعة النيلني� ،ص.250
 -49قانون االثبات ال�سوداين ل�سنة 1994م املادة(.)30
� -50شرح الق�سم العام من القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م فقها وت�شريعا
وق�ضاء ،مرجع �سابق �ص.307
 -51املو�سوعة ال�سودانية للأحكام وال�سوابق الق�ضائية -الن�سخة الإلكرتونية.
 -52جملة الأحكام الق�ضائية 1999م� ،ص.60
 -53املب�سوط لل�سرخ�سي ،ت�أليف� :شم�س الدين �أبو بكر حممد بن �أبي �سهل ال�سرخ�سي،
درا�سة وحتقيق :خليل حمي الدين املي�س ،النا�شر :دار الفكر للطباعة والن�شر
والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة  :الأوىل1421 ،هـ 2000م.132/26 ،
 -54بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع� ،أبو بكر بن م�سعود بن �أحمد الكا�ساين عالء
الدين (املتوفى 587 :هـ) (. .155/15 ،املكتبة ال�شاملة غري موافق للمطبوع).
 -55اللباب يف �شرح الكتاب ،عبد الغني الغنيمي الدم�شقي امليداين ،املحقق  :حممود
�أمني النواوي ،النا�شر  :دار الكتاب العربي(.320/1 ،املكتبة الإلكرتونية غري
موافق للمطبوع).املو�سوعة ال�سودانية للأحكام وال�سوابق الق�ضائية -الن�سخة
الإلكرتونية.
� -56سلطة القا�ضي التقديرية يف الفقه الإ�سالمي درا�سة فقهية قانونية تطبيقية
مقارنة ،عبد الرحمن حممد عبد الرحمن �شريف ،اخلرطوم  ،الطبعة الأوىل 2009م
�ص.953
 -57قانون الإجراءات اجلنائية ال�سوداين ل�سنة 1991م املادة(.)141
� -58شرح قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م  ،عبد الله الفا�ضل عي�سى قا�ضي
املحكمة العليا االحتادية الطبعة ال�سابعة � ،2009ص.167
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� -59شرح قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م ملحق به تعديل  ،2010بروفي�سور
حاج �آدم ح�سن الطاهر �ص.206
� -60شرح الق�سم العام من القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م فقها وت�شريعا
وق�ضاء ،مرجع �سابق �ص.304
 -61جملة الأحكام الق�ضائية ل�سنة 2003م.
� -62شرح الق�سم العام من القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م فقها وت�شريعا
وق�ضاء ،مرجع �سابق �ص.304
� -63شرح الق�سم العام من القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م فقها وت�شريعا
وق�ضاء ،مرجع �سابق .305
 -64مركز الدعوى املدنية �أمام الق�ضاء اجلنائي ،الدكتور /ر�ؤوف عبيد ،املحامي
بالنق�ض �سابق ًا ،وكيل كلية احلقوق بجامعة عني �شم�س ،ورئي�س ق�سم
القانون اجلنائي ،الطبعة الأوىل 2012م  ،النا�شر مكتبة الوفاء القانونية،
�ص.51
� -65شرح قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م  ،عبد الله الفا�ضل عي�سى قا�ضي
املحكمة العليا االحتادية الطبعة ال�سابعة � ،2009ص.223
 -66جملة الأحكام الق�ضائية 1997م� ،ص.82
 -67جملة الأحكام الق�ضائية 1997م� ،ص.82

� -68شرح القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م عبد الله الفا�ضل عي�سى قا�ضي
املحكمة العليا ورئي�س دائرة البحث العلمي املكتب الفني� ،ص.137
�	-69أهم مالمح قانون الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م ،حما�ضرات للفرتات التدريبية
لر�ؤ�ساء املجال�س ،مهدي حممد �أحمد – قا�ضي املحكمة العليا ،املو�سوعة ال�سودانية
للأحكام وال�سوابق الق�ضائية الن�سخة الإلكرتونية.
 -70يق�صد بالقانون اجلديد قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1983م وقانون العقوبات
ل�سنة 1983م.
�	-71أهم مالمح قانون الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م ،حما�ضرات للفرتات التدريبية
لر�ؤ�ساء املجال�س ،مهدي حممد �أحمد – قا�ضي املحكمة العليا ،املو�سوعة ال�سودانية
للأحكام وال�سوابق الق�ضائية الن�سخة الإلكرتونية.
 -72القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م املادة(.)46
 -73قانون الإجراءات ال�سودانية ل�سنة 1991م املادة(.)204
 -74قانون االثبات ال�سوداين املادة( ،)51و (.)52
 -75راجع :ت�أ�صيل قانون االثبات ل�سنة 1993م ،ال�سلطة الق�ضائية ،جلنة ت�أ�صيل
القوانني� ،ص� ،192 -182شرح قانون االثبات ال�سوداين ،الربوفي�سور /حاج
�آدم ح�سن الطاهر� ،ص ،244قانون االثبات 1994م ،ت�شريع ًا وفقه ًا وق�ضاء،
الربوفي�سور /البخاري عبد الله اجلعلي2010 ،م� ،ص.741
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م�ستخل�ص البحث
تعترب �أوامر الأداء من املو�ضوعات
اجلديدة التي ترد لأول مرة يف قانون الإجراءات
املدنية ل�سنة 1983م تعديل 2016م  ،ويتناول هذا
البحث مفهوم هذه الأوامر وطبيعتها و�شروطها
واملحكمة املخت�صة ب�إ�صدار هذه الأوامر  ،و�سلطتها
يف �إ�صدارها �أو االمتناع عنها ،و�إجراءات نظر
هذه الدعوى  ،وكيفية التظلم من هذه الأوامر �أو
ا�ستئنافها  ،وحجيتها وطرق تنفيذها  ،وتعترب
هذه الأوامر من الأهمية مبكان بحيث �إنها تختزل
املطالبة الق�ضائية للدائن " املدعي" باتباع �إجراءات
خا�صة غري مطولة ،ودون مواجهة بينه وبني املدين
" املدعى عليه"  ،وهذا بال �شك ي�ؤدي �إىل حتقيق
اقت�صاديات العدالة املتمثلة يف توفري الوقت واجلهد
للمحاكم والأطراف.
وقد اتبع البحث املنهج اال�ستقرائي
الو�صفي التحليلي وذلك بتتبع هذه املواد يف مظا ّنها
وحتليلها وو�صفها ومقارنتها مع الت�شريعات املماثلة
ما وجدنا لذلك �سبي ًال .
وقد تو�صل البحث �إىل نتائج �أهمها:
�أن الهدف من ت�شريع �أوامر الأداء هو ت�سهيل
الإجراءات للطرف الدائن القت�ضاء حقه  ،و�أن حمل
دعوى �أمر الأداء يف الت�شريع ال�سوداين تقت�صر
على املطالبة بالنقود فقط � ،أما التو�صيات  :فيو�صي
الباحث ب�إتاحة الفر�صة للمدين يف ا�ستئناف �أمر
الأداء وفق درجات التقا�ضي املعتادة  ،و�إلغاء

