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يضم هذ العدد من السلسلة ملخصات األبحاث اآلتية:
١- اإلدخال والتدخل يف نظام املرافعات الرشعية ..........................................

إعداد/حممد بن عيل بن أمحد الودعاين الدورسي
إرشاف/ د. نارص بن حممد اجلوفان

٢- أحكام جريمة املعاكسة فـي النظام السعودي ........................................
إعداد/حممد بن رزق اهللا بن حممد السلمي

إرشاف/ أ د. عبداهللا بـن إبراهيم الطريـقـي

٣- تعدد درجات التقايض .....................................................................
إعداد/ضاحي بن عيل بن سعود العثامن

إرشاف/ د.عارف بن صالح العيل

٤- اخلبري ندبه ومسؤولياته وحقوقه يف نظام املرافعات الرشعية ....................
إعداد/عبدالرمحن بن عبداإلله الدورسي

إرشاف/ د. محزة بوستان محزة

٥- دعو اإلعسار يف الفقه والنظام السعودي ....................................
إعداد/عبدالرحيم بن إبراهيم املحيذيف

إرشاف/ د. نارص بن حممد اجلوفان

٦- حسن النية وأثره يف العقوبة التعزيرية ........................................
إعداد/حسن بن هندي بن حممد اهلندي العامري

إرشاف/ د. سعود بن حممد البرش
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٨- اإلثبـات الرقمـي .........................................................................
إعداد/عبداهللا بن صالح اللحيدان

إرشاف/د. عبدالرمحن السند

٩- أحكام التظهري التأميني ..................................................................
إعداد/فارس بن الحق بن مزيد السلمي

إرشاف/ د. رضا متويل وهدان

١٠- أحكام رأس مال الرشكة املسامهة .......................................................
إعداد/عبدالرمحن بن حميسن بن عبدالرمحن املحيسن

إرشاف/ د. رضا متويل وهدان

١١- اجلريمة الصحفية وعقوبتها ............................................................
إعداد/مهدي بن عامش سليامن الشمري

إرشاف/ د يوســف اخلضــري

١٢- مواعيد إجراءات اإلثبـات يف نظـام املرافعـات الشـرعية .........................
إعداد/عبدالرمحن بن محد بن إبراهيم اجلنيدل

إرشاف/ د. فيصل بن زميان الرميان
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٧-إثبات جرائم تقنية املعلومات ............................................................
إعداد/حسن بن رجب بن حسن الزهراين

إرشاف/ د. رضا متويل وهدان
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ــه أمجعــني؛  ــه وصحب ــي بعــده وآل احلمــد هللا رب العاملــني و الصــالة والســالم عــىل مــن ال نب
أمابعــد:

ــن  ــاين م ــدار الث ــم اإلص ــاء) أن هتديك ــعودية (قض ــة الس ــة القضائي ــة العلمي ــرس اجلمعي في
ــة املعهــد العــايل للقضــاء بجامعــة اإلمــام حممــد بــن  ــة مــن مكتب ملخصــات األبحــاث القضائي

ســعود اإلســالمية.
ــع  ــلت جلمي ــد أرس ــا ق ــام إهن ــة، ك ــاءة عالي ــا بكف ــة وتلخيصه ــا بعناي ــم انتقاؤه ــي ت والت
األعضــاء املشــرتكني يف اجلمعيــة بالربيــد اإللكــرتوين، وقــد رغبنــا يف إخراجهــا يف سلســلة 

ــا. ــدة منه ــام للفائ ــدارات تتمي إص

سائلني اهللا تعاىل للجميع التوفيق والسداد.
واحلمد هللا رب العاملني

كلمة رئيس جملس اإلدارة

 رئيس جملس إدارة
اجلمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)

أ.د. عبدالرمحن بن سالمة املزيني
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احلمــد هللا رب العاملــني وصــىل اهللا وســلم وبــارك عــىل نبينــا حممــد وعــىل آلــه وصحبــه ومــن 
اتبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن. أمــا بعد :

ــارة عــن  ــة"، وهــي عب فهــذا هــو العــدد الثــاين مــن "سلســة ملخصــات األبحــاث القضائي
ــاً . (١٢) بحث

وهــي مــن إنجــازات ( جلنــة امللخصــات القضائيــة ) و التــي كان هدفهــا تلخيــص مــا هــو 
موجــود يف مكتبــة املعهــد العــايل للقضــاء مــن بحــوث تكميليــة ورســائل دكتــوراه ذات عالقــة 
بنشــاط اجلمعيــة رغبــة يف تســهيل االنتفــاع هبــذه الكنــوز وإيصاهلــا إىل املســتفيدين بأكــرب قــدر 

ممكــن .

واهللا تعاىل أسال أن جيزي القائمني عىل هذا العمل خرياً .
ــا عــىل إنجــازه بجميــع مراحلــه  ــا يف هــذا املــرشوع ويعينن ــارك لن كــام أســأله ســبحانه أن يب

عــىل أكمــل حــال و أن جيعلــه خالصــاً لوجهــه الكريــم آمــني 
  وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني .

مقدمة

 كتبه 
رئيس جلنة امللخصات القضائية 

 د. عبد العزيز بن سليامن بن عيل الغسالن 
٨/٦  /١٤٣٤هـ
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اإلدخال والتدخل يف نظام املرافعات الرشعية
( دراسـة مقارنـة )

بحث تكمييل لنيل درجة املاجستري يف السياسة الرشعية من املعهد العايل للقضاء

إعداد الطالب:
حممد بن عيل بن أمحد الودعاين الدورسي

إرشاف: 
د. نارص بن حممد اجلوفان
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خطة البحث:
التمهيد.

املبحث األول: التعريف بمفردات العنوان.
.املبحث الثاين: مرشوعية الدخول يف الدعو

.املبحث الثالث: سبب نشوء طلب اإلدخال والتدخل يف الدعو
الفصل األول

اإلدخال يف الدعو بطلب اخلصم وأحكامه، وفيه أربعة مباحث:
املبحـث األول: اإلدخـال يف الدعـو بطلـب اخلصم, يف النظـام وموقف الفقه من ذلـك واملقارنة 

بينهـام, وفيه ثالثـة مطالب:
املطلب األول: اإلدخال يف الدعو بطلب اخلصم يف النظام.

املطلب الثاين: اإلدخال يف الدعو بطلب اخلصم يف الفقه.
املطلب الثالث: املقارنة بني الفقه والنظام يف اإلدخال يف الدعو بطلب اخلصم.

املبحـث الثـاين: الشـخص الـذي يصـح إدخالـه يف الدعـو, يف النظـام وموقـف الفقه مـن ذلك 
واملقارنـة بينهـام, وفيـه ثالثـة مطالب:

املطلب األول: الشخص الذي يصح إدخاله يف الدعو يف النظام.
املطلب الثاين: الشخص الذي يصح إدخاله يف الدعو يف الفقه.

.املطلب الثالث: املقارنة بني الفقه والنظام يف الشخص الذي يصح إدخاله يف الدعو
املبحـث الثالـث: إحضـار املدخل يف الدعـو, يف النظـام وموقف الفقه مـن ذلك واملقارنـة بينهام, 

مطالب. ثالثـة  وفيه 
املطلب األول: إحضار املدخل يف الدعو يف النظام.

املطلب الثاين: إحضار املدخل يف الدعو يف الفقه.
.املطلب الثالث: املقارنة بني الفقه والنظام يف إحضار املدخل يف الدعو

املبحـث الرابـع: وقـت احلكـم يف موضـوع طلـب اإلدخـال, يف النظـام وموقـف الفقه مـن ذلك 
واملقارنـة بينهـام، وفيـه ثالثـة مطالب:

املطلب األول: وقت احلكم يف موضوع طلب اإلدخال يف النظام.
املطلب الثاين: وقت احلكم يف موضوع طلب اإلدخال يف الفقه.
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املطلب الثالث: املقارنة بني الفقه والنظام يف وقت احلكم يف موضوع طلب اإلدخال.
الفصل الثاين

اإلدخال بطلب املحكمة وأحواله وطريقة احلضور له، وفيه ثالثة مباحث:
املبحـث األول: اإلدخـال بطلـب املحكمـة وأحوالـه, يف النظام وموقـف الفقه من ذلـك واملقارنة 

بينهـام, وفيه ثالثـة مطالب:
املطلب األول: اإلدخال بطلب املحكمة وأحواله يف النظام.

املطلب الثاين: اإلدخال بطلب املحكمة وأحواله يف الفقه.
املطلب الثالث: املقارنة بني الفقه والنظام يف اإلدخال بطلب املحكمة وأحواله.

املبحـث الثـاين: طريقـة احلضـور لإلدخـال بطلـب املحكمـة, يف النظـام وموقـف الفقه مـن ذلك 
واملقارنـة بينهـام, وفيـه ثالثـة مطالب:

املطلب األول: طريقة احلضور لإلدخال بطلب املحكمة يف النظام.
املطلب الثاين: طريقة احلضور لإلدخال بطلب املحكمة يف الفقه.

املطلب الثالث: املقارنة بني الفقه والنظام يف طريقة احلضور لإلدخال بطلب اإلحكام.
املبحـث الثالـث: الفـرق بـني اإلدخـال بطلـب املحكمة من تلقـاء نفسـها أو بناء عـىل طلب أحد 

اخلصـوم, يف النظـام وموقـف الفقـه من ذلـك واملقارنة بينهـام, وفيه ثالثـة مطالب:
املطلـب األول: الفـرق بـني اإلدخـال بطلـب املحكمـة مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء عىل طلـب أحد 

النظام. يف  اخلصـوم 
املطلـب الثـاين: الفـرق بـني اإلدخـال بطلـب املحكمـة مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء عىل طلـب أحد 

الفقه. يف  اخلصـوم 
املطلـب الثالـث: املقارنـة بـني الفقـه والنظـام يف الفـرق بـني اإلدخـال بطلـب املحكمة مـن تلقاء 

نفسـها أو بنـاء عـىل طلـب أحـد اخلصوم.
الفصل الثالث

التدخل يف الدعو: أنواعه ورشوطه وطريقة رفعه، وفيه ثالثة مباحث:
املبحـث األول: أنـواع التدخـل, يف النظـام وموقـف الفقـه مـن ذلـك واملقارنـة بينهـام, وفيـه ثالثة 

لب: مطا
املطلب األول: أنواع التدخل يف النظام.

املطلب الثاين: أنواع التدخل يف الفقه.
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املطلب الثالث: املقارنة بني الفقه والنظام يف أنواع التدخل.
املبحـث الثـاين: رشوط التدخـل, يف النظـام وموقـف الفقـه مـن ذلـك واملقارنـة بينهام, وفيـه ثالثة 

مطالب:
املطلب األول: رشوط التدخل يف النظام.

املطلب الثاين: رشوط التدخل يف الفقه.
املطلب الثالث: املقارنة بني الفقه والنظام يف رشوط التدخل.

املبحـث الثالـث: طريقـة رفـع طلـب التدخل, يف النظـام وموقـف الفقه من ذلـك واملقارنـة بينهام, 
مطالب: ثالثـة  وفيه 

املطلب األول: طريقة رفع طلب التدخل يف النظام.
املطلب الثاين: طريقة رفع طلب التدخل يف الفقه.

املطلب الثالث: املقارنة بني الفقه والنظام يف طريقة رفع طلب التدخل.
اخلامتة

وتشتمل أهم النتائج وتوصيات البحث والفهارس.
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التمهيد
املبحث األول: التعريف بمفردات العنوان

املطلب األول
تعريف اإلدخال يف اللغة واالصطالح

اإلدخال يف اللغة: أقرب األلفاظ له (أدخله): املكان ونحوه وفيه صريه داخله.
اإلدخـال يف االصطـالح: هـو: إحلـاق طرف ثالـث بالدعو ممـا يصـح أن يكون خصـامً فيها بعد 
قيـام اخلصومـة بنـاء عـىل طلـب اخلصـم قبـل قفـل بـاب املرافعـة أو بناءً عـىل أمـر املحكمـة ملصلحة 

ذلك. تقتـيض 
املطلب الثاين

تعريف التدخل يف اللغة واالصطالح
التدخل يف اللغة: مطاوع دخله ودخل قليال قليال وتكلف الدخول يف األمر.

 التدخـل يف االصطـالح: هـو: حلـوق طرف ثالـث بالدعـو بعد قيـام اخلصومة وقبـل قفل باب 
املرافعـة بطلبـه منضـامً ألحد اخلصـوم أو طالباً احلكم لنفسـه محايـة ملصلحته.

املطلب الثالث
تعريف النظام يف اللغة واالصطالح

النظـام يف اللغـة: والنظــام ما نظمت فيه الـيشء من خيط وغريه وكل شـعبة منـه.. واجلمع أنظمة 
وأناظم.

النظـام يف االصطـالح: هـو جممـوع القواعـد التـي تنظـم سـلوك األفـراد وعالقاهتـم يف املجتمـع 
حيـث يتواجـدون وتكـون قواعـده ملزمـة ومكفولـة التطبيـق والتنفيـذ مـن قبـل السـلطة العامة.

وهـذا التعريـف العـام للقانـون أو األنظمـة، أمـا القانـون أو األنظمـة بوجـه خـاص يف اململكـة 
الدولـة  تضمـن  والتـي  األفـراد  لسـلوك  املنظمـة  القواعـد  بـه :جمموعـة  فاملـراد  السـعودية  العربيـة 
السـعودية تطبيقهـا سـواء كان مصـدر تلـك القواعـد الرشيعـة اإلسـالمية أو األنظمة التـي أصدرهتا 

الدولـة أو التـي يكـون أساسـها العـرف.
املطلب الرابع

تعريف املرافعات يف اللغة واالصطالح
املرافعـات يف اللغـة: رافعـت فالنـا إىل احلاكـم وترافعنا إليـه ورفعه إىل احلكـم رفعـا ورفعانا قربه 
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منـه وقدمه إليـه ليحاكمه.
املرافعـات يف االصطـالح: هـي: األحـكام والقواعـد التـي تنظـم سـري املرافعـة وما يتعلـق به من 

بدايـة الدعـو حتى الفصـل فيها.
املطلب اخلامس

تعريف الرشعية يف اللغة واالصطالح
الرشعيـة يف اللغـة: والرشيعـة والـرشاع واملرشعـة املواضع التـي ينحـدر إىل املاء منها، قـال الليث 

وهبـا سـمي مـا رشع اهللا للعبـاد رشيعة يف الصـوم والصـالة واحلج والنـكاح وغريه.
الرشعيـة يف االصطـالح: رشعي صفـة تطلق عىل الشـخص أو أي عمل أو أمر يعـرتف به القانون 

ويقر بـه الرشع.
املطلب السادس

تعريف نظام املرافعات الرشعية باعتباره علامً مركباً
والتعريف له وجهان:

وجه عام وهو ما يشمل أي نظام للمرافعات وقد سبق بيانه يف التعريف املرافعات.
وجـه خـاص وهو نظـام املرافعـات الرشعيـة السـعودي وهو املقصـود يف هـذا البحث فهـو نظام 
املرافعـات الرشعيـة الصـادر باملرسـوم امللكي رقـم [م/٢١] وتاريـخ ١٤٢١/٥/٢٠هــ والذي بلغ 

عـدد مـواده [٢٦٤] مادة.
وقـد صـدرت اللوائـح التنفيذيـة هلـذا النظام بموجـب قرار وزيـر العـدل رقـم [٤٥٦٩] وتاريخ 
١٤٢٣/٦/٣هــ وبلـغ عددهـا [٨٥٣] مـادة، والتـي أعـدت وفـق األصـول الرشعيـة والتعليـامت 

الصـادرة باألوامـر السـامية واملبـادئ القضائيـة واإلجـراءات املقـررة املوافقـة ملقتـىض النظام.
وقـد صـدر التعميـم القضائـي بتطبيقه عـىل كافـة املحاكـم يف اململكة العربيـة السـعودية من وزير 

العدل برقـم [١٣/ت/٢٠٠٥] وتاريـخ ١٤٢٣/٦/٨هـ.
املبحث الثاين: مرشوعية الدخول يف الدعو

يدل عىل مرشوعية الدخول يف الدعو الكتاب والسنة واملقاصد الرشعية واملصلحة املرسلة:
فمـن الكتـاب عمـوم اآليـات اآلمـرة بإقامـة العـدل والسـعي إىل حتقيقـه بـني الناس، ومـن ذلك 
ـواْ  مُ كُ ْ اسِ أَن حتَ َ النـَّ تُـم بَـنيْ مْ كَ ا حَ إِذَ ـا وَ لِهَ انَـاتِ إِىلَ أَهْ واْ األَمَ ـمْ أَن تُـؤدُّ كُ رُ أْمُ قولـه تعــاىل:﴿إِنَّ اهللاََّ يَ

ـرياً (٥٨)﴾ النسـاء:٥٨.  يعاً بَصِ ـمِ انَ سَ هِ إِنَّ اهللاََّ كَ ـم بـِ عِظُكُ ـامَّ يَ لِ إِنَّ اهللاََّ نِعِ ـدْ عَ بِالْ
ففـي دخـول طـرف ثالث عنـد االقتضاء حتقيـق للعدل الـذي أمر اهللا عـز وجل به فـدل ذلك عىل 
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مرشوعيته.
ومن السنة: سوف تأيت مستقبال يف فصل التدخل .

ومن املقاصد الرشعية: الدخول يف الدعو حيقق مقاصد عدة منها:
ختفيف العناء عىل القضاء واخلصوم يف تعدد األحكام يف قضية إجراءاهتا واحدة.

منع تعارض األحكام يف قضية موضوعها واحد.
ومـن املصلحـة املرسـلة :إن تنظيم الدخـول يف الدعـو إذا كان حمققـاً للمصالح وجالبـا للمنافع 
مـن غـري أن يكـون هلـذا املبـدأ معارض مـن كتـاب أو سـنة أو إمجـاع أو قياس جـيل، فـإن العمل هبذا 
رِ  يلِ األَمْ أُوْ ـولَ وَ سُ واْ الرَّ أَطِيعُ ـواْ اهللاََّ وَ واْ أَطِيعُ نـُ ينَ آمَ ذِ َـا الَّ ا أَهيُّ املبـدأ متوجـه وفيـه أخذ بقوله تعـاىل: ﴿ يَ
ـمْ ﴾ النسـاء: ٥٩  فـإذا كان مـا أمـر به ويل األمـر حمققا للمصلحة وغـري خمالف ملا جـاء به الكتاب  نكُ مِ
والسـنة واإلمجـاع والقيـاس اجلـيل فـإن العمـل هبـذا األمـر واجـب لداللـة اآليـة السـابقة واملصالح 

املعتربة.
املبحث الثالث: سبب نشوء طلب اإلدخال والتدخل يف الدعو

سـبب نشـوء طلـب اإلدخـال والتدخـل يف الدعو هو وجـود مصلحـة لطرف ثالث تسـتوجب 
تدخلـه أو وجـود مصلحـة ألحـد طـريف الدعو تسـتوجب إدخـال طرفـاً ثالثـاً أو لكشـف غامض 

. ونحـوه يف الدعـو تتطلـب مـن املحكمة إدخـال طرفـاً ثالثاً
الفصل األول

اإلدخال يف الدعو بطلب اخلصم وأحكامه
املبحــث األول: اإلدخــال يف الدعــو بطلــب اخلصــم، يف النظــام وموقــف الفقــه مــن ذلــك 

واملقارنــة بينهــام
املطلب األول

اإلدخال يف الدعو بطلب اخلصم يف النظام
حيبـذ البعـض اسـتخدام مصطلـح (االختصـام) بدالً مـن مصطلح التدخـل اإلجبـاري أواجلربي 
الـذي أدخلـه يف لغـة قانـون املرافعـات الفقـه املتأثـر بالقانـون الفرنيس، ذلـك ألن لفظ التدخـل يفيد 
االختيـار فـال يسـتقيم معـه وصفة بأنـه جـربي، ولذا عـرب القانون املـرصي عن هـذه الصـورة بتعبري 

أدق وهـو (االختصـام)، وعـرب عنه النظـام السـعودي (باإلدخال).
والواقـع أن اإلدخـال أو اختصـام الغـري فيـه اعتداء عـىل حرية الشـخص يف االلتجـاء إىل القضاء؛ 
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إذ األصـل أن كل شـخص حـر يف اختيـار الوقـت املناسـب لرفـع دعـواه، فاختصامه من قبيـل إجبار 
اآلخريـن عـىل الدخـول يف الدعـو، كـام أن اختصـام الغري قـد جيلب الغري أمـام حمكمة غـري حمكمته 
التـي يقـع فيهـا االختصاص املـكاين له، ومـع هذا كله فقـد أجازت كثري مـن األنظمة اختصـام الغري، 
 يف حـدود معينـة ومنها نظـام املرافعات الرشعية السـعودي. اسـتنادا إىل نظرية االرتبـاط بني الدعاو
حتقيقـاً للفائـدة التـي جتنى من منـع املتدخل من جتديـد النزاع املحكـوم فيه بحجة عدم شـمول احلكم 

عليـه ألنه مل يصـدر يف مواجهته.
فتبـني أن نظـام املرافعـات الرشعيـة السـعودي للخصـم مـن مـدع أو مدعـى عليـه أن يطلب من 
قـايض الدعـو أن يدخـل طرفـاً ثالثـاً فيها، والقـايض يسـتجيب لطلبـه إذا كان له وجـه، وإال رفض 

.الدعو يف  دخولـه 
وهناك طريقان لرفع طلب اإلدخال:

األوىل: الصحيفة "املادة (٧٧) من نظام املرافعات الرشعية".
فيتـم التدخـل بصحيفـة مثـل صحيفـة الدعو األصلية تشـتمل عـىل بياناهتـا، ويوضـح فيها أهنا 
طلـب تدخـل يف الدعـو تبعـاً أو أصليـاً، وتبلغ قبـل موعد يوم اجللسـة للخصـوم وفقـاً إلجراءات 
التبليـغ املقـرر يف األحـكام العامـة من البـاب األول من نظـام املرافعـات الرشعية، كام يف  املـادة (١٤) 

(١٥) (١٨) مـن نظـام املرافعـات الرشعية.
املرافعـات  نظـام  مـن   (٧٧) املـادة   " املشـافهة  اإلدخـال:  طلـب  لرفـع  الثـاين  الطريـق 

الرشعية". 
فيكـون بطلـب يقـدم شـفاهاً يف اجللسـة يف حضورهم ويثبـت يف حمرضهـا" املـادة (٧٧) من نظام 

الرشعية". املرافعـات 
 وحيسـن التنبيـه عـىل أن املحاكـم السـعودية إذا اختصت بنظر الدعـو األصلية تبعـه اختصاصها 

بنظـر اإلدخال والتدخـل ونحوه."املـادة (٣٠) من نظام املرافعـات الرشعية"
املطلب الثاين

اإلدخال يف الدعو بطلب اخلصم يف الفقه
إن مبـدأ اإلدخـال يف الدعـو بطلـب اخلصـم مل يعـرف لـد فقهـاء املسـلمني هبـذا االسـم وال 
بغـريه مـن املسـميات األخـر؛ ألنـه يعترب مـن املبـادئ أو األعـامل اإلجرائيـة احلديثة، وليـس معنى 
هـذا أن املبـدأ مسـتحدث مـن قبل القانـون الوضعـي، وإنام نقصـد بذلك أنه تـم تنظيـم جزئيات هذا 
املبـدأ وترتيبهـا وإدخاهلـا ضمـن قانـون املرافعات مـن قبل القانـون الوضعـي، وإال فأصل هـذا املبدأ 
موجـود يف كتـب فقهـاء املسـلمني رمحهـم اهللا بمعنى أن الفقهـاء مل يفـردوا هلذا املبـدأ مؤلفـاً أو بابا أو 
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فصـالً مسـتقالً للتكلـم عـن تعريفـه وضوابطـه وغـري ذلك ممـا يتصل بـه وإنام نجـد أصل هـذا املبدأ 
منثـور يف مؤلفاهتـم عرب وقائـع خمتلفة.

ومـن ذلـك مـا ذكـــره صاحـب كتـاب " جواهـر العقـود ومعـني القضـاة واملوقعني والشـهود" 
السـيوطي: املنهاجي  ملحمـد 

"صـورة أخـر حكمية حـرض إىل جملس احلكـم العزيز الفالين الشـافعي فالن ابـن فالن وأحرض 
معـه فالنـاً وادعـى عليه أنه يسـحق عىل والـده املذكور مبلغ كـذا وكذا وأنـه درج بالوفـاة إىل رمحة اهللا 
تعـاىل، وتـرك مورثـاً عنـه يويف الديـن املدعى بـه وأنه بيـد املدعى عليـه، وطالبه بذلك وسـأل سـؤاله 
عـن ذلـك، فسـئل فأجاب بالتصديق عـىل وفاة والـده املذكور، ولكنه مل يـرتك وفاء وأنه أعتـق عبداً يف 
مـرض موتـه وال مـال له غـريه فطلب املدعـي املذكور مـن احلاكم املشـار إليـه إحضار العبـد املذكور 
إىل جملـس الـرشع الرشيـف، فأحرض وسـأله احلاكم املشـار إليـه: هل تعلم ملعتقـك ماالً خمتلَّفـاً عنه أو 
لـك بينـة تشـهد أنـه ترك مـاالً؟ فذكر أنه ال يعلـم له مـاالً، وأن ال بينة لـه بذلك، فحينئذ سـأل املدعي 

املذكـور احلاكم املشـار إليه ... ".
ففـي هـذه الصـورة ترصيح بصـورة إدخال الغـري يف الدعـو بطلب اخلصـم إذ نجـد القايض قد 

أمـر بإدخـال العبـد يف الدعـو بناء عىل طلـب اخلصم.
املطلب الثالث

املقارنة بني الفقه والنظام يف اإلدخال يف الدعو بطلب اخلصم
أجـازت الرشيعـة اإلسـالمية كل مـا حيقـق املصلحة للمسـلمني وقـد اسـتعمل الفقهـاء اإلدخال 
يف صـور متعـددة يف كتبهـم وجـاء نظـام املرافعـات الرشعيـة السـعودي وقـرر هـذا املبـدأ اإلجرائي 

ووضـح ضوابـط اسـتخدامه فيكـون النظـام متوافقـاً مـع اسـتعامل الفقهاء هلـذا املبـدأ يف كتبهم.
 

املبحــث الثــاين: الشــخص الــذي يصــح إدخالــه يف الدعــو، يف النظــام وموقــف الفقــه مــن 
ذلــك واملقارنــة بينهــام

املطلب األول 
الشخص الذي يصح إدخاله يف الدعو يف النظام.

الـرشط اجلوهـري الختصـام الغـري يتعلـق بالشـخص الـذي يصـح إدخالـه يف الدعـو وهو أن 
يكـون ممـن يصـح اختصامـه فيهـا ابتداءً عنـد رفعهـا. "املـادة (٧٥) مـن نظـام املرافعـات الرشعية".
ويقصـد بمـن يصـح اختصامـه يف القضيـة عنـد رفعهـا مـن يصـح كونـه مدعيـاً أو مدعـى عليـه 
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. "املـادة (٢/٧٥) مـن الالئحـة التنفيذيـة لنظـام املرافعـات الرشعيـة." ابتـداءً
وذلـك يتحقـق بأن يكـون للداخل مصلحـة يف الدعو بجلب نفـع أو دفع رضر، مع حتقق سـائر 

.الدعو قبول  رشوط 
الـرشط الثـاين لصحـة اإلدخـال: كذلك أن يكـون بني الدعـو املرفوعـة وموضـوع اإلدخال يف 

الدعـو صلـة وارتباط."املـادة (٢/٧٥) مـن الالئحـة التنفيذية لنظـام املرافعـات الرشعية".
والـرشط الثالث لصحة اإلدخـال: أن يكون االختصام قبـل إقفال باب املرافعـة. "املادة (٣/٧٥) 

من الالئحـة التنفيذية لنظـام املرافعات الرشعية.
املطلب الثاين

الشخص الذي يصح إدخاله يف الدعو يف الفقه
مل يذكـر الفقهـاء فيـام وقفـت عليه عـىل حكم هذه املسـألة وإنـام يذكروهنـا يف صور تطبيقيـة خمتلفة 
يف كتبهـم واملالحـظ عليهـم أهنم يتفقون عـىل أنه ال بد أن يكـون للداخل مصلحـة يف الدعو بجلب 
نفـع أو دفـع رضراً، وذلـك يتحقق بأنه من يصـح كونه مدعيـاً أو مدعى عليه ويشـرتط الفقهاء يف كل 

من املدعـي واملدعـى عليه رشطني:
الرشط األول: رشط األهلية.

الرشط الثاين: رشط الصفة.
. ويشرتط يف املدعى عليه: أن يكوناً معيناً معلوماً

املطلب الثالث
املقارنة بني الفقه والنظام يف الشخص الذي يصح إدخاله يف الدعو

يالحـظ أن الفقهـاء يذكـرون اإلدخـال يف الدعـو يف صـور تطبيقيـة خمتلفـة يف كتبهـم واملالحظ 
عليهـم أهنـم يتفقـون عـىل أنه البـد أن يكـون للداخـل مصلحـة يف الدعو بجلـب نفـع أو دفع رض 
وهـذا مـا يتحقـق بأنـه مـن يصـح كونـه مدعيـاً أو مدعى عليـه وهذا مـا يتوافـق مع مـا جاء بـه نظام 

املرافعـات الرشعيـة السـعودي" املـادة (٧٥)  مـن نظـام املرافعـات الرشعية.
فيكون النظام متوافقاً مع ما قرره الفقهاء يف كتبهم.
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املبحث الثالث: إحضار املدخل يف الدعو، يف النظام وموقف الفقه من ذلك واملقارنة.
املطلب األول

إحضار املدخل يف الدعو يف النظام
إن املحكمـة إذا قـررت اإلدخال بطلب اخلصـم فإهنا تتبع األوضاع املعتـادة يف التكليف باحلضور. 

"املادة (٧٥) من نظـام املرافعات الرشعية."
وهـي املنصـوص عليهـا يف األحـكام العامـة مـن البـاب األول مـن نظـام املرافعـات الرشعية، يف 

املـواد (١٢) و(١٤) و(١٥) و(١٨)  مـن نظـام املرافعـات الرشعيـة".
املطلب الثاين

إحضار املدخل يف الدعو يف الفقه
مل يذكـر الفقهـاء فيـام وقفـت عليه عـىل حكم هذه املسـألة وإنـام يذكروهنـا يف صور تطبيقيـة خمتلفة 
يف كتبهـم و الفقهـاء يتفقـون يف هـذه الصـورة عىل أنـه البد أن يكـون الداخل ممـن يصح كونـه مدعياً 

ل يف الدعـو بطلب اخلصـم كإحضار املدعـى عليه. أو مدعـى عليـه، وعليـه يكـون إحضـار املدخَ
وقد رتب الفقهاء لذلك إجراءات يقام هبا:

ـل" كتابـاً يدعـوه فيـه إىل احلضـور  اإلجـراء األول: أن يرسـل القـايض إىل املدعـى عليـه " املدخَ
للتحاكـم عنـده وذلـك بـأن يبعـث مـع املدعـي "طالـب اإلدخـال" قطعـة مـن شـمع أو طـني خمتوم 

عليهـا بختـم القـايض، ومكتـوب عليهـا: أجـب القـايض فالن.
ـل" خطاب القـايض فإمـا أن حيرض بنفسـه، أو يقيم  اإلجـراء الثـاين: إذا بلـغ املدعـى عليـه "املدخَ
وكيـالً عنـه، أو يـؤدي احلـق الـذي عليـه، فـإن امتنع بغـري عذر رشعـي فيصـري القـايض إىل إحضاره 

باألعوان.
ـل يف منزلـة    فـإن حـرض وشـهد عليـه شـاهدين باالمتنـاع عـزره القـايض إن رأ ذلـك، فاملدخَ

املدعـى عليـه الواجـب حضـوره.
اإلجـراء الثالـث: فـإن اختبـأ بعـث احلاكـم مـن ينـادي عـىل بابـه ثالثـا أنـه إن مل حيرض سـمر بابه 
وختـم عليـه، وجيمـع أماثـل جريانـه ويشـهدهم عـىل إعـذاره فإن مل حيـرض، وسـأل املدعى أن يسـمر 
عليـه منزلـه وخيتـم عليـه، وتقرر عنـد احلاكـم أن املنـزل منزله، سـمره أو ختمـه، فإن مل حيـرض، بعث 
احلاكـم مـن ينـاد عـىل بابـه بحـرضة شـاهدي عـدل، أنـه إن مل حيـرض مـع فـالن، أقـام عنـه وكيالً، 
وحكـم عليـه، فإن مل حيـرض، أقام عنه وكيالً وسـمع البينـة عليه، وحكـم عليه كام حيكم عـىل الغائب، 

وقـىض حقـه مـن مالـه إن وجد لـه ماالً.
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املطلب الثالث
املقارنة بني الفقه والنظام يف إحضار املدخل يف الدعو

ـل يف الدعـو يكـون  يتفـق الفقـه ونظـام املرافعـات الرشعيـة السـعودي عـىل أن إحضـار املدخَ
كإحضـار املدعـى عليـه، وخيتلفـاً يف أشـياء منهـا:

ل" هو املدعـي "طالب اإلدخال"  ١- يف الفقـه: أن األصـل الذي يقوم بإبـالغ املدعى عليه "املدخَ
ل" إن كان األمر يسـتدعي ذلك. وجيـوز أن يسـتعني بأعوان القايض لدعـوة املدعى عليه "املدخَ

ل" هـو املحـرض، وجيوز أن  أمـا يف نظـام املرافعـات فـإن الـذي يقوم بإبـالغ املدعـى عليـه "املدخَ
يقوم بـه املدعـي "طالـب اإلدخال"

٢- أنـه يكتفـى يف نظـام املرافعات بدعوة اخلصـم للحضـور بالكيفية املنصوص عليهـا، بحيث ال 
جيـوز إجبـاره عـىل احلضور رغامً عنـه إذا امتنـع، و يف الفقه اإلسـالمي أنه جيب عىل القـايض أن حياول 
إحضـار اخلصـم بأيـة وسـيلة تيـرست، حتى ولـو اقتيض ذلـك قهـره عىل احلضـور، فيجـوز للقايض 
أن يسـلك مجيـع سـبل التضييـق عـىل املطلوب مـن تقتيـش وختم الـدار وتسـمريها من أجـل إخراج 

اخلصـم املطلـوب وإحضاره إىل جملـس القايض.
املبحــث الرابــع: وقــت احلكــم يف موضــوع طلــب اإلدخــال، يف النظــام وموقــف الفقــه مــن 

ذلــك واملقارنــة بينهــام
املطلب األول

وقت احلكم يف موضوع طلب اإلدخال يف النظام
للحكم يف موضوع طلب اإلدخال موضوعان:

األول: احلكـم يف طلـب اإلدخـال مـع الدعـو األصليـة " املـادة (٧٥) مـن نظـام املرافعـات 
الرشعيـة".

فعـىل املحكمـة أن حتكم يف موضـوع طلب اإلدخـال والدعـو األصلية بحكم واحـد كلام أمكن 
ذلـك، وذلـك متـى كان موضـوع طلب اإلدخـال والدعـو األصلية صاحلـني للحكم فيهـام، وذلك 

يكـون بعد اسـتيفاء أقـوال اخلصوم ودفوعهـم وبيناهتم.
الثاين: احلكم فيه بعد احلكم يف الدعو األصلية." املادة (٧٥) من نظام املرافعات الرشعية".

 فـإذا مل يمكـن احلكـم يف موضـوع الطلـب العـارض باإلدخـال مـع احلكـم يف موضـوع الدعو
األصليـة فيفصـل يف موضـوع الدعـو األصلية، ويؤجـل احلكم يف موضـوع اإلدخال حتـى يتحقق 
موجبـه، السـتجالء غمـوض أو نـدب خبـري ونحو ذلـك، لكـن إذا كان تأجيـل الفصـل يف موضوع 
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طلـب اإلدخـال يـرض باخلصـوم أو أحدمها بفوات حـق أو اإلخالل بـه أو اإللداد فيـه فيؤجل الفصل 
يف موضـوع الدعـو األصليـة حتى يفصـل معه يف الطلـب العـارض باإلدخال.

عـىل أنـه إذا أجلـت املحكمـة الفصل يف موضـوع طلب اإلدخال بعـد احلكم يف الدعـو األصلية 
فيكـون احلكم مـن قبل ناظـر الدعو األصليـة أو خلفه.

املطلب الثاين
وقت احلكم يف موضوع طلب اإلدخال يف الفقه

وقـت احلكـم يف موضـوع طلـب اإلدخـال مـن األمـور املرتوكة لناظـر القضيـة فيصـح االجتهاد 
هبـا حسـب مـا حتققـه املصلحة عـىل أن الدعـو متى كانـت جاهـزة للحكـم ومل يبقي ألحـد أطراف 
الدعـو حجـة فـإن عـىل القـايض أن حيكـم هبـا ويـدل لـه قـول عمـر بـن خطـاب ريض اهللا عنـه يف 
خطابـه إىل أيب موسـى األشـعري ريض اهللا عنهـام "واجعـل للمدعي أمـداً ينتهي إليه، فـإن أحرض بينة 

وإال وجهـت عليـه القضـاء" "أخرجـه الدارقطني، يف سـننه، وصححـه األلبـاين يف اإلرواء ".
ويشمل ذلك احلكم يف موضوع طلب اإلدخال.

املطلب الثالث
املقارنة بني الفقه والنظام يف وقت احلكم يف موضوع طلب اإلدخال

يالحـظ أن نظـام املرافعات الرشعيـة قد أوجب عىل القـايض أن حيكم يف موضـوع طلب اإلدخال 
مـع موضـوع الدعـو األصليـة وهـذا ما يتوافـق مع مـا يدعو إليـه الفقهاء من عـدم تعطيـل القضايا 

واحلكـم فيها متى مـا كانت جاهـزة للحكم.
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الفصل الثاين
اإلدخال بطلب املحكمة وأحواله وطريقة احلضور له

ــه مــن ذلــك  ــه، يف النظــام وموقــف الفق املبحــث األول: اإلدخــال بطلــب املحكمــة وأحوال
ــة بينهــام واملقارن

املطلب األول
اإلدخال بطلب املحكمة وأحواله يف النظام

كان اختصـام الغـري بنـاء عـىل أمر املحكمـة من تلقـاء نفسـها يف بداية تطبيقـه مثاراً خلالف شـديد 
بـني قبولـه – مـن حيـث املبـدأ – ورفضـه، وذلك أنـه إذا كان حيقـق بعض املزايـا، إال أنـه ينطوي عىل 
خمالفـة ملجموعـة مـن املبادئ التقليدية املسـتقرة، منهـا مبدأ حرية التقـايض إذ إن فيه إجبـار قانوين عىل 
التقـايض يتعـارض مـع هـذه احلريـة، وكذلـك مبدأ حيـاد القـايض حيـث إن يف اختصـام القايض من 
تلقـاء نفسـه شـخصاً مل خيتصمـه اخلصـوم، ومل يتدخـل بنفسـه يف الدعو ممـا جيعل القـايض يف مركز 
املدعـي، وهـذا ما ال يسـوغ إذ إن مبدأ حيـاد القايض يقتيض أال يتـوىل القايض دعو من تلقاء نفسـه.

وكذلـك مبـدأ اخلصومة ملـك للخصومـة، وكان هذا املبـدأ من ثـامر املذهب الفـردي الذي طغى 
تقليديـاً عـىل كافـة نواحـي النظـام القانـوين، ومنها النظـام اإلجرائـي الـذي كان يقوم فيـام مىض عىل 
مبـدأ املبـادرة اخلاصة للخصـوم، أو ما يعـرف بالطابـع االهتامي للخصومـة املدنية، غري أن هـذا املبدأ 
بالـذات قـد نالـه تطـور ملحوظ، عـىل أثر سـيادة املذهـب االجتامعي الـذي كان لـه تأثري عـىل النظام 

اإلجرائـي وغلبـة ما يعـرف بالطابـع التنقيبـي أو التحقيقي للخصومـة املدنية.
والواقـع أن األنظمـة اإلجرائيـة املقارنـة مل تصل إىل حد اعتبـار اخلصومة ملـكاً للمحكمة، وإنام ال 
تـزال ملـكاً للخصـوم، إال أهنـا مل تعد مـن إطالقاهتـم، وإنام جعـل للقـايض دوراً إجيابياً يف تيسـيريها، 

وبذلـك مل يعـد القـايض قانعاً بـدور املتفرج أو املحكم السـلبي للمبـارزة القضائيـة للخصوم.
وكان من أبرز مظاهر الدور اإلجيايب للقايض يف اخلصومة املدنية إعطائه سلطة اختصام الغري.

وهـذا مـا نص عليه نظـام املرافعـات الرشعية بقولـه (للمحكمة من تلقاء نفسـها أن تأمـر بإدخال 
مـن تر إدخالـه يف احلاالت اآلتيـة) املادة (٧٦) مـن نظام املرافعـات الرشعية.

وكان القانـون املقـارن يف بدايـة األمـر حيـرص ذلـك يف حـاالت معينـة بالنـص كـام هـو واضح يف 
السـابقة. املادة 

إال أن القانـون املقـارن تطـور فيـام بعـد فأعطـى للقـايض مزيداً مـن اإلجيابيـة يف تيسـري اخلصومة 
املدنيـة فلـم حيـرص حـاالت اختصام القـايض إنام أعطـاه هذه السـلطة ليسـتعملها بناء عـىل معيار عام 
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مـرن قوامـه فكـرة مصلحة العدالـة وإظهـار احلقيقة.
فلناظـر الدعـو أن يأمر بإدخـال من ير يف إدخاله مصلحـة وإظهاراً للحقيقـة " املادة (١/٧٦) 

من الالئحـة التنفيذية لنظام املرافعـات الرشعية".
واحلاالت التي ذكرها نظام املرافعات عىل سبيل التمثيل ال احلرص:

أوالً:  مـن تربطـه بأحد اخلصـوم رابطة تضامن أو حق أو التـزام ال يقبل التجزئـة." املادة (٧٦/أ) 
من نظام املرافعـات الرشعية".

 الـوارث مع املدعـى، أو املدعى عليه، أو الرشيك عىل الشـيوع ألي منهـام إذا كانت الدعو : ثانيـاً
متعلقـة بالرتكـة يف احلالـة األوىل، أو بالشـيوع يف احلالـة الثانية". املـادة (٧٦/ب) من نظـام املرافعات 

الرشعية".
: مـن قد يضـار بقيام الدعـو أو باحلكم فيها إذا بـدت للمحكمة دالئل جدية عـىل التواطؤ،  ثالثـاً

أو الغـش، أو التقصـري، من جانب اخلصـوم" املادة (٧٦\ج) من نظـام املرافعات الرشعية".
حاالت أخر لالختصام:

األوىل: إذا أقيمـت دعـو عـىل شـخص بعـني حتـت يده ثـم ادعى بيعـه العني بعـد تبليغـه بإقامة 
الدعـو كلـف بإحضـار املشـرتي فـإن صادقـه املشـرتي حـل حملـه يف الدعـو، واسـتمر القـايض 
يف نظـر القضيـة ولـو كان املشـرتي يقيـم يف بلـد آخـر. "املـادة (٧٦\٦) مـن الالئحـة التنفيذيـة لنظام 

الرشعية". املرافعـات 
الثـاين: إذا توجـه احلكـم يف القضيـة ضـد بيـت مـال املسـلمني، فللمحكمـة إدخـال منـدوب من 
قبـل وزارة املاليـة واالقتصـاد الوطني للدفاع عـن بيت املال، حسـب التعليامت املنظمـة لذلك، ورفع 

احلكـم إىل حمكمـة التمييـز. "املـادة (٧٦\٧) من الالئحـة التنفيذية لنظـام املرافعـات الرشعية".
ويالحـظ أنـه "إذا كان املبلـغ املدعـى بـه حمفوظـاً لـد بيـت مـال املحكمـة وتوجـه احلكـم بـه، 
فللمحكمـة إدخـال مأمـور بيـت مـال املحكمـة واحلكـم عليـه، ورفـع احلكـم إىل حمكمـة التمييز إال 
مـا اسـتثنى مـن الفقرتـني (أ- ب) مـن املـادة (١٧٩)". املـادة (٨/٧٦) من الالئحـة التنفيذيـة لنظام 

الرشعية. املرافعـات 
املطلب الثاين

اإلدخال بطلب املحكمة وأحواله يف الفقه
إن مبـدأ اإلدخـال يف الدعـو بطلـب املحكمـة مل يعـرف لـد فقهـاء املسـلمني هبذا االسـم وال 
بغـريه مـن املسـميات األخـر؛ ألنـه يعترب مـن املبـادئ أو األعـامل اإلجرائيـة احلديثة، وليـس معنى 
هـذا أن املبـدأ مسـتحدث مـن قبل القانـون الوضعـي، وإنام نقصـد بذلك أنه تـم تنظيـم جزئيات هذا 
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املبـدأ، وترتيبهـا وإدخاهلـا ضمـن قانـون املرافعات من قبـل القانون الوضعـي، وإال فأصل هـذا املبدأ 
موجـود يف كتـب فقهـاء املسـلمني رمحهـم اهللا بمعنى أن الفقهـاء مل يفـردوا هلذا املبـدأ مؤلفـاً أو بابا أو 
فصـالً مسـتقالً للتكلـم عـن تعريفـه وضوابطـه وغـري ذلك ممـا يتصل بـه وإنام نجـد أصل هـذا املبدأ 

منثـور يف مؤلفاهتـم عرب وقائـع خمتلفة.
فمن ذلك:

ما جاء يف باب الشـفعة (فصل: وإن قال – أي املشـرتي – اشـرتيته لفالن وكان حارضاً، اسـتدعاه 
احلاكـم وسـأله فـإن صدقـه، كان الـرشاء له والشـفعة عليـه، وإن قال: هـذا ملكي ومل أشـرته. انتقلت 

اخلصومـة إليـه وإن كذبـه حكـم بالرشاء ملن اشـرتاه وأخذ منه بالشـفعة) كـام يف املغني البـن قدامة.
. فنالحظ أن الفقهاء نصوا أن للقايض أن يدخل يف الدعو طرفاً ثالثاً

 املطلب الثالث
املقارنة بني الفقه والنظام يف اإلدخال بطلب املحكمة وأحواله

أجـازت الرشيعـة اإلسـالمية كل مـا حيقـق املصلحة للمسـلمني وقـد اسـتعمل الفقهـاء اإلدخال 
بطلـب القـايض" املحكمـة" يف صـور متعـددة يف كتبهـم وجـاء نظـام املرافعـات الرشعية السـعودي 
وقـرر هـذا املبـدأ اإلجرائـي ووضح ضوابـط اسـتخدامه فيكون النظـام متوافقـاً مع اسـتعامل الفقهاء 

هلـذا املبـدأ يف كتبهم.
املبحــث الثــاين: طريقــة احلضــور لإلدخــال بطلــب املحكمــة، يف النظــام وموقــف الفقــه مــن 

ذلــك واملقارنــة بينهــام
املطلب األول

طريقة احلضور لإلدخال بطلب املحكمة يف النظام
سيكون احلديث عن هذا املطلب يف ستة فروع:

الفـرع األول: أن املحكمـة إذا قـررت اإلدخـال عينـت ميعـاداً حلضـور من تأمـر بإدخالـه" املادة 
(٧٦) مـن نظـام املرافعـات الرشعية".

ويالحـظ أن النظـام مل حيـدد موعـد أقـىص للقـايض، جيب عليـه أن خيتصم فيـه، بل ترك له سـلطة 
تقديريـة يف ذلـك، وأمـا احلـد األدنـى؛ فإنـه جيـب عـىل القـايض أن يراعـي املواعيـد املقـررة يف نظـام 
املرافعـات الرشعيـة، وهـو أن (ميعـاد احلضور أمـام املحكمـة العامة ثامنية أيـام عىل األقل مـن تاريخ 
تبليـغ صحيفـة الدعـو، وجيـوز يف حالـة الـرضورة نقـص هـذا امليعـاد إىل أربـع وعرشيـن سـاعة، 
وميعـاد احلضـور أمـام املحكمـة اجلزئيـة ثالثة أيـام، وجيـوز يف حالـة الرضورة نقـص هـذا امليعاد إىل 
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سـاعة، بـرشط أن حيصـل التبليـغ للخصـم نفسـه يف حالتـي نقـص امليعـاد، ويكـون نقـص امليعاد يف 
احلالتـني بـإذن مـن القـايض، أو رئيـس املحكمـة املوضوعـة إليهـا الدعـو)" املـادة (٤٠) مـن نظام 

الرشعية". املرافعـات 
الفـرع الثـاين: أن املحكمـة إذا قررت اإلدخال فإهنـا تتبع األوضـاع املعتـادة يف التكليف باحلضور 

"املـادة (٧٦) مـن نظام املرافعـات الرشعية".
وهي املنصوص عليها يف األحكام العامة من الباب األول من نظام املرافعات الرشعية.

الفـرع الثالـث: إذا رأ ناظـر الدعـو إدخـال من يقيم خـارج واليتـه املكانية، فله أن يسـتخلف 
حمكمـة مقـر إقامته. "املـادة (٢/٧٦) مـن الالئحة التنفيذيـة لنظام املرافعـات الرشعية".

واالسـتخالف: هـو أن يقيـم القـايض من ينوب عنـه للقيـام ببعض األعـامل املوكولة إليـه، والتي 
هبا. القيـام  التزم 

الفـرع الرابـع: ليـس للمحكمـة اجلزئيـة إدخـال مـن تكـون الدعـو ضـده خـارج اختصاصهـا 
النوعـي. "املـادة (٣/٧٦) مـن الالئحـة التنفيذيـة لنظـام املرافعـات الرشعيـة".

الفـرع اخلامـس: إذا مل يكـن للمحكمة اجلزئية احلكـم يف القضية إال بإدخال طـرف ثالث ال ختتص 
بنظـر الدعـو ضـده اختصاصاً نوعيـاً فعليها إحالـة الدعو األصليـة وطلب اإلدخـال إىل املحكمة 

العامـة" املـادة (٤/٧٦) من الالئحـة التنفيذية لنظام املرافعـات الرشعية".
الفـرع السـادس: للمحكمـة إبعـاد مـن رأت إدخالـه، وملـن أبعدتـه املحكمـة طلـب التدخل، كام 

للخصـم طلـب إدخالـه. "املـادة (٧٦\٥) مـن الالئحـة التنفيذية لنظـام املرافعـات الرشعية".
املطلب الثاين

طريقة احلضور لإلدخال بطلب املحكمة يف الفقه
إن قـايض الدعـو إذا رأ أن يدخـل يف الدعـو طرفـاً ثالثاً بطلـب منه، فيكون ذلـك عن طريق 
أعـوان القـايض، وذلـك أن القـايض حيتـاج إىل إحضـار اخلصـوم، وال يمكنـه ذلـك بنفسـه، وهـم ال 

حيـرضون بأنفسـهم، فيتخـذ أعوانـا ليحـرضوا اخلصوم جملـس القضاء. 
املطلب الثالث

املقارنة بني الفقه والنظام يف طريقة احلضور لإلدخال بطلب املحكمة
يالحـظ أن الفقهـاء نصوا عـىل أن طريقة احلضور لإلدخـال بطلب القايض "املحكمـة" يكون عن 
طريـق أعـوان القـايض ونظـام املرافعـات الرشعية السـعودي قـد بني أن اإلحضـار يكون عـن طريق 

املحرضيـن باملحكمـة وعليـه فيكـون نظـام املرافعات الرشعيـة متوافقاً مـع ما نص عليـه الفقهاء.
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ــاء عــىل  ــها أو بن ــاء نفس ــن تلق ــة م ــب املحكم ــني اإلدخــال بطل ــرق ب ــث: الف املبحــث الثال
ــام ــة بينه ــك واملقارن ــن ذل ــه م ــف الفق ــام وموق ــب أحــد اخلصــوم، يف النظ طل

املطلب األول
الفرق بني اإلدخال بطلب املحكمة من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب أحد اخلصوم يف النظام

يتفـق اإلدخـال بطلب املحكمـة من تلقاء نفسـها، أو بناء عـىل طلب اخلصـم يف أن طلب اإلدخال 
جيـب عـىل الطرف الثالـث إجابته بينام هـو أمراً اختيـاري بالنسـبة للمحكمة أو ألطـراف الدعو أي 
أن أرادوا اختصـام طرفـاً ثالـث أو مل يريـدوا فاألمـر اختياري بالنسـبة هلـم. ويظهر الفـرق أن ثم فرقاً 
بـني اإلدخـال بطلـب املحكمة مـن تلقاء نفسـها أو بنـاء عىل طلـب أحد اخلصـوم، وهـو أن اإلدخال 
بطلـب املحكمـة يكـون يف أي مرحلـة من مراحـل الدعو ولـو بعد إقفال بـاب املرافعة، أمـا إذا كان 

بطلـب اخلصوم فـال يقبل بعـد إقفال بـاب املرافعة.
املطلب الثاين

الفرق بني اإلدخال بطلب املحكمة من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب أحد اخلصوم يف الفقه
ل مما  يمكـن أن يقـال أن الفـرق يظهـر يف أنـه يشـرتط يف اإلدخال بطلـب اخلصـم أن يكـون املدخَ
يصـح أن يكـون خصـامً يف الدعـو لكـي تتحقق فيـه رشط الصفـة يف الدعـو ألنه كاملدعـى عليه، 
وأمـا مـن تدخلـه املحكمـة مـن تلقـاء نفسـها فـال يشـرتط فيـه ذلـك، بـل جيـوز أن يكون ممـن يصح 
أن يكـون خصـامً فيهـا، وجيـوز ال يكـون كذلـك، بـل أدخل لغـرض صحيـح يف الدعو من كشـف 

غامـض ونحـو ذلك كـام مر يف مسـألة الشـفعة.
املطلب الثالث

املقارنـة بـني الفقـه والنظـام يف الفرق بـني اإلدخـال بطلب املحكمـة من تلقـاء نفسـها أو بناء عىل 
اخلصوم أحـد  طلب 

عنـد النظـر يف مرشوعيـة اإلدخال وتطبيقـات الفقهاء يظهـر أن اإلدخال بطلـب اخلصم لو حصل 
بعـد قفـل بـاب املرافعـة ال يوجـد مـا يمنـع منـه أمـا يف نظـام املرافعـات الرشعية فـال يقبـل اإلدخال 

بطلـب اخلصـم بعد قفـل بـاب املرافعة.
الفصل الثالث

التدخل يف الدعو أنواعه ورشوطه وطريقة رفعه
املبحث األول: أنواع التدخل يف النظام وموقف الفقه من ذلك واملقارنة بينهام
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املطلب األول
أنواع التدخل يف النظام

التدخل يف الدعو نوعان:
النـوع األول: التدخـل االنضاممي"املـادة (٧٧) مـن نظـام املرافعـات الرشعيـة":  وهـو أن ينضم 
املتدخـل ألحـد اخلصـوم ويعينـه يف دعـواه أو دفاعـه بدفوع مؤثـرة يف الدعـو أو بإحضـار بينة تعني 

. اخلصـم يف دعـواه طالبـاً أو مطلوباً
ويطلـق عليـه أيضـاً اسـم التدخـل التبعـي أو التحفظـي أو الدفاعـي، وذلـك أن معناه هـو تدخل 
أحـد مـن الغـري منضـامً إىل جانـب أحـد اخلصـوم وتابعـاً لـه ليحفـظ حقوقه عـن طريق مسـاعدته يف 

.الدفـاع عنهـا نظـراً لتأثـره الفعـيل إذا ما خـرس الدعو
النـوع الثـاين: التدخـل األصيل"املـادة (٧٧) مـن نظـام املرافعـات الرشعيـة": وهـو أن يطلـب 
املتدخـل احلكـم لنفسـه، ولـه أن يبـدي مـن الطلبـات والدفـوع ما شـاء كطـرف أصـيل يف اخلصومة. 
حيـث يتدخـل شـخص من الغـري –  هجوميـاً –  خمتصامً طـريف الدعو معـاً للمطالبة بحـق له أو 

بمركـز قانوين ذايت مرتبـط بالطلب األصـيل للخصومة.
ويتميـز املتدخـل هجوميـاًَ عـن املدخـل إنضامميـاً يف أن األول كان بوسـعه أن يرفع دعـو مبتدأه 
بالطلـب الـذي تدخـل بـه، لـوال وجـود دعـو قائمـة أجـاز لـه القانـون التدخـل فيهـا إعـامالً ملبدأ 
االقتصـاد اإلجرائـي، يف حـني أن املتدخـل إنضامميـاً مل يكن بوسـعه رفع دعـو مبتـدأه، فالضامن ال 
يسـتطيع رفـع دعو بـرباءة ذمـة مضمونة، والدائـن ال يسـتطيع رفع دعو مبتـدأه برباءة ذمـة مدينة 

آخرين. مواجهـة  يف 
ولذلـك إذا كان الفقـه يتسـاهل يف قبـول التدخـل االنضاممـي ويكتفـي فيـه باملصلحـة املحتملـة 
الوقائيـة، إال أنـه بالنسـبة للتدخل اهلجومـي أو اإلختصامي حيـث يكون املتدخـل بمثابة خصم أصيل 
يف الدعـو فإنـه يشـرتط لقبـول تدخلـه نفـس رشوط قبـول الدعـو املبتدئـه، مـن حيـث املصلحة 
بكامـل أوصافهـا املعتـربة رشعـاً ونظامـاً والصفـة، فضـالً عـام يشـرتطه النظـام يف شـأن الطلبـات 
العارضـة من حيـث رضورة االرتبـاط بالدعـو وتقديمه داخل نطـاق إختصـاص املحكمة وطرحه 

عليهـا قبل قفـل بـاب املرافعة.
املطلب الثاين

أنواع التدخل يف الفقه
إن مبـدأ التدخـل يف الدعـو مل يعـرف لد فقهاء املسـلمني هبذا االسـم وال بغريه من املسـميات 
األخـر، ألنـه يعترب مـن املبادئ أو األعـامل اإلجرائية احلديثـة، وليس معنى هذا أن املبدأ مسـتحدث 
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مـن قبـل القانـون الوضعي، وإنـام نقصد بذلـك أنه تـم تنظيم جزئيـات هذا املبـدأ وترتيبهـا وإدخاهلا 
ضمـن قانـون املرافعـات مـن قبـل القانـون الوضعـي، وإال فأصل هـذا املبـدأ موجود يف كتـب فقهاء 
املسـلمني رمحهـم اهللا بمعنـى أن الفقهـاء مل يفـردوا هلـذا املبـدأ مؤلفـاً أو بابـا أو فصالً مسـتقالً للتكلم 
عـن تعريفـه وضوابطـه وغـري ذلـك ممـا يتصل بـه وإنام نجـد أصل هـذا املبـدأ منثـور يف مؤلفاهتم عرب 

وقائـع خمتلفة.
فمـن ذلـك مـا جاء يف السـنة: عن أيب هريرة � قال قال رسـول اهللا � أو قال سـمعت رسـول اهللا 
� يقـول :" مـن أدرك مالـه بعينـه عنـد رجـل أو إنسـان قد أفلـس فهو أحق بـه من غـريه"." أخرجه 
البخـاري، كتـاب االسـتقراض وأداء الديـون واحلجـر والتفليـس، باتـب لصاحب احلق مقـال، رقم 

."(٢٤٠٢)
ومـارواه الـرباء بـن عـازب ريض اهللا عنـه أن ابنـة محزة بـن أيب طالـب � – ملا تـويف –  اختصم يف 
حضانتهـا عـيل وزيـد وجعفـر ريض اهللا عنهم فقال عـيل: أنا أخذهتا وهـي ابنة عمي وقـال جعفر: ابنة 
عمـي وخالتهـا حتتـي وقـال زيد: ابنـة أخي فقـىض هبا النبـي � خلالتهـا وقـال: "اخلالة بمنزلـة األم" 
"أخرجـه البخـاري ،كتـاب الصلـح، باب كيـف يكتب هـذا ماصالح فـالن بن فالن وفـالن بن فالن 

وإن مل ينسـبه إىل قبيلتـه أو نسـبه، كتـاب املغازي، باب عمـرة القضاء".
املطلب الثالث

املقارنة بني الفقه والنظام يف أنواع التدخل
إن الرشيعـة اإلسـالمية أجـازت التدخل يف الدعو وهـو تدخل أصيل وإذا جـاز التدخل األصيل 
فمـن بـاب أوىل جواز التدخـل االنضاممي ألحـد أطراف اخلصومـة وكذلك نظام املرافعـات الرشعية 

قـد أجاز التدخـل األصيل واالنضاممـي فيكون هناك توافـق بينهام.
املبحث الثاين: رشوط التدخل، يف النظام وموقف الفقه من ذلك واملقارنة بينهام

املطلب األول
رشوط التدخل يف النظام

له ثالثة رشوط:
الـرشط األول: أن يكـون للمتدخـل مصلحـة يف الدخـول متعلقـة بالدعـو. "املـادة (٧٧) مـن 

الرشعية". املرافعـات  نظـام 
وقد اشـرتط نظـام املرافعـات توافـر املصلحة كرشط جوهـري للتدخـل، ويقصـد باملصلحة: كل 

مـا فيـه جلب نفـع أو دفع رضر." املـادة (٤\٤) مـن الالئحـة التنفيذية لنظـام املرافعـات الرشعية".
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والـذي يقـدر هـذه املصلحة هو القـايض." املـادة (٧٧\١) من الالئحـة التنفيذية لنظـام املرافعات 
الرشعية".

الـرشط الثـاين: أن يكـون ثـمَّ ارتبـاط بـني طلـب موضـوع التدخـل والدعـو األصليـة" املـادة 
(٣/٧٧) مـن الالئحـة التنفيذيـة لنظـام املرافعـات الرشعيـة".

الـرشط الثالـث: أن يكـون التدخـل قبل إقفـال بـاب املرافعـة. "املـادة (٧٧) من نظـام املرافعات 
الرشعية".

يقصـد بقفـل بـاب املرافعة هتيؤ الدعـو للحكم فيها وذلك بعـد إبداء اخلصـوم أقواهلم وطلباهتم 
اخلتامية يف جلسـة املرافعة"املـادة (١/٦٦) من الالئحة التنفيذية لنظـام املرافعات الرشعية".

فـإذا مـا متـت الشــروط السـابقة كان للمتدخل سـائر احلقـوق التي ألطـراف الدعـو األصلية. 
"املـادة (٢/٧٦) مـن الالئحــة التنفيذية لنظـام املرافعـات الرشعية".

املطلب الثاين
رشوط التدخل يف الفقه

حيـث إن التدخـل هـو يف حقيقتـه اختصـام ألحـد اخلصمـني أو لكالمهـا وحيـث أن الفقهـاء مل 
 وحيـث أن الدعو يتكلمـوا عليه بشـكل مسـتقل فيـام وقفت عليه، فيكـون التدخل كإقامـة الدعو

قائمـة فإنـه يشـرتط فيمـن يتدخل مـا ييل:
الرشط األول: رشط األهلية.

فالدعـو يف الفقـه اإلسـالمي تـرصف يرتتـب عليـه نتائـج وأحـكام رشعية، فقـد اتفـق الفقهاء 
عـىل وجـه العمـوم عىل أنه يشـرتط أن يكـون كل مـن املدعي واملدعـى عليه أهـالً للقيـام بالترصفات 
الرشعيـة، والشـخص املؤهـل للقيـام هبـذا التـرصف هـو ذلـك الـذي تتوفـر فيـه الـرشوط الرشعية 

التاليـة: العقـل والبلوغ.
وأما من ليس أهالً، فيطالب له بحقه ممثله الرشعي من ويل أو ويص.

الرشط الثاين: رشط الصفة.
إن املقصـود بمرشوعيـة الدعـو فصـل اخلصومـة وقطع النـزاع بأخذ احلـق لصاحبه ممـن وقع له 
بغـري حـق، وهـذا يقتـيض أن حيدد من لـه املطالبـة، ومن يصـح أن توجـه إليه هـذه املطالبـة، وإال فإنه 

.ال سـبيل عندئـذ إىل الوصـول إىل ذلك اهلـدف املقصود بترشيـع الدعو
ومـن أجـل ذلـك كان االتفـاق بـني فقهـاء الرشيعـة اإلسـالمية، عـىل اشـرتاط الصفـة املخولـة 

.لالدعـاء، واملخولـة لتلقيـه، لصحـة أيـة دعـو
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وخالصـة معنـى هـذا الـرشط: أن يكـون كل من املدعـي واملدعـى عليه ذا شـأن يف القضيـة التي 
.أثـريت حوهلـا الدعو

فمعنى الصفة: أن تكون الدعو والدفع من صاحب احلق أو من يقوم مقامه.
واملقصـود هبـا يف الدعو: كـون الدعو مـن الطلب والدفـع لصاحب احلق املبارش، سـواء أكان 
مدعيـاً أم مدعـى عليـه أم متدخـالً، وسـواء أبارشهـا بنفسـه أم بنائبه من وكيـل أو ويل قـارص أو ناظر 

عـىل وقف.
املطلب الثالث

املقارنة بني الفقه والنظام يف رشوط التدخل
 أنـه ال يوجد مـا يمنع مـن صحة التدخـل يف الدعو عنـد النظـر يف أدلـة مرشوعيـة التدخل نر
بعـد قفـل بـاب املرافعـة وأمـا يف نظـام الرافعـات الرشعيـة فإنـه يشـرتط أن يكـون التدخل قبـل قفل 

املرافعة. بـاب 
املبحث الثالث: طريقة رفع طلب التدخل يف النظام وموقف الفقه من ذلك واملقارنة بينهام

املطلب األول
طريقة رفع طلب التدخل يف النظام

يوجد طريقني لرفع طلب التدخل: 
األوىل: الصحيفة "املادة (٧٧) من نظام املرافعات الرشعية".

فيتـم التدخـل بصحيفـة مثـل صحيفـة الدعو األصلية تشـتمل عـىل بياناهتـا، ويوضـح فيها أهنا 
طلـب تدخـل يف الدعـو تبعـا أو أصليـاً، وتبلغ قبـل موعد يوم اجللسـة للخصـوم وفقـاً إلجراءات 
التبليـغ املقـررة يف األحـكام العامـة مـن بـاب األول، منهـا: املـواد الرابعـة عـرشة، واخلامسـة عرشة، 

عرشة. والثامنـة 
وال يشـرتط للتدخـل يف هـذه احلـال التقيـد باملـدد املنصـوص عليها يف املـادة األربعني، بـل يكفي 

ولـو قبـل اجللسـة بيـوم واحد " املـادة (٤/٧٧) مـن الالئحـة التنفيذية لنظـام املرافعـات الرشعية".
الثانية: املشافهة " املادة (٧٧) من نظام املرافعات الرشعية".

فيتـم التدخـل بطلـب يقدم شـفاها مـن قبل املتدخـل يف إحد جلسـات املحاكمة، عـىل أن يكون 
ذلـك بحضـور اخلصمـني، ويثبـت التدخـل يف حمـرض اجللسـة، عـىل أنـه إذا تعـذر حضـور اخلصمني 

صـح أن يكـون التدخـل يف مواجهـة أحدمهـا كام لـو كانـت الدعو عـىل غائب ومـن يف حكمه.
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املطلب الثاين
طريقة رفع طلب التدخل يف الفقه

 كرفـع الدعو التدخـل هـو اختصـام ألحـد اخلصمـني أو كالمهـا فيكـون التدخـل يف الدعـو
، وحيـث إن الفقهـاء مل ينصـوا عـىل طريقـة رفـع طلـب التدخـل وإنام حتدثـوا عن طريقـة رفع  ابتـداءً

طلـب الدعـو وهـي: أن الفقهـاء نصـوا أن الـذي يريـد أن يرفـع الدعـو إما أن:
يتوجـه إىل خصمـه بطلـب منـه اإلتيـان معـه يف موعـد يتفقان عليـه إىل القـايض املختـص، وذلك 

قبـل إعـالم القـايض بذلك.
أو أن يوجـه إىل القـايض مبـارشة ويطلـب منـه أن يعديـه عـىل خصمـه، وأن يأمـره باحلضـور إىل 

جملسـه مـن أجـل مقاضاته.
أو أن يبدي املدعي ما يطلبه من خصمه أمام القايض.

وعليه يكون التدخل يف الدعو يف جملس القضاء.
املطلب الثالث

املقارنة بني الفقه والنظام يف طريقة رفع طلب التدخل
ال خيتلـف مـا قـرره الفقهـاء عن ما جـاء يف نظـام املرافعـات الرشعية حيـث أن طلـب الدخول يف 
الدعـو يصـح أن يكـون مشـافهة لـد القـايض ناظـر الدعـو وأن هـذا ال يمنـع من كتابـة طلب 

التدخل.
تم التلخيص بحمد اهللا تعاىل

وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد
وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين.
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أحكام جريــمـة املعاكـسة فـي النظام السعودي
دراسة مـقـارنة

بحث تكمييل مقدم لنيل درجة املاجستري يف السياسة الرشعية

إعداد الطالب:
حممد بن رزق اهللا بن حممد السلمي

إرشاف:
   أ د. عبداهللا بـن إبراهيم الطريـقـي

أستاذ السياسة الرشعية باملعهد العايل للقضاء
 (١٤٣٢/١٤٣١هـ)
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تقسيامت البحث:
ــه،  ــاؤالته، وأهداف ــه، وتس ــكلته، وأمهيت ــث، ومش ــوع البح ــىل موض ــتمل ع ــة: وتش املقدم
ــار املوضــوع، والدراســات الســابقة، واملنهــج العلمــي، وتقســيامت البحــث.  وأســباب اختي

التمهيد: يف التعريف بمفردات املوضوع. 
 . املبحث األول: تعريف العنوان باعتباره مفرداً

املطلب األول: تعريف اجلريمة. 
الفرع األول: تعريف اجلريمة يف اللغة.

الفرع الثاين: تعريف اجلريمة يف النظام. 
الفرع الثالث: تعريف اجلريمة يف الفقه. 

املطلب الثاين: تعريف املعاكسة. 
الفرع األول: تعريف املعاكسة يف اللغة.

الفرع الثاين: تعريف املعاكسة يف االصطالح. 
املبحث الثاين: تعريف جريمة املعاكسة باعتبارها مركبا. 

املطلب األول: تعريف جريمة املعاكسة يف النظام. 
املطلب الثاين: تعريف جريمة املعاكسة يف الفقه. 

املطلب الثالث: املقارنة بني تعريفها يف الفقه والنظام. 
املبحث الثالث: أسباب ارتكاب جريمة املعاكسة.

املطلب األول: ضـعــف الـوازع الـديــنـي.
املطلب الثاين: إظهار املرأة زينتها أمام الرجال األجانب.  

املطلب الثالث: إطالق النظر فيام حرم اهللا. 
املطلب الرابع: ضعف الرادع والتوسع يف السرت. 

الفصل األول: أركان جريمة املعاكسة:
املبحث األول: الركن الرشعي يف الفقه والنظام.

املطلب األول: الركن الرشعي جلريمة املعاكسة يف النظام.
املطلب الثاين: الركن الرشعي جلريمة املعاكسة يف الفقه.

املطلب الثالث: املقارنة بني الركن الرشعي جلريمة املعاكسة يف الفقه والنظام. 
املبحث الثاين: الركن املادي.

تـمهـيــد.
املطلب األول: السلوك اإلجرامي.
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الفرع األول: طبيعة السلوك اإلجرامي.
الفرع الثاين: صور السلوك اإلجرامي، وفيه:

تـمهـيــد.
١- األلفاظ واإلشارات والقصاصات الورقية. تطبيق عميل.

٢- البالك بري. تطبيق عميل.
٣- البلوتوث. تطبيق عميل.

٤- الربيد اإللكرتوين. تطبيق عميل.
٥- غرف الدردشة. تطبيق عميل.

٦- االتصال اهلاتفي. تطبيق عميل.
٧- االستثارة اجلنسية. تطبيق عميل.

املطلب الثاين: الـنـتـيـجـة اإلجـرامـيـة. 
املطلب الثالث: الرابـطـة الـسبـبـيـة.   

املبحث الثالث: الركن الـمعـنـوي، وفـيـه :
تـمهـيــد.

املطلب األول: الـقـصد اجلـنائـي الـعام. 
الفرع األول: العلم. 

الفرع الثاين: اإلرادة. 
املطلب الثاين: القصد اجلـنائـي اخلـاص. 
املبحث الرابع: عقوبة جريمة املعاكسة. 

مقدمة:
املطلب األول: عقوبة جريمة املعاكسة يف النظام، وفـيه :

تـمهـيــد.
الفرع األول: الـتـعهد بعدم العود. 

الفرع الثاين: الـتـوبـيـخ. 
الفرع الثالث: الـجلد. 
الفرع الرابع: السجن. 

الفرع اخلامس: الغرامة املالية. 
املطلب الثاين: عـقوبة جـريـمـة املعاكسة فـي الفقه، وفيـه :

الفرع األول: التعهد بعدم العود. 
الفرع الثاين: الـتـوبـيـخ. 
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الفرع الثالث: الـجــلـد. 
الفرع الرابع: السجن. 

الفرع اخلامس: الـغـرامـة الـمـالـيـة.
املطلب الثالث: مقارنة العــقوبـة بـيـن الـفقـه والـنـظام. 

املطلب الرابع: التطبيقات القضائية.
القضية األوىل.
القضية الثانية.
القضية الثالثة.

ــق.                  ــام الواجــب التطبي ــة والنظ ــو اجلزائي ــر الدع ــة بنظ ــة املختص ــاين: املحكم الفصــل الث
ــان : ــه مبحث وفي

املبحث األول: املحكمة املختصة وفيه مطلبان.
.املطلب األول: اجراءات نظر الدعو

.املطلب الثاين: احلكم يف الدعو
املبحث الثاين: النظام الواجب التطبيق.
اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الـفـهــارس:
فـهـرس اآليات القرآنية.

فـهرس األحاديث النبوية.
فـهرس اآلثـار.

فـهرس األعالم.
فـهرس املصادر واملراجع.

فـهرس املوضوعات.
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 التمهيد
املبحث األول: تـعريـف الـعـنـوان بـاعـتـبـاره مـفرداً

املطلب األول: 
تعريف اجلريمة.

الفرع األول
تعريف اجلريمة لغة.

اجلريمــة مشــتقة مــن األصــل جــرم، واجليــم والــراء وامليــم أصــلٌ واحــد يرجــع إليــه بقيــة 
: أي  مــةٌ رِ :أي قطعــه، وشــجرة جَ مــاً رْ مــه جيرمــه جَ رَ مُ بمعنــى القطــع، يقــال جَ الفــروع.  واجلَــرْ

شــجرة مقطوعــة.  واجلــرم يــأيت بمعنــى الذنــب واخلطيئــة.
الفرع الثاين

تـعـريف الـجريمة يف النظـام.
ــة  ــة اجلريم ــه ماهي ــني في ــة يب ــاً للجريم ــي تعريف ــالل بحث ــعودي خ ــم الس ــد للمنظ مل أج
واألفعــال التــي تعتــرب داخلــة يف نطــاق التجريــم واألفعــال غــري الداخلــة، بــل تــرك مســاحةً 
ــارشةً مــن الرشيعــة اإلســالمية.  وهــذا  واســعة لرجــال الفقــه والقضــاء الســتمداد ذلــك مب
ــاليبها  ــا وأس ــالف صوره ــة للحــرص الخت ــا غــري قابل ــم بطبيعته تــرصف حســن، ألن اجلرائ
ــة  وظروفهــا مــن وقــت آلخــر. ومــع ذلــك فقــد جــاء رشاح األنظمــة بعــدة تعاريــف متباين
ومتغايــرة منهــا: أن اجلريمــة " ســلوك إنســاين منحــرف، يمثــل اعتــداء عــىل حــق، أو مصلحــة 

ــه". ــاء علي ــون الصــادرة بن مــن احلقــوق، أو املصالــح التــي حيميهــا الــرشع، أو القان
الفرع الثالث

تـعـريف الـجريمة يف الفقه.
تعــددت تعريفــات الفقهــاء للجريمــة، ومــن أشــهرها وأكثرهــا انتشــاراً عنــد الفقهــاء هــو 
ف اجلريمــة بأهنــا " حمظــورات رشعيــة زجــر اهللا تعــاىل عنهــا بحــد  تعريــف املــاوردي حيــث عــرَّ

أو تعزيــر".
املطلب الثاين

تعريف املعاكسة
الفرع األول

تعريف املعاكسة يف اللغة.
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ــاً  س كْ ــه عَ كِسُ عْ ــيشء يَ ــسَ ال كَ ــال: عَ ــس)، يق ــل (عاك ــن فع ــتق م ــدر مش ــة مص املعاكس
ــه. ــىل أول ــره ع : أي رد آخ ــسَ كَ فانْعَ

الفرع الثاين
تعريف املعاكسة يف االصطالح.

ــة  ــات العربي ــه املجتمع ــت علي ــي تعارف ــات الت ــن املصطلح ــة) م ــة (معاكس ــرب كلم تعت
ــرة  ــىل الظاه ــة ع ــه اخلصــوص، للدالل ــىل وج ــعودي ع ــع الس ــام، واملجتم ــه ع ــراً بوج مؤخ
ــواق،  ــات يف األس ــباب والفتي ــني الش ــرشت ب ــي انت ــث، الت ــذا البح ــكلة موضــوع ه أو املش
ــام  ــا اجلنســني، ك ــي يرتاده ــة الت ــن العام ــن األماك ــك م ــا إىل ذل ــات وم ــات، واملنتزه والطرق
ــتخدمه  ــذي تس ــكلة، ال ــذه املش ــدارج هل ــح ال ــو املصطل ــة) ه ــح (املعاكس ــر يل أن مصطل ظه
ــة وجهــات  ــة الســعودية، وكذلــك اجلهــات القضائي ــة يف اململكــة العربي املؤسســات اإلعالمي

ــق.  ــط والتحقي الضب
ــف  ــل يف تعري ــد قي ــابقة فق ــاالت الس ــح يف املج ــذا املصطل ــتخدام ه ــالل اس ــن خ  وم
(املعاكســة) مــا يــيل: "ســلوك انحــرايف، غــري أخالقــي، يامرســه الشــباب مــن اجلنســني، مــع 
ــادل الرســائل، أو  ــر، أو تب ــكالم، أو النظ ــلية، واالســتمتاع املحــرم بال ــم، هبــدف التس بعضه

ــية ". ــة اجلنس املامرس
املبحث الثاين: تعريف جريمة املعاكسة باعتبارها لقباً مركباً

املطلب األول
تعريف جريمة املعاكسة يف النظام

ــاً، وذلــك يعــود إىل  مل يتنــاول النظــام الســعودي تعريــف جريمــة املعاكســة باعتبــاره مركب
املنهــج الــذي يســري عليــه املنظــم الســعودي يف إقــراره جلميــع األنظمــة، وهــو مراعــاة قواعــد 
الرشيعــة اإلســالمية، وهــذا مــا نــص عليــه النظــام األســايس للحكــم يف مادتــه األوىل: [اململكة 
ــا اإلســالم، ودســتورها  ــة، دينه ــة إســالمية، ذات ســيادة تام ــة عربي ــة الســعودية، دول العربي
كتــاب اهللا تعــاىل وســنة رســوله �، ولغتهــا هــي اللغــة العربيــة، وعاصمتهــا مدينــة الريــاض].
وعــىل ذلــك يكــون تعريــف جريمــة املعاكســة باعتبــاره مركبــاً يف النظام الســعودي هــو تعريفها 
يف الفقــه اإلســالمي الــذي ســأذكره يف املطلــب التــايل، طاملــا أن املنظــم الســعودي ســكت عــن 
ــا يتضــح مــن نصــوص النظــام األســايس  ــه إىل الكتــاب والســنة وهــو م تعريفهــا وأحــال في

للحكــم التــي ســبق ذكرهــا.  
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املطلب الثاين
تعريف جريمة املعاكسة يف الفقه

ــرشوع  ــري م ــلوك غ ــها: س ــاً بــأنـ ــا مركب ــه باعتباره ــة يف الفق ــة املعاكس ــف جريم تعري
فــقـــهــــاً، يرتكبــه أحــد اجلنســني عــىل آخــر، مــن غــري جنســه،  دون املســاس بــه، هبــدف 

ــرم.  ــتمتاع املح االس
املبحث الثالث: أسباب ارتكاب جريمة املعاكسة

املطلب األول
ضعـف الـوازع الديـنـي

إن الــوازع الدينــي عامــل مهــم جيــب توفــره لــد مجيــع األفــراد، فهــو بمثابــة احلصــن املنيع 
ــا  َ ــا أَهيُّ الــذي حيمــي صاحبــه مــن الســقوط يف اهلفــوات، وارتــكاب املنكــرات، قــال تعــاىل: � يَ
مْ  نُوبَكُ ــمْ ذُ كُ ــرْ لَ فِ غْ يَ ــمْ وَ كُ لَ امَ ــمْ أَعْ كُ لِــحْ لَ ا (٧٠) يُصْ يدً ــدِ الً سَ ــوْ ــوا قَ قُولُ ــوا اهللاََّ وَ قُ نُــوا اتَّ يــنَ آمَ ذِ الَّ
ظِيــامً �. وضعــف الــوازع الدينــي مــن األمــراض التــي  ا عَ زً ــوْ ــازَ فَ ــدْ فَ قَ هُ فَ ــولَ سُ رَ طِــعِ اهللاََّ وَ ــنْ يُ مَ وَ
تصيــب القلــوب، ولذلــك فهــي مــن أخطــر األمــراض، وقــد هنــت الرشيعــة اإلســالمية عــن 
ــعَ  ْشَ نُــوا أَنْ ختَ يــنَ آمَ ــأْنِ لِلَّذِ ْ يَ ضعــف الــوازع الدينــي وأمــرت بتقويــة اإليــامن، قــال تعــاىل: � أَملَ
ــالَ  ــلُ فَطَ بْ ــنْ قَ ــابَ مِ كِتَ ــوا الْ يــنَ أُوتُ ذِ الَّ ــوا كَ ونُ كُ الَ يَ ــقِّ وَ َ ــنَ احلْ لَ مِ ــزَ ــا نَ مَ ــرِ اهللاَِّ وَ كْ ــمْ لِذِ ُ لُوهبُ قُ

.� ونَ ــقُ ــمْ فَاسِ نْهُ ثِــريٌ مِ كَ ــمْ وَ ُ لُوهبُ ــتْ قُ سَ قَ ــدُ فَ َمَ ــمُ األْ يْهِ لَ عَ
املطلب الثاين

إظهار الـمرأة زيـنـتها أمام الرجال األجانب
إن مــن أكــرب أســباب املعاكســة بــني اجلنســني هــو ظهــور املــرأة أمــام الرجــال األجانــب 
بزينتهــا، ســواء كانــت زينتهــا الطبيعيــة أو املكتســبة التــي أمرهــا اهللا عــز وجــل بعــدم إظهارهــا، 
ــكاب  ــي ارت ــن دواع ــا م ــام أهن ــدان، ك ــن البل ــري م ــرشت يف كث ــرة انت ــة ظاه ــداء الزين وإب
الفواحــش، واجلرائــم، وســبب رئيــيس يف االنحطــاط اخللقــي وذهــاب احليــاء.  وإظهــار املــرأة 
زينتهــا حمــرم رشعــاً وقــد دلــت عــىل ذلــك النصــوص الرشعيــة مــن الكتــاب والســنة، فقــد 
ــنَ  جْ َّ الَ تَربَ ــا ﴾، كــام قــال تعــاىل: ﴿وَ نْهَ ــرَ مِ ــا ظَهَ ــنَّ إِالَّ مَ ينَتَهُ يــنَ زِ بْدِ الَ يُ قــال اهللا عــز وجــل: ﴿ وَ

.﴾ ُوىلَ ــةِ األْ لِيَّ َاهِ جَ اجلْ ُّ ــربَ تَ
املطلب الثالث

إطـالق الـنظـر فـيام حـرم اهللا
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ــؤدي إىل انحــراف  ــد ت ــي ق ــرشارة األوىل الت ــد ال ــه، يع ــام ال جيــوز في إن إطــالق النظــر في
صاحبهــا نحــو الرذيلــة والــدرن، كــام تعــد أيضــاً هــذه النظــرة اخلبيثــة اللبنــة األوىل للجرائــم 
األخالقيــة، وقــد جــاءت النصــوص الرشعيــة التــي تــدل عــىل حتريــم النظــر فيــام ال جيــوز فيــه، 
لِــكَ  ــمْ ذَ هُ وجَ ــوا فُرُ ظُ ْفَ حيَ ــمْ وَ هِ ارِ ــنْ أَبْصَ ــوا مِ ضُّ غُ نِــنيَ يَ مِ ؤْ ــلْ لِلْمُ ومــن ذلــك قولــه تعــاىل: ﴿قُ
ــنْ  ــنَ مِ ضْ ضُ غْ ــاتِ يَ نَ مِ ؤْ ــلْ لِلْمُ قُ ﴾، كــام قــال تعــاىل: ﴿ وَ ــونَ نَعُ ــامَ يَصْ ــريٌ بِ بِ ُــمْ إِنَّ اهللاََّ خَ ــى هلَ كَ أَزْ

ــا﴾. نْهَ ــرَ مِ ــا ظَهَ ــنَّ إِالَّ مَ ينَتَهُ يــنَ زِ بْدِ الَ يُ ــنَّ وَ هُ وجَ ــنَ فُرُ ظْ ْفَ حيَ ــنَّ وَ هِ ارِ أَبْصَ
املطلب الرابع

ضـعـف الرادع والـتوسـع فـي الـسرت
ــاً،  ــاً رشعي ــون مطلب ــاالت يك ــض احل ــة يف بع ــاريس املعاكس ــىل مم ــرت ع ــك أن الس ال ش
خصوصــاً إذا كان إقرتافــه هلــا للمــرة األوىل، كــام أنــه يمنــح اجلــاين فرصــة النــدم والتوبــة عــن 
ارتــكاب املحظــورات، ويعــد حافــزاً لــه عــىل ذلــك، وقــد روي عــن أيب هريــرة ريض اهللا عنــه 
أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: (ال يســرت عبــدٌ عبــداً يف الدنيــا إال ســرته اهللا يــوم القيامــة)، فهــذا النــص يدل 
عــىل نــدب الســرت متــى حتققــت فيــه املصلحــة، إال أن التوســع يف األخــذ بــه يــؤدي إىل مفاســد 
ــو  ــرياً مــن املعاكســات التــي تضبــط يكتفــى فيهــا بأخــذ التعهــد، أو التوبيــخ ول أعظــم، فكث
تكــرر ارتكاهبــا مــن اجلــاين، ويف بعــض احلــاالت االخــر تتــم املالحقــة اجلزائيــة عىل الشــاب 
فقــط دون الفتــاة، بحجــة ســرتها، واخلــوف عــىل مســتقبلها االجتامعــي، ومــا إىل ذلــك، وهــذه 
املســوغات هلــا وجاهتهــا إذا كان ارتــكاب الفتــاة للمعاكســة للمــرة األوىل، أمــا إذا اعتــادت عىل 
ذلــك واســتمرأته فيجــب إخضاعهــا لإلجــراءات اجلزائيــة، وال ضــري يف اختــاذ كافــة الســبل، 
والرتتيبــات التــي تضمــن للفتــاة الرسيــة واخلصوصيــة ابتــداءً مــن مرحلــة الضبــط، ومــروراً 

بمرحلــة التحقيــق واملحاكمــة، وحتــى مرحلــة تنفيــذ العقوبــة. 
الفصل األول

أركان جريمة املعاكسة
املبحث األول: الركن الرشعي يف الفقه والنظام

املطلب األول
الركن الرشعي جلريمة املعاكسة يف النظام 

مــن املجــاالت التــي أوالهــا املنظــم الســعودي اهتاممــا واســعاً صيانــة األعــراض ومحايتهــا 
ــوص  ــتعراض النص ــالل اس ــن خ ــك م ــح ذل ــس، يتض ــات اخلم ــد الرضوري ــا أح باعتباره
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ــر  ــة األم ــام هيئ ــن نظ ــعة م ــادة التاس ــه امل ــاءت ب ــا ج ــوص م ــذه النص ــن ه ــة، وم النظامي
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر: [ مــن أهــم واجبــات هيئــات األمــر باملعــروف والنهــي عــن 
املنكــر إرشــاد النــاس ونصحهــم، التبــاع الواجبــات الدينيــة املقــررة يف الرشيعــة اإلســالمية، 
ومحــل النــاس عــىل أدائهــا، وكذلــك النهــي عــن املنكــر بــام حيــول دون ارتــكاب املحرمــات 
ــدع املنكــرة، وهلــا يف ســبيل  ــد الســيئة، أو الب ــاع العــادات والتقالي واملمنوعــات رشعــاً، أو اتب
ذلــك كلــه اختــاذ اإلجــراءات، وتوقيــع العقوبــات املنصــوص عليهــا يف هــذا النظــام ]. هــذا مــا 
جــاءت بــه املــادة التاســعة مــن نظــام هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، أمــا الالئحــة 

التنفيذيــة هلــذه املــادة، فقــد تناولــت واجبــات اهليئــة وتعدادهــا وجــاء مــن بينهــا مــا يــيل:
: مراقبــة األســواق العامــة، والطرقــات، واحلدائــق، وغــري ذلــك مــن األماكــن العامة  [ ثالثــاً
واحليلولــة دون وقــوع املنكــرات الرشعيــة اآلتيــة:]  ثــم جــاء يف هــذه الالئحــة تعــداد املنكــرات 

واملمنوعــات رشعــاً التــي جــاء مــن ضمنهــا الفقــرات التاليــة:
٣- تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل.

٤- اجلهر باأللفاظ املخلة باحلياء، أو املنافية لآلداب.
ــا واللــواط والقــامر) أو إدارة البيــوت،  ١٠- منــع دواعــي ارتــكاب الفواحــش (مثــل الزن

أواألماكــن الرتــكاب املنكــرات، والفواحــش. 
وبالنظــر يف نــص املــادة الســالفة ومــا جــاء يف الئحتهــا التنفيذيــة نجــد أن املنظــم الســعودي 
جــرم املعاكســة، وعاقــب عليهــا باعتبارهــا مــن املمنوعــات رشعــاً ونــص عــىل ذلــك يف الفقــرة 
(٣)، يتمثــل ذلــك يف جتريــم تعــرض الرجــال للنســاء بالقــول أو الفعــل.  وال فــرق بــني تعرض 
ــو  ــني العكــس وه ــا، وب ــار إليه ــة املش ــة التنفيذي ــه الالئح ــام نصــت علي ــاء ك ــال للنس الرج
تعــرض النســاء للرجــال، طاملــا توافــرت علــة التجريــم يف كليهــام، حيــث أن املنظــم الســعودي 
مل يدفعــه إىل جتريــم هــذا التعــرض إال احلــرص عــىل محايــة األعــراض وتطهــري املجتمــع مــن 
الرذيلــة دون التفرقــة بــني الذكــر واألنثــى يف هــذا الشــأن، فضــالً عــن أن الوقــت الــذي صــدر 
فيــه نظــام هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر مل يظهــر فيــه إال تعــرض الرجــال للنســاء 

وليــس العكــس.
ومــن األنظمــة التــي تناولــت جتريــم املعاكســة باعتبارهــا إحــد اجلرائــم املخلــة باألخالق 
ــذا  ــن ه ــة م ــادة الثاني ــد نصــت امل ــة، وق ــم املعلوماتي ــة اجلرائ ــام مكافح ــة نظ واآلداب العام

النظــام عــىل مــا يــيل:
ــذه  ــد ه ــك بتحدي ــة، وذل ــم املعلوماتي ــوع اجلرائ ــن وق ــد م ــام إىل احل ــذا النظ ــدف ه [هي

ــأيت:  ــا ي ــؤدي إىل م ــام ي ــا، وب ــكل منه ــررة ل ــات املق ــم والعقوب اجلرائ
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١- املساعدة عىل حتقيق األمن املعلومايت.
ــبكات  ــة والش ــبات اآللي ــرشوع للحاس ــتخدام امل ــىل االس ــة ع ــوق املرتتب ــظ احلق ٢- حف

ــة.  املعلوماتي
٣- محاية املصلحة العامة، واألخالق، واآلداب العامة. 

٤- محاية االقتصاد الوطني].
ــابعة  ــادة الس ــاء يف امل ــا ج ــة م ــة املعاكس ــت جريم ــي تناول ــة الت ــن النصــوص النظامي وم

ــيل: ــا ي ــىل م ــث نصــت ع ــام االتصــاالت حي ــن نظ ــني م والثالث
[يعــد مرتكبــاً ملخالفــة، كل مشــغل، أو شــخص طبيعــي، أو معنــوي، يقــوم بأحــد األعــامل 

اآلتية:-] 
ثم جاءت املادة بتعداد ما يعد من املخالفات طبقاً هلذا النظام فجاء من ضمنها:-

ــرضر بشــبكات  ــل إحلــاق ال ــات االتصــاالت مث ــاءة اســتخدام خدم ــرة (١١):- [ إس فق
ــع  ــه طاب ــة، أو ل ــد اآلداب العام ــف قواع ــد إجــراء اتصــال خيال ــة، أو تعم االتصــاالت العام

ــاج ]. ــزع، أو إزع ــداث ف ــؤدي إىل إح ــدي، أو ي هتدي
املطلب الثاين

الركن الرشعي جلريمة املعاكسة يف الفقه
نجــد أن الرشيعــة اإلســالمية قــد تناولــت جريمــة املعاكســة يف نصــوص كثــرية، باعتبارهــا 
مــن اجلرائــم التــي تقــع عــىل األعــراض، وذلــك يعــود إىل أن محايــة األعــراض من الــرضورات 

اخلمــس التــي تســعى الرشيعــة اإلســالمية إىل صيانتهــا ومحايتهــا مــن كل اعتــداء. 
ــمْ  هِ ارِ ــنْ أَبْصَ ــوا مِ ضُّ غُ ــنيَ يَ نِ مِ ؤْ ــلْ لِلْمُ ــاىل: ﴿ قُ ــه تع ــة قول ــذه النصــوص الرشعي ــن ه وم
ــاتِ  نَ مِ ؤْ ــلْ لِلْمُ قُ ــونَ (٣٠) وَ نَعُ ــامَ يَصْ ــريٌ بِ بِ ــمْ إِنَّ اهللاََّ خَ ُ ــى هلَ كَ ــكَ أَزْ لِ ــمْ ذَ هُ وجَ ــوا فُرُ ظُ ْفَ حيَ وَ

ــنَّ ﴾. هُ وجَ ــنَ فُرُ ظْ ْفَ حيَ ــنَّ وَ هِ ارِ ــنْ أَبْصَ ــنَ مِ ضْ ضُ غْ يَ
والنظــر بريــد الزنــا، ومــن أكــرب دواعيــه، فــإذا أطلــق الشــخص نظــره إىل مــا ال حيــل لــه، 
ــه احلــال يف ســلوكه املنحــرف إىل درجــة اســتعامله يف  ــاده، حتــى يتقــدم ب اســتمرأ ذلــك واعت
ــه  ــواء بضحيت ــية، لإلغ ــة أو جنس ــاين عاطفي ــل مع ــي حتم ــارات الت ــاءات واإلش ــار اإلحي إظه
ــون  ــز يك ﴾ فالغم ونَ ــزُ امَ تَغَ ــمْ يَ ِ وا هبِ ــرُّ ا مَ إِذَ ــاىل: ﴿ وَ ــال تع ــى، ق ــراً  أم أنث ــت ذك ــواء كان س

ــة.  ــني، ويســتخدم ملقاصــد خمتلف بالع
ــةً  شَ انَ فَاحِ ــهُ كَ ــا إِنَّ نَ ــوا الزِّ بُ رَ قْ الَ تَ وممــا يــدل عــىل حتريــم ممارســة املعاكســة قولــه تعــاىل :﴿وَ
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ــبِيالً ﴾. ويف املعاكســة اقــرتاب للوقــوع يف الزنــا والعيــاذ بــاهللا.   ــاءَ سَ سَ وَ
املطلب الثالث

املقارنة بني الركن الرشعي جلريمة املعاكسة يف الفقه والنظام
مــن خــالل النظــر فيــام ورد مــن النصــوص النظاميــة التــي ســبق إيرادهــا يف املطلــب األول، 
ومقارنتهــا مــع مــا جــاء مــن النصــوص الفقهيــة يف املطلــب الثــاين نجــد أنــه ال تعــارض بــني 
ــاك  ــل هن ــة، ب ــة املعاكس ــه جلريم ــي يف الفق ــن الرشع ــني الرك ــام وب ــي يف النظ ــن الرشع الرك
توافــق بينهــام، ويتضــح ذلــك أكثــر مــن خــالل الوقــوف عــىل النصــوص النظاميــة املتعــددة 
التــي تكشــف عــن حــرص املنظــم الســعودي عــىل محايــة النظــام األخالقــي، وتكاملــه بــني 
ــا  ــو م ــي، وه ــاط األخالق ــن االنحــالل واالنحط ــراد م ــة األف ــك حلامي ــع، وذل ــراد املجتم أف
ــاهُ أحــد  ــة العــرض و اعتبارهــا إي يتفــق مــع حــرص الرشيعــة اإلســالمية كذلــك عــىل صيان

ــا.  ــا ورعايته ــي ال يمكــن التســاهل، أو التهــاون يف محايته ــات اخلمــس الت الرضوري
املبحث الثاين: الركن املادي جلريمة املعاكسة

متهيد:
إن جريمــة املعاكســة كغريهــا مــن اجلرائــم البــد لقيامهــا مــن توافــر مجيــع أركاهنــا، ومــن 
ف بأنــه: " عبــارة عــن املظهــر اخلارجــي، أو العمــل املــادي  ــرِّ هــذه األركان الركــن املــادي، وعُ
الــذي يوضحــه النــص القانــوين، ويقــرر لــه العقوبــة الالزمــة، ســواء كان هــذا العمــل اجيابيــاً 
أم ســلبياً، أصليــاً أم اشــرتاكياً ". كــام قيــل يف تعريــف الركــن املــادي انــه: "ســلوك إرادي ترتتــب 
عليــه نتيجــة إجراميــة، تربطهــا بالســلوك اإلجرامــي رابطــة ســببية ماديــة ".  وبذلك يتكــــــون 
ــة  ــي  ٢- النتيج ــلوك اإلجرام ــارص: ١- الس ــة عن ــن ثالث ــة م ــذه اجلريمــ ــادي هل ــن امل الرك

اإلجراميــة  ٣- الرابطــة الســببية.
املطلب األول

السلـوك اإلجرامي
ــد  ــاط ق ــذا النش ــاط إرادي، وه ــن نش ــه اجلــاين م ــا يامرس ــي م ــلوك اإلجرام يقصــد بالس
يتمثــل يف مواقــف إجيابيــة أو ســلبية معاقــب عليهــا، وذلــك ملساســها باملصالــح املحميــة رشعــاً 
ونظامــاً، والســلوك اإلجرامــي هبــذه الكيفيــة خيتلــف مــن جريمــة إىل أخــر وذلــك بحســب 
طبيعتهــا وظروفهــا وطريقــة ارتكاهبــا ومــا إىل ذلــك.  وجريمــة املعاكســة هلــا ســلوكٌ إجرامــيٌ 
خــاصٌ هبــا كبقيــة اجلرائــم، وهــو مــا يميزهــا عــن غريهــا مــن اجلرائــم، وملعرفــة هــذا الســلوك 
ســأتطرق أوالً لبيــان طبيعــة الســلوك اإلجرامــي هلــذه اجلريمــة ثــم أتكلــم عــن صــور ارتكابــه 



ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد الثاين

٤٦

وذلــك يف الفرعــني التاليــني.  
الفرع األول

طبيعة السلوك اإلجرامي
مــن خــالل اســتعراض الصــور املعــارصة للســلوك املكــون جلريمــة املعاكســة ومقارنتهــا 
ــذا  ــأن ه ــول ب ــا الق ــابق يمكنن ــي يف املبحــث الس ــي والنظام ــقيه الفقه ــي بش ــن الرشع بالرك
ــة  ــي قصاصــة ورقي ــاب، كرم ــق اإلجي ــن اجلــاين بطري ــة، يصــدر ع ــة مادي ــه طبيع ــلوك ل الس
ــق  ــتهدف، أو يصــدر بطري ــاه الشــخص املس ــارات جت ــف، أو إصــدار إش ــم اهلات ــن رق تتضم
الســلب، كــرتك املــرأة زينتهــا الطبيعيــة أو املكتســبة دون ســرتها وامتناعهــا عــن ذلــك، وهلــذا 
الســلوك مضمــون نفــيس حيمــل دالالت أو معــاين أو رمــوز عاطفيــة أو جنســية، يرتكبــه اجلــاين 
هبــدف االســتمتاع املحــرم مــع املجنــي عليــه، ســواء كان هــذا االســتمتاع يف صــورة ممارســة 

ــراغ والتســلية.  ــة، أو جمــرد قضــاء وقــت الف ــوة، أو املحادث الفاحشــة، أو مقدماهتــا، أو اخلل
ويتخــذ الســلوك اإلجرامــي املكــون هلــذه اجلريمــة إمــا صــورة القــول كالتلفــظ باألقــوال 
ــا  ــاء عبوره ــا أثن ــرأة وتكرسه ــي امل ــا صــورة الفعــل كتثن ــدح أو احلســن، وإم ــة عــىل امل الدال

بطريقــة تفصــح عــن رغبتهــا يف ربــط العالقــة غــري املرشوعــة.  
وقــد يتســم الســلوك اإلجرامــي بطبيعــة تقليديــة كرمــي اجلــاين قصاصــة ورقيــة عــىل املجني 
عليــه تتضمــن رقــم هاتفــه، وقــد يتســم بطبيعــة إلكرتونيــة كاســتخدام خاصيــة البلوتــوث يف 

نــرش رقــم اهلاتــف، أو اســتخدام الربيــد االلكــرتوين.  
ــد يقــع عــىل  ــى كــام يصــدر مــن الرجــل، وق ــد يصــدر الســلوك اإلجرامــي مــن األنث وق

الرجــل كــام يقــع عــىل األنثــى فــال فــرق. 
الفرع الثاين

صور السلوك اإلجرامي، وفيـه :
متهيد:

ــاً يقرتفــه اجلــاين، وال تقــوم اجلريمــة بــدون  إن لــكل جريمــة مــن اجلرائــم ســلوكاً إجرامي
 ،ــر ــة وأخ ــني جريم ــي ب ــلوك اإلجرام ــف الس ــا، وخيتل ــون هل ــلوك املك ــذا الس ــكاب ه ارت
ــه،  ــتخدم الرتكاب ــي تس ــائل الت ــرق والوس ــا، والط ــة هب ــا املحيط ــا وظروفه بحســب طبيعته
ــان الســلوك  ــد لقيامهــا مــن إتي ــم يف هــذا الشــأن ال ب وجريمــة املعاكســة كغريهــا مــن اجلرائ
املكــون هلــا، وهــذا الســلوك ال ينحــرص يف صــورة واحــدة بــل تتعــدد صــوره بحســب الوســيلة 
املســتخدمة إلتيانــه.  لــذا ســأتكلم عــن صــور الســلوك اإلجرامــي هلــذه اجلريمــة مــن خــالل 
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ــاظ  ــة كاأللف ــتهم للمعاكس ــاة يف ممارس ــتخدمها اجلن ــي يس ــرق الت ــائل والط ــتعراض الوس اس
ــرتوين،  ــد اإللك ــوث، والربي ــري، والبلوت ــالك ب ــة، والب ــات الورقي ــارات والقصاص واإلش

ــية.  ــتثارة اجلنس ــي، واالس ــات، و االتصــال اهلاتف وغــرف الدردشــة واملنتدي
١- األلفاظ واإلشارات والقصاصات الورقية:

مــن صــور الســلوك املكــون جلريمــة املعاكســة األلفــاظ واإلشــارات والقصاصــات الورقيــة 
التــي يقــوم هبــا املعاكــس إليصــال طلبــه لضحيتــه، وتعــد هــذه الصــور مــن الصــور القديمــة 
ملامرســة املعاكســة، ومــع ذلــك فهــي موجــودة وال يــزال اســتخدامها، ولكــن غالبــاً مــا يتجــه 
ــاء  ــا جلرياهنــا يف اخلف ــوث وغريه ــري، والبلوت ــالك ب ــة كالب ــة احلديث هــؤالء إىل الطــرق التقني

وعــدم ظهورهــا بشــكل واضــح ألعــني الرقيــب. 
ــا حتمــل معنــى  ــاً م ــى، وغالب فاأللفــاظ يقــوم بتوجيههــا املعاكــس ســواء كان ذكــراً أم أنث
املــدح أو النــداء باأللفــاظ املعســولة، مثــل يــا مجيــل إذا كان اجلــاين امــرأة، أو يــا مجيلــة إذا كان 
اجلــاين رجــل و ماشــاكلها مــن العبــارات أو مــا يقــوم مقامهــا، ويف بعــض احلــاالت ال يــدل 
ــكاك وكــرس احلاجــز  ــه جمــرد االحت ــل يقصــد من ــدح أو  احلســن أو اجلــامل ب ــظ عــىل امل اللف
النفــيس بــني الطرفــني ليبــدي كلً منهــام مــا يرغــب مــن اآلخــر مثــل قــول املــرأة: مــا اســمك، 
مــا الــذي أتــى بــك هنــا، أو كقــول الرجــل للمــرأة: مــاذا تفعلــني، أي خدمــة، وغريهــا مــن 

ــارات واألســئلة املامثلــة.  العب
وكــذا احلــال أيضــاً يف اإلشــارات فإهنــا تســتخدم كرمــوز حتمــل معــاين عاطفيــة وجنســية، 
وكــام أن اإلشــارات قــد تصــدر بالنظــر فإهنــا قــد تصــدر أيضــاً باليــد، أو الــرأس، أو غريمهــا. 
ــة فهــي وســيلة تســتغل لتعريــف الشــخص املســتهدف بعناويــن  أمــا القصاصــات الورقي
االتصــال اخلاصــة باجلــاين، ويتمثــل الســلوك املكــون جلريمــة املعاكســة هبــذه الوســيلة بكتابــة 
ــتهدف، أو  ــىل الشــخص املس ــا ع ــة، ورميه ــاين يف قصاصــة ورقي ــف اخلــاص باجل ــم اهلات رق

ــه.  بجــواره، أو يف حقيبت
٢- الـبـالك بــري:

البــالك بــري جهــاز كفــي ذكــي الســتقبال وإرســال الربيــد اإللكــرتوين مــع ميــزة اهلاتــف 
ــري معــه،  ــد االلكــرتوين كــام يتعامــل البــالك ب ــال، وال يوجــد جهــاز يتعامــل مــع الربي النق
ولــكل جهــاز رقــم خــاص بــه يســمى ( البــي يب BB )، ولالســتفادة مــن مزايــا البــالك بــري مع 
اآلخريــن جيــب أن يكــون لدهيــم نفــس اجلهــاز ألنــه ال يدعــم تقنيــاً بقيــة األجهــزة.  واملعاكســة 
بالبــالك بــري مــن الصــور احلديثــة التــي ابتكرهــا ممارســوا هــذه اجلريمــة مــن اجلنســني عــىل 
حــدٍ ســواء، وكيفيــة االســتفادة منــه هلــذا الغــرض الســيئ تكــون بنــرش رمــز جهــاز البــالك 
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بــري وهــو مــا يســمى بـــ (BB)، ويُنــرش هــذا الرمــز مــن املعاكســني بعــدة طــرق فيكــون تــارة 
بتلقينــه الشــخص املســتهدف مبــارشة، وتــارة بكتابتــه يف قصاصــة ورقيــة ورميهــا يف حقيبتــه 
أو بجــواره، والبعــض اآلخــر يقــوم بنــرشه بخاصيــة البلوتــوث، وذلــك يكــون بجعــل االســم 
الظاهــر للجمهــور يف هواتفهــم مــن خــالل البلوتــوث هــو رمــز البــالك بــري (BB) اخلــاص 

بــه، وقــد يلجــأ بعــض ممــاريس املعاكســة إىل كتابتــه عــىل ســيارته التــي يتجــول هبــا. 
٣- الـبـلـوتـوث:

ــل  ــزة، كالتوصي ــني األجه ــل ب ــة التوصي ــي عملي ــوث Bluetooth  ه ــرة البلوت إن فك
ــات،  ــخصية، والطابع ــر الش ــزة الكمبيوت ــع أجه ــا، أو م ــع بعضه ــل م ــزة املوباي ــني أجه ب
ــا  ــة، وهــي م ــل التقليدي ــك لتحــايش اســتخدام أدوات التوصي ــة، وذل واحلاســوبات املحمول
ــور  ــر الص ــن أكث ــرب م ــوث تعت ــق البلوت ــن طري ــة ع ــالت Cables، واملعاكس ــمى بالكيب يس
انتشــارا  الرتــكاب هــذه اجلريمــة، ويتمثــل اســتخدام املعاكــس هلــذه اخلاصيــة يف اختــاذ رقــم 
اهلاتــف، أو الربيــد اإللكــرتوين، أو رمــز البــالك بــري، أو عالمــة فارقــة متيــزه عــن غــريه اســام 
افرتاضيــا جلهــازه، ليظهــر بــه يف أجهــزة اآلخريــن، حتــى يمكــن التواصــل معــه مــن خاللــه.  
وممارســة املعاكســة هبــذه الصــورة تعتــرب مــن أشــهر الصــور وأكثرهــا انتشــارا بــني الشــباب 
ــر  ــة األم ــا عــن األنظــار، إال أن رجــال هيئ ــا يصعــب اكتشــافها خلفائه ــرياً م ــات، وكث والفتي
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر بفضــل مــن اهللا ثــم بســبب يقظتهــم غالبــاً مــا يتصــدون هلــذه 

املامرســات ويكتشــفوهنا. 
٤- الربيـد اإللكرتونـي:

ــىل  ــوي ع ــوي، حيت ــوان عل ــن عن ــون م ــة، تتك ــة الكرتوني ــالة بريدي ــن رس ــارة ع ــو "عب ه
ــاعته،  ــال، وس ــخ اإلرس ــالة، وتاري ــرتوين  وموضــوع الرس ــه اإللك ــل، وعنوان ــات املرس بيان

ــم". ــة أم صــورة أم فيل ــت نصي ــواءً كان ــالة س ــن الرس ــو يتضم وحمت
ــة  ــة املعاكس ــون جلريم ــن صــور الســلوك املك ــد اإللكــرتوين كصــورة م ــتخدام الربي واس
يكــون بإرســال رســالة بريديــة إىل أحــد األشــخاص بعينه أو لعدة أشــخاص بشــكل عشــوائي، 
ــة اجلــاين يف ربــط العالقــة غــري املرشوعــة، وقــد يفصــح  بحيــث تتضمــن هــذه الرســالة رغب

اجلــاين عــن رغبتــه بشــكل رصيــح وواضــح، وقــد تفهــم مــن خــالل مــا جــاء يف رســالته.  
ويف بعــض احلــاالت ال يقــوم اجلــاين باملبــادرة بإرســال الرســائل الربيديــة هنائيــاً، بــل يكتفي 
ــن  ــلّ وعســى أن يتمكــن م ــار ع ــريه واالنتظ ــوث أو غ ــده اإللكــرتوين عــرب البلوت ــرش بري بن

إغــواء أحــد األشــخاص فيتواصــل معــه عــىل بريــده. 
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٥- غرف الدردشـة واملنـتـديـات:
غــرف الدردشــة هــي دوائــر منشــأة عــىل مواقــع مســتقلة، أو يف منتديــات الشــبكة العامليــة 
بصفــة أصليــة أو بصفــة فرعيــة يف أحــد املواقــع، متكــن املتصفــح مــن التحــدث مــع اآلخريــن 
بصــورة نصيــة أو صوتيــة أو مرئيــة، و بصــورة مجاعيــة أو ثنائيــة، فضــالً عــن إتاحــة املجــال يف 
إرســال أيــة ملفــات حتمــل صــور أو أفــالم أو رســائل نصيــة إىل املتحــدث يتمكــن مــن خالهلــا 

اجلــاين ســواء باملحادثــة أو امللفــات املرســلة مــن ارتــكاب جريمتــه. 
ــوم اجلــاين ســواء  ــأن يق ــق غــرف الدردشــة ب ويمكــن جتســيد صــور املعاكســة عــن طري
ــارة تلــك املواقــع عــىل شــبكة اإلنرتنــت، ومشــاركة املتواجديــن فيهــا  كان ذكــراً أو أنثــى بزي
ســواء كان ذلــك بالنــص أو الصــوت أو الصــورة، ومــن خــالل هــذه املشــاركة يقــوم اجلــاين 
ــه  ــداً، أو طرح ــى إذا كان واح ــراً أو أنث ــواء كان ذك ــتهدف س ــخص املس ــه للش ــال طلب بإيص
ــاءات  ــاين اإلحي ــتخدم اجل ــا يس ــاً م ــددة، وغالب ــري حم ــة غ ــوا جمموع ــن إذا كان ــىل املتواجدي ع
ــتجابة الشــخص  ــى يالحــظ اس ــيئ، حت ــذ غرضــه الس ــة يف تنفي ــري الرصحي ــارات غ أو اإلش
املســتهدف لــه، أو أن يبــادر هــذا األخــري بــام يــدل عــىل رضــاه وعــدم ممانعتــه، حتــى تنعقــد 

ــة غــري املرشوعــة بينهــام.  العالق
٦- االتصال الـهـاتفــي:

ــه الثابــت واجلــوال أســاء يف اســتخدامه بعــض النــاس ليُســتغل يف ممارســة  اهلاتــف بنوعي
ــال  ــل يف االتص ــني: األوىل تتمث ــون بصورت ــة يك ــة املعاكس ــتخدامه يف ممارس ــة، واس املعاكس
العشــوائي فيقــدم اجلــاين ذكــراً  كان أو أنثــى عــىل االتصــال بأرقــام يدخلهــا بطريقــة عشــوائية 
ــاة إذا كان اجلــاين رجــل، أو أن يكــون الرقــم  ــه أن يكــون الرقــم املدخــل خــاص بفت أمــالً من
املدخــل خــاص بشــاب إذا كان اجلــاين فتــاة، ويف كلتــا احلالتــني يتظاهــر اجلــاين أثنــاء االتصــال 
بــأن االتصــال قــد وقــع بطريــق اخلطأ، ولكــن حقيقــــــة قصــده ترمــي إىل بــث اإليمـــــاءات 
واإلحيـــــاءات التــي تــدل عــىل قصـــــده الســيئ - وهــو املعاكســة - وغالبــاً مــا يكــون ذلــك 
ــة،  ــل يف املحادث ــكالم أو التطوي ــة يف ال ــات الناعم ــال أو اهلمس ــاء االتص ــك أثن ــرب الضح ع

وغريهــا.
ــون باالتصــال عــىل  ــي فتك ــق االتصــال اهلاتف ــن طري ــة ع ــة للمعاكس ــا الصــورة الثاني أم
شــخص معــني ملحــاولــــة إغـوائــــه وإغــرائــــه للدخــول معــه يف عالقــة حمرمــة، ويف هــذه 
الصــورة يفــرتض مــن اجلــاين انــه يعلــم برقــم هاتــف الشــخص املســتهدف ويعــرف صاحبــه 
مســبقاً، وغالبــاً مــا حيصــل هــذا العلــم أو املعرفــة عــن طريــق رفـــاق الســوء مــن اجلنســني. 