طريق التظلم �أمام املحكمة التي �أ�صدرت الأمر ،
ورفعه �أمام املحاكم الإ�ستئنافية  ،و�أن تكون هنالك
فر�صة للمتظلم �إذا مل يح�ضر اجلل�سة الأوىل لنظر
التظلم � ،إذا كانت له �أ�سباب كافية ومقنعة لغيابه.
مقدم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
احلمد لله رب العاملني وال�صالة وال�سالم
على �أ�شرف املر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني.وبعد
ن�ص امل�شرع ال�سودانيولأول مرة يف قانون
الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م " تعديل 2016م "
على �أوامر الأداء التي ت�صدرها املحكمة املخت�صة
يف مواجهة املدين " املدعى عليه " مل�صلحة الدائن
فيما يتعلق باملطالبات املالية املتعلقة بالنقود ،وذلك
دون مواجهة بني الطرفني  ،وب�إجراءات خا�صة
تختلف عن �إجراءات الدعوى املدنية العادية،
حتقيق ًا القت�صاديات العدالة التي تتمثل يف توفري
الوقت واجلهد للطرفني واملحاكم ب�شرط ثبات هذا
الدين يف ال�سند املقدم من قِ بل الدائن " املدعي" .
�أهداف البحث:
يهدف هذا البحث �إىل :
 /1بيان مفهوم �أوامر الأداء وطبيعتها و�شروط
�إ�صدارها.
 /2معرفة املحكمة املخت�صة ب�إ�صدار �أوامر الأداء
 ،و�إجراءات نظر هذه الأوامر �أمامها .
 /3تو�ضيح �سلطة املحكمة التقديرية يف �إ�صدار
�أوامر الأداء �أو االمتناع عن �إ�صدارها.
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 /4كيفية التظلم من �أوامر الأداء  ،وطريقة
ا�ستئنافها.
 /5مدى حجية �أوامر الأداء  ،وطرق تنفيذها.
�أهمية البحث :
تربز �أهمية هذا البحث يف :
 /1بيان حكمة امل�شرع ال�سوداين يف ت�سهيل
الإجراءات املدنية للدائن يف اقت�ضاء حقه قِ بل
املدين �إذا كان هذا احلق نقود ًا مع ّينة ثابتة
ب�سندٍ تتوافر فيه ال�شروط القانونية  ،وذلك
من خالل �إ�صدار �أوامر الأداء من املحكمة
املخت�صة يف مواجهة املدين.
 /2الوقوف على�شروط حمل احلق املطالب به من
حيث طبيعته و�إثباته .
 /3مدى �سلطة املحكمةيف �إ�صدار �أوامر الأداء �أو
االمتناع عن �إ�صدارها.
 /4بيان طريق التظلم �أو اال�ستئناف لأوامر الأداء،
واملحكمة املخت�صة بذلك .
م�شكلة البحث :
تكمن م�شكلة هذا البحث يف �أنه بيان مفهوم
�أوامر الأداء وطبيعتها يف الت�شريع ال�سوداين
والقوانني املقارنة  ،مع التعر�ض ل�شروط �أوامر الأداء
�سواء كانت متعلقة مبحل احلق مو�ضوع املطالبة �أم
بطريقة �إثباته  ،و�إي�ضاح �سلطة املحكمة يف �إ�صدار
�أوامر الأداء �أو عدمها  ،مع بيان �إجراءات نظر
دعوى �أمر الأداء �أمام املحكمة املخت�صة  ،وكيفية
التظلم من �أوامر الأداء واملحكمة املخت�صة بذلك ،
وحجية �أوامر الأداء  ،وطرق تنفيذها .
وتتفرع عن هذه امل�شكلة الأ�سئلة الآتية :
• ما هو مفهوم �أوامر الأداء ؟
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• ما هي طبيعة �أوامر الأداء يف الت�شريع
ال�سوداين والت�شريعات املقارنة ؟
• ما هي �شروط �أوامر الأداء ؟
• مدى �سلطة املحكمة يف �إ�صدار الأوامر �أو
عدمها .
• كيف يتم التظلم من �أوامر الأداء �أو
ا�ستئنافها؟
• مدى حجية �أوامر الأداء يف مواجهة الأطراف
�أو الغري .
• كيف يتم تنفيذ �أوامر الأداء ؟
منهج البحث :
اتبع الباحث يف بحثه هذا املنهج
اال�ستقرائي الو�صفي التحليلي املقارن  ،والذي
يعتمد على تتبع معلومة البحث يف مظانها الأ�صلية
 ،ثم و�صفها ،وحتليلها  ،معتمد ًا على هذا الو�صف،
ومقارنتها ،وترجيحها �أن اقت�ضي الأمر ذلك .
هيكل البحث :
ق�سم الباحث هذا البحث �إىل مقدمة وخم�سة
ّ
مباحث وخامتة  ،وذلك على النحو التايل :
مقدمة  :وت�شتمل على �أهداف البحث و�أهميته
وم�شكلته ومنهجه وهيكله .
املبحث الأول :مفهوم �أوامر الأداء وطبيعتها
و�شروطها.
املبحث الثاين :املحكمة املخت�صة بدعوى �أمر الأداء
و�إجراءات نظر الدعوى.
املبحث الثالث � :إ�صدار �أمر الأداء �أو االمتناع عن
�إ�صداره.
املبحث الرابع :التظلم من �أمر الأداء وا�ستئنافه .
املبحث اخلام�س  :حجية �أمـ ــر الأداء وتنفيذه.
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خامتة البحث  :وت�شتمل على �أهم النتائج
والتو�صيات .
املبحث الأول
مفهوم �أوامر الأداء وطبيعتها و�شروطها
املطلب الأول
مفهوم �أوامر الأداء يف اللغة والإ�صطالح
الفرع الأول :
تعريف �أوامر الأداء يف اللغة:
�أو ًال :تعريف الأَ ْم ُر  :الأمر نقي�ض ال َّن ْه ِي �أَ َم َره
به و�أَ َم َر ُه  ،و�أَمره �إِياه َ ،ي�أْ ُم ُره �أَ ْمر ًا و�إِمار ًا ف�أْتمَ َ َر
ُ
ُسلَِملَِرب
�أَي ق َِب َل �أَ ْم َره ،قال عز وجل }َوأمِْرنَالِنْ
َ َ
الَْعمَ
الَِ
ني{ (الأنعام ،)71 :وقوله عز وجل } :أتَى أْمُِّر
هّ
اللَِف َ
جلُوهُ ُسْبَحانَُهَوتََعالىَ َعَّمايُْشرُِك َ
ون{
التَْسَتْع ِ
(النحل� ، )1 :أي �أَ ْم ُر اللهِ ما و َعدهم به من املجازاة على
كفرهم من �أَ�صناف العذاب ،2و�أَمر ُته بكذا �أَمر ًا ،
واجلمع الأَوامِ ُر  ،والأَمِ ُري ذو الأَ ْمر والأَم ُري الآمِ ر ،
فالن م�ستقي ٌم و�أُ ُمو ُر ُه
والأَ ْم ُر واح ُد الأُ ُمور  ،يقال �أَ ْم ُر ٍ
م�ستقيم ٌة  ،والأَ ْم ُر احلادثة واجلمع �أُمو ٌر.3
ثاني ًا  :تعريف الأداء �( :أدى) ال�شيء قام به  ،و�أدى
الدين ق�ضاه  ،و�أدى ال�صالة قام بها لوقتها  ،و�أدى
ال�شيء �أو�صله �إليه� ، 4أَ َّدى َد ْي َنه َت�أْدِ َية  :قَ�ضا ُه ؛
واال�س ُمالأَدا ُء ُ ،
ويقال � :أَ َّدى ما عليه�أَدا ًءو َت ْ�أدِ َيةً.
هَّ
َ َ
و َق ْو ُله تعاىل } :أْن أد
ُّوا إلََِّي ِعَباَد اللِإِنيلَُكْم
ِّ
َرُسوٌلَأمِنيٌ{ (الدخان� ،)18 :أَي �َ :س ِّلموا �إ َّيل َبني
� ْإ�سرائِ يل ؛ واملَ ْع َنى �أَ ُّدوا �إ َّيل ما �أَ َم َركم ال َّل ُه به يا عبا َد
ال َّلهِ ف�إنيِّ نَذِ ي ٌر ُلكم ُ ،
ويقال :ت�أَ َّد ْي ُت له و�إليهمن َحقِّه ،
�أَي�أد ْي ُته و ق ََ�ض ْي ُته.5
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ومبا �أن الأمر يف اللغة يق�صد به احلادثة،
والأداء يق�صد به �أداء ال�شيء وق�ضا�ؤه  ،فيت�ضح
من هذه التعريفات �أن �أوامر الأداء يف اللغة يق�صد
بها الأوامر ال�صادرة بق�ضاء �شيء مع ّين�أو ت�سليمه
�أو تو�صيله �أو �أدائه.
الفرع الثاين :
مفهوم �أوامر الأداء يف الإ�صطالح الفقهي :
	�أوامر الأداء يف الإ�صطالح الفقهي ،هي:
الأوامر ال�صادرة من احلاكم "القا�ضي" ب�أداءما
يكون ثابت ًا يف ذمة املدين من كل ما يجب �أدا�ؤه
بو�صفه ال بنف�سه ،وت�سمى بدعوى الدين ،6وي�شرتط
ل�صحة دعوى الدين خم�سة �شروط هي  :بيان جن�سه
ومقداره ونوعهو�صفته و�سببه.7
والغر�ض من بيان هذه ال�شروط ليكون
املدعى به " حمل احلق" معلوم ًا حتى ميكن الق�ضاء
به  ،و�إلزام املدعى عليه ب�أدائه  ،وذِ ك ُر القدر واجلن�س
البد منه لأن التعريف ال يكون بدونهما � ،أما ال�صفة
�أو النوع فقد ي�ستغنى منهما �إذا وجدت قرائن تدل
على ذلك  ،وا�شرتاط ذكر �سبب الدين البد منه
الختالف الأحكام باختالف الأ�سباب  ،واخل�صم يف
دعوى الدين هو املدين لأن الدين يف ذمته هو  ،وقد
ينوب عنه يف اخل�صومة وكيله �أو و�ص ّيه �أو ول ّيه ،
و�إذا كان اخل�صم هو املدين الأ�صلي ثبت الدين يف
مواجهته �إما بالإقرار �أو النكول �أو �أي بينة �أخرى،
و�إذا كان اخل�صم له الوالية على املحجوز عليه ـ ـ
حمل الدين ـ ـ ف�إن الدين يف هذه احلالة ال يثبت�إ ّال
بالبينة.8
الفرع الثالث :
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مفهوم �أوامر الأداء يف الإ�صطالح القانوين:
	�أوامر الأداء يف الإ�صطالح القانوين هي:
تلك الأوامر التي ت�صدر من املحكمة املخت�صة ب�إلزام
" املدين" املدعى عليه بدفع مبلغ معينّ ثابت ب�سندٍ
و�صف ًا ومقدار ًا مل�صلحة " الدائن" املدعي دون
مواجهة ، 9فامل�شرع ق ّدر �أن بع�ض الديون ال يحتاج
حتقيقها �إىل مواجهة بني الطرفني  ،لأن املدين لي�س
لديه ما يعار�ض به �إدعاء الدائن  ،و�أ�سا�س هذا
التقدير هو ثبوت هذا الدين بالكتابة  ،وهذا الثبوت
يغلب معه حتقيق الدين  ،ولهذا ر�أي امل�شرع عدم
�إخ�ضاع الدعاوى املتعلقة بهذه الديون لإجراءات
اخل�صومة العادية التي تقت�ضي حتقيق ًا كام ًال يتم
وفق ًا ملبد�أ املواجهة واكتفى ب�إجراءات حتقيق جزئي
على �أ�سا�س ال�سند املثبت للدين يتم دون �إعالن
املدعى عليه  ،ويف�صل يف هذهالدعوىبتحقيق غري
كامل ،يتناول ك ًال من الواقع والقانون� ، 10أما �إذا
احتاج القا�ضي يف �سبيل الت�أكد من حق الدائن
�إىل �إجراء حتقيق كامل ي�سمع فيه املدعى عليه
ف�إنه ينظرها �أمامه � ،أو يحيلها لتنظر �أمام املحكمة
املخت�صة مواجهة بني املدعي واملدعى عليه وفق ًا
للإجراءات العادية. 11
ومفاد نظام �أوامر الأداء �أنه و�إن بد�أت فيه
الإجراءات دون مواجهة ف�إنه ينتهي �إذا اقت�ضت
العدالة مبواجهة كاملة  ،ولهذا تو�صف خ�صومة
الأداء ب�أنها خ�صومة مواجهة حمتملة � ،أي �أنها
ميكن �أن تقود �إىل مواجهة كاملة يف حالة �إ�صدار
�أو رف�ض �أمر الأداء ،على �أنه يالحظ �أن فائدة هذا
النظام " �أوامر الأداء" ال تظهر �إ ّال �إذا انتهت دون
مواجهة  ،ذلك �أنه �إذا كانت كل دعوى تخ�ضع
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لنظام �أوامر الأداء تنتهي بخ�صومة عادية ـ ـ ـ
مواجهة كاملة ـ ـ ـ ف�إن هذا النظام لن يتمخ�ض �إ ّال
عن �ضياع الوقت واجلهد وامل�صاريف بالن�سبة �إىل
املحاكم �أو �أطراف اخل�صومة.
املطلب الثاين
طبيعة �أوامر الأداء
اختلف الفقه القانوين حول طبيعة �أمر
الأداء ،فالبع�ض يرى �أنه عمل ق�ضائي يف م�ضمونه
و�أمر على عري�ضة يف �إجراءاته و�شكله ، 12والبع�ض
الآخر وهو الغالب يرى �أن �أمر الأداء عمل ق�ضائي
يف م�ضمونه  ،ذلك �أنه يف�صل يف دعوى �إلزام، 13
ولكن هذا الر�أي اختلف حول حتديد طبيعة ال�شكل
الذي يخ�ضع له �أمر الأداء  ،فمن قائل ب�أنه �أمر على
عري�ضة ،14ومن قال �أنه يف حقيقته حكم.15
ويرى الباحث �أن �أمر الأداء هو عمل
ق�ضائي ،له كل مقومات العمل الق�ضائي ويرتب
نف�س �آثاره ،فهو يحوز حجية الأمر املق�ضي فيه،
ويحوز القوة التنفيذية متام ًا كاحلكم الق�ضائي
الذي ي�صدر يف دعوى �إلزام  ،ولكنه يختلف عن
احلكم يف �أنه يف�صل يف دعوى ذات طبيعة خا�صة؛
�إذ �إن الدعوى العادية ترمي �إىل قرار ي�صدر بعد
حتقيق كامل� ،أما دعوى �أمر الأداء فهي ترمي
�إىل قرار ي�صدر بعد حتقيق غري كامل  ،ونتيجة
لهذا ف�إن �إجراءات خ�صومة الأداء هي �إجراءات
خا�صة تختلف عن اخل�صومة العادية  ،ف�إجراءات
خ�صومة الأداء تعطي هيك ًال خا�ص ًا يختلف عن
هيكل �إجراءات خ�صومة الإلزام العادي التي تنتهي
بحكم �إلزام  ،كما �أنها تختلف عن هيكل �إجراءات
الأوامر على العرائ�ض  ،ولهذا ف�أمر الأداء لي�س
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يف �إجراءاته و�شكله حكم ًا  ،كما �أنه لي�س �أمر ًا
على عري�ضة � ،إمنا هو عمل ق�ضائي ي�صدر نتيجة
خ�صومة ق�ضائية خا�صة يف �شكل خا�ص .
وهذا يبدو وا�ضح ًا من خالل قواعد
و�إجراءات �أوامر الأداء  ،فهي و�إن ت�شابهت يف
بع�ضها مع قواعد الأحكام �أو مع قواعد الأوامر على
العرائ�ض � ،إ ّال �أنها حتتفظ بكيانها املتم ّيز  ،ونتيجة
لهذا ف�إن �أي نق�ص يف الت�شريع ِّ
املنظم لأوامر الأداء
يجب الرجوع فيه �إىل ما يقت�ضيه نظام �أوامر الأداء
يف جمموعه  ،فال يرجع �إىل قواعد الأحكام وال
�إىل تلك املتعلقة بالأوامر على العرائ�ض ما مل تكن
مت�سقة مع هذا النظام.
وتذهب بع�ض الت�شريعات التي ت�أخذ بنظام
�أوامر الأداء �إىل جعله طريق ًا اختياري ًا للدائن،
وبالتايل ف�إن للدائن احلق يف ا�ست�صدار �أمر �أداء ،
�أو رفع دعوى بالطريق العادي.16
وقد جعل قانون الإجراءات املدنية ل�سنة
1983م تعديل 2016م " نظام �أوامر الأداء طريق ًا
�إجباري ًا  ،فقد جاءيف ن�صاملادة �/ 38أمنه  ،على �أنه:
" ا�ستثناء ًا من القواعد العام ــة يف رفــع الدعـوى،
ودون امل�سا�س ب�أحكام املادة  ،)4(33فـي الدعاوى
املتعلقة بنقود معينة مبقدارها �إذا كان حق الدائن
ثابت ًا بالكتابة  ،وحل الأداء  ،يجب على الدائن
�أن يقدم عري�ضة دعواه �أمام املحكمة املخت�صة
ال�ست�صدار �أمر الأداء".
وا�ستناد ًا لهذا الن�صف �إنه ال يجوز ملن
تتوافر يف حقه �شروط ا�ست�صدار �أمر �أداء �أعاله
�أن يرفعدعوى املطالبة بهذا الدين بالإجراءات
العادية ،فامل�شرع ال�سوداين ب�أخذه ب�أوامر الأداء
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يحدد �إجراءات معينة يتعينّ على الدائن �سلوكها يف
املطالبة بحقه متى توافرت فيه �شروط مع ّينة �أوجبها
القانون  ،و�إذا رفعت هذه الدعوى بالإجراءات
العادية  ،فمعنى ذلك �أن املدعي " الدائن" مل ي�سلك
الإجراءات التي فر�ضها القانون القت�ضاء حقه ،
فيكون رفع الدعوى عندئذٍ باط ًال  ،ويكون الأمر
كما لو اتبع الدائن للحجز على عقارات مدينه طريق
حجز املنقول  ،وعلى املحكمة �أن تق�ضي بالبطالن
من تلقاء نف�سها لتعلق �سلوك �إجراءات التقا�ضي
بالنظام العام  ،فتحكم املحكمة عندئذٍ بعدم قبول
الدعوى ب�سبب عيب الإجراءات ،17ويزول رفع
الدعوى وما يرتتب عليه من �آثار مبا فيها قطع
التقادم  ،ويكون على الدائن �إذا �أراد رفع الدعوى
من جديد �أن يلج�أ �إىل طريق �أوامر الأداء  ،ف�إذا
ا�ست�أنف الدائن احلكم ال�صادر من املحكمة بعدم
القبول  ،وقبلت املحكمة الإ�ستئنافية الطعن و�ألغت
احلكم امل�ست�أنف  ،ف�إن على املحكمة الإ�ستئنافية
�إعادة الدعوى �إىل حمكمة �أول درجة لنظرها وفق ًا
للإجراءات العادية � ،إذ �إن حمكمة �أول درجة وقد
ق�ضت بعدم القبول ال تكون قد ا�ستنفدت واليتها
بنظر الدعوى.
ووجوب �إتباع الدائن لنظام �أوامر الأداء ال
يكون �إ ّال �إذا �أراد رفع الدعوى كدعوى �أ�صلية� ،أما
�إذا ق ّدمها كدعوى فرعية ف�إنها تقدم وفق ًا لإجراءات
الدعوى العادية.18
وال ترفع دعوى �أمر الأداء �إذا كان املدعي
�أو املدعى عليه جهاز من �أجهزة الدولة االحتادية
�أو الوالئية �أو املحلية � ،أو �ضد موظف عام عن فعل
ن�سب �إليه ب�صفته �أو �أثناء قيامه بواجبات وظيفته �أو
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ب�سببها  ،وهذا ما �أ�شارت �إليه املادة �أعاله بقولها
" ...ودون امل�سا�س ب�أحكام املادة  ، ")4(33وذلك
لأن الدعوى التي ترفع من �أو �ضد �أجهزة الدولة
�أو املوظفني العموميني لها �إجراءات خا�صة تختلف
عن �إجراءات اخل�صومة العادية �سواء كانت متعلقة
ب�أوامر �أداء �أمب�إجراءات الدعوى العادية  ،ولذلك
ا�ستثناها امل�شرع من نظام �أوامر الأداء.
املطلب الثالث
�شروط �أوامر الأداء19
تخ�ضع �أوامر الأداء التي ترمي �إىل حماية
حق الدائن �إىل �شروط معينة  ،بع�ضها يتعلق بطبيعة
احلق  ،والآخر ب�إثباته  ،وذلك على النحو التايل :
الفرع الأول :
�شروط �أوامر الأداء التي تتعلق بطبيعة باحلق :
�أو ًال � :أن يكون حمل احلق املطالب به مبلغ ًا من
النقود  :تن�ص املادة (�38أ ) منقانون الإجراءات
املدنية ل�سنة 1983م تعديل 2016م ب�أنه" :ا�ستثناء ًا
من القواعد العام ــة يف رفع الدعوى ،ودون امل�سا�س
ب�أحكام املادة  ،)4(33فـي الدعاوى املتعلقة بنقود
مع ّينة مبقدارها �إذا كان حق الدائن ثابت ًا بالكتابةوحل
الأداءيجب على الدائن �أن يقدم عري�ضة دعواه �أمام
املحكمة املخت�صة ال�ست�صدار �أمر الأداء"  ،هذا
الن�ص يبينّ �أن حمل احلق املطالب به يف دعوى
الأداء يجب �أن يكون نقود ًا مع ّينة مبقدارها  ،ك�أن
يطالب الدائن مدينه بدفع ع�شرة �آالف جنيه ثمن ًا
للمبيع ،وبالتايل يجب �أن تن�صب املطالبة على هذا
مبلغ من النقود ،وال يلزم �أن
احلق وحده وهو دفع ٍ
يكون ال�سبب املن�شىء للحق يف املطالبة هو العقد
فقط  ،فقد يكون �سبب ًا �آخر ًا من�شئ ًا للحق.
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ثاني ًا � :أن يكون احلق حال الأداء :20يجب �أن
يكون احلق حال الأداء � ،أي �أ ّال يكون احلق معلق ًا
على �شرط �أو م�ضاف ًا �إىل �أجل  ،وذلك لأن احلق
غري حال الأداء ال جتوز املطالبة به ق�ضاء  ،وطلب
�أمر الأداء هو مطالبة ق�ضائية  ،وبالتايل ال يجوز
التكليف ب�أداء حق مل يحل �أدا�ؤه  ،ومفاد هذا
�أن احلق يجب �أن يكون حال الأداء عند التكليف
بالوفاء ولي�س عند تقدمي طلب الأداء  ،وقد �أكد
امل�شرع هذا باقت�ضائه �سبق تكليف املدين بالوفاء ،
حيث ن�صت املادة  38ب منقانون الإجراءات املدنية
ل�سنة 1983م تعديل 2016مبقولها  " :يجب على
الدائن �أن يخطر املدين كتابة بالوفاء خالل فتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
ال تقل عن �سبعة �أيام قبل �أن يتقدم بعري�ضة �أمر
الأداء.
ثالث ًا � :أن يكون حمل احلق معينّ املقدار  :تن�ص
املادة �38أ من قانون الإجراءات املدنية 1983م
(تعديل 2016م) يف جزءٍ منها على �أنه "  ...فـي
الدعاوى املتعلقة بنقود معينة مبقدارها ، "...وهذا
يعني �أنه يجب �أن يتوافر يف النقود التي يطالب بها
الدائن مدينه �أن يكون مقدارها مع ّين ًا تعيين ًا نافي ًا
للجهالة الفاح�شة ،لأن فائدة هذه الدعوى الإلزام
بوا�سطة احلجة " �سند الكتابة" وال يتحقق الإلتزام
يف املجهول .
رابع ًا � :أن يكون حمل احلق حم ًال للحماية
القانونية :21طريق �أمر الأداء هو رفع الدعوى
ولكن ب�إجراءات خا�صة  ،لذلك يجب لإ�صدار �أي
�أمر لقبول الدعوى وفق ًا للقواعد العامة �أن توجد
قاعدة قانونية حتمي احلق الذي يتم�سك به املدعي ،
و�أن تثبت الوقائع التي تنطبق عليها قاعدة احلماية،
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ولهذا يجب �أ ّال يكون احلق املطالب به خارج حمل
احلماية القانونية كاملطالبة بدين قمار مث ًال  ،كما
يجب �أ ّال تكون الوقائع املعرو�ضة على القا�ضي من
املدعي خمالفة للوقائع املعروفة التي تعترب معلومات
عامة  ،والتي ي�ستند �إليها القا�ضي ب�صرف النظر
عن التم�سك بها من املدعي عليه.
الفرع الثاين :
�شروط �أوامر الأداء التي تتعلق ب�إثبات احلق:22
يجب �أن يكون احلق ثابت ًا بالكتابة ،ويف
ذلك تن�ص املادة �38أ من قانون الإجراءات املدنية
1983م (تعديل 2016م) على �أنه�" :إ�ستثناء ًا من
القواعد العام ــة فـي رفـع الدعـوى ،ودون امل�سا�س
ب�أحكام املادة  ،)4(33فـي الدعاوى املتعلقة
بنقود معينة مبقدارها �إذا كان حق الدائن ثابت ًا
بالكتابة ،وحل الأداء  ،يجب على الدائن �أن يقدم
عري�ضة دعواه �أمام املحكمة املخت�صة ال�ست�صدار
�أمر الأداء"  ،ومق�صود هذا الن�ص �أن يكون احلق
ثابت ًا يف ورقة ر�سمية �أو عرفية موقعة من املدين
" املدعى عليه"  ،ذلك �أن الكتابة هي التي افرت�ض
معها امل�شرع عدم احلاجة �إىل حتقيق كامل  ،ف�إذا
مل يتوافر توقيع املدين على الورقة ف�إنها ال ت�صلح
�أ�سا�س ًا ال�ست�صدار �أمر الأداء  ،ولو كانت ت�صلح
كمبد�أ ثبوت بالكتابة  ،ويجب �أن تكون الورقة
�صاحلة للداللة على الوقائع املن�شئة للحق بجميع
�صفاته التي تربر اتباع طريق �أوامر الأداء  ،ولهذا
ف�إنه يجب �أن يبني من الورقة �أن احلق حال الأداء
معني املقدار.
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املبحث الثاين
املحكمة املخت�صة بدعوى �أمر الأداء
و�إجراءات نظر الدعوى
املطلب الأول
املحكمة املخت�صة بدعوى �أمر الأداء
تطبق يف دعوى �أمر الأداء التي ترفع
�أمام املحاكم قواعد االخت�صا�ص النوعي واملحلي
والقيمي التي ن�ص عليها قانون الإجراءات املدنية
ل�سنة 1983م "تعديل 2016م" ،والتي تنطبق على
الدعاوي املدنية التي ترفع بالإجراءات العادية،
ومعنى ذلك �أن دعوى �أمر الأداء ترفع �أمام املحكمة
املخت�صة نوعي ًا  ،ويبد�أ املدعي"الدائن" برفع دعواه
�أمام املحاكم الأدنى درجة  ،ويجب �أن تكون هذه
الدعوى داخلة يف اخت�صا�ص املحكمة القيمي من
حيث قيمتها املالية � ،إ�ضافة �إىل �أن هذه الدعوى
ترفع يف مكان �إقامة املدعى عليه وفق ًا للقاعدة
العامة مامل ين�ص القانون على غري ذلك.23
املطلب الثاين
�إجراءات نظر دعوى �أمر الأداء
قبل البدء يف �إجراءات اخل�صومة يجب
على املدعي "الدائن" �أن يخطر املدعى عليه"املدين"
كتابة بالوفاء خالل فتـرة ال تقل عن �سبعة �أيام ،وذلك
قبل �أن يتقدم املدعي بعري�ضة �أمر الأداء  ،ويف ذلك
تن�ص املادة /38ب من قانون الإجراءات املدنية ل�سنة
1983م تعديل 2016م"بقولها " :يجب على الدائن
�أن يخطر املدين كتابة بالوفاء خالل فتــرة ال تقل
عن �سبعة �أيام قبل �أن يتقدم بعري�ضة �أمر الأداء"،
وعلة الن�ص يف ذلك حتى ال يفاج�أ املدعى عليه ب�أمر
الأداء  ،وحتى يعطى فر�صة للوفاء اختيار ًا قبل رفع
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الدعوى �ضده وا�ست�صدار �أمر ب�أداء احلق ،ويعترب
�إخطار املدين بالوفاء �شرط ًا ل�صدور �أمر الأداء ،
ولي�س �شرط ًا ل�صحة العري�ضة  ،ولهذا ف�إن عدم
القيام به ال ي�ؤدي �إىل بطالن العري�ضة.24
	�أما �إجراءات رفع دعوى �أمر الأداء فتتمثل
يف �أن يتقدم الدائن بعري�ضة �أمر الأداء وذلك بعــد
انق�ضاء فرتة الإخطار بالوفاء املن�صو�ص عليها يف
املادة �أعاله  ،ويف ذلك تن�ص 38ج  1/من قانون
الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م تعديل 2016م:
"يقدم الدائن عري�ضة �أمر الأداء ،بعــد انق�ضـاء فرتة
الإخطار بالوفاء من ن�سختني على الأقل م�شتملة على
البيانات املن�صو�ص عليها يف املادة  ،)1(36مرفق ًا
معها م�ستند الدين و�إخطار املدين بالوفاء"  ،ومفاد
هذا الن�ص �أنه يجب على املدعي �أن يتقدم للمحكمة
املخت�صة بعري�ضة دعواه من ن�سختني على الأقل،
م�شتملة على البيانات العامة املن�صو�ص عليها يف
املادة  36منقانون الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م
تعديل 2016م  ،مرفق ًا معها م�ستند الدين و�إخطار
املدين بالوفاء  ،وتقدم العري�ضة من املدعي �شخ�صي ًا
�أو وكيله  ،وت�شتمل هذه العري�ضة على ح�سب
ن�ص املادة  36من قانون الإجراءات املدنية ل�سنة
1983م تعديل 2016م على الآتي :ا�سم املحكمة
املخت�صة ،ا�سم املدعي  ،ا�سم املدعى عليه  ،الوقائع
تكون �سبب الدعوى  :ويق�صد بها بيان وقائع
التي ّ
الطلب و�أ�سانيده  ،حيث يجب على املدعي حتديد ما
يطلبه من املدعي عليه من نقود وذلك ببيان و�صفها
ومقدارها  ،كما يجب على املدعي حتديد الوقائع
التي ي�ستند �إليها يف طلبه  ،وال يغني عن حتديد ما
يطلبه الدائن من �إرفاق �سند الدين الذي يثبت قيام
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احلق ب�شروطه التي يتطلبها القانون ل�صدور �أمر
الأداء  ،وبذلك ي�ستطيع القا�ضي من خالل �إطالعه
على هذا ال�سند الت�أكد من وجود احلق وحتقق
�شروطه  ،كذلك على املدعي �إرفاق ال�سند الذي يثبت
قيامه ب�إخطار املدعى عليه بالوفاء قبل رفع عري�ضة
�أمر الأداء � ،إذ �إن عبء �إثبات حدوث الإخطار يقع
على عاتق املدعي  ،ويجب على املدعي كذلك �إرفاق
امل�ستندات امل�ؤيدة لطلبه �إن وجدت  ،ومثالها احلجز
التحفظي �إذا كان املطلوب ا�ست�صدار �أمر بالأداء
وب�صحة احلجز  ،وكذلك امل�ستندات التي تثبت وفاء
الدائن بالتزامه املقابل �أو بتحقق ال�شرط � ،إذا كان
احلق املطالب به معلق ًا على �شرط .
وعلى املدعي دفع الر�سم امل�ستحق على
العري�ضة عند قبولها  ،ويف ذلك تن�ص املادة
/38ج 2/منقانون الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م
تعديل 2016م " :عند قبول العري�ضة ي�صدر الأمر
ب�سداد ن�صف الر�سم املقرر للدعوى وت�صدر
املحكمة �أمر الأداء خالل ثالثة �أيام على الأكرث من
تاريخ قبول العري�ضة" .
ويجب توافر الأهلية الإجرائية عند تقدمي
العري�ضة لي�س فقط من قِ بل املدعي بل �أي�ض ًا من قِ بل
املدعى عليه  ،ولهذا يكون باط ًال الأمر الذي ي�صدر
�ضد القا�صر.25
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املبحث الثالث
�إ�صدار �أمر الأداء �أو االمتناع عن �إ�صداره
املطلب الأول
�إ�صدار �أمر الأداء
	�إذا ق ّدر القا�ضي قبول العري�ضة ف�إنه
ي�صدر �أمر الأداء املطلوب دون منح املدعى عليه
مهلة ق�ضائية بعد الت�أكد من �إخطاره  ،وال يجوز
للقا�ضي �إ�صدار �أمر ببع�ض طلبات املدعي ورف�ض
الآخر � ،أو �إحالة بع�ض الطلبات �إىل حمكمة �أخرى
لتنظرها بالإجراءات العادية .
وقد ميتنع القا�ضي عن �إ�صدار �أمر الأداء
املطلوب رغم اقتناعه بكل طلبات املدعي  ،وذلك يف
حالة �إذا كان الطلب قد �سبقه �أمر بتوقيع احلجز
التحفظي وحدث تظلم من املدعى عليه لهذا الأمر
ل�سبب يت�صل باحلق املو�ضوعي ؛ فاقت�صاد ًا يف
الإجراءات ف�إنه ال فائدة من �إ�صدار �أمر الأداء ،
ويكون من املنا�سب يف هذه احلالة �إحالة الدعوى
�إىل املحكمة املخت�صة ،ومن ناحية �أخرى ف�إنه قد
ي�صدر القا�ضي �أمر الأداء رغم رف�ضه لبع�ض طلبات
املدعي  ،مثل �أن يطلب املدعي �إ�صدار �أمر الأداء
و�صحة احلجز التحفظي املوقع من قِ بل القا�ضي ،
فللقا�ضي يف هذه احلالة �إ�صدار �أمر الأداء ورف�ض
طلب �صحة احلجز التحفظي.26
ويجب �أن يت�ضمن �إ�صدار �أمر الأداء بيان
املبلغ الواجب �أدا�ؤه  ،والطرف امللزم مب�صاريف
الدعوى ،وت�أريخ �إ�صدار �أمر الأداء ؛ �إذ �إنه يفيد يف
ح�ساب ميعاد �سقوط �أمر الأداء  ،وا�سم املحكمة،
والقا�ضي الذي �أ�صدر �أمر الأداء للت�أكد من �صحة
االخت�صا�ص � ،إذ ميكن �إثارة م�س�ألة االخت�صا�ص
جملة كلية ال�شريعة  -العدد الثاين  -رم�ضان 1438هـ  /يونيو 2017م