٧- االستـثـارة اجلنـسيـة:
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ــرتك  ــى ب ــراً أو أنث ــواءً كان ذك ــوم الشــخص س ــو أن يق ــية ه ــتثارة اجلنس ــوم االس إن مفه
مواضــع الزينــة مــن جســده تظهــر أمــام أعــني اآلخريــن دون القيــام بســرتها وتغطيتهــا، ســواء 
ــة أو مكتســبة، أو أن يقــوم الشــخص ذكــراً كان أو أنثــى بإظهارهــا عمــداً  ــة طبيعي كانــت زين
ملــن حولــه إلغرائهــم و اســتثارة غرائزهــم اجلنســية وحتريــك شــهواهتم، وهــذا مــا يعد اســتثارة 
جنســية، ويكثــر اســتخدام هــذه الصــورة كوســيلة ملامرســة املعاكســة بــني اإلنــاث ويقــل بــني 

الذكــور.
املطلب الثاين

النتيجـة اإلجرامـية
ــات  ــر حلق ــي، أي آخ ــلوك اإلجرام ــىل الس ــب ع ــر املرتت ــي: األث ــة ه ــة اإلجرامي النتيج
ــة  ــي يف الرسق ــه، وه ــي علي ــي املجن ــاق روح اآلدم ــل إزه ــي يف القت ــة، فه ــة اإلجرامي العملي

ــال الغــري. أخــذ م
وبذلــك تكــون النتيجــة اإلجراميــة يف جريمــة املعاكســة هــي الــرضر الناتــج عــن االعتــداء 
ــد حــد  ــه الــرشع، والنظــام الســعودي، وهــذا الــرضر ال يقــف عن عــىل العــرض الــذي حيمي
واحــد بــل تتعــدد درجاتــه، بحســب مــا هيــدف إليــه اجلــاين أثنــاء ممارســته للمعاكســة، فقــد 
هيــدف إىل ارتــكاب الفاحشــة، أو مقدماهتــا، أو اخللــوة، أو جمــرد املحادثــة فقــط، وهنــا تظهــر 

أمهيــة النتيجــة اإلجراميــة يف وزن العقوبــة عــىل اجلــاين. 
املطلب الثالث

الربطة السببية
ــة  ــي والنتيج ــلوك اإلجرام ــني الس ــة ب ــة القائم ــا: " الرابط ــببية بأهن ــة الس ــت الرابط رف عُ

اإلجراميــة ".
وبذلــك تعتــرب الســببية بدورهــا هــي الربــاط الــذي يصــل بــني قطبــني: أحدمهــا الســلوك 
اإلجرامــي الــذي يمثــل دور الســبب، واآلخــر النتيجــة اإلجراميــة ومتثــل دور األثــر املرتتــب 
ــذي  ــلوك ال ــة إىل الس ــة اإلجرامي ــناد النتيج ــا إس ــة يمكنن ــذه الكيفي ــبب.  وهب ــذا الس ــىل ه ع
 ــد ــة م ــن معرف ــك م ــد ذل ــن بع ــا، لنتمك ــذي أحدثه ــبب ال ــاره الس ــاين باعتب ــه اجل ارتكب
ــادي  ــن امل ــاء الرك ــببية يف بن ــاعد الس ــذا تس ــة، وهب ــن النتيجــة اإلجرامي ــة ع ــئوليته اجلنائي مس
جلريمــة اجلــاين، وحتــدد نطــاق إســناد النتيجــة اإلجراميــة إىل الســلوك اإلجرامــي الــذي كان 
هــو الســبب يف وقوعهــا، كــام أهنــا تســاعد يف حتديــد إطــار املســئولية اجلنائيــة عــن هــذه النتيجة. 
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املبحث الثالث: الركــن املـعـنـوي
متهيد:

يلــزم لقيــام املســئولية اجلنائيــة يف حــق اجلــاين إمــكان إســناد اجلريمــة إليــه معنويــاً بحيــث 
تتوافــر بــني اجلــاين واجلريمــة رابطــة نفســية، وهــذه الرابطــة النفســية تتمثــل يف صــورة إرادة 
عمديــة تصــدر عــن اجلــاين بطوعــه واختيــاره وتســمى بالقصــد اجلنائــي، أو تتمثــل يف صــورة 

إرادة خاملــة تصــدر عــن اجلــاين بطريقــة غــري مقصــودة وتســمى باخلطــأ غــري العمــدي.
ــع  ــه م ــان الفعــل املحــرم، أو ترك ــه: "تعمــد إتي ــي بأن ــاء القصــد اجلنائ ــد عــرف الفقه وق

ــه". ــأن الشــارع حيــرم الفعــل أو يوجب ــم ب العل
ــان الســلوك املكــون  ــة بحــق شــخص بمجــرد إتي ــوم املســئولية اجلنائي ــك ال تق وعــىل ذل
ــذا  ــي، ل ــا وهــو القصــد اجلنائ ــوي فيه ــر الركــن املعن ــد مــن تواف ــل ال ب جلريمــة املعاكســة، ب
ســأتكلم عــن هــذا الركــن يف مطلبــني ســيكون األول عــن القصــد اجلنائــي العــام، والثــاين عــن 

القصــد اجلنائــي اخلــاص. 
املطلب األول

الـقصد اجلـنـائـي العـام
جريمــة املعاكســة مــن اجلرائــم العمديــة التــي جيــب لقيامهــا توافــر القصــد اجلنائــي العــام 

لــد اجلــاين، وهــذا القصــد يتمثــل يف عنــرصي العلــم واإلرادة:
الفرع األول

العلم
يقصــد بــه أن يكــون اجلــاين عاملــاً بالســلوك املكــون جلريمــة املعاكســة مــن أقــوال أو أفعــال 
أو إشــارات، وعاملــاً بأنــه حمــرم رشعــاً ونظامــاً ومعاقبــاً عليــه، وأن يعلــم بــأن مــا يقــوم بــه يعــد 
اعتــداءً عــىل أعــراض النــاس وانتهــاكاً حلرماهتــم، فــال بــد مــن العلــم لتوافــر القصــد اجلنائــي 

 .﴾ ــوالً سُ ــثَ رَ بْعَ تَّــى نَ بِــنيَ حَ ذِّ عَ نَّــا مُ ــا كُ مَ العــام وذلــك لعمــوم قولــه تعــاىل:﴿ وَ
الفرع الثاين

اإلرادة
ــة  ــون جلريم ــلوك املك ــارشة الس ــت إىل مب ــى اجته ــاين مت ــق يف اجل ــة تتحق اإلرادة املطلوب
ــارشة كرمــي قصاصــة  ــة املب ــال، أو إشــارات، بالطــرق التقليدي ــوال، أو أفع املعاكســة مــن أق
ورقيــة، أو بالطــرق احلديثــة كالبلوتــوث، والبــالك بــري، كــام يشــرتط يف هــذه اإلرادة اإلدراك 
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ــلوك  ــرتاف الس ــد اق ــة عن ــئولية اجلنائي ــام املس ــا يف قي ــداد هب ــن االعت ــى يمك ــار حت واالختي
ــئولية.  ــع املس ــن موان ــة م ــاً، وخالي ــربة رشع ــون صحيحــة ومعت ــي، وأن تك اإلجرام

ــاء اإلرادة  ــاً النتف ــاين إذا كان مكره ــق اجل ــة بح ــئولية اجلنائي ــوم املس ــك ال تق ــىل ذل وع
ــنٌّ  ئِ طْمَ ــهُ مُ بُ لْ قَ هَ وَ ــرِ ــنْ أُكْ ــهِ إِالَّ مَ نِ ــدِ إِيامَ عْ ــنْ بَ ــاهللاَِّ مِ ــرَ بِ فَ ــنْ كَ ــاىل: ﴿ مَ ــه تع الصحيحــة، لقول
ــمٌ ﴾.  ظِي ابٌ عَ ــذَ ــمْ عَ ُ هلَ ــنَ اهللاَِّ وَ ــبٌ مِ ضَ ــمْ غَ يْهِ لَ عَ ا فَ رً ــدْ ــرِ صَ فْ كُ حَ بِالْ َ ــنْ رشَ ــنْ مَ كِ لَ نِ وَ ــامَ ي ِ بِاإلْ
ــوم  ــايل ال تق ــز، وبالت ــري املمي ــز وغ ــري املمي ــن الصغ ــاً ع ــربة رشع ــي اإلرادة املعت ــام تنتف ك
ــامَ  ــتَأْذِنُوا كَ يَسْ لْ ــمَ فَ ُلُ ــمُ احلْ نْكُ ــالُ مِ َطْفَ ــغَ األْ لَ ا بَ إِذَ ــاىل: ﴿ وَ ــه تع ــه لقول ــة بحق املســئولية اجلنائي

ــمٌ ﴾. كِي ــمٌ حَ لِي اهللاَُّ عَ ــهِ وَ اتِ ــمْ آيَ كُ ُ اهللاَُّ لَ ــنيِّ بَ ــكَ يُ لِ ذَ ــمْ كَ بْلِهِ ــنْ قَ ــنَ مِ ي ذِ نَ الَّ ــتَأْذَ اسْ
وينعــدم القصــد اجلنائــي العــام بحــق املجنــون واملعتــوه، وذلــك النتفــاء اإلرادة الصحيحــة 
ــع  ــي ملسو هيلع هللا ىلص: "رف ــول النب ــل ق ــا، بدلي ــن هل ــام وغــري خمتاري ــام غــري مدركــني لترصفاهت ــام ألهن فيه
ــة: عــن النائــم حتــى يســتيقظ، وعــن الصبــي حتــى حيتلــم، وعــن املجنــون  القلــم عــن ثالث

حتــى يعقــل ". 
ــه  ــار فــإن إرادت وعــىل ذلــك فمتــى توفــر يف الشــخص البلــوغ والعقــل واإلدراك واالختي

ــه.  ــه الصــادرة من تكــون صحيحــة، وبالتــايل يؤاخــذ عــىل كل ترصفات
املطلب الثاين

القصد اجلنائي اخلاص
ــد  ــني يف القص ــم واإلرادة املتطلب ــن العل ــم م ــاص يف اجلرائ ــي اخل ــد اجلنائ ــون القص يتك
ــعى  ــا، يس ــة بذاهت ــة معين ــق نتيج ــاين إىل حتقي ــاه إرادة اجل ــة إىل اجت ــام، باإلضاف ــي الع اجلنائ
ــؤدي ختلــف القصــد اجلنائــي اخلــاص  للوصــول إليهــا، ويتطلبهــا الــرشع أو النظــام، وقــد ي
ــة  ــر ني ــر، حيــث يشــرتط النظــام تواف إىل انعــدام اجلريمــة، كــام هــو الشــأن يف جريمــة التزوي

ــه.  ــن أجل ــام زور م ــزور في ــتعامل املحــرر امل اس
ــا يتخــذ  ــوي فيه ــإن الركــن املعن ــة، ف ــم العمدي ــن اجلرائ ــة املعاكســة م ــت جريم ــا كان ومل
صــورة القصــد اجلنائــي، ويكفــي لــه توافــر القصــد اجلنائــي العــام فقــط، الــذي يقــوم عــىل 
عنــرصي العلــم واإلرادة، دون القصــد اجلنائــي اخلــاص حيــث أن الرشيعــة اإلســالمية والنظام 
الســعودي مل يشــرتطا لقيــام اجلريمــة توافــر نيــة معينــة، كنيــة اإلخــالل بحيــاء املجنــي عليــه، أو 
إهانتــه، أو حمادثتــه، أو ممارســة الفاحشــة معــه، بــل جعلــت إتيــان النشــاط اإلجرامــي يف حــد 
ذاتــه كافيــاً لقيــام املســئولية اجلنائيــة، دون النظــر يف النوايــا والبواعــث التــي محلــت اجلــاين إىل 

اقــرتاف اجلريمــة. 
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املبحث الرابع: عقوبة جريمة املعاكسة
مقدمة:

: " العقوبــة جــزاء تقويمــي، تنطــوي عــىل إيــالم مقصــود، تنــزل  وقيــل يف تعريفهــا أيضــاً
ــوين  ــتند إىل نــص قان ــي، يس ــاء عــىل حكــم قضائ ــا، بن ــة لتحمله ــة ذي أهلي بمرتكــب جريم
ــا، أو  ــه، أو ينقصه ــة ل ــة، أو مصلح ــب اجلريم ــق ملرتك ــدار ح ــا إه ــب عليه ــا، ويرتت حيدده
ــمْ  تُ ْ ربَ ــنْ صَ ئِ لَ ــهِ وَ ــمْ بِ وقِبْتُ ــا عُ ــلِ مَ ثْ ــوا بِمِ اقِبُ عَ ــمْ فَ بْتُ اقَ إِنْ عَ يعطــل اســتعامهلا "، قــال تعــاىل: ﴿ وَ

ــنَ ﴾. ي ابِرِ ٌ لِلصَّ ــريْ ــوَ خَ ُ هلَ
املطلب األول 

عقوبة جريمة املعاكسة يف النظام
متهيد:

ــة بحســب  ــة يف الدرج ــن اجلنســني متفاوت ــة م ــاريس املعاكس ــات بحــق مم جــاءت العقوب
ــد،  ــخ، واجلل ــود، والتوبي ــدم الع ــد بع ــذ التعه ــي: أخ ــات ه ــذه العقوب ــل، وه ــامة الفع جس

 . ــتقالً ــاً مس ــا فرع ــة منه ــكل عقوب ــأخصص ل ــة، فس ــة املالي ــس، والغرام واحلب
الفرع األول

أخذ التعهـد بعـدم الـعود
ــه إال يف  ــأ إلي ــة، وال يلج ــات درج ــل العقوب ــن أق ــود م ــدم الع ــد بع ــذ التعه ــرب أخ يعت
املخالفــات اليســرية، التــي يكفــي يف معاجلتهــا أخــذ التعهــد.  والتعهــد هــو: إلــزام املخالــف يف 
ورقــة مكتوبــة، موقعــة منــه، بعــدم تكــرار مــا بــدر منــه، تتضمــن إلتــزام أديب منــه بعــدم العــود 

ملخالفتــه، ويكــون ذلــك بعــد مناصحتــه، وإعالمــه بتلــك املخالفــه. 
ــاً مــا يؤخــذ التعهــد يف احلــاالت التــي يكــون اجلــاين فيهــا صغــرياً، أو كان اقرتافــه  وغالب
اجلــرم ألول مــرة ونحــو ذلــك.  وقــد جــاء  النــص عــىل أخــذ التعهــد كعقوبــة نظاميــة يف املــادة 
الرابعــة مــن نظــام هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ١٤٠٠هـــ، وخيتــص بإيقــاع هذه 

العقوبــة اللجنــة املشــار إليهــا يف املــادة الســابقة. 
الفرع الثاين
التـوبـيخ

التوبيــخ هــو: " اللــوم املقــرتن بالتأنيــب والتذكــري باإلثــم، وهــو عقوبــة نفســية تالئــم نوعــاً 
مــن اجلنــاة غــري اخلطريــن " وتعتــرب عقوبــة التوبيــخ يف النظــام الســعودي العقوبــة الثانيــة مــن 
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حيــث اجلســامة بعــد أخــذ التعهــد بعــدم العــود، وجــاء النــص عليهــا يف املــادة الرابعــة مــن 
ــة  ــة فوري ــة تأديبي ــخ عقوب ــرب التوبي ــر، ويعت ــن املنك ــي ع ــروف والنه ــر باملع ــة األم ــام هيئ نظ
ــا دون احلاجــة الســتصدار  ــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر إيقاعه ــة األم جيــوز لعضــو هيئ

قــرار قضائــي. 
الفرع الثالث

اجللد
ــة التــي نــص عليهــا املنظــم  ــة مــن العقوبــات التعزيري ــة الثالث ــة اجللــد يف املرتب تقــع عقوب
الســعودي يف املــادة الرابعــة مــن نظــام هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ١٤٠٠هـــ 
وذلــك بعــد عقوبــة التعهــد والتوبيــخ، ويشــرتط يف عقوبــة اجللــد أال تزيــد عــن مخســة عــرش 
ــة  ــة واملشــددة املحيط ــا بحســب الظــروف املخفف ــم حتديده ــث يت ــىص، بحي ســوطاً بحــد أق
باجلريمــة.  ويلــزم إليقــاع عقوبــة اجللــد أخــذ موافقــة أمــري البلــدة عليهــا، كــام ال جيــوز اجلمــع 
ــة  ــة أخــر مــن العقوبــات الســابقة. وخيتــص بإيقــاع هــذه العقوب ــة اجللــد وعقوب بــني عقوب
ــة أهنــا غــري  ــى رأت هــذه اللجن ــة ومت ــادة الرابعــة مــن نظــام اهليئ ــا يف امل ــة املشــار إليه اللجن
كافيــة فيجــوز هلــا إحالــة القضيــة للجهــات املختصــة إلحالــة القضيــة للمحكمــة للحكــم فيهــا 

بــام تــراه.
الفرع الرابع

السجن
ــه الرابعــة،  ــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر يف مادت ــه نظــام هيئ احلبــس نــص علي
ويشــرتط يف احلبــس كعقوبــة فوريــة ال حتتــاج الســتصدار قــرار قضائــي، أن تكــون بموافقــة 
 ،أمــري البلــدة، و جيــب أال تتجــاوز ثالثــة أيــام، وال جيــوز اجلمــع بينهــا وبــني عقوبــة أخــر
وخيتــص بإيقــاع هــذه العقوبــة الفوريــة اللجنــة املشــار إليهــا يف املــادة الرابعــة ســالفة الذكــر، 
وإذا رأت هــذه اللجنــة عــدم مالئمتهــا حلجــم اجلــرم، فإهنــا حتيــل القضيــة للمحكمــة للحكــم 

فيهــا بــام تــراه.
الفـــرع اخلامـس

الغرامة املالية
نــص نظــام االتصــاالت عــىل أن كل مــن يســتخدم خدمــات االتصــال عــىل نحــو خيالــف 
ــة  ــم املخل ــن اجلرائ ــة م ــت املعاكس ــا كان ــه، ومل ــاً ألحكام ــد خمالف ــة يع ــد اآلداب العام قواع
بــاآلداب العامــة، فــإن اجلــاين فيهــا يســتحق العقوبــة املقــررة يف مادتــه الثامنــة والثالثــني التــي 
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جــاء فيهــا: [مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا نظــام آخــر، يعاقــب مرتكــب 
ــة ال تتجــاوز  ــادة الســابعة والثالثــني بغرامــة مالي أي مــن املخالفــات املنصــوص عليهــا يف امل

مخســة ماليني ريـــال].
ــة  ــة املالي ــادة أن املنظــم الســعودي نــص عــىل احلــد األقــىص للغرام ــر مــن هــذه امل ويظه
ــه ضخــم جــداً، ويــأيت ذلــك  فقــط، دون احلــد األدنــى، وبالنظــر إىل احلــد األقــىص يظهــر أن
مــن أجــل اســتيعاب كافــة اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف ذات النظــام، وال يمكــن احلكــم بــه 
عــىل مرتكبــي املعاكســة، ألنــه يتجــاوز كثــرياً جســامة اجلــرم فيهــا، بــل جيــب عــىل القــايض أن 

حيكــم بالقــدر الــذي يتــالءم مــع جســامتها وخطورهتــا دون مبالغــة يف ذلــك.
املطلب الثاين

عقوبة جريمة املعاكسة يف الفقه 
ــة  ــة، والعقوبــات التعزيري ــة تعزيري ــة جريمــة املعاكســة يف الفقــه اإلســالمي عقوب إن عقوب
يُرجــع يف تقديرهــا إىل ويل األمــر أو نائبــه، ويكــون تقديرهــا حســب حــال اجلــاين، وظــروف 
ــام  ــا لإلم ــوض تقديره ــي فُ ــة الت ــات التعزيري ــك، والعقوب ــا إىل ذل ــا، وم ــة، وطبيعته اجلريم
كثــرية وغــري حمصــورة، هيمنــا منهــا مــا نــص عليــه املنظــم الســعودي يف نصوصــه الســابقة، ألن 
الــكالم هنــا يــأيت لغــرض تأصيــل تلــك العقوبــات النظاميــة فقهــاً، وليــس حلــرص العقوبــات 
ــا ســابقاً هــي: أخــذ التعهــد،  ــات كــام مــر معن ــة يف الفقــه اإلســالمي، وهــذه العقوب التعزيري
والتوبيــخ، واجللــد، واحلبــس، والغرامــة املاليــة.  لــذا ســأتكلم عــن كل منهــا يف فــرع مســتقل. 

الفرع األول
أخـــذ التعهـــد

ــو يف  ــة اإلســالمية، فه ــة، موجــود يف الرشيع ــود إىل اجلريم ــدم الع ــد بع ــرب أخــذ التعه يعت
حقيقتــه إمــا وعـــظ ونصيحــة، أو هــو إعــالم للجــاين عــىل أن مــا وقــع منــه كان ينبغــي أن ال 

يقــع مــن مثلــه، باإلضافــة إىل االلتــزام الــذي يمــيض عليــه بعــدم العــود ملــا بــدر منــه.  
وقــد نــص الفقــه اإلســالمي عــىل الــوعــــظ واإلعــــالم، وأهنــام عقوبــات تعزيريــة يتــم 

ــن مل تتكــرر خمالفتهــم.  ــني، أو الذي ــاة املبتدئ إيقاعهــام عــىل اجلن
أمـــا الــوعــــظ فهــو: " النصــح والتذكــري بالعواقــب "، وقــد نــص عليــه القــرآن الكريــم 
ــنَّ ﴾، وكذلــك احلــال بالنســبة  نَّ فَعِظُوهُ هُ ــوزَ ــونَ نُشُ َافُ يتِ ختَ الــالَّ رصاحــةً يف قولــه تعــاىل: ﴿ وَ
ــة نــص عليهــا الفقهــاء يقــول ابــن عابديــن رمحــه اهللا: "وحينئــذ فيكــون  لإلعــالم فهــو عقوب
ــرية  ــه الصغ ــروءة، وصــدرت من ــن كان ذا م ــي أرشاف األرشاف، م ــة األوىل وه ــراد باملرتب امل
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عــىل ســبيل الزلــة والنــدور، فلــذا قالــوا تعزيــره باإلعــالم، ألنــه يف العــادة ال يفعــل مــا يقتــيض 
التعزيــر بــام فــوق ذلــك، وحيصــل انزجــاره هبــذا القــدر مــن التعزيــر".

الفرع الثاين
التوبيخ

ــاىل:  ــه تع ــخ، قول ــة التوبي ــىل مرشوعي ــد دل ع ــة، وق ــة مرشوع ــة تعزيري ــخ عقوب التوبي
لُونَ ﴾. فاالســتفهام  قِ عْ ــالَ تَ كِتَــابَ أَفَ تْلُــونَ الْ تُــمْ تَ نْ أَ مْ وَ ــكُ سَ نَ أَنْفُ ــوْ نْسَ تَ ِّ وَ ــربِ ونَ النَّــاسَ بِالْ ــرُ أْمُ ﴿َتَ
يف اآليــة معنــاه التوبيــخ، واملقصــود بــه اليهــود، حيــث كان الرجــل منهــم ينصــح غــريه دون أن 

يمتثــل ملــا ينصــح بــه.
الفرع الثالث

اجللد
ــي  ــل ه ــاين، ب ــراً للج ــا زج ــة وأكثره ــات الرشعي ــم العقوب ــن أه ــد م ــة اجلل ــد عقوب تع
ــةُ  انِيَ ــه تعــاىل: ﴿الزَّ ــد قول ــة اجلل ــدل عــىل مرشوعي ــم اخلطــرية، وي ــة يف اجلرائ ــة املفضل العقوب
ةٍ ﴾، وممــا يــدل عــىل مرشوعيــة عقوبــة اجللــد  ــدَ لْ ــةَ جَ ائَ ــامَ مِ نْهُ ــدٍ مِ احِ لَّ وَ وا كُ ــدُ لِ اينِ فَاجْ الــزَّ وَ
أيضــاً، وجــواز توقيعــه عــىل مرتكبــي املعاكســة قــول الفقهــاء: " فــإن أصابوهــا بــأن نــال منهــا 
مــادون الفــرج رضبومهــا أعــىل التعزيــر، وهــو مخســة وســبعون ســوطاً، وإن وجدومهــا يف إزار 
ال حائــل بينهــام متبارشيــن غــري متعاملــني للجــامع رضبومهــا ســتني ســوطاً، وإن وجدومهــا غري 
متبارشيــن رضبومهــا أربعــني ســوطاً، وإن وجدومهــا خاليــني يف بيــت عليهــام ثياهبــام رضبومهــا 
ــن ســوطاً، وإن  ــه رضبومهــا عرشي ــا وتكلم ــق يكلمه ــني ســوطاً، وإن وجدومهــا يف طري ثالث
وجــدوه يتبعهــا، ومل يقفــوا عــىل ذلــك حيققــوا، وإن وجدومهــا يشــري إليهــا وتشــري إليــه بغــري 

كالم رضبومهــا عــرشة أســواط ". 
الفرع الرابع

احلبس
احلبــس مــن العقوبــات التعزيريــة التــي دل عــىل مرشوعيتــه القــرآن الكريــم يف قولــه تعــاىل: 

نِ بِــاهللاَِّ ﴾. ــامَ سِ يُقْ ةِ فَ ــالَ ــدِ الصَّ عْ ــنْ بَ ُامَ مِ ــوهنَ بِسُ ْ ﴿حتَ
الفرع اخلامس
الغرامة املالية

جــاء القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، بالنصــوص التــي تــدل عــىل مرشوعيــة الغرامــة املالية 
ــة  ــات التعزيري ــن العقوب ــا م ــر.  وأهن ــا تعزي ــالف، فكالمه ــك باألخــذ، أو اإلت ــواء كان ذل س
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التــي خيتــص ويل األمــر بفرضهــا وتقديرهــا حســب مــا متليــه املصلحــة العامــة، وفقــاً للرشيعــة 
اإلســالمية، قــال صــىل اهللا عليــه وســلم عندمــا ســئل عــن التمــر املعلــق: (مــن أصــاب بفيــة 
ــة  ــه غرام ــيشء فعلي ــه ب ــه، ومــن خــرج من ــة، فــال يشء علي مــن ذي حاجــة غــري متخــذ خبن
ــه  ــن املجــن فعلي ــغ ثم ــن فبل ــه اجلري ــد أن يؤوي ــيئاً بع ــه ش ــن رسق من ــة، وم ــة، والعقوب مثلي

القطــع). 
املطلب الثالث

مقارنة العقوبة بني الفقه والنظام 
ــا يف  ــص عليه ــات ن ــن عقوب ــعودي م ــم الس ــه املنظ ــا فرض ــني م ــالفٌ ب ــر يل اخت مل يظه
مواضــع متفرقــة وبــني مــا جــاء يف الفقــه اإلســالمي، بــل هنــاك توافــق بينهــام، حيــث أن أخــذ 
التعهــد بعــدم العــود يعــد يف حقيقتــه إعالمــاً للشــخص وإعفــاء لــه مــن جرمــه إذا اقرتفــه ألول 
مــرة، أو هــو مــن بــاب الوعــظ والتنبيــه، وهــو هبــذا املعنــى موجــود يف الفقــه اإلســالمي كــام 
مــر معنــا، وكذلــك العقوبــات األخــر كالتوبيــخ واحلبــس واجللــد والغرامــة املاليــة فاآليــات 
القرآنيــة والســنة النبويــة زاخــرة بالشــواهد واألمثلــة التــي تــدل عــىل مرشوعيــة العمــل هبــذه 

العقوبــات وجــواز إيقاعهــا عــىل اجلنــاة. 
الفصل الثـاين

املحكمة املختصة بنظر الدعو اجلزائية والنظام الواجب التطبيق
وفيه مبحثان:

املبحث األول: املحكمة املختصة بنظر الدعو اجلزائية 
املطلب األول

إجراءات نظر الدعو اجلزائية
 قيــل يف تعريــف هــذه اإلجــراءات " جمموعــة القواعــد واإلجــراءات، التــي حتكــم الدعــو
ــا،  ــم فيه ــى احلك ــة حت ــوع اجلريم ــة وق ــذ حلظ ــا من ــراءات مبارشهت ــث إج ــن حي ــة م اجلزائي
ــاء  ــت باإلدع ــواء تعلق ــراءات س ــك اإلج ــن تل ــئة ع ــات الناش ــوق والواجب ــك احلق وكذل
ــة، أو بإشــكاالت التنفيــذ ". وإجــراءات  اجلزائــي، أو اإلدعــاء املــدين التابــع للدعــو اجلزائي
نظــر الدعــو اجلزائيــة جلريمــة املعاكســة كغريهــا مــن اجلرائــم يـبـيــــنها نظــام اإلجــراءات 

ــة الســامية رقــم م / ٣٩ وتاريــخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـــ.  ــة الصــادر باملوافق اجلزائي
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املطلب الثاين
احلكم يف الدعو اجلزائية

يعــد احلكــم مــن أهــم اإلجــراءات التــي متــر هبــا الدعــو اجلزائيــة  املقامــة عــىل مرتكبــي 
اجلرائــم، وهــو الــذي حيــدد بــراءة املتهــم مــن التهمــة، أو إدانتــه ومــن ثــمَّ إيقــاع العقوبــة التــي 

يتضمنهــا عليــه. 
وقــد عــرف بعــض الفقهــاء احلكــم بأنــه: " فصــل اخلصومــة، بقــول، أو فعــل، يصــدر عــن 
القــايض، ومــن يف حكمــه، بطريــق اإللــزام ".  واحلكــم عــىل مرتكبــي جريمــة املعاكســة طبقــاً 

لنظــام اإلجــراءات اجلزائيــة مــن اختصــاص املحكمــة اجلزائيــة. 
املبحث الثاين: النظام الواجب التطبيق

النظــام الواجــب التطبيــق ال يطلــق عنــد فقهــاء النظــام اجلنائــي إال عــىل النصــوص العقابيــة 
ســواء كانــت فقهيــة أو نظاميــة، وبالنســبة جلريمــة املعاكســة فــإن النظــام الواجــب التطبيــق فيها 
هــو التعزيــر يف الفقــه اإلســالمي، باإلضافــة إىل النصــوص العقابيــة يف النظــام الســعودي، ومن 
هــذه النصــوص نظــام هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، حيــث نــص عــىل عقوبــة 
أخــذ التعهــد بعــدم العــود، والتوبيــخ، واجللــد بحــد أعــىل مخســة عــرش ســوطاً، واحلبــس ملــدة 
أقصاهــا ثالثــة أيــام، عــىل كل مــن تعــرض للنســاء بالقــول أو الفعــل، أو مــن جاهــر باأللفــاظ 

املخلــة باحليــاء، أو املنافيــة لــآلداب.
ــىل نحــو  ــات االتصــال ع ــتخدم خدم ــن يس ــىل أن كل م ــام االتصــاالت ع ــص نظ ــام ن ك
ــة املاليــة التــي  خيالــف قواعــد اآلداب العامــة يعــد خمالفــاً ألحكامــه وبالتــايل يســتحق العقوب

نــص عليهــا.
تم التلخيص بحمد اهللا تعاىل

وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد
وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين.
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تعدد درجات التقايض 
( دراسـة مقارنـة )

بحث تكمييل مقدم لنيل درجة املاجستري يف السياسة الرشعية

إعداد الطالب
ضاحي بن عيل بن سعود العثامن

إرشاف
د.عارف بن صالح العيل

(١٤٢٥هـ) 
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تقسيامت البحث:
وتشتمل عىل مقدمه ومتهيد ومخسة فصول وخامتة . 

املقدمة: 
وأذكـر فيهـا أمهيـة املوضوع ، وأسـباب اختياره ، والدراسـات السـابقة له ، ومنهـج البحث، 

ومفرداته.
التمهيد:

وحتته أربعة مطالب: 
املطلب األول: معنى التقايض .

املطلب الثاين: معنى «تعدد درجات التقايض» كوصف مركب، وحتته فرعان:
الفرع األول: بيان مدلول تعدد درجات التقايض .

الفرع الثاين: معنى «تعدد درجات التقايض» كوصف مركب .
املطلب الثالث: التطور التارخيي لتعدد درجات التقايض، وحتته أربعة فروع:

الفرع األول: تعدد درجات التقايض قبل اإلسالم .
الفرع  الثاين: تعدد درجات التقايض يف عرص صدر اإلسالم .
الفرع الثالث: تعدد درجات التقايض يف عهد الدولة العثامنية.

الفرع الرابع: تعدد درجات التقايض يف اململكة العربية السعودية. 
الفصل األول: التأصيل الرشعي والنظامي لتعدد درجات التقايض، وحتته مبحثان:

املـبــحث األول: التأصيل الرشعي لتعدد درجات التقايض، وحتته مطلبان:
املطلب األول: األصل الرشعي لتعدد درجات التقايض من الكتاب .

املطلب الثاين: األصل الرشعي لتعدد درجات التقايض من السنة .
املبحث الثاين: التأصيل النظامي لتعدد درجات التقايض، وحتته مطلبان:

املطلب األول: التأصيل النظامي لتعدد درجات التقايض يف فرنسا و مرص:
الفرع األول: التأصيل النظامي لتعدد درجات التقايض يف فرنسا.

الفرع الثاين: التأصيل النظامي لتعدد درجات التقايض يف مرص.
املطلب الثاين: التأصيل النظامي لتعدد درجات التقايض يف اململكة العربية السعودية .

الفصل الثاين: درجات التقايض، وأنواع وأركان تعددها ورشوطه، وحتته أربعة ومباحث:
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املبحث األول: درجات التقايض .
املبحث الثاين: أنواع تعدد درجات التقايض .

املبحث الثالث: أركان تعدد درجات التقايض. 
املبحث الرابع: رشوط تعدد درجات التقايض .

الفصل الثالث: تعدد درجات التقايض يف الفقه والنظام، وحتته مبحثان:
املبحث األول: تعدد درجات التقايض يف الفقه، وحتته أربعة مطالب:

املـطلـب األول: التظلم يف الفقه .
املطلب الثاين: عرض حكم قاض عىل قاض آخر. 

املطــلب الثالث: نقض احلكم .
املطـلب الرابع: دفع الدعو بعد صدور احلكم. 

املبحث الثاين: تعدد درجات التقايض يف النظام، وحتته
املطالب األول: درجات التقايض يف املحاكم الرشعية: 

الفرع األول: جملس القضاء األعىل .
الفرع الثاين: حمكمة التمييز.

الفرع الثالث: املحاكم العامة واملحاكم اجلزئية.
املطلب الثاين: درجات التقايض يف ديوان املظامل. 

املـطلب الــرابــع: درجات التقايض يف اللجان ذات الصبغة القضائية، وحتته تسعة فروع:
الفرع األول: طبيعة ما يصدر عن هذه اللجان، وتبعيتها.

الفرع الثاين: اللجان اجلمركية.
الفرع الثالث: اللجان الطبية الرشعية. 

الفرع الرابع: هيئات تسوية النزاعات العاملية.  
الفرع اخلامس: اللجنة القضائية التابعة لألحوال املدنية. 

الفرع السادس: جلنة تسوية النزاعات املرصفية.
الفرع الـسابع: جلنة فض املنازعات يف األوراق التجارية. 

الفرع الثامن: جلنة مكافحة الغش التجاري.
الفرع التاسع:  املجالس التأديبية العسكرية.



ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد الثاين

٦٤

الفصل الرابع: أسباب تعدد درجات التقايض وآثارها، وحتته مبحثان:
املبحث األول: أسباب تعدد درجات التقايض يف الفقه والنظام، وحتته مطلبان:

املطلب األول: أسباب تعدد درجات التقايض يف الفقه .
املطلب الثاين: أسباب تعدد درجات التقايض يف النظام.  

املبحث الثاين: آثار تعدد درجات التقايض، وحتته مطلبان:
املطلب األول: اآلثار اإلجيابية.

املطلب الثاين: اآلثار السلبية.
الفصل اخلامس: أمثلة تطبيقية لتعدد درجات التقايض يف النظام، وحتته ثالثة مباحث:

املبحث األول : تطبيقات لتعدد درجات التقايض يف املحاكم الرشعية. 
املبحث الثاين: تطبيقات لتعدد درجات التقايض يف ديوان املظامل .

املبحـث الثالـث: تطبيقات لتعـدد درجات التقـايض يف اللجان ذات الصبغـة القضائية، وحتته 
مطلبـان: املطلـب األول: تعدد درجات التقايض يف اللجان تسـوية النزاعـات العاملية. 

املطلب الثاين: تعدد درجات التقايض يف اللجان فض النزاعات يف األوراق التجارية.
-اخلامتة.

-الفهارس.
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التمهيد 
املطلب األول

معنى التقايض
(التق ـايض) بمعنـى الطلـب، والطلب حماولة وجـدان اليشء وأخـذه ... واملطالبـة أن تطالب 

إنسـاناً بحق لك عنـده وال تـزال تتقاضـاه و تطالبه بذلك. 
استقىض فالناً طلب إليه أن يقضيه، وتقاضاه الدين قبضه. 

وعليـه فـإن معنـى التقايض يدور عـىل إيفاء احلقـوق بعد طلبهـا، وذلك بالتوجـه للجهة التي 
أسـند إليها اسـتخالص احلقوق، وإيفاؤها ألهلها.

وقطـع  اخلصومـات  فصـل  بأنـه:  احلنفيـة  عرفـه  الفقهـاء:  اصطـالح  يف  القضـاء  تعريـف 
املنازعـات.

وعرفه املالكية بأنه: اإلخبار عن حكم رشعي عىل سبيل اإللزام. 
ف  رِ والقضـاء عنـد الشـافعية هو:فصـل اخلصومـة بني خصمـني فأكثر بحكـم اهللا تعـاىل. وعُ

بأنـه: إلـزام مـن له اإللـزام بحكـم الرشع.
وعرفه علامء املذهب احلنبيل بأنه: تبيني احلكم الرشعي، واإللزام به.

ولعـل أقرهبـا للمـراد هنـا هـو األخـري (تبيني احلكـم الرشعـي، واإللـزام بـه) لكونـه جامع 
مانـع، فـإن كان أدخـل الشـطر األول الفتو فقـد خرجت بذيـل التعريف، وهو أيضا شـامل ملا 

كان مـن القضايـا احلقوقيـة أو اإلهنائية.
املطلب الثاين

مدلول ومعنى «تعدد درجات التقايض» كوصف مركب
الفرع األول: بيان مدلول تعدد درجات التقايض:

املـراد بالتعـدد هنـا هـو إعـادة نظـر الدعـو، مـن جديـد، سـواء كان ذلـك بطريـق الطعن 
.العـادي، أو بطـرق الطعـن األخـر

الفرع الثاين: معنى «تعدد درجات التقايض» كوصف مركب:
أي أن متـر الدعـو بقنـوات قضائيـة، متفاوتة صعوداً، يتـم يف كل قناة عـرض القضية، وعىل 
ضـوء ذلـك تقر فتمىض، أو يالحـظ عليها فرتد،تصويبـاً، أو تعديالً، أو نقضـاً، أوتنظر من جديد 
َن لـه احلق، وقد  يف تلـك الدرجـة، والدافـع جلريان القضيـة يف تلك القنوات، قـد يكون بطلب ممِ

يكـون جـرباً بتنظيـم ويل األمر، أي أنه قـد يكون اختيـاراً، وقد يكون بقـوة النظام.
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 ولقـد جـر العمـل عـىل أن تكـون املحاكم عـىل درجـات متفاوتـة، بعضها أعـىل درجة من 
 بعـض، أو أن يكـون القضـاء عـىل درجـات، بعضهـم أعـىل مرتبـة مـن بعـض، فتأخـذ الدعو

مسـارها يف تلـك املراتـب حتى تكتـيس بحكمهـا النهائي.
فرتفـع الدعـو أمـام ناظرهـا يف حمكمـة ابتدائيـة، ثـم ترفـع بعـد احلكـم فيها ملحكمـة أعىل 
منهـا، بعـد توافر الـرشوط وانتفاء املوانـع، وذلك وفق إجـراءات وقواعد متبعـة يف ذلك املجال.

املطلب الثالث
التطور التارخيي لتعدد درجات التقايض

الفرع األول: تعدد درجات التقايض قبل اإلسالم:
ل به، وعـىل ذلك نقطـع يقيناً أنه  مِ ف يف القضاء منـذ القـدم، وعُ ـرِ تعـدد درجـات التقـايض عُ
ليـس مـن التنظيـامت احلديثـة، فهو معـروف قبل عـرص الرسـالة املحمديـة عىل صاحبهـا أفضل 
قر مـن رب العاملني، دل عـىل هذا اإلقـرار و روده يف الكتاب  صـالة وأتم تسـليم، وهـذا العمل مُ
املبـني تـارة، ويف السـنة املطهرة تارة أُخـر، يأيت ذلك عىل السـبيل القصـيص، ليعقلها احلصيف، 

ويفهم املـراد منهـا أُولو األلبـاب، ومن ذلك:
مـا جـاء مـن قصة دخـول الغنـم يف الـزرع، وإفسـادها لـه، ومـا ورد يف ذلك من حكـم داود 
-عليـه السـالم-، ومراجعـة سـليامن -عليـه السـالم- للحكـم الـوارد يف قولـه تعـاىل : ( وداود 
اآليـة . أخرجـه احلاكـم يف  إذ نفشـت فيـه غنـم القـوم .... )  احلـرث  إذ حيكـامن يف  وسـليامن 
املســــــــتدرك، كتـاب تواريـخ املتقدمني مـن األنبياء واملرسـلني، ذكر نبي اهللا سـليامن بن داود 
ومـا آتـاه اهللا مـن امللـك،(٤١٣٨/٦٤٣/٢)، أورد هـذا احلديـث الذهبي يف التلخيص وسـكت 
عنـه، وكـذا يف حديـث أيب هريـرة -ريض اهللا عنـه- يف قصـة املرأتـني اللتـني اختصمتـا يف االبن، 
ومـا ورد يف ذلـك من حكـم داود -عليه السـالم-، واجتهاد سـليامن -عليه السـالم- بافتعال ما 

يوصـل للحكـم الصحيح متفـق عليه.
 فـكال القضيتـني هنـا عرضـت عىل قاضيـني، وكان العـرض عىل سـبيل القضـاء ، فالتعدد يف 
التقـايض وعـرض القضيـة عـرف منذ عـرص داود -عليه السـالم-، ولعل هـذا أول ما نقـل إلينا 
يف هـذا املجـال، فهام عليهام السـالم من أنبيـاء بني إرسائيل الذيـن عرفوا باجلـدال يف قبول احلق، 
وامتـازوا بالتشـدد حتـى بلغـوا التشـديد عـىل أنفسـهم، فـال يبعـد أن يكون قـد وقـع نظائر هلذه 

الوقائـع يف ذلك املجتمـع ومل تنقل.                                                                                  
الفرع الثاين: تعدد درجات التقايض يف عرص صدر اإلسالم:

بـرز هـذا املبـدأ، وبـان للعيـان يف أقضيته صـىل اهللا عليه وسـلم مـع أصحابـه ريض اهللا عنهم 
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ق يف مـا نقـل مـن أقضيته أنـه صـىل اهللا عليه وسـلم آخـذ به،  أمجعـني، حيـث ال خيفـى عـىل حمـدِّ
ويكفـي مـن ذلـك نقلـه مع إقـراره ألقضيـة أخويـه داود وسـليامن عليهام السـالم، كـام أن عمله 

صـىل اهللا عليـه وسـلم وارد بمثلـه،  ومـن ذلك: 
حديـث الزبيـة ،وقصة املقتلـة التي أحدثهـا خالد بن الوليـد يف بني جذيمة، وسـيأيت احلديث 

عنهام.
ومل حيـد اخللفـاء الراشـدون - ريض اهللا عنهـم أمجعـني -  عن الطريق املرسـوم مـن املصطفى 

ملسو هيلع هللا ىلص يف مسـالك احليـاة عموماً، ومنهـا القضاء.
ومـن ذلـك أن أبـا بكر الصديـق -ريض اهللا عنه- ملـا وىلَّ عمر بـن اخلطـاب -ريض اهللا عنه- 
قضـاء املدينـة، مل يُعـرض عليـه اخلصـوم كام يسـتدعيه التعـني يف هذا املنصـب، فقد أثـر عن عمر 
-ريض اهللا عنـه- قولـه: لقـد كان يـأيت عـيلَّ الشـهر مـا خيتصـم إيلَّ فيـه اثنـان. وملا آلـت اخلالفة 
إىل الفـاروق -ريض اهللا عنـه- أرسـى دعائـم هـذا املبـدأ، ونظمه، ووضعـه يف نصوص أشـبه ما 

تكـون بالنصـوص النظاميـة احلديثة،ومن ذلك:
مـا أثـر عنـه  -ريض اهللا عنه-مـن أوامـر نظاميـة، و نصـوص كتابـة جتعـل الناظر فيهـا يتيقن 
جازمـا ببعـد النظـر النظامـي لـه -ريض اهللا عنـه- ،كـام يف خطبته، حيث بـدأ بذكر الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص 
ك عـىل أمـراء األمصار، وإين إنـام بعثتهم  دُ وأبـا بكـر -ريض اهللا عنـه- حتى قـال: اللهم إين أُشـهِ
لـوا عليهـم، وليعلمـوا النـاس دينهم وسـنة نبيهـم صىل اهللا عليه وسـلم ، ويقسـموا  عليهـم ليعدِ

فيهـم فيئهـم، ويرفعـوا إيل مـا أشـكل عليهم مـن أمرهم. أخرجه مسـلم. 
وكتـب عمـر إىل رشيـح فقال: ما يف كتـاب اهللا وقضاء النبي عليه السـالم فاقض بـه، فإذا أتاك 
مـا ليـس يف كتـاب اهللا ومل يقـض بـه النبـي عليـه الصالة والسـالم فـام قىض بـه أئمة العـدل، فإن 
مل يكـن فأنـت باخليار، إن شـئت أن جتتهـد رأيك، وإن شـئت أن تؤامرنـى، وال أر يف مؤامرتك 

إياي إال أسـلم لك.
فيبـني جليـا لكل ناظر أن الفـاروق -ريض اهللا عنـه- كان ينظر إىل هذا املبـدأ - تعدد درجات 
التقـايض -  ويـريس دعائمـه، فقـد أمـر والتـه برفع ما أشـكل عليهـم يف أمـور الواليـة عموماً، 
ويدخـل أمـور القضـاء دخـوالً أوليـاً، حيث إنـه أوىل الواليـات وأسـمى املسـؤوليات، كام نص 
-ريض اهللا عنـه- أن مؤامرتـه و رد األمـر إليه أوىل مـن االنفراد باالجتهـاد  و االعتامد عىل الذات 
يف دراسـة النـوازل القضائيـة، وكان ذاك خطابـاً موجهـاً إىل قاضيـه رشيح، وعليـه «فللقايض أن 
حيكـم يف كل مـا يعـرض عليه مـن القضايا واخلصومـات، سـواء أكان ذلك يف قضايـا املعامالت 
املاليـة، أم القضايـا اجلنائيـة، أم قضايـا احلـدود، أم يف جمـال النـكاح والطـالق واملـرياث إىل غـري 

ذلـك مما يعـرض عليه مـن القضايـا إال ما اسـتثنى.
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فقـد كتـب عمـر -ريض اهللا عنـه- إىل أمـراء األمصـار أال يقتلـوا أحـداً إال بإذنـه، وذلك من 
أجـل التثبـت والتأكـد مـن صحـة البينة قبـل تنفيذ احلكم، والــتأكد من عـدم وجود شـبهة يدرأ 
هبـا احلـد» فعمـر -ريض اهللا عنـه- جعـل درجتـه يف القضـاء بالنسـبة ملا يعـرض عليه مـن قضاة 
األمصـار مـن الدمـاء ونحوها، هـي الدرجة الثانيـة، وقايض املـرص يف الدرجـة األوىل، فهنا أخذ 

. هبذا املبـدأ أخـذاً جلياً
الفرع الثالث: تعدد درجات التقايض يف عهد الدولة العثامنية:

أوجـد العثامنيـون حماكـم الدرجـة الثانية، املعروفة باالسـتئناف، السـتئناف النظـر يف القضايا 
وفـق قواعـد ورشوط معينـة، كـام أوجـدوا حماكم الدرجـة الثالثـة املعروفـة بمحاكـم التمييز، أو 
النقـض واإلبـرام؛ لتدقيـق األحـكام التـي صـدر مـن حماكـم الدرجـة الثانيـة وفـق األصـول و 
اإلجـراءات املوضوعـة لذلك، حيـث أوجدوا نظاماً يتمشـى عليـه القضاة، أسـموه نظام أصول 

املحاكامت.
وممـا جـاء تنظيـامً عـن تلـك الدولـة يف هـذا املجـال، مانُـص عليـه يف جملـة األحـكام العدلية 
يف املادتـني ١٨٣٨ و ١٨٣٩، وفيهـام: إذا ادعـى املحكـوم عليـه بـأن احلكـم الـذي صـدر يف حق 
 ليـس موافقـاً ألصولـه املرشوعة وبـني جهة عـدم موافقته، وطلـب اسـتئناف الدعو الدعـو
حيقـق احلكـم املذكـور، فـإن كان موافقـاً ألصولـه املرشوعـة يصـدق، وإال يسـتأنف.  وقـال يف 
األُخـر: إذا مل يقنـع املحكـوم عليه باحلكـم الواقع يف حق دعـو وطلب متييـز اإلعالم احلاوي 

احلكـم يدقـق اإلعـالم املذكـور، فـإذا كان موافقـاً ألصوله املرشوعـة يصـدق وإال ينقض. 
الفرع الرابع: تعدد درجات التقايض يف اململكة العربية السعودية:

لقـد خطـت اململكـة العربيـة السـعودية يف هـذا املجـال خطـوات مشـهودة، بـرز ذلـك مـن 
خـالل حقبتـني زمنيتـني، ومنطقتـني جغرافيتـني قبل احتـاد اجلهود ، وتوحـد األعـامل التنظيمية. 
فقـد كانـت املنطقـة الغربيـة للدولـة تتمتـع بتنظيـم قضائـي فـاق بقيـة املناطـق يف الدولـة، 
ولعـل ذلـك لكوهنـا كانـت تقبـع حتـت نفـوذ األرشاف، حتـى دخـول امللـك عبدالعزيـز ملكـة 
عـام ١٣٤٣هــ، ومـع تطـور األعـامل القضائيـة وكثرهتـا، قامـت الدولـة بإصـدار العديـد مـن 
األنظمـة والقـرارات واللوائـح بشـأن تشـكيل املحاكـم وترتيبهـا وحتديـد اختصاصاهتـا وكيفية 
التقـايض أمامهـا، ثـم إن االهتاممـات انصبت ابتـداءً عىل األنظمـة اخلاصة بتشـكيالت املحاكم، 
فجـاء أول تقنـني يصـدر يف شـكل مـواد قانونية بشـأن ما نحـن فيه، املرسـوم امللكـي الصادر يف 
٤ /٢/ ١٣٤٦هــ بنظَـام تشـكيالت املحاكـم، وكان يتكـون مـن أربعـة وعرشيـن مـادة، تناول 
فيهـا أوضـاع القضـاة واملحاكـم، ويف عـام ١٣٥٠هــ حدثـت نقلـة نوعيـة فقـد نص نظام سـري 
املحاكـامت الرشعيـة الصـادر باألمر السـامي رقـم (٢١) يف تاريـخ ١٣٥٠/٢/٢٩هــ عىل قيام 
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هيئـة تدقيـق األحـكام، كـام يف املـادة رقـم (٣٢)، وكانـت هـذه اهليئـة تعمل حتـت مظلة رئاسـة 
ة. لقضا ا

فبـارشت هـذه اهليئـة عملها وهـي بالدرجـة الثانية بالنسـبة لتعـدد درجات التقـايض، فكانت 
« تقـوم بوظيفـة هيئـة التمييـز، فهـي ختتـص بتدقيـق األحـكام املعروضة عىل رئاسـة القضـاة التي 
مل يقنـع هبـا املحكـوم عليـه، واألحـكام التـي نصـت النظـم والتعليـامت عـىل تدقيقهـا من رئاسـة 
لقضـاة» ثـم تـاله األمـر السـامي رقـم (٣/١/٣٢) بإصـدار نظَـام تركيـز مسـئوليات القضـاء 
الرشعـي وذلك يف تاريـخ ١٣٥٧/١/٤هـ ليضع تنظيـامً مفصالً ألوضاع القضاة ورئاسـة القضاء 
واملحاكـم بأنواعهـا وتشـكيالهتا واختصاصاهتا وذلـك يف ٢٨٢ مادة،  وصـدر يف ١٣٧٢/١/٢٤ 
هـ نظَام تركيز مسـؤوليات القضاء الرشعي،  واسـتحدث ديوان رئاسـة القضاة لتحل حمل رئاسـة 
القضاء، واشـتمل عىل ٢٥٨ مادة موزعة عىل ثامنية أبواب تعالج رئاسـة القضاء وتشـكيل املحاكم 
الرشعيـة وقضاهتـا وكتاهبـا واملحرضين وكتـاب العدل ودوائر بيـت املال، ثم تاله املرسـوم امللكي 
رقـم (م/٦٤) يف ١٣٩٥/٧/١٤هــ بنظَام القضـاء، وتضمن ١٠٢ مادة تناولت اسـتقالل القضاء 
والقضـاة وضامناهتـم وتنظيـم املحاكـم ووزارة العـدل وكتـاب العـدل وموظفـو املحاكـم، واملادة 
اخلامسـة مـن هذا النظـام يف العمدة ملا نحـن فيه. ثم توج هـذا العمل يف تاريـخ ١٤٢١/٥/٢٠ هـ 
باملرسـوم امللكـي رقم (م/٢١) املـؤذن بصدر نظَـام املرافعات الرشعيـة، فألغى هـذا النظَام تنظيم 
األعـامل اإلداريـة يف الدوائر الرشعيـة الصادر بالتصديـق العايل رقـم ١٠٩ يف ١٣٧٢/١/٢٤ هـ، 
وكذلـك املـواد (٥٦٢، ٦٦، ٨٢، ٨٣، ٨٥) و (٨٤  فيـام خيـص القضايـا احلقوقية) مـن نظَام تركيز 
مسـئوليات القضـاء، كـام ألغـى كل مـا يتعـارض مـع هـذا النظَـام مـن أحـكام، وقد نـص يف هذا 
النظـام يف غـري مـا مادة عـىل التعدد ومن ذلـك: املـادة الثالثة والثامنـون بعد املائـة، يف املـادة الثامنة 
والثامنـون بعـد املائة. ثـم أكملـت املنظومـة النظامية القضائيـة بصدور نظـام اإلجـراءات اجلزائية 
باملرسـوم امللكي رقـم م/٣٩ بتاريـخ ١٤٢٢/٧/١٤هـ، وفيه مـن تعدد درجـات التقايض ماورد 

يف املادة التاسـعة والتسـعني بعـد املائة واملـادة املائتني.
الفصل األول

التأصيل الرشعي والنظامي لتعدد درجات التقايض
املـبــحث األول: التأصيل الرشعي لتعدد درجات التقايض، وحتته مطلبان:

املطلب األول
األصل الرشعي لتعدد درجات التقايض من الكتاب

لقـد دل الكتـاب العزيـز عىل تعدد درجـات التقـايض، وذلك اسـتقاءً من مفهـوم النص، كام 
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هِ  مِ ُكْ ـبَ حلِ قِّ عَ ـمُ الَ مُ ْكُ اهللاَُّ حيَ ـا وَ افِهَ ـنْ أَطْرَ ـا مِ هَ صُ ضَ نَنقُ ا أَنَّـا نَـأْيتِ األَرْ وْ ـرَ ْ يَ ملَ يف قولـه تعـاىل: ( أَوَ
.( ـابِ سَ يعُ احلِ ِ ـوَ رسَ هُ وَ

جـاء يف تفسـريها: أي ليـس يتعقـب حكمـه أحـد بنقـص وال تغيري...اهــ وذلـك بـني مـن 
منطـوق اآليـة الكريمـة، وقـد دلـت بمفهـوم املخالفـة  املأخـوذ مـن املنطـوق، أن غريه سـبحانه 
ض، وعـىل ذلك نفهـم أن التعدد يف درجـات التقايض مراد  رِ تَعقـب حلكمـه، فيعـرض بعد أن عُ يُ

ومفهـوم مـن هـذه اآلية.
املطلب الثاين

األصل الرشعي لتعدد درجات التقايض من السنة
لقـد ورد يف سـنة الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص مـا يـدل عـىل األخـذ هبـذا املبـدأ، وذلك مـن جهـات ثالث: 

اجلهـة األوىل: ذكـره ملسو هيلع هللا ىلص لقضـاء مـن كان قبلنـا مـع إقـراره لـه  ومـن ذلك:
مـا جـاء عـن أيب هريرة -ريض اهللا عنه- أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال: كانت امرأتـان معهام ابنامها، 
جـاء الذئـب فذهـب بابـن إحدامها، فقالـت: لصاحبتهـا إنام ذهب بابنـك، وقالت األخـر: إنام 
ذهـب بابنـك، فتحاكمتـا إىل داود -عليـه السـالم- ،فقىض به للكـرب، فخرجتا عىل سـليامن بن 
داود عليهـام السـالم فأخربتـاه، فقـال: ائتوين بالسـكني أشـقه بينهـام، فقالت الصغـر: ال تفعل 

يرمحـك اهللا هـو ابنها فقىض بـه للصغـر. متفق عليه
اجلهة الثانية: أخذ ملسو هيلع هللا ىلص به رصاحةً وعمله بنفسه،  وليس أدل عىل ذلك من حديث الزبية.

١/  فعـن عـيل -ريض اهللا عنـه- قـال: بعثنـي رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم إىل اليمـن، 
فانتهينـا إىل قـوم قـد بنـوا زبية لألسـد، فبينا هم كذلـك يتدافعون إذ سـقط رجل فتعلـق بآخر ثم 
تعلـق رجـل بآخـر حتى صـاروا فيهـا أربعـة فجرحهم األسـد، فانتـدب له رجـل بحربـة فقتله، 
وماتـوا من جراحتهـم كلهم، فقاموا أوليـاء األول إىل أوليـاء اآلخر، فأخرجوا السـالح ليقتتلوا، 
فأتاهـم عـيل -ريض اهللا عنـه- عـىل تفيئة ذلك، فقـال: تريـدون أن تقاتلوا ورسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص حي، 
إين أقـيض بينكـم قضـاء إن رضيتـم فهـو القضـاء، وإال حجـزت بعضكم عـن بعض حتـى تأتوا 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص فيكـون هـو الـذي يقـيض بينكـم، فمـن عدا بعـد ذلك فـال حق لـه، امجعوا مـن قبائل 
الذيـن حـرضوا البئـر ربـع الدية وثلـث الدية ونصـف الديـة والدية كاملـة، فلـألول الربع؛ ألنه 
هلـك مـن فوقـه، وللثـاين ثلث الديـة، وللثالث نصـف الديـة، فأبوا أن يرضـوا، فأتـوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وهـو عنـد مقـام إبراهيم، فقصـوا عليه القصـة، فقال: أنـا أقيض بينكـم واحتبي، فقـال رجل من 
القـوم: إن عليـا قـىض فينا فقصوا عليـه القصة، فأجازه رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. أخرجه أمحد يف مسـنده .
٢/ حديـث املقتلـة التـي أحدثهـا خالـد بن الوليـد يف بنـي جذيمة، (عن سـامل عن أبيـه قال: 
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بعـث النبـي خالـد بن الوليـد إىل بنـي جذيمة، فلـم حيسـنوا أن يقولـوا: أسـلمنا، فقالـوا: صبأنا 
صبأنـا، فجعـل خالـد يقتـل ويـأرس، ودفـع إىل كل رجل منا أسـريه، فأمـر كل رجل منـا أن يقتل 
أسـريه، فقلـت: واهللا ال أقتـل أسـريي، وال يقتل رجـل من أصحايب أسـريه، فذكرنا ذلـك للنبي، 

فقـال: اللهـم إين أبـرأ إليـك مما صنـع خالد، مرتـني). أخرجـه البخاري 
رنـا بأتبـاع سـنته، كـام يف قـول  اجلهـة الثالثـة: ورود تعـدد درجـات التقـايض يف سـنة مـن أُمِ
الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص (أوصيكـم بتقـو اهللا، والسـمع والطاعـة، وإن عبداً حبشـياً، فإنه مـن يعش منكم 
بعـدي فسـري اختالفـا كثـريا، فعليكـم بسـنتي وسـنة اخللفـاء املهديني الراشـدين، متسـكوا هبا 

وعضـوا عليهـا بالنواجـذ). سـنن أيب داود، قـال عنـه األلبـاين: صحيح. 
ومـن أفعـال اخللفـاء يف هذا املجـال، أفعال عمـر -ريض اهللا عنه-،  فتكون أصـالً رشعياً هلذا 

املبدأ، مسـتنده قول الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص السابق.
ومـن ذلـك أيضـاً مـا روي عـن عـيل -ريض اهللا عنه- مـع رشيـح، فقـد روي أن رشحياً قيض 
يف امـرأة تركـت ابنـي عمهـا أحدمهـا زوجها، واآلخـر أخوهـا ألمها، فأعطـى الـزوج النصف، 
وأعطـى األخ مـن األم مـا بقـى، فبلغ ذلـك عليـاً -ريض اهللا عنـه- فأرسـل إليه فقـال: ادعوا يل 
العبـد األبطـر، فدعـى رشحياً، فقـال: ما قضيـت قال: أعطيـت الـزوج النصـف، واألخ من األم 
مـا بقـي، فقال: عـيل -ريض اهللا عنه- أبكتاب اهللا أم بسـنة من رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقـال: بل بكتاب 
ئِكَ  لَ أُوْ ـمْ فَ كُ عَ وا مَ ـدُ اهَ جَ وا وَ ـرُ اجَ هَ ـدُ وَ عْ ـنْ بَ وا مِ نـُ يـنَ آمَ ذِ الَّ اهللا، فقـال: أيـن؟  قـال رشيـح: ﴿وَ
﴾ فقـال عيل  لِيـمٌ ءٍ عَ ْ لِّ يشَ كُ ـضٍ يفِ كِتَـابِ اهللاَِّ إِنَّ اهللاََّ بـِ ىلَ بِبَعْ ـمْ أَوْ هُ ضُ ـامِ بَعْ حَ ـوا األَرْ لُ أُوْ ـمْ وَ نكُ مِ
-ريض اهللا عنـه-: هـل قـال للـزوج النصـف وهلـذا ما بقـي؟!  ثم أعطـى عـيل -ريض اهللا عنه- 
الـزوج النصـف واألخ مـن األم السـدس، ثـم مـا بقي قسـمه بينهـام أخرجـه البيهقي يف السـنن 

.  الكرب
فهنـا عـرض للقضية عـىل قاضيـني، ولكل منهـام درجـة قضائية، فرشيـح أحد القضـاة بعهد 
عـيل -ريض اهللا عنـه-، وملـا حكـم بحكـم رأ املحكوم عليهـم أنه جائـر، رفعوا الدعـو أمام 
ر يف القضيـة مـن جديـد، وحكـم بحكـم آخـر غـري ما صـدر من  حمكمـة أعـىل مـن األوىل، فنُظـِ
املحكمـة األوىل، فالتعـدد لدرجـات التقـايض هنـا واضـح، وقـد دلـت السـنة عىل األخذ بسـنة 

اخللفـاء الراشـدين، وعـيل -ريض اهللا عنـه- منهـم، فـكان ذلـك أصـال رشعيا هلـذا املبدأ.
اخلالصة: 

ف يف الفقـه اإلسـالمي، وذلـك من  ـرِ وممـا سـبق نسـتنتج أن تعـدد درجـات التقـايض قـد عُ
خـالل معرفتـه لنوعـني مـن أنـواع املحاكم:

النوع األول من املحاكم: حماكم املوضوع: 
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ومهمـة هذه املحكمة: اسـتقبال اخلصومـات ابتداء، والنظـر فيها، وإصدار األحـكام يف تلك 
اخلصومـات وإهنائهـا، وهـذه متثـل الدرجـة األوىل يف تعـدد درجـات التقـايض، وقـد قـام هبـذه 
النـوع مـن املحاكـم أصحاب الرسـول صىل اهللا عليه وسـلم حـال حياتـه، وكذا القضـاة يف عهد 

الراشـدين. اخللفاء 
النوع الثاين: املحاكم العليا أو حماكم املراقبة والتمييز:

ومهمـة هـذه املحاكـم: مراقبة أعـامل القضاة، والنظـر يف أحكامهـم، ليُنظَر مـد موافقة هذه 
األحـكام للحـق، مـن عدمه وهذه متثـل الدرجة الثانيـة يف تعدد درجـات التقـايض، والقائم هبذا 
النـوع مـن املحاكـم هو الرسـول صـىل اهللا عليه وسـلم، ثم اخللفـاء الراشـدين من بعده بالنسـبة 

لقضـاء قضاهتم. 
املبحث الثاين: التأصيل النظامي لتعدد درجات التقايض

املطلب األول
التأصيل النظامي لتعدد درجات التقايض يف فرنسا ومرص

الفرع األول: التأصيل النظامي لتعدد درجات التقايض يف فرنسا:
تعـدد درجـات التقـايض مـر مـع التاريـخ التنظيمـي بمراحـل،  فلـه مـع الثـورة الفرنسـية 
مرحلتـان، فـام كان قبلهـا كان التعـدد يكثـر حتى بلـغ اخلمس درجـات، وأصبـح للخصم احلق 
يف مبارشتـه يف مـدة متتـد إىل ثالثني سـنة،  وهـذا يتأثر سـلباً مع غايـات واضعـي األنظمة، حيث 
يـؤدي وبشـكل واضـح إىل إضعـاف واضمحـالل الغايـة األسـمى، واهلـدف األعـىل مـن وراء 
ـــ تسـتدعي الرسعـة يف نظرهـا والعجلة يف  ـــ كخصومـةـ  فصـل اخلصومـات التـي بطبيعتهـاـ 
فضهـا. وبعـد الثـورة الفرنسـية حتمت ظـروف الواقـع، وغايـات التنظيـامت عىل جعـل التعدد 
يف درجـات التقـايض ال يتعـد درجتـني، فبذلـك يتحقـق قـدر معقـول مـن العدالـة، كـام أنـه 

لِـم أن ذلـك حمقـق للعدالـة املرجوة. ولظـروف قانونيـة قـد يكتفـى بدرجـة واحـدة متـى عُ
الفرع الثاين: التأصيل النظامي لتعدد درجات التقايض يف مرص:

 فمـن املقـرر يف النظام القضائـي املرصي أن التقايض عـىل درجات، وهـذه الدرجات أوىل أو 
ابتدائيـة، ثانية أو اسـتئناف، ثم حمكمـة عليا للنقض. 

واملحاكم الدرجة األوىل عىل نوعني: املحاكم اجلزئية، واملحاكم االبتدائية.
وختتص اجلزئية حملياً بعواصم املراكز، كام ختتص نوعا بالدعاو األقل قيمة أو أمهية.

وختتـص االبتدائيـة حمليـاً بعواصم املحافظـات باجلمهورية، وختتـص نوعا بالدعـاو األكثر 
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قيمـة، أو األكثـر أمهيـة وإن كانت قيمتهـا قليلة. 
: املحاكم االبتدائية واالستئناف.  واملحاكم الدرجة الثانية عىل نوعني أيضاً

فاملحاكـم االبتدائيـة يف هـذه الدرجة هي نفـس املحاكم التي سـبقت يف الدرجـة األوىل، وإنام 
اعتـربت درجـة ثانية هنـا بالنظر لألحـكام التـي تقبل االسـتئناف الصـادرة من املحاكـم اجلزئية 

التـي توجـد يف نطاق اختصاصهـا املحيل. 
وحماكـم االسـتئناف هنـا متثل درجتـني قضائيتـني، فحني النظـر إىل التـدرج القضائي املرصي 
بصفـة عامـة، واألحـكام القابلـة لالسـتئناف فهي متثـل الدرجـة الثانية، كـام أهنا وبنـص القانون 

اسـتثناء تنظـر بعض الدعـاو باعتبارهـا درجة أوىل.
حمكمة الدرجة الثالثة: حمكمة النقض: 

فهـذه املحكمـة املفـردة متثل الدرجـة الثالثـة يف التنظيم القضائـي املرصي، ولقـد حازت هذه 
املحكمـة هـذه الدرجـة ال لكوهنـا تنظر يف األحـكام، بل لكـون الرقابة عـىل حماكم الدولـة إليها.
حيـث إن وظيفـة حماكـم االسـتئناف إعـادة بحـث القضية مـن جديد، ويـرتك مراقبـة صحة 

األحـكام أو عدالتهـا ملحكمـة النقض. 
املطلب الثاين

التأصيل النظامي لتعدد درجات التقايض يف اململكة العربية السعودية
لقـد بـدأ تعدد درجـات التقايض باملرسـوم امللكي الصـادر بتاريـخ   ١٣٤٦/٢/٦ هـ، ونص 

يف هذا املرسـوم عـىل تشـكيل املحاكم يف احلجـاز وجعلها عىل ثـالث درجات:
األوىل: حماكم األمور املستعجلة.

الثانية: حماكم كرب، وحماكم ملحقاهتا.
الثالثـة: هيئـة املراقبـة القضائيـة، والتـي سـميت هبيئـة التدقيقـات الرشعيـة، وذلـك يف نظام 

تركيـز مسـؤوليات القضـاء الرشعـي، الصـادر عـام ١٣٥٧هـ.
ونـص يف تعديـل هـذا املرسـوم فيـام خيـص املحاكـم األول، حماكـم األمـور املسـتعجلة، عىل 
يشء مـن التعـدد وذلـك مـن خـالل التـايل: جعـل اختصاصهـا النظـر يف اجلنـح، والتعزيـرات 
واحلـدود الرشعيـة التـي ال قطـع وال قتل فيهـا، وكذا الدعـاو املالية التـي ال تزيد عـن ثالثامئة 
لَ هـذا النص،  ـدِ ريـال، وأمـا أحكامهـا فهـي ال تقبـل النقض مـامل ختالف نصـاً أو إمجاعـاً، ثم عُ
فكلفـت هـذه املحاكـم بـأن ترفـع احلكـم الصـادر إىل هيئـة املراقبـة القضائيـة إذا رصح املحكوم 

عليـه بعـدم اقتناعـه باحلكم.
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ثـم توالـت التطـورات التنظيميـة القضائيـة يف اململكـة العربيـة السـعودية فأنشـأت هيئتـني 
للتمييـز - ومهـا بمرتبـة الدرجـة الثانيـة - إحـد هاتـني اهليئتني يف مكـة املكرمة وبـارشت هذه 
 اهليئـة أعامهلـا يف ١٣٨١/١١/١٤ هــ ، وجعـل اختصاصها املـكاين للمنطقة الغربيـة، واألخر

يف الريـاض وبـارشت أعامهلـا يف ١٣٨١/٥/١ هـ.
وجعـل مـن ضمـن اختصـاص هاتـني اهليئتـني، تدقيـق األحـكام التـي تصـدر مـن املحاكم 
الداخلـة يف نطـاق اختصـاص كل واحـدة، واخلاضعـة للتمييـز حسـب تعليـامت متييـز األحكام 

الرشعية.   
ثـم توجـت هـذه األعـامل بإنشـاء درجـات ثـالث يف النظـام القضائـي السـعودي، وذلـك 
بصـدور نظـام القضـاء بتاريـخ ١٣٩٥/٧/٥ هــ، وجـاء يف املـادة اخلامسـة مـن هـذا النظـام 
تكويـن املحاكـم الرشعية وأهنا: جملس القضاء األعىل، حمــكمة التميـــيز، املحـــاكِم العـــامة، 

واملحـــاكِم اجلزئيـة.
جملـس القضـاء األعـىل: يعتـرب مـن حماكـم الدرجـة الثالثـة، فهـو األعـىل يف سـلم  التعدد يف 
درجـات التقـايض، وجعل من ضمن أعـامل املجلس باختصاصاتـه القضائية واملذكـورة يف املادة 
راجعـة األحكام الصـادرة بالقتـل أو القطع أو الرجـم، وهذه املراجعة متارسـها  الثامنـة، ومنهـا مُ
اهليئـة الدائمـة، واملكونـة مـن مخسـة أعضـاء بدرجـة رئيـس حمكمة متييـز، يُعينـون بأمـر ملكي، 
هـم يف السـلك القضائـي وال تنعقـد إال بحضـور مجيـع األعضاء يف حـال مراجعة  ويرأسـها أقدمُ

هـذه األحـكام، وهـو بذلـك يكون مـن حماكـم اإلقرار.
ويكـون جملـس القضـاء األعىل مـن حماكم الوقائـع حال تعـارض وجهات النظـر بني القايض 
مصـدر احلكـم ابتـداء وبـني حمكمـة التمييـز بـام يطـول معه األخـذ والـرد، فهنـا ترسـل القضية 

بكاملهـا إىل جملـس القضـاء األعىل ليفصـل فيها. 
حمكمـة التمييـز: وتعترب حمكمـة التمييز»الدرجـة الثانية للتقـايض يف نظام القضاء السـعودي، 
ذلـك أهنـا تنظـر األحـكام التي تصدر مـن املحاكـم ومل يقتنع  هبـا املحكوم عليهـم»  وهي متارس 

هـذه العمل مـن جهتني:
اجلهـة األوىل: تعتـرب حمكمـة التمييـز حمكمـة مرشوعيـة وإقرار، وهـذا هو األصـل يف عملها، 
تقـرر هـذا األصـل مـن املـادة الثالثـة والثامنون بعـد املائـة يف نظـام املرافعـات الرشعيـة الصادر 
ـل حمكمـة التمييز يف  باملرسـوم امللكـي رقـم: م/٢١  بتاريـخ: ١٤٢١/٥/٢٠هــ.  وفيهـا: تفصِ
ها ما مل  اض اسـتِناداً إىل مـا يوجـد يف امللف مـن األوراق، وال حيـرضُ اخلصـوم أمامَ طلـب االعـرتِ

ص عليـه النِظام. ر ذلـك أو ينـُ تُقـرّ
 ووردت يف هـذا املجـال نصـوص نظامية كثرية، تعتـرب أصالً نظامياً لتعـدد درجات التقايض، 



تعدد درجات التقايض - ١٨

٧٥

ذلك: ومن 
املـادة العـارشة، مـن نظـام اإلجـراءات اجلزائيـة الصـادر باملرسـوم امللكـي رقــم: م / ٣٩  

١٤٢٢/٧/٢٨هــ. بتاريـخ: 
اجلهـة الثانيـة: تعتـرب حمكمـة التمييـز حمكمـة الوقائـع، والسـامع، كـام نُـص عىل ذلـك يف ذيل 

املـادة الثامنـة والثامنـون بعد املائـة، يف نظـام املرافعـات الرشعيـة، وفيها: 
ـم  ـم يف املوضـوع، ويف كُل حـال حتكُ ـب عليهـا أن حتكُ  فـإذا كان النقـض للمـرة الثانيـة، وجِ
كمهـا قطعيـاً باإلمجاع  ـم، ويكون حُ كمهـا بحضور اخلصـوم وسـامع أقواهلِ فيهـا جيـب أن يتـم حُ

أو باألكثريـة.
الفصل الثاين

درجات التقايض، وأنواع وأركان تعددها ورشوطه
املبحـث األول: درجات التقايض

أوالً/ املحاكم االبتدائية :
هـي املحاكـم ذات االختصـاص العـام، أو املحـدد بالنظام، تعـرض عليها القضايـا، وتصدر 

فيهـا أحكامـاً، بطبيعتها هنائيـة، وإن كانت تقبـل الطعن. 
االبتدائيـة  والدوائـر  واجلزئيـة  العامـة  املحاكـم  السـعودي  النظـام  يف  متثـل  الدرجـة  وهـذه 
يف ديـوان املظـامل، وكـذا اللجـان االبتدائيـة ذات االختصـاص القضائـي، كاللجـان اجلمركيـة 

العامليـة. اخلالفـات  لتسـوية  االبتدائيـة  واللجـان  االبتدائيـة، 
/ حماكم الدرجة الثانية(حمكمة االستئناف): ثانياً

وهـي املحاكـم ذات الطابـع االسـتئنايف، فهي تنظـر يف الطعـون، أو تدقق األحـكام الصادرة 
مـن املحاكـم االبتدائية. 

وهذه الدرجة متثل يف النظام السعودي حمكمة التمييز، و دوائر التدقيق يف ديوان املظامل.
/ حماكم الدرجة األخرية: ثالثاً

وهي أعىل املحاكم يف التدرج القضائي، فهي التي ال تقبل أحكامها االستئناف. 
َثـال باختصاصاتـه القضائية،  وكـذا دوائر  وهـذه املحكمـة تتمثـل يف جملـس القضاء األعـىل ممُ

التدقيـق بديـوان املظـامل إذا سـبق الدوائـر االبتدائية نظـرا من اللجـان ذات الصبغـة القضائية. 
املبحث الثاين: أنواع تعدد درجات التقايض
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يتنـوع تعـدد درجات التقـايض إىل نوعني، وذلك من حيـث النظر لتاممهـا، وتبعيتها اإلدارية، 
وهي عىل النحـو التايل: 

أوالً: أنواع تعدد درجات التقايض من حيث النظر إىل متامها:
يتنـوع تعـدد درجـات التقـايض مـن حيث هـذه النظـرة إىل تعدد تـام وآخـر إجيـازي،  وبيان 

ذلك:
ر الدعـو بقنـوات قضائيـة، وال يسـتلزم ذلك أن  ليتـم تعـدد درجـات التقـايض البد أن متـُ
تكـون كل قنـاة قضائيـة حمكمـة سـامع ووقائـع، فاملحاكم مـن حيث مـرور الدعو فيها تنقسـم 

إىل حمكمـة وسـامع وقائع، وحمكمـة مرشوعيـة وإجازة. 
 ـرف حماكـم الوقائـع (السـامع): بأهنـا التـي يتـم فيها حضـور اخلصـوم، وسـامع الدعو وتُعَ
منهـم وطلـب الشـهود ونحـو ذلـك، وهـذه متثـل باإلضافـة إىل حماكـم الدرجـة األوىل، حمكمـة 
التمييـز عنـد النقـض الثـاين كـام قـرر نظـام اإلجـراءات اجلزائيـة يف املـادة املائتـني، وكـذا كافـة 

املظامل. بديـوان  الدوائـر 
وتعـرف حماكـم املرشوعيـة (اإلجـازة): بأهنـا التي يتـم فيها عـرض القضية من دفاتـر الضبط 
دون السـامع مشـافهةً مـن اخلصـوم، وهـي األصـل يف حمكمـة التمييـز وجملـس القضـاء األعـىل 

القضائية.  باختصاصاتـه 
 وعـىل ذلـك فـإن تعـدد درجـات التقـايض التـام هـو مـا يكـون فيـه السـامع يف كل درجـة 
مـن درجـات التقـايض، وتعـدد درجـات التقـايض اإلجيـازي هـو مـا يتـم فيـه السـامع يف بعض 

الدرجـات، ويكـون البعـض اآلخـر حمكمـة مرشوعيـة وإجـازة.
: أنواع تعدد درجات التقايض من حيث النظر إىل تبعيتها اإلدارية: ثانياً

و من حيث النظر للمنظومة اإلدارية التابعة هلا الدرجات، فهي تنقسم إىل نوعني:
واحـدة، كتعـدد درجـات  النـوع األول: تعـدد درجـات التقـايض داخـل منظومـة إداريـة 
التقـايض يف املحاكـم الرشعيـة، و تعـدد درجـات التقـايض يف ديـوان املظـامل، فبالنظـر إىل اجلهـة 

اإلداريـة التـي يتبعهـا كل تعـدد مـن ذلـك نجـد أهنـا واحـدة. 
النـوع الثـاين: أن يكـون التعـدد يف درجـات التقـايض مقسـوماً بني جهتـني إداريتـني فتكون 
بعـض الدرجـات تابعـة جلهـة إداريـة، والبعـض اآلخـر يف جهـة إداريـة أُخـر، كـام يف بعـض 
اللجـان ذات الصبغـة القضائيـة فيتـم التظلم من احلكـم الصادر عنهـا أمام ديوان املظـامل. وذلك 
مثل ما نصت عليه املادة السـابعة عرشة من نظــام مكافحة الغــش التجــاري الصادر باملرسـوم 
امللكـي رقــم: م / ١١ و تاريخ: ١٤٠٤/٥/٢٩هـ، من كون القرار الصادر من اللجنة بالسـجن 
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مسـتثنى، فـال يكـون هنائياً بصـدوره منها، بـل جيوز ملن صدر هـذا القـرار بحقه التظلُـم منه أمام 
ديـوان املظامل.

املبحث الثالث: أركان تعدد درجات التقايض
الركـن األول: وجـود حماكم تبـارش أعامهلا القضائية فتسـمع الدعاو وتفصـل بني اخلصوم، 
وتنظـر وتنهـي األمـور اإلهنائية. وهـذا الركـن يرتبط ارتباطـاً وثيقاً بقيـام الـدول، فحيث قامت 
الدولـة كان لزامـاً أن يصاحـب ذلـك القيام إرسـاء مبـادئ العدل، ويكـون قيام هـذا العدل عىل 

الرشع.
الركـن الثـاين:  وجود طبقية يف املحاكـم، وهذه الطبقية رأسـية، تتدرج إىل العلـو؛ ألن التعدد 
يسـتلزم وجـود معـدود، واملعدود قد يكـون مسـاوياً، وهذا غري مقصـود هنا؛ ألنـه حينئذ يكون 
داخـالً يف درجـة واحـدة ال يعدوهـا إىل غريهـا، وقـد يكـون هـذا املعـدود متجـه مـن األعىل إىل 
األسـفل، وهـو أيضـا غـري مقصـود هنا؛ ألنـه حينئـذ يكـون توجيهـاً وإرشـاداً، فبقـي أن يكون 
متجهـاً للعلـو، وهـذا هـو املقصود، فمـن كان يف الدرجـة األوىل يبـت يف القضية حكام ثـم ينتقل 
- إن كان ممـا يدخلـه التعـدد يف درجـات التقـايض - لدرجـة هي أعـىل منه، و هكـذا، فال يمكن 
أن يظهـر عـىل أرض الواقـع تعدد لدرجـات التقايض بدون ظهـور الوعاء الذي متـارس فيه تلك 

التعددية.
الركـن الثالـث: أن يكـون التعـدد يف درجات التقـايض مقر نظاماً، حتى يتسـنى ممارسـته عىل 
أرض الواقـع، وال خـالف يف إقـرار ذلـك من جهة الرشع ولكـن ال بد أن يقر التعـدد يف درجات 
التقـايض مـن جهـة النظـام، وإال كان كل مـا يصـدر يف هـذا املجال من بـاب التظلـم ال من باب 

التقايض.

املبحث الرابع: رشوط تعدد درجات التقايض
الـرشط األول: لـزوم صـدور حكـم يف الدرجة األدنـى حتى يتسـنى رفعها للدرجـة األعىل، 
وهـو رشط عقـيل يسـتلزمه التعـدد يف درجـات التقـايض، فعنـد عـدم صـدور احلكـم يف تلـك 
د، ففي  بعُ الدرجـة تكـون الدرجـة األعـىل املرفوع إليهـا القضية هـي الدرجـة األوىل، لكن هـذا يَ
نظـام املرافعـات الرشعيـة مـا يبـني أن الدعو متـى ما اسـتكملت رشائطهـا وجب البـت فيها، 
فِعت بطريقـة صحيحة ملحكمة  كـام يف املـادة احلادية عـرشة، حيث قال: ال جيـوز نقل أيِّ قضيـة رُ
تصـة، إىل حمكمـة أو جهـة أُخر، قبـل احلُكم فيها. ا.هــ؛ ألنه تدخل يف واليـة القايض متى ما  خمُ

أحيلـت إليـه. ينظـر لالئحة التنفيذيـة لنظـام املرافعات الرشعيـة رقم: ١، للـامدة رقم:١١. 
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الـرشط الثـاين: أن تكـون الدرجـة التاليـة حمكمـةً أخـر، مباينـة للمحكمة مصـدرة احلكم 
األول، فـال يكـون أمـام املحكمة مصدرة احلكـم، أو حمكمة أُخـر لكن يف درجتهـا؛ ألنه بذلك 
ال تتحقـق الطبقيـة املصاحبـة للتعـدد. ولقـد نُـص عـىل ذلـك يف غـري مـا موضـع، كـام يف نظـام 
املرافعـات الرشعية،حيـث أوجـب عـىل املحكمة إفهـام األولياء واألوصيـاء والنُظـار ومأموري 
ثـيل األجهـزة احلُكوميـة  بحـال صـدور احلُكـم يف غـري صالِح مـن ينوبـون عنه  بيـوت املـال وممُ
ب التمييـز وأن املحكمة سـرتفع القضيـة إىل حمكمـة التمييز.  ـا طلبـوا بـأن احلُكـم واجِ أو بأقـل ممِّ
املـادة اخلامسـة والسـتون بعد املائـة، من نظـام املرافعات الرشعيـة الصادر باملرسـوم امللكي رقم: 
م/٢١  بتاريـخ: ١٤٢١/٥/٢٠ هــ ويبـني أن حمكمـة التمييـز أعـىل درجة مـن املحكمة مصدرة 

احلكم.
وكـام ورد يف عجـز املـادة احلادية والثالثـون من نظام ديـوان املظـامل، وفيها: عـىل الدائرة التي 
أصـدرت احلُكـم أن تُعلِّـم املحكـوم عليـه بعـد تسـليمه نُسـخة إعـالم احلُكم بـأن لـهُ أن يطلب 
تدقيـق احلُكـم. وكـذا مـا جـاء يف املـادة السـابعة والثالثني من نفـس النظـام، حيث قـال: يكون 
ل االدِعـاء يف الدعـاو اجلزائيـة والتأديبيـة وللمحكـوم عليـه أن يطلـب تدقيـق احلُكـم.  ملُّمثـِ

ودوائـر التدقيـق يف ديـوان املظـامل تـأيت يف الدرجـة الثانية بعـد الدوائـر االبتدائية.
الـرشط الثالـث: البـد أن يكـون تعدد درجـات التقايض فيام يدخلـه التعدد، وعليـه فال تعدد 
يف الدرجـات فيـام اسـتثناه النظـام، كام يف املادة التاسـعة والسـبعني بعـد املائة من نظـام املرافعات 
 الرشعيـة، حيـث قـال: مجيـع األحـكام تكـون قابِلـة للتمييـز، باسـتثناء األحـكام يف الدعـاو
اح  ه العامة بنـاءً عـىل اقرتِ ر مـن هيئتـِ دُهـا جملِـس القضـاء األعـىل، بقـرار يصدُ دِّ اليسـرية التـي حيُ

مـن وزيـر العدل.  
الـرشط الرابـع: أن يكـون التعـدد يف درجـات التقـايض ضمـن فـرتة السـامح، وهـي ثالثون 
اض  ـدة االعرتِ يومـاً، كـام يف املـادة الثامنـة والسـبعون بعد املائة مـن نظـام املرافعـات الرشعية: مُ
ه يف  ـالل هـذه املُـدة، سـقط حقُ اضـاً خِ م اخلصـم اعرتِ قـدِّ بطلـب التمييـز ثالثـون يومـاً، فـإذا مل يُ
طلـب التمييز.ا.هــ، ويبـدأ احتسـاب هذه املـدة من تاريخ تسـلم صـورة احلكم يف املـادة الرابعة 
اض بطلب التمييز ثالثـــون  دة االعرتِ والتسـعني بعد املائة مـن نظام اإلجراءات اجلــــــزائية: مُ
يومـاً من تاريخ تسـلُّم صـورة احلُكم. ا.هـ ، وورد نظري ذلك يف الالئحـة اخلاصة بتنظيم مرافعات 
نظـام ديـوان املظامل، الصـادرة بالقرار الـوزاري ذي الرقـم ١٩٠ وتاريـخ ١٤٠٩/١١/١٦هـ يف 
املـادة احلاديـة والثالثـني، وفيهـا: وعـىل الدائـرة التـي أصـدرت احلُكـم أن تُعلِّـم املحكـوم عليه 
ـالل ثالثني يوماً مـن تاريخ  بعـد تسـليمه نُسـخة إعـالم احلُكم بأن لـهُ أن يطلب تدقيـق احلُكم خِ
ـالل تلـك املُـدة فـإن احلُكم  تسـليمه نُسـخة إعـالم احلُكـم، وأنـهُ إذا مل يطلـب تدقيـق احلُكـم خِ
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ـب النفاذ. ه هنائيـاً وواجِ يكـون يف حقِ
الفصل الثالث

تعدد درجات التقايض يف الفقه والنظام
املبحث األول: تعدد درجات التقايض يف الفقه

املـطلــب األول
التظلم يف الفقه

التظلـم يف اللغـة: يقـال: شـكا الظلـم ويقال تظلـم منـه واحتمل الظلـم، ويف لسـان العرب: 
منه. الظلـم  تشـكي  التظلم 

التظلـم يف الفقـه يظهـر جليـا مـن خـالل حديـث الفقهـاء _ رمحهـم اهللا _ عن واليـة املظامل، 
والتـي عرفهـا املـاوردي _ رمحه اهللا _  بأهنا« قـود املتظاملني إىل التناصف بالرهبـة وزجر املتنازعني 

باهليبة»  التجاحـد  عن 
األسـاس الرشعـي لواليـة املظـامل: قامـت واليـة املظـامل يف الدولة اإلسـالمية إلحقـاق احلق 
ودفـع الظلـم ، وقـد حـرم اإلسـالم الظلـم حتريـامً قاطعـاً، وإذا وقع مـع حرمته أوجـب رد احلق 
لـكل مظلـوم وتوقيع العقـاب عىل كل ظـامل لتحقيـق العدالة بمعناهـا التام وبذلك أتـى الوحي، 
مٍ  مْ لِيَوْ هُ رُ خِّ ؤَ ـلُ الظَّاملُِونَ إِنَّـامَ يُ مَ عْ امَّ يَ افِالً عَ ـبَنَّ اهللاََّ غَ سَ ْ الَ حتَ فمـن القـرآن الكريم : قوله تعـاىل : (وَ

.( ارُ األَبْصَ فِيهِ  صُ  ـخَ تَشْ
مـن سـياق هـذه اآليةوغريهـا كثـري يتضـح أن رشيعـة اإلسـالم تأمـر بالعـدل وتنهـى عـن 
الظلم،هنيـاً قاطعـاً واجلـور عـىل احلقـوق بصفـة عامـة، وإذا كان كذلـك فـإن رفـع الظلـم عـن 

املظلـوم ال يكـون إال بعـد طالبـة منـه، وهـذا هـو التظلـم.
ومن السنة : 

يمكـن االسـتدالل عـىل مرشوعيـة التظلـم ببعض مـن أحاديث رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص التـي وردت 
يف شـأن منـع الظلـم ومنهـا: عـن عبـد اهللا بـن عمـر – ريض اهللا عنهـام – أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

(الظلـم ظلامت يـوم القيامـة ) متفـق عليه.
ويف احلديـث القـديس يقـول رب العـزة : ( يـا عبـادي إين حرمـت الظلم عىل نفـيس وجعلته 

بينكـم حمرمـاً فال تظاملـوا ) أخرجه مسـلم. 
املطلــب الثــانـي
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عرض حكم قاض عىل قاض آخر
عـرض احلكـم الـذي صـدر مـن قـاض بدرجـة معينـة، البـد أن يتـم يف درجـة أخـر غـري 
تلـك الدرجـة التـي صدر هبـا، وإال كان مـن درجة مسـاوية وحينئـذ ال تتحقق الغايـة املبتغاة من 
التعدديـة يف درجـات املحاكـم والقضـاء، لذلـك كان لزامـاً عرض القضيـة عىل درجـة أعىل من 

الدرجـة مصـدرة احلكـم األول، وبذلـك حيقق التعـدد يف درجـات التقايض.
والقضايا والدعاو من حيث عرضها عىل قايض آخر عىل أقسامٍ ثالثة:

 القسـم األول: إذا حكـم القـايض بخـالف نـص مـن كتـاب أو سـنة، أو إمجـاع، وحكم هذا 
القسـم: البطـالن، فلـكل مـن القضاة نقضـه إذا رفـع إليـه وليس ألحـد أن جييزه.

القسـم الثـاين:  يمـيض بـكل حـال، حتى لـو رفـع إىل قاض آخـر ال يـراه، نفـذه وأمضاه وال 
يبطلـه، وهـو مـا يكون اخلـالف فيه ال يف نفـس القضاء بـل يف سـببه، وأمثلته كثرية منهـا لو قىض 
شـافعي بشـهادة املحدوديـن بعد التوبـة، نفذ ولو رفـع إىل حنفي لزمـه تنفيـذه ألن االختالف يف 

سـبب القضاء وهو أن شـهادة 
هؤالء هل تصري حجة للحكم أم ال ؟  أما نفس احلكم فال اختالف فيه.

القسـم الثالـث: حكمه لـيشء يتعني فيه اخلـالف بعد احلكـم فيه، أي يكون اخلـالف يف نفس 
احلكـم، ال يف سـببه، وحكـم هـذا القسـم: قـد وقع فيـه خـالف، فقيل ينفـذ، وقيـل يتوقف عىل 
إمضـاء آخـر، فلـو أمضاه يصري كالقسـم الثـاين إذا حكم يف خمتلف فيـه، فليس للثـاين نقضه، ولو 

أبطلـه الثاين بطـل وليس ألحـد أن جييزه. 
وسـنة املصطفـى ملسو هيلع هللا ىلص وآثـار اخللفـاء - ريض اهللا عنهـم -  وكـذا قضـاء األنبيـاء تـدل رصاحةً 
، ومتوقـر يف نفوس  ، و معمول بـه قضـاءً عـىل عـرض حكـم قاض عـىل قاض آخـر، وأنـه جائـزٌ

 . ابتداءً اخلصـوم 
املطــلب الثــالث
نقض احلكم

نقـض احلكـم القضائـي يرتتـب عليـه إعادة بنـاؤه وترتيبـه؛ ألن الدعـو البـد أن تنهى متى 
رفعـت إىل القضـاء، وحيـث نقض احلكـم فالبد أن يصـدر حمله آخـر، وصدور احلكـم البدل قد 
يكـون مـن املصـدر األول وقـد يكـون من غـريه، كام أن النقـض البـد أن يكون من درجـة أعىل، 
هلـا احلـق يف املراقبـة والتدقيـق عىل األحـكام الصادرة مـن الدرجـة األدنى، فال يمكـن أن يصدر 
النقـض من مسـاوي أو أقـل من مصدر احلكـم األول، لذلـك أوردنا «نقض احلكـم» هنا، حيث 

التعدديـة يف درجات التقـايض واضحة.
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وللفقهاء - رمحهم اهللا  - يف جواز نقض احلكم الصادر من القايض املوىل ثالثة أقوال:
القـول األول: اجلـواز مطلقـاً، سـواءً كان الناقض هو نفـس املصدر أو غـريه، وهذا اإلطالق 

معلـق عىل بيـان اخلطأ. 
ودليلهـم األول: حديـث املرأتـني املختصمتـني يف الولـد. مـن حديـث أيب هريـرة -ريض اهللا 
عنـه- عـن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قـال: خرجت امرأتـان معهام ولدامهـا فأخذ الذئـب أحدمهـا فاختصمتا يف 
الولـد إىل داود النبـي ملسو هيلع هللا ىلص فقـىض بـه للكـرب منهـام فمرتـا عىل سـليامن عليه السـالم فقـال كيف 
قـىض بينكـام قالت قـىض به للكرب قـال سـليامن أقطعه بنصفني هلـذه نصف وهلـذه نصف قالت 
الكـرب نعـم اقطعـوه فقالـت الصغـر ال تقطعـه هـو ولدهـا فقىض بـه للتـي أبـت أن يقطعه. 

النسـائي  أخرجه 
ودليلهـم الثـاين : ماجـاء يف كتاب عمر -ريض اهللا عنه- إىل أيب موسـى األشـعري -ريض اهللا 
عنـه- وفيـه: «وال يمنعـك مـن قضـاء قضيته اليـوم فرجعت فيـه لرأيـك، وهديت فيه لرشـدك، 
أن تراجـع احلـق؛ ألن احلـق قديـم ال يبطـل احلـق يشء، ومراجعـة احلـق خـري مـن التـامدي يف 

. الباطل»أخرجـه البهقـي يف السـنن الكرب
القـول الثـاين: عـدم جـواز نقـض احلكـم مطلقـا، وعليه فمتـى نطـق احلاكم باحلكـم وجب 
ولـزم، ال ينقضـه هـو وليـس لغـريه نقضـه. ودليلهـم: احلديـث املتفـق عليـه من حديـث عمرو 
بـن العـاص -ريض اهللا عنـه- قـال: قال الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص: (إذا حكـم احلاكم فاجتهد ثـم أصاب فله 

أجـران وإذا حكـم فاجتهـد ثـم أخطأ فلـه أجر) متفـق عليه.
القول الثالث: وهو للجمهور، وقالوا بالتفصيل:

ر القـايض احلكـم معتمـداً عىل دليل قطعـي، وهو النص مـن الكتاب  احلالـة األوىل: أن يُصـدِ
. أو السـنة، أو اإلمجـاع أو القيـاس اجلـيل، فهنا ال ينقض احلكـم مطلقاً

أدلـة هـذا القـول: مـاروي عـن عمـر الفـاروق -ريض اهللا عنـه- يف ديـة األصابع، فقـد كان 
يفاضـل بينهـا؛ لتفـاوت منافعهـا، فلـام روي له اخلرب يف التسـوية نقـض ما كان منه مـن حكم. ثم 
إنـه حكـمٌ صدر موافقـاً ملحله مصيباً لرشطـه، معتمداً عىل قطعـي، فكيف بنقـض إال باالجتهاد، 
وحينئـذ يكـون رداً للقطعـي بالظني، وهو غـري جائز، ثم إنه ال مسـاغ لالجتهـاد يف مورد النص. 
ر القـايض احلكـم غـري معتمـدٍ عـىل دليـل قطعـي، وهـو النـص من  احلالـة الثانيـة: أن يُصـدِ
الكتـاب أو السـنة، أو اإلمجـاع أو القيـاس اجلـيل، إما النعـدام هذا الدليـل، أو عجزه عـن طلبه، 
فعمـد إىل االجتهـاد للحكـم، فهنـا ال جيوز لـه نقض حكم نفسـه وال لغـريه مـن املجتهدين فعل 

ذلك.
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أدلـة هـذا القـول:  مـاروي أن معـاذاً -ريض اهللا عنه- ملـا أراد الذهـاب لليمن قاضيـاً قال له  
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «كيـف تقـيض إذا عـرض لـك قضـاء، قال: أقـيض بكتـاب اهللا، قال: فـإن مل جتد 
يف كتـاب اهللا، قـال: فبسـنة رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، قـال: فـإن مل جتد يف سـنة رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وال يف كتاب 
اهللا، قـال: أجتهـد رأيـي وال آلـو، فـرضب رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، صـدره وقـال: احلمـد هللا الـذي وفق 
رسـول رسـول اهللا ملـا يريض رسـول اهللا». أخرجـه أبـودود والرتمـذي، فاحلديث ظاهـر الداللة 
عـىل جـواز احلكـم بالـرأي عند عـدم النـص، وملـا كان ذلك جائـزاً، وجـب أن يكـون حجة فال 

جيـوز التعدي عليـه بنقـض وإبطال.
ثـم إنـه حكـم اجتهـادي، فـال مسـاغ لنقضـه باالجتهـاد؛ ألنـه سـيحكم فيـه باجتهـاد ثـان، 

وليـس اجتهـاده أوىل مـن اجتهـاد غـريه. 
الرتجيح:

ولعـل األحظـى بالدليـل واألقـرب إىل الصـواب القـول الثالـث، ملـا فيـه من تفصيل شـامل 
وبيـان كامـل للحاالت الـواردة. 

املطـلب الــرابــع
دفع الدعو بعد صدور احلكم

 املـراد بالدفـع هنـا هـو مـا كان بعـد صـدور احلكـم حتـى يتسـنى لنـا رفعـه ملحكمـة أخر
خمتصـة، واجلديـر بالذكـر هنـا أن التعـدد يف درجـات التقـايض مـن هـذا املنظـور ال يكـون إال 
مـن النـوع الثاين وهـو تعـدد درجات التقـايض بـني منظومتـني إداريتـني خمتلفتني غالبـاً، وذلك 

لوجـود خمتصـني يف تقسـيم القضايـا حـال ورودهـا للجهـة اإلداريـة املختصـة. 
والفقهاء ذكروا نوعني من الدفع:

 يقصـد مقدمهـا إبطـال نفـس الدعـو و دفـع اخلصومـة، فدفـع الدعـو دفـع الدعـو
املرفوعـة ضـده، ليتسـنى لـه الرفع مرة أخـر لتكـون الدعو منـه ال عليه، وأما دفـع اخلصومة 

فيدفـع الدافـع فيهـا اخلصومـة دون مسـاس بصـدق املدعـي أو كذبه. 
ولقـد تطـرق املنظـم السـعودي للدفـع كـام يف املـادة الثامنـة والعرشيـن مـن نظـام القضـاء 
فِعت قضيـة مرفوعة  الصـادر بالرقــم:  م / ٦٤ وتاريـخ: ١٣٩٥/٧/١٤هــ، حيـث قـال: إذا دُ
ثـري نزاعـاً، ختتـص بالفصل فيـه جهة قضـاء أُخـر، وجب عـىل املحكمة  أمـام املحكمـة بدفـع يُ
د للخصم  ـدِّ إذا رأت رضورة الفصـل يف الدفـع قبـل احلُكـم يف موضوع الدعـو، أن توقِفها وحتُ

كـامً هنائياً مـن اجلهـة املُختصة. ر فيه حُ املوجـه إليـه الدفـع ميعــاداً يصـدُ
بـل قـد عقـد الفصل األول من البــاب الســادس يف نظـام املرافعـات الرشعية للدفـــــوع، 
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ففـي املـادة احلادية والسـبعني: الدفـع بِبُطالن صحيفـة الدعـو أو بعدم االختِصـاص املحيل أو 
ا  رتبِطة هبِ هـا أو لقيام دعـو أُخـر مُ زع ذاتـه أمامِ بإحالـة الدعـو إىل حمكمـة أُخـر لقيام النـِ

نها. جيـب إبـداؤه قبـل أيِّ طلـب أو دفـاع يف الدعو، وإال سـقط احلـق فيام مل يبُـد مِ
املبحث الثاين: تعدد درجات التقايض يف النظام

املطلب األول
درجات التقايض يف املحاكم الرشعية

املحاكـم الرشعيـة يف اململكـة العربيـة السـعودية هـي اجلهـة القضائيـة ذات الواليـة العامـة، 
ففـي نظـام القضـاء الصادر باملرسـوم امللكي رقــم:  م / ٦٤ بتاريـخ: ١٣٩٥/٧/١٤هـ، يتضح 
جليـاً مـن نص املادة السادسـة والعرشيـن يف الفصل الثـاين، املعنون له بواليــة املحـــاكِم حيث 
قـال: ختتـص املحاكِـم بالفصـل يف كافـة املُنازعـات واجلرائم إال بـام يُسـتثنى بنِظام. ا.هــ،  ومن 
ضاة  أنيـط هبـم النظر قضـاةٌ هلم اسـتقالليتهم، وبذلـك نصت املـادة األوىل من نفـس النظـام: القُ
ـلطان عليهـم يف قضائِهـم لغـري أحـكام الرشيعـة اإلسـالمية واألنظِمـة املرعيـة،  سـتقلون ال سُ مُ

ـل يف القضاء. وليـس ألحـد التدخُ
والعمـدة ملـا نحـن فيـه - تعـدد درجـات التقـايض يف املحاكـم الرشعيـة -  هـو نـص املـادة 
اخلامسـة مـن هـذا النظـام، ففـي الفصـل األول املعنـون لـه بـــرتتيب املحـــاكِم: قـال: تتكون 

ـن: املحاكِـم الرشعيـة مِ
جملِس القضاء األعىل.

حمـكمة التميــيز.
املحــاكِم العــامة.
املحــاكِم اجلزئيـة.

نها باملسائل التي تُرفع إليها طِبقاً للنِظام. لٌ مِ وختتص كُ
فجعـل عنـوان الفصـل هـو ترتيـب املحاكـم، بـام فيهـا مـن لفتـه تعدديـة وطبقية مـن خالل 
عـرض القضيـة، فهـي هنـا ثالث درجـات، جملـس القضاء األعـىل وهـو يف الدرجـة األعىل، ثم 

حمكمـة التمييـز كدرجـة ثانيـة، ثـم يليهـا املحاكـم العامـة واجلزئية، ومهـا يف الدرجـة الدنيا.
الفرع األول: جملس القضاء األعىل:

يقـع جملـس القضـاء األعـىل يف قمة اهلـرم بالنسـبة لدرجـات املحاكـم الرشعية، وهـو حمكمة 
مرشوعيـة، يـامرس ذلـك بامله مـن اختصـاص قضائي 
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وذلـك مـن خـالل مابني مـن اختصاصـات هذا املجلـس يف الفقـرة الرابعـة من املـادة الثامنة 
يف نظـام القضـاء، فقـال: يتـوىل جملِس القضاء األعـىل باإلضافـة إىل االختِصاصـات املُبينة يف هذا 

راجعة األحـكام الصادِرة بالقتـل أو القطـع أو الرجم. النِظـام، مـا يـيل، وذكر منهـا: مُ
ه الدائمة للنظـر يف األحكام الصـادِرة بالقتـل أو القطع أو  والـذي هيمنـا هنا هـو انعقاده هبيئتـِ
ه الدائمة صحيحاً بحضور أغلبيـة أعضائها إال  الرجـم، ففي املادة التاسـعة: انعِقـاد املجلِس هبيئتـِ
ه لألحـكام الصـادِرة بالقتل أو القطـع أو الرجـم، فينعقد بحضور مجيـع األعضاء،  راجعتـِ عنـد مُ
ه وزيـر العدل من أعضـاء املجلِس غـري املُتفرغني  ـحُ هـم حيل حملُه من يُرشِ ويف حالـة غيـاب أحدِ
لت  دِ ه باألغلبيـة املُطلقة ألعضاء اهليئـة. عُ ر قـرارات املجلِـس يف حالتـي انعِقاده هبيئتـِ ... وتصـدُ
هـذه املادة بموجب املرسـوم امللكي رقـم (م/٤) وتاريخ ١٤٠١/٣/١هــ، واملثبت هو التعديل.

الفرع الثاين: حمكمة التمييز: 
هـي املحكمـة التـي ترفـع إليهـا األحـكام مـن حماكـم الدرجـة األوىل، فهي»الدرجـة الثانيـة 
للتقـايض يف نظـام القضـاء السـعودي؛ وذلـك ألهنا تنظـر األحكام التـي تصدر مـن املحاكم ومل 
يقنـع هبـا املحكـوم عليهم» وكـذا القضايا التـي نص النظـام عىل رفعها هلـا وإن قنع هبـا املحكوم 

. عليهم
فمحكمـة التمييـز يف التنظيم السـعودي متثل الدرجـة الثانية من درجات التقـايض يف املحاكم 
الرشعيـة، وهـي متثـل دوريـن للمحاكـم، فهـي حمكمـة مرشوعيـة يف األصـل، يعـرض عليهـا 
القضايـا بضبوطاهتـا لتقـرر هـل احلكـم متفـق فتمضيـه، أو تالحظ عليـه وترده للقـايض مصدر 

غريه. أو  األول،  احلكـم 
إال أنـه يف نظـام املرافعـات الرشعية جعلـت يف بعض احلاالت مـن حماكم الوقائـع، ففي املادة 
اض اسـتِناداً إىل مـا يوجد يف  ل حمكمـة التمييـز يف طلب االعرتِ الثالثـة والثامنـون بعـد املائـة: تفصِ

ر ذلـك أو ينُص عليـه النِظام. امللـف مـن األوراق، وال حيـرضُ اخلصوم أمامها مـا مل تُقرّ
وعليـه ففـي حـال تقـرر احلضور أمـام حمكمة التمييز والسـامع مـن اخلصوم تكـون من حماكم 
الوقائـع، أمـا مانـص عليـه النظام فهـو الـوارد يف املـادة الثامنـة والثامنني بعـد املائة: عـىل حمكمة 
ها  ق احلُكم، ويف حــال اقتِناعِ ا أن تُصـدِ هـا بإجابة القايض عـن ملحوظاهتِ التمييـز يف حـال اقتِناعِ
ه بحسـب احلــال، مع ذكر املُسـتند  لـه أو بعضِ ـك القـايض برأيـه فلهـا أن تنقُـض احلُكـم كُ ومتسُ
كم واسـتدعت  اً للحُ ه صاحلِ وإحالـة القضيـة إىل قـاضٍ آخر. ومـع ذلـك إذا كان املوضوع بحالتـِ

ـم فيه. عـة اإلجراء، جـاز هلا أن حتكُ ظـروف القضيـة رسُ
ـم  ـم يف املوضـوع. ويف كُل حـال حتكُ ـب عليهـا أن حتكُ فـإذا كان النقـض للمـرة الثانيـة، وجِ
كمهـا قطعيـاً باإلمجاع  ـم، ويكون حُ كمهـا بحضور اخلصـوم وسـامع أقواهلِ فيهـا جيـب أن يتـم حُ
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أو باألكثريـة.
الفرع الثالث: املحاكم العامة واملحاكم اجلزئية: 

املحاكـم العامـة واملحاكـم اجلزئية مها مـن حماكم الدرجـة األوىل، و ورد التنصيـص عليهام يف 
املـادة اخلامسـة مـن نظام القضـاء، وإن كانـت احلاكـم العامة هي األصـل حيث يسـتغنى هبا عن 
املحاكـم اجلزئيـة يف البلـدان التـي ال حمكمـة جزئيـة هبـا، ومها مـن حماكم الوقائـع التي يتـم فيهام 
، ليقـرر هل ينهـى الرتافع عندمهـا، فيكتفى هبام عـن درجات املحاكـم األخر أو  الرتافـع ابتـداءً

ال؟.
وعـىل ذلـك فـإن عمـوم األحـكام الصادرة مـن هـذه الدرجـة ال تكتسـب القطعية بـل البد 
مـن رفعهـا إىل الدرجـة التاليـة، وبذلـك جاء نص املـادة التاسـعة والسـبعني بعد املائـة، من نظام 
 املرافعـات الرشعيـة، فقـال: مجيع األحـكام تكون قابِلـة للتمييز، باسـتثناء األحـكام يف الدعاو
اح من  ه العامة بناءً عـىل اقرتِ ر مـن هيئتـِ دُهـا جملِـس القضاء األعـىل، بقرار يصدُ دِّ اليسـرية التـي حيُ
ر وقف أو وصيـاً أو وليـاً أو مأمـور بيت مال  وزيـر العـدل. عـىل أنـه إذا كان املحكـوم عليه ناظـِ
ه، أو كان املحكـوم عليـه غائباً، فعـىل املحكمة أن ترفـع احلُكم إىل  هـة حكوميـة ونحـوِ ل جِ ثـِ أو ممُّ

حمكمـة التمييـز لتدقيقـه مهـام كان موضـوع احلُكم، ويُسـتثنى من ذلـك ما ييل:
نفذاً حلُكم هنائي سابِق. القرار الصادِر عىل بيت املال من القايض املُختص مُ

احلُكـم الصـادِر بمبلغ أودعهُ أحــد األشـخاص لصالِح شخــصٍ آخـر أو ورثته مـا مل يكون 
عارضة يف ذلك. ثِلُـه مُ للمــودِع أو مـن يمُ

املطلب الــثاين
درجات التقايض يف ديوان املظامل

التظلـم يف التنظيـم مل يكـن وليـد نشـأة ديـوان املظـامل بموجـب املرسـوم امللكـي الكريم رقم 
٢/ ١٣/ ٨٧٥٩ وتاريـخ ١٧/ ٩/ ١٣٧٤هــ ، وإنـام يرضب بجذوره يف أعـامق التاريخ إىل عهد 
احلكومـة النبويـة يف املدينـة املنـورة، حيـث عرف ما يسـمى يف العـرص احلارض بالقضـاء اإلداري 
وقضـاء املظـامل، ولكـن إذا كان لـكل عـرص مصطلحاتـه ومسـمياته فـإن الفصـل يف املظـامل التي 
تكـون الدولـة أو أحد مؤسسـاهتا طرفـاً فيها تكـون أمام ديـوان املظامل الـذي يعد امتـداداً طبيعياً 

لواليـة املظامل يف اإلسـالم التـي يذكرهـا الفقهاء.
ووالية املظامل نشـأت نتيجـة زيادة تدخل الدولة هبيئاهتا ومؤسسـاهتا املختلفـة يف كافة امليادين 
االقتصاديـة واالجتامعيـة واإلداريـة، وحيث إن الدولة قـد هتمل يف أداء خدماهتـا لألفراد يف هذه 
املياديـن أو تؤدهيـا عـىل نحـو يسء، مما حيـق للمترضريـن املطالبة برفـع الرضر عنهـم والتعويض 
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عـن هذا الـرضر، ومن ثـم تظهر املنازعـة اإلدارية التـي تكون الدولـة أو أحد أشـخاصها العامة 
طرفـاً فيها، والطـرف اآلخر هو الفـرد العادي.

لة، كـام  سـتقِ ويـأيت ديـوان املظـامل يف اململكـة العربيـة السـعودية يمثـل هيئـة قضـاء إداري مُ
نصـت عـىل ذلـك املادة األوىل مـن نظامه، إال أنـه أنيطت به عـدة اختصاصات باإلضافـة إىل هذا 

األصـل، كالقضـاء التأديبـي واجلزائـي والتجاري.
تشكيل الدوائر القضائية يف الديوان : 

 تشـكيل الدوائـر القضائية يف الديـوان وحلها يتم بموجـب قرار من رئيس الديـوان، وبذلك 
ن رئيـس وعضوين. وجيـوز لرئيس الديوان  جـاءت املادة السادسـة. وتتكون الدوائـر بالديوان مِ
د لنظر الدعاو اليسـرية، كـام يف املـادة الرابعة عرشة من  ل دوائـر فرعيـة من عضـو واحِ أنَّ يُشـكِّ

الديوان. نظام 
والدوائر القضائية يف ديوان املظامل عىل النحو التايل:

أوالً : الدوائر االبتدائية وأنواعها : 
الدوائر اإلدارية: حيث تتوىل الفصل يف الدعاو اإلدارية .

الدوائر اجلزائية: وتتوىل الفصل يف الدعاو اجلنائية . 
الدوائـر التأديبيـة: وتتـوىل الفصـل يف الدعـاو التـي تقـام ضد املوظفـني بسـبب املخالفات 

الوظيفية. 
الدوائر التجارية: وهي الدعاو التي تنشأ عن التعامل ذات الصبغة التجارية . 