عند التظلم من الأمر �أو رفع ا�ستئناف عنه  ،وكذلك
توقيع القا�ضي الذي �أ�صدره � ،إذ التوقيع يدلُّ على
�صدور العمل ممن �صدر منه .
وال يلزم بيان �أ�سباب �إ�صدار �أمر الأداء ،
فلي�س يف القانون ما يلزم بها باعتبار �أن �إ�صدار
�أمر الأداء يعني املوافقة على وقائع الطلب و�أ�سانيده
املب ّينة يف العري�ضة  ،فتعترب هذه �أ�سباب ًا لها. 27
وبعد �صدور �أمر الأداء بال�شروط املب ّينة
�أعاله يعلن املدين بالعري�ضة وب�أمر الأداء ال�صادر
�ضده ويف ذلك تن�ص املادة /38هـ 1/ـمن قانون
الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م تعديل 2016م
ب�أنه" :يعلن املدين بالعري�ضة وب�أمر الأداء ال�صادر
�ضده" ،فعلى املدعي بعد �صدور �أمر الأداء �أن يقوم
ب�إعالن املدعى عليه بالعري�ضة مرفق معها �صورة
من �أمر الأداء  ،ويتم الإعالن وفق ًا للقواعد العامة
بورقة التكليف باحل�ضور ،28وعلة هذا الإعالن
هو �أن الأمر قد �صدر يف غيبة املدعى عليه  ،فيجب
�أن يعلم به حتى ي�ستطيع التظلم �أو الطعن فيه �إن
ر�أى لذلك وجه ًا  ،و�أما �إعالنه مع العري�ضة فعلته
�أن العري�ضة تعترب جزء ًا ال يتجز�أ من �أمر الأداء �إذ
بياناتها تعترب �ضمن بياناته  ،ف�إذا مل يتم الإعالن يف
امليعاد املحدد قانون ًا اعتربت العري�ضة و�أمر الأداء
ال�صادر عليها ك�أن مل يكن ،وهذا يعني �أن عدم
الإعالن يف امليعاد املحدد قانون ًا ال ي�ؤدي فقط �إىل
�سقوط �أمر الأداء بل �أي�ض ًا �إىل �سقوط العري�ضة ،
وما يرتتب عليها من مطالبة ق�ضائية  ،ويتم ال�سقوط
بقوة القانون مبجرد انق�ضاء ميعاده دون �إعالن ،
وتزول �أثار العري�ضة و�أمر الأداء من هذا الوقت.
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ويجوز للمدعى عليه التم�سك ب�سقوط
العري�ضة �أو �أمر الأداء عند الطعن يف �أمر الأداء،
�أو عند رفعه منازعة يف تنفيذه � ،أو بطريق الدفع
يف دعوى ترفع ا�ستناد ًا �إىل �أمر الأداء  ،وللمدعى
عليه النزول عن التم�سك بال�سقوط  ،وقد يتم هذا
النزول �صراحة �أو �ضمن ًا  ،و�إذا �سقط �أمر الأداء
فال مُينع املدعي من ا�ست�صدار �أمر جديد ،29مادام
حقه يف التقا�ضي قائم ًا ويجب عليه عندئذٍ �أن يتقدم
بعري�ضة جديدة و�أن يدفع ر�سوم ًا جديدة .
وينظر القا�ضي دعوى �أمر الأداء بدون
ح�ضور املدعي عليه رغبة من امل�شرع يف �صدور
�أمر الأداء ب�سرعة  ،ويجب على املحكمة �أن ت�صدر
قرارها يف �أمر الأداء خالل ثالثة �أيام على الأكرث
من تاريخ قبول العري�ضة " ويف ذلك تن�ص املادة
م/38ج 2/من قانون الإجراءات املدنية ل�سنة
1983م تعديل 2016م " ب�أنه  ... " :وت�صدر
املحكمة �أمر الأداء خالل ثالثة �أيام على الأكرث
من تاريخ قبول العري�ضة "  ،وهذا امليعاد يتعلق
بتنظيم �سلطة القا�ضي وال يتعلق بحق �إجرائي لأحد
اخل�صوم  ،ف�إنه �إذا خالفه القا�ضي ال يرتتب بطالن
�أو �سقوط العري�ضة .
املطلب الثاين
االمتناع عن �إ�صدار �أمر الأداء
قد ال ي�ستوف املدعي �إجراءات �أمر الأداء
املن�صو�ص عليها قانون ًا  ،ويف هذه احلالة �أوجب
امل�شرع على القا�ضي �أن ينظر دعوى �أمر الأداء
بالإجراءات العادية بعد �أن يحدد لها جل�سة � ،أو
يحيل هذا الدعوى للمحكمة املخت�صة ،ويف ذلك
تن�ص املادة /38د� " : 1/إذا مل ي�ستــوف املدعى
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�إجراءات �أمر الأداء املن�صو�ص عليها يف املادة
38ب� ،أو ر�أت املحكمة عدم �إ�صدار الأمر لأي �سبب
�آخر ،وجب عليها �أن تنظرها كعري�ضة دعوى وفق ًا
لأحكام املادة � ،38أو حتيلها لتنظر �أمام املحكمة
املخت�صة وفق ًا لأحكام املادة  ، 38وال يجوز الطعن
يف قرار الإحالة املذكور يف البند(.")1
وتن�ص املادة  38ب منقانون الإجراءات
املدنية ل�سنة 1983م تعديل 2016م على �أنه :
"يجب على الدائن �أن يخطر املدين كتابة بالوفاء
خالل فتـرة ال تقل عن �سبعة �أيام قبل �أن يتقدم
بعري�ضة �أمر الأداء"  ،وتن�ص املادة  38من قانون
الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م تعديل 2016م يف
فقراتها الثالث على �أنه /1 " :ت�صرح الدعوى يف
حمكمة مفتوحة ويف يوم يحدد للمدعى �أومن ميثله
وال ت�صرح دعوى وال ي�ؤمر بتح�صيل الر�سم �أو
�إعالن املدعى عليه �إال بعد مناق�شة املدعى وك�شف
�سبب الدعوى ووجه بيناتها على النحو الوارد
يف هذا القانون  /2 ،على الرغم من �أحكام البند
( )1يجوز للمحكمة ت�صريح العري�ضة التي تقدم
�إلكرتوني ًا والأمر بتح�صيل الر�سم و�إعالن املدعي
عليه �إذا ر�أت عدم �ضرورة ح�ضور املدعي �أو من
ميثله �أمامها  /3 ،يجب على املحكمة بعد فح�ص
عري�ضة الدعوى �أواال�ستماع �إىل املدعى �شطب
العري�ضة �إيجازي ًا وذلك يف احلالتني الآتيتني� :إذامل
تو�ضح العري�ضة �سبب ًا للدعوى � ،أوكانت املحكمة
غري خمت�صة بالدعوى".
ومن الأ�سباب التي ميكن �أن ت�ستند �إليها
املحكمة يف االمتناع عن �إ�صدار �أمر الأداء عدم
توافر ال�شروط التي فر�ضها القانون  ،ك�أن وجد
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احلق غري معينّ املقدار� ،أو غري ثابت يف امل�ستند
املقدم� ،أو �أن احلق ال يتمتع باحلماية القانونية ك�أن
يكون دين قمار � ،أو كانت املحكمة غري خمت�صة
بنظر الدعوى � ،أو �أن �إجراءات الطلب مل تراع �أو
معيبة  ،مثل عدم �إخطار املدين كتابة بالوفاء خالل
الفتــرة التي حددها القانون قبل �أن يتقدم الدائن
بعري�ضة �أمر الأداء� ،أو �أنه ال توجد �صفة للمدعي �أو
املدعى عليه  ،ففي هذه احلاالت يجب على القا�ضي
االمتناع عن �إ�صدار �أمر الأداء � ،أي رف�ض عري�ضة
�أمر الأداء ، 30ويحدد جل�سة لنظر الدعوى �أمامه
بالطريق العادي �أو �إحالتها للمحكمة املخت�صة ،
وفق ن�ص املادة 1/38قانون الإجراءات املدنية
ل�سنة 1983م تعديل 2016م من �أنه � " :إذا مل
ي�ستـ ـ ــوف املدعـى �إجراءات �أمر الأداء املن�صو�ص
عليها فى املادة 38ب� ،أو ر�أت املحكمة عدم �إ�صدار
الأمر لأي �سبب �آخر ،وجب عليها �أن تنظرها
كعري�ضة دعوى وفق ًا لأحكام املادة � ،38أو حتيلها
لتنظر �أمام املحكمة املخت�صة وفق ًا لأحكام املادة
 ، "38وال يجوز الطعن يف قرار الإحالة املذكور
يف البند( ، ")1وقرار القا�ضي بتحديد جل�سة لنظر
الدعوى بالطريق العادي ال �شك �أنه يعني �ضمن ًا
امتناعه عن �إ�صدار �أمر الأداء  ،و�إذا حدث �أن
�أخط�أ القا�ضي و�أ�صدر قرار ًا برف�ض العري�ضة ومل
يحدد جل�سة �أمام املحكمة  ،ف�إن للمدعي �أن يطلب
من القا�ضي حتديد هذه اجلل�سة  ،وعلى القا�ضي
عند حتديده جل�سة �أمام املحكمة �أن يكلف املدعي
ب�إعالن خ�صمه �إىل هذه اجلل�سة  ،لأن املحكمة تنظر
الدعوى بالإجراءات العادية فيجب �أن يقوم املدعي
ب�إعالن املدعى عليه ب�صورة من �صحيفة الدعوى ،
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ويجب مراعاة مواعيد التكليف باحل�ضور  ،وعلى
املحكمة �أن تنظر الدعوى وفق ًا للقواعد والإجراءات
املقررة للدعوى العادية دون نظر �إىل �إجراءات طلب
الأمر التي انتهت باالمتناع عن �إ�صدار الأمر ،على
�أنه يالحظ �أن الإجراءات �أمام املحكمة تعترب مرحلة
من نف�س اخل�صومة التي انتهت املرحلة الأوىل منها
بقرار الإحالة �إىل املحكمة  ،ولهذا ف�إن �آثار املطالبة
الق�ضائية التي ترتبت عل تقدمي طلب �أمر الأداء
تظل �سارية.
املبحث الرابع
التظلم من �أمر الأداء وا�ستئنافه
املطلب الأول
التظلم من �أمر الأداء
	�أمر الأداء ي�صدر دون مواجهة  ،لذلك
حر�ص امل�شرع على تخويل املدعى عليه حق التظلم
من �أمر الأداء يف جميع الأحوال ب�صرف النظر عن
قيمة احلق �أو نوعه ّ ،
فنظم طريق ًا للتظلم يف قانون
الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م تعديل 2016م ،
فن�صت املادة  )2(/38من ذات القانون على �أنه :
" يجوز للمدين التظلم من �أمر الأداء ال�صادر�ضده
�أمام املحكمة التي �أ�صدرته وذلك خالل �سبعة �أيام
من تاريخ �إعالنه به ،على �أن يكون التظلم م�سبب ًا"،
ومن خالل هذا الن�ص ف�إن للمدين " املدعى عليه"
التظلم من �أمر الأداء خالل �سبعة �أيام من ت�أريخ
�إعالنه به  ،ف�إذا انق�ضت هذه الأيام دون �أن يرفع
املدعى عليه تظلمه �سقط حقه يف التظلم  ،وي�سقط
هذا احلق �أي�ض ًا �إذا رفع املدعي عليه ا�ستئناف ًا يف
الأمر  ،ويف ذلك تن�ص املادة  3/38من قانون
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الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م تعديل 2016م:
"ي�سقط احلق يف التظلم املن�صو�ص عليه يف
البند(� )2إذا تقدم املدين با�ستئناف �ضد الأمر وفق ًا
لأحكام املادة 38و".
و ُيرفع التظلم بالإجراءات املعتادة لرفع
الدعوى  ،وتخت�ص به املحكمة التي �أ�صدرقا�ضيها
�أمر الأداء  ،و ُيقبل التظلم من املدعى عليه ب�صرف
النظر عن قيمة احلق �أو نوعه  ،وهذا التظلم قد يفتح
الباب �أمام خ�صومة حتقيق بالإجراءات العادية
حملها احلق الذي يطالب به املدعي  ،ويعترب املتظلم
يف حكم املدعي  ،واملتظلم منه يف حكم املدعى عليه
 ،وللمدعي �أن يثبت حقه ب�صرف النظر عن �صحة
�أمر الأداء  ،وميكن لكل منهما �إبداء الدفوع املختلفة
 ،والطلبات العار�ضة التي يجيز القانون قبولها ،
كما �أن للغري التدخل يف اخل�صومة  ،ولكل من
اخل�صمني �إدخال الغري ، 31ويرد على اخل�صومة
الوقف واالنقطاع وال�سقوط واالنق�ضاء مب�ضي
املدة  ،كما تطبق عليها قواعد احل�ضور والغياب
 ،كل ذلك وفق ًا للقواعد والإجراءات املتبعة �أمام
املحكمة املخت�صة وفق ًا للقانون .
و�إذا مل يح�ضر املتظلم اجلل�سة الأوىل
لنظر التظلم حتكم املحكمة من تلقاء نف�سها باعتبار
التظلم ك�أن مل يكن  ،حيث تن�ص املادة /38هـ4/
من قانون الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م تعديل
2016م على �أنه "�إذا مل يح�ضر املتظلم اجلل�سة
الأوىل لنظر التظلم ،حتكم املحكمة من تلقاء نف�سها
ب�إعتبار التظلم ك�أن مل يكن"  ،وينتج عن هذا الغياب
زوال التظلم وبقاء �أمر الأداء  ،فغياب املتظلم يف

هذه احلالة مل ي�سبقه غياب �آخر ُي�س�أل عنه � ،إذ هو
مل يدع للح�ضور �أمام قا�ضي الأداء .
ويرى الباحث �أن امل�شرع قد جانبه ال�صواب
و�أغلق الباب �أمام املتظلم عندما اعترب التظلم ك�أن مل
يكن يف حالة غياب املتظلم  ،وذلك لأنه قد يكون
للمتظلم �أ�سباب ًا معتربة حالت دون ح�ضوره لهذه
اجلل�سة  ،ولذلك يرى الباحث �أن ُيعطى املتظلم
فر�صة �أخرى �إذا �أبدى �أ�سباب ًا معتربة �أو كافية
حالت دون ح�ضوره  ،ف� ّإن هذا �أقرب لتحقيق
العدالة بني خ�صوم الدعوى.
و ُيحكم يف التظلم بت�أييد �أمر الأداء �أو
بتعديله �أو ب�إلغائه ،32ويكون هذا احلكم قاب ًال
للطعن فيه �أمام حمكمة اال�ستئناف على �أن يكون
قرارها نهائي ًا  ،ويف ذلك تن�ص املادة /38هـ5/
من قانون الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م تعديل
2016م على �أنه " يحكم يف التظلم بت�أييد الأمر �أو
بتعديله �أو ب�إلغائه ويكون هذا احلكم قاب ًال للطعن
فيه �أمام حمكمة اال�ستئناف على �أن يكون قرارها
نهائي ًا" ،وطبق ًا لهذا الن�ص ف�إن للمحكمة عند
الف�صل يف التظلم �أن ت�ؤيد الأمر فيما ق�ضى به من
�إلزام � ،أو ت�ؤيده يف جزءٍ منه  ،كما �أنها ت�ستطيع
�أن تلغي الأمر  ،و�إذا �ألغت املحكمة الأمر �سواء
لعدم توافر �شروط احلق � ،أو لأنه باطل لعيب يف
�إجراءات ا�ست�صدار الأمر �أو يف الأمر نف�سه � ،أو
العتباره ك�أن مل يكن  ،ف�إنها ال تقت�صر على الإلغاء
بل عليها �أن ت�صدر حكم ًا يف مو�ضوع الدعوى �إذا
كانت هي املحكمة املخت�صة ب�إ�صداره  ،و�إال ق�ضت
بعدم االخت�صا�ص ومل تتعر�ض للمو�ضوع.
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املطلب الثاين
ا�ستئناف �أمر الأداء
	�أمر الأداء يعترب ف�صل يف دعوى خا�صة
ب�إجراءات خا�صة  ،وقد �أخ�ضع امل�شرع هذا الأمر
ملا تخ�ضع له الدعوى املدنية العادية من ا�ستئناف
بح�سب قيمة احلق �أو نوعه ،33وبهذا �أجاز امل�شرع
للمدعى عليه الذي �صدر �ضده الأمر � ،أما �أن يطعن
يف �أمر الأداء بالتظلم  ،و�إما �أن يطعن فيه باال�ستئناف
�أمام حمكمة اال�ستئناف ،ويخ�ضع ا�ستئناف �أمر
الأداء مليعاد و�إجراءات وقواعد ا�ستئناف الأحكام
التي ن�ص عليها قانون الإجراءات املدنية ل�سنة
1983م تعديل 2016م  ،ويبد�أ ميعاد ا�ستئناف �أمر
الأداء من ت�أريخ فوات ميعاد التظلم � ،أو من اعتبار
التظلم ك�أن مل يكن  ،ويف ذلك تن�ص املادة /38
و  2/1/من قانونالإجراءات املدنية ل�سنة 1983م
تعديل 2016م على �أنه " :يجوز ا�ستئناف الأمر
ال�صادر من املحكمـة ب�إلزام املدين بالوفاء بالدين
مبوجب �أمر الأداء ،وفق ًا للقواعد والإجراءات املقررة
لال�ستئناف وذلك خالل �سبعة �أيام من تاريخ فوات
ميعاد التظلم املن�صو�ص عليه يف املادة 38هـ(،)3
ويكون القرار ال�صادر من حمكمة اال�ستئناف
نهائي ًا"  ،وتكون ملحكمة اال�ستئناف نف�س ال�سلطات
التي لها عند نظر اال�ستئناف يف احلكم  ،فلها �أن
ت�ؤيد الأمر  ،كما لها �أن تلغيه  ،و�إذا �ألغته ف�إنها تنظر
مو�ضوع الق�ضية � ،أو قد ال تنظره وتقت�صر على
الإلغاء فح�سب ،34وا�ستئناف �أمر الأداء والأحكام
عموم ًا من الأ�صول الثابتةيف الفقه الإ�سالمي وما
�أدلُّ على ذلك من ر�سالة �سيدنا عمر بن اخلطاب
ر�ضي الله عنه ل�سيدنا �أبي مو�سى الأ�شعري ر�ضي
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الله عنه  ... " :وال مينعك ق�ضاء ق�ضيت فيه اليوم
فراجعت فيه ر�أيك  ،فهديت لر�شدك �أن تراجع فيه
احلق ف�إن احلق قدمي ال يبطله �شيء ومراجعة احلق
خري من التمادي يف الباطل".35
ويرى الباحث �أن امل�شرع قد جانبه ال�صواب
ن�ص على ا�ستئناف �أمر الأداء �أمام حمكمة
عندما ّ
اال�ستئناف  ،وكذلك عندما اعترب قرار حمكمة
اال�ستئناف نهائي ًا  ،وهذا امل�سلك يتنايف مع درجات
التقا�ضي املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،فمن
املعروف �أن التقا�ضي على درجتني  ،حماكم �أول
درجة  ،وحماكم ثاين درجة  ،ف�إذا اعتربنا �أن �أمر
الأداء �صادر ًا من القا�ضي اجلزئي من الدرجة
الثانية ف�إن ا�ستئنافه يت ّم �أمام قا�ضي املحكمة املدنية
العامة  ،فا�ستئنافه مبا�شرة �أمام حمكمة اال�ستئناف
يفوت على املتظلم درجة من درجات التقا�ضي ويف
ّ
هذا �إهدا ٌر لهذه الدرجات التي ُن ّ�ص عليها القانون
و�صو ًال للحكم ال�صحيح التي ينطبق و�صحيح
القانون .
ويرتب ا�ستئناف �أمر الأداء عن التظلم فيه
النتائج التالية: 36
(�	)1إن ك ًال منهما يعترب طريق طعن عادي  ،ولهذا
مل ين�ص القانون على �أ�سباب حمددة لأي
منهما.
(�	)2إنه يرتتب على الطعن ب�أيهما حتول خ�صومة
الأداء  ،وهي خ�صومة حتقيق غري كامل يتم
دون مواجهة �إىل خ�صومة حتقيق كامل يتم
مبواجهة.
(�	)3إن جمرد قيام خ�صومة الطعن ال ت�ؤثر يف
�أمر الأداء �أو يف قوته  ،ولهذا ف�إنه �إذا انتهت
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خ�صومة الطعن لأي �سبب من الأ�سباب
الإجرائية كال�سقوط �أو االنق�ضاء مب�ضي املدة
 ،ف�إن هذا ال مي�س �أمر الأداء.
(�	)4إن احلق يف التظلم من �أمر الأداء للمدين ولي�س
للدائن  ،لأن �أمر الأداء ال ي�صدر �إ ّال مل�صلحة
الدائن  ،فلي�س له ا�ستئناف طلب الرف�ض.
(�	)5إن املحكمة التي تنظر التظلم �أو اال�ستئناف
ت�صدر حكم ًا باملعنى ال�صحيح  ،يخ�ضع ملا
تخ�ضع له الأحكام من قواعد  ،ويقبل الطعن
وفق ًا للقواعد العامة للطعن يف الأحكام .
املبحث اخلام�س
حجية �أمر الأداء وتنفيذه
املطلب الأول
حجية �أمر الأداء37
تن�ص املادة /38ز من قانونالإجراءات
املدنية ل�سنة 1983م تعديل 2016م على �أنه :
"حتوز الأحكام ال�صادرة ب�أمر الأداء حجية الأمر
املق�ضي فيه وفق ًا لأحكام املادة  ،"29وتن�ص املادة
( )29من قانون الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م
تعديل 2016معلى �أنه  )1(" :ال يجوز لأية حمكمة
�أن تنظر يف �أي �أمر كان مو�ضوع خالف جوهري
ومبا�شر يف دعوى �سالفة بني نف�س الأطراف �أو
من يدعون نف�س احلق عن طريقهم �أمام �أية حمكمة
خمت�صة يف ال�سودان �أو من�ش�أة مبوجب �أحكام هذا
القانون �أو �أي قانون �آخر �إذا كانت تلك املحكمة قد
�سمعت الدعوى ال�سالفة وف�صلت فيها نهائي ًا)2( ،
�أي طلب من الطلبات الواردة يف عري�ضة �أو دفع
يف الدعوى ال�سالفة تعترب مو�ضع خالف جوهري
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ومبا�شر فيها �)3( ،أي طلب من الطلبات الواردة
يف عري�ضة الدعوى مل يحكم به �صراحة يعترب
لأغرا�ض هذه املادة �أنه قد رف�ض".
يعترب �أمر الأداء حجة يف مواجهة �أطرافه ،
م�ستوف
ف�إذا �أ�صدرت املحكمة املخت�صة �أمر ًا بالأداء
ٍ
لل�شروط التي حددها القانون ل�صالح الدائن يف مواجهة
املدين فال يجوز لهما �أو لأحدهما رفع دعوى �أداء �أخرى
بني نف�سيهما � ،أو غريهما ممن تدخل �أو �أدخل يف هذه
الدعوى طاملا كان مو�ضوع الدعوى املرفوعة الحق ًا هو
نف�س مو�ضوع الدعوى ال�سابقة وهي املطالبة مببلغ
نقود معينة ذات و�صف حمدد بني نف�س الأطراف.
ويعترب �أمر الأداء حجة يف مواجهة �أطرافه
ولو مل يتم ب�سماع  ،وذلك لأن الهدف من �إ�صدار
�أوامر الأداء هو تي�سري الإجراءات و�سرعة الف�صل،
و�أمر الأداء يقت�ضي رفع الدعوى والف�صل فيها
عند ا�ستيفاء مطلوباتها دون �سماع املدين " املدعى
عليه"  ،ولذلك ال ي�شرتط ال�سماع الكامل يف هذه
الدعوى  ،كذلك �إذا كانت هناك دعوى مرفوعة
لإ�صدار �أمر �أداء فال يجوز للدائن رفع دعوى �أخرى
بذات املو�ضوع على نف�س املدين حتى يف�صل يف
هذه الدعوى  ،ويف ذلك تن�ص املادة ( )30قانون
الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م تعديل 2016معلى
�أنه" :ال يجوز قبول دعوى للف�صل يف نزاع ال يزال
قيد النظر �أمام حمكمة خمت�صة".
املطلب الثاين
تنفيذ �أمر الأداء38
تن�ص املادة /38ح من قانون الإجراءات
املدنية ل�سنة 1983م تعديل 2016م على �أنه :
"تنفذ �أوامر الأداء بالطرق املبينة يف تنفيذ الأحكام
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وفق ًا لأحكام هذا القانون"  ،ويق�صد بعبارة تنفيذ
الأحكام وفق ًا لأحكام هذا القانون ،تطبيق قواعد
الباب العا�شر الوارد يف قانون الإجراءات املدنية
ل�سنة 1983م تعديل 2016م واملتعلق بتنفيذ
الأحكام ،39و ن�شري يف هذا ال�صدد �إىل بع�ض
�أحكام التنفيذ التي ت�ضمنها هذا البابعلى �سبيل
املثال ال احل�صر :
• �إذا �أ�صدرت املحكمة املخت�صة �أمرها �ضد املدين
بت�سليم مبلغ النقود املحكوم به  ،فعلى املحكمة
املخت�صة �أن ت�أمر بت�سليم النقود للدائن � ،أو
�إىل ال�شخ�ص الذي يعينه لال�ستالم نيابة عنه،
مع مراعاة �أنه ال يجوز دفع �أية نقود بو�ساطة
املحكمة �إىل �أي وكيل �أو حمام ما مل يقدم توكي ًال
موثق ًا يخول له ا�ستالم تلك النقود ،وذلك لأن
الأحكام تعترب نافذة فور �صدورها ما مل ين�ص
القانون على غري ذلك.
• �إذا امتنع املدين عن ت�سليم املبلغ املحكوم
به اختيار ًا فللمحكمة �أن ت�أمر بالقب�ض عليه
وحب�سه حتى متام الوفاء � ،أو باحلجز على
�أمواله �أو بالطريقتني مع ًا  ،مع مراعاة ما ُن َّ�ص
عليه يف �ش�أن احلب�س ،ويحفظ املال املحجوز
باحلرا�سة التي تقررها املحكمة  ،ويجب على
ح�ضر �أنيبينّ �أو�صاف هذه النقود ومقدارها
املُ ِ
يف املح�ضر  ،و�أن يودعها خزانة املحكمة خالل
�أربع وع�شرين �ساعة على الأكرث ،و يف حالة
حب�س املدين ف�إنه ال يطلق �سراحه �إ ّال �إذادفع
املبلغ املحكوم به � ،أوح�صل الوفاء باحلكم
ال�صادر �ضده ب�أية طريقة �أخرى قبلها املحكوم
له� ،أو تنازل املحكوم له كتابة وبح�ضور �شهود
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عند احلكم � ،أو�أثبتت بينة كافية �إع�سار املدين،
و�إذا �أطلق �سراح املدين بعد ثبوت �إع�سارهفيجوز
�إعادة القب�ض عليه وحب�سه متى ثبت للمحكمة
�أنه �أ�صبح قادر ًا على الوفاء باحلكم ما مل يكن
الوفاء قد مت ب�أية و�سيلة �أخرى من و�سائل تنفيذ
الأحكام.
• �إذا طلب املدين من حمكمة التنفيذ �أو حمكمة
املو�ضوع وقف تنفيذ احلكم بغر�ض ا�ستئنافه
�إذا كان ميعاد اال�ستئناف فيه ما يزال قائم ًا،
فيجوز للمحكمة التي تبا�شرتنفيذ احلكم �أن
ت�أمر بوقفه ملدة منا�سبة ي�ست�صدر خاللها من
املحكمة املطعون �أمامها يف احلكم �أو من املحكمة
التي �أ�صدرته بح�سب الأحوال �أمر ًا بوقف
تنفيذ احلكم حتى يف�صل يف الطعن وذلك طبق ًا
للأو�ضاع وال�شروط املقررة يف القانون فيما
يتعلق ب�ضمان تنفيذ احلكم �أو �إلغائه.
• �إذا نازع املدين �أو الغري يف املبلغ املحكوم به،
ف�إن حمكمة التنفيذ �أو حمكمة املو�ضوع هي
التي تخت�ص بالف�صل يف جميع منازعات
التنفيذ املو�ضوعية والوقتية �أي ًا كانت قيمتها،
وهذه املنازعة التوقف ال�سري يف التنفيذ ما مل
تر املحكمة لأ�سباب كافية ومعقولة الأمر بوقف
التنفيذ حتى يف�صل يف تلك املنازعة.
• ويف الفقه الإ�سالمي فقد ذكر الفقهاء �أن املنقول
" النقود حمل احلق" �إما �أن يكون حا�ضر ًا
يف يد املدين ،ويف هذه احلالة تكفي الإ�شارة
�إليه ،و�إن مل يكن حا�ضر ًا ب�إح�ضاره �إن �أمكن
ث ّم الإ�شارة �إليه  ،فلو تعذر �إح�ضاره ؛ ف�إما �أن
يذهب القا�ضي بنف�سه �أو ينتدب من يراه.40
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خامتة البحث
احلمد لله رب العاملني وال�صالة وال�سالم
على �أ�شرف املر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله
و�صحبه و�سلم.
وبعد ،،،
		