: الدوائر الفرعية:  ثانياً
وهـي التـي تتـوىل الفصـل يف الدعاو البسـيطة التـي يمكن للقـايض الواحد أن حيكـم فيها، 

وتكـون يف االختصاصات السـابقة املشـار إليها يف الدعـاو االبتدائية.
: دوائر التدقيق :  ثالثاً

وتتكون من ثالثة أنواع هي: 
دوائر التدقيق اإلداري . 

دوائر التدقيق اجلزائي والتأديبي . 
دوائر التدقيق التجاري .

فنجـد أن الديـوان حـو درجتـني مـن درجـات التقـايض، ومهـا االبتدائيـة والتدقيـق، أمـا 
الدوائـر الفرعيـة فهـي داخلـة يف نطـاق الدرجـة األوىل.
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والدوائـر االبتدائيـة قـد تكـون درجة ثانيـة يف التقـايض، والتدقيـق درجة ثالثـة، وذلك حينام 
يرتافـع إىل الديـوان من سـبق النظـر يف قضيته مـن قٍبل اللجـان ذات الصبغـة القضائية.

ويف حـال رفـع احلكـم إىل دوائـر التدقيـق، فـإن الدائرة املكلفـة بالنظر تقـوم بتأييـد احلُكم أو 
ه إىل الدائرة التـي أصدرته، أو تتصـد لنظر القضية،  ـه، فـإن أيدته فبهـا، و إال فلها أن تُعيـدُ نقضِ
ها فعىل دائـرة التدقيق أن  كمِ وإذا أعادتـه إىل الدائـرة التـي أصدرته، وأرصت تلك الدائـرة عىل حُ
تتصـد لنظـر القضيـة إن مل تقتنـع بوجهة نظـر تلك الدائـرة. ينظر املادتـان السادسـة والثالثون 

والسـابعة والثالثون.
، كـام يف نص املـادة السادسـة والثالثون  ودوائـر التدقيـق يف الديـوان مـن حماكـم الوقائع دائامً
، حيث قـال: ويف كُل األحـوال التي  د املُرافعـــات واإلجراءات أمــام ديــوان املظــاملِ مـن قواعِ
تتصـد فيهـا دائـرة التدقيق لنظـر القضية، جيـب أن يتم الفصل فيها بعد سـامع أقـوال اخلصوم. 

املـطلب الــثالث
درجات التقايض يف اللجان ذات الصبغة القضائية

تـأيت فكرة إنشـاء اللجـان ذات الصبغة القضائيـة مواكبة للتطور الذي تعيشـه الدولـة املدنية، 
ومـا يصاحـب ذلك مـن حتمية التوسـع التجـاري والتنظيمي، وحيـث إن املحاكـم الرشعية هي 
اجلهـة القضائيـة ذات الواليـة العامـة وذلـك بنـص النظـام، فـإن هـذا النظـام ذاتـه أجاز إنشـاء 
حماكـم متخصصـة، كـام يف عجـز املـادة السادسـة والعرشيـن مـن نظـام القضـاء، و ال خيفى عىل 
بصـري مـا يف بعـض األنظمـة مـن خمالفـات رشعيـة، األمـر الـذي أد بـدوره إىل تنحـي قضـاة 
املحاكـم الرشعيـة عـن النظـر يف القضايـا التـي يتطلـب احلكـم فيهـا مسـايرة هـذه األنظمـة، مما 

حـدا باملنظـم إىل إنشـاء جهـات هلـا الطابـع القضائـي، لتنظـر يف مثل هـذه ألمور.
وكان لزامـاً أال تتنـازل املحاكم عن ما هلـا من واليتها العامة بمجرد وجـود بعض املخالفات، 
بـل يلـزم أال يـرتك الـكل لعطـب البعض، فـكان مـن األوىل أن يؤخذ من هـذه األنظمة مـا يتفق 
مـع اجلوهر األسـايس والقواعـد العامة للرشيعة السـمحة، ويـرد ما ينص عىل خمالفـات رشعية، 

وسـند ذلك النظام األسـايس للحكم، بامدته السـابعة.
الفرع األول: طبيعة ما يصدر عن هذه اللجان، وتبعيتها:

إن حقيقـة مـا تصـدره هـذه اللجـان يتنازعـه اجتاهـان، فهـي بمنظورها العـام تعـد أحكاماً، 
لتوفـر معنى املنـع فيها كام أهنـا ولصدورها من جهات ذات طابـع إداري وتتبع السـلطة التنفيذية 
تكـون قـرارات إداريـة. أمـا البحث عـن معيـار مميز لقـرارات اللجـان شـبه القضائيـة كان مثار 
جـدل فقهـي طويل،  فقضـاء جملس الدولة يف فرنسـا وديوان املظـامل يف اململكة العربية السـعودية 
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سـارا عـىل اعتبـار قـرارات مثل هـذه اللجـان أحكامـاً قضائيـة اجيابية، وهـي تكـون كذلك كلام 
أحدثـت جديـداً يف األوضاع النظامية سـواء بإنشـاء أو تعديل أو إلغـاء مراكز نظاميـة، وأحكاماً 
قضائيـة سـلبية كامتنـاع اللجنـة عـن إحـداث تعديـل يف وضـع نظامـي مـا. و باسـتجالء الفكر 
وتدقيـق النظـر نجـد أن كوهنا أحكامـاً ظاهر؛ ألن احلكم ال يصـدر إال بطلب أو قرينـة غالبة عىل 
إرادتـه، مـن حضـور وترافـع وإثبـات ونحوه، أمـا القـرار اإلداري فال يشـرتط فيه ذلـك، بل إن 

الغالـب أن اإلدارة هـي التـي تدخل يف حيـاة األفراد وتصـدر قـرارات لتنظيمها.
كـام يثـور إشـكال آخـر: وهـو كيـف جلهـة إداريـة تتبـع سـلطة تنفيذيـة أن تتدخـل يف أعامل 

السـلطة القضائيـة، بـأن تصـدر أحكامـا قضائيـة؟
إن مبـدأ اسـتقالل السـلطات مأخـوذ بـه عرفـاً، معمـول به واقعـاً، غـري أنه تلـوح يف اآلفات 

اخرتاقـات هلـذا املبـدأ، كالواقعـة التـي هي مـدار حديثنا. 
وإن كان االخـرتاق للمبـدأ كافياً للنقـد، إال أنه بكثرة هذه اللجان وتبعيتهـا للجهات التنفيذية 
نذيـر خطـر، وعالمـة تنازع واضحـة، فقد نـص النظام عىل اختصـاص املحاكم بالفصـل يف كافة 
املنازعـات واجلرائم إال ما يسـتثنى بنظام، املادة السادسـة والعرشين من نِظـــام القضـــاء إال أن 
هـذه االسـتثناءات قد كثـرت، فينبغي تدارك األمـر قبل تفاقمه، وقبل اتسـاع اخلـرق عىل راقعه. 

الفرع الثاين: اللجان اجلمركية.
صـدر نظـام اجلـامرك السـعودي باملرسـوم امللكـي رقـم م/٤٢٥ وتاريـخ ١٣٧٢/٣/٥هــ 
يف مخسـة وسـتني مـادة، ويف ثنايـا النظـام نـص عىل تشـكيل اللجـان املختصـة بالنظـر وأن ذلك 
مـوكل لوزيـر املاليـة، كام عرفت اللجنـة اجلمركية بأهنـا حمكمة إدارية، هلا احلق يف سـامع الشـهود 
فـاع التي يقدمها  واسـتِجوابِ املتهـم بالتهريـب ومجع األدلة عـىل املُخالفة والتحقيـق يف أوجه الدِ

املتهـم عن نفسـه، كـام يف املـادة الثانية واخلمسـني.
الفرع الثالث: اللجان الطبية الرشعية.

الغايـة املأمولـة األساسـية إلنشـاء اللجـان الطبيـة الرشعيـة هـي مسـامهتها يف إبـراز معـامل 
اجلرائـم اجلنائيـة، لذلـك ظهـرت نواهتـا األوىل بإنشـاء الطـب الرشعي بـوزارة الصحـة بصدور 

األمـر السـامي رقـم ٧٢٥ بتاريـخ ١٣٨٠/١٢/٢٣هــ. 
ولكـن هـذه اللجنـة ليسـت درجـات بحيث تعـرض القضيـة مرة أخـر يف جلنـة داخل هذا 
اجلهـاز اإلداري، وإنـام تعددهـا يكـون يف منظومـة قضائيـة أخر، حيـث جعل للمـرضور حق 
التظلـم مـن القـرار املُصـدر مـن هـذه اللجنة خالل سـتني يومـاً مـن تاريخ إبـالغ قـرار اللجنة، 
ـب األَسنــان، حيث  ـب البرشيِّ وطـِ هنــة الطـِ زاولة مِ أمـام ديـوان املظامل، وبذلك نص نِظــام مُ
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الل سـتني يوماً مـن تاريخ إبالغ  ، خِ قـال: وجيـوز التظلُّـم من قـرارات اللجنة أمـام ديوان املظـاملِ
قـرار اللجنـة. عجز املـادة السادسـة والثالثني.

الفرع الرابع: هيئات تسوية النزاعات العاملية.  
القضايـا العامليـة حمكومـة بنظـام العمل اجلديد الصـادر باملرسـوم امللكي رقـم م/٥١ بتاريخ 

١٤٢٦/٨/٢٣هـ.
حيـث جعـل الباب الرابع عرش  يف هيئات تسـوية اخلالفـات العاملية، ونـصُ يف املادة العارشة 

بعـد املائتني عىل أن هيئات تسـوية اخلالفـة العاملية هي :
اهليئات االبتدائية لتسوية اخلالفات.

اهليئة العليا لتسوية اخلالفات.
الفـات: جـاء تأليفها يف املـادة الثانية عرشة بعـد املائتني،  أوالً: اهليئـات االبتدائيـة لتسـوية اخلِ
حيـث جعـل بقـرار مـن وزيـر العمـل وتكـون هـذه اللجنـة يف كل مكتب عمـل حيـدده الوزير.

تتشـكل هـذه اهليئـة بقـرار مـن الوزير بعـد موافقة رئيـس جملس الـوزراء، وهـؤالء األعضاء من 
محلـة اإلجـازة يف الرشيعة أو احلقـوق، طبقا للـامدة احلادية عرشة بعـد املائتني.اهليئـة االبتدائية قد 
تكـون واحـدة أو أكثـر وتكون الدائـرة الواحدة مـن عضو واحد ، فإذا اشـتملت اهليئـة عىل أكثر 

مـن دائـرة يسـمي الوزير رئيسـا من بـني األعضاء
وختتص هذه اهليئات بنوعني من الفصل أحدمها هنائي  واآلخر ابتدائي.

وبذلـك تـدارك املنظـم السـعودي السـلبية السـابقة، املتمثلـة يف فرديـة التقـايض يف احلاالت 
السـابقة، فجعـل النظـر يف هـذه احلـاالت نظـرا ابتدائيا، ليُسـتأنف أمـام اهليئـة العليا. 

الفـات  ليـا لتسـوية اخلِ الفـات: جـاء تأليـف اهليئـات العُ ليـا لتسـوية اخلِ : اهليئـات العُ ثانيـاً
العامليـة يف املـادة اخلامسـة عرشة بعـد املائتني، فجعـل بقرار من جملِـس الوزراء، بناء عىل ترشـيح 
مـن وزيـر العمـل،  وتتكـون اهليئـة العليا الواحـدة من ثالثـة أعضاء، وهـم من محلـة اإلجازة يف 

الرشيعـة واحلقـوق ممـن لدهيم اخلـربة يف جمـال اخلالفـات العاملية.
ختتـص هـذه اللهيئـة بنوعني مـن االختصـاص، بالفصـل هنائيـاً وبالدرجـة القطعيـة يف مجيع 
الفـات التـي تُرفـع لالسـتئناف أمامهـا ممـا تـم الفصـل فيه مـن قِبَـل اللهيئـة االبتدائيـة طبقا  اخلِ
، كـام ختتص  للـامدة السادسـة عـرشة بعـد املائتـني ، وبذلـك تكـون هـذه اهليئـة درجـة ثانيـة دائامً

أيضـا بالنظـر فيـام مل تنظـره اهليئـة االبتدائية.
وبذلـك نخلـص إىل أن التعـدد يف درجات التقايض يف  هيئات تسـوية النزاعـات العاملية يبلغ 

الدرجتـني، ويف حـاالت ثالث األوىل يكـون درجة واحدة وهذه احلـاالت حمصورة.
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 وعليه فإن التعدد يف درجات التقايض يف هذا النظام  أوسع مما كان عليه يف النظام السابق.
الفرع اخلامس: اللجنة القضائية التابعة لألحوال املدنية.

متـارس املنظومـة اإلداريـة لألحـوال املدنيـة أعامل قضائيـة من خـالل اللجان الفرعيـة وهيئة 
األحـوال املدنيـة، متثـل هذه اللجـان الدرجة األوىل مـن درجات التقـايض، ومتثل اهليئـة الدرجة 
الثانيـة، حيـث جعـل هلا السـامع من املترضريـن من قـرار اللجنة السـابقة. صدر نِظــام األحوال 
املدنيـة باملرسـوم امللكـي رقــم: م / ٧  بتاريـخ: ١٤٠٧/٤/٢٠هــ، وخصـص الفصـل العارش 
للجـان املحليـة والفرعيـة وهيئـة األحـوال املدنيـة املركزيـة (عـدل عنـوان هـذا الفصـل وذلك 
بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم (م/٢٥) وتاريـخ ١٤٢٢/٦/١هــ، واملثبت هو املعـدل، وكان 
قبـل بسـمى بــــ اللجــنة واهليــئة) حوا هـذا النظام بـامدة الثانيـة والثامنـني الفقـرة (ب)اللجان 

الفرعية.
وجعـل هلـذه اللجـان الفرعيـة اختصـاص قضائـي ممثلتـاً يف سـامع التظلامت مـن املرضور يف 
ه القيـد تسـجيل أيـة واقِعـة مدنيـة، كام يف املـادة التاسـعة  ل املنـوط بـِ حـال رفـض كاتـب السـجِ
الفي  قوبات واجلـزاءات عـىل خمُ عـرشة مـن النظـام، كام جعل هلـذه اللجـان احلـق يف وتوقيـع العُ

أحـكام هـذا النِظـام ولوائحه، طبقـا للـامدة الثالثـة والثامنني.
االختصـاص القضائـي للهيئـة: جعـل للهيئة الفصـل يف الطعـون املوجهة  لقـرارات اللجان 
الفرعيـة، خـالل سـتني يوما مـن تاريخ صـدور القـرار، والطاعـن هنـا املُديرية العامـة لألحوال 

لِ ذي مصلحـة، طبقـاً للـامدة الرابعـة والثامنني والسـابعة والثامنني. املدنيـة وكُ
كـام جعـل للهيئـة البت يف صحة حفائـظ النفوس الصـادِرة قبل نفـاذ هذا النِظام حال الشـك 
عاقبـة املسـئولني عـن ذلـك حـال عـدم ثبـات  مـة نحـو مُ يف صحتهـا، واختـاذ اإلجـراءات الالزِ

الصحـة. املـادة التاسـعة والثامنون.
ـام معـاً، فإنـه جيـوز  يف حـال صـدور القـرار مـن اللجـان الفرعيـة بالغرامـة أو السـجن أو هبِ
هـم بالقرار.  الل سـتني يومـاً مـن تاريـخ إبالغِ للمحكـوم عليهـم التظلـم أمـام ديـوان املظـامل خِ
املـادة اخلامسـة والثامنون، اسـتثناء ممـا نصت عليه املـادة الرابعـة والثامنون، وهـذه العقوبة نصت 
دة ال تتجاوز سـتة أشـهر وبغرامة ال تزيد  عليهـا املادتـني  التاسـعة والسـبعون: يُعاقب باحلبـس مُ
ـن أدىل ببيان غري صحيح مـن البيانات  عـىل عـرشة آالف ريـال أو بإحد هاتـني العقوبتني:كُل مَ

بُهـا تنفيذ هـذا النِظام. التـي يوجِ
كـم املـادة الثالثـة والسـبعون مـن هـذا النِظـام.و املـادة الثامنـني: يُعاقـب  ـن خالـف حُ كُل مَ
الفـة أحـكام املـواد الثانيـة والثالثـني والتاسـعة والثالثـني واخلامسـة واألربعـني والثانية  عـىل خمُ

واخلمسـني والسـبعني واحلاديـة والسـبعني، بغرامـة ال تزيـد عـىل عـرشة آالف ريـال
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الفرع السادس: جلنة تسوية النزاعات املرصفية.
البنـك  يكـون  التـي  القضايـا  نظـر  يف  حمصـورٌ  اللجنـة  هلـذه  املوضوعـي  واالختصـاص 
التجـاري طرفـاً فيهـا، سـواء كانـت اخلصومـة بـني بنكـني، أو بنـك وعميـل، أمـا البنـوك الغري 
ربحيـة، كبنـك التسـليف وصنـدوق التنميـة العقاريـة والبنـك الزراعي وكـذا صنـدوق التنمية 
الصناعيـة، فـال يدخـل اخلـالف التـي هـي طـرف فيـه ضمـن اختصاصـات هـذه اللجنـة؛ ألن 
هـذه البنـوك مؤسسـات ماليـة حكومية تقـدم القـروض للمواطنني ليـس بغرض حتقيـق الربح، 
وإنـام ألغـراض اجتامعيـة وإنامئيـة، ويكـون نظر اخلالفـات الناشـئة هنا لـدا األجهـزة احلكومية 
التنفيذيـة املختصـة، طبقـاً لألنظمـة اخلاصـة بمثل هذا اخلـالف وهو نظـام جباية أمـوال الدولة، 
الصـادر باألمــر الســامي رقـم ٥٧٣٣، بتاريـخ ١٣٥٩/٥/٤هــ ،فتعالج ذلك مراعيـة العقود 
املربمـة بـني تلك البنـوك وبني املقرتضـني، طبقـاً خلطاب معـايل وزير املاليـة واالقتصـاد الوطني 
رقـم ٤٣١/٣ يف ١٤٠٨/٣/١١هـ واملعمم من الـوزارة برقم ٤١٢٩/١٧ يف ١٤٠٨/٩/٣هــ.
وليـس يف جلنـة تسـوية النزاعـات املرصفية تعـدد يف درجـات التقـايض، فيكون احلكـم هنائياً 
بصـدوره منها، ولكـن يالحظ يف نص األمر السـامي رقم ٨/٧٢٩ وتاريـخ ١٤٠٧/٧/١٠ هــ 
قوله:»عندمـا تقـرر اللجنـة عـدم توصلهـا إىل تسـوية مرضيـة للطرفني حيـال النـزاع إىل املحكمة 
املختصـة للبـت فيهـا»، فال يمكننـا أن نعترب تلـك اللجنة درجـة أوىل ثم املحكمـة املختصة درجة 
، لكـن قـد يكـون يف تلـك املحكمـة املختصـة  ثانيـة، حيـث مل يصـدر حكـم مـن اللجنـة ابتـداءً
درجـات تعـرض فيهـا القضايـا، فقد تكـون تلـك املحكمة هـي املحاكـم العامة لكوهنـا صاحبة 

الواليـة العامـة، وقـد يكون ديـوان املظـامل ممثـال بالدوائر التجاريـة فيه.  
ولكـن يتضـح من كـون الدافـع األول واهلدف األسـمى لتعدد درجـات التقـايض هو حتقيق 
درجـة عاليـة مـن العدالـة، فإن الـرشكات املسـامهة التـي يقتسـمها املواطنـون أوىل وأحـر أن 

تًحقـق يف عدالـة احلكـم الصـادر هلـا أو يف مواجهتها،بمـروره يف قنـوات قضائيـة متفاوتة. يُ
ثـم إن هـذه الـرشكات املسـامهة رشكات تسـاير الوضـع االقتصـادي يف الدولة وتتأثـر به كام 
تؤثـر فيـه، وإذا كان كذلـك فإهنـا أحـق بالتعـدد يف درجـات التقـايض، وأجـدر بأن يـر هلا فيه 

. مسرية
الفرع السابع: جلنة فض املنازعات يف األوراق التجارية.

صـدر املرسـوم امللكي الرقــم: ٣٧ بتاريـخ: ١٣٨٣/١٠/١١هـ باملوافقة عـىل نظام األوراق 
التجاريـة، وتضمـن هـذا النظام تكليـف وزير التجـارة بتعيني جهة لينـاط هبا النظـر يف النزاعات 
التـي تنشـأ خـالل التعامـل بـاألوراق التجاريـة، ولقد «أنيطـت هذه املهمـة بادئ األمـر إىل هيئة 
فـض املنازعـات التجارية» وبعد صـدور النظام بخمس سـنوات صدرت قـرارات وزير التجارة 
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باألرقـام: ٣٥٣، ٣٥٤ بتاريخ١٣٨٨/٥/١١هــ تضمـن هذين القرارين باإلضافـة للقرار رقم: 
٣٥٨ إنشـاء جلـان خاصـة للنظر يف القضايا الناشـئة عـن التعامل بـاألوراق التجارية.

الفرع الـثامن: جلنة مكافحة الغش التجاري.
وتاريـخ:   ١١  / م  رقــم:  امللكـي  باملرسـوم  التِجــاري  الغــش  ــكافحة  مُ نِظــام  صـدر 
عل توقيـع العقوبات  ١٤٠٤/٥/٢٩هــ يف ثالثـة وعرشيـن مـادة، و يف املادة السادسـة عـرشة جُ
املنصـوص عليهـا يف هـذا النِظـام واسـتيفاء مـا تـراه مـن حتقيقات جلـان تُشـكل بقرار مـن وزير 
التِجـارة يف األماكـن التـي يـر أن احلاجة تقتيض تشـكيل جلان فيهـا. كام جعل تكويـن كُل جلنة 
مـن ثالثـة أعضـاء اثنني عـن وزارة التِجـارة، وثالث عـن وزارة الشـؤون البلديـة والقروية، عىل 

ـربة النِظامية. أن يكـون أحـد األعضـاء عـىل األقـل مـن ذوي اخلِ
قرارات اللجان والتظلم منها:

تكـون قـرارات اللِجـان هنائيـة بعد مُصادقـة وزيـر التِجـارة عليها، ويسـتثنى من ذلـك قرار 
عِل للمحكـوم عليه التظلُم أمـام ديوان املظامل، بـرشط أن يتم  ل عىل السـجن، فجُ العقوبـة املُشـتمِ
ه بـه، ويُعترب قـرار الديـوان هنائياً، فـإذا مل يتـم التظلُم  ـالل ثالثـني يومـاً من تاريـخ إبالغِ ذلـك خِ
ـالل الثالثـني يومـا يكـون القرار هنائيـاً بعـد مُصادقة وزيـر التِجـارة عليه،طبقا للامدة السـابعة  خِ

عرشة.
ويف الالئحـة التنفيذيـة للنظَـام الصـادرة مـن معايل وزيـر التجارة بقـرار رقـم ١/١٣/٢٧/ 
بتاريـخ ١٤٠٥/٦/١هــ، نصـت الفقـرة (ب) مـن املـادة الثالثني املعدلـة بالقرار الـوزاري رقم 
١١٩ وتاريـخ ١٤٢٢/١/١٦هــ عىل تشـكيل جلنة يف الـوزارة التجارة لدراسـة وتدقيق قرارات 
اللجـان الغـري مشـتملة عىل عقوبة السـجن، يتوىل وكيـل الوزارة املسـاعد للشـئون القانونية رفع 
تلـك القـرارات مـع نتيجة الدراسـة ورأيـه فيها لوزيـر التجـارة، وللوزيـر التصديق عـىل القرار 
أو االعـرتاض عليـه وإعادتـه للجنـة التـي أصدرتـه إذا كان خمالفـاً للنظَـام أو كانـت العقوبـة ال 

تتناسـب مـع املخالفة.
الفرع الــتاسع:  املجالس التأديبية العسكرية.

هـذه املجالـس تبـارش أعامهلـا املتمثلـة يف حماكمـة أفـراد الرشطة، وخفر السـواحل ، وسـالح 
احلـدود، وفـرق اإلطفـاء، واملباحـث العامـة، واملـرور، وأمـن الطـرق. واملعتمـد يف ذلـك نظَام 

قـوات األمـن الداخيل الصـادر باملرسـوم امللكـي رقـم ٣٠ بتاريـخ ١٣٨٤/١٢/٤هـ.
تعتـرب هـذه املجالـس التأديبيـة املرحلـة الثانيـة، فبعـد االنتهاء مـن التحقيـق مع كـون األدلة 
كافيـة حيـال املتهـم إىل املجالـس التأديبيـة، وإن كانـت غـري كافيـة أُقـع عليـه جـزاء إداري، دون 
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احلاجـة للمـرور عـىل املجالـس التأديبية.
ترتيـب املجالـس التأديبيـة العسـكرية: ينظـر: املـواد(١٣٩ إىل ١٥٦) مـن نظام قـوات األمن 

الداخـيل الصـادر باملرسـوم امللكي رقـم ٣٠ بتاريـخ ١٣٨٤/١٢/٤هـ.
الفصل الرابع

أسباب تعدد درجات التقايض وآثارها
املبحث األول: أسباب تعدد درجات التقايض يف الفقه والنظام

املطلب األول
أسباب تعدد درجات التقايض يف الفقه

السـبب األول: طلـب اخلصوم، لعــــــدم االقتناع باحلكـــــم الصـادر يف مواجهتهم، فعىلٌّ 
-ريض اهللا عنـه- - يف قصـة الزبيـة - أخربهـم ابتـداءً بإمكانيـة عـرض اخلصومـة عـىل غريه إن 
هـم مل يرضـوا بام سـيصدره  وملا قىض بينهـم أبوا أن يرضوا، فقــــدموا إىل الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص وعرض 

الدعـو عليـه، ليخرجـوا مـن ذلك بحكـم يرضوه ويقبلـوا به.
السـبب الثـاين: الرغبـةً يف التثبـت مـن احلكـم، لصـدوره من أعـىل جهـة قضائية، فالرسـول 
، فهـو وحـده املعصوم، يقبـل قوله  ملسو هيلع هللا ىلص يعتـرب الركيـزة األساسـية يف األحـكام، مصـدراً و قضـاءً
ويؤخـذ بحكمـه « فلـو كان غري الرسـول معصوماً فيـام يأمر به وينهـى عنه لـكان حكمه يف ذلك 

الرسـول». حكم 
وكـذا الشـك وعـدم ترجـح احلكم لـد مصـدره، أو عدم بيـان طريق احلكـم ليوقَـع موقِعه 

الصواب.
ساسـها بالدمـاء أو احلـدود، وهـي ظاهـرة يف مـا ذهب  ظـم الدعـو كمِ السـبب الثالـث: عِ
إليـه عمـر بـن اخلطـاب -ريض اهللا عنـه- من مراسـلة قضـاة األمصـار، بأال يقتلـوا نفسـاً دونه، 
وبذلـك جـر العمـل، فقـد روي عن ابن سـريين  قـال: كان ال يُقـىض يف دم دون أمـري املؤمنني 

-ريض اهللا عنـه-. 
وكان هـذا التنظيـم امللـزم نتيجـة لقصـة وردت إىل عمـر، فقـد جـاء  عـن النـزال بـن سـربة، 
قـال: بينـام نحـن بمنـى مع عمـر إذا امـرأة ضخمـة عىل محـارة تبكـي قـد كاد النـاس أن يقتلوها 
مـن الزحـام، يقولـون: زنيـت، فلام انتهـت إىل عمر، قال: مـا يبكيـك، إن امرأة ربام اسـتكرهت، 
فقالـت: كنـت امـرأة ثقيلـة الـرأس، وكان اهللا يرزقني من صـالة الليـل، فصليت ليلـة ثم نمت، 
فـواهللا مـا أيقظنـي إال الرجل قـد ركبني، فرأيت إليـه مقفيا، مـا أدري من هو من خلـق اهللا، فقال 
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عمـر: لـو قتلت هذه خشـيت عـىل األخشـبني النار، ثم كتـب إىل األمصـار أال تقتل نفـس دونه. 
املطلب الثاين

أسباب تعدد درجات التقايض يف النظام
الدافـع األسـمى والسـبب األعـىل لسـن هـذا املبـدأ ابتـداءً هـو دخولـه يف منظومـة الضامنـة 
القضائيـة، بغيـة حتقيق أسـمى الغايـات ، وأرفع املـرادات يف األحـكام القضائية، وهـو نزوهلا يف 
مواقعهـا العدليـة، ليتحقـق بذلك اإلنصـاف املعقـول، واإلهناء املأمـول، هـذا وإن كان ذلك هو 

السـبب الدامـغ إال أنه يمكننـا أن نسـتأنس باألسـباب التالية:
فاملتتبـع للنصـوص النظاميـة يف التنظيم القضائي السـعودي، جيـد أن املنظم السـعودي ينص 

د ذلـك دافعاً لتعـدد درجـات التقايض.  ضمنـاً عـىل أسـباب متى توافـرت عُ
السـبب األول: بغيـة حتقيـق أعـىل درجـات التحري لوقـوع احلكـم الصادر موقعـه املرشوع، 
سـواءً كانـت تلـك املرشوعيـة رشعيـة أو نظاميـة. لذلـك نجـد أن املنظـم نـص عـىل أن مجيـع 
دُهـا جملِـس  دِّ األحـكام تكـون قابِلـة للتمييـز، باسـتثناء األحـكام يف الدعـاو اليسـرية التـي حيُ

القضـاء األعـىل. كـام يف املـادة التاسـعة والسـبعني بعـد املائـة مـن نظـام املرافعـات الرشعية.
السـبب الثـاين: جزائيـة األحـكام، فاألحـكام اجلزائيـة متـى صـدرت مـن املحاكـم الدرجة 
االبتدائيـة فإهنـا ال تعـد هنائية بـل ترفع ملحاكـم الدرجة الثانية، كـام نصت عليها يف املادة التاسـعة 
اض عليها، من  مـن نظـام اإلجراءات اجلزائيـة حيث قال: تكـون األحكام اجلزائيـة قابِلة لالعـرتِ

املحكـوم عليـه أو من املُدعـي العام.
بـل إن املنظـم السـعودي تعد اجلـواز هنا إىل إجيابيـة التعدد كام يف املادة اخلامسـة والتسـعني 
بعـد املائـة مـن نفـس النظام، حيـث قـال: إذا كان احلُكـم صـادِراً بالقتـل أو الرجـم أو القطع أو 
ه. وعـىل املحكمة أن  ه ولـو مل يطلُّب أحد اخلصـوم متييزُ القصـاص فيـام دون النفس، فيجـب متييزُ
كِر يف صدر املـادة، وهو  . يُقصـد بذلك مـا ذَ ـالل املُـدة املذكـورة أنِفاً ترفعـهُ إىل حمكمـة التمييـز خِ

مخسـة وأربعني يوماً من تــاريخ النُطـق باحلُكم.
السـبب الثالـث: سـلبية احلكم الصـادر يف مواجهـة من تكـون الوالية يف حقهـم أكرب، وممثيل 
األجهـزة احلكوميـة، كـام يف املـادة اخلامسـة والسـتني بعـد املائـة مـن نظـام املرافعـات الرشعية: 
حيـث قررت أنـه: جيب عىل املحكمـة إفهام األوليـاء واألوصيـاء والنُظار ومأمـوري بيوت املال 
ا  ح مـن ينوبـون عنـه أو بأقـل ممِّ ثـيل األجهـزة احلُكوميـة  بحـال صـدور احلُكـم يف غـري صالـِ وممُ

ـب التمييـز وأن املحكمة سـرتفع القضيـة إىل حمكمـة التمييز. طلبـوا بـأن احلُكم واجِ
السبب الرابع: طلب أحد أطراف القضية أو القايض.
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فـإن كان الطالـب هـو الطـرف املحكـوم عليـه؛ فإنـه يكـون للتأكد من وقـوع احلكـم موقعه 
ألنـه يف نظـره مـرضور، وإن كان الطالـب هـو القـايض أو املحكوم لـه، فإنه لالطمئنـان من كون 
احلكـم يف حملـه،  وعـىل ذلك فـإذا تم الطلـب، لـزم التنفيـذ، إال إن كان من الدعو السـرية التي 

ال يشـملها التعدد.
ـد املُرافعـــات واإلجراءات أمــام  ومـن ذلك مـا جاء يف املـادة احلاديـة والثالثـني: من قواعِ
ديــوان املظــاملِ وفيهـا: وعـىل الدائرة التـي أصدرت احلُكـم أن تُعلِّـم املحكوم عليه بعد تسـليمه 

نُسـخة إعـالم احلُكـم بأن لـهُ أن يطلُّـب تدقيـق احلُكم .
ومـن ذلـك أيضا: املـادة الثالثة والتسـعون بعـد املائة من نظـام اإلجـراءات اجلزائيـة، وفيها: 
كم صـادِر يف جريمة  دعـي العـام واملُدعي باحلـق اخلاص، طلـب متييـز كُل حُ تهـم وللمُ حيـقُ للمُ
هـم هبـذا احلـق حـال النُطـق  هـا أو بعـدم االختِصـاص، وعـىل املحكمـة إعالمُ باإلدانـة أو بعدمِ

حلُكم. با
املبحث الثاين: آثار تعدد درجات التقايض

املطلب األول
اآلثار اإلجيابية

إجيابيات تعدد درجات التقايض:
اإلجيابية األوىل: 

إن التعـدد يف درجـات التقـايض ركيزة أساسـية ومبدأ راسـخٌ حيقـق درجة عالية مـن الضامنة 
ر احلكـم بـرش، يعرتيـه مـا يعـرتي بنـي جنسـه مـن النقـص واخلطـأ  العدليـة، وحيـث إن مُصـدِ
والنسـيان، وهـو غـري مـال يف ذلك لقـول الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص «إن اهللا جتـاوز عـن أمتي اخلطأ والنسـيان 
ومـا اسـتكرهوا عليـه» أخرجـه ابن ماجـة ، واحلاكـم يف املسـتدرك وقـال: هذا حديـث صحيح 
عـىل رشط الشـيخني ومل خيرجـاه لكـن ملَّـا مـس ذلـك طرفا آخـر صار مـن حقـه املطالبـة بحقه، 
م ذلـك النقـص، فسـمح لـه برفـع احلكـم ملـن هو يف  فيـأيت هـذا املبـدأ ليسـد هـذا الفتـق، ويقـوِّ
الدرجـة األعـىل مـن األوىل مصـدرة احلكـم، فلربـام فـات الناظـر األول لفتـة يف الدعـو، أو 

غموضـاً يف العـرض، نتـج عنـه حكمٌ اليوفــي باملـراد منه.
اإلجيابية الثانية: 

يعـد دافعـاً إضافــياً لبـذل مزيـد مـن احلـرص وتدقيـق النظـر يف القضيـة، وبـذل اجلهـد يف 
تســـــــبيب األحـكام، اسـتكامل ما قد يكـون يف القضيـــــــة مـن نقص وقصـــــــــــور.  

اإلجيابية الثالثة:
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يعطـي احلكـم قـوةً حـال تأييده، كـام يعطي حرصـاً عىل تفهمـه حـال رده لتقويمـه، أو نقضه 
لتصويبـه، ويف ذلـك كلـه تقوية لألحـكام النهائيـة يف نفوس أطـراف القضيـة، وقبـوالً قوياً عند 

. تنفيذها
اإلجيابية الرابع:

بـام أن اإلنسـان قـد جبل عىل النسـيان، فـال انفكاك بينهـام، ولذلـك األمر فإنه قـد يفوته يشء 
ـرضِ عليه  تُ بـه حقـه، فال يتـدارك طرحـه وإبـداءه يف الدرجـة األوىل، فيتاح لـه ما قد حُ ثبـِ ٌ ممـا يُ

، فيتمكن من عرضـه يف الدرجـة الثانية.  سـلفاً إلصدار احلكـم ابتـداءً
اإلجيابية اخلامس:  

سـبب يف «احليلولـة دون إصـدار أحـكام متباينـة يف القضايـا املتشـاهبة» ؛ ألن حماكـم الدرجة 
الثانيـة تضـع أسسـاً ومبـادئ قضائيـة تسـري عىل ضوئهـا يف ما يعـرض عليهـا مرفوعاً مـن حماكم 

األوىل. الدرجة 
اإلجيابية السادس:  

اخلـروج مـن عهـدة الوالية بيقـني، حيث إن املحاكم هلـا والية تكمن يف احلـرص االختصايص 
يف فـك وإهنـاء اخلصومـة، فمتـى وردت إليها اخلصومـة كان ذلك الـورود سـبباً يف حتميل كاهل 

. الواليـة لدهيـا بإهنـاء بتلـك اخلصومة، وهذا اإلهنـاء ال يكـون إال بام يربئ الواليـة يقيناً
املطلب الثاين

اآلثار السلبية
السلبية األوىل:

ــس اخلصومـة، وكـذا تأخـري للبـت يف القضايـا  إن يف تعـدد درجـات التقـايض إطالـة يف نَـفَ
اإلهنائيـة، ويف ذلـك خمالفـة ملقصـد مـن مقاصـد القضـاء، حيـث إنـه إلهنـاء اخلصومـة التـي قد 

تـورث األذ، وبتعـدد درجـات التقـايض ال يتأتـى هـذا املقصـد.
السلبية الثانية: 

وهـي سـلبية اقتصاديـة تلحـق باجلانـب اإلداري الـذي يتبنـى هـذه املبـدأ، فتعـدد درجـات 
التقـايض كعمـل إداري منظـم، يتطلـب نفقـات ماليـة لتقوم بتوفـري ذلك املنـاخ الذي سـيتم فيه 
التعدديـة، ومـن ذلـك نفقـات املبـاين، والكفـاءات القضائيـة، والنفقـات اإلداريـة األخر من 

تـاب و أدوات وكـوادر وظيفيـة.  كُ
السلبية الثالثة:
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إشغال كوادر إدارية، وكفاءات قضائيــة، إضافـــة إىل ماتم يف العرض األول.
السلبية الرابعة: 

هـذا املبـدأ ال حيقـق فائدة ملموسـة إال بالنسـبة للمقتدرين مـن اخلصوم دون غريهم ممــن ال 
متكنهـم طــاقاهتم من ذلك وهـذه األعباء تكون ماديــة وغـري مادية.

السلبية اخلامسة: 
يف تعـدد درجـات التقـايض خـروج عىل ما ألفـه الناس واعتـادوه، وهو أنه متـى صدر احلكم 

القضائـي مسـتوفياً رشوطه خالياً مـن موانع الصحـة، فإنه جيب العمل بـه وتنفيذه. 
الفصل اخلامس

أمثلة تطبيقية لتعدد درجات التقايض يف النظام
ذكـر الباحـث أمثلة تطبيقيـة هلذا التعـدد يف درجات التقـايض وجعلها يف مباحـث ثالث عىل 

اختالف اجلهـات القضائية:
املبحث األول: تطبيقات لتعدد درجات التقايض يف املحاكم الرشعية.

املبحث الثاين: تطبيقات لتعدد درجات التقايض يف ديوان املظامل.
املبحث الثالث: تطبيقات لتعدد درجات التقايض يف اللجان ذات الصبغة القضائية:

املطلب األول
تعدد درجات التقايض يف اللجان تسوية النزاعات العاملية.

املطلب الثاين
تعدد درجات التقايض يف اللجان فض النزاعات يف األوراق التجارية.

تم التلخيص بحمد اهللا تعاىل
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد

وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين.

عدد صفحات البحث قبل التلخيص : ١٥٤
عدد صفحات البحث من غري الفهارس : ١٣٦

عدد صفحات التلخيص: ٤٧ 
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اخلبري ندبه ومسؤولياته وحقوقه يف 
نظام املرافعات الرشعية

( دراسـة مقارنـة )

بحث تكمييل مقدم لنيل درجة املاجستري يف السياسة الرشعية

إعداد الطالب:
عبدالرمحن بن عبداإلله الدورسي

إرشاف:
د. محزة بوستان محزة

 (١٤٢٥هـ) 
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خطــة البحــث:
يتكون البحث من مقدمة ومتهيد، وثالثة فصول، وخامتة، ويليها الفهارس. 

املقدمة: وتشـمل: أمهيـة املوضوع، وأسـباب اختيار املوضوع،والدراسـات السـابقة، ومنهج 
البحث.  وخطـة  البحث، 

التمهيد، وفيه مباحث :
املبحث األول: تعريف اخلبري، وفيه ثالثة مطالب :

املطلب األول: تعريف اخلبري يف اللغة. 
املطلب الثاين: تعريف اخلبري يف النظام. 
املطلب الثالث: تعريف اخلبري يف الفقه. 

املبحث الثاين: تعريف الندب، وفيه ثالثة مطالب :
املطلب األول: تعريف الندب يف اللغة. 
املطلب الثاين: تعريف الندب يف النظام. 
املطلب الثالث: تعريف الندب يف الفقه. 

املبحث الثالث: تعريف املسؤولية، وفيه ثالثة مطالب :
املطلب األول: تعريف املسؤولية يف اللغة. 
املطلب الثاين: تعريف املسؤولية يف النظام. 
املطلب الثالث: تعريف املسؤولية يف الفقه. 

املبحث الرابع: تعريف احلق، وفيه ثالثة مطالب :
املطلب األول: تعريف احلق يف اللغة. 
املطلب الثاين: تعريف احلق يف النظام. 
املطلب الثالث: تعريف احلق يف الفقه. 

املبحث اخلامس:  أنواع اخلرباء. 
الفصل األول: ندب اخلبري، وفيه ثالثة مباحث :

املبحث األول: طرق اختيار اخلبري، وفيه مطلبان :
املطلب األول: اختيار اخلبري من قبل املحكمة، وفيه فرعان :

الفرع األول: اختيار اخلبري من قبل املحكمة يف النظام. 
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الفرع الثاين: موقف الفقه من اختيار اخلبري من قبل املحكمة. 
املطلب الثاين: اختيار اخلبري من قبل اخلصوم، وفيه فرعان :

الفرع األول: اختيار اخلبري من قبل اخلصوم يف النظام. 
الفرع الثاين: موقف الفقه من اختيار اخلبري من قبل اخلصوم. 

املبحث الثاين: تعدد اخلرباء وانفرادهم، وفيه مطلبان :
املطلب األول: تعدد اخلرباء وانفرادهم يف النظام. 

املطلب الثاين: موقف الفقه من تعدد اخلرباء وانفرادهم. 
املبحث الثالث: مبارشة اخلبري ملهمته، وفيه مطلبان :

املطلب األول: مبارشة اخلبري ملهمته يف النظام. 
املطلب الثاين: موقف الفقه من مبارشة اخلبري ملهمته. 

الفصل الثاين: مسؤوليات اخلبري، وفيه ثالثة مباحث :
املبحث األول: مسؤولية اخلبري التأديبية، وفيه مطلبان :

املطلب األول: مسؤولية اخلبري التأديبية يف النظام. 
املطلب الثاين: موقف الفقه من مسؤولية اخلبري التأديبية. 

املبحث الثاين: مسؤولية اخلبري العقدية، وفيه مطلبان :
املطلب األول: مسؤولية اخلبري العقدية يف النظام. 

املطلب الثاين: موقف الفقه من مسؤولية اخلبري العقدية. 
املبحث الثالث: مسؤولية اخلبري اجلنائية، وفيه مطلبان :

املطلب األول: مسؤولية اخلبري اجلنائية يف النظام. 
املطلب الثاين: موقف الفقه من مسؤولية اخلبري اجلنائية. 

الفصل الثالث: حقوق اخلبري، وفيه ثالثة مباحث :
املبحث األول: حق اخلبري يف االطالع عىل ملف الدعو، وفيه مطلبان :

املطلب األول: حق اخلبري يف االطالع عىل ملف الدعو يف النظام. 
 .املطلب الثاين: موقف الفقه من حق اخلبري يف االطالع عىل ملف الدعو

املبحث الثاين: حق اخلبري يف االستعفاء من املهمة، وفيه مطلبان:
املطلب األول: حق اخلبري يف االستعفاء من املهمة يف النظام. 
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املطلب الثاين: موقف الفقه من حق اخلبري يف االستعفاء من املهمة. 
املبحث الثالث: أجرة اخلبري، ويف أربعة مطالب :

املطلب األول: املكلف بدفع أجرة اخلبري، وفيه فرعان :
الفرع األول: املكلف بدفع أجرة اخلبري يف النظام. 

الفرع الثاين:  موقف الفقه من املكلف بدفع أجرة اخلبري.
املطلب الثاين: كيفية تقدير أجرة اخلبري، وفيه فرعان :

الفرع األول: كيفية تقدير أجرة اخلبري يف النظام. 
الفرع الثاين: موقف الفقه من كيفية تقدير أجرة اخلبري. 

املطلب الثالث: وقت دفع أجرة اخلبري، وفيه فرعان :
الفرع األول: وقت دفع أجرة اخلبري يف النظام. 

الفرع الثاين: موقــف الفقه من وقت دفع أجرة اخلبري. 
املطلب الرابع: وقت استحقاق اخلبري لألجرة، وفيه فرعان :

الفرع األول: وقت استحقاق اخلبري لألجرة يف النظام. 
الفرع الثاين: موقف الفقه من وقت استحقاق اخلبري لألجرة. 

ثم اخلامتــة، وحتتوي عىل أهم النتائج والتوصيات.  ثم الفهارس. 
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التمهيد
املبحث األول: تعريف اخلبري

املطلب األول
تعريف اخلبري يف اللغــة

اخلبري صفة مشبهة من الفعل ( خـبـر ) بفتح الباء وضمها، واخلاء والباء والراء أصالن :
ر.  زْ فاألول: العلم، والثاين: يدل عىل لني ورخاوة وغُ

، واهللا تعاىل اخلبـري، أي العامل  ةٌ َ ـربْ ، وخُ ةٌ َ ـربْ ، العلـم باليشء، تقـول: يل بفالن خِ ُ ربْ فـاألول: اخلـُ
، كلـه: العلم باليشء.  ةُ َ ربُ ةُ واملَخْ َ ـربَ ةُ واملَخْ َ ربْ ةُ واخلـُ َ ـربْ ُ واخلِ ُ واخلُربْ ـربْ بـكل يشء، واخلِ

ار؛  ، وهي األرض اللينـة، واخلبري األكَّ اءُ ربْ واألصـل الثاين: اللـني والرخاوة، ومنه قوهلم: اخلـَ
 ، ٌ ربْ رُ فكقوهلم للناقة الغزيـرة خَ ـزْ ألنـه يصلـح األرض ويليِّنهـا، واخلبـري: النبات اللني.  وأمـا الغُ

. ٌ ربْ وكذلـك املـزادة العظيمة خَ
املطلب الثاين

تعريف اخلبري يف النظام
اختلفـت عبـارات رشاح النظـام يف تعريـف اخلبـري، وإن كانـت كلهـا تـدور يف فلـك واحد، 

فمـن عباراهتـم تلك :
« اخلبـري هـو كل شـخص له دراية خاصة بمسـألة ال تتحقـق يف املحقق أو القـايض، ومن هذه 

املسـائل: الطب واهلندسـة واملحاسبة وغريها».
« اخلرباء طائفة من أعوان القايض هلم معلومات فنية خاصة تعوز القضاة».

إىل غـري ذلـك مـن التعريفـات التي تتفـق عىل أن « لفـظ اخلبري يشـمل كل من لـه معرفة بعلم 
أو فـن أو صنعـة، ممـا يسـتطيع معـه إبـداء الـرأي يف تقديـر رضر، أو اسـتخالص أمـر مـن واقع 
احلـال، ويدخـل حتت هـذا اللفـظ: الطبيـب، واملهنـدس، واملحامـي ،... ومن عىل شـاكلتهم».

املطلب الثالث
تعريف اخلبري يف الفقه

اخلبـري وصـف لشـخص متصـف باخلـربة، والبـد مـن ذكـر تعريـف اخلـربة أوالً، ثـم أذكـر 
اخلبري.  تعريـف 

فاخلـربة هـي: « العلـم ببواطـن األمـور »، أو « العلـم بدقائـق األمـور »، فيكـون اخلبـري هـو 
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العـامل ببواطـن األمـور ودقائقها. 
وهـذا تعريـف يُطلـق عـىل كل علـم ببواطن األمـور ودقائقهـا، سـواء يف القضـاء، أو يف غري 
القضـاء؛ لـذا قيـده بعضهـم بالقضـاء يف قولـه: « اإلخبـار عـن حقيقة الـيشء املتنازع فيـه بطلب 

القـايض ». من 
والفقهـاء كالنظاميـني، يعـدون اخلـربة دليـالً مـن أدلـة اإلثبـات، وسـموها بعـدة تسـميات 
باإلضافـة لتسـمية ( اخلـربة )، مثـل: العلم، واملعرفـة، والتجربـة، والبرص، والبصـرية، واحلذق.

املبحث الثاين: تعريف الندب
املطلب األول

تعريف النــدب يف اللغــة
، منها: بَ )، ويُطلق عىل عدة معانٍ بُ مصدر من الفعل ( نَدَ النَّدْ

، أي خفيف. بٌ ال: رجلٌ نَدْ قَ : اخلفة يف يشء، يُ بُ ١ - النَّدْ
بَ إنسـانٌ قوماً إىل أمر أو حـرب أو معونة، أي: يدعوهـم إليه، فينتدبون  دُ نـْ : أن يَ بُ دْ ٢ - النـَّ

يبـون ويسـارعون، يُقال: ندبته فانتـدب: أي بعثتـه ودعوته فأجاب. لـه، أي جيُ
وهذان اإلطالقان صاحلان للمقصود من اسم ( الندب ). 

املطلب الثاين
تعريف الندب يف النظام

يمكـن تعريـف النـدب أو االنتـداب بأنـه: وضـع وظيفـي يسـمح بوضـع املوظـف خـارج 
الدائـرة التـي ينتمـي إليها، أو إشـغال وظيفة أخر غـري وظيفته األصليـة يف الدائرة نفسـها، مع 
بقائـه مسـتفيداً مـن احلقـوق املقررة لوظيفتـه األصليـة، وعىل هـذا التعريف جـر رشاح النظام 

اإلداري. 
وإىل هذا أشارت املادة الثانية والعرشون من نظام اخلدمة املدنية. 

املطلب الثالث
تعريف الندب يف الفقــه

، منها : الندب يف اصطالح الفقهاء يطلق عىل معانٍ
١ - التطـوع، والفعـل يُسـمى مندوبـاً ومسـتحباً وتطوعـاً ونفـالً، وهـو: مـا دعا إليـه الرشع 

زائـداً عـن الفـروض والواجبات والسـنن. 
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ـهُ لألمـر، أي دعـاه إليـه، وكلفـه بـه وحثَّـه عليـه، وهذا  بَ ٢ - الدعـاء مـع احلـث، تقـول: نَدَ
املعنـى هـو املـراد هنـا، وهـو يوافـق املعنـى اللغـوي والنظامي.

املبحث الثالث: تعريف املسؤولية
املطلب األول

تعريف املسؤولية يف اللغة
أصـل لفظـة ( املسـؤولية ) السـني واهلمـزة والالم، يُقال: سـأل يسـأل سـؤاالً ومسـألة، وهو 
: أي طلـب منـه  الطلـب، يُقـال: فـالن سـأل اهللا حاجتـه أي: طلبهـا منـه، وسـأل الرجـل فالنـاً

. جة حا
واملسـؤول مـن رجـال الدولة: املنـوط به عمل تقـع عليه تبعته. واملسـؤولية بوجـه عام: حال 

أو صفـة من يُسـأل عـن أمر تقع عليـه تبعته، وهـذا من االسـتعامل احلديث.
املطلب الثاين:تعريف املسؤولية يف النظام.

بعـض الـرشاح عرفـوا املسـؤولية بمعناهـا العـام، والتعريـف املختـار مجعـاً بـني التعريفـات 
أن نقـول: املسـؤولية هـي « حالـة الشـخص الـذي ارتكـب فعالً يسـتوجب املحاسـبة عىل رضر 

 .« بغـريه  أحدثه 
املطلب الثالث

تعريف املسؤولية يف الفقه
عـرف بعض الفقهـاء املعارصين املسـؤولية بقوهلم: « املسـؤولية إلزام شـخص بضامن الرضر 
الواقـع بالغـري نتيجـة لتـرصف قـام بـه « وأر أن التعريـف السـابق الـذي اخرتتـه يف التعريـف 
النظامـي تعريـف جامـع مانـع، ويمكـن أن نصطحبـه هنـا فنعـرف بـه املسـؤولية عنـد الفقهـاء 
بقولنـا: «املسـؤولية: حالـة الشـخص الـذي ارتكب فعالً يسـتوجب املحاسـبة عـىل رضر أحدثه 

.» بغريه 
أمـا الفقهـاء األقدمـون فلم يسـتعملوا مصطلـح ( املسـؤولية )، بل كانـوا يسـتعملون ألفاظاً 

أخـر للداللـة عـىل معناهـا، كالغرامة والكفـارة والعقوبـة واجلـزاء، إىل غريها مـن األلفاظ. 
املبحث الرابع: تعريف احلق

املطلب األول
تعريف احلق يف اللغة
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« احلـاء والقـاف أصل واحد، وهـو يدل عىل إحكام الـيشء وصحته، فاحلق نقيـض الباطل». 
احلق هـو الثابت الذي ال يسـوغ إنكاره.

املطلب الثاين
تعريف احلق يف النظام

اختلف الرشاح يف تعريف احلق نظاماً، ومن أصح تعريفاهتم: 
بأنـه :«سـلطة يقررهـا النظام لشـخص يسـتطيع بمقتضاها أن جيري عمـالً معينـاً، أو أن يلزم 

آخـر بأدائه لـه؛ حتقيقاً ملصلحـة مرشوعة »
لكـن هـذا التعريـف وإن كان أصح من غـريه، إال أنه ال خيلـو من نقد؛ ألن السـلطة أو القدرة 

إنـام هـي أثر للحق ونتيجة يسـتلزمها، وليسـت هـي احلق ذاته.
وسأذكر تعريف احلق الراجح يف املطلب اآليت :

املطلب الثالث
تعريف احلق يف الفقه

( يسـتعمل الفقهـاء احلق بمعـان عديدة، ويف مواضـع خمتلفة، وكلها ترجـع إىل املعنى اللغوي 
للحـق لكـن املـراد هنا هـو املعنـى األول - وهو احلق بمعنـاه العام - وعـىل هذا االعتبـار عرفوه 

.( بأنـه ( اختصـاص يقرر  بـه الرشع سـلطة أو تكليفاً
املبحث اخلامس: أنـــواع اخلــــرباء

نصـت الالئحـة التنفيذيـة يف فقرهتـا األوىل والثانيـة مـن املـادة السادسـة والثالثني بعـد املائة 
عـىل أنـواع اخلـرباء، حيث جـاء فيها: 

اجلهـات  وخـرباء  العـدل،  وزارة  خـرباء  القضـاء  جهـات  أمـام  اخلـربة  بأعـامل  (١ -يقـوم 
هلـم.  املرخـص  واخلـرباء   ،األخـر احلكوميـة 

للقـايض االسـتعانة بمـن يراه مـن اخلرباء عند عـدم وجود مـن ذُكر يف الفقرة السـابقة )    - ٢
«الالئحـة التنفيذيـة لنظـام املرافعات الرشعيـة م ( ١/١٣٦ - ٢)» ومن خالل هـذا النص يمكن 

اخلرباء قسمني:   تقسـيم 
القسم األول: املوظفون العموميون، وهؤالء صنفان: 

لون يف املحاكـم العامـة، وهلم قسـم  أ - الصنـف األول: خـرباء وزارة العـدل، وهـؤالء يُشـكَّ
ـاحني واملرتمجـني ونحوهم،  يُسـمى ( قسـم اخلـرباء ) يضم أعضـاء هيئة النظر واملهندسـني واملسَّ
وفقـاً لنـص الالئحـة التنفيذيـة يف فقرهتـا الثالثة مـن املادة السادسـة والثالثـني بعد املائـة، حيث 



اخلبري ندبه ومسؤولياته وحقوقه - ١٩

١٠٧

ل يف املحاكـم العامـة قسـم يسـمى قسـم اخلـرباء، يضـم أعضـاء هيئـة النظر  جـاء فيهـا: ( يُشـكَّ
ـاحني واملرتمجـني ونحوهم حتـت إرشاف رئيـس املحكمة ) «الالئحـة التنفيذية  واملهندسـني واملسَّ

لنظـام املرافعـات الرشعيـة، م ( ٣/١٣٦)».
 .ب - الصنف الثاين: خرباء اجلهات احلكومية األخر
القسم الثاين: غري املوظفني العموميني، وهؤالء صنفان: 

الصنـف األول: اخلـرباء املرخـص هلـم، حيـث تعـد جلنة اخلـرباء بـوزارة العـدل قائمة  أ -  
بأسـامئهم، وقـد نصت الالئحة التنفيذيـة عليهم يف فقرهتا السادسـة من املادة السادسـة والثالثني 
بعـد املائـة بقوهلـا: (تعـد جلنـة اخلـرباء يف وزارة العـدل قائمة بأسـامء اخلـرباء الذين تسـتعني هبم 

املحاكم). 
ب - مـا عـدا اخلـرباء السـابقني، حيـث جيـوز للقـايض االسـتعانة بمن يـراه من اخلـرباء عند 

السـابقني.  اخلرباء  وجـود  عدم 
الفصل األول

نـــــدب اخلبيـــــر
املبحث األول: طـــرق اختيـار اخلبــري

إن نـدب اخلبـري يتم بقـرار من قبل املحكمـة، وهلا وحدها تقديـر احلاجة إىل ندبـه من عدمها، 
وفقـاً للـامدة الرابعـة والعرشيـن بعـد املائـة، حيث نصـت عـىل أن: «للمحكمة عنـد االقتضاء أن 
تقـرر نـدب خبري أو أكثر «نظـام املرافعات الرشعيـة، م (١٢٤)، وبينت الالئحـة يف فقرهتا األوىل 
مـن نفـس املـادة أن: «للمحكمـة رفـض نـدب اخلبـري ولـو طلبه أحـد اخلصـوم، مع بيان سـبب 

الرفـض يف الضبـط « الالئحة التنفيذيـة لنظاماملرافعات الرشعيـة، م (١/١٢٤). 
فقـرار نـدب اخلبـري خاضـع لسـلطة املحكمـة التقديريـة، فـإذا رأت رضورة ندبـه كان هلا أن 
تقـرره، وإن رأت عـدم احلاجـة إليـه فلهـا رفـض ندبـه، وال معقـب عليهـا يف ذلـك متـى كان 

رفضهـا قائـامً عىل أسـباب مـربرة.
لكـن البـد أن يسـبق قرار النـدب، اختيار اخلبـري، والختياره طريقتـان أبينهام يف هـذا املبحث 

ضمـن مطلبني :
املطلب األول

اختيار اخلبري من قبل املحكمة
الفرع األول: اختيار اخلبري من قبل املحكمة يف النظام
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ويدخل يف هذا الفرع حالتان :
احلالـة األوىل: أالَّ يسـبق اختيـارَ املحكمـة أيُّ اختيـار من قبـل اخلصوم، حيث أعطـى النظام 
حـق اختيـار اخلبـري للمحكمـة وإن مل يسـبقه اختيـار مـن قبل اخلصـوم، بموجـب املـادة الرابعة 
والعرشيـن بعـد املائـة:  « للمحكمة عنـد االقتضاء أن تقرر نـدب خبري أو أكثر « نظـام املرافعات 

 .(١٢٤) م  الرشعية، 
احلالـة الثانيـة: أن يسـبقه اختيـار مـن قبـل اخلصـوم، وترفـض املحكمـة اختيارهـم، وتندب 

ق بـني فرضني : فـرَّ خبـرياً آخـر، فحينئـذ يُ
جد سـبب  أ  - أن يتفـق اخلصـوم يف اختيارهـم، فحينئـذ للمحكمـة أن ترفض اختيارهم إذا وُ
وجيـه، بموجـب املـادة السادسـة والعرشيـن بعـد املائـة: « إذا اتفـق اخلصـوم عـىل خبـري معـني 
فللمحكمـة أن تقـر اتفاقهـم، وإال اختـارت مـن تثق بـه « نظام املرافعـات الرشعيـة، م (١٢٦)، 
رفضـت  اآليت: «إذا  اإلجـراء  املـادة  نفـس  مـن  األوىل  فقرهتـا  يف  التنفيذيـة  الالئحـة  وأضافـت 
املحكمـة اخلبـري املعـني مـن قبـل اخلصـوم، فتبـني سـبب ذلـك يف الضبـط قبـل اختيـار البـدل» 

الالئحـة التنفيذيـة لنظـام املرافعـات الرشعيـة، م (١/١٢٦).
أن خيتلـف اخلصـوم يف اختيـار اخلبـري، بحيث خيتار كل خصـم خبرياً خمتلفـاً عن اآلخر،  ب - 
أو أن خيتـار أحـد اخلصـوم خبـرياً، ويمتنع اخلصـم اآلخر عن االختيـار، ثم ترفـض املحكمة كل 
ذلـك، وتنـدب خبـرياً آخـر. ومل يتعـرض النظام هلـذا الفـرض، لكن يمكن قياسـه عـىل الفرض 
السـابق، فـإذا كان مـن حـق املحكمـة رفـض اتفـاق اخلصـوم عـىل خبري معـني، فمن بـاب أوىل 
أن يكـون هلـا حـق رفـض مـا دون االتفـاق، أمـا تسـبيب هـذا الرفـض فـال يمكـن أن نوجبـه، 
ألن النظـام مل يوجبـه، لكـن التسـبيب أوىل.  لكـن وإن كان النظـام مل يتعـرض هلـذا الفـرض، 
فقـد نسـتفيده مـن الالئحـة التنفيذيـة يف فقرهتـا الثانيـة مـن املـادة الرابعـة والعرشيـن بعـد املائة 
بقوهلـا: «للمحكمـة ندب اخلبـري الذي يطلبه أحـد اخلصوم « الالئحـة التنفيذية لنظـام املرافعات 

الرشعيـة، م (٢/١٢٤) ومفهـوم املخالفـة أن للمحكمـة رفـض ذلك.
الفـــرع الثاين: موقف الفقه من اختيار اخلبري من قبل املحكمة

ذكـر الفقهـاء االسـتعانة باخلرباء يف كثري مـن األبواب، لكـن مل يبني أكثرهم كيفيـة اختيارهم، 
بـل ذكـروا عبـارات عامة، كقوهلـم: « الرجوع إىل أهل املعرفـة « أو: « يُرجـع إىل أهل اخلربة.

لكـن املـاوردي - رمحـه اهللا -  بـنيَّ كيفية ذلك، فقـال عند احلديـث عن القائف: «فـإن تنازعا 
فيـه - أي الولـد - إىل حاكـم، وقـف اختيـار القائـف عـىل احلاكـم دوهنـام »، فجعـل االختيـار 
تـار  للقـايض وحـده، ويُقـاس عليـه بقيـة اخلـرباء؛ ألنـه ال فـرق بـني خبـري وخبـري، فالقائـف خيُ
تار ليُسـتفاد مـن خربته، لكـن كالم  لالسـتفادة مـن خربتـه وفراسـته، وكذلـك كل خبـري إنـام خيُ
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املـاوردي هنـا مسـلَّم إذا مل يتفـق اخلصوم عىل اختيـار خبري معـني، كأن يكون اخلصـوم مل خيتاروا 
أصـالً، أو اختـار أحدهـم دون اآلخـر، أو اختلفـوا يف االختيـار، فحينئـذ يكـون للقـايض مطلق 

احلريـة يف اختيـار مـن يثـق به مـن اخلرباء.
أمـا إذا اتفـق اخلصـوم عـىل اختيـار خبـري معني، فعـىل القـايض أن يقـر اختيارهـم؛ ألن احلق 
للخصـوم ال يعدوهـم، وهم أعـرف بخرباء صنعتهـم، إال إذا كان للقايض سـبب وجيه يف رفض 

اختيارهـم، فعليـه أن يبني هذا السـبب.
املطلــب الثاين

اختيار اخلبري من قبل اخلصوم
الفرع األول: اختيار اخلبري من قبل اخلصوم يف النظام

للخصـم احلـق يف طلـب ندب خبـري يف أي مرحلـة كانت عليهـا الدعو، سـواء كان اخلصم 
. مدعيـاً أو مدعـى عليه أو ضامنـاً أو متدخالً

كـام أن اخلصـم لـه احلـق يف اختيـار اخلبـري، والختياره صورتـان: فإمـا أن يتفـق اخلصوم عىل 
اختيـار خبـري معـني، أو أن خيتلفوا يف اختيـار اخلبري:

أ  - فـإذا اتفـق اخلصـوم عـىل اختيـار خبري معـني، فللمحكمـة إقـرار اتفاقهم بموجـب املادة 
السادسـة والعرشيـن بعـد املائة: « إذا اتفـق اخلصوم عىل خبري معـنيَّ فللمحكمة أن تقـر اتفاقهم، 
وإال اختـارت مـن تثـق بـه» نظـام املرافعـات الرشعيـة، م(١٢٦)، لكـن إذا رفضـت املحكمـة 
اتفاقهـم، فيجـب عليهـا تسـبيب رفضهـا قبل اختيـار البـدل -كام سـبق- حيث جـاء يف الالئحة 
يف فقرهتـا األوىل مـن املادة السـالفة الذكـر :«إذا رفضت املحكمـة اخلبري املعني مـن قبل اخلصوم، 
فتبـني سـبب ذلك يف الضبـط قبل اختيـار البـدل» الالئحـة التنفيذية لنظـام املرافعـات الرشعية، 

م(١/١٢٦).
وإذا اختلـف اخلصـوم يف اختيـار اخلبـري، بمعنـى أن خيتار أحدهـم خبرياً غري مـا اختاره  ب - 
اآلخـر، أو خيتـار أحدهـم خبـرياً ويمتنـع اآلخر عـن االختيـار، فحينئـذ للمحكمة إقـرار اختيار 
أحدهـم كـام نصـت عىل ذلـك الالئحـة التنفيذيـة يف فقرهتـا الثانية مـن املـادة الرابعـة والعرشين 
بعـد املائـة بقوهلـا: «للمحكمـة نـدب اخلبري الـذي يطلبه أحـد اخلصـوم، وليس للخصـم اآلخر 

االعـرتاض عـىل ذلك» الالئحـة التنفيذيـة لنظام املرافعـات الرشعيـة، م(٢/١٢٤). 
وهنـا مل يطلـب النظـام تسـبيباً، وأر أن يسـبب القـايض قراره برفـض اختيار أحـد اخلصوم 
وإقـرار اختيـار اآلخـر، إلبعـاد شـبهة حماباته ألحـد اخلصـوم، ولكي ال يشـــعر اخلصـم اآلخر 
ل املـادة لتكـون كاآليت: ( للمحكمة نـدب اخلبري الذي  بميـل القـايض خلصمـه، وأقـرتح أن تُعـدَّ
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يطلبـه أحـد اخلصـوم، وعليهـا أن تسـبب قرارهـا بنـدب ذلـك اخلبـري، وليـس للخصـم اآلخر 
االعـرتاض عـىل ذلك ). 

ويف مجيـع األحـوال، نصـت الالئحة التنفيذيـة يف فقرهتا الثانيـة من املادة السادسـة والعرشين 
 بعـد املائـة عـىل أن :» قـرار املحكمـة يف اختيـار اخلبـري املوثـوق بـه لدهيـا ملـزم لطـريف الدعو

«الالئحـة التنفيذيـة لنظـام املرافعات الرشعيـة، م(٢/١٢٦). 
وخالصة األمر: أن قرار ندب اخلبري يُشرتط له رشطان :

املحكمـة  لسـلطة  خاضـع  اخلبـري  بنـدب  فاحلكـم  املحكمـة،  مـن  صـادراً  يكـون  أن   - ١
أحدهـم.  أو  اخلصـوم  بطلـب  أو  نفسـها،  تلقـاء  مـن  ذلـك  كان  سـواء  التقديريـة، 

أن يكـون اخلبـري املنـدوب ممـن جيـوز ندبـه، حيـث بينـت الالئحـة التنفيذيـة يف فقرهتـا   - ٢
األوىل والثانيـة مـن املـادة السادسـة والثالثـني بعـد املائـة ذلـك بقــــــوهلا :

يقـوم بأعـامل اخلـربة أمـام جهـات القضـاء خـرباء وزارة العـدل، وخــــرباء اجلهـات     - ١
احلكوميـة األخـر، واخلـرباء املرخـص هلـم. 

للقـايض االسـتعانة بمـن يراه مـن اخلرباء عنـد عدم وجـود من ذُكـر يف الفقرة السـابقة    - ٢
«الالئحـة التنفيذيـة لنظـام املرافعات الرشعيـة، (١/١٣٦-٢).
الفرع الثاين: موقف الفقه من اختيار اخلبري من قبل اخلصوم:

إذا اتفـق اخلصـوم عـىل خبري معـني، فـإن املصلحة حينئـذ يف إقـرار اختيارهـم؛ ألن املصلحة 
هلـم ال تعدوهـم، وهـم أعـرف بخـرباء صنعتهـم، ثـم إن اتفاقهـم عـىل ذلـك اخلبـري دليـل عىل 
ثقتهـم بـه، فعـىل القـايض أن يقـر اتفاقهـم، إال إذا كان للقايض سـبب وجيه خيــــــول له رفض 
ب ذلك اخلبري يف الســـــابق وعـــــرف عنـــــه  رَّ ذلـك اخلبـري، كأن يكـون القايض قـــــد جَ

 . تالعبـه وقبولـه للرشـوة - مثالً
املبحث الثاين: تعدد اخلرباء

املطلب األول
تعدد اخلرباء وانفرادهم يف النظام

أجـاز املنظـم تعـدد اخلـرباء أو انفرادهـم، حيـث نصـت املـادة الرابعة والعـرشون بعـد املائة 
عـىل اآليت :» للمحكمـة عنـد االقتضـاء أن تقـرر ندب خبـري أو أكثر» نظـام املرافعـات الرشعية، 
م (١٢٤).  ويالحـظ يف هـذه املـادة أن املنظـم تـرك حتديد تعدد اخلـرباء أو انفرادهـم للمحكمة، 

وفقـاً لسـلطتها التقديريـة، ومل يعـنيِّ املنظـم عـدداً حمدداً أو حـداً أدنـى أو أقىص لعـدد اخلرباء. 
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ويف تـرك هـذا األمـر للمحكمـة حكمة ال ختفـى، إذ يمتنـع بذلك تدخـل أحد -أيـاً كان- يف 
سـري القضيـة وجمرياهتـا، فاملحكمـة كـام أهنا وحدهـا من يقـدر حاجـة القضية ألهل اخلـربة، هي 
وحدهـا مـن يقدر العـدد املطلوب منهـم، وهذا كلـه يصب يف مصلحـة مبدأ اسـتقاللية القضاء. 
وإذا تعـدد اخلـرباء فقـد يتفقـون عـىل رأي مـا، وال إشـكال حينئذ، أمـا إذا اختلفـوا عىل عدة 
آراء، فقـد عالـج ذلـك املنظـم يف املـادة احلاديـة والثالثـني بعد املائـة بقوهلـا: «وإذا تعـدد اخلرباء 
واختلفـوا فعليهـم أن يقدمـوا تقريـراً واحـداً يذكـرون فيـه رأي كل واحـد منهم وأسـبابه» نظام 

املرافعـات الرشعيـة، م (١٣١). 
وأوضحـت الالئحـة التنفيذيـة يف فقرهتـا الثانيـة مـن نفـس املـادة كيفيـة ذلـك بـأن: «يذكـر 
اخلـرباء يف التقريـر مـا أمجعـوا عليـه أوالً، ثـم يذكـر كل خبـري رأيـه الـذي انفـرد بـه واحـداً تلو 
اآلخـر يف التقريـر نفسـه»الالئحة التنفيذيـة لنظام املرافعـات الرشعيـة، م (٢/١٣١)، وبعد ذلك 
يكـون األمـر للقـايض، حيث نصت الالئحـة التنفيذية يف فقرهتـا األوىل من نفس املـادة عىل اآليت 

:
«للقـايض عنـد اختـالف اخلـرباء نـدب خبـري أو أكثـر للرتجيـح إذا مل يمكنـه الرتجيـح مـن 
واقـع الدعـو وبيناهتـا، أو مـن تقاريـر سـابقة»الالئحة التنفيذيـة لنظـام املرافعـات الرشعية، م 

(١/١٣١)، فالقـايض بعـد تقديـم التقريـر ال خيلـو أمـره مـن حالتـني :
فيأخـذ  سـابقة،  تقاريـر  مـن  أو   الدعـو واقـع  مـن  اآلراء،  بـني  الرتجيـح  يمكنـه  أن  أ  - 

عنـده.  بالراجـح 
أال يمكنـه الرتجيـح، فلـه حينئذ نـدب خبري أو أكثر للرتجيح، وحيسـن أن يُسـمى اخلبري  ب- 

ر».  ح»، أو «اخلبـري املقرِّ حينئذ باسـم «اخلبـري املرجِّ
املطلب الثاين

موقف الفقه من تعدد اخلرباء وانفرادهم
القـول يف تعـدد اخلـرباء وانفرادهـم يف الفقه يرتتب عـىل التكييـف الفقهي لقـول اخلبري؛ ألن 
قـول اخلبـري تتجاذبـه ثالثـة تكييفـات: احلكـم، والروايـة، والشـهادة، وبعـض هـذه التكييفات 
يُشـرتط لـه عـدد معـني دون اآلخر. ولبيـان ذلك نسـتعرض هـذه املصطلحات بإجيـاز لنصل إىل 

تقريـر أهيا أقـرب لقـول اخلبري:
، كحكـم القـايض، فيـه إلـزام مـن القـايض للمحكوم  : إلـزام ملعـنيَّ أوالً: احلكـم اصطالحـاً

 . عليه
: خرب عـام، أي: ال خيتـص بمعني، وأضاف بعضهـم قيداً، هو أنـه: مل يُقصد  : اصطالحـاً ثانيـاً
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به فصـل القضاء.
: خـرب خاص، أي  خيتـص بمعني، وقيـل: « إخبار حاكـمٍ عن علم  : الشـهادة اصطالحـاً ثالثـاً

ليقـيض بمقتضاه «.
وبعد عرض هذه املقارنات، نصل إىل النتائج اآلتية :

قـول اخلبـري يوافـق احلكـم يف صفـة التعيني عـىل وجـه، وخيالفه يف كـون احلكـم ملزماً،   - ١
وقـول اخلبـري ليـس ملزمـاً، فتكـون املوافقـة يف صفـة، واملخالفـة يف صفة. 

وقـول اخلبـري يوافـق الروايـة يف عدم اإللـزام، ويف صفة العمـوم عىل وجـه، وخيالفها يف   - ٢
كـون قـول اخلبـري يُقصد به فصـل القضـاء دون الرواية، فتكـون املوافقة يف صفتـني، واملخالفة يف 

 . صفة
وقـول اخلبـري يوافـق الشـهادة يف قصد فصـل القضـاء، ويف التعيني عىل وجـه، وخيالفها   - ٣
يف كـون الشـهادة فيهـا علم وحضـور وإلـزام، بخالف قـول اخلبري، فتكـون املوافقـة يف صفتني، 

واملخالفـة يف ثـالث صفات. 
وبالتايل تكون الرواية هي أقرب هذه املصطلحات لقول اخلبري؛ لألمور اآلتية :

الرواية أكثر موافقة يف صفاهتا لقول اخلبري، من املصطلحات الباقية.   - ١
أر أن الصفـة األساسـية يف التكييـف، هـي اإللزام مـن عدمه، وهذه الصفـة تتوافق يف   - ٢

انعدامهـا الروايـة فقط مـع قول اخلبـري، دون بقيـة املصطلحات. 
وبنـاءً عـىل ما مىض نصـل إىل موقـف الفقه من تعـدد اخلـرباء وانفرادهم، وهو عدم اشـرتاط 
تعددهـم، ألن قـول اخلبري رواية، والرواية ال يُشـرتط فيها التعدد، ال سـيام أن النظام مل يشــــرتط 
التعـدد، بـل تـرك حتديد العدد لتقدير املحكمة -  كام أن النظـــام نص عىل أن قــــول اخلبـــــري 
غـري ملـزم للقاضــــي - كـام سـبق -  مما يدل عـىل أن النظـام بنى هـذا احلكم عىل كون قــــول 

اخلبـري رواية. 
لكـن ال مانـع مـن تعـدد اخلـرباء إذا رأت املحكمـة ذلـك، بـل إذا تعـددوا كان ذلـك تقويـة 

للخـربة وخروجـاً مـن اخلـالف، واهللا أعلـم. 
املبحث الثالث: مبارشة اخلبري ملهمته

املطلب األول
مبارشة اخلبري ملهمته يف النظام

تتلخص إجراءات مبارشة اخلبري ملهمته وإدائه عمله يف األمور اآلتية: 
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أوالً: إيـداع السـلفة: قـرار املحكمة بنـدب اخلبري حيتوي عىل عـدة عنارص بينتها املـادة الرابعة 
والعـرشون بعـد املائة، منهـا: (السـلفة التي تودع حلسـاب مرصوفـات اخلبري وأتعابـه، واخلصم 

املكلـف بإيداعها، واألجـل املحدد لإليداع) نظـام املرافعات الرشعيـة، م (١٢٤). 
وال يمكـن إلـزام اخلبـري بـأداء مهمتـه قبـل إيـداع هـذه السـلفة، فـإذا مل يـودع اخلصـم املبلغ 
املكلـف بإيداعـه يف األجـل الـذي عينتـه املحكمـة، جاز للخصـم اآلخر أن يقـوم بإيـداع املبلغ، 
حيـث نصـت املـادة اخلامسـة والعـرشون بعد املائـة عىل ذلـك بقوهلـا: (إذا مل يودع اخلصـم املبلغ 
املكلـف بإيداعـه يف األجـل الـذي عينتـه املحكمـة، جـاز للخصـم اآلخـر أن يقـوم بإيـداع هذا 
كم له يف الرجـوع عىل خصمه، وإذا مل يـودع املبلغ أي اخلصمني،  املبلـغ، دون إخـالل بحقـه إذا حُ
وكان الفصـل يف القضيـة يتوقـف عـىل قـرار اخلـربة، فللمحكمـة أن تقـرر إيقاف الدعـو حتى 
إيـداع املبلـغ نظـام املرافعـات الرشعيـة، م (١٢٥)، وأر أن إيقـاف الدعـو حتى إيـداع املبلغ 
فيـه إجحـاف يف حـق أحد اخلصـوم أو كليهـام؛ ألن يف ذلك تأخـري يف إيصال احلق إىل مسـتحقه، 
السـيام إذا كان اخلصـم فقـرياً، فـاألوىل أن تتـوىل املحكمة دفع أجـرة اخلبري حينئذٍ مـن بيت املال، 
وإال فـإن ذلـك قـد يضطـر بعض اخلصـوم إىل تـرك املطالبـة بحقوقهم بسـبب عجزهـم عن دفع 

اخلبري.  أجـرة 
اآليت: (متهـل  اإلجـراء  السـابقة  املـادة  مـن  األوىل  فقرهتـا  يف  التنفيذيـة  الالئحـة  وأضافـت 
املحكمـة اخلصـم مـدة مخسـة أيـام إليـداع السـلفة قبل اختـاذ اإلجـراء بنقـل اإليـداع إىل اخلصم 
اآلخـر، ويمهـل املدة نفسـها قبل إيقاف الدعـو ) الالئحـة التنفيذية لنظام املرافعـات الرشعية، 
م (١/١٢٥)، ويف فقرهتـا الثالثـة: ( إذا قـام أحـد اخلصـوم بعـد وقـف الدعـو بإيداع السـلفة، 
فيُسـتأنف السـري يف الدعـو يف الضبـط نفسـه ) الالئحـة التنفيذيـة لنظـام املرافعـات الرشعيـة، 
م (٣/١٢٥)؛ ألن الدعـو أُوقفـت لعـدم دفـع أجـرة اخلبـري، فلـام زال املانـع بدفعهـا وجـب 

    .الدعو يف  السـري  اسـتئناف 
: دعـوة اخلبري: تتـم دعوة اخلبـري إىل املحكمة خـالل األيام الثالثـة التالية إليـداع املبلغ،  ثانيـاً
حيـث نصـت املادة السـابعة والعـرشون بعد املائة عـىل ذلك بقوهلا: (خـالل األيام الثالثـة التالية 
إليـداع املبلـغ، تدعـو املحكمـة اخلبـري، وتبـني لـه مهمته وفقـاً ملنطـوق قـرار الندب، ثم يتسـلم 
صـورة منـه إلنفـاذ مقتضاه) نظـام املرافعـات الرشعيـة، م (١٢٧)، ويف هـذه املادة مراعـاة لعدم 
تعطيـل الدعـو، حيـث أُعطيـت املحكمـة مـدة كافيـة السـتدعاء اخلبري، مـع حتديد هـذه املدة 

بوقـت قصـري ال يعطل مصالـح اخلصـوم، وهو ثالثـة أيام. 
: اسـتدعاء اخلبـري للخصـوم: بعـد ذلـك يقـوم اخلبـري باسـتدعاء اخلصـوم، وفقـاً لنص  ثالثـاً
املـادة الثالثـني بعـد املائـة اآليت: ( عىل اخلبري أن حيـدد لبدء عملـه تارخياً ال يتجـاوز األيام العرشة 
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التاليـة لتسـلمه قـرار النـدب، وأن يبلـغ اخلصـوم يف ميعـاد مناسـب بمـكان االجتـامع وزمانـه، 
وجيـب عـىل اخلبـري أن يبـارش أعاملـه ولـو يف غيبـة اخلصـوم متـى كانـوا قـد دُعـوا عـىل الوجـه 
الصحيـح) نظـام املرافعـات الرشعيـة، م(١٣٠)، ويف هـذا االجتـامع يمكن للخصـوم أن يُطلعوا 
اخلبـري عـىل مـا يريـدون، كـام يمكن للخبـري سـؤال اخلصوم عـام يفيـده يف موضوع اخلـربة، لكن 
إذا كان اخلبـري قـد دعـا اخلصوم عـىل الوجه الصحيـح ثم غابوا عـن االجتامع، فليـس ذلك عذراً 

للخبـري يف أن يتباطـأ يف عملـه، بـل عليـه أن يـرشع يف عملـه ولـو يف غيبتهم. 
: حمرض وتقرير اخلبري: جيب عىل اخلبري أن يعد حمرضاً بمهمته.  رابعاً

وبينـت املـادة احلاديـة والثالثـون بعد املائـة عنارص هـذا املحرض بقوهلـا: ( يُعـد اخلبري حمرضاً 
بمهمتـه، يشـتمل عـىل بيـان أعاملـه بالتفصيل، كام يشـتمل عـىل بيان حضـور اخلصـوم وأقواهلم 
ومالحظاهتـم، وأقـوال األشـخاص الذيـن اقتضـت احلاجـة سـامع أقواهلـم) نظـام املرافعـات 
ن حمرض أعاملـه كل دقائـق العمل الذي  الرشعيـة م (١٣١)، وباجلملـة فـإن اخلبـري عليـه أن يضمِّ

بارشه. 
وأضافـت املـادة السـابقة وجـوب إعـداد اخلبري تقريـراً كاآليت: ( يشـفع اخلبري حمـرضه بتقرير 
نـه نتيجة أعامله، ورأيـه، واألوجه التي يسـتند عليهـا يف تربير هذا الـرأي) نظام  موقـع منـه، يضمِّ

املرافعـات الرشعية، م (١٣١). 
وبينـت املـادة الثانيـة والثالثـون بعـد املائـة وجـوب إيـداع التقريـر واملحـرض كاآليت: (عـىل 
ـلم إليه من  اخلبـري أن يـودع إدارة املحكمـة تقريـره ومـا يلحـق بـه مـن حمـارض األعـامل، ومـا سُ
أوراق، وعليـه أن يبلِّـغ اخلصـوم هبـذا اإليـداع يف أربـع وعرشيـن ســــاعة التاليـــة حلصـول 

اإليـداع، وذلـك بكتـاب مسـجل ) نظـام املرافعـات الرشعيـة م(١٣٢). 
املطلب الثاين

موقف الفقه من مبارشة اخلبري ملهمته
مل أجـد مـن الفقهـاء مـن تطـرق لكيفية مبـارشة اخلبري ملهمتـه، بل إن هـذا املوضـوع ليس من 
عـادة الفقهـاء احلديـث عنـه؛ ألنه مـن األمـور اإلجرائيـة املتغـرية، التي ختتلـف وتتطـور بتطور 

الزمـان واملـكان واألحوال. 
ولذلـك فـال مانـع يف الفقـه من هـذه اإلجراءات، بـل ربام كانـت مطلوبـة ومندوبــــاً إليها، 
وقـد ترتقـي إىل درجة الوجــــوب، من باب القاعـدة الرشعية: (ماال يتم الواجــــب إال به فهو 
واجــــب)، إذا كانـت هـذه اإلجراءات تؤدي إىل تنظيم أعمــــال اخلرباء، وبالتايل حسـن سـري 

مرفــــق القضـاء، وبدوهنا ختتــــل أمور اخلرباء والقضـاة، واهللا أعلم. 
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الفصل الثاين
مسؤوليـــات اخلــبري

املبحث األول: مسؤولية اخلبري التأديبية
املطلب األول

مسؤولية اخلبري التأديبية يف النظام
املسـؤولية التأديبيـة هـي: مـا يلحـق املوظـف مـن اجلهـة القضائيـة املختصـة، نتيجـة إخالله 

بواجبـات الوظيفـة ومقتضياهتـا.
وقـد تقـوم عىل الشـخص الواحـد أكثر مـن مسـؤولية نتيجـة لفعـل واحـد، كأن ترتتب عىل 
الفعـل مسـؤولية مدنيـة وجنائيـة وتأديبيـة معـاً، وفقـاً للـامدة احلاديـة والثالثني من نظـام تأديب 
املوظفـني: ( يُعاقَـب تأديبيـاً كل موظـف ثبـت ارتكابـه خمالفـة ماليـة أو إداريـة، وذلـك مع عدم 
اإلخـالل برفـع الدعـو العامـة أو دعـو التعويـض) نظـام تأديـب املوظفـني  م(٣١)، ووفقاً 
لالئحـة يف فقرهتـا السـابعة من املـادة السادسـة والثالثني بعد املائـة، ونصها: ( مـع عدم اإلخالل 
بدعـو التعويـض ملـن حلقـه رضر، أو أي دعو أخر، يشـطب مـن القائمـة كل خبري خالف 

أحـكام هـذا النظـام. .. إلخ ) الالئحـة التنفيذيـة لنظام املرافعـات الرشعيـة، م (٧/١٣٦) . 
ومـن خـالل التعريف السـابق واملادتني السـابقتني، يتضـح أن املسـؤولية التأديبية تقــــــوم 

بسـبب خمالفـة وظيفية. 
 التعويض ملن حلقـه رضر، أو أي دعو ونـص الالئحـة كاآليت: ( مـع عدم اإلخالل بدعـو
أخـر، يشـطب مـن القائمـة كل خبري خالـف أحكام هـذا النظـام ولوائحـه، أوأخـل بواجباته 
املهنيـة، أو ارتكـب عمـالً ينال مـن رشف املهنـة ) الالئحة التنفيذيـة لنظام املرافعـات الرشعية  م 
(٧/١٣٦)، ويالحـظ يف هـذا النـص أن الالئحـة فرقـت بني اخلـرباء، فقيدت العقاب بالشـطب 
مـن قائمـة اخلـرباء، ومل تذكـر غـري خـرباء القائمة، ممـا يعني أن اخلـرباء ليسـوا كلهم عـىل درجة 

واحـدة من املسـؤولية التأديبيـة؛ ذلك أن اخلرباء قسـامن :
القسم األول: املوظفون العموميون، وهؤالء صنفان: 

أ  - الصنف األول خرباء وزارة العدل. 
 .ب - الصنف الثاين: خرباء اجلهات احلكومية األخر
القسم الثاين: غري املوظفني العموميني، وهؤالء صنفان: 

الصنـف األول: اخلـرباء املرخـص هلـم ،وهـم الذين تعـد جلنـة اخلـرباء يف وزارة العدل  أ -  
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قائمـة هبـم، كام جـاء يف الالئحـة التنفيذيـة يف فقرهتا السادسـة من املـادة السادسـة والثالثني بعد 
املائـة: ( تعـد جلنـة اخلـرباء يف وزارة العـدل قائمـة بأسـامء اخلـرباء الذيـن تسـتعني هبـم املحاكم) 

الالئحـة التنفيذيـة لنظام املرافعـات الرشعيـة م(١٣٦/١٦).
ب -  ما عدا اخلرباء السابقني. 

وتبعاً هلذا التقسيم ختتلف املسؤولية التأديبية للخرباء كاآليت: 
القسـم األول: املوظفـون العموميـون، سـواء كانـوا خـرباء وزارة العـدل أو خـرباء اجلهات 
احلكوميـة األخـر، فهؤالء اخلـرباء خيضعون لنظـام اخلدمة املدنيـة، ويُطبق عليهـم نظام تأديب 
املوظفـني، حيـث نـص هذا النظـام يف مادته الثانيـة والثالثني عـىل عقوباهتـم كاآليت: ( العقوبات 
التـي جيـوز أن تُوقـع عـىل املوظـف هـي: أوالً:  بالنسـبة ملوظفـي املرتبة العـارشة فـام دون، أو ما 

: يعادهلا 
اإلنذار.. ١
اللــوم.. ٢
احلسـم مـن الراتـب بـام ال يتجـاوز صـايف راتـب ثالثـة أشـهر ،عـىل أالَّ يتجـاوز املحسـوم . ٣

شـهرياً ثلـث صـايف الراتـب الشـهري. 
: بالنسبة للموظفني الذين يشغلون املرتبة احلادية عرشة فام فوق أو ما يعادهلا : ثانياً

اللــوم.. ١
احلرمان من عالوة دورية واحدة.. ٢
( الفصل ) نظام تأديب املوظفني م (٣٢). . ٣

القسم الثاين: غري املوظفني العموميني، وهؤالء صنفان: 
أ - الصنـف األول: اخلـرباء املرخـص هلـم، وهـم الذيـن تعـد جلنـة اخلـرباء يف وزارة العمـل 
قائمـة هبـم ويسـميهم بعض الـرشاح (خـرباء اجلدول)، فهـؤالء اخلرباء هـم الذين تُطبـق عليهم 
عقوبـة الشـطب مـن القائمـة، وفقـاً لالئحـة التنفيذيـة يف فقرهتـا السـابعة مـن املـادة السادسـة 
والثالثـني بعـد املائـة: (يشـطب مـن القائمـة كل خبـري خالـف أحـكام هـذا النظـام ولوائحـه، 
أو أخـل بواجباتـه املهنيـة، أو ارتكـب عمـالً ينـال مـن رشف املهنـة، بعـد توصيـة جلنـة اخلـرباء 
نظـر يف طلـب إعادته من قبـل اللجنة املذكورة بعد سـنة مـن تاريخ الشـطب) الالئحة  بذلـك، ويُ

التنفيذيـة لنظـام املرافعـات الرشعيـة، م (٧/١٣٦). 
وأضافـت الفقـرة الثامنـة مـن الالئحـة نفسـها واملـادة نفسـها أن: (قـرار الشـطب هنائي غري 
ضــــه) الالئحـة التنفيذيـة لنظام  قابـل للطعـن، وذلـك بعـد إيقاعه مـن وزير العـدل أو من يفوِّ
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املرافعـات الرشعيـة، م (٨/١٣٦)  وبالتـايل فاعتبـار قـرار جلنـة اخلـرباء غـري قابـل للطعن جيعله 
حكـامً قضائيـاً، ويف ذلـك ظلـم واضـح للخبري مـن جهتني: 

جلنـة اخلـرباء ختضع لسـلطة وزارة العدل، وهـذا خمالف ملبدأ اسـتقالل السـلطة القضائية عن 
التنفيذية. السلطة 

كـام أن حـق التظلـم والطعـن حـق مكفـول للجميـع، وكان األوىل أن تكـون قـرارات هـذه 
اللجنـة إداريـة قابلـة للطعـن لـد ديـوان املظامل.

وأضافـت الالئحـة التنفيذيـة يف فقرهتا التاسـعة من املادة السادسـة والثالثني بعـد املائة اآليت: 
( ال جيـوز للخبري املشـطوب اسـمه مـن القائمة مزاولة مهنـة اخلربة يف املحاكم مدة الشـطب، وال 
يسـوغ االسـتعانة به خالل تلـك املدة ) الالئحـة التنفيذية لنظام املرافعـات الرشعية م (٩/١٣٦)  

وهـذا إجـراء رضوري لـردع اخلبري املعاقـب وغريه من اخلـرباء، وإال فال فائدة من الشـطب. 
ب - الصنـف الثـاين: مـا عـدا اخلرباء السـابقني، بـأن ال يكونـوا موظفني عموميني، وليسـوا 
مـن اخلـرباء املرخص هلم املدرجـني يف قائمة اخلـرباء، فهؤالء ال خيضعـون للمسـؤولية التأديبية. 
ويمكـن تعليـل ذلـك: بـأن هـؤالء اخلـرباء إذا ارتكبوا خمالفـة، فإن هـذه املخالفـة ال تُوصف 
املـادي  الركـن  كان  وإن  فيهـا،  الوظيفيـة  املخالفـة  أركان  اكتـامل  لعـدم  وظيفيـة؛  خمالفـة  بأهنـا 
واملعنـوي متوفريـن، إال أن الركـن الرشعـي ختلَّـف؛ لعـدم وجود النظـام الذي حيكمهـم، فضالً 
مة أو معاقبـاً عليها، وهذا كله إلعـامل مبدأ (ال جريمـة وال عقوبة إال  عـن أن تكـون املخالفـة جمرَّ

بنـص )، لكـن هـذا ال يمنـع من قيـام املسـؤولية املدنيـة أو اجلنائيـة يف حقهم.  
املطلب الثاين

موقف الفقه من مسؤولية اخلبري التأديبية 
قـرر الفقهـاء تأديـب املوظفـني يف غـري مـا كتـاب؛ فاخلبـري إذا ارتكـب مـا ليس فيـه حد وال 

كفـارة، ورأ اإلمـام معاقبتـه فلـه معاقبتـه بـام يـراه حمققـاً لغـرض التأديب.
والعقوبـات التأديبيـة التـي وضعهـا اإلمـام يف األنظمـة السـابقة الذكـر يـرسي عليهـا هـذا 

احلكـم، فهـي مـن التعزيـرات املوكولـة لإلمـام مـن بـاب السياسـة الرشعيـة. 
املبحث الثاين: مسؤولية اخلبري العقدية

املطلب األول
مسؤولية اخلبري العقدية يف النظام

املسؤولية العقدية هي أحد قسمي املسؤولية املدنية. 
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فاملسـؤولية املدنيـة هـي: ( التزام شـخص بتعويض الرضر الذي سـببه لشـخص آخر )، وهي 
قسمني:  تنقسم 

أ - مسـؤولية عقديـة:  وهـي تلـك التـي ترتتب عـىل عـدم تنفيذ االلتـزام النايشء عـن العقد 
عـىل الوجـه املتفـق عليه فيـه، كمسـؤولية املقاول عـن التأخـر يف إقامة البنـاء الذي تعهـد ببنائه.

ب - مسـؤولية تقصرييـة:  وهـي تلـك التـي تقـوم عىل إلـزام النظـام بتعويض الـرضر الذي 
ينشـأ دون عالقـة عقديـة بـني املسـؤول وضحيتـه، أو بعبـارة أخـر: التـي تنشـأ عـن اإلخالل 
بالتـزام فرضـه النظام، كمسـؤولية سـائق السـيارة الـذي يقودها دون حيطـة، فيصيب إنسـاناً أو 

ماالً. يتلـف 
وقـد اختُلـف يف مسـؤولية اخلبـري املدنيـة، هـل هـي عقديـة أم تقصرييـة، فقـد رأ البعـض 
قديـامً أهنـا عقديـة، عـىل اعتبـار أن اخلبـري وكيـل مشـرتك للخصـوم، لكـن رأ أغلـب الرشاح 
احلديثـني أهنـا تقصرييـة، بحجـة عـدم وجـود أية عالقـة عقدية بـني اخلصـوم واخلبـري، فاخلرباء 
 ليسـوا وكالء عـن اخلصـوم وال تابعـني هلـم، بل هم تابعـون للقايض وحتـت رقابتـه، لكننى أر

أن مسـؤولية اخلبـري املدنيـة مسـؤولية عقديـة ال تقصرييـة، وذلك بسـبب أن: 
املسـؤولية العقديـة ترتتـب عىل إخـالل بالتزام قانـوين من شـخص أجنبي، فال عالقة سـابقة 
بـني املعتـدي واملعتد عليـه يف املسـؤولية التقصريية، أما املسـؤولية العقدية فترتتـب عىل إخالل 
بالتـزام عقـدي بني شـخصني بينهـام عقد، بمعنـى أن بني املعتـد واملعتـد عليه عالقـة عقدية 
سـابقة عـىل حادثـة االعتـداء، واخلبـري بينـه وبـني اخلصـوم والقـايض عقـد سـابق عـىل ترتـب 

املسـؤولية، وبالتايل صـارت مسـؤولية عقدية.
وسنقرص كالمنا يف مسؤولية اخلبري العقدية عىل عنرصين: األركان واآلثار: 

أوالً: أركان مسؤولية اخلبري العقدية: 
(١) الركن األول: اخلطأ: 

( يُعتـرب خطـأ يف جانـب اخلبـري كل قصور أو غلـط منه ال يأتيـه اخلبري األمني متوسـط الكفاية 
واليقظـة). وخلطأ اخلبـري صورتان: 

األوىل: إغفاله يف تنفيذ مهمته قواعد النظام املنصوص عليها. 
الثانيـة: وقوعـه يف غلطـة فنيـة يف الرأي الـذي أدىل به يف تقريـره، بمعنى أن يرتكـب خطأ فنياً 
أد إىل وصولـه إىل نتيجـة خاطئـة يف تقريـره، كأن هيمل االلتجاء إىل الوسـائل العلميـة أو الفنية 

احلديثـة للبحـث، التي كان مـن املمكن أن توصلـه للحقيقة. 
واخلطـأ قـد يكـون معـارصاً لقبـول املهمـة،  كقبـول اخلبري للمهمـة رغـم علمه بعـدم قدرته 
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عـىل إنجازهـا، وقـد يكـون أثنـاء تنفيـذ املهمـة، كأن يتأخـر عن إنجـاز مهمتـه يف املوعـد املحدد 
،وقـد يكـون بعـد تنفيـذ املهمة، كإفشـاء الـرس املهنـي، ورفـض رد املسـتندات إىل اخلصوم. 

(٢) الركن الثاين: الرضر: 
ث اخلطـأ رضراً، وقـد يكون  ـدِ فـال يكفـي لتحقـق املسـؤولية أن يقـع خطـأ، بـل البـد أن حيُ
الـرضر ماديـاً، يصيـب املـرضور يف جسـمه أو يف مالـه، وهـو األكثـر، وقد يكـون أدبيـاً، يصيب 
املـرضور يف شـعوره أو عاطفتـه أو كرامتـه أو رشفـه، أو أي معنـى آخـر مـن املعـاين التي حيرص 

الناس.  عليهـا 
(٣) الركن الثالث: عالقة السببية ما بني اخلطأ والرضر: 

ـد عالقـة مبـارشة مـا بـني اخلطـأ الـذي ارتكبـه املسـؤول، والـرضر الـذي  بمعنـى ( أن تُوجَ
أصـاب املـرضور). 

وتبـدو عالقـة السـببية واضحة يف بعض احلـاالت، كام إذا مل يـؤدِّ اخلبري مهمتـه، أو تنحى عن 
مهمتـه واسـتبدله القـايض بخبري آخـر، وبينت ذلك املـادة الثامنة والعـرشون بعد املائـة بقوهلا: ( 
إذا مل يكـن اخلبـري تابعـاً للمحكمـة، فله خـالل األيام الثالثـة التالية لتسـلمه قرار ندبـه أن يطلب 
مـن املحكمـة إعفـاءه مـن أداء املهمة التي نُـدب إليها، وللمحكمـة أن تعفيه وتنـدب خبرياً آخر، 
وهلـا أن حتكـم عـىل اخلبـري الـذي مل يـؤد مهمتـه باملصاريف التـي تسـبب يف رصفها بـدون نتيجة 

وفـق القواعد الرشعية ) نظـام املرافعات الرشعيـة م (١٢٨). 
لكـن يصعـب إثبـات عالقـة السـببية إذا أخـذ القايض بتقريـر اخلبري، رغـم اخلطأ الـذي وقع 

فيـه، وأد إىل نتيجـة غـري صحيحة.
فـإذا أخـذ القـايض بتقريـر اخلبـري، فهـل للخصم املـرضور الـذي مل يكـن التقريـر يف صاحله 
أن يتمسـك بمسـؤولية اخلبـري إذا كان قـد ارتكـب خطـأ يف تقريـره ؟ الرأي السـائد بـني الرشاح 
والقضـاة: أن تقريـر اخلبـري إمـا أن يكون هـو الـذي أدَّ إىل حكم القـايض بالـرضورة، ويتحقق 
ذلـك يف حالـة اعتامد القـايض عىل تقريـر اخلبري وقيـام حكمه عليه بصفـة أساسـية، فحينئذ تقوم 
مسـؤولية اخلبـري العقديـة عـن اخلطـأ الـذي ارتكبـه، وهـذا يكـون - غالبـاً - يف املسـائل الفنيـة 
البحتـة التـي ال يكـون لـد القايض أدنـى علم هبا، فتفلـت من رقابتـه ألنه حينئذ يثبـت أن خطأ 

اخلبـري هـو الـذي أحـدث الرضر، ولـوال حـدوث ذاك اخلطـأ ملا حتقـق الرضر. 
أمـا إن كان تقريـر اخلبـري ليـس كذلـك، بمعنـى أنـه مل يقم عليـه احلكـم بصفة أساسـية، كأن 
يكـون القـايض قـد حكم بنـاءً عىل عدة أدلـة منها تقريـر اخلبري، فحينئـذ ال تقوم مسـؤولية اخلبري 

العقديـة، عـىل أن ذلـك ال يمنـع من قيـام املسـؤولية التأديبيـة أو اجلنائية - كام سـبق. 
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: آثار مسؤولية اخلبري العقدية:  ثانياً
إذا توافـرت أركان املسـؤولية، حتققـت املسـؤولية وترتبـت آثارهـا، وأهـم أثر هـو التعويض 
الـذي يسـتحقه املـرضور، ويسـبق ذلـك دعو املسـؤولية، ففـي الغالب مـن األحوال ال يسـلم 

 .املسـؤول بمسـؤوليته، فيضطـر املـرضور إىل أن يقيم عليـه الدعو
ونصـت الالئحة يف فقرهتــــا األوىل من املادة الثانيــــة والعرشين بعد املائـة عىل أن: (احلكم 
عـىل اخلبـري الـذي مل يـؤد مهمتـه باملصاريـف املذكـورة يكـون يف دعـو مسـتقلة حتـال للقايض 
ناظـر الدعـو األصليـة أو خلفـه ) الالئحـة التنفيذية لنظـام املرافعـات الرشعيـة م(١/١٢٨)، 
وأضافـت الالئحـة يف فقرهتـا الثانيـة مـن نفـس املـادة اآليت: ( تُرفع الدعـو عىل اخلبـري من قبل 

املتـرضر مـن دفـع املصاريف ) الالئحـة التنفيذيـة لنظام املرافعـات الرشعيـة، م (٢/١٢٨).
املطلب الثاين:موقف الفقه من مسؤولية اخلبري العقدية

املسـؤولية املدنيـة يقابلهـا يف الفقـه اإلسـالمي الضـامن، وكـام تنقسـم املسـؤولية املدنيـة إىل 
عقديـة وتقصرييـة، كذلـك الضـامن ينقسـم إىل هذيـن القسـمني، وإن كان الفقهـاء مل يرصحـوا 

بذلـك لفظـاً، لكـن ذلـك يسـتنبط مـن كالمهم. 
فالضـامن يُعـرف يف االصطـالح الفقهي بأنه: ( شـغل الذمة بحـق مايل، أوجب الشـارع أداءه 
جـرباً لـرضر حلـق بالغـري يف ماله أو بدنه أو شـعوره، سـواء نشـأ هـذا الـرضر بمخالفـة العقد أو 

رشط مـن رشوطـه، أو بارتـكاب فعـل أو ترك حرمه الشـارع ذاتـاً أو مآالً ).
وقـد ( قـررت الرشيعة مبدأ التضمـني للحفاظ عىل حرمـة أموال اآلخرين وأنفسـهم، وجرباً 
للـرضر، وقمعـاً للعـدوان، وزجـراً للمعتديـن، وذلـك يف مناسـبات كثـرية يف القـرآن الكريـم 
ثْلِ  يْـهِ بِمِ لَ وا عَ تَـدُ اعْ مْ فَ يْكُ لَ  عَ تَـدَ ـنْ اعْ والسـنة النبويـة )، فمـن القـرآن الكريم قولـه تعاىل: ﴿فَمَ
﴾ فـرشع اهللا سـبحانه املجـازاة باملثل، ويدخـل يف ذلك الضامن املـايل للرضر.  ـمْ يْكُ لَ  عَ تَـدَ ـا اعْ مَ
بعـض  عنـد  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  أن   ) عنـه-:  اهللا  -ريض  أنـس  رواه  مـا  النبويـة  السـنة  ومـن 
بيدهـا  فرضبـت  طعـام،  فيهـا  بقصعـة  خـادم  مـع  املؤمنـني  أمهـات   إحـد فأرسـلت  نسـائه، 
فكـرست القصعـة، فضمهـا وجعـل فيهـا الطعـام، وقـال: كلـوا، وحبـس الرسـول والقصعـة 
أن أي  البخـاري  رواه  املكسـورة)  وحبـس  الصحيحـة  القصعـة  فدفـع  فرغــــوا،  حتـى 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص عوَّض عن القصعة املكسـورة بقصعة سليم، وهذا ضامن مايل.
والضـامن عنـد الفقهـاء لـه أركان ثالثـة ال ختتلـف عـن أركان املسـؤولية العقديـة يف النظام، 

وهي: 
اخلطـأ ( الفعـل الضـار )، إذ الفعـل الضار حمظـور، ولذا كان سـبباً للتضمني بام يكـون له من 
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أثـر يف إتـالف املال، وال يُشـرتط يف فاعله أن يتوافـــــر فيه اإلدراك أو قصـــــــد اإلرضار، بل 
جيـب الضمـــــــان ولو كان الفاعل فاقـــــد األهليـة، أو غري مدرك وال قاصـد، كالنائم. 

 . الرضر، سواء كان مادياً أو معنوياً
عالقة السببية بني اخلطأ والرضر، أو ما يطلق عليه الفقهاء (اإلفضاء). 

املبحث الثالث: مسؤولية اخلبري اجلنائية
املطلب األول

مسؤولية اخلبري اجلنائية يف النظام
املســــــؤولية اجلنائيـة هـي: تعبـري عن ثبوت نسـبة الوضـع اإلجرامـي للواقعـة املادية التي 
جيرمهـا النظـام، إىل شـخص معـني متهـم هبـا، بحيـث يُضـاف هـذا الوضــــــع إىل حسـابه، 

فيتحمـل تبعتـه، ويصبـح مسـتحقاً للمؤاخـذة عنـه بالعقاب. 
فتقوم مسـؤولية اخلبـري اجلنائية عند ارتكابـه جريمة من اجلرائم التي نصت عليها أنظمــــــة 
الدولـة املختلفـة، كجريمـة الرشـوة التي نظم عقوباهتـا نظام مكافحة الرشـوة، وجريمـة التزوير 

التي نظم عقـــــوباهتا نظام مكافحـة التزوير، وهكذا. 
لكن البد لكي تقوم مسؤولية اخلبري اجلنائية، أن تتوافر أركان اجلريمة. 

املطلب الثاين
موقف الفقه من مسؤولية اخلبري اجلنائية

مل يسـتعمل الفقهـاء القدمـاء مصطلـح ( املسـؤولية اجلنائيـة )، لكـن معنـاه موجـود عندهم، 
ف  وبعـض الفقهـاء املعارصيـن اسـتخدموا هذا املصطلـح باملعنـى املوجود عنـد الفقهـاء، إذ عرَّ
ل اإلنسـان نتائج األفعـال املحرمة التي  بعـض الفقهـاء املعارصين املسـؤولية اجلنائية بأهنـا: (حتمُّ
يأتيهـا خمتـاراً وهـو مـدرك ملعانيهـا ونتائجهـا، فاملسـؤولية اجلنائيـة يف الرشيعـة اإلسـالمية تقوم 
عـىل ثالثـة أسـس: أوهلـا: أن يأيت اإلنسـان فعالً حمرمـاً، ثانيهـا: أن يكـون الفاعل خمتـاراً، ثالثها: 
جدت املسـؤولية اجلنائيـة، وإذا  جـدت هذه األسـس الثالثـة وُ أن يكـون الفاعـل مـدركاً، فـإذا وُ

انعـدم أحدهـا انعدمت). 
وهـذه األسـس عـرب عنهـا رشاح األنظمة بـاألركان السـابقة الذكـر: فالركن الرشعـي يقابل 
األسـاس األول ( أن يكـون الفعـل حمرمـاً )، والركـن املعنـوي يقابـل األساسـني الثـاين والثالث 
( االختيـار واإلدراك )، والركـن املـادي سـبق أنـه البـد منـه، فلو مل تكـن جريمة فال مسـؤولية. 
فـإذا ارتكـب اخلبـري مـا يرتـب مسـؤوليته اجلنائيـة - كالتزويـر - وكان مـدركاً خمتـاراً، فإنـه 
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يكـون مسـؤوالً جنائيـاً عـامَّ فعله. 
الفصل الثالث
حقوق اخلبري

 .املبحث األول: حق اخلبري يف االطالع عىل ملف الدعو
املطلب األول

حق اخلبري يف االطالع عىل ملف الدعو يف النظام
نصـت املـادة السـابعة والعـرشون بعد املائة عـىل أن: ( للخبـري أن يطلع عـىل األوراق املودعة 
بملـف الدعو دون أن ينقل شـيئاً منهـا إال بإذن املحكمة ) نظام املرافعـات الرشعية، م (١٢٧). 
وهـذا اإلجـراء رضوري يف غالـب األحـوال، لكي يتصور اخلبـري كافة جوانـب الدعو، بحيث 
ال خيفـى عليـه يشء قـد يؤثـر اجلهـل بـه عـىل تقريـر اخلبـري؛ ألن احلكـم عـىل الـيشء فـرع عـن 

تصوره. 
املطلب الثاين

موقــف الفقــه من حــق اخلبــري يف االطالع عىل ملف الدعو
اطـالع اخلبـري عـىل ملـف الدعـو عمـل إجرائـي، مل أجد مـن الفقهاء مـن تكلم عنـه، لكن 
هـذا االطالع يسـاعد اخلبـري عىل إتقان مهمته، والشـك أن هـذا مقصد رشعي لتحقيـق العدالة، 

 . وال يوجـد مـا يمنع منـه رشعاً
املبحث الثاين: حق اخلبري يف االستعفاء من املهمة

املطلب األول
حق اخلبري يف االستعفاء من املهمة يف النظام

اخلبـري إنسـان، قـد يتعـرض ملـا يتعـرض لـه سـائر البـرش مـن عـوارض جسـدية أو نفسـية 
أو عقليـة، لذلـك أتـاح لـه النظـام حـق االسـتعفاء مـن املهمـة املنـدوب إليهـا، إذا مل يكـن تابعاً 
للمحكمـة، حيـث نصـت املـادة الثامنـة والعرشون بعـد املائة عـىل أنـه: ( إذا مل يكن اخلبـري تابعاً 
للمحكمـة فلـه خـالل األيـام الثالثـة التاليـة لتسـلمه صـورة قـرار ندبـه أن يطلب مـن املحكمة 
إعفـاءه مـن أداء املهمـة التـي نُـدب إليهـا، وللمحكمـة أن تعفيـه وتنـدب خبـرياً آخـر ) نظـام 
املرافعـات الرشعيـة، م (١٢٨).  وقيـدت املادة السـابقة هذا احلـق بمدة معينة، وهـي الثالثة أيام 
التالية لتسـلمه صــــــورة قـــــرار ندبه، وذلك بأن يطلـــــب من املحكمة إعفاءه خالل هذه 



اخلبري ندبه ومسؤولياته وحقوقه - ١٩

١٢٣

املدة. 
لكـن قـد يتـرضر أحد األطراف من اسـتعفاء اخلبري إذا كان قد تسـبب اخلبـري يف رصف بعض 
املصاريـف بـدون نتيجـة، فعالـج النظـام هذا الـرضر يف نفس املـادة ( وهلـا - أي املحكمـة - أن 
حتكـم عـىل اخلبـري الـذي مل يـؤد مهمتـه باملصاريـف التـي تسـبب يف رصفهـا بـدون نتيجـة وفق 
القواعـد الرشعيـة ) نظـام املرافعات الرشعية م (١٢٨).   بحيث يكون مسـؤوالً مسـؤولية مدنية 

عقدية عـن هـذه املرصوفات. 
املطلب الثاين

موقف الفقه من حق اخلبري يف االستعفاء من املهمة 
اخلبـري أجـري؛ ألنـه يأخـذ أجرة عـىل عمله وخربتـه، وقد نـص الفقهـاء عىل أن عقـد اإلجازة 

الزم مـن الطرفني.
فاألصـل أن اخلبـري ملـزم بـأداء مهمته، لكن يرد عـىل هذا األصل اسـتثناء اسـتثناه ويل األمر، 

حيـث أعطـى اخلبري حق االسـتعفاء من مهمتـه برشطني:
أالَّ يكون اخلبري تابعاً للمحكمة.   - ١

أن يتقـدم اخلبـري بطلب االسـتعفاء مـن املهمة خـالل األيام الثالثـة التالية لتسـلمه قرار   - ٢
ندبه.