تناول هذا البحث مفهوم �أوامر الأداء
وطبيعتها و�شروطها اخلا�صة بطبيعة احلق الوارد
على �أوامر الأداء  ،وطريقة �إثباتها  ،واملحكمة
املخت�صة ب�إ�صدار هذه الأوامر  ،و�إجراءات نظر
دعوى �أوامر الأداء  ،و�إ�صدار �أوامر الأداء �أو
امتناع املحكمة عن �إ�صدارها  ،وتنفيذ �أوامر الأداء
وحجيتها .
وقد تو�صل الباحث �إىل �أهم النتائج
والتو�صيات التالية :
�أو ًال  :النتائج:
من �أهم النتائج التي تو�صل لها هذا
البحث:
�	/1إن الهدف من ت�شريع �أوامر الأداء هو ت�سهيل
الإجراءات للطرف الدائن القت�ضاء حقه يف
مواجهة املدين بعد ثبوت هذا احلق بالكتابة
و�إخطار املدين بالوفاء.
�	/2إن حمل دعوى �أمر الأداء يف الت�شريع
ال�سوداين تقت�صر على املطالبة بالنقود فقط
والتي تكون حمددة النوع واملقدار  ،بخالف
بع�ض الت�شريعات املقارنة التي تو�سعت يف
حمل هذه الدعوى .
�	/3إن طبيعة رفع دعوى �أمر الأداء يف الت�شريع
ال�سوداين �إجبارية  ،وذلك يف حالة توافر
�شروطها التي حددها القانون بخالف بع�ض
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الت�شريعات املقارنة التي جتعل رفعها من قبل
الدائن اختياري ًا.
ثاني ًا  :التو�صيات :
�	/1إتاحة الفر�صة للمدين يف ا�ستئناف �أمر الأداء
وفق درجات التقا�ضي املن�صو�ص عليها
قانون ًا ،وذلك لأن ا�ستئناف �أمر الأداء �أمام
حمكمة اال�ستئناف مبا�شرة وب�صورة نهائية
فيه ت�ضييق لدرجات التقا�ضي مما ي�ؤدي �إىل
خلل يف قواعد العدالة.
�	/2إلغاء طريق التظلم من املدين �أمام املحكمة
التي �أ�صدرت الأمر  ،وذلك لأن هذهاملحكمة
قد ت�صر على ر�أيها  ،واالكتفاء بطريق الطعن
�أو اال�ستئناف.
�	/3أن تكون هنالك فر�صة للمتظلم �إذا مل
يح�ضراجلل�سة الأوىل لنظر التظلم �إذا كانت
له �أ�سباب ًا كافية ومقنعة لغيابه.
فهر�س امل�صادر واملراجع
�أو ًال  :القر�آن الكرمي
ثاني ًا  :كتب الفقه الإ�سالمي :
 .1القوانني الفقهية  .ابن جزي  .دار �إحياء الكتب
العربية  .القاهرة .
 .2تب�صرة احلكام  .ابن فرحون اليعمري .
املطبعة ال�شرقية .القاهرة .
 .3معني احلكام  .للطرابل�سي  .مطبعة م�صطفى
البابي احللبي  .ط ثانية 1393 ،ه ـ ـ 1973م .
ثالث ًا  :كتب القانون :
�	.4أ�صول املرافعات .د� .أحمد م�سلم  .ط 1971م.
دار الفكر .م�صر .
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 .5املرافعات املدنية والتجارية .د� .أحمد �أبو
الوفا .دار النه�ضة العربية  .ط1982م.
 .6املوجز يف مباديء القانون املدين .د .وجدي
راغب .م�صر .دار النه�ضة العربية .ط1977م.
 .7الو�سيط يف قانون الق�ضاء املدين .د.فتحي وايل
 .ط1981. 2م .دار النه�ضة العربية  .القاهرة .
�	.8أوامر الأداء  .د .عبد احلميد و�شاحي  .ط
1958م.من�ش�أة دار املعارف.الإ�سكندرية.
� .9سلطة القا�ضي الوالئية  .د .عبد البا�سط
جميعي .دار النه�ضة العربية  .ط1980م.
 .10قواعد املرافعات .حممد الع�شماوي وعبد الوهاب
الع�شماوي  .معهد البحوث والدرا�سات العربية 1957.م.
 .11قواعد تنفيذ الأحكام .د.رمزي �سيف  .مطبعة
جامعة القاهرة  .ط1969م .
 .12نظرية الأحكام يف قانون املرافعات املدنية .د�.أحمد
�أبو الوفا.ط1965م .القاهرة  .دار الفكر.
 .13نظرية البطالن يف القانون املدين .د .فتحي
وايل  .دار النه�ضة العربية  .القاهرة .
 .14التنفيذ اجلربي .د.فتحي وايل  .دار النه�ضة
العربية  .مطبعة جامعة القاهرة والكتاب
اجلامعي .ط1991م.
 .15املرافعات املدنية والتجارية .د .عبد املنعم
ال�شرقاوي .القاهرة  .ط1950م .مطابع دار
الكتاب العربي .م�صر.
 .16الو�سيط يف القانون املدين .د .عبد الرزاق ال�سنهوري
 .ط1956م .دار الفكر.القاهرة  .ط 1964م.
 .17قانون الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م.
الدعوى � .أ .د .حممد ال�شيخ عمر  .ط
اخلام�سة .اخلرطوم .
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 .18قانون الإجراءات املدنية الإ�سالمي ال�سوداين
معلق ًا عليه  .د .حممد �شتا �أبو�سعد .مطبعة
جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي 1405 .هـ
ـ ـ ـ ــ1985م  ،ط الأوىل.
 .19قانون الإجراءات املدنية ال�سوداين بني التحليل
والتطبيق " درا�سة مقارنة" ،د.حيدر �أحمد
دفع الله  ،ط الأوىل1414،هـ ـ ـ 1994م.
 .20قواعد التقا�ضي يف القانون املدين  .موالنا
رم�ضان على حممد  .ط الأوىل  .اخلرطوم.
 .21الو�سيط ففي �شرح قانون املرافعات املدنية
والتجارية  .رمزي �سيف  .القاهرة .الهيئة
العامة ل�شئون املطابع الأمريية  .ط1969ـ ـ ـ
1970م.
 .22قواعد املرافعات املدنية والتجارية .د� .أمينة
النمر  .مطبعة جلنة الت�أليف والرتجمة  .ط
1951م.
رابع ًا  :كتب اللغة:
 .23القامو�س املحيط  ،للفريوز�آبادي  .م�ؤ�س�سة
احللبي للتوزيع والن�شر  .القاهرة .
 .24ل�سان العرب  .ابن منظور  .م�ؤ�س�سة الت�أريخ
العربي  .بريوت  .ط1992 . 2م.
 .25خمتار ال�صحاح  .الرازي  .حتقيق حممود
خاطر  .مكتبة لبنان  .بريوت  .ط1995م.
 .26املعجم الو�سيط �.إبراهيم م�صطفى و�آخرون.
حتقيق جممع اللغة العربية  .دار الدعوة .
القاهرة .
خام� ًسا  :القوانني:
 .27قانون الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م " تعديل
2016م .
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�	-1أ�ستاذ م�شارك ،كلية ال�شريعة ( مدين) جامعة القر�آن الكرمي وت�أ�صيل العلوم.
 -2الأمايل �،أبو القا�سم عبد الرحمن بن �إ�سحاق الزجاج ،مكتبة بريوت  ،ط1981م ،
ج� ،1ص.241
 3القامو�س املحيط  ،للفريوز�آبادي  .م�ؤ�س�سة احللبي للتوزيع والن�شر  .القاهرة.
ج�1ص . 1815ل�سان العرب  .ابن منظور  .م�ؤ�س�سة الت�أريخ العربي  .بريوت .
ط1992 . 2م.ج �14ص ، 34خمتار ال�صحاح  .الرازي  .حتقيق حممود خاطر .
مكتبة لبنان  .بريوت  .ط1995مج�.1ص ، 11املعجم الو�سيط �.إبراهيم م�صطفى
و�آخرون .حتقيق جممع اللغة العربية  .دار الدعوة  .القاهرة .ج�1ص.11
 -4القامو�س املحيط  ،للفريوز�آبادي .ج�1ص.1921
 -5خمتار ال�صحاح  .الرازي .ج�.1ص.11
 -6معني احلكام  .للطرابل�سي  .مطبعة م�صطفى البابي احللبي  .ط ثانية 1393 ،هـ ـ ـ
1973م �.ص.244
 -7تب�صرة احلكام  .ابن فرحون اليعمري .املطبعة ال�شرقية .القاهرة ،القوانني الفقهية
�.ص .534ابن جزي  .دار �إحياء الكتب العربية  .القاهرة �.ص.187
 -8معني احلكام  .للطرابل�سي  .مطبعة م�صطفى البابي احللبي �.ص.248
�	-9أ�صول املرافعات .د� .أحمد م�سلم  .ط 1971م  .دار الفكر .م�صر�.ص.587
 -10الو�سيط يف قانون الق�ضاء املدين .د.فتحي وايل  .ط1981. 2م .دار النه�ضة
العربية  .القاهرة �.ص.934
 -11املرافعات املدنية والتجارية .د� .أحمد �أبو الوفا .دار النه�ضة العربية  .ط1982م.
�ص.652
�	-12أوامر الأداء  .د .عبد احلميد و�شاحي  .ط 1958م .من�ش�أة دار املعارف.الإ�سكندرية.
�ص.15
 -13املوجز يف مباديء القانون املدين .د .وجدي راغب م�صر .دار النه�ضة العربية
.ط1977م�.ص.389
 -14قواعد املرافعات .حممد الع�شماوي وعبد الوهاب الع�شماوي  .معهد البحوث
والدرا�سات العربية 1957 .م�.ص.467
 -15املرافعات املدنية والتجارية .د .عبد املنعم ال�شرقاوي .القاهرة  .ط1950م .مطابع
دار الكتاب العربي .م�صر�.ص.462
 -16املوجز يف مباديء القانون املدين .د .وجدي راغب�.ص.391
 -17الو�سيط يف �شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية  .رمزي �سيف .القاهرة .الهيئة
العامة ل�شئون املطابع الأمريية .ط1969م ـ 1970م �.ص  ، 431املوجز يف مباديء
القانون املدين .د .وجدي راغب �.ص� ،395سلطة القا�ضي الوالئية .د .عبد البا�سط
جميعي .دار النه�ضة العربية  .ط1980م�.ص.58
 -18قواعد املرافعات املدنية والتجارية  .د� .أمينة النمر  .مطبعة جلنة الت�أليف والرتجمة.
ط 1951م�.ص.397
 -19الو�سيط يف �شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية  .رمزي �سيف�.ص ، 439
املوجز يف مباديء القانون املدين .د .وجدي راغب �.ص� ،395سلطة القا�ضي
الوالئية .د .عبد البا�سط جميعي�.ص.62
�	-20أوامر الأداء  .د .عبد احلميد و�شاحي.25.
 -21نظرية البطالن يف القانون املدين .د .فتحي وايل  .دار النه�ضة العربية  .القاهرة .
�ص.165
 -22الو�سيط يف قانون الق�ضاء املدين .د.فتحي وايل�.ص.939

 -23انظر ب�سط ًا يف ذلك . :قانون الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م  .الدعوى � .أ .د .حممد
ال�شيخ عمر  .ط اخلام�سة .اخلرطوم .ج�.1ص  53ومابعدها. ،قانون الإجراءات
املدنية الإ�سالمي ال�سوداين معلق ًا عليه  .د .حممد �شتا �أبو�سعد .مطبعة جامعة
القاهرة والكتاب اجلامعي 1405 .هـ ـ 1985م  ،ط الأوىل .ج�.1ص 103وما
بعدها ،قواعد التقا�ضي يف القانون املدين  .موالنا رم�ضان على حممد  .ط الأوىل.
اخلرطوم � .ص 23وما بعدها  ،قانون الإجراءات املدنية ال�سوداين بني التحليل
والتطبيق " درا�سة مقارنة" ،د.حيدر �أحمد دفع الله  ،ط الأوىل1414،هـ ـ ـ 1994م ،
ج� ،1ص 18وما بعدها.
 -24املرافعات املدنية والتجارية .د .عبد املنعم ال�شرقاوي�.ص.471
 -25قانون الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م  .الدعوى � .أ .د .حممد ال�شيخ عمر.
ج�.1ص 154وما بعدها.
 -26نظرية البطالن يف القانون املدين .د .فتحي وايل�.ص.177
 -27الو�سيط يف �شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية  .رمزي �سيف�.ص ، 552
املوجز يف مباديء القانون املدين .د .وجدي راغب �.ص� ،404سلطة القا�ضي
الوالئية .د .عبد البا�سط جميعي�.ص.69
 -28قواعد املرافعات .حممد الع�شماوي وعبد الوهاب الع�شماوي�.ص.471
 -29راجع املواد (39ـ ــ )55من قانون الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م " تعديل
2016م".
�	-30أ�صول املرافعات .د� .أحمد م�سلم �.ص.476
 -31املوجز يف مباديء القانون املدين .د .وجدي راغب�.ص.418
 -32الو�سيط يف �شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية  .رمزي �سيف �.ص.559
 -33املرافعات املدنية والتجارية .د� .أحمد �أبو الوفا �.ص.667
 -34الو�سيط يف قانون الق�ضاء املدين .د.فتحي وايل�.ص.966
 -35قانون الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م � .إجراءات الطعن والتنفيذ� .أ .د .حممد
ال�شيخ عمر.ط اخلام�سة  ،بريوت  ،لبنان ،مركز ال�صف االلكرتوين ،براج وخطيب،
ج�.2ص45وما بعدها.
 -36تب�صرة احلكام  .ابن فرحون اليعمري� .ص.42
�	-37أ�صول املرافعات .د� .أحمد م�سلم�.ص.481
 -38راجع ب�سط ًا يف ذلك  :قانون الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م  .الدعوى � .أ .د .حممد
ال�شيخ عمر  .ج�.1ص 91وما بعدها  ،قانون الإجراءات املدنية الإ�سالمي ال�سوداين
معلق ًا عليه  .د .حممد �شتا �أبو�سعد.ج�.1ص  145وما بعدها  ،قواعد التقا�ضي يف
القانون املدين  .موالنا رم�ضان على حممد�.ص 44وما بعدها  ،الإجراءات املدنية
ال�سوداين بني التحليل والتطبيق " درا�سة مقارنة" ،د.حيدر �أحمد دفع الله  ،ج،1
�ص 45وما بعدها.
 -39راجع ي ذلك  :قانون الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م  .الدعوى � .أ .د .حممد ال�شيخ
عمر  .ج�.2ص 173وما بعدها  ،التنفيذ اجلربي .د.فتحي وايل  .دار النه�ضة
العربية  .مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي .ط1991م� ،.ص  ،334قواعد
تنفيذ الأحكام .د.رمزي �سيف  .مطبعة جامعة القاهرة  .ط1969م �.ص 234 ،نظرية
الأحكام يف قانون املرافعات املدنية .د�.أحمد �أبو الوفا.ط1965م .القاهرة  .دار
الفكر�..ص.327
)2( -40راجع املواد ( 224وما بعدها يف الباب اخلا�ص بتنفيذ الأحكام يف قانون
الإجراءات املدنية ل�سنة 1983م تعديل 2016م).
 -41تب�صرة احلكام  .ابن فرحون�.،ص ، 577القوانني الفقهية .ابن جزي �.ص.195
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هوام�ش :

م�ستخل�ص البحث
يعترب النقل اجلوي من �أهم و�سائل النقل
�إذ يعد الو�سيلة الأ�سرع للربط بني القارات ونقل
الركاب و�أمتعتهم وب�ضائعهم وي�ساهم يف ازدهار
التجارة وااللتقاء بني ال�شعوب يف وقت �أ�صبح فيه
العامل يقا�س بتطور النقل اجلوي وانت�شار �شبكة
اخلطوط اجلوية العاملة واملنتظمة لتغطي كل بقعة
يف الياب�سة يف زمن �أ�صبحت ال�سرعة هي ال�سمة
البارزة.
ولذلك يعترب مو�ضوع البحث (القانون
الواجب التطبيق على عقد النقل اجلوي) من
املو�ضوعات املهمة واملواكبة والتي حتتاج لبحث
ودرا�سة للإملام ببع�ض املفاهيم والأحكام املتعلقة
مبو�ضوع الدرا�سة ،وكذلك الوقوف على ن�صو�ص
االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية والت�شريعات
الوطنية التي تنظم هذا الأمر ،وقد قمت بتق�سيم هذا
البحث �إىل خم�سة مباحث ،تناولت فيها مو�ضوع
البحث من عدة زوايا ،فبد�أت باملبحث الأول
باحلديث عن تعريف عقد النقل اجلوي ،وتناولت
يف املبحث الثاين خ�صائ�ص النقل اجلوي ،ثم
تعر�ضت يف املبحث الثالث للقانون الواجب التطبيق
على عقد النقل اجلوي ،ثم �أ�شرت يف املبحث الرابع
�إىل وثائق عقد النقل اجلوي ،ثم ا�ستعر�ضت يف
املبحث اخلام�س �آثار عقد النقل اجلوي ،وختمت
البحث بالنتائج والتو�صيات ،و�أخري ًا �أهم امل�صادر
واملراجع.

يعتربالنقل (ركاب – ب�ضائع) مبفهومه
الوا�سع وب�صورة عامة هو من الأ�سا�سيات يف
تطور الدول املتقدمة حيث ميثل الركيزة الوطنية
يف دعامة اقت�صاديات الدول وازدهارها ويظهر
مدى تقدمها وتطورها� ،إذ يتم نقل الركاب
و�أمتعتهم والب�ضائع من مكان �إىل �آخر يف زمن
وجيز ،وي�ساهم �أي�ض ًا يف النواحي االجتماعية
بتبادل الثقافات واملعرفة ،وتفتح الأ�سواق �أمام
منتجات الدول فيما بينها .ويعترب النقل اجلوي ب�أنه
الو�سيلة الأ�سرع للربط بني الدول والقارات بحيث
ي�ساهم يف ازدهار التجارة وااللتقاء بني ال�شعوب
يف وقت �أ�صبح العامل يقا�س بتطور النقل اجلوي
وانت�شار �شبكة اخلطوط اجلوية العاملة واملنتظمة
لتغطي كل بقعة ياب�سة يف زمن �أ�صبحت ال�سرعة
هي ال�سمة البارزة .وت�ساهم املالحة اجلوية بدور
ف ّعال يف التطور االقت�صادي واالجتماعي للدول.
ويعترب القانون اجلوي من �أحدث فروع القانون
جميع ًا ،وهذا مايف�سر اختالف الفقهاء يف تعريفه
وحتديد م�ضمونه.
�أهمية البحث:
يعترب النقل اجلوي �إحدى الدعامات
الأ�سا�سية التي ت�ساهم يف:
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مقدم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
َ
مَْيََرْواْ إِلىَ
قال تعاىل} :أل

َّ
ات
الطيرُِْمَسَّخَر ٍ
ُ َّ هُّ َ َ آَ
ات
ك ليَ ٍ
يِف َجو َّ
يمُْسكُهَّنإِال اللإَِّنيِف ذلِ
السَماءَما ِ
لَقْوميُِّْؤمِن َ
ُون{ (النحل)79 :
ِّ ٍ

• بناء الهيكل االقت�صادي واالجتماعي للدول،
ولقد زادت �أهميته يف الع�صر احلديث
مل�ساهمتها يف تطوير وتنمية خمتلف قطاعات
االقت�صاد القومي وخلق اجلو املنا�سب لتنمية
اال�ستقرار القت�صاديات البالد.
• ال ميكن اال�ستغناء عن دور النقل اجلوي
ودوره املهم يف تقدم الدول اقت�صادي ًا
واجتماعي ًا و�سيا�سي ًا.
• م�ساهمته يف عمليات نقل الركاب والب�ضائع
وت�سهيل التنقل بني الدول وذلك للتبادل
التجاري وتقدمي اخلدمات عرب و�سائل النقل
اجلوي ال�سريعة.
• ي�ساهم يف ن�شر الثقافات وتبادلها عرب الدول
والتوا�صل االجتماعي عرب التنقل ال�سهل
واملمتع.
• �ضمان تنفيذ و�صول الب�ضاعة �أو اخلدمة
بال�صورة املطلوبة وذلك عرب الإجراءات ال�سليمة
التي تت�ضمنها بنود عقد النقل اجلوي.
�أهداف البحث :
يهدف هذا البحث �إىل:
• تر�سيخ مفاهيم و�أهمية النقل اجلوي يف بناء
االقت�صاد القومي لأي دولة ما.
• تتبع التطور اخلدمي يف هذا جمال الركاب
واخلدمات والدور الذي ي�ؤديه النقل اجلوي.
• االرتقاء باخلدمات يف جمال نقل الركاب
والب�ضائع وال�سرعة يف ت�أديتها.
• كذلك م�ساهمته يف التنمية االجتماعية وكيفية
م�ساعدة الإن�سان يف حله وترحاله داخلي ًا
وخارجي ًا.
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�أ�سئلة البحث:
• ما هو عقد النقل اجلوي وما مفهومه
و�أهميته؟
• هل يدرك متلقي اخلدمة النقل اجلوي دوره
يف كيفية�إجراءات عقد النقل اجلوي؟
• ما هو الدور الذي يلعبه الو�سطاء وما مدى
�أهميتهم يف ت�سهيل مهام متلقي اخلدمة
اجلوية من �إجراءات وتبعات النقل الب�ضائع؟
• ما هو الت�أثري االقت�صادي الذي يلعبه دور
النقل اجلوي؟
• ما هو الدور االجتماعي الذي ي�سهم به النقل
اجلوي؟
م�شكلة البحث :
تتمحور م�شكلة هذا البحث حول ت�سهيل
خدمات نقل الركاب والب�ضائع وتوعيتهم بكيفية
الإجراءات املتبعة يف عملية كيفية مواكبة التطور
التكنولوجي وذلك من خالل احلجوزات الإلكرتونية
والتذاكر الإلكرتونية ،وال�ضوابط املتبعة يف حركة
النقل اجلوي ،مما ي�ساعد الراكب �أو العميل يف
العمليات املالحية اجلوية والربوتوكوالت املتبعة
يف الدول واالتفاقيات الدولية.
منهج البحث :
اتبع الباحث يف بحثه هذا املنهج اال�ستقرائي
الو�صفي  ،حيث يوثق البحث للحقب التاريخية
التي مر بها النقل اجلوي ،لإثراء دور املعارف
واملكتبات مبدى �أهمية دور املالحة ،كما مت �سرد
بع�ض النماذج واملراحل من املراجع والدرا�سات
ال�سابقة له ،وبيان �أوجه مدى الدور الذي ي�ؤديه
النقل اجلوي.
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هيكل البحث :
يتكون هذا البحث من مقدمة و�أربعة
مباحث وخامتة على النحو التايل :
• املبحث الأول :مفهوم عقد النقل اجلوي
وخ�صائ�صه
• املبحث الثاين :القانون الواجب التطبيق على
عقد النقل اجلوي
• املبحث الثالث :وثائق عقد النقل اجلوي
• املبحث الرابع� :آثار عقد النقل اجلوي
• خامتة البحث  :وت�شتمل على �أهم النتائج
والتو�صيات وقائمة املراجع وامل�صادر.
املبحث الأول
مفهوم عقد النقل اجلوي وخ�صائ�صه
ميتاز عقد النقل اجلوي بعدة خ�صائ�ص
متيزه عن عقود النقل الأخرى وهي ما �سوف
ا�ستعر�ضه يف املطالب التالية:
املطلب الأول
الطابع الر�ضائي لعقد النقل اجلوي
يعترب عقد النقل اجلوي من العقود
الر�ضائية� ،أي التي يتم انعقادها مبجرد تالقي
القبول بالإيجاب وتطابقها ،ي�ستوي يف ذلك �أن يرد
حمل العقد على نقل الأ�شخا�ص �أو الب�ضائع2.
وال يغري من الطبيعة الر�ضائية لهذا العقد
قيام الناقل اجلوي بتحرير وثيقة النقل وت�سليمها
ل�صاحب ال�ش�أن� ،سواء �أكانت هذه الوثيقة تذكرة
ال�سفر �أم بطاقة الأمتعة �أو وثيقة ال�شحن� ،إذ ال
ت�أثري لهذه الوثيقة على عقد النقل الذي يتم �إبرامه
دون ما حاجة �إىل �إفراغه يف قالب �شكلي معني،
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و�إمنا ينح�صر دورها يف كونها �أداة لإثبات العقد
وم�ضمونه3.
و�إذا كانت اتفاقية وار�سو ل�سنة 1929م
ت�شرتط على الناقل ت�سليم الراكب تذكرة �سفر
حتى ي�ستطيع التم�سك ب�أحكامها ،ف�إن هذه التذكرة
ال �ش�أن لها بانعقاد العقد� ،إمنا ينح�صر دورها يف
كونها �أداة لإثبات العقد وم�ضمونه ،غري �أن ذلك ال
يعني �ضرورة �إثبات العقد بالكتابة ،بل يجوز �إثباته
عند عدم وجودها بكافة طرق الإثبات ،حيث ن�صت
اتفاقية وار�سو على ذلك �صراح ًة وقررت �أن عدم
وجود وثيقة النقل �أو عدم انتظامها �أو �ضياعها ال
ي�ؤثر على وجود عقد النقل وال على �صحته ،بل يقي
العقد خا�ضع ًا لأحكامه4.
يتميز عقد النقل اجلوي بعدة خ�صائ�ص
وهي كالآتي :
 .1الر�ضائية .
 .2ال�صفة التجارية .
 .3االلتزام للجانبني .
� .4صفة الإذعان .
 .5االعتبار ال�شخ�صي .
 .1الر�ضائية:
يعترب النقل اجلوي من العقود الر�ضائية
التي يتم انعقادها مبجرد تالقي الإيجاب والقبول
دون احلاجة �إىل �إفراغه يف �شكل معني .كما تق�ضي
القاعدة العامة ب�أن يكون هذا الر�ضا �صادر عن
�إرادة حرة واعية خالية من العيوب التي ت�شوبها.
فالر�ضائية هنا كما هي يف عقد النقل البحري
للب�ضائع .فكونه عقدا ر�ضائيا ،فان ذلك يتحقق
بتوافر الأركان الثالثة الالزمة للإنعقاد كما هو فى
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العقود البحرية والتي هي الر�ضا واملحل وال�سبب.
فالر�ضا كما مت �شرحه �أعاله� ،أما املحل (�أي حمل
عقد النقل اجلوي للب�ضائع)  ،فمحلة هو ال�شيء
الذي يلتزم الناقل بنقلة بالطائرة من مطار القيام
�إىل مطار الو�صول.
والبد من توافر ال�شروط العامة يف هذا
املحل  ،وهي :
� .1أن يكون ال�شيء موجودا �أو قابل الوجود.
� .2أن ال يكون حمظور ًا .
	�إذن فالرتا�ضي الذي ين�صب على حمل
غري معني وال قابل للتعيني ال يعترب الرتا�ضي
منتجا ،بينما لو ورد علي املحل دون تعني الأجرة
�أو التطرف �إليها  ،فيمكن القول هنا بان الر�ضا
منتج ولو �أن الأجرة مل تعني  ،لأنها ال تعد حمال
للعقد  ،فهي حمل اللتزام ناجت من العقد بعد �إبرامه
والذي ميثل التزام املر�سل ب�سدادها �إىل الناقل ،
وميكن تعيني (�أي الأجرة) وفقا للقواعد العامة يف
�أجر املثل ,والنتفاء نيه التربع يف �أعمال ال�شركات
اخلا�صة بالطريان باعتبار �أعمالها من الأعمال
التجارية .
حيث ال يكون النقل اجلوي لها �إال عمال
مبقابل  ،مهما اتخذ من �شكل هذا املقابل .
	�أما من ناحية ال�سبب يف عقد النقل
اجلوي �أي (ال�سببية)  ،فال�سبب مفرت�ض يف كل
عقد وم�شروع مامل يثبت العك�س � ،أي �أن ال�سبب
هو الذي يحتمه التعامل التجاري اخلا�ص بنقل
الب�ضاعة جوا دون ال�س�ؤال عن ال�سبب يف �إبرام
العقد .كما نالحظ يف �أعمال امل�صارف حيث
تخ�صم الأوراق التجارية دون �أن ت�س�أل عن ال�سبب
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وت�صرف ال�شيكات امل�سحوبة عليها دون �أن ت�س�أل
عن ال�سبب  ،حيث لو الزمنا امل�صارف بالتحقق من
ال�سبب ملا متكنت من �أداء �أعمالها  ،فكيف احلال
يف النقل اجلوي املتميز ب�سرعة الأداء.
 .2ال�صفة التجارية:
يعترب عقد النقل اجلوي من الأعمال
التجارية بالن�سبة للناقل متي مت النقل على �سبيل
املقاولة بغ�ض النظر عن ال�شخ�ص القائم به � ،سواء
كان فرد ًا �أم �شركة �أم �شخ�ص ًا من �أ�شخا�ص القانون
العام � .أما الن�سبة للطرف الأخر �أى ال�شاحن فان
العقد يعترب �أي�ضا جتاريا متى كان هذا الطرف
تاجرا  ،وتعلق النقل ب�أعمال جتارية  ،تطبيقا لفكرة
الأعمال التجارية بالتبعية  ،ويفرت�ض دائما تعلق
النقل ب�ش�ؤون جتارة التاجر �إىل �أن يثبت العك�س.
 .3الإلزام للجانبني:
كما هو يف عقد النقل البحري للب�ضائع ،
فهو عقد ملزم للجانبني ويرتب التزامات يف ذمة كل
من طرفني  ،فليزم الناقل باملحافظة على الب�ضاعة
التي ا�ستلمها من ال�شاحن (املر�سل ) وت�سليمها �إىل
املر�سل �إليه ،ويلتزم ال�شاحن بدفع الأجرة .
� .4صفة الإذعان :
كذلك كما هو فى عقد النقل البحري
للب�ضائع حيث �أن ال�شاحن ال ي�ستطيع مناق�شة
�شروط عقد النقل اجلوي  ،ذلك �أن �شركات النقل
تعر�ض �شروطها املطبوعة على الكافة وهي �شروط
واحدة وال تقبل املناق�شة فيها  ،والنقل اجلوي
يعترب من املرافق العامة التى ال غنى للنا�س عنها,
ومن هنا يعترب عقد النقل اجلوي من عقود الإذعان
الن الطرف الآخر يذعن ويقبل ب�شروط الناقل .
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 .5االعتبار ال�شخ�صي :
	�إن عقد النقل اجلوي ال يعترب قائما على
االعتبار ال�شخ�صي يف كل �صورة بل غاية ما يقال
�أن يت�ضمن نوعا من االعتبار ال�شخ�صي واملتمثل
ببع�ض اال�ستثناءات التي ميكن �أن يرف�ض الناقل
�إبرام العقد مع ال�شاحن ،التي تتعلق بطبيعة النقل
بالطائرات وهذه :
 .1الطاقة اال�ستيعابية للطائرة حمدودة  .حيث ال
يجوز لل�شاحن �أن يلزم الناقل اجلوي بقبول
ال�شحن عندما تغطي الطاقة اال�ستيعابية للطائرة
�أو غالبيتها العظمي ،ففي هذه احلالة يحق للناقل
�أن يرف�ض �إلزام العقد معه .
 .2يكون الناقل اجلوي ملزما بالرف�ض عندما ال تتالئم
طبيعة ال�شحنة مع النقل بالطائرات ,ويف هذه
احلالة على الناقل �إعطاء ال�سبب املربر للرف�ض .
املطلب الثاين
ال�صفة التجارية لعقد النقل اجلوي
يعترب عقد النقل اجلوي من الأعمال
التجارية بالن�سبة للناقل اجلوي متى مت النقل على
�سبيل املقاولة .وال�شرط �أن يتم النقل يف �صورة
مقاولة� ،أي �سبيل التكرار واالحرتاف� ،أما �إذا
با�شر �أحد الأ�شخا�ص عملية النقل اجلوي عر�ض ًا،
فال يعترب العقد جتاري ًا بالن�سبة له ،ولو تقا�ضى عن
هذه العملية �أجر ًا ،ومقاولة النقل تعد جتارية بغ�ض
النظر عن �شخ�ص القائم به� ،أي �سواء كان فرد ًا �أو
�شركة� ،أو �شخ�ص ًا من �أ�شخا�ص القانون العام5.
ويكون عقد النقل اجلوي جتاري ًا بالن�سبة
للناقل �إذا كان حمرتف ًا �أعمال النقل على �أ�سا�س
م�شروع جتاري� ،أما عملية النقل املنفردة فال تعد
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جتارية �إذا متت يف غري هذه ال�شروط ،وال يكون
النقل اجلوي ذا �صفة جتارية بالن�سبة للم�سافر �أو
املر�سل �إال �إذا كان تاجر ًا وكان النقل حا�ص ًال يف
�سبيل جتارته6.
املطلب الثالث
�صفة الإذعان
يعترب عقد النقل اجلوي من عقود الإذعان،
لأن الطرف الآخر يذعن ويقبل ب�شروط الناقل ،وال
يقبل املناق�شة فيها و�شركات النقل تعر�ض �شروطها
املطبوعة على الكافة وهي �شروط واحدة 7.فال ي�سع
الراكب �أو املر�سل �إال �أن يقبل تلك ال�شروط يف هذه
احلالة �إذعان ًا 8.ونتيجة لذلك ي�ستطيع القا�ضي التخفيف
من ال�شروط التع�سفية �أو �إبطالها حر�ص ًا على م�صلحة
الطرف املذعن ،هذا بالإ�ضافة �إىل تف�سري ن�صو�ص
العقد عند ال�شك مل�صلحة الطرف املذعن �أي�ض ًا.
واعتبار النقل اجلوي من عقود الإذعان ال
يجرده من طبيعته الر�ضائية� .9صحيح �أن الطرف
املذعن يكون يف مركز �ضعيف ،ال ميكنه من
الوقوف على قدم امل�ساواة مع الناقل ،غري �أن هذا
ال ي�ؤدي �إىل القول بتعيب ر�ضا املتقاعد مع الناقل
لأن امل�ساواة املطلقة بني املتعاقدين تكاد تكون �أمر ًا
م�ستحي ًال .10ورغم و�ضوح �صفة الإذعان يف عقد
النقل اجلوي �إال �أنه كغريه من العقود يتم انعقاده
مبجرد تالقي الإدارتني وتطبيقاتها.
املطلب الرابع
تعريف النقل اجلوي
ال يختلف عقد النقل اجلوي عن غريه
من عقود النقل الأخرى �سوى من ناحية و�سيلة
تنفيذه وعلى ذلك يعرف بكونه ذلك االتفاق الذي
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يتعهد مبقت�ضاه �شخ�ص يدعى (الناقل) يف مواجهة
�شخ�ص �آخر يدعى (امل�سافر) �أو (املر�سل) بنقله
�أو بنقل �أمتعته �أو ب�ضاعته من مكان �إىل �آخر،
خالل مدة معينة بوا�سطة الطائرة وذلك لقاء �أجر
حمدد11.
وعقد النقل اجلوي قد يكون داخلي ًا وقد
يكون خارجي ًا ،ويكون داخلي ًا �إذا مت ب�أ�سره داخل
احلدود الإقليمية لدولة واحدة ،مثال ذلك النقل
الذي يتم بني اخلرطوم وبورت�سودان� ،شريطة �أن
تتم جميع مراحل الرحلة داخل �إقليم ال�سودان
و�إال فقد النقل طابعه الداخلي .وتختلف امل�صادر
القانونية لعقد النقل اجلوي تبع ًا ملا �إذا كان النقل
داخلي ًا �أو دولي ًا .والأحكام القانونية التي حتكم
عقد النقل اجلوي الداخلي جند م�صدرها يف
القانون الوطني مع االلتزام مبا جاء يف االتفاقيات
الدولية12.
ويكت�سب النقل اجلوي ال�صفة الدولية متى
جتاوز تنفيذه احلدود الإقليمية للدولة الواحدة.
فتتم �إجراء الرحلة الدولية بني دولتني على الأقل،
ولذلك يربز �أكرث من نظام قانوين يحكم عملية
النقل ،فكان من ال�ضروري توحيد القواعد املنظمة
له ،للق�ضاء على تعدد الأنظمة القانونية التي قد
حتكمه ،ومت هذا التوحيد مبقت�ضى اتفاقية وار�سو
ل�سنة 1929م 13،غري �أن هذه االتفاقية و�ضعت
�شروط ًا معينة للنقل الذي يخ�ضع لأحكامها ،ف�إذا مل
تتوفر هذه ال�شروط ،ف�إن �أحكام االتفاقية ال تنطبق
عليه رغم �أنه يظل حمتفظ ًا بطابعه الدويل14.
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املطلب اخلام�س
عقد النقل اجلوي عقد �شخ�صي
يعترب عقد النقل اجلوي من عقود االعتبار
ال�شخ�صي ،فتذكرة ال�سفر (الراكب) هي تذكرة
�شخ�صية ال يحق ملن �صدرت با�سمه �أن يتنازل عنها
لغريه و�إال عد يف حكم امل�سافر خل�سة وال تكون
�شركة الطريان م�سئولة عنه .15كما يعترب عقد نقل
الأ�شخا�ص عقد �شخ�صي بالن�سبة للناقل� ،إذ يتعني �أن
يقوم الناقل الذي �أ�صدر تذكرة ال�سفر للراكب ب�إمتام
عملية النقل املتفق عليها .هذا وعلى ال�صعيد العملي
جند �أن �شركات الطريان حتتفظ بحقها يف حتويل
الركاب �إىل �شركات �أخرى يف حالة تعذر نقلهم على
طائراتها ب�سبب عطل �أ�صابها �أو يف �أوقات الذروة،
وذلك بعد �أن تقوم بفتح التذاكر ال�صادرة عنها على
ال�شركة التي �سوف تقوم بالنقل ويرتتب على ذلك
نقل امل�سئولية من �شركة �إىل �أخرى� .أما بالن�سبة
لعقد نقل الب�ضائع ف�إن العقد يكون �شخ�صي ًا بني
�أطرافه وهما الناقل وال�شاحن ،وال يقدح يف هذه
ال�صفة وجود طرف �آخر وهو املر�سل �إليه �أو �إمكانية
تداول خطاب ال�شحن ،بني �أ�شخا�ص كرث16.
وفرق البع�ض بني النقل اجلوي املنتظم
وغري املنتظم واعتربوا النقل اجلوي املنتظم يقدم
خدمات النقل للجمهور ب�صفة مو�ضوعية وبال
اعتبارات �شخ�صية وي�ستعمل طائرات نقل عامة
مفتوحة للجمهور بال متييز ،ويكت�سب �صفة املرفق
العام ،وهذا ال ي�ستطيع الناقل االمتناع عن �إبرام
عقد النقل مع راغب ال�سفر �أو مر�سل الب�ضاعة �إال
بعذر مقبول ،كحاالت ال�سكر واملر�ض املعدي� ،أو
�إذا كانت الأ�شياء حمل النقل ذات طبيعة خطرة
جملة كلية ال�شريعة  -العدد الثاين  -رم�ضان 1438هـ  /يونيو 2017م