وإذا انتفى أحد هذين الرشطني أو كالمها، بقيت اخلربة عىل أصل اإللزام.   
واخلبري عندما يتقدم بطلب االستعفاء، ال خيلو أمره من حالتني :

األوىل: أن يكـون عاجـزاً عـن أداء املهمة، بسـبب خروج موضـوع اخلربة عن قدراتـه العلمية 
أو الفنيـة، أو بسـبب ظروفه الصحية، أو لغري ذلك من األسـباب. فحينئذ ينفسـخ عقد اسـتئجار 
اخلبـري، لعـدم القـدرة عىل اسـتيفاء املعقود عليـه، وهو موضوع اخلـربة، حيث اشـرتط الفقهاء يف 
اإلجـارة القـدرة عـىل تسـليم املعقـود عليـه، وإن مل يتحقق هـذا الـرشط مل تصح اإلجارة، سـواء 

كان اخلبري تابعـاً للمحكمة أم ال. 
الثـاين: أن يكـون اخلبـري قـادراً عـىل أداء املهمة، ولكنـه ال يرغـب يف أدائها؛ ألي سـبب كان، 

فاألصـل أن العقـد الزم، لكـن تُـرشع فيـه اإلقالة برضـا الطرفني.
املبحث الثالث: أجرة اخلبري

املطلب األول
املكلف بدفع أجرة اخلبري
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الفرع األول: املكلف بدفع أجرة اخلبري يف النظام
املقصـود بدفـع األجـرة هنـا: إيداعهـا يف صنـدوق املحكمـة، وليـس دفعهـا إىل اخلبـري؛ ألن 
اخلبـري - كـام سـيأيت -  ال يسـتحق األجـرة إال بعـد أداء مهمتـه، ويوضـح ذلـك نـص الالئحـة 
التنفيذيـة يف فقرهتـا اخلامسـة مـن املـادة الرابعة والعرشيـن بعد املائـة: (تودع السـلفة يف صندوق 
املحكمـة، ويأمـر القـايض برصف ما يسـتحقه اخلبري بعـد أدائه ملهمتـه )  الالئحـة التنفيذية لنظام 
املرافعـات الرشعيـة م (٥/١٢٤)، وفـرست الالئحـة املـراد بالسـلفة يف فقرهتا الرابعـة من نفس 
املـادة بقوهلـا: ( السـلفة هنـا هـي املبلـغ الـذي يقـدر القـايض أن تصـل إليـه مرصوفـات اخلبـري 

وأتعابـه ) الالئحـة التنفيذيـة لنظام املرافعـات الرشعيـة م (٤/١٢٤).
أمـا عن املكلـــف بدفـــع هـذه األجــــــرة، فقد نصـت املادة الرابعـة والعرشين بعـد املائة 
عـىل ذلـك، حيـث بينـت أن املحكمة حتـدد يف قـرار ندب  اخلبـــــري عدة أمـور، منها: ( السـلفة 
التي تودَع حلسـاب مرصوفـات اخلبري وأتعابــــــه، واخلصم املكلف بإيداعهـا ) نظام املرافعات 
لت  الرشعيـة م (١٢٤)، فهـذا النـص يبـني أن املكلـف بدفـع األجـرة هـو أحـد اخلصـوم، وخوَّ

املـادة السـابقة تعيينـه للمحكمة التـي أصدرت قـرار الندب. 
لكـن مل يبـني النظـام وال الالئحـة األمـور التـي عـىل أساسـها يُعـنيَّ اخلصـم املكلـف بدفـع 

األجـرة، وأر رضورة بيـان ذلـك؛ لتنضبـط األمـور. 
وقـد يسـعى اخلصـم املكلـف بدفـع األجـرة إىل اإلرضار بخصمـه، بـأن يتأخـر أو يمتنع عن 
دفعهـا، وبالتـايل تتأخـر إجـراءات التقـايض، فعاجلـت املـادة اخلامسـة والعـرشون ذلـك بقوهلا: 
( إذا مل يـودع اخلصـم املبلـغ املكلـف بإيداعـه يف األجـل الـذي عينتـه املحكمـة، جـاز للخصـم 
كم لـه يف الرجوع عـىل خصمه، وإذا  اآلخـر أن يقـوم بإيـداع هذا املبلـغ دون إخالل بحقـه إذا حُ
مل يـودع املبلـغ أي اخلصمـني، وكان الفصـل يف القضيـة يتوقف عىل قـرار اخلـربة، فللمحكمة أن 
تقــــــرر إيقـاف الدعـو حتـى إيـداع املبلـغ )  نظـام املرافعـات الرشعيـة م (١٢٥).  وإيقاف 
الدعـو هنـا أمـر منتقـد، السـيام إذا كان أحـد اخلصـوم فقـرياً، حيث يـؤدي ذلـك إىل تأخري أو 
منـع إيصال احلق إىل مسـتحقه، وقـــــد يـؤدي إىل امتناع الفقـري عن املطالبة بحقـه، وكان األوىل 

تكفـل املحكمـة بدفـع األجـرة من بيـت املال. 
هـل املحكمة اخلصم  وأضافـت الالئحـة التنفيذيـة يف فقرهتا األوىل مـن نفس املـادة اآليت: ( متُ
مـدة مخسـة أيـام إليـداع السـلفة قبـل اختـاذ اإلجـراء بنقـل اإليـداع إىل اخلصـم اآلخـر، ويمهل 
املـدة نفسـها قبـل إيقاف الدعـو ) الالئحـة التنفيذية لنظـام املرافعات الرشعيـة، م (١/١٢٥). 
وأضافـت الالئحـة يف فقرهتـا الثانيـة من نفس املـادة أن: (قـرار إيقـاف الدعو عند عـدم إيداع 
املبلـغ مـن طـريف الدعـو يصدره القـايض بقرار مسـبَّب، وخيضـع لتعليـامت التمييـز ) الالئحة 



اخلبري ندبه ومسؤولياته وحقوقه - ١٩

١٢٥

التنفيذيـة لنظـام املرافعات الرشعيـة م(٢/١٢٥).
الفرع الثاين: موقف الفقه من املكلف بدفع أجرة اخلبري

ـل املـاوردي القـول يف أجـرة القائـف - ويُقـاس عليـه غـريه من اخلـرباء كام سـبق حيث  فصَّ
قال: 

ِـدْ هبـا متطوعاً، جـاز أن يُعطـى عليهـا رزقاً من  ( إذا طلـب القائـف عـىل قيافتـه أجـراً، ومل جيَ
بيـت املـال ،. ..، سـواء أحلقـه بواحـد منهـام - أي اخلصمـني - أو أشـكل عليه فلـم يلحقه، فإن 
تعـذر رزقـه من بيت املـال كانت أجرتـــــه عـىل املتنازعـني فيه، فإن أحلقـه بأحدمها اسـتحقها، 
وفيمـن جيـب عليـه وجهـان: أحدمهـا: أهنا جتب عـىل من أُحلق بـه الولـد دون من نُفـي عنه، ألنه 
مسـتأجر للحـوق دون النفـي. والوجـه الثاين: جيـب عليهـام، ألن العمل مشـرتك يف حقهام، وهو 
يف حـق مـن نُفـي عنـه كهـو يف حق من أُحلـق بـه.  وإن مل يُلحـق بواحد منهـام، فإن كان إلشـكاله 
عليـه مل يسـتحق األجـرة؛ ألنـه مل يُوجـد منـه العمـل، وإن كان لتكافـؤ االشـتباه ففي اسـتحقاق 

وجهان:  األجـرة 
أحدمها: يستحقها إذا قيل إنه لو أخذ منهام كان تغليباً بوجود العمل منه.

والوجـه الثـاين: ال يسـتحقها إذا قيـل إنـه لـو أحلقـه بأحدمهـا اختص بالتـزام اآلخـر، تعليالً 
باإلحلاق.  

فـكالم املـاوردي يـدل عـىل أن أجـرة اخلبري يف األصل مـن بيت املـال، لكـن إذا مل يمكن فعىل 
اخلصمـني، وهنـا مل يمكـن دفع األجـرة من بيت املـال؛ ألن ويل األمر مل يسـمح بذلـك، بل جعل 

الدفع عـىل اخلصمني. 
لكـن أي اخلصمـني املختـص بالدفـع ؟ النظـام جعـل حتديد ذلـك للقايض، ونـص املاوردي 

يفصل عىل حسـب األحـوال املذكـورة كاآليت:
إن قـرر اخلبـري رأيـاً يف موضوع اخلـربة لصالح أحد اخلصمني، اسـتحق األجـرة، وفيمن جيب 

عليه دفعهـا وجهان:
األول: أهنا جتب عىل من كان تقرير اخلبري يف صاحله؛ ألنه مستأجر لذلك. 

الثاين: أهنا جتب عليهام معاً؛ ألن العمل مشرتك يف حقهام. 
وإن مل يقـرر رأيـاً يف موضـوع اخلـربة لصالـح أحـد اخلصمـني، فـإن كان إلشـكاله عليـه مل 
يسـتحق األجـرة؛ ألنه مل يوجد منـه العمل، وإن كان لتكافؤ اسـتحقاق اخلصمني ففي اسـتحقاق 

وجهان : األجـرة 
األول: يستحقها إذا قيل إنه لو أخذ منهام كان تغليباً بوجود العمل منه. 
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والوجه الثاين: ال يستحقها إذا قيل إنه لو قرر رأياً لصالح أحدمها اختص بالتزام اآلخر. 
املطلب الثاين

كيفية تقدير أجرة اخلبري
الفرع األول: كيفية تقدير أجرة اخلبري يف النظام

نصـت املـادة اخلامسـة والثالثـون بعد املائـة عـىل اآليت: ( تُقدر أتعـاب اخلـرباء ومرصوفاهتم 
وفقـاً لالئحـة يصدرهـا وزيـر العـدل نظـام املرافعـات الرشعيـة م (١٣٥)، وقـد بينـت الالئحة 

ذلـك بإحـد طريقتني: 
تقدر أتعاب اخلبري وطريقة دفعها باتفاق بني اخلبري واخلصوم.    -١

إذا مل حيصـل اتفـاق، أو كان االتفـاق خمتلفـاً فيه، أو باطـالً، قدرها القـايض ناظر القضية    -٢
بنـاءً عـىل طلب اخلبـري، أو اخلصـوم، أو أحدمها) الالئحـة التنفيذية لنظـام املرافعـات الرشعية م 

(١/١٣٥-٢)، وأضافـت الالئحـة الفقرتـني اآلتيتـني يف حالة تقدير القـايض لألجرة: 
(يكـون تقديـر أتعـاب اخلبري بام يتناسـب مـع اجلهد الـذي بذله اخلبـري والنفع الـذي عاد عىل 
اخلصـوم أو أحدمهـا، واخلـربة املبذولـة. وما يقـرره القايض من األتعـاب يكون ملزمـاً للخصوم 

واخلبـري) الالئحة التنفيذيـة لنظام املرافعات الرشعيـة  م(٣/١٣٥-٤). 
الفرع الثاين: موقف الفقه من كيفية تقدير أجرة اخلبري 

قـال الشـافعي: (ينبغـي أن يُعطى أجور القسـام مـن بيت املال، وال يأخـــــذون مـن الناس 
ـام وبني من طلب القسـم،  يلِّ بني القسَّ ام، فـإن مل يُعطـــــوه خُ ـام حـكَّ شيـــــــــــئاً، ألن القسَّ
واسـتأجروهم بام شـاؤوا، قل أو كــــــثر)، والقاسـم يُقاس عليه غريه من اخلــــــرباء، بجامع 

 . كــــــلٍّ يف  اخلربة 
وإن مل يمكـن ذلـك، كأن اختلـف اخلصـوم مـع اخلبـري حـول األجـرة، فحينئذ يكـون احلكم 

للقـايض، ( فيقدرهـا القـايض بأجـرة املثـل )، وهـذا كلـه موافق ملـا سـبق يف النظام. 
املطلب الثالث

وقت دفع أجرة اخلبري
الفرع األول: وقت دفع أجرة اخلبري يف النظام:

املقصـود دفعهـا إىل صنـدوق املحكمـة، وقـد نصـت املـادة الرابعـة والعـرشون بعـد املائـة 
عـىل العنـارص التـي حيوهيا قرار نـدب اخلبـري، ومنهــــــا: ( األجـــــل املحدد لإليـداع ) نظام 
املرافعات الرشعية، م (١٢٤)  أي إليــــــداع األجرة يف صنــــدوق املحكمة، لكن هذا األجل 
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البـد أن يكـون قبـل دعوة اخلبـري ألداء مهمتـه، بدليـــــل مـا ورد يف املـادة السـابعة والعرشين 
بعـد املائـة: ( خـالل األيـام الثالثـة التاليـة إليــــــداع املبلـغ، تدعـو املحكمـة اخلبـري وتبني له 

مهمتـــــه وفقـاً ملنطـوق قـرار الندب) نظـام املرافعـات الرشعيـة، م (١٢٧).
الفرع الثاين: موقف الفقه من وقت دفع أجرة اخلبري:

النظام فرق بني إيداع األجرة يف صندوق املحكمة، ودفعها إىل اخلبري. 
بينـام الفقهـــاء مل يفرقـوا بـني األمريـن بل جعلـوا توقيتـاً واحداً السـتحقاق اخلبـري لألجرة.  
ربـام لعـدم وجـود املحكمـة املنظمة املتكاملـة كـام يف الوقت احلارض مـن جهـة، وألن األصل أن 

دفـع األجـرة مـن بيت املـال كـام سـبق يف كالم الشـافعي، واملـاوردي - رمحهام اهللا. 
والشـك أن التفريـق بـني األمريـن وإلـزام اخلصـوم بإيـداع املبلغ قبل بـدء اخلبـري يف مهمته، 
فيـه مصلحـة للخبري؛ بحفـظ حقه، فهـو إجراء تنظيمـي أمر به ويل األمـر حتقيقـاً ملصلحة اخلبري، 

ودفعـاً للمفسـدة عنه، فـال أر مانعـاً من ذلك. 
املطلب الرابع

وقت استحقاق اخلبري لألجرة
الفرع األول: وقت استحقاق اخلبري لألجرة يف النظام:

بينـت الالئحـة يف فقرهتـا اخلامسـة، مـن املـادة الرابعـة والعرشيـن بعـد املائـة ذلـك بقوهلا: ( 
يأمـر القـايض بـرصف ما يسـتحقه اخلبـري بعد أدائـه ملهمتـه ) الالئحـة التنفيذية لنظـام املرافعات 
الرشعيـة، م (٥/١٢٤)، فكـام حـرص النظـام عـىل حفـظ حق اخلبـري بإيـداع املبلـغ يف صندوق 
املحكمـة قبـل أداء مهمتـه، كذلـك حـرص النظـام عـىل حفظ حـق اخلصوم، بـأال يُعطـى اخلبري 

أجرتـه إال بعـد أداء مهمته. 
الفرع الثاين: موقف الفقه من وقت استحقاق اخلبري لألجرة:

تقـدم كالم املـاوردي - رمحـه اهللا -  وفيه أنـه ربط اسـتحقاق اخلبري ألجرته، بوجـود العمل، 
وهـذا مطابـق ملـا سـبق يف النظـام، ويؤيـد هـذا أن اخلبـري أجـري، وإجارتـه عـىل عمل، وقـد قرر 

الفقهـاء أن مـن اسـتؤجر لعمـل معلوم اسـتحق األجـر عند إيفـاء العمـل، واهللا أعلم. 
تم التلخيص بحمد اهللا تعاىل

وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين.
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دعو اإلعسار يف الفقه والنظام السعودي
بحث تكمييل مقدم لنيل درجة املاجستري يف السياسة الرشعية

إعداد الطالب:
عبدالرحيم بن إبراهيم املحيذيف

إرشاف:
د. نارص بن حممد اجلوفان

 (١٤٢٩هـ) 
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خطة البحث:
يشـتمل هـذا البحـث عـىل مقدمة ومتهيـد وفصلـني وخامتـة وفهـارس للنصـوص واألعالم 

واملوضوعـات، ويتنـاول الفصـل مباحـث، واملباحـث مطالـب، واملطلـب مسـائل أحيانا.
املقدمـة:  وفيهـا أمهيـة املوضـوع، وأسـباب اختيـاره، والدراسـات السـابقة، ومنهجـي يف 

البحـث، وخطـة البحـث 
 التمهيد:  وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول:  تعريف اإلعسار يف اللغة واالصطالح. 
املطلب األول:  تعريف اإلعسار يف اللغة.
املطلب الثاين:  تعريف اإلعسار يف الفقه.

املطلب األول:  تعريف اإلعسار يف النظام.
املبحث الثاين: التمييز بني اإلعسار وبني ما يشتبه به.

املطلب األول: التمييز بني اإلعسار واإلفالس.   
املطلب الثاين: التمييز بني اإلعسار وعدم املالءة.

املطلب الثالث: التمييز بني اإلعسار واملدين املامطل.       
املبحث الثالث: املعامالت حمل اإلعسار.

املطلب األول: املعامالت املالية.  
املطلب الثاين: املعامالت غري املالية.

الفصل األول: دعو اإلعسار وإثباته: وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول: أحوال مدعي اإلعسار.

املبحث الثاين: دعو اإلعسار االحتيالية.
املبحث الثالث: طرق إثبات اإلعسار:

املطلب األول: إثباته باإلقرار.

املطلب الثاين: إثباته بالشهادة.

املطلب الثالث: إثباته باليمني.
املطلب الرابع: إثباته بالقرائن القضائية.

املطلب اخلامس: الكتابة للجهات املختصة، وسؤال الغرماء عن حاله.
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الفصل الثاين: اآلثار املرتتبة عىل حكم اإلعسار وإلغائه : وفيه مبحثان:
املبحث األول: آثار احلكم يف دعو اإلعسار:

املطلب األول: حبس مدعي اإلعسار.
املطلب الثاين: تقسيم أمواله بني الدائنني.
املطلب الثالث: نرش احلكم يف الصحف.

املطلب الرابع : جتديد صك اإلعسار.
املبحث الثاين: إلغاء حكم اإلعسار:

املطلب األول : من له احلق بإلغاء حكم اإلعسار.
املطلب الثاين: أسباب زوال صفة اإلعسار.

اخلامتة:  وفيها أذكر ما أتوصل إليه من نتائج بعد البحث واملقارنة، وما أراه من توصيات.
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التمهيد
املطلب األول

تعريف اإلعسار يف اللغة
اإلعسـار مصـدر مـن الفعـل أعـرس أي ضـاق وافتقـر، وهـو ضـد اليسـار، والعـرسة اسـم 

املصـدر.
والعـرسة قلـة ذات اليـد، وكذلك اإلعسـار. قال ابـن فارس: «والعني والسـني والـراء أصل 

صحيـح واحـد يدل عـىل صعوبة وشـده، فالعرس نقيـض اليـرس، واإلقالل أيضـاً عرسة..». 
املطلب الثاين

تعريف اإلعسار يف الفقه
تنـاول الفقهـاء موضوع اإلعسـار بعبـارات ختتلف بحسـب ورودها يف أبواب الفقـه املختلفة 

كاإلعسـار بالنفقـة أو باملهر يف كتاب النكاح، أو اإلعسـار بالديـن يف املعامالت.
كـام أن الفقهـاء ال يعرفـون بلفـظ اإلعسـار يف مجيـع األبواب بـل يكتفـون أحيانـاً بلفظ عدم 

القـدرة، أو الفقـري، أو املسـكني وغريهـا، وهو حقيقة اإلعسـار. 
وألجـل ذلـك مل أقف عىل حد دقيق لإلعسـار عندهـم، وإنام اكتفـوا بإيراد بعـض التعريفات 
العامـة للمعـرس، ولعـل مرد ذلـك لشـهرته عندهـم، أو العتنائهم بإيـراد معنى مقـارب له وهو 

اإلفالس. 
فاملعرس عند احلنفية : (من عدم املال أصال).

وعند املالكية : هو (الذي ليس عنده ما يباع).
وأورد الشافعية له تعريفات منها : (من ال يملك شيئا من املال).

(الذي ال يملك زيادة عىل كفاية يوم وليله)، (من ليس عنده فاضل عام يرتك للمفلس).
وعند احلنابلة : (من ال يشء له وال يقدر عىل يشء).

وبتمعـن هـذه التعريفـات نـر أن معظمهـا غـري دقيق، فتعريـف احلنفيـة واملالكيـة وكذلك 
تعريـف الشـافعية واحلنابلـة األوالن غـري جامعـة، وعليـه اخـرتت تعريفـا للمعـرس أر أنه هو 
األنسـب يف حـد املعـرس بالديـن. فاملعـرس هـو:  ( املديـن الـذي ال يملـك فاضال عـن حاجته).

املطلب الثالث
تعريف اإلعسار يف النظام
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تطـرق نظـام املرافعـات الرشعيـة السـعودي  ولوائحـه التنفيذيـة، ومـرشوع نظـام التنفيـذ 
لبعـض إجـراءات إثبـات اإلعسـار وأحكامـه، ولكنهـا مل تنـص عـىل تعريـف لإلعسـار.  

ويمكـن اسـتنباط تعريـف لإلعسـار يف النظـام السـعودي مـن خـالل االطـالع عـىل هـذه 
األنظمـة بأنـه: (مـا يطبـق يف حـق املديـن غـري التاجـر، لعجـزه عـن سـداد ديونـه احلالـة ).

وبالرجوع لكتب القانون أجد أهنم يقسمون اإلعسار إىل قسمني:
إعسار فعيل:  وهـــــو عدم كفاية أمــــــــوال املدين للوفـــــاء بديونه احلالة واملؤجلة.

وإعسار قانوين:  وهو عدم كفاية أمـــــوال املدين للوفاء بديونه املستحقة األداء.
الفقـه  يف  اإلعسـار  لتعريـف  املوافـق  وهـو  الثـاين  بالقسـم  فيأخـذ  السـعودي  النظـام  أمـا 

اإلسـالمي.
ومـن هـذا التقسـيم يتضـح لنـا أن اإلعسـار القانـوين أشـد اسـتغراقاً بالديـن مـن اإلعسـار 

لفعيل. ا
املبحث الثاين: التمييز بني اإلعسار وبني ما يشبه به

املطلب األول
التمييز بني اإلعسار واإلفالس

قبـل أن أميـز الفـرق بـني اإلعسـار واإلفـالس حيسـن يب أن أبـني مفهـوم  اإلفـالس يف اللغة 
والنظام.  والفقـه 

تعريف اإلفالس: 
اإلفالس يف الفقه: مجهور الفقهاء  يعرفون املفلس: (من عليه ديون حالة زائدة عىل ماله).

اإلفـالس يف النظـام: جـاء يف نظام املحكمـة التجاريـة تعريف املفلـس بأنه:  (من اسـتغرقت 
الديـون مجيـع أموالـه فعجز عـن تأديتهـا). وهـذا التعريف مقـارب لتعريـف الفقهـاء للمفلس، 
ويتفـق أيضـاً مـع تعريـف املعـرس يف القوانـني املدنيـة احلديثـة. يف حـني ذهـب أغلـب واضعـي 
القوانـني التجاريـة احلديثـة إىل اعتبـار التاجر مفلسـاً متى توقف عـن الوفاء بدين عليـه يف امليعاد 
املحـدد. ولذلـك فـال اعتبار عندهـم لكون التاجـر املدين معـرساً بالفعل حـال كـون ديونه أكثر 

من موجوداتـه أم ال.
* التمييز بني اإلعسار واإلفالس يف الفقه اإلسالمي:

تبـني لنـا ممـا سـبق مفهوم اإلفـالس، وبـام أن أقرب األحـكام لإلعسـار اإلفالس فسـأوضح 
فيـام ييل أهـم الفـروق بينهام: 
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١ – إذا ثبـت إعسـار املديـن فإنـه ينظـر إىل حني يسـاره، أمـا يف حالة إفـالس املديـن فإنه يباع 
مـا يملـك ويقسـم ثمنه عـىل غرمائه، ويرجـع الدائن يف عـني ماله، ويكـون الباقـي للمفلس.

٢ –  اإلفـــالس ال ينفـك عـن ديـن، أمـا اإلعسـار فإنه قـد يكون عـن دين أو عـن قلة ذات 
 . يد

٣ – أنـه ينبنـي عـىل اإلفـالس منـع املديـن مـن التـرصف يف مالـه، واحلجـر عليـه، وشـهرته 
بصفـة اإلفـالس، وأمـا اإلعسـار بخـالف ذلـك، إذ ال يمنـع املعرس مـن االكتسـاب ليحصل ما 

يسـد بـه دينه.
عـىل  وتوزيعهـا  موجوداتـه  وتصفيـة  املديـن  أمـوال  بيـع  التفليـس  عـىل  ينبنـي  أنـه   –  ٤
الغرمــــــــاء، وأمـا اإلعســــــار فليـس كذلـك إذ األصل ان املعـرس ليس لديه مـا يباع، وإذا 
وجـد لديـه مال فاضل عن حاجتــــــه الرضوريــــــه فإنه يقسـم بـني غرمائــــــه باملحاصة.
* التمييـز بـني اإلعسـار املـدين واإلفالس التجـاري يف النظـام السـعودي واألنظمـة املقارنة 

:األخر
اختلفـت الترشيعـات املنظمـة حلقـوق الدائنـني، حيـث نجـد أن بعضهـا مجـع بـني اإلفالس 
واإلعسـار باعتبـاره شـيئاً واحـداً وجعلـت لكليهـام أحكامـاً موحـدة فتجعـل املديـن املعـرس 
التاجـر وغـري التاجـر خاضعـاً لنظـام واحـد الصـادر باملرسـوم امللكـي رقـم (م/٢١) وتاريـخ 
١٤٢١/٥/٢٠هــ، وبعـض الترشيعـات وهـو املعمـول به عندنـا يف اململكـة العربية السـعودية 
فرقـت يف تنظيمهـا بني اإلعسـار املدين واإلفـالس التجاري ووضعـت لكل واحد منهـام أحكاماً 
متعلقـة بـه ونظاماً خاصـاً لـه، وكال النظامني يعدان وسـيلة إلجبـار املدين عىل السـداد وهيدفان 
إىل تصفيـة أمـوال املديـن لتوزيعهـا عـىل الدائنني حسـب حصـة كل منهـم، ويفرتقـان يف اآليت: 

١ – اإلعسـار نظـام خـاص باملدينـني غـري التجـار وينظمـه النظـام املـدين املتمثـل يف نظـام 
املرافعـات الرشعيـة السـعودي ولوائحـه التنظيميـة وينظـر يف املحاكـم الرشعية بقسـميها العامة 
أو اجلزئيـة، أمـا اإلفـالس فهـو نظـام خـاص بالتجـار وينظمه النظـام التجـاري املتمثـل يف نظام 
املحكمـة التجاريـة يف اململكـة العربيـة السـعودية  الصـادر باملرسـوم امللكي رقـم م/٣٢ وتاريخ 

١٣٥٠/١/١٥هــ وتنظـر الدعـاو املتعلقـة باإلفـالس يف ديـوان املظامل.
٢ – ال يوجـد يف اإلعسـار املـدين تصفيـة مجاعيـة يقـوم هبـا ممثـل الدائنـني كـام يف اإلفـالس 
التجـاري، بـل ينظـر أمـر التنفيـذ عىل أمـوال املديـن إىل إجـراءات فردية يقـوم هبـا كل دائن عىل 

. حده
٣ – جيـوز للمحكمـة التجاريـة شـهر إفـالس املدين مهـام بلغ من اليسـار إذا توقـف عن دفع 
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ديـن مسـتحق األداء، بخـالف اإلعسـار فال يشـهر إال إذا مل تف أمـوال املدين بسـداد ديونه. 
املطلب الثاين

التمييز بني اإلعسار وعدم املالءة
املالءة يف االصطالح: هي الغنى واليسار.

التمييز بني اإلعسار وعدم املالءة: 
اإلعسـار عنـد الفقهـاء ضـد املـالءة، فدائـام ما نجـد أهنم يعـربون بـ:مديـن معـرس، أومدين 

ميلء.  
فاإلعسـار مـن األلفـاظ ذات الصلـة بعـدم املالءة، ومثـال ذلك: ما جـاء  عند احلنابلـة يف أثر 

.«...– املــالءة يف أخــذ املشـفوع قوهلم«فإن مل يكن مليئاً – بـأن كان معرساً
املطلب الثالث:

التمييز بني اإلعسار واملدين املامطل
 تعريف املدين املامطل:

: (منع قضاء مـا اسـتحق أداؤه) ( تأخري قضاء  ويف االصطـالح: عـرف بتعريفـات كثرية منهـاً
 .( الدين 

: التمييز بني املدين املعرس واملدين املامطل:  ثانياً
يشـرتك املديـن املعـرس واملدين املامطـل يف أن كليهام مل يـوف صاحب احلق حقـه، ويتبني بينهام 

بعـض الفروق وهـي كام ييل: 
١ – املديـن املعـرس ال يسـتحق العقوبـة إذا ماطل بالديـن، ويمهل حتى يـورس ويطلب الرزق 
لنفسـه وعيالـه، أمـا املديـن املامطـل فإنـه متى مـا امتنع عـن أداء الديـن الـذي يف ذمتـه كان ظاملاً 
للدائـن مسـتحقاً للعقوبـة، حلديـث النبـي -صـىل اهللا عليـه وسـلم- : (يل الواجـد حيـل عرضـه 

وعقوبتـه) أخرجـه البخاري.
احلقـوق  عـن  العجـز  يف  اإلعسـار  لفـظ  اسـتعامل  الفقهـاء  عنـد  الغالـب   –  ٢
املاليـة التـي أوجبهـا اهللا – سـبحانه – عـىل عبـاده كالـزكاة واحلـج ونحـو ذلـك، أما لفـظ املدين 

املامطـل فإنـه ال يسـتعمل إال يف حقـوق العبـاد املالية.
والضابـط املهـم يف التفريـق بـني املعـرس واملدين املامطل هـو: أن املديـن املعرس ال يكـون ماله 
زائـد عـن حوائجـه األصليـة بـام يفـي بدينه نقـداً أو عينـاً قـرار جممع الفقـه اإلسـالمي يف دورته 
السـابعة بجـدة يف اململكـة العربيـة السـعودية، تاريـخ ١٢/٧ ذي القعـدة ١٤١٢هــ، قـرار رقم 
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٥١ (٦/٢). بخـالف املديـن املامطـل فـإن مالـه يكون زائـدا عن حوائجـه األصليـة ويمتنع عن 
الوفاء. 

املبحث الثالث: املعامالت حمل اإلعسار
املطلب األول

املعامالت املالية
املعامـالت املاليـة حمل اإلعسـار هـي التي يكـون الدين الذي لـزم مدعي اإلعسـار بدل مال، 
أو مـا يعـرب عنـه بعـض الفقهـاء : (عىل سـبيل املعاوضة) بـأن يكون عوضـاً عن مال، ومـن أمثلة 

ذلـك: البيع – القرض – السـلم. 
املطلب الثاين

املعامالت غري املالية
قد قسم الفقهاء هذه احلالة إىل صورتني: 

الصورة األوىل: أن يكون هذا الدين لزمه باختياره، وهلذه الصورة عدة أمثلة:
١ – املهر         ٢ – الكفالة       ٣ – عوض اخللع       ٤ – الضامن 

الصورة الثانية: 
أن يكون هذا الدين لزمه بغري اختياره :
وهلذه الصورة عدة أمثلة عند الفقهاء: 

١ – النفقـــــــة عىل القريب أو عىل الزوجـــــة      ٢ – أرش جناية خطأ
 ٣ –  قيمة متلف                                                              ٤ – الصلح عن دم  

- املعامالت املالية حمل اإلعسار يف النظام السعودي: 
وتاريـخ  (م/٢١)  رقـم  امللكـي  باملرسـوم  الصـادر  الرشعيـة  املرافعـات  نظـام  يتطـرق  مل 
١٤٢١/٥/٢٠هــ ولوائحـه التنفيذيـة والتعاميـم الوزاريـة ملـا يتعلـق باملعامـالت املاليـة حمـل 

اإلعسـار.
العدديـن (١٤٦٢٤–  يف  اليوميـة  الريـاض  صحيفـة  يف  نـرش  التنفيـذ  نظـام  مـرشوع  يف  أمـا 
١٤٦٢٥) بتاريـخ ٥– ١٤٢٩/٧/٦هـ، ووافق عليه جملس الشـور بتاريـخ ١٤٢٩/٦/٣٠هـ  
ق بـيشء من التفصيـل بجهات نشـوء الدين يف ذمـة املدين مـا يتعلق باملعامـالت املالية  فقـد تطـرَّ

التالية:      املـواد  يف 
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إذا نشـأ الديـن بسـبب معاملـة ماليـة وادعـى املديـن اإلعسـار وكانت أمـوال املديـن كثرية؛ 
فعـىل قـايض التنفيـذ – بموجـب حكـم يصـدره اسـتظهار حالـه باحلبـس مـدة ال تتجاوز سـبع 
سـنوات. املـادة (٨٢) فقرة (١/أ).   إذا نشـأ الدين بسـبب معاملـة مالية وادعى املدين اإلعسـار 
وكانـت أمـوال الديـن قليلـة فيجوز لقـايض التنفيـذ – بموجب حكم يصـدره – اسـتظهار حاله 
باحلبـس بمـدة التتجاوز سـنة. املـادة (٨٢) فقرة (١/ب). حتـدد الالئحة كثري مـال الدين وقليله  

املـادة (٨٢) فقرة (٣).
- املعامالت غري املالية حمل اإلعسار يف النظام السعودي: 

مل يتطـرق نظـام املرافعـات الرشعيـة السـعودي وال لوائحـه التنفيذيـة وال التعاميـم الوزارية 
لـيشء مـن ذلك. 

أما يف مرشوع نظام التنفيذ، فنص عىل: 
إذا نشـأ الديـن عن غـري معاملة ماليـة، وادعى املدين اإلعسـار؛ يثبـت قايض التنفيذ إعسـاره 
بعـد سـامع بينتـه، فإن مل يكـن له بينة أمـر القايض بيمني االسـتظهار وأثبت إعسـاره  املـادة (٨٢) 

        .(٣) فقرة 
 فبينـت هـذه املـادة حالـة نشـوء الديـن عـن غـري معاملـة ماليـة، فيثبـت القـايض إعسـاره 
بعـد سـامعه لبينتـه، فـإن مل تكـن لـه بينة، فـإن عـىل القـايض أن يسـتظهر حالـه بيمني االسـترباء 
أو االسـتظهار( هـي يمـني يؤدهيـا اخلصـم مـع بينتـه الكاملة بنـاءا عىل طلـب القايض مـن تلقاء 
نفسـه أو طلـب اخلصـم وتوصيفهـا مـن القـايض وذلـك لدفـع ريبـة أو شـبهة وشـك ونحوه.) 

إعسـاره.  ويثبت 
واملالحـظ يف هـذه املـادة أن فيها ختفيفـاً للمعرس إذا كان نشـوء دينـه عن غري معاملـة مالية يف 
اسـتظهار مالـه وإثبات إعسـاره، وهـذا موافق ملا عليـه مجهور الفقهـاء فقال به احلنفية والشـافعية 

وروايـة عنـد احلنابلـة، وهو الـذي عليه العمـل عند الكثري مـن القضاة.
فبالتفريـق بـني املعامـالت املاليـة وغـري املاليـة حمـل اإلعسـار ومـا يرتتـب عـىل كل منهم من 
طلـب لبينة اإلعسـار واسـتظهار حلالـه، إزالة لكثري مـن اإلشـكال احلاصل يف املحاكـم الرشعية 

و تقريـب لوجهـات النظـر بني القضـاة يف هـذا املوضوع. 
الفصل األول

دعو اإلعسار وإثباته
املبحث األول: أحوال مدعي اإلعسار
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القسم األول:  أن يدعي املدين اإلعسار ويصدق الدائن دعواه : 
اتفـق الفقهـاء عـىل أن مـن ادعـى اإلعسـار وصدقـه الدائن فإنـه ال حيبـس، بل جيـب إنظاره 
إىل ميـرسة ؛ لقـول النبـي -صـىل اهللا عليـه وسـلم- لغرماء الـذي كثر دينـه : (خذوا مـا وجدتم، 
ليـس لكـم إال ذلك) أخرجه مسـلم، وألن احلبـس إما أن يكـون إلثبات عرستـه أو لقضاء دينه، 

وعرستـه ثابتـة بإقـرار خصمـه والقضاء متعـذر فال فائـدة يف احلبس.
القسم الثاين: أن ينكر الدائن دعو عرس املدين:

إذا أنكر الدائن عرس املدين فمدعي اإلعسار يف هذا القسم ال خيلو من ثالث حاالت: 
احلالـة األوىل: أن يكـون معلـوم املـالء: بـأن يكـون ظاهـر اليرس وله أمـوال ظاهـرة معروفة، 
وأحلـق بـه املالكيـة مـن يأخـذ أمـوال النـاس للتجـارة ويدعـي ذهاهبـا ومل يظهـر مـا يصدقه من 

رسقة. أو  احـرتاق 
حكمـه: القـول قـول الدائـن، وله حبسـه حتى يربأ مـن الدين بـأداء أو إبـراء أو حوالـة، فإن 

ادعـى التلـف فعليـه البينة باتفـاق العلامء. 
الدليل : قوله -صىل اهللا عليه وسلم- : (يل الواجد حيل عرضه وعقوبته) أخرجه البخاري. 

وهنا مسألة وهي: هل للحاكم بيع ما ظهر من أمواله إذا امتنع من بيعها بنفسه؟
يف هذه املسألة ثالثة أقوال: 

القول األول: ليس للحاكم أن يبيع بال إذنه، بل يضيق عليه باحلبس والرضب حتى يبيع.
وهذا مذهب احلنفية، واملالكية، ووجه عند احلنابلة.

القول الثاين: إذا احتاج احلاكم إىل بيع ماله يف قضاء دينه باعه وقىض دينه.
هذا مذهب احلنابلة.

الدليـل: ألن النبـي -صـىل اهللا عليـه وسـلم- حجـر عـىل معـاذ أخرجـه البيهقـي يف السـنن 
الكـرب وأخرجـه الدارقطنـي. قـال عنه األلبـاين يف إرواء الغليـل (ضعيف). وباع مالـه يف دينه.
القـول الثالـث: أن القـايض خمـري بـني بيـع مالـه وبـني إكراهـه عـىل البيـع، وهـذا مذهـب 

الشـافعية. 
الرتجيح : والراجح يف نظري هو القول الثاين – قول احلنابلة –.

احلالة الثانية: أن يكون مظنون املالء: 
 وهـو الـذي مل تعلـم مالءتـه ولكـن يظـن بـه املـالءة كمـن عرف لـه أصل مـال قبـل دعو 
اإلعسـار والغالـب بقـاؤه، أو مـا علم مـن ملبسـه أو مركبه أو مسـكنه ما يدل عـىل مالءته ونحو 
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ذلك. 
فاحلكم يف ذلك: 

القـول قـول الدائـن وله حبسـه إىل أن يـربأ من الديـن بـأداء أو إبـراء أو حوالة أو يقيـم البينة 
عـىل تلـف املال أو اإلعسـار أو يـأذن الدائـن يف إخراجه، وهذا قـول اجلمهور لكن عنـد املالكية: 
إن طلـب املديـن مهلـة أيـام معـدودة قدروهـا مـن اثنـني إىل مخسـة أيـام إلثبـات عـرسه أمهلـه 

القـايض ومل حيبسـه بـرشط أن حيـرض مـن يضمنه.
الدليل: ألن األصل بقاء ماله فيحبس حتى يعلم ذهابه. 

احلالة الثالثة: أن يكون جمهول احلال: 
كأن مل يعـرف ملدعـي اإلعسـار مـال سـو هـذا الديـن املطالـب بسـداده، أو عـرف لـه مال 
سـابق ويغلـب عـىل الظن ذهابه إمـا لقلته أو لبعـد عهده أو لغري ذلـك من قرائن األحـوال، فعىل 

القـايض أن ينظـر يف هـذا الديـن املطالـب بقضائه ألنـه ال خيلو مـن صورتني:
الصورة األوىل: أن يكون هذا الدين بدل مال كالبيع والقرض.

حكمه: اختلف الفقهاء يف هذه الصورة عىل قولني:
القـول األول: القـول قـول الدائـن وله حبسـه حتى يـربأ من الديـن أو يثبت إعسـاره أو يأذن 

الدائـن يف إخراجـه. هذا هـو املعتمد عند احلنفيـة  ومذهب املالكيـة، والشـافعية، واحلنابلة. 
التعليـل : ألن األصـل بقاء مـا بيده مما وقعـت عليه املعاوضـة، ومدعي خـالف األصل عليه 

البينـة، وللقايض حبسـه حتى يسـتظهر حاله.
القول الثاين: القول قول املدين بيمينه. وهو رواية عند احلنفية 

فإذا حلف املدين أنه معرس أخيل سبيله ومل حيبس حتى يثبت الدائن أنه مورس.
الرتجيح: الذي يظهر يل رجحان مذهب اجلمهور لقوة ما استدلوا به.

الصورة الثانية: أن يكون هذا الدين يف غري مقابلة مال. 
بأن يكون الدين حلقه يف غري معاوضة مالية، وهذه الصورة هلا حالتان:

احلالة األوىل: أن يلزمه هذا الدين باختياره كاملهر والكفالة وعوض اخللع.
حكمه: اختلف العلامء يف هذه احلالة عىل قولني: الراجح منهام. 

القـول األول: القـول قـول الدائـن وله حبسـه حتى يربأ مـن الديـن أو يثبت إعسـاره أويأذن 
الدائـن بإخراجه.

وهذا مذهب احلنفية يف املعتمد عندهم، وهو وجه عند الشافعية ، ورواية عند احلنابلة.
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التعليل: ألن التزامه بذلك دليل القدرة عىل األداء؛ إذ العاقل ال يلتزم ما ال قدرة له عليه.
احلالـة الثانيـة: أن يلزمـه هـذا الديـن بغـري اختيـاره كقيمـة متلـف وأرش جناية خطـأ ونفقة 

وزوجة. قريـب 
حكمه : اختلف العلامء يف هذه احلالة عىل قولني: الراجح منهام 

القـول األول: القـول قـول املديـن بيمينـه فإذا حلـف أنه معرس أخيل سـبيله ومل حيبـس إال إذا 
أثبـت الغريم عـرسه. وأخذ هبـذا القول احلنفيـة، والشـافعية  واحلنابلة.

التعليـل: ألن املديـن يف هـذه الصـورة بـاق عىل أصـل العرس إذمل يعرف له سـابق مـال وال ما 
يـدل عليـه، وألن احلبـس عقوبة وال ذنب لـه ليعاقب بـه، وللدائـن أن يثبت يرسه.

القسم الثالث: أن يدعي اإلعسار وال يعرف الدائن حاله:
إذا ادعـى املديـن اإلعسـار وقـرر الدائن أنـه ال يعلم حقيقة حـال املدين هل هـو معرس أم ال؟ 

وهـذا ال يتصور فيمـن علمت مالءته.
ففـي هـذا القسـم اتفقـوا – يف اجلملـة –  عـىل أن املديـن إن ادعى علـم الدائـن بحاله وطلب 
حتليفـه أنـه ال يعلـم عـرسه أو تلـف مالـه أجيـب إىل ذلك فـإن حلـف الدائـن بأنـه اليعلم عرس 
املديـن أو تلـف مالـه حبـس املديـن حتى يربأ مـن الديـن أو يثبت إعسـاره، فإن نـكل الدائن عن 

هـذه اليمـني ردت عـىل مدعي اإلعسـار فـإن حلـف مل حيبس وإن نـكل حبس.
املدعي يف دعو اإلعسار يف النظام السعودي:

مل يتطـرق نظام املرافعات الرشعية السـعودي ولوائحـه التنفيذية أو التعاميـم الوزارية املتعلقة 
باإلعسـار ألحوال مدعي اإلعسار.

 أمـا يف مـرشوع نظـام التنفيـذ فلم يتطـرق بالتفصيل ألحوال مدعي اإلعسـار، ولكن بشـكل 
عـام تطـرق يف عـدد مـن املـواد انظـر املـواد:  (٨٠– ٨١– ٨٢– ٨٣)  مـن مـرشوع نظـام التنفيذ  
إىل حـاالت نشـوء الديـن يف ذمـة مدعى اإلعسـار، واملرجـو مـن رشاح النظام تفصيـل القول يف 

مسـألة أحـوال مدعي اإلعسـار وتـدارك ذلك عنـد وضع لوائـح النظام.
املبحث الثاين: دعو اإلعسار االحتيالية
دعو اإلعسار االحتيالية عند الفقهاء:

بعـد البحـث والنظـر يف كتـب الفقهـاء املتقدمـني مل أجـد فيمـن تكلـم عـن دعو اإلعسـار 
مسـتقلة.  بصفة  االحتياليـة 

ولعـل مـرد ذلـك هـو بسـاطة احليـاة يف وقتهـم ولسـهولة الكشـف عـن أمـوال مـن ادعـى 
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.اإلعسـار، ولعـدم متـرس النـاس يف التحايـل واملامطلـة مـن جهـة أخـر
ولكـن بوجـه عـام تطـرق الفقهاء بشـكل مفصـل إىل احليـل، وقسـموها باعتبـار مرشوعيتها 

إىل:
(حيلٍ مرشوعة): وهي التي تتخذ للتخلص من املآثم للتوصل إىل احلالل.

و(حيل حمرمة): ويقصد هبا الوصول إىل املحرم، أو إىل إبطال احلقوق، أو لتمويه الباطل.
والدعـو االحتياليـة التـي يقيمهـا املدعـي إلثبـات إعسـاره هـي بطبيعـة احلـال مـن احليل 
املحرمـة، ألهنـا هتدف إىل تضييـع احلقـوق وإىل أكل أموال النـاس بالباطل وظلمهم يف نفوسـهم 
والدليـل عـىل حرمـة ذلـك، ألهنـم احتالـوا لالصطيـاد يف السـبت بصـورة االصطيـاد يف غريه، 

فاسـتعملوا حمـارم اهللا بأدنـى احليل. 
وقـول النبـي -صـىل اهللا عليـه وسـلم- : (ال جيمـع بـني متفـرق وال يفـرق بني جمتمع خشـية 
الصدقـة) أخرجـه البخـاري٢٨٣/٥، كتـاب الـزكاة، بـاب ال جيمـع بـني متفـرق وال يفرق بني 

 . جمتمع
دعو اإلعسار االحتيالية يف النظام السعودي: 

 مل ينـص نظـام املرافعـات الرشعيـة السـعودي ولوائحـه التنفيذيـة عـىل مـا يتعلـق بدعـو
اإلعسـار االحتياليـة. وجـاء يف التعم  يـم  الصـادر مـن جملـس القضـاء األعـىل هبيئتـه الدائمـة 

واملتضمـن قواعـد عامـة إلثبـات اإلعسـار مـا يـيل:
١ –  مـن كانـت عليـه حقوقاً مالية خاصـة وعجز عن وفائهـا ومل يكن متالعبـاً بأموال الناس 
وثبـت عـرسه لـد القضـاء  بمواجهـة دائنيـه أو بعضهـم بعـد عجزهم عـن إثبات وجـود مال 
لـه فـإن القـايض يصـدر صـكاً بذلك ومتـى صدر صـك مسـتكمل ملسـتلزمة وجـب الكف عن 

يسـاره. حلال  املعرس 
٢ –  مـن كانـت عليـه أمـوال خاصة بسـبب جرائم تعمـد ارتكاهبا مـن رسقـات ونحوها ثم 
ادعـى اإلعسـار عنـد القبض عليـه ليتخلص مـن تبعات هـذه األمـوال وكان إثبات عـرسه يتيح 
لـه اإلجـرام أو يمكنـه من اهلـرب إن كان أجنبياً وكان حبسـه أقـرب إىل حصـول املصلحة ودفع 

املفسـدة فإنـه يتعـني اختاذ مـا حيقق املصالـح املرجـوة ويدفع املفاسـد عن هـذه البالد.
فـدل هـذا التعميـم أن املدين الـذي يدعي اإلعسـار احتياالً منـه للتخلص من احلقـوق املالية 
ـاً كان مصدرهـا فالواجب عىل القـايض اختاذ ما يلـزم جتاهه، وذلـك دفعاً لرضره  التـي يف ذمتـه أيّ

الناس. عن 
ـل، وغلظ يف  كـام أن مـرشوع نظام التنفيـذ تطرق إىل دعو اإلعسـار االحتيالية بشـكل مفصَّ
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العقوبـة عـىل من يدعـي ذلك، يف عـدد من مـواده مانصها: 
إذا ادعـى املديـن اإلعسـار وظهر لقـايض التنفيـذ أن دعو اإلعسـار احتياليـة، أو كان عجز 
املديـن عـن الوفـاء نتيجـة تعـد أو تفريط منـه أثبت القـايض تلـك الواقعـة، واسـتكمل القايض 
إجـراءات التنفيـذ، وأمـر بإيقـاف املتهـم وإحالـة املتهـم خـالل مـدة ال تتجـاوز سـبعة أيـام إىل 
هيئـة التحقيـق واالدعـاء العـام لتحريم الدعـو، وجيوز لـذوي املصلحـة تقديم بـالغ إىل اهليئة 
بطلـب حتريـك الدعو، وينظـر قايض املوضوع يف الدعــو، ويف حالـة اإلدانة يطبق العقوبــة 

املنصـوص عليها يف النظــام املـادة (٨١).. 
:ويف املادة األخر

يعاقـب بالسـجن مـدة ال تزيـد عـىل (مخـس عرشة) سـنة كل مديـن ثبـت أن سـبب مديونيته 
قيامـه بعمـل احتيـايل أو قيامـه بتبديـد أموالـه بتعـد أو تفريـط منـه إذا كانـت األموال كثـرية ولو 

ثبـت إعسـاره يف احلالتـني تعـد هذه األفعـال مـن اجلرائم الكبـرية املـادة (٩٣).
املبحث الثالث: طرق إثبات اإلعسار

املطلب األول
إثباته باإلقرار

يعتـرب اإلقـرار أصـل مـن أصـول اإلثبـات يف القضـاء بـل هـو أمههـا؛ ألنـه حاسـم يف إهنـاء 
القايض. أمـام  النـزاع 

ويقصـد باإلقـرار هنـا: إقـرار صاحـب احلق الذي لـه عىل املعـرس حقاً ماليـاً كأن يقـر الدائن 
أن مدينـه معـرس ال مالـه لـه، أو أن تقـر الزوجة بإعسـار زوجهـا بام وجب هلـا من النفقـة واملهر. 
فـإذا صدقـه صاحـب احلق وأقر بـأن من عليـه احلق معـرساً وأنه يعلـم ذلك، فيحكـم حينئذ 

عـىل املدعـى عليه باإلعسـار وينظـر يف أداءه للحقـوق املالية التـي يف ذمته إىل حـني امليرسة. 
املطلب الثاين

إثباته بالشهادة
الوسـيلة الثانيـة التـي يثبـت هبـا إعسـار املعرس (الشـهادة)، وهـي من آكـد احلجـج ؛ ألنه ال 
خـالف يف وجـوب العمـل هبا يف احلـدود والقصـاص واألمـوال والفـروج. وهلذا نجـد أن كثري 
مـن الفقهـاء إذا أطلقـوا البينـة فإهنم يريدون هبا الشـهادة؛ ألهنـا أقو من غريهـا يف إظهار احلق.

- إثبات اإلعسار بالشهادة يف الفقه اإلسالمي:
املسألة األوىل: (عدد الشهود يف إثبات اإلعسار): 
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اختلـف العلـامء يف العدد املشـرتط يف الشـهادة عىل اإلعسـار، وهل يقبل يف اإلعسـار شـهادة 
النسـاء والشـاهد واليمني ؟ عىل أربعـة أقوال:

القول األول: 
يكفي رجل وامرأتان:

وهو مذهب احلنفية، ووجه مقابل األصح عند الشافعية، ورواية عند احلنابلة.
الدليل : عموم آية الدين يف سورة البقرة 

القول الثاين: البد من ثالثة ذكور. 
وهـو وجه عنـد الشـافعية، ورواية عند احلنابلـة، وهو اختيـار مفتي الديار السـعودية ورئيس 

قضائها األسـبق الشـيخ حممد بـن إبراهيم آل الشـيخ  رمحه اهللا.
الدليل:

قـول النبـي -صـىل اهللا عليه وسـلم- لقبيصة بـن املخـارق ريض اهللا عنه: (ال حتل املسـألة إال 
ألحـد ثالثـة: رجـل أصابتـه فاقـة حتـى يقول ثالثـة مـن ذوي احلجـى من قومـه: لقـد أصابت 

مسـلم.   أخرجه  فاقـة)  فالناً 
القول الثالث: البد من شاهدين ذكرين.

وهو مذهب املالكية، والشافعية يف األصح، والصحيح عند احلنابلة.
الدليل : 

نُوا  يـنَ آمَ ذِ َا الَّ ـا أَهيُّ لعمـوم النصـوص الدالة عىل أن الشـهادة تكون بشـاهدين كقوله تعاىل: (يَ
اتِبٌ أَن  ـأْبَ كَ الَ يَ لِ وَ ـدْ عَ بٌ بِالْ اتـِ ـمْ كَ يْنَكُ تُـب بَّ يَكْ لْ تُبُـوهُ وَ اكْ ـمى فَ سَ ـلٍ مُّ ـنٍ إِىلَ أَجَ يْ نتُـم بِدَ ايَ دَ ا تَ إِذَ
  .(.... ـيْئاً نْهُ شَ سْ مِ بْخَ الَ يَ هُ وَ بَّ يَتَّـقِ اهللاََّ رَ لْ يْهِ احلَقُّ وَ لَ ي عَ لِلِ الَّـذِ يُمْ لْ تُبْ وَ يَكْ لْ ـهُ اهللاَُّ فَ لَّمَ ـامَ عَ تُـبَ كَ كْ يَ

وقوله -صىل اهللا عليه وسلم- : (شاهداك أو يمينه) متفق عليه. 
واشـرتط الذكـورة، ألن األصـل شـهادة الرجـال، واسـتثنى قبـول شـهادة املـرأة يف األموال 
لكثـرة وقـوع أسـباهبا، فيلحـق احلرج بطلـب رجلـني يف كل حادثة، والعـادة أن يوسـع فيام يكثر 
وقوعـه، واإلعسـار ممـا ال يكثـر وقوعـه وهـو ممـا ال يطلـع عليـه إال الرجـال غالبـاً، فلـم تقبـل 

شـهادة النسـاء فيه.
القول الرابع: 

يثبت بشاهد ويمني املدعي.وهو وجه عند الشافعية.
التعليـل: ألن األمـوال وحقوقهـا تثبـت بشـاهد ويمـني حلديـث أيب هريـرة-ريض اهللا عنه- 
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قـال: (قىض رسـول اهللا -صىل اهللا عليه وسـلم- باليمني مع الشـاهد الواحـد) أخرجه الرتمذي، 
وقـال عنـه (حديـث حسـن غريب)، وأخرجـه أمحد يف مسـنده ٦، وابـن ماجة. 

القول اخلامس:
يرتك حتديد عدد الشهود الجتهاد وتقدير القايض حسبام يراه مظهراً للحق.

التعليـل:  ألن البينـة هـي ما أبـان احلق وأظهـره، وهلذا عىل القـايض أن حيكم بموجـب البينة 
التـي تظهـر لـه احلق وتبـني معاملـه، وال يوجد دليـل رصيـح يف حتديد عدد الشـهود يف اإلعسـار 

بكوهنـم رجلـني أو ثالثة أو رجـل وامرأتان. 
الرتجيـح: مل يرتجـح لـدي أي قـول مـن األقـوال، لقوة األدلـة التي اسـتدلوا هبا، وسـالمتها 

املناقشـة. من 
املسألة الثانية: اشرتاط اخلربة الباطنة يف شهود اإلعسار:

وسـبب اشـرتاط هـذا الـرشط ألن األمـوال مـن األشـياء اخلافيـة والتـي ال تعـرف حقيقتهـا 
بمجـرد املعرفـة الظاهـرة، فالبـد حـني إذٍ مـن اخلـربة املبنيـة عـىل الظـن القـوي، ومـن املعرفـة 
الباطنـة مـن حـال املشـهود لـه، وذكـر العلـامء طرقـاً ثـالث يعرف مـن خالهلـا أن للشـاهد عىل 

اإلعسـار معرفـة وخـربة باطنـة هي:
أوالً: اجلوار. 

: كثرة املجالسة واملخالفة يف السفر. ثانياً
: كثرة املخالطة واملعاملة املالية. ثالثاً

ولكـن هل يشـرتط فيمن يشـهد بإعسـار شـخص أو تلف ما بيده مـن مال أن تكـون له خربة 
بباطـن حـال املشـهود لـه؟ علـامً بـأن هذه اخلـربة الباطنـة ال حتصـل إال بطـول جمـاورة أو خمالطة 

ماليـة وغريهـا أم يكفـي العلـم بظاهر حال املشـهود له؟
اجلـواب: الشـهادة إمـا أن تكـون عـىل اإلعسـار أو عـىل تلـف املـال أو  كليهام فالشـهادة عىل 
اإلعسـار يشـرتط يف الشـاهد أن يكـون ذا خـربة باطنـة بحال املشـهود لـه، وهذا حمـل اتفاق بني 

الفقهاء.
التعليـل: ألهنـا شـهادة عـىل نفـي قبلـت للحاجة فاشـرتط هلـا اخلـربة الباطنـة، وألن املال قد 

خيفـى فـال جيـوز االعتامد عـىل ظاهـر احلال.
أمـا الشـهادة عـىل تلف املـال فقد نـص الشـافعية، واحلنابلة عىل أنه ال تشـرتط اخلـربة الباطنة 

يف ذلـك، ألن التلـف يطلـع عليه كل أحـد من أهل اخلـربة أو غريهم. 
أما الشهادة عىل اإلعسار وتلف املال فرتجع ملا ذكرته من الشهادة عىل اإلعسار. 
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املسألة الثالثة: صيغة الشهادة عىل اإلعسار:
ذكـر العلـامء للشـهادة باإلعسـار صيغاً متعـددة، وهي تـكاد تتفق مـن حيث املعنـى، وأحياناً 
يضيـف بعضهـم بعـض القيود إىل صيغة الشـهادة لكـي تكون أكثر دقـة يف التعبري عن اإلعسـار، 
وهـي مجيعـاً تـؤدي إىل املقصـود وهـو اإلخبـار عـن إعسـار املشـهود لـه، وفيـام يـيل بعـض هذه 
الصيـغ التـي أوردهـا الفقهـاء يف كتبهـم: األوىل: (أشـهد أنـه معـدم أو مفتقـر أو معـرس وأنـه 

مسـتحق الصدقـة وأنا خبـري بباطـن حاله).
 .( الثانية: (أشهد أين ال أعرف له ماالً ظاهراً وال باطناً

وهاتني الصيغتني عند املالكية.  
الثالثة: (أشهد أنه معرس ال يملك إال قوت يومه وثياب بدنه)  وهي عند الشافعية.

وعنـد احلنابلـة: مل أقـف عـىل نـص معـني عندهـم يف صيغـة الشـهادة، ولكن جاء يف كشـاف 
القنـاع: «يكفـي يف احلالـني أي يف حـال شـهادهتا بالتلـف وحـال شـهادهتا باإلعسـار أن تشـهد 

.« بالتلـف أو أن تشـهد باإلعسـار، تشـهد بذهابـه وإعسـاره ال أنـه ال يملـك شـيئاً
والـذي يظهـر أنـه متـى علم الشـهود معنـى اإلعسـار الرشعي جـاز أن يشـهدوا بـأي صيغة 
تـدل عليـه لعـدم ورود نـص بصيغـة حمـددة، لكـن جيـب عـىل القـايض االسـتيثاق مـن معرفـة 

اإلعسـار. ملعنى  الشـهود 
املسألة الرابعة: التعارض بني بينة املالء وبينة اإلعسار:

إذا أحـرض مدعـي اإلعسـار بينة تشـهد بإعسـاره وأحـرض الدائـن بينة تشـهد بيسـار املدين، 
فـأي البينتـني ترجـح عـىل األخـر: القول يف هـذه املسـألة ال خيلـو من ثـالث حاالت:

احلالة األوىل: أن ال تبني أي من البينتني سبباً ملا تشهد به.
فـال تبـني بينة اليسـار نـوع املال الذي خيـرج به املديـن عن حد اإلعسـار أو مقـداره، وال تبني 

 . بينة اإلعسـار السـبب الـذي صار به املديـن معرساً
اختلف العلامء يف هذه احلالة عىل قولني: 

القول األول: تقدم بينة اليسار.
وهو املذهب عند احلنفية، وقول عند املالكية. 

التعليل: ألن اليسار أمر عارض والبينات إلثبات خالف الظاهر، وألن معها زيادة علم.
القول الثاين: تقدم بينة اإلعسار. 

وهـو قـول عنـد املالكيـة. التعليـل: ألن بينـة العـدم ناقلـة وبينة املـالء – اليرس – مسـتصحبة 
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للظاهـر، والبينـة الناقلـة عـن األصـل تقـدم. الرتجيـح: بعـد النظـر والتأمـل يف هذه األقـوال مل 
الراجح.  يل  يتبـني 

احلالة الثانية: أن تبني كل بينة سبب ما تشهد به.
مل أجـد مـن الفقهـاء مـن تطرق هلـذه احلالـه، والذي يظهـر أنـه ترجح بينـة اليسـار ألن معها 
زيـادة علـم إال إن ذكـرت بينة اإلعسـار سـبباً يفيـد أنه أعرس بعـد يسـاره فتقـدم؛ ألن معها علم 

حادث. بأمـر 
.احلالة الثالثة: أن تبني إحدامها سبباً دون األخر

 فتقـدم البينـة التـي بينت السـبب ألن معهـا زيادة علـم مامل يظهـر للقايض خـالف ذلك بعد 
النظـر يف القرائـن وتفحص األسـباب واهللا أعلم.
إثبات اإلعسار بالشهادة يف النظام السعودي:

مل يتعـرض نظـام املرافعـات الرشعية السـعودي ولوائحـه التنفيذية وال مرشوع نظـام التنفيذ، 
ملـا يتعلـق بإثبـات اإلعسـار مـن حيـث عـدد الشـهود أو صفتهـم أو صيـغ الشـهادة أو تعارض 
البينـات أو وقـت سـامع الشـهادة، ولكـن تعرض بشـكل عام مـن جهة أهنـا بينة تثبت اإلعسـار 
للمدعـي، للقـايض فيهـا سـلطة تقديريـة ألخذهـا أو ردهـا حسـب مايـراه موافـق لألحـكام 

الرشعية.
ومـرد عـدم بياهنـا وتفصيلها لتعلـق هذه األنظمـة بالناحيـة اإلجرائيـة القضائية لتنظيم سـري 

املرافعـة ومـا يتعلـق به مـن أحـكام حتى الفصـل فيها.
وهبـذا اخلصـوص فاملحاكـم الرشعيـة يف اململكـة العربيـة السـعودية –وهللا احلمـد- تطبـق 
أحـكام الرشيعـة اإلسـالمية يف كل جوانبها سـواء أكانت املوضوعيـة أو اإلجرائية، فام تسـنه من 
ترشيعـات وتنظيـامت لتنظيم سـري املرافعـات واخلصومات لتحقيق العدل واملسـاواة وللتسـهيل 

عـىل النـاس كل ذلـك يسـري وفق الكتـاب والسـنة يف منهـج واضـح وطريق بني. 
املطلب الثالث

إثباته باليمني
قـد فصـل الفقهاء – رمحهـم اهللا – القول يف شـأن اليمني إلثبات اإلعسـار، وقـد اجتهدت يف 
ترتيـب أقواهلـم، وحمصلـة ذلك أن حتليف مدعي اإلعسـار إلثبات إعسـاره ال خيلو إمـا أن يكون 

مـع البينـة أو مع عدمهـا: األول: حتليف مدعي اإلعسـار إذا مل يثبت إعسـاره بالبينة.
ففي هذه احلالة حيلف مدعي اإلعسار يف الصحيح من أقوال أهل العلم.
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لفعـل الصحابـة رضـوان اهللا عليهم مجيعـاً –  وملـا ورد أن الصحـايب اجلليل أبـو قتادة-ريض 
اهللا عنـه- اسـتحلف رجـالً كان يطلبـه بحـق عندما اختفى منـه فقال أبـو قتادة له: مـا محلك عىل 

هذا؟ 
قال: العرسة، فحلف، فدعا بصكه فأعطاه إياه السنن الكرب للبيهقي.

الثانية: حتليف مدين اإلعسار إذا أقام بينة تشهد بإعساره:
للفقهاء يف هذه املسألة أقوال ثالثة: 

القول األول: ال يرشع احللف مع البينة ولو طلب املدعي ذلك.
وهذا مذهب احلنفية، وهو الصحيح عند احلنابلة.

التعليـل: يف ذلـك مجعـاً بـني البينـة واليمـني وذلـك غـري جائـز، وألن يف احللـف مـع البينـة 
هلا. تكذيبـاً 

 . القول الثاين: يرشع للقايض حتليفه مطلقاً
وهذا مذهب املالكية، واألصح عند الشافعية، ووجه عند احلنابلة.

التعليـل: ألن البينـة تشـهد عـىل العلـم ال عـىل القطع، وحيتمـل أن يكـون له مـال يف الباطن، 
وألن القاعـدة الفقهيـة تنـص عـىل أن كل بينـة شـهدت بظاهـر فإنه يسـتظهر بيمـني الطالب عىل 

األمر.  باطـن 
الرتجيح: 

الـذي يظهـر يل قـوة القـول الثـاين احتياطـاً حلقـوق النـاس والحتـامل وجـود مـال  ال تعلمه 
. لبينة ا

ولكـن ينبغـي التنبـه إىل أن التحليــف وإن كان مرده لنظر القـايض واجتهـاده إال أنه جيب أن 
لـف مدعـي اإلعسـار إن كان احلق لقـارص أو يتيم أو جمنـون أو غائب أو جهة عامــة أووقف،  حيُ
أو ادعـى رب الديـن أن ملدعـي اإلعســـــــــــار مـاالً باطنـاً أو سـمعت الدعـو يف مقابلـة 

بعـض الغرمـاء ألن حفـــــــــــظ حقوقهم منـوط بالقايض.
إثبات اإلعسار باليمني يف النظام السعودي:

 مل يتعـرض نظـام املرافعـات الرشعيـة السـعودي ولوائحـه التنفيذيـة أو التعاميـم الوزاريـة 
املتعلقـة باإلعسـار ملـا يتعلـق بإثبـات اإلعسـار باليمـني بشـكل مفصل، سـو مـا ذكر بأنـه بينة 
مـن البينـات التـي يثبـت هبا اإلعسـار، وتـرك ذلـك الجتهاد القـايض وتقديـره، أمـا يف مرشوع 
نظـام التنفيـذ فقـد ذكر بشـكل مقتضـب فيـام يتعلق بإثبـات اإلعسـار  باليمـني حيث ذكـر بأنه:
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 إذا نشـأ الديـن عـن غـري معاملة ماليـة وادعى املدين اإلعسـار؛ يثبـت قايض التنفيذ إعسـاره 
بعـد سـامع بينتـه، فإن مل يكن لـه بينة أمر القايض بيمني االسـتظهار وأثبت إعسـاره  املـادة (٨٠).

املطلب الرابع
إثباته بالقرائن القضائية

إثبات اإلعسار بالقرائن القضائية يف الفقه اإلسالمي:
الفقهـاء – رمحهـم اهللا –  يقـررون أن للقرائـن أثـراً يف نـوع البينـة التـي يطالـب هبـا مدعـي 
اإلعسـار، هـذا مـن ناحية، ومـن ناحية أخر فـإن نوع الديـن يكون يف أحيـان كثـرية قرينة دالة 
عـىل صـدق مدعي اإلعسـار أو كذبـه، ولذلـك فالفقهاء قسـموا الديـن الذي يلـزم املديـن بناءاً 

عـىل سـبب نشـوءه يف ذمته إىل قسـمني: 
القسم األول: دين يلزم املدين عىل سبيل املعاوضة املالية كالقرض وثمن املبيع.

القسم الثاين: و دين يلزم املدين ليس عىل سبيل املعاوضة املالية.
 وهذا القسم له حاالن:

احلالـة األوىل: أن يلزمـه هـذا الديـن باختيـاره، كاملهـر والكفالـة وعـوض اخللـع، وعرب عنه 
بعـض الفقهـاء بأنه مـا لزمـه بعقد. 

احلالـة الثانيـة: أن يلزمه هذا الديـن بغري اختياره، كقيمـة متلف، وأرش خطـأ، ونفقة القريب 
والزوجـة وهـو ما يعـرب عنه بعض الفقهـاء ما لزمـه بغري عقد.

وقـد اختلفـت أقـوال الفقهـاء يف اإلثبـات بالقرينـة بالنسـبة لكل قسـم من هذين القسـمني، 
وسأسـتعرض بمشـيئة اهللا اخلـالف يف كل قسـم عـىل سـبيل االختصار.

القسـم األول:  أن يكـون الديـن الـذي لزم ذمـة املدين عىل سـبيل املعاوضة اختلفـوا فيه عىل 
قولـني: الراجـح هو القـول األول: ال تقبل دعواه يف اإلعسـار ويسـجن السـتظهار حالـه إال أن 

يـأذن الدائـن يف إخراجـه، وذهب إىل ذلـك احلنفيـة , و املالكية، والشـافعية، واحلنابلة.
ألنه يديل خالف الظاهر من حاله، وهذه قرينة تدل عىل خالف دعواه باإلعسار.

القسم الثاين: 
أن يكـون الديـن لـزم املدين يف غـري معاوضة مالية ففي احلالـة األوىل إذا كان لزمـه هذا الدين 

باختيـاره فقـد اختلف الفقهاء فيه عـىل قولني:الراجح هـو القول األول : 
القـول قـول الدائـن، ولـه حبسـه حتى يـربأ مـن الديـن أو يثبـت إعسـاره أو يـأذن الدائن يف 

إخراجه. 
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وهذا مذهب احلنفية، ووجه عند الشافعية، ورواية عند احلنابلة.
التعليل : ألن التزامه بذلك دليل القدرة عىل األداء؛ إذ العاقل ال يلتزم ما ال قدرة له عليه.

أمـا يف احلالـة الثانيـة: وهـي أن يلزمـه الديـن بغـري اختيـاره، فقـد اختلـف فيـه العلـامء عـىل 
قولـني: الراجـح هو القـول األول: القـول قول املديـن بيمينه، فـإذا حلف أنه معرس أخيل سـبيله 

ومل حيبـس، إال إذا أثبـت الغريـم إعسـاره، وهـو قـول احلنفيـة، والشـافعية، واحلنابلة.
التعليل: ألنه مل توجد داللة اليسار واألصل العرس.

إثبات اإلعسار بالقرائن القضائية يف النظام السعودي:
مل يتطـرق نظام املرافعات الرشعية السـعودي ولوائحـه التنفيذية أو التعاميـم الوزارية املتعلقة 

باإلعسـار ملا يتعلق بإثباتـه بالقرائن القضائية بشـكل خاص.
وبالعمـوم جـاء بالضوابـط والـرشوط فيـام يتعلـق باجتهـاد القـايض باسـتعامله للقرائـن يف 

حكمـه بشـكل عـام دون ختصيـص اإلعسـار عـن غـريه.
أمـا يف مـرشوع نظـام التنفيـذ فقـد تطـرق يف عدد مـن مـواده بالتفصيـل يف يشء مـن القرائن 

التـي يعتمـد عليها القـايض يف إثبـات إعسـار املدين. 
فمـن ذلـك:  إذا نشـأ الديـن عـن غـري معاملـة ماليـة وادعـى املديـن اإلعسـار، يثبـت قايض 
التنفيـذ إعسـاره بعـد سـامع بينتـه، فـإن مل يكـن لـه بينـه أمـر القـايض بيمـني اإلسـتظهار وأثبت 

إعسـاره املـادة (٨٠).
ويف املـادة األخـر ذكـرت بأنه: إذا نشـأ الدين بسـبب معاملة ماليـة وادعى املدين اإلعسـار 
وكانـت أمـوال املدين كثـرية؛ فعىل قـايض التنفيذ بموجب حكـم يصدره اسـتظهار حاله باحلبس 

مدة ال تتجاوز سـبع سـنوات.
ويف الفقـرة (ب): إذا نشـأ الديـن بسـبب معاملـة ماليـة وكانـت أمـوال الديـن قليلـه فيجوز 
لقـايض التنفيـذ بموجب حكم يصـدره اسـتظهار حاله باحلبس مدة ال تتجاوز سـنة املـادة (٨٢) 

الفقـرة األوىل (أ،ب).
املطلب اخلامس

الكتابة للجهات املختصة وسؤال الغرماء عن حاله
الكتابة وسؤال الغرماء إلثبات اإلعسار يف الفقه اإلسالمي:

األصـل أن الدائـن هـو املطالـب ببيـان مـا للمدين مـن أمـوال إذا توجـه إليه عـبء اإلثبات 
يف حـال املـالءة، ومدعـي اإلعسـار هـو املطالـب بإثبـات إعسـاره بالبينـة إذا توجـه إليـه عـبء 
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اإلثبـات، كـام أن عدم ذكـر الفقهاء لـدور احلاكم يف البحـث والتحري عن حال مدعي اإلعسـار 
هـو بسـاطة احليـاة يف وقتهـم وسـهولة الكشـف عـن األمـوال، ولعـدم متـرس النـاس يف احليـل 

واملامطلـة يف إرجـاع احلقوق.
أمـا يف وقتنـا احلـارض فقد توسـعت البالد وكثـر العبـاد، وتعددت املعـارف واملفاهيـم، وكثر 
التحايـل والفسـاد، وشـاع عنـد النـاس يشء مـن الفـوىض والظلـم؛ نظـراً لتنـوع وسـائل احليل 

وتعـددت مصـادر الثـروة مـن عقارات وأسـهم ومسـامهات ونحـو ذلك. 
الكتابة وسؤال الغرماء إلثبات اإلعسار يف النظام السعودي:

نصـت الالئحـة التنفيذيـة لنظـام املرافعـات الرشعيـة السـعودي الفقـرة الثانيـة عـرشة مـن 
الالئحـة التنفيذيـة للـامدة (٢٣١). عـىل اجلهـات املعنيـة بالتحـري عن أمـوال املدين قبـل النظر 

يف دعـو اإلعسـار. 
كـام ورد يف الالئحـة التنفيذيـة األخـر أن عـىل املحكمـة بوسـاطة وزارة العـدل الكتابـة إىل 
اجلهـات املختصـة لإلفـادة عن أمـوال مدعـي اإلعسـار يف أحـوال وردت فيها، وهـذه األحوال 

هـي: الفقـرة الثالثـة مـن الالئحـة التنفيذية للـامدة ٢٣٢. 
أ  – إذا كانت الديون حقوقاً للدولة.

ب – إذا أرشد الدائن إىل أموال مدينه وحدد مكان العقار وموقعه باملدينة.
ج – إذا ظهـر للمحكمـة أو جلهـة التنفيـذ أن للمديـن أمـواالً عقاريـة وتـم حتديـد مكاهنـا 

واملديـن حيـاول إخفاءهـا.
ويف مـرشوع نظـام قضـاء التنفيذ ذكر بأنه : املادة التاسـعة والسـبعون  إذا مل يـف املدين بالدين 
وادعـى اإلعسـار، ينظر قـايض التنفيذ يف – إثبات إعسـاره –  بعد اسـتكامل إجـراءات اإلفصاح 

عـن األموال واالسـتجواب والتتبـع وفقاً ألحكام هـذا النظام.
ونظـراً ألن النظـام ال يـزال مرشوعـاً حتت النظر والدراسـة فلـم يفصل طريقـة اإلفصاح عن 
األمـوال، وبالرجـوع إىل نظـام املرافعـات الرشعيـة ولوائحـه التنفيذيـة، نجـد أنـه فصـل القول 

. وذكـر الضوابـط يف اإلفصـاح عـن األمـوال كام ذكـرت ذلك سـابقاً
وممـا جتـدر اإلشـارة إليه يف هـذا املوضع، أن هنـاك قصوراً مالحظـاً يف آلية البحـث والتحري 
عـن حـال مدعـي اإلعسـار واإلجـراءات التـي تتخـذ لذلـك ووجـود ثغـرات كبـرية يف عملية 

البحـث عن حالـة مدعي اإلعسـار. 
وباسـتقراء الواقـع، وبتتبعـي للكثري من دعاو اإلعسـار الـواردة يف املحاكم، وسـؤايل لعدد 

مـن أهـل اخلـربة واالختصاص اتضـح لدي عدد مـن أوجه القصـور أذكرهـا باختصار:



دعو اإلعسار يف الفقه والنظام السعودي - ٢٠

١٥١

أوالً: عندمـا يتـم التحـري عـن أرصـدة املديـن يف البنـوك عـن طريـق الكتابة ملؤسسـة النقد 
تتـم اإلفـادة عـن أرصدته احلالية فقـط دون بيان حلركة حسـاباته ملدة سـابقة كافيـة والتحويالت 
الداخليـة واخلارجيـة التـي قـام هبـا؛ مما جيعـل ضعيفـي النفـوس ال جيعلـون يف حسـاباهتم يشء 

يذكـر، وجيعلـون مـا لدهيـم من أمـوال بحسـابات غريهـم كزوجاهتـم وأقارهبم ونحـو ذلك.
: أن البحـث عـن حال مدعي اإلعسـار ال يشـمل مـا يملكه مـن عقارات وأسـهم، ويف  ثانيـاً
كثـري مـن األحيان ال يشـمل ما يملكه من سـيارات ومؤسسـات ونحـو ذلك، وتركت الكشـف 
عـن ذلـك للدائـن وذلـك باإلرشـاد عن أمـوال مدينـه نـص تعميـم وزيـر الداخلية السـعودي 
رقـم ٨٥/١٧، ٣١ يف ١٤١٦/٤/٢٣هــ املبنـي عـىل توصيـات جلنـة مشـكلة مـن وزارة العدل 
والداخليـة واملاليـة عـىل اآليت: أوالً: يكلـف الدائـن باإلرشـاد عـن أمـوال مدينـه سـواء أكانت 
منقولـة أم غـري منقولـة وحتديـد مكاهنـا. انظـر: التصنيـف املوضوعـي لتعاميـم وزارة العـدل 
٤٥٠/٢ ، ولذلـك أصبـح يف كثـري مـن األحيان صك اإلعسـار حيلة للتهرب مـن مطالبة املعرس 

بالديـون التـي يف ذمتـه إىل حـني توفـر املال.
: كـام أنـه ال يتـم التحقق مـن البيـوع الصوريـة التي قام هبـا املعـرس ألقربائـه وأصدقائه  ثالثـاً

وذلـك حتـى يكـون خـارج املطالبة حـني صدور صـك باإلعسـار له.
: البـطء يف إجـراءات البحـث والتحـري من أمـوال مدعي اإلعسـار، مما يسـبب ترضر  رابعـاً

.الدائنـني مـن جهـة، وبكونه طريقـاً للتحايـل وإخفـاء األموال من جهـة أخر
الفصل الثاين

اآلثار املرتتبة عىل حكم اإلعسار وإلغائه
املطلب األول

حبس مدعي اإلعسار
حبس مدعي اإلعسار يف الفقه والنظام:

أقسم احلديث يف حبس مدعي اإلعسار إىل مخس مسائل:
املسألة األوىل: رشوط حبس املدين:

ذكر الفقهاء – رمحهم اهللا – عدد من الرشوط للحبس بالدين، هي كام ييل:
أن يكون الدين حاالً، فال حبس يف الدين املؤجل حتى حيل. . ١
القـدرة عـىل قضـاء الديـن بـأن يكون املديـن مليئـاً، أما املعـرس الذي ال يسـتطع قضـاء دينه . ٢

حيبس. ال 
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املطــــــــل، بـأن يرفض أو يامطل يف سـداد دينه مـع قدرته عىل الوفاء، لقـول النبي -صىل . ٣
اهللا عليـه وسـلم- : (يل الواجد حيل عرضه وعقوبتـه) أخرجه البخاري. 

أال يكون املدين والداً للدائن.. ٤
أن يكـون املـال حمرتمـاً، فـال حيبـس يف دين احلـريب غـري املسـتأمن، أو إذا كان حمرمـاً كاخلمر . ٥

ونحوه.
أن يطلب الدائن احلبس من القايض. . ٦

رشوط احلبس بالدين يف النظام السعودي:
نـص نظـام املرافعات الرشعية السـعودي عـىل عدد من الـرشوط حلبس املدين، وهـي كالتايل 

:٢٣٠ املادة 
أن يمتنـع عـن تنفيـذ احلكـم الصـادر ضده، مـا مل يكن سـبب امتناعه هـو اإلعسـار فيعامل . ١

وفـق مـا هو مقـرر لـه يف النظام.
أال يمكـن التنفيـذ عـىل أمـوال املديـن، وذلـك بحجزهـا أو بيعها وفق مـا يف الفصـل الرابع . ٢

مـن البـاب الثاين عـرش، فـإن أمكن ذلـك مل يوقـف ونفذ عـىل أمواله.
طلـب املحكـوم لـه – ولـو كان أن الغرمـاء عنـد تعددهم –  توقيـف املحكوم عليـه، وذلك . ٣

بموجـب عريضـة يرفعهـا املحكوم لـه إىل احلاكـم اإلداري املختـص يف بلد املحكـوم عليه.
املسألة الثانية: مدة احلبس:

كم املدة التي يقضيها املدين مدعي اإلعسار يف السجن يف حال استحق ذلك؟
احلبس ملدعي اإلعسار ال خيلو من حالني:

األوىل: أن يكون حبس عقوبة:
كأن تعـرف مالءتـه ويرفـض الوفـاء أو جيحـد الديـن، ففـي هـذه احلالـة جيب حبـس املدين 
حتـى يـربأ مـن الديـن أو تشـهد بينـة بذهـاب مالـه، ولـو طـال حبسـه، وهـذا حمـل اتفـاق بـني 
العلـامء، قـال ابـن القيـم اجلوزية – رمحـه اهللا ــــــ : «وأما عقوبة مـن عرف أن احلـق عنده، وقد 
جحـده، فمتفـق عليهـا بـني العلـامء، ال نـزاع بينهـم أن مـن وجـب عليـه حـق مـن عـني أو دين 
-وهـو قـادر عىل أدائـه-  وامتنع منـه أنه يعاقب حتـى يؤديـه... والعقوبة ال ختتـص باحلبس، بل 
هـي يف الـرضب أظهـر منهـا يف احلبـس لقوله -صـىل اهللا عليه وسـلم- : (يل الواجـد حيل عرضه 

وعقوبتـه)  أخرجـه البخاري.
الثاين: أن يكون حبس استظهار واختبار:
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وذلـك يف حـال جهـل حـال مدعـي اإلعسـار، ألن احلبـس مدعـاة إىل الضجـر، وتعطيـل 
املصالـح، فيسـتعان باحلبـس عىل اسـتظهار حقيقة مدعي اإلعسـار إذ لو كان عنـده مال ألخرجه 

وأظهـره لينجـو مـن احلبس.
ويف هذه احلالة اختلف العلامء يف مدة احلبس عىل قولني:

القول األول: حتديد مدة احلبس:
وهذا قول بعض احلنفية وبعض املالكية.

ومـن فقهـاء املالكيـة من حدد مـدة احلبس بنـاءاً عىل مقـدار الدين،فقـد قدروا للدين اليسـري 
نصف شـهر وللدين املتوسـط شـهرين وهكذا.

القول الثاين: أن تقدير مدة احلبس عائد إلجتهاد القايض:
وهذا مذهب اجلمهور، وهو الصحيح عند احلنفية.

التعليـل: ألن األشـخاص خيتلفـون باختـالف أوضاعهـم وأحواهلـم، فريجـع يف حتديـد مدة 
احلبـس اىل إجتهـاد وتقديـر القايض.

الرتجيـح: القـول الثـاين أظهر – واهللا أعلـم –  لعدم وجـود الدليل عىل التحديـد وألن تقدير 
مـدة احلبـس ال يتوقـف عىل مقـدار الدين فقـط، بل البد مـن مراعاة أمـور أخر كسـبب الدين 
وحـال املديـن صالحاً وفسـاداً وحال الزمـان وظروف املديـن االجتامعية األرسيـة ونحو ذلك.

حتديد احلبس باملدة يف النظام السعودي:
نـص نظـام املرافعات الرشعية السـعودي عىل جواز سـجن املديـن عند االقتضاء السـتظهار 
حالـه، فقد نصـت الالئحـة التنفيذية لنظـام املرافعـات الرشعية : الالئحـة التنفيذيـة (١١) املادة 

 .(٢٣١)
أن للقايض األمر بسجن املدين عند االقتضاء استظهاراً حلاله وبحثاً عن أمواله.

إال أن هذه الالئحة مل حتدد املدة للسجن، وهي بذلك أخذت برأي اجلمهور.
أمـا مـرشوع نظـام التنفيـذ نص عـىل حتديد املـدة للمديـن مدعي اإلعسـار السـتظهار حاله، 

ووضـع سـقفٍ أعىل لسـجنه بحسـب حاله. 
فقـد ذكـرت املـادة بأنه:  املادة (٨١) فقرة (١/أ).  إذا نشـأ الدين بسـبب معاملـة مالية وادعى 
املديـن اإلعسـار وكانـت أمـوال الديـن كثـرية، فعىل قـايض التنفيـذ – بموجب حكـم يصدره – 

اسـتظهار حالـه باحلبس مدة ال تتجاوز سـبع سـنوات.
ويف املـادة األخـر : املـادة (٨١) فقرة (١/ب). . إذا نشـأ الدين بسـب معاملـة مالية وادعى 
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املديـن اإلعسـار وكانـت أمـوال الدين قليلـة، فيجوز لقـايض التنفيـذ – بموجب حكـم يصدره 
– اسـتظهار حالـه باحلبـس مدة ال تتجاوز سـنة.

ويف املـادة: املـادة (٨١) فقـرة (٢) يف مجيـع حـاالت احلبـس املذكـورة يف الفقـرة (١) من هذه 
املـادة، يسـتدعي قـايض التنفيذ املدين ويسـتجوبه اسـتظهاراً حلالـه بصفة دورية ال تتجـاوز ثالثة 

أشـهر وفق مـا حتـدده الالئحة.
املسألة الثالثة: حكم سامع بينة اإلعسار قبل احلبس:

هل يصح سامع بينة اإلعسار قبل حبس املدين الذي حبس استظهاراً حلاله؟ 
للعلامء قوالن يف هذه املسألة:

القـول األول: أهنـا ال تسـمع، وإنـام حيبس املدين حتـى يغلب عىل ظـن القايض أنه لـوكان له 
مـال ألظهـره. وذهب إىل ذلك بعـض احلنفية.

التعليل: ألن بينة اإلعسار بينة عىل النفي، فال تقبل ما مل تتأيد بمؤيد وهو احلبس.
القول الثاين: أن البينة تسمع يف احلال:

وإىل هذا ذهب مجهور الفقهاء من احلنابلة والشافعيةوبعض احلنفية.
التعليل: ألنه ال يوجد ما يمنع من سامع بينة اإلعسار قبل احلبس.

وخطاب الشارع يف طلب البينة من املدعي جاء عاماً مل خيصص بوقت.
الرتجيـح: الـذي يرتجـح لـدي هـو القـول الثـاين لقـوة مااسـتدلوا به، وألنـه اليوجـد دليل 

يمنـع سـامع بينتـه قبل حبسـه، وحتـى اليظلـم بحبسـه إذا كانـت بينتـه مثبته إلعسـاره.
املسألة الرابعة: هل يتوقف يف حبس مدعي اإلعسار عىل طلب الدائن؟

وصورة املسألة: 
إذا ادعـى املدين اإلعسـار، وأنكر الدائن ذلك، هـل يتوقف حبس املدين عقوبة أو اسـتظهاراً 

عـىل طلـب الدائن؟ أم للقـايض أن يوجه بحبس املدين مبـارشة دون طلب الدائن؟
اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني:

القول األول: أن احلبس يتوقف عىل طلب الدائن:
وهذا مذهب مجاهري الفقهاء.

التعليل: 
ألن احلبس إلستيفاء حق املدعي فيتوقف عىل طلبه.

القول الثاين: للقايض حبس مدعي اإلعسار بغري طلب الدائن:
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حبس مدعي اإلعسار بناء عىل طلب الدائن يف النظام السعودي:
مل ينـص نظـام املرافعـات الرشعية وال لوائحـه التنفيذيـة وال التعاميم الوزارية، عـىل ما يتعلق 
بحبـس مدعـي اإلعسـار بنـاء عـىل طلـب الدائـن. وكذلـك مل ينـص مـرشوع نظـام التنفيذ عىل 
يشء مـن ذلـك. وتـرك ذلـك  الجتهـاد وتقديـر القايض. والـذي أر أنـه البد أن يـدرج ضمن 
نظـام املرافعـات الرشعيـة ونظام التنفيذ  مـا يتعلق بأخـذ رأي الدائن قبل التوجيـه بحبس مدعي 
اإلعسـار، ويكـون ذلـك إمـا عن طريق القـايض املختـص أو عن طريق جهـات التنفيـــذ عندما 

يراجعهـا لطلـب تنفيذ احلكـم،  وهذا أرفـق وأيرس.
 ألن احلـق لصاحـب الديـن، وقـد ال يرغب يف سـجن مدعـي اإلعسـار مراعاة حلالـه، وألن 

حبسـه قـد يمنعه مـن التكسـب وسـداد الدين.
املسألة اخلامسة: هل حيبس أحد الوالدين بدين للولد:

اتفق الفقهاء إىل أنه ال حيبس الوالدان بدين لولدمها.
ألن احلبس نوع عقوبة، فال يستحقه الولد عىل والده كاحلدود والقصاص.

وألن اهللا حرم التأفيف، واحلبس أعظم من ذلك.
ولقـول النبـي -صـىل اهللا عليه وسـلم- : (أنت ومالـك ألبيـك) رواه أبـو داود، وابن ماجه، 

وأمحـد، وقـال عنه األلبـاين يف إرواء الغليـل (صحيح).
واختلفـوا يف حبـس الوالـد إذا امتنـع مـن اإلنفـاق عىل ولـده وتعذر اسـتيفاء النفقـة منه عىل 

أقوال:
القول األول: ال حيبس. وقال به الشافعية.

التعليل: ألنه ال فرق بني دين النفقة وغريها من الديون.
القول الثاين:

حيبس الوالد إذا امتنع عن نفقة ولده.وقال به احلنفية  واملالكية.
التعليل: ألن يف عدم النفقـة عليه مع قدرته عىل اإلنفاق تعريضاً له للهلكـة.

الرتجيح: القول الثاين، لقوة ماستدلوا به. 
يف النظام السعودي:

نـص نظـام التنفيـذ عىل عـدم جـواز حبس املديـن يف أمـوال، وذكر عـدد من األحـوال منها:  
املـادة (٨٦) فقرة (د).  

إذا كان من أصول الدائن ما مل يكن الدين نفقة رشعية مقررة.
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جـاءت هـذه املـادة موافقـة ملا عليه مجهـور العلامء من جـواز حبـس الوالد إذا منـع النفقة عىل 
ولـده مع يـرسه وقدرته عـىل اإلنفاق.

املطلب الثاين
تقسيم أموال املدين بني الدائنني

املسألة األوىل: مرشوعية تقسيم أموال املدين بني الدائنني لوفاء دينه:
إذا ترتـب عـىل شـخص ديـن وقـرص عـن الوفـاء بـه بدعـو اإلعسـار، ووجد عنـده بعض 
األمـوال التـي تفـي بديونه أو جـزء منها، فهـل حيق للقـايض أن حيجر عـىل أمواله ويقسـمها بني 

الغرمـاء إذا امتنـع عن بيعها بنفسـه؟
للفقهاء يف هذه املسألة ثالثة أقوال:

القـول األول: ليـس للحاكـم أن يبيـع أموالـه بـال إذنـه بـل يضيـق عليـه باحلبـس والرضب 
حتـى يبيـع. وهـذا مذهـب احلنفيـة، واملالكيـة، وروايـة عنـد احلنابلة.

القول الثاين: أن القايض خمري بني بيع ماله وبني إكراهه عىل البيع. وقال به الشافعية.
القـول الثالـث: إذا احتـاج احلاكـم إىل بيع مالـه يف قضاء دينـه باعه وقىض دينـه. وهذا مذهب 

احلنابلـة ، ألن النبـي -صـىل اهللا عليه وسـلم- حجر عـىل معاذ وباع مالـه يف دينه. 
الرتجيح:

الـذي أراه هـو رجحـان القـول الثالث مـا ذهب إليـه احلنابلة، لقـوة األدلة التي اسـتدلوا هبا، 
وحفاظـاً عىل حقـوق الناس مـن الضياع.

يف النظـام السـعودي: نـص نظـام املرافعـات الرشعية السـعودي عـىل أن األمـوال املتحصلة 
مـن املديـن املمتنـع عن الوفـاء أو املفلـس، تودع يف صنـدوق احلجـز والتنفيذ باملحكمـة، وتوزع 
عـىل الغرمـاء حماصـة بقـدر ديوهنم بعد حسـم مرصوفـات النثـر وأجر اجلـزاء واحلراسـة وما يف 

. حكمها
فنـص عـىل ما ييل: املـادة (٢٠٢) فقـرة (٨).  ما يتـم بيعه من أمـوال املدين وأمـوال املحجوز 
لديـه عنـد امتناعـه عـن اإليـداع وما يسـتحصل من ديـون املديـن لد الغـري يـودع يف صندوق 

املحكمة.
ويف الفقـرة األخـر: املـادة (٢٠٢) فقرة (٩). تـوزع األموال املودعة يف الصنـدوق والواردة 
يف الفقـرة الثامنـة عىل الغرماء بقـدر ديوهنم بعد حسـم مرصوفات النثر وأجرة اخلرباء واحلراسـة 

حكمها.  يف  وما 
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أمـا مـرشوع نظـام التنفيـذ فنص بتقسـيم أمـوال املديـن إذا حصلت منـه عىل غرمائـه ورتب 
ذلـك يف عـدد من املـواد:  ما نصهـا:  املـادة (٧٦). تـوزع حصيلة التنفيـذ بأمر من قـايض التنفيذ 

عـىل الدائنـني احلاجزين، ومن يعـد طرفـاً يف اإلجراءات.
ويف املـادة األخـر املـادة (٧٧). إذا كانـت حصيلـة التنفيـذ ال يكفـي للوفـاء بجميع حقوق 
الدائنـني احلاجزيـن ومـن يعـد طرفـاً يف اإلجـراءات واتفـق هؤالء عـىل تسـوية ودية فيـام بينهم 
لتوزيعهـا يثبـت قـايض التنفيـذ اتفاقهـم يف حمـرض ويوقعه مأمـور التنفيـذ واملنفذ هلـم والقايض، 

ويكـون هلـذا املحرض قـوة السـند التنفيـذي يف مواجهتهم.
ويف املـادة األخـر :  املـادة (٧٨). إذا مل تكن حصيلـة التنفيذ كافية، ومل يتفق ذوو الشـأن عىل 
تسـوية وديـة لتوزيع احلصيلـة، يثبت قـايض التنفيذ االعـرتاض يف حمرض يوقعه القـايض ومأمور 
التنفيـذ واألطـراف ذوو الشـأن والقايض، ويصـدر قايض التنفيـذ حكامً يتضمـن توزيع احلصيلة 
. بـني الدائنـني وفقاً لألصـول الرشعية والنظامية مـع مراعاة ترتيـب امتياز الديون رشعـاً ونظاماً

املسألة الثانية: ما يمتنع قسمته عىل الدائنني من أموال املدين:
ذكـر الفقهـاء أن املديـن إذا قسـم مالـه بـني غرمائـه ال يعنـي حرمانـه مـن مالـه الـالزم منـه 
لرضوريـات احليـاة، مـن ملبـس ومسـكن ومـأكل، ونصوا عـىل ضامن هـذه احلقـوق الرضورية 

للمديـن املحجـور عليـه، وأهـم هـذه احلقوق:
١- النفقـة: فيـرتك للمديـن املعـرس نفقـة مـن تلزمـه نفقتـه مـن زوجتـه وأوالده الصغـار 
وأرحامـه الذيـن جيـب عليه نفقتهـم، ألن نفقة هـؤالء من احلاجـات األصلية فتقـدم عىل حقوق 

الغرماء.
٢- الكسوة: فيرتك له من كسوته ما يتناسب مع مكانته وحاجته.

٣- املسكن: فالدار التي ال غنى للمعرس عنها ترتك له وال تباع.
 إذ ال غنـى لإلنسـان عـن املسـكن، فهو من أصـول حوائجه، وهـو مقدم عىل الديـن فال يباع 
فيـه، وذلـك مـا مل يكـن السـكن عـني مال فإنـه يصـح الرجـوع بـه برشوطـه، أو أن يكـون رهناً 

فيبـاع ألجـل ذلك. 
ولكـن لـو كان املسـكن زائداً عـن حاجته أو نفيسـاً، بيـع عليه واشـرت بدله ما يسـد حاجته 

املعتـادة، ووىفّ بـاق الثمن دينه.
٤- آلـة صنعتـه: إذا كان للمديـن آلـة حيـرتف التكسـب هبـا، فإهنا ال تبـاع إذ هبا قوام تكسـبه 

لإلنفـاق عـىل نفسـه وعـىل من يعـول، وهـذا مقدم عـىل الدين
ولكـن إذا كانـت هـذه اآللة يسـتغنى عنهـا أو كثـرت قيمتها بيعـت، ويف حال بيعهـا لكثرت 
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ثمنهـا فإنـه جيعل لـه من ثمنهـا آلة مناسـبة خلدمتـه ويـرصف الباقي لـرب الدين.
مركوبـه: يـرتك للمديـن مركوبـه املعتـاد املناسـب حلالـه، فـال يبـاع يف دينـه؛ ألن ذلـك مـن 

حاجتـه.
يف النظام السعودي:

جـاءت الالئحـة التنفيذيـة لنظـام املرافعـات الرشعيـة مـا نصهـا: الفقـرة (٤) مـن الالئحـة 
للـامدة (٢١٧): التنفيذيـة 

يـرتك للمحجـور عليه ما تدعـو احلاجة إىل تركـه له من منقـول وعقار، مثل: مسـكنه ومركبه 
املعتاد.

ويف الفقرة األخر: الفقرة (٧) من الالئحة التنفيذية للامدة (٢١٧):
جيـوز احلجـز عـىل مـال املديـن مـن راتـب أو خمصصـات بعـد تقديـر الكفايـة لـه مـن نفقـة 

ونحوهـا 
أمـا يف مـرشوع نظـام التنفيـذ، فقـد فصل األمـر فيام يتعلـق بحجز أمـوال املدين الـذي حيجز 
والـذي ال حيجـز، وهـو اسـتدراك جيـد من املنظـم لتـاليف القصـور وإدراك للنقـص احلاصل يف 
اللوائـح التنفيذيـة مـن املـادة السـابقة الذكـر من نظـام املرافعـات الرشعيـة، ماييل:  املـادة (٢٢)  
يرتتـب عـىل احلجز عىل أمـوال املدين غل يده مـن الترصف يف أموالـه، وال جيوز احلجـز والتنفيذ 

يأيت: مـا  عىل 
أ- األموال اململوكة للدولة.

ب- الـدار التـي يسـكنها املديـن ومـن يعوهلـم رشعـاً، ويقـدر القـايض مقـدار كفايتـه، ما مل 
يكـن السـكن مرهونـاً للدائن.

جـ- األجور والرواتب إال فيام يأيت:
مقدار النصف من إمجايل األجر أو الراتب لدين النفقة.

.مقدار الثلث من إمجايل األجر أو الراتب للديون األخر
وعنـد التزاحـم خيصص نصـف إمجايل األجـر أو الراتـب لدين النفقـة وثلـث النصف اآلخر 
للديـون األخـر، ويف حـال تعدد هـذه الديون يـوزع ثلث النصـف بني الدائنني بحسـب الوجه 

الرشعي.
د- ما يلزم املدين ملزاولة مهنته أو حرفته أو مستلزماته الشخصية.

املسألة الثالثة: يف كيفية قسمة مال املعرس بني غرمائه:
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نـص الفقهـاء عىل أن املديـن إذا أعرس ووجد مـن ماله ما يفي بـام يف ذمته للدائنـني أوبعضها، 
وأراد احلاكـم قسـمته بني الدائنـني أن يبدأ بام ييل:

بإعطـاء أجـرة مـن يعملون ملا فيـه مصلحة للـامل، من منـادٍ وسمسـار وحافظ ومحـال ونحو 
ذلـك، فتقدم حقوقهـم عىل ديـون الغرماء. 

ثـم بمـن لـه رهن مقبـوض، فيختـص بثمنـه إن كان قـدر دينه، ألن حقـه متعلق بعـني الرهن 
وذمـة الراهن.

ثـم مـن وجـد عـني ماله فيأخـذه، حلديـث النبي -صـىل اهللا عليـه وسـلم- : (مـن أدرك ماله 
بعينـه عنـد رجـل قـد أفلس فهـو أحق بـه من غـريه) متفـق عليه. 

العامل يف املال إذا كان لعمله أثر يف نامء املال أو صالحه.
املضارب بنصيبه من ربح املال، فعامل املضاربة يقدم يف املال بنصيبه من ربح املال.

مكري العقار أحق بغلته من نامر أو أجره، ألنه نتاج ماله.
عهـدة مـا باعـه احلاكم، فإذا بـاع احلاكـم أو أمينه من مـال املدين شـيئاً فظهر مسـتحقاً للغري، 
رجـع املشـرتي عـىل املدين، وقـدم بـام للمدين من مـال، ثم يـوزع املال بعـد ذلك عـىل الغرماء.

ثـم تقسـم أمـوال املديـن بـني غرمائـه باملحاصـة بينهـم إذا كانـت ديونـه كلهـا مـن النقـد أو 
عروضـاً موافقـة ملـال املعـرس يف اجلنـس والصفـة.

وال يتحـاص الغرمـاء يف حصيلـة ما للمديـن من نقود وثمـن مبيعات إال إذا تسـاوت ديوهنم 
يف وجوهبا يف مـال املدين.

أمـا إذا مل يـف مالـه بالديـون التـي يف ذمتـه بعد قسـمتها عـىل الغرماء فإهنـا تبقـى يف ذمته إىل 
حـني سـدادها وال يرتفـع حكم اجلحـر عليـه إال بحكـم القايض.

وإذا نشأ دين يف ذمة املدين بعد تقسيم أمواله عىل الغرماء فحني إذٍ ال يزامحهم يف القسمة.
أمـا إذا نشـأ الديـن قبـل تقسـيم أموالـه فإنـه يشـارك كل واحـد منهـم بحصتـه، وال تنقـض 

القسـمة يف أصـح قـويل العلـامء.
كيفية قسمة مال املعرس بني الغرماء يف النظام السعودي:

مل يتطـرق النظـام السـعودي بشـكل مفصـل إىل كيفية معينة يف تقسـيم مال املعرس بـني غرمائه 
إال يف عـدد مـن املـواد واللوائح بشـكل مقتضـب يف عدد مـن احلاالت، وتـرك ذلـك إىل اجتهاد 

القـايض وتقديـره يف ترتيب قسـمة مـن مال املديـن وتوزيعه بـني الغرماء.
ففي نظام املرافعات الرشعية السعودي نص عىل:
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الصنـدوق  يف  املودعـة  األمـوال  للـامدة (٢٠٢).تـوزع  التنفيذيـة  الالئحـة  مـن  الفقـرة (٩) 
والـواردة يف الفقـرة الثامنـة عـىل الغرماء بقـدر ديوهنم بعد حسـم مرصوفات النـرش وأجر اجلزاء 

واحلراسـة ومـا يف حكمها.
ويف أن مؤجر العقار أحق بغلته من ثامر أو أجره؛ ألنه نتاج ماله. 

ونصهـا: املـادة (٢٠٩). ملؤجـر العقـار أن يطلـب إيقـاع احلجـر التحفظي عىل املنقـوالت أو 
الثـامر املوجـودة بالعـني املؤجرة ضامنـاً لألجور املسـتحقة.

وأمـا يف املـادة االخـر فبينـت أن مـن يدعـي ملك منقـول من سـيارات ونحوهـا أن يطلب 
عليها.  التحفظـي  احلجـز  إيقاع 

ونصهـا: املـادة (٢١٠) ملـن يدعـي ملـك املنقـول أن يطلـب إيقاع احلجـز التحفظـي عند من 
حيـوزه متـى كان هنـاك دالئـل واضحة تؤيـد إدعاءه.

هذا أبرز ما جاء يف نظام املرافعات الرشعية مما هو متعلق هبذه املسألة.
أمـا يف مـرشوع نظـام التنفيذ فلم يتناول بشـكل مفصـل ما يتعلق برتتيب قسـمة مـال املدين، 

وترك ذلـك إىل اجتهاد قـايض التنفيذ الناظـر يف القضية.
فذكـرت املـادة: املـادة (٧٨) يصدر قـايض التنفيذ حكامً يتضمـن توزيع احلصيلة بـني الدائنني 

. وفقـاً لألصـول الرشعية والنظاميـة مع مراعاة ترتيـب امتياز الديون رشعـاً ونظاماً
وهـذا قصـور واضـح يف النظـام، إذ مل يبني ترتيـب توزيع حصص مـال املديـن املتحفظ عليه، 

وطريقة قسـمته بـني الغرماء.
احـه و وواضعـي  والغالـب أن ذلـك مل خيـف عـىل واضعـي النظـام وإنـام تركـوا ذلـك لرشّ

لوائحـه.
املسألة الرابعة: آداب بيع مال املدين وقسمته:

مـن املفيـد ذكـره يف هـذا املطلب أن العلـامء ذكروا عـدداً من األمور مما يسـتحب عـىل احلاكم 
أو القـايض فعلـه عند بيـع مال املدين وقسـمته بـني الغرماء.

منها ما ييل:
املبـادرة عـىل بيـع املـال وقسـمته، لئـال يتـرضر أحد مـن الدائنـني ولتطيـب بذلـك األنفس، 

ولـرباءة ذمـة املدين.
أن يبيـع احلاكـم املـال بحـرضة املدين أو املفلـس ألنه أنقى للتهمـة وأطيب لقلبـه، ولكي يبني 

ما بـه من عيـوب أو عدمها.
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أن يبيـع مـن مالـه أوالً ما خياف عليه الفسـاد كالطعـام ونحوه، ثـم احليوان حلاجتـه إىل النفقة 
وكونـه عرضـة للهالك، ثم سـائر املنقوالت ثـم العقارات ألنه ال خيشـى عليها اهلـالك والرسقة.

إشهار البيع، لكي يكثر الطالبون، وترتفع بذلك قيمته.
وجيب أن يباع بثمن املثل ماالً من نقد البلد.

يبيـع كل يشء يف سـوقه إذا كان ذلـك أحـظ للمديـن والغرماء، فـإن كان بيعهـا يف حملها أحظ 
بيعـت فيـه، وإال نقلت حيـث كان أحظ للمديـن والغرماء 

البدء بالبيع بام فيه حظ للمدين والغرماء.
يف النظام السعودي:

مل يتطـرق نظـام املرافعـات الرشعيـة ومـرشوع نظـام التنفيـذ إىل مـا يتعلـق بـآداب بيـع مـال 
املديـن وقسـمته، سـو مـا يتعلق بإشـهار بيع السـلعة والـرشاء عليهـا املدة املناسـبة بالوسـائل 
املناسـبة، وقـد جـاء يف نظـام املرافعـات الرشعيـة يف بتحديـد ذلك، ونصـه املـادة (٢٢٣): جيري 
البيـع باملـزاد العلنـي يف الزمان واملـكان املحددين بعـد اإلعالن عنـه إعالناً كافيـاً، وعىل املكلف 

أن يكـف عـن املـيض يف البيـع إذا نتـج عنـه مبلـغ كاف لوفـاء الديون املحجـوز مـن أجلها....
املطلب الثالث

نرش احلكم يف الصحف
يتناول الفقهاء هذا املوضوع بمصطلح (اإلشهار) أو (اإلظهار).

وبعـد البحـث والتقـيص يف كتـب الفقهـاء ومصنفاهتـم مل أجـد أن أحـداً منهـم نـص عـىل 
مرشوعيـة إشـهار إعسـار املديـن إذا ثبـت إعسـاره عنـد احلاكـم.

أمـا إذا ادعـى أنـه معـرس، ووجـد عنـده بعـض األمـوال التي ال تفـي بديونـه، وحجـر عليه 
احلاكـم ليبيـع مـا عنـده ويسـدد لغرمائـه، فهل يرشع إشـهار احلكـم باحلجـز عىل املديـن يف هذه 

احلالة؟
مجهـور العلـامء قالـوا باسـتحباب إظهـار احلجـر عليـه وإشـهاره لتجتنـب معاملتـه، كـي ال 

يتـرضر النـاس بضيـاع أمواهلـم.
وألن احلجـر تتعلـق بـه أحـكام، وربـام يقـع التجاحـد فيحتـاج عـىل إثباتـه، وألنه ربـام عزل 

احلاكـم أو مـات، فيثبـت احلجـز عـن اآلخـر فيمضيه.
نرش حكم اإلعسار يف الصحف يف النظام السعودي:

مل يتطـرق نظـام املرافعات الرشعيـة وال لوائحـه التنفيذيـة وال التعاميم الوزاريـة إىل ما يتعلق 
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بنـرش حكم اإلعسـار يف الصحـف املحلية.
أما يف مرشوع نظام التنفيذ فقد ذكر ذلك بإجياز ما نصه: املادة (٧٩).

 إذا مل يف املدين بالدين وادعى اإلعسـار، ينظر قايض التنفيذ يف إثبات إعسـاره بعد اسـتكامل 
إجـراءات اإلفصـاح عن األمـوال واالسـتجواب والتتبع وفقاً ألحـكام هذا النظـام وبعد إعالن 

يتضمن أسـباب طلب اإلعسـار، وينـرش يف صحيفة يومية أو أكثـر يف منطقة املدين.
وهـذا اسـتدراك جيد مـن املنظـم، فباإلعالن عن ذلـك يقطع السـبيل عىل املحتالـني ومدعي 

اإلعسـار الكاذبني.
املطلب الرابع

جتديد صك اإلعسار
مل أجـد مـن الفقهـاء مـن تطـرق ملثـل هذا الـرأي، عـىل أن اجلميـع يتفقـون بإنظـار املعرس إىل 
امليـرسة لآليـة الكريمة.والـذي يظهـر يل:ال مانـع مـن جتديـد صـك اإلعسـار، وحتديـده بآجال 
ينتهـي إليهـا، بـل ويتأكـد ذلك إذا خـيش القايض ضيـاع حـق الدائن لظهـور أمارات سـوء النية 

مـن املديـن، أو غلـب عـىل ظنـه قـدرة املدين عـىل الوفـاء يف أجـل معني.
هل يلزم املدين املعرس عىل العمل واالكتساب ؟

فـإذا كان املديـن املعـرس ذو حرفة أو كان قـادراً عىل العمل فيؤجر نفسـه لـرب العمل أوغريه 
ليسـدد دينه، فهل للقـايض أن يلزمه بالعمل واالكتسـاب؟

اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني:
األول: ال يلزمـه ذلـك رشعـاً وال جيـرب عليـه قضـاء. وذهـب إىل ذلـك احلنفيـة، واملالكيـة، 

والشـافعية.
القول الثاين: 

أنه يلزمه االكتساب رشعاً، وجيرب عليه قضاءً يف حدود ما يليق بمثله.
وهذا مذهب احلنابلة، وبعض احلنفية.

الدليل:
ق وهـو رجـل دخل املدينـة، وذكـر أن وراءه مـاالً فداينه النـاس وركبتـه ديون ومل  لقصـة رسُ
يكـن وراءه مـال فسـمي رسقـاً، وباعـه النبـي -صـىل اهللا عليـه وسـلم- يف دينـه بخمسـة أبعـره 

أخرجـه الداقطنـي يف سـننه. وقـال عنـه األلبـاين يف خمتـرص إرواء الغليل (حسـن ).
ومعلـــــــــوم أن احلر ال يبـاع، فعلم أنه باع منافعـــــــــــه، وألن اإلجارة عقد معاوضة 
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فأجـرب عليهـا كبيـع مالـه، وقياسـاً عـىل إجبـاره عـىل االكتسـاب لنفقـة نفسـه وقريبـه والديـن 
أقـــــــــــو مـن النفقـة ألهنـا تســـــــــــقط بمـيض الزمـــــــــــان بخـالف الدين فال 

. يسقط
الرتجيح:

الذي يظهر يل بعد التأمل والنظر هو قوة القول الثاين
املبحث الثاين: إلغاء حكم اإلعسار

املطلب األول
من له احلق بإلغاء حكم اإلعسار

الـذي لـه احلـق بإلغـاء حكم اإلعسـار عـىل املديـن هو القـايض الـذي أصـدر احلكـم ابتداءً 
بإثبـات إعسـاره إذا كان عـىل رأس العمـل يف املحكمـة أو القـايض اخللـف إذا مل يكـن عىل رأس 
العمـل، أمـا إذا كان املديـن خـارج واليـة القـايض فـإن دعـو إلغـاء حكم اإلعسـار تسـمع يف 

إقامته. مقـر 
وللفقهاء يف هذه املسألة قوالن:

القـول األول: ال ينفـك احلجـر عنـه إال بفـك القايض لـه. وذهـب إىل ذلك الشـافعية ورواية 
عنـد احلنابلة.

التعليل:
ألنـه ال يثبـت إال بإثبـات القـايض فـال ينفـك إال بفكـه، وألنـه حيتـاج إىل نظـر واجتهـاد، 

والحتـامل ظهـور غريـم آخـر.
القول الثاين: 

ينفك احلجر عنه إذا مل يبق للغرماء عليه يشء ولو ال حكم احلاكم.
.( وذهب إىل ذلك احلنابلة يف رواية عنهم، واملالكية، وأضافوا (حيلف أنه مل يكتم شيئاً

التعليل:
ألن املعنى الذي حجر عليه ألجله قد زال.

الرتجيح:
الذي يظهر يل هو رجحان القول األول، لقوة ما استدلوا به، يف النظام السعودي:

الـذي لـه احلـق بإلغاء حكم اإلعسـار يف النظام السـعودي هـي املحاكم الرشعيـة و والقايض 
املختـص بنظـر الدعـو الـذي أصـدر الصك بثبـوت اإلعسـار، فالقـايض الذي أصـدر احلكم 
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بإعسـار املديـن هـو املسـئول واملناط بـه إلغاء حكم اإلعسـار عـن املدين.
فنـص نظـام املرافعـات الرشعيـة السـعودي عـىل: الفقـرة (١) مـن الالئحـة التنفيذيـة للامدة 

.(٢٣١)
النظر يف اإلعسار من اختصاص املحاكم الرشعية، مهام كان مصدر ثبوت احلق.

ويف الفقـرة التاليـة:  الفقـرة (٢). املحكمـة التـي نظـرت الدعـو بأصـل احلـق هـي تنظـر 
دعـو اإلعسـار، مـا مل يكـن مدعي اإلعسـار سـجيناً أو موقوفـاً يف بلد آخـر. فينظر إعسـاره يف 

حمكمـة البلـد التـي هـو سـجني أو موقـوف هبا.
والتـي بعدهـا: الفقـرة (٤) إذا كان مصـدر صك احلكـم بالدين عىل رأس العمـل يف املحكمة 

فتحـال إليه دعو اإلعسـار.
والتـي بعدهـا: الفقـرة (٥) إذا مل يكـن مصـدر صـك احلكم بالديـن عىل رأس العمـل فتحال 

دعـو اإلعسـار إىل خلفه، وحتسـب لـه إحالة.
 والتـي بعدهـا الفقـرة (٦). إذا تعـددت األحـكام من قضـاة املحكمة الواحـدة فتحال دعو

اإلعسـار عـىل مـن أصدر احلكـم األول، فـإن مل يكن عـىل رأس العمـل فتحال لثـاين وهكذا.
فبينـت هـذه الفقـرات من الالئحـة التنفيذيـة للامدة إجـراءات النظـر يف دعو اإلعسـار من 

إثبـات أو إلغـاء، ومـن هـو املنـاط به مـن القضـاة النظر فيهـا بتفصيـل واضح بني.
 أمـا يف مـرشوع نظـام التنفيـذ فقـد نـص عـىل اختصـاص قـايض التنفيـذ بالنظـر يف دعـو
اإلعسـار دون ذكـر تفصيـل لذلـك، ولعلـه يتـدارك ذلـك حني وضـع اللوائح هلـذه املــادة التي 
نصـت عـىل أن:  املـادة (٣). لقايض التنفيـذ