تهدد �أمن الطائرة و�سالمتها17.

	�أما الناقل اجلوي غري املنتظم فال ت�أخذ
عمليات النقل التي يقوم بها �صفة املرفق العام
لأن الرحالت ال تكون للجمهور بال متييز ،و�إمنا
تتم كل رحلة مبوجب اتفاق خا�ص مع الناقل ،ويف
هذا النوع من النقل يحق للناقل رف�ض طلب النقل،
�إعما ًال ملبد�أ �سلطان الإدارة ور�ضائية العقود.
ومن خالل ما ذكر نخل�ص �إىل �أن عقد النقل
اجلوي ال يعترب قائم ًا على االعتبار ال�شخ�صي يف
كل �صوره ،بل غاية ما يقال �أنه يت�ضمن نوع ًا من
االعتبار ال�شخ�صي يتمثل يف عدم �إمكان الراكب
التنازل عن تذكرة �سفره �إىل �شخ�ص �آخر بغري
موافقة الناقل ،كما يظهر هذا االعتبار ال�شخ�صي
كذلك يف حالة النقل بالطلب18.
املبحث الثاين
القانون الواجب التطبيق على
عقد النقل اجلوي
	�إن اتفاقية (فر�سوفيا) ل�سنة 1929م 19مل
تق�ض نهائي ًا على م�شكلة تنازع القوانني يف مو�ضوع
النقل اجلوي ،لأنها مقت�صرة على الدول املن�ضمة
�أو امل�صدقة عليها دون غريها .ف�ض ًال عن ذلك ف�إن
نطاق تطبيق هذه االتفاقية ال ي�شمل حتى بالن�سبة
لأطرافها ،كل �أنواع النقل اجلوي الدويل ،بل فقط
ما حددته و�أ�شارت �إليه �أحاكم هذه االتفاقية.
هذا و�أن اتفاقية (فر�سوفيا) مل تبحث يف
جميع م�سائل النقل اجلوي ،فقد اخت�صرته على
تنظيم بع�ض �أحكامه وذلك فيما يتعلق بوثائق
النقل ،وم�سئولية الناقل ،وهنالك م�سائل كثرية مل
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تتعر�ض لها االتفاقية وتركت دون بحث ،مما يف�سح
املجال لتنازع القوانني ب�ش�أنها ،وذلك مثل احلديث
عن تعريف ال�ضرر القابل للتعوي�ض ،وبيان
الأ�شخا�ص الذين لهم احلق يف طلب التعوي�ض،
ومفهوم رابطة ال�سببية20.
وتثور م�شكلة حتديد القانون والواجب
التطبيق� ،سواء �أكان متعلق ًا بامل�سائل التي مل
تتطرق �إليها االتفاقية ،عندما يكون النقل خا�ضع ًا
لها �أو كان متعلق ًا بالقانون الواجب التطبيق على
عقد النقل ب�أكمله عندما يكون النقل خارج ًا عن
نطاق �أحكام االتفاقية.
وتربز م�شكلة تنازع القوانني يف النقل
اجلوي ،كلما تدخل عن�صر �أجنبي على العالقة
مو�ضع النزاع ،ك�أن يبد�أ النقل يف دولة وينتهي
يف دولة �أخرى ،وتقع احلادثة يف �إقليم دولة ثالثة،
ويكون الناقل من رعايا دولة رابعة ،وقد يكون
امل�سافر �أو ال�شاحن من رعايا دولة خام�سة21.
امل�شرع يف خمتلف الدول ي�سن،
جند
ِّ
بجوار القواعد املو�ضوعية التي حتكم العالقات
القانونية الوطنية ،قواعد �أخرى ير�شد بها القا�ضي
�إىل القانون الواجب تطبيقه على عالقة ذات عن�صر
امل�شرع غريبة يف الواقع عن جماالت
�أجنبي يعتربها ِّ
العالقات القانونية التي �سن قانونه الوطني لتنظيمها،
وهي ما تعرف بقواعد الإ�سناد ،لكونها ت�سند العالقة
مو�ضوع البحث �إىل قانون معني ،هي التي ت�شري
القانون الواجب التطبيق ،وقد يكون هذا القانون هو
قانون القا�ضي ،وقد يكون قانون ًا �أجنبي ًا ،وال ي�ستبعد
القانون الأجنبي �إال �إذا كانت �أحكامه خمالفة للنظام
العام يف الدولة الناظرة يف النزاع.
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	�أما النقل اجلوي الداخلي فيخ�ضع لقانون
الدولة التي يح�صل النقل يف �إقليمها ،فنجد يف
ال�سودان �أن القانون الواجب التطبيق على عمليات
النقل اجلوي التجاري الداخلي فيحكمها القانون
الوطني والتي ينظمها قانون الطريان املدين
ال�سوداين النفاذ ل�سنة 1999م .واللوائح والأوامر
ال�صادرة مبوجبه.
قد �أو�ضحت ذلك املادة (�/1/3أ)( :تطبق
�أحكام هذا القانون على الطريان املدين يف �إقليم
الدولة مبا يف ذلك املطارات املدنية وطائرات قوات
اجلمارك وال�شرطة).22
وتطبق �أحكام القانون ال�سوداين مبا ال
يتعار�ض مع االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة والتي
ان�ضمت �إليها الدولة23.
كما ينظم القانون الوطني عمليات النقل
اجلوي والأ�شغال اجلوية الداخلية التي يقوم بها
م�شغل طائرة م�سجلة يف الدولة ،مثل عمليات النقل
اجلوي التجاري الدويل وعمليات اال�ستغالل اجلوي
يف الداخل ،وح�صر قانون الطريان املدين ال�سوداين
ل�سنة 1999م احلق يف النقل التجاري اجلوي
الداخلي على ال�شركات الوطنية ومنع ال�شركات
الأجنبية �أن متار�س عمليات النقل داخل �إقليم الدولة،
�إال �أنه ا�ستثنى الطائرات التي حتمل ترخي�ص ًا من
الهيئة العامة للطريان املدين للعمل داخل �إقليم الدولة
متى ما اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك24.
	�أما بالن�سبة للنقل الدويل غري اخلا�ضع
لأحكام اتفاقية (فر�سوفيا) ف�إن قاعدة الإ�سناد
يف قانون القا�ضي الناظر بالنزاع ،تتوىل حتديد
القانون الواجب التطبيق� ،أما بالن�سبة للم�سائل
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التي مل تتطرق �إليها �أحكام اتفاقية (فر�سوفيا)
يف النقل اجلوي الدويل اخلا�ضع لأحكامها ،ف�إنه
يتبع ب�ش�أنها �أحكام القواعد العامة يف الدولة التي
يقت�ضي تطبيق قانونها على النزاع املعرو�ض25.
وجند �أن القانون التجاري املغربي �أحال
الف�صل ( )138من مر�سوم املالحة اجلوية على �أن
القانون التجاري حيث ن�ص على ما يلي «قواعد
ظهري  9رم�ضان  12.1331غ�شت  1913املكون
للقانون التجاري املتعلقة بالنقل الربي واملائي
قابلية التطبيق على النقل اجلوي).
وقد نظم القانون التجاري املحال عليه،
عقد النقل يف الق�سم ال�سابع حتت عنوان «يف عقد
النقل واملكاري) وذلك يف الف�صول � 64إىل 107
وبعد تعديل القانون التجاري ال�صادر يف 1913
مبقت�ضى مدونة التجارة يف 1996م فقد �أ�صبح
عقد النقل منظم ًا يف الكتاب الرابع الق�سم ال�ساد�س
حتت عنوان عقد النقل ،وذلك يف الف�صول من 443
�إىل  486من مدونة التجارة.
ويراعي �أن هذه الف�صول املحال يف القانون
اجلوي ال تطبق على عقد النقل اجلوي �إذا مل توجد
ن�صو�ص جوية خا�صة وهو ما �أخذه الف�صل 140
من مروم املالحة اجلوية26.
املبحث الثالث
وثائق عقد النقل اجلوي
تختلف وثائق النقل اجلوي باختالف
ما �إذا كان النقل متعلق ًا بالأ�شخا�ص �أو الأمتعة
�أو الب�ضائع .ويطلق عليها م�ستند النقل اجلوي
ويق�صد به جمموعة امل�ستندات التي تتم مبوجبها
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عملية النقل التجاري اجلوي وهي تذكرة ال�سفر،
وبطاقة الأمتعة ،ووثيقة ال�شحن اجلوي و�سوف
�أتناولها يف املطالب التالية:
املطلب الأول
تذكرة ال�سفر
يلتزم الناقل اجلوي ب�إ�صدار م�ستند نقل
فردي �أو جماعي للركاب ويدون فيه البيانات
الأ�سا�سية التي تو�ضح مراحل النقل و�أطراف
العقد وذلك وفق ًا لن�ص اتفاقية مونرتيال ل�سنة
1999م� .27أي �أن الناقل يلتزم ب�إ�صدار تذكرة
ال�سفر ويجوز �أن ت�صدر تذكرة فردية لكل �شخ�ص
على حدا �أو جماعية �إن دعا الأمر ذلك ،كما ي�شرتط
�أن يو�ضح يف التذكرة نقطة القيام والو�صول وا�سم
الراكب ،كما يجب �أن ت�شتمل التذكرة على بيان
يو�ضح �أن هذا النقل نقل دويل يخ�ضع لأحكام
اتفاقية مونرتيال من حيث حتديد م�سئولية الناقل
يف الإ�صابة �أو الوفاء28.
	�أما اتفاقية (فر�سوفيا) ل�سنة 1929م
املعدلة بربتوكول (الهاي) ل�سنة 1955م فقد ن�صت
يف املادة (( 29)3عند نقل امل�سافرين ينبغي ت�سليم
تذكرة �سفر ت�شتمل على:
�أ -بيان نقاط االنطالق.
ب�	-إذا كانت نقاط االنطالق واملق�صد واقعة يف
�أرا�ضي دولة �سامية متعاقدة واحدة وكان
مقرر ًا وجود حمطة �أو �أكرث يف �أرا�ضي دول
�أخرى� ،إ�شارة �إىل مثل هذه املحطات.
ج�	-إ�شارة تبني �أنه يف حال قيام م�سافرين برحلة
تت�ضمن مق�صد ًا نهائي ًا �أو حمطة واقعة يف
بلد غري بلد االنطالق ميكن �إخ�ضاع نقلهم
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لأحكام اتفاق فر�سوفيا الذي يحدد ب�صورة
عامة م�سئولية الناقل يف حاالت (الوفاة �أو
ال�ضرر اجل�سماين ويف حاالت فقدان �أو تلف
الأمتعة).
تكون تذكرة ال�سفر دلي ًال على وجود عقد
النقل و�شروطه حتى �إثبات العك�س وال ي�ؤثر عدم
وجود التذكرة �أو عدم نظاميتها �أو فقدانها على
وجود �أو �صحة عقد النقل الذي يبقي خا�ضع ًا
للقواعد املن�صو�ص عليها يف هذا االتفاق بيد �أنه
ال يحق للنقل الذي يقبل م�سافر ًا دون �أن ت�سلم �إليه
تذكرة �سفر �أو دون �أن تت�ضمن البطاقة الإ�شارة
املن�صو�ص عنها يف الفقرة (-1ج) من هذه املادة �أن
تذرع ب�أحكام املادة ( )22من هذه االتفاقية وتعترب
تذكرة ال�سفر دلي ًال على عقد النقل و�شروطه ،حتى
�إثبات العك�س وال ي�ؤثر على قيام عقد النقل �أو
�صحته عدم وجود تذكرة ال�سفر �أو عدم �صحتها �أو
�ضياعها بل يظل الناقل خا�ضع ًا للأحكام املن�صو�ص
عليها يف هذه االتفاقية.
على �أنه �إذا قبل الناقل م�سافر ًا دون �أن
يحمل تذكرة �سفر� ،أو كانت التذكرة ال تت�ضمن
الإ�شارة �إىل �أن النقل يخ�ضع لأحكام اتفاقية
فر�سوفيا التي حتدد م�سئولية الناقل اجلوي يف
حاالت الوفاة �أو ال�ضرر اجل�سماين ،فلي�س للناقل
�أن يتم�سك ب�أحكام املادة ( )22من هذه االتفاقية
املتعلقة بتحديد امل�سئولية 30يوم ال�سفر و�ساعته،
�أما �شروط (الأياتا) 31ف�إنها ت�ضيف �إىل البيانات
الواردة يف االتفاقية البيانات التالية( :ا�سم
امل�سافر ،ثمن التذكرة ،حتديد نفاذها من حيث
الزمان والرحلة املذكورين فيها ،وكذلك تذهب
}{169

�إىل �أن ال�شخ�ص الذي ي�سافر بتذكرة �شخ�ص
�آخر ،دون علم الناقل ،يفقد حقه يف التعوي�ض عن
ال�ضرر الذي ي�صيبه.
	�أما التذكرة الإلكرتونية فهي امل�ستند
الإلكرتوين غري الورقي ت�ستخدم كتذكرة لنقل
الركاب ،وتعد طريقة بديلة لتوثيق عملية بيع
التذاكر حيث يتم �إن�شاء �سجالتها يف قاعدة
البيانات اخلا�صة ،بالناقل امل�صدر لها ،ويتم تخزين
تفا�صيلها �إلكرتوني ًا حيث ميكن الرجوع �إليها يف
�أي وقت ،كما يتم تزويد امل�سافر ب�إي�صال ا�ستالم
بد ًال من التذاكر الورقية العادية ويحتوي هذا
الإي�صال على رقم التذكرة الإلكرتونية وبع�ض
البيانات الأخرى32.
ووفق ًا التفاقية مونرتيال ل�سنة 1999م،
و�شروط (الأياتا) فقد جعل �إ�صدار التذاكر
الإلكرتونية واجب ًا على جميع الناقلني اجلويني
وحدد لها فرتة زمنية وهي اعتبار ًا من مايو 2008م
ينتهي التعامل بالتذكرة الورقية ،و�أ�صبحت جميع
�شركات الطريان العاملية ت�ستخدم التذكرة
الإلكرتونية الورقية ،و�أ�صبحت جميع �شركات
الطريان العاملية ت�ستخدم التذكرة الإلكرتونية
كبديل للتذكرة الورقية� ،إال دول بعينها مازالت
تعمل بالورقة كال�سودان و�إيران33.
وا�ستخدام التذكرة الإلكرتونية له مزايا عدة
�أهمها �إراحة امل�سافر من حمل التذكرة الورقية واحلد
من امل�شاكل التي يواجهها امل�سافرون عند التعامل
بها من �ضياع �أو �سرقة �أو تلف �أو �أخطاء .وكذلك
العائد املادي مقارنة مبا تكلفه التذاكر الورقية،
بالإ�ضافة �إىل �سهولة �إجراء التعديل �أو التغيري
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يف احلجز �آلي ًا ،دون الذهاب �إىل مكاتب الناقل �أو
�إبراز التذكرة الورقية .والتذاكر الإلكرتونية ت�سهل
�إجراءات املغادرة لكل من طريف عقد النقل اجلوي.
وهناك بع�ض العيوب ناجتة عن ا�ستخدام
التذكرة الإلكرتونية ،منها عدم توافر �شبكة
الإنرتنت �أو �أي م�شاكل تطر�أ عليها مما ي�ؤثر على
�إ�صدار التذكرة الإلكرتونية ،وكذلك عدم وجود
بطاقات ائتمان لدى كل امل�سافرين ل�شرائها ،وعدم
�إملام كثري من امل�سافرين بالإنرتنت .وكذلك قد
تت�سبب عدم تطابق البيانات املدخلة �آلي ًا يف �إعاقة
�سفر الركاب �أو ت�أخريهم .و�أخري ًا ف�إن التذكرة
الإلكرتونية تظل مهددة بال�سرقة الإلكرتونية �أو ما
ي�سمى بالقر�صنة الإلكرتونية34.
	�إن النقل اجلوي بالن�سبة للركاب هو من العقود
ذات االعتبار ال�شخ�صي ،فعليه ال يجوز للراكب وفق ًا
ل�شروط (الأياتا) �أن يتنازل عن تذكرة ال�سفر لراكب
�آخر ،و�إن فعل ف�إن املتنازل �إليه يعترب يف حكم امل�سافر
خل�سة وال يلتزم �أمامه الناقل ب�أي التزام35.
املطلب الثاين
بطاقة الأمتعة
تن�ص املادة ( )1/4من اتفاقية فر�سوفيا:
عند نقل الأمتعة امل�سجلة ينبغي ت�سليم بطاقة �أمتعة،
و�إذا مل تكن هذه البطاقة مرفقة بتذكرة ال�سفر طبق ًا
لأحكام الفقرة ( )1من املادة (� )3أو مل تكن تذكرة
ال�سفر تت�ضمنها فيجب �أن ت�شتمل على البيانات
التالية:
�أ -تعيني نقاط االنطالق واملق�صد.
ب� -إذا كانت نقاط االنطالق واملق�صد واقعة يف
�أرا�ضي دولة متعاقدة واحدة .وكان مقرر ًا
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وجود حمطة �أو �أكرث يف �أرا�ضي �أخرى،
تعيني �إحدى هذه املحطات.
ج�	-إ�شارة تبني �أنه �إذا كان النقل يت�ضمن مق�صد ًا
نهائي ًا �أو حمطة يف بلد غري بلد االنطالق ميكن
�إخ�ضاع النقل التفاق فر�سوفيا الذي يحدد
ب�صورة عامة م�سئولية الناقل يف حال فقدان
�أو نق�ص الأمتعة36.
وتعترب بطاقة الأمتعة دلي ًال على عقد النقل
و�شروطه ،حتى �إثبات العك�س ،وال ي�ؤثر على قيام
عقد النقل �أو �صحته وجود بطاقة الأمتعة �أو عدم
�صحتها �أو �ضياعها بل يظل النقل خا�ضع ًا للحكام.
على �أنه �إذا قبل الناقل �أخذ الأمتعة على عاتقه
وحتت �إ�شرافه دون بطاقة �أو كانت بطاقة الأمتعة
ال تت�ضمن البند الذي ي�شري �إىل حتديد م�سئولية
الناقل يف حالة فقدان �أو تلف الأمتعة ،فلي�س للناقل
�أن يتم�سك ب�أحكام هذه االتفاقية37.
وميزت االتفاقية امل�شار �إليها �أعاله بني
الأمتعة امل�سجلة والأمتعة غري امل�سجلة ،فالأمتعة
امل�سجلة هي التي �أعلن الراكب عنها لدى الناقل
وقام بت�سجيلها وتدوين بياناتها يف امل�ستند املعد
لذلك والتي يلتزم الناقل يف حالة �ضياعها �أو
هالكها �أو تلفها بتعوي�ض الراكب على �أ�سا�س
امل�سئولية املو�ضوعية وفق ًا ملا هو من�صو�ص عليه
يف االتفاقية� :أما الأمتعة غري امل�سجلة فهي الأمتعة
التي ال يك�شف الراكب عنها وال يقوم الناقل بتدوين
بياناتها وال ي�صدر لها م�ستند نقل ،و�إذا حدث لها
هالك �أو تلف �أو �ضياع فتكون م�سئوليتها قائمة
على �أ�سا�س اخلط�أ ااملفرت�ض38.
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وقد �أو�ضحت اتفاقية مونرتيال ل�سنة
1999م�( 39:أنه يجوز للناقل �أن يقوم بت�سليم
�صاحب الأمتعة �أي م�ستند عليه بيانات تو�ضح نوع
وعدد الأمتعة وبذلك تكون االتفاقية ،قد منحت هذه
الوثيقة القوة الإثباتية التي كانت ممنوحة للوثائق
الورقية من قبل.
وقد ت�ضمنت ال�شروط العامة (للأياتا)
�أحكام نقل �أمتعة امل�سافر امل�سجلة والبيانات الالزم
ذكرها يف بطاقة الأمتعة .و�أو�ضحت �ضرورة نقل
هذه الأمتعة على نف�س الطائرة التي تقل امل�سافر ،و�إال
فيجب �أن يتم النقل على �أول طائرة ت�سبق �أو تلحق
الطائرة التي تنقل �أو نقلت امل�سافر ،وا�ستلزمت �أن
تكون هذه الأمتعة حمكمة الربط والتغليف ،كما
ا�ستبعدت من تعبري «الأمتعة» الأ�شياء اله�شة �أو
القابلة للتلف ،و�أوراق النقد واحللي والفي�ضات
والقيم ،ون�صت هذه ال�شروط كذلك على �أن ال
يحتوي �أمتعة امل�سافر مواد متفجرة �أو �سوائل �أو
حيوانات حية ،مبا فيها الطيور والزواحف �إال �إذا
وافق عليها الناقل اجلوي ب�شروط منف�صلة40.
املطلب الثالث
وثيقة ال�شحن اجلوي
وهي عبارة عن م�ستند يو�ضح الب�ضاعة
املراد نقلها عن طريق اجلو وعاد ًة يتم حتريرها
بوا�سطة ال�شاحن �إذ �أنه �صاحب الب�ضاعة ويعرف
تفا�صيلها من حيث النوع والوزن والعدد وله
م�صلحة يف �أن ت�صل �إىل ميناء الو�صول وت�سلم
�إىل املر�سل �إليه باحلالة التي مت ت�سليمها بها يف
ميناء املغادرة ،لذا من الأف�ضل والأن�سب �أن يقوم
بتحرير وثيقة ال�شحن اجلوي على �أن تخ�ضع بعد
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ذلك للمراجعة من قبل الناقل والذي يحق له �أن
يت�أكد من �صحة و�سالمة املعلومات التي �أوردها
ال�شاحن يف وثيقة ال�شحن اجلوي41.
ون�صت املادة ( )5من اتفاقية فر�سوفيا
املعدلة على:
 )1يحق لكل ناقل ب�ضاعة �أن يطلب من املر�سل
حترير �سند يدعى «ورقة ال�شحن اجلوي»
وي�سلمه له ويحق للمر�سل �أن يطلب من الناقل
قبول هذا ال�سند.
 )2على �أن عدم وجود هذا ال�سند �أو عدم قانونيته
�أو فقدانه ال ي�ؤثر على وجود مقاولة النقل �أو
�صحتها فتبقى هذه املقاولة خا�ضعة للقواعد
املو�ضوعة يف هذا االتفاق42.
ومبوجب املادة ( )6من االتفاقية امل�شار
�إليه حترر وثيقة ال�شحن اجلوي املتعلقة بالب�ضائع
امل�شحونة يف الطائرة ،من قبل املر�سل على ثالث
ن�سخ �أ�صلية ،واحدة للناقل ويوقعها املر�سل،
والثانية للمر�سل �إليه ويوقعها املر�سل والناقل
وترافق الب�ضاعة والثالثة يوقعها الناقل �إىل املر�سل
بعد ا�ستالم الناقل للب�ضاعة.
وللناقل يف حال تعدد الطرود املنقولة �أن
يطلب من املر�سل �إن�شاء وثيقة �شحن جوي لكل
منهما� ،أو �أن يكتفي بتحرير وثيقة �شحن جوي
واحدة ب�ش�أن جمموعة الطرود 43.ويجوز للناقل
�أن يحرر وثيقة ال�شحن اجلوي للب�ضاعة ويف هذه
احلالة يكون نائب ًا عن ال�شاحن يف هذا العمل .ويف
كل الأحوال يجب �أن ت�شتمل وثيقة ال�شحن اجلوي
على البيانات الكاملة املتعلقة بالب�ضاعة والتي تثبت
ذاتية ونوعية الب�ضاعة و�أو�صافها بحيث ميكن من
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خاللها متييزها عن الب�ضائع الأخرى44.

ويف حالة عدم �إن�شاء وثيقة ال�شحن اجلوي ال يحق
للناقل �أن يتم�سك ب�أحكام االتفاقية املتعلقة بتحديد
امل�س�ؤولية املقررة يف االتفاقية45.
لوثيقة ال�شحن اجلوي وظيفتان هما:
 )1متثل �أداة �إثبات لعقد النقل اجلوي للب�ضائع.
 )2تعترب دليل على ت�سليم الناقل اجلوي للب�ضاعة
امل�شحونة على الطائرة.
	�أي �أنها متثل الب�ضاعة امل�شحونة وذلك
لل�شاحن فقط �إذ متكنه من �أن يت�صرف يف هذه
الب�ضاعة خالل املراحل املختلفة لعملية النقل فيحق
لل�شاحن �أن يطلب من الناقل �أال يقوم بنقل الب�ضاعة
�إذا مل يقم بنقلها من ميناء املغادرة �أو �أن يغري
ميناء الو�صول لها �أو ي�أمر ب�إنزالها يف �أي مطار
�آخر �أي �إجراء �آخر ،وهذه احلقوق مكفولة لل�شاحن
ولكن �شريطة �أن يكون قد قام بكل االلتزامات التي
�أوجبها عليه عقد النقل اجلوي ،و�أولها دفع الأجرة
امل�ستحقة ،كما يتحمل كل النفقات الإ�ضافية التي
تتمخ�ض عن توجيهاته الالحقة و�أال ي�ضر ت�صرفه
ب�أي من ال�شاحنني الآخرين46.
تعترب وثيقة ال�شحن اجلوي حجة يف �إثبات
ما حتتويه من بيانات متعلقة بالب�ضاعة ،ف�إذا كان
النزاع متعلق بني ال�شاحن والناقل فهي تكون قرينة
ب�سيطة لإثبات �إبرام عقد النقل ،وت�سلم الب�ضاعة
بوا�سطة الناقل ثم ت�صبح قرينة قاطعة لإثبات
بيانات وطبيعة الب�ضاعة وكميتها ووزنها وحجمها
متى كان ثابت ًا يف الوثيقة �أن الناقل قد حتقق من
�صحة البيانات الواردة.
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	�أما �إذا كان ا�ستخدام الوثيقة يف نزاع بني
الناقل واملر�سل �إليه �أو �شركة الت�أمني ف�إنها ت�صبح
قرينة كاملة على �صحة البيانات املذكورة فيها عن
نوع وحجم وكمية ووزن الب�ضاعة وخالتها وال
يحق للناقل �أن يثبت عك�س ما هو مدون يف هذه
الوثيقة� ،إذ �أن الوثيقة مت حتريرها �إما بوا�سطة
الناقل �أو يف ح�ضوره وبعد مراجعته لها وتوقيعه
عليها ،وبالتايل فال يحق له �أن يدفع بعدم علمه
وت�أكده من البيانات امل�ضمنة فيها47.
وتناول البع�ض �أن اتفاقية فر�سوفيا مل تقر
وثيقة ال�شحن اجلوي باعتبارها ممثلة للب�ضاعة
بحيث ت�ؤدي حيازتها �إىل حيازة الب�ضاعة نف�سها
كما ي�ؤدي تداولها �إىل انتقال حيازة الب�ضاعة،
وي�ستمد املر�سل �إليه حقوقه من كون ا�سمه مذكور ًا
يف الوثيقة ال ب�سبب حيازته لها .غري �أن بروتوكول
الهاي لعام 1955م املعدل لالتفاقية امل�شار �إليها
قد �أ�ضاف �إىل املادة ( )15من االتفاقية ،فقرة ثالثة
جديدة ،من مقت�ضاها �أنه يجوز �إن�شاء وثيقة �شحن
جوي قابلة للتداول ،ومبعنى �آخر ف�إن هذه الوثيقة
كما تكون ا�سمية ميكن �أن تكن للآمر �أو للحامل،
وطاملا �أن التنازل عن الوثيقة ال ميكن ت�صوره دون
التنازل عن الب�ضاعة امل�شحونة ،في�صبح القول
ب�أنها �أ�صبحت متثل هذه الب�ضاعة ذاتها ،و�أن
احلائز ال�شرعي لوثيقة ال�شحن يعترب من ثم مالك ًا
للب�ضاعة امل�شحونة ويكون له بالتايل حق الت�صرف
بهذه الب�ضاعة48.
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املبحث الرابع
�آثار عقد النقل اجلوي
عقد النقل اجلوي من العقود امللزمة
للجانبني (كما �أ�شرنا �سابق ًا) وبالتايل متى ما انعقد
�صحيح ًا ف�إنه يرتب جمموعة من االلتزامات تقع على
عاتق طرفيه (الناقل من جهة ،وامل�سافر �أو مر�سل
الب�ضاعة من جهة �أخرى) .ولذلك �سوف �أتناول هذا
املبحث يف مطلبني �أولهما نخ�ص�صه لآثار عقد نقل
الأ�شخا�ص والآخر لآثار عقد نقل الب�ضاعة.
املطلب الأول
التزامات الناقل والراكب يف نقل
الأ�شخا�ص والأمتعة
الفرع الأول:
التزامات الناقل:
يلتزم الناقل اجلوي بتنفيذ ما تعهد به �أي
نقل الراكب و�أمتعته بوا�سطة الطائرة �إىل مكان
الو�صول ،ويلتزم الناقل كذلك ب�إي�صال الراكب
�سليم ًا ،هو و�أمتعته ويف امليعاد املتفق عليه49.
ويتفرع عن هذا االلتزام عدة التزامات
�أخرى ،بع�ضها رئي�سي ،والبع�ض الآخر ثانوي،
فااللتزامات الرئي�سية تنح�صر يف التزامني هما:
االلتزام ب�ضمان �سالمة الراكب �أثناء فرتة النقل،
وااللتزام بنقله �إىل املكان الذي يريده دون ت�أخري
وقد تناولت اتفاقية وار�سو هذين االلتزامني يف
املادتني (.50)19-117
	�أما االلتزامات الثانوية ،فهي تلك التي تعد
من م�ستلزمات عقد النقل اجلوي وفق ًا للقانون
والعرف والعدالة .مثل تقدمي الطعام للركاب
وال�سعي على راحتهم خا�صة يف الرحالت الطويلة
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املدى .ومل تتناول اتفاقية وار�سو هذه االلتزامات،
ولذلك تكون املرجعية يف ذلك للقواعد العامة يف
تنازع القوانني لتحديد القانون الواجب التطبيق.
من ناحية �أخرى يلتزم الناقل بنقل �أمتعة
الراكب ،ويق�صد بها الأ�شياء اخلا�صة بالراكب
واملخ�ص�صة ال�ستعمال ال�شخ�ص �أو ال�ضرورية
لراحته ورفاهيته �أثناء الرحلة .وهي التي يت�سلمها
الناقل من الراكب ويحرر بها ا�ستمارة �أمتعة
ويحتفظ بها الناقل �أثناء الرحلة ،ويعيد ت�سليمها
�إىل الراكب يف حمطة الو�صول ويلتزم الناقل بقبول
قدر معني من الأمتعة امل�سجلة دون مقابل وما زاد
عن ذلك يدفع عنه الراكب �أجرة �إ�ضافية ،وال يجوز
للراكب �أن يتنازل عن حقه يف نقل كمية الأمتعة �إىل
راكب �آخر ،لأن هذا احلق �شخ�صي حم�ض ،لكن
يجوز لأفراد الأ�سرة الواحدة �أن يكملوا فيما بينهم
الوزن الإجمايل املباح51.
وبالن�سبة للأمتعة التي ال يح�صل ت�سليمها
الناقل ولكن يحتفظ بها امل�سافر معه فال يوجد
ب�صددها �أي ارتباط بني الناقل وامل�سافر لأن امل�سافر
مل ي�ضع هذه الأمتعة يف حرا�سة الناقل الذي ال يعلم
�شيئ ًا عن وجودها �أو عن �أهمية حمتوياتها ما دام �أن
امل�سافر �آثر �أن تكون الأمتعة املذكورة يف حرا�سته
ومل يتخل للناقل عنها52.
وقد ن�صت ال�شروط العامة (للأياتا) على �أن
الإ�شراف على الأ�شياء التي يحتفظ بها امل�سافر معه
وجب على امل�سافر �شخ�صي ًا ،و�أن الناقل ال يتحمل
امل�س�ؤولية عنها ولو كان تابعوه قد عاونوا على
�شحن هذه الأ�شياء �أو تعريفها �أو �إعادة �شحنها
على طائرات �أخرى.
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الفرع الثاين:
التزامات الراكب:
يلتزم الراكب بدفع �أجرة النقل للناقل
ويح�صل عاد ًة الوفاء بهذه الأجرة قبل ابتداء ال�سفر،
وكذلك يخ�ضع امل�سافر للتعليمات وال�شروط التي
ي�ضعها الناقل .53وهذه الأجرة حت�صل مقدم ًا عند
ت�سليم التذكرة �إىل الراكب ،ويجب على الراكب �أن
يحتفظ بالتذكرة طوال الرحلة ،ومع ذلك �إذا فقدت
من الراكب ،جاز له �أن يطلب من الناقل �إ�صدار
تذكرة �أخرى بد ًال عنها.
وقد و�ضع االحتاد الدويل للنقل (الأياتا)
ال�شروط التي يتبعها امل�سافرون يف النقل اجلوي.
ويلتزم الراكب ثاني ًا بحجز مقعد له على
منت الطائرة ،وذلك نظر ًا ل�ضيق املكان بالطائرات،
وارتباط كل طائرة بحمولة معينة ،ف�إذا �أ�صر الراكب
رغم عدم حجز مكان له على ال�صعود �إىل الطائرة،
ف�إن الناقل �أن مينعه بالقوة من دخول الطائرة متى
�شغلت جميع مقاعدها بالركاب احلاجزين �أو له �أن
يجربه على النزول ،وال يلتزم يف مواجهته ب�أي
تعوي�ض54.
ويتوجب على امل�سافر التقيد مبتطلبات
ال�سفر احلكومية فيح�صل على �سمة اخلروج
والدخول وعلى غريها من امل�ستندات املطلوبة وعليه
�أن يح�ضر املطار يف الوقت الذي يحدده �إليه الناقل،
و�إذا مل يكن ثمة من وقت حمدد ،فعليه �أن يح�ضر
يف وقت يكون كافي ًا لإمتام معامالت ال�سفر55.
ويلتزم الراكب �أخري ًا باحرتام اللوائح
ال�سارية ،على الأخ�ص فيما يتعلق منها ب�إجراء
التفتي�ش اجلمركي واجلوازات واجلن�سية ،وعليه
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احرتام تعليمات الناقل التي حتتم عليه �ضرورة
التواجد يف مطار القيام قبل �إقالع الطائرة بوقت
كاف لإنهاء تلك الإجراءات ،ف�إذا ت�أخر جاز للناقل
ٍ
�أن يرحل دون انتظاره ،لأن امل�صلحة اجلماعية يف
بدء الرحلة يف موعدها� ،أوىل بالرعاية من م�صلحة
راكب واحد متلكئ56.
املطلب الثاين
التزامات الناقل واملر�سل وو�ضع املر�سل
�إليه يف عقد النقل اجلوي للب�ضائع
الفرع الأول:
التزامات الناقل:
يلتزم الناقل ب�إمتام عملية نقل الب�ضاعة عرب
اجلو ،وللوقوف على حمتوى هذا االلتزام البد من تتبع
مراحله� .أي اعتبار من ت�سلمه الب�ضاعة من املر�سل
حتى ت�سليمها �إىل املر�سل �إليه املحدد يف وثيقة ال�شحن
اجلوي .وعلى هذا تق�سم مراحل نقل الب�ضاعة �إىل ثالثة
مراحل ،تبد�أ من ت�سلم الناقل اجلوي للب�ضاعة وتلك
هي املرحلة الأوىل .ثم ت�أتي املرحلة الثانية وهي عملية
النقل ذاتها و�أخري ًا التزام الناقل بت�سليم الب�ضاعة �إىل
املر�سل �إليه يف حمطة الو�صول57.
ونظر ًا لل�صعوبات التي تكتنف ا�ستخدام
الطائرات ،وعاد ًة التعاون بني �شركات الطريان يف
تنفيذ التزاماتها ،ف�إن �شروط (الأياتا) حتتفظ للناقل
باحلق يف �أن ينيب عنه ناق ًال �آخر� ،أو ي�ستعمل طائرة
�أخرى ،كما �أن تلك ال�شروط �أعفت الناقل اجلوي
من االلتزام باملواعيد املحددة يف خطاب النقل �أو
�أية وثائق �أخرى لإمتام عملية النقل.
ولكي ينفذ الناقل التزامه بالنقل ،يتعني عليه ا�ستالم
الب�ضاعة من املر�سل ،و�شحنها على الطائرة ور�صها
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بداخلها ،بطريقة ال ت�ؤثر على توازنها ،ويتعني عليه
كذلك حفظ الب�ضاعة ،و�صيانتها من التلف ،ويبد�أ
هذا االلتزام من وقت ت�سلمه الب�ضاعة �سواء يف مطار
القيام �أو يف خمازنه واملحافظة على الب�ضاعة يكون
ح�سب طبيعتها ،58فتختلف الب�ضائع وفق ًا لذلك
وحتتاج لتجهيز الطائرة وفق ظروف كل ب�ضاعة.
ويلتزم الناقل بالتقيد بالتعليمات املعطاه
له من املر�سل ب�ش�أن الب�ضاعة وي�سلم الب�ضاعة يف
مكان الو�صول �إىل املر�سل �إليه املعني يف وثيقة
الت�أمني اجلوي ويعترب الت�سليم قد مت متى مكن
الناقل املر�سل �إليه من اال�ستالم ،ب�أن �أعطاه امل�ستند
الذي يخوله �إخراج الب�ضاعة من اجلمرك بعد
تخلي�صها من الر�سوم امل�ستحقة .و�إذا تعذر ت�سليم
الب�ضاعة �إىل املر�سل �إليه� ،أما ب�سبب امتناعه عن
ا�ستالمها �أو ب�سبب عدم االهتداء �إليه ،وفقد وجب
على الناقل �إعالم املر�سل بذلك .ويكون للمر�سل
طلب �إعادة الب�ضاعة �إليه ويتحمل يف هذه احلالة
النفقات التي ترتتب على ذلك.
و�إذا مل يبني املر�سل للناقل رغبته يف
الت�صرف يف الب�ضاعة على نحو معني جاز للناقل
�أن يودع الب�ضاعة يف �أحد املخازن على ذمة املر�سل
ويكون خطر هالكها عليه� .أما �إذا كانت الب�ضاعة
مما يخ�شى تلفها جاز للناقل احل�صول من الق�ضاء
على الإذن ببيعها حل�ساب املر�سل59.
الفرع الثاين:
التزامات املر�سل:
االلتزام الأ�سا�سي الذي يلقيه العقد على
عاتق املر�سل هو التزامه بدفع �أجرة النقل ،وال يدخل
يف تلك الأجرة امل�صروفات الإ�ضافية التي يجب �أن
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يدفعها املر�سل يف مقابل خدمات الإيداع والت�أمني،
�أو �أية م�صروفات �أخرى يدفعها الناقل اجلوي �أو
تابعوه وتكون �ضرورة لنقل الب�ضاعة60.
ويتمتع الناقل يف القواعد العامة ببع�ض
ال�ضمانات من �أجل ا�ستيفاء �أجرة النقل �أو املبالغ
التي ت�ستحق له ب�سبب تنفيذ عقد النقل .فمن ناحية
يكون للناقل حق احلب�س على الب�ضاعة املنقولة
وبالتايل االمتناع عن ت�سليمها ملن له احلق يف
ا�ستالمها حلني ا�ستيفاء املبالغ له ،وناحية �أخرى
يعترب الناقل دائن ًا ممتاز ًا يتمتع بالأولوية يف
احل�صول على حقه من ثمن الب�ضاعة يف حالة
احلجز عليها �أو بيعها.
ويلتزم املر�سل بتحرير وثيقة ال�شحن
اجلوي� ،أما �إذا قام الناقل بتحرير هذه الوثيقة
فيفرت�ض �أنه فعل ذلك حل�ساب املر�سل ما مل يثبت
العك�س61.
ويلتزم املر�سل بت�سليم الب�ضاعة املراد نقلها
�إىل الناقل وال يعني ذلك �أن الت�سليم �شرط النعقاد
العقد ،لأن عقد النقل اجلوي عقد ر�ضائي كما �سبق
�أن �أ�شرنا �إليه .وترجع �أهمية التزام املر�سل بت�سليم
الب�ضاعة �إىل �أنه �شرط لتمكني الناقل من البدء يف
تنفيذ التزامه الأ�سا�سي� ،أال وهو نقل الب�ضاعة ،وال
يت�صور هذا التنفيذ ما مل يت�سلم الناقل الب�ضاعة
فع ًال62.
وكذلك يكون املر�سل م�سئو ًال عن �صحة
البيانات والإقرارات املتعلقة بالب�ضاعة والتي
يذكرها يف وثيقة ال�شحن اجلوي ف�إذا ظهر �أن هذه
البيانات والإقرارات غري �صحيحة �أو غري كافية ف�إن
املر�سل يكون م�سئو ًال عن تعوي�ض كل �ضرر ين�ش�أ
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عن ذلك للناقل �أو لأي �شخ�ص �آخر يكون الناقل
م�سئو ًال عنه.
كما يجب على املر�سل �أن يقدم للناقل
املعلومات وامل�ستندات التي تلزم للقيام ب�إجراءات
اجلمرك والبولي�س قبل ت�سليم الب�ضاعة للمر�سل
�إليه ،ويكون املر�سل م�سئو ًال جتاه الناقل عن كل
�ضرر ين�ش�أ له من عدم تقدمي املعلومات وامل�ستندات
املذكورة �أو عدم كفايتها �أو عدم �صحتها �إال �إذا
ثبت خط�أ الناقل �أو تابعيه63.
الفرع الثالث:
حق املر�سل يف توجيه الب�ضاعة والت�صرف بها:
تن�ص املادة ( )12من اتفاقية وار�سو ل�سنة
1929م على �أن( :للمر�سل حق الت�صرف يف
الب�ضاعة �أما ب�سحبها من مطار القيام �أو من مطار
الو�صول ،و�أما بوقفها �أثناء الطريق عند �أي هبوط،
و�أما بطلب ت�سليمها يف مكان الو�صول �أو يف �أثناء
الطريق �إىل �شخ�ص �آخر غري املر�سل �إليه املذكور
يف خطاب النقل اجلوي ،و�أما بطلب �إعادتها �إىل
مطار القيام64.
ويجب على الناقل اجلوي االن�صياع �إىل
�أوامر املر�سل يف هذا اخل�صو�ص ،وقد واجهت
االتفاقية امل�شار �إليها �أعاله احلالة التي يتعذر
فيها على الناقل تنفيذ �أوامر املر�سل� ،أو كان من
�ش�أن تنفيذها �إحلاق ال�ضرر بالناقل ،وباملر�سلني
الآخرين65.
غري �أن هذا احلق ترد عليه بع�ض القيود
ومنها:
�	.1أن يكون املر�سل قد قام بتنفيذ كل االلتزامات
النا�شئة عن عقد النقل.
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�	.2أن يكون تنفيذ �أوامر املر�سل ممكن ًا .ف�إذا كان
تنفيذ �أوامر املر�سل م�ستحي ًال وجب على الناقل
�إخطاره بذلك فور ًا.
�	.3أال يرتتب على تنفيذ �أوامر املر�سل �إحلاق ال�ضرر
بالناقل �أو بغريه من ال�شاحنني الآخرين.
�	.4أن يرد املر�سل للناقل كافة امل�صاريف الناجتة
عن تنفيذ الأوامر �أو التعليمات التي �أ�صدرها.
 .5كذلك ال يلزم الناقل بتنفيذ �أوامر املر�سل ب�صدد
الت�صرف يف الب�ضاعة امل�شحونة �إال �إذا قدم له
املر�سل وثيقة ال�شحن اجلوي امل�سلمة �إليه.
ويحر�ص الناقل عاد ًة على طلب تقدمي هذه
الوثيقة للت�أكد من �أن املر�سل ال يزال �صاحب
احلق يف الت�صرف يف الب�ضاعة.
و�إذا عمل الناقل ب�أوامر املر�سل املتعلقة
بالت�صرف بالب�ضاعة دون �أن يطلب تقدمي الن�سخة
املعطاة له ،فيكون م�سئو ًال عن ال�ضرر الذي قد
يت�سبب عن ذلك لل�شخ�ص الذي بيده وثيقة ال�شحن
اجلوي ب�صورة قانونية ،وال مينع ذلك الناقل من
مالحقة املر�سل66.
الفرع الرابع:
و�ضع املر�سل �إليه:
	�أن القاعدة العامة يف العقود ت�شري �إىل
اقت�صار ما ين�ش�أ عنها من حقوق والتزامات على
املتعاقدين ومن يخلفونهم من خلف وخا�ص ،فال
جتاوز �آثر العقد هذه الطائفة �إىل �شخ�ص �أجنبي
متام ًا عن العقد� .إال �أن قانون املعامالت املدنية
ال�سوداين ل�سنة 1984م ر�أى اخلروج على هذه
القاعدة ،ف�أجاز ان�صراف �آثار العقد �إىل طرف
ثالث يف حالة �أن ينطوي العقد على م�صلحة له،
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�أي �أن لأطراف العقد احلق يف ترتيب حق من
احلقوق مل�صلحة طرف ثالث ولكن ال يجوز �إلزامه
ب�شيء ،وعلى ح�سب العبارات التي �أوردها قانون
املعامالت املدنية ل�سنة 1984م يف املادة (( :)22ال
يرتتب العقد التزام ًا يف ذمة الغري ولكن يجوز �أن
يك�سبه حق ًا)67.
ف�إن االلتزامات واحلقوق النا�شئة عن عقد
النقل تقت�صر على طرفيه (الناقل واملر�سل) غري �أن
عقد نقل الب�ضاعة �أبرم مل�صلحة املر�سل �إليه ،فجعله
يتمكن من اال�ستفادة من احلقوق املتولدة عن العقد
يف مقابل حتمله بااللتزامات النا�شئة عنه ،فيطالب
بت�سليم الب�ضاعة وي�س�أل مقابل ذلك عن دفع الأجرة.
ومتى و�صلت الب�ضاعة �إىل جهة الو�صول،
فقد وجب على الناقل �إعالم املر�سل �إليه بذلك حتى
يح�ضر ال�ستالمها �إال �إذا وجد �شرط يق�ضي بغري
ذلك .ويبقى حق املر�سل �إليه باملطالبة بت�سليمه
الب�ضاعة قائم ًا طاملا �أنه مل يثبت �أن املر�سل قد
ت�صرف بها قبل ح�صول املطالبة .ويكون للمر�سل
�إليه مبجرد و�صول الب�ضاعة �أن يطلب من الناقل
ت�سليمه الن�سخة املخ�ص�صة له عن وثيقة ال�شحن
اجلوي وت�سليمه الب�ضاعة ،ومتى ت�سلم املر�سل
�إليه هذه الن�سخة �أ�صبح �صاحب احلق يف ا�ستالم
الب�ضاعة �أو الت�صرف فيها �أو �إ�صدار التعليمات
ب�ش�أنها ،غري �أن املر�سل �إليه ال يكون له ممار�سة هذا
احلق �إال �إذا وفى احلقوق املطلوبة للناقل وقام بتنفيذ
ال�شروط الواردة يف وثيقة ال�شحن اجلوي68.
	�أحيان ًا تهلك الب�ضاعة �أو يتعذر و�صول
الطائرة للجهة املق�صودة لأي �سبب من الأ�سباب،
وال مينع ذلك من ممار�سة احلقوق املقررة للمر�سل
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�إليه .فيكون للمر�سل �إليه ا�ستعمال حقوقه يف
مواجهة الناقل من الوقت الذي �سلم فيه الناقل
بهالك الب�ضاعة .كذلك تعترب الب�ضاعة بحكم
املفقودة �إذا انق�ضت �سبعة �أيام من التاريخ الذي
كان يجب و�صولها فيه.
وقد �أكد ذلك املادة ( )13الفقرة ( )3من
اتفاقية فر�سوفيا حيث ن�صت على�( :إذا �أقر الناقل
ب�ضياع الب�ضاعة �أو �إذا مل تكن الب�ضاعة قد و�صلت
بعد انق�ضاء �سبعة �أيام من التاريخ الذي كان يجب
و�صولها فيه فريخ�ص للمر�سل �إليه يف �أن يطالب
الناقل باحلقوق الناجتة عن مقاولة النقل).
وقد �أ�شارت الفقرة ( )4من املادة ()12
من االتفاقية امل�شار �إليها �أنه �إذا رف�ض املر�سل �إليه
ا�ستالم الب�ضاعة �أو ا�ستالم الن�سخة املخ�ص�صة له
من وثيقة ال�شحن اجلوي �أو مل يتمكن الناقل من
العثور عليه ،ف�إن املر�سل ي�ستعيد احلق يف الت�صرف
يف الب�ضاعة و�إ�صدار التعليمات ب�ش�أنها69.
اخلامت ـ ـ ــة
نحمد الله ون�ستعينه ون�ستغفره الذي
بنعمته تتم ال�صاحلات وال�صالة وال�سالم على
�سيدنا وقدوتنا حممد بن عبد الله عليه �أف�ضل و�أمت
الت�سليم وعلى �آله و�صحبه �أجمني والتابعني ومن
إح�سان �إىل يوم الدين.
اتبعهم ب� ٍ
نختم هذا البحث:
�أو ًال :النتائج:
 .1تعترب وثيقة ال�شحن اجلوي حجة يف الإثبات
بالن�سبة لعقد النقل اجلوي ملا حتتويه من
بيانات.
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�	.2إن القانون الواجب التطبيق على النقل اجلوي
الدويل يثور لدينا م�شكلة تنازع القوانني ،مما
يجعلنا نحتكم لقواعد الإ�سناد والتي ير�شد بها
القا�ضي �إىل القانون الواجب تطبيقه.
�	.3إن الناقل اجلوي ال يتحمل �أي م�سئولية جتاه
الأمتعة التي يحتفظ بها امل�سافر معه لأنه مل
ي�ضعها يف حرا�سة الناقل.
�	.4إن عقد النقل اجلوي من عقود الإذعان ،على
الرغم من احتفاظه بطبيعته الر�ضائية.
�	.5إنه عقد يقوم على االعتبار ال�شخ�صي،
وهذه اخلا�صية ال توجد يف كثري من عقود
االلتزام.
�	.6إن وثائق عقد النقل اجلوي تختلف باختالف
ما �إذا كان النقل متعلق ًا بالأ�شخا�ص �أو
بالأمتعة �أو الب�ضائع ،ويطلق عليها م�ستند
النقل اجلوي وهي (تذكرة ال�سفر – بطاقة
الأمتعة – وثيقة ال�شحن اجلوي).
ثاني ًا :التو�صيات:
 .1االهتمام بتنظيم النقل اجلوي ومراقبته وو�ضعه
يف الأولويات وذلك داخلي ًا وخارجي ًا.
 .2مراجعة ن�صو�ص الت�شريعات العربية
واالتفاقيات الدولية اخلا�صة بالنقل اجلوي
وتعديلها ملواكبة التطور يف الأحداث العاملية،
والإقليمية.
 .3الت�شديد من اجلزاء املرتتب على الإخالل بعقد
النقل اجلوي.
 .4و�ضع ن�صو�ص و�أحكام تف�صيلية لتحديد
القانون الواجب التطبيق وذلك يف الت�شريعات
العربية واالتفاقيات الإقليمية والدولية.
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 .5نو�صي بتطبيق نظام تذكرة ال�سفر الإلكرتونية
�إجباري ًا وذلك وفق ًا ملا ن�صت عليه اتفاقية
مونرتيال لعام 1999م و�شروط (الأياتا).
� .6ضرورة الن�ص يف جميع الت�شريعات العربية
واالتفاقيات الدولية ذات ال�صلة على بطالن
�شروط الإعفاء �أو التخفيف من امل�سئولية
(االتفاقية) وذلك رفع ًا للظلم وحتقيق ًا للعدالة.
 .7املراقبة واملراجعة الدورية ل�شركات الطريان
ومدى تقيدها ب�شروط ال�صالحية وعدم
الإخالل بالأمن وال�سالمة ،وذلك حتى ن�ضمن
�سالمة الراكب و�أمتعته والب�ضائع من كل
�سوء ،وتقدمي خدمات �أف�ضل.
قائمة امل�صادر واملراجع
�أو ًال :القر�آن الكرمي.
 .1د .ح�سني حميو� ،أ�ستاذ القانون البحري
واجلوي ،قانون الطريان( ،املالحة اجلوية –
النقل اجلوي – احلوادث اجلوية) على �ضوء
هوام�ش :

.2

.3

.4

.5

الت�شريع اللبناين ،اجلامعة اللبنانية ،الطبعة
الثانية1992 ،م ،بدون نا�شر� ،ص.202
وليد ال�صكر ،القانون البحري واجلوي،
القانون اخلا�ص ،منتديات حق القانونية،
�ص ،1وكذلك :القانون البحري واجلوي ،د.
هاين حممد �صالح عبد الرحيم ،د� .إ�سراء
جا�سم حممد العمران� ،ص.16
د .عا�شور عبد اجلواد�،أ�ستاذ القانون التجاري
واجلوي ،موجز القانون اجلوي ،جامعة
القاهرة ،دار النه�ضة العربية ،ط1992م،
�ص.79
د .م�صطفى �إبراهيم �أحمد عريبي ،القانون
اجلوي (الطريان التجاري ،النقل اجلوي)
وفق ًا لالتفاقيات الدولية وقانون الطريان املدين
ال�سوداين ل�سنة 1999م ،مطبعة جامعة النيلني،
اخلرطوم ،الطبعة الأوىل2002 ،م� ،ص.140
العقد والإرادة املنفردة ،د� .أباذر الغفاري
ب�شري ،الطبعة الأوىل1996 ،م� ،ص. 121

�	-1أ�ستاذ م�ساعد – كلية القانون جامعة اجلزيرة>
 -2منتديات ،عامل القانون ،على الإنرتنت ،عقد النقل اجلوي.
 -3املحامي د .ح�سن حميو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.203 - 202
 -4د .عا�شور عبد اجلواد ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.92
 -5املرجع ال�سابق� ،ص.93
 -6املحامي د .ح�سن حميو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.203
 -7د .عا�شور عبد اجلواد ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.94
 -8املحامي د .ح�سن حميو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.203
 -9الإنرتنت ،موقع عامل القانون ،عقد النقل اجلوي ،مرجع �سبق ذكره.
 -10املحامي د .عا�شور عبد اجلواد ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.95
 -11قانون الطريان( ،املالحة اجلوية – النقل اجلوي – احلوادث اجلوية) على �ضوء
الت�شريع اللبناين ،د .ح�سني حميو� ،أ�ستاذ القانون البحري واجلوي ،اجلامعة
اللبنانية ،الطبعة الثانية1992 ،م ،بدون نا�شر� ،ص.202
 -12وليد ال�صكر ،القانون البحري واجلوي ،القانون اخلا�ص ،منتديات حق القانونية،
�ص ،1القانون البحري واجلوي ،د .هاين حممد �صالح عبد الرحيم ،د� .إ�سراء جا�سم
حممد العمران� ،ص.16
 -13اتفاقية وار�سو 1929م ،التي نظمت �أحكام النقل اجلوي للب�ضائع.
 -14موجز القانون اجلوي ،د .عا�شور عبد اجلواد� ،أ�ستاذ القانون التجاري واجلوي،
جامعة القاهرة ،دار النه�ضة العربية ،ط1992م� ،ص.79

�	-15أنظر املادة ( )2/3من ال�شروط اخلا�صة لنقل الأ�شخا�ص ال�صادرة من االحتاد
الدويل للنقل اجلوي (الأياتا).
 -16القانون اجلوي (الطريان التجاري ،النقل اجلوي) وفق ًا لالتفاقيات الدولية وقانون
الطريان املدين ال�سوداين ل�سنة 1999م ،د .م�صطفى �إبراهيم �أحمد عريبي ،مطبعة
جامعة النيلني ،اخلرطوم ،الطبعة الأوىل2002 ،م� ،ص.125-124
 -17د .عا�شور عبد اجلواد ،مرجع �سابق� ،ص.96
 -18نف�س املرجع ال�سابق� ،ص.97
 -19اتفاق (فر�سوفيا) املعقود لتوحيد بع�ض القواعد املتعلقة بالنقل اجلوي الدويل
واملعدلة بربوتوكول الهاي ل�سنة 1955م.
 -20املحامي د .ح�سن حميو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.205-204
 -21املرجع ال�سابق� ،ص.205
 -22املادة (�/1/3أ) من قانون الطريان املدين ال�سوداين ل�سنة 1999م.
 -23نف�س املرجع ال�سابق ،املادة (.)1/4
 -24القانون اجلوي (الطريان التجاري ،النقل اجلوي) وفق ًا لالتفاقيات الدولية وقانون
الطريان املدين ال�سوداين ل�سنة 1999م ،د .م�صطفى �إبراهيم �أحمد عريبي ،مطبعة
جامعة النيلني ،اخلرطوم ،الطبعة الأوىل2002 ،م� ،ص.140
 -25د .ح�سن حميو ،مرجع �سابق� ،ص.205
�	-26أ .عائ�شة ف�ضيل ،م�سئولية الناقل بني الت�شريع املغربي واالتفاقيات الدولية ،ر�سالة
لنيل دبلوم الدرا�سات العليا يف القانون اخلا�ص ،جامعة احل�سن الثاين عني ال�شق،
كلية العلوم القانونية واالقت�صادية واالجتماعية اجلامعية ،الدار البي�ضاء ،ال�سنة
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الدرا�سة 1997-1998م� ،ص.19
 -27املادة ( )3من اتفاقية مونرتيال املتعلقة بتوحيد بع�ض قواعد و�أحكام النقل اجلوي
ل�سنة 1999م.
 -28د .م�صطفى �إبراهيم �أحمد عريبي ،مرجع �سابق� ،ص.143
 -29املادة ( )3 ،2 ،1من اتفاقية فر�سوفيا ل�سنة 1929م ،املتعلقة بتوحيد بع�ض القواعد
املتعلقة بالنقل اجلوي الدويل ،واملعدلة بربوتوكول (الهاي) ل�سنة 1955م.
 -30د .ح�سن حميو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.208
 -31االحتاد الدويل للنقل اجلوي.
 -32د .م�صطفى �إبراهيم �أحمد عريبي ،مرجع �سابق� ،ص.143
 -33نف�س املرجع� ،ص.144
 -34نف�س املرجع ال�سابق� ،ص.148-147
 -35د .ح�سن حميو ،مرجع �سابق� ،ص.209
 -36املادة ( )4اتفاقية فر�سوفيا 1929م ،املعدلة بربوتوكول الهاي ل�سنة 1955م.
 -37د .ح�سن حميو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.209
 -38د .م�صطفى �إبراهيم �أحمد عريبي ،مرجع �سابق� ،ص.149
 -39املادة ( )2/3من اتفاقية مونرتيال املتعلقة بتوحيد بع�ض قواعد و�أحكام النقل
اجلوي ل�سنة 1999م.
 -40د .ح�سن حميو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.210
 -41د .م�صطفى �إبراهيم �أحمد عريبي ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.151
 -42املادة ( )5من اتفاقية فر�سوفيا ل�سنة 1929م ،واملعدلة بربوتوكول الهاي ل�سنة
1955م.
 -43د .ح�سن حميو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.210
 -44د .م�صطفى �إبراهيم �أحمد عريبي  ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.151
 -45د .ح�سني حميو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.211

 -46د .م�صطفى �إبراهيم �أحمد عريبي ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.154
 -47املرجع ال�سابق� ،ص.155
 -48د .ح�سن حميو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.212
 -49املرجع ال�سابق� ،ص.213
 -50د .عا�شور عبد اجلواد ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.105
 -51د .عا�شور عبد اجلواد ،املرجع ال�سابق� ،ص.106
 -52د .ح�سن حميو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.214
 -53املرجع ال�سابق� ،ص.215
 -54د .عا�شور عبد اجلواد ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.107
 -55د .ح�سن حميو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.215
 -56د .عا�شور عبد اجلواد ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.107
 -57د .ح�سن حميو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.216
 -58د .عا�شور عبد اجلواد ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.109
 -59د .ح�سن حميو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.217-216
 -60د .عا�شور عبد اجلواد ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.111-110
 -61د .ح�سن حميو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.217
 -62د .عا�شور عبد اجلواد ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.212
 -63د .ح�سن حميو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.218
 -64املادة ( )12من اتفاقية وار�سو ل�سنة 1929م.
 -65د .عا�شور عبد اجلواد ،مرجع �سبق ذكره.113-112 ،
 -66د .ح�سن حميو ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.219
 -67العقد والإرادة املنفردة ،د� .أباذر الغفاري ب�شري ،الطبعة الأوىل1996 ،م� ،ص.121
 -68د .ح�سن حميو ،مرجع �سابق� ،ص.220
 -69د .ح�سن حميو ،املرجع �سابق� ،ص.220
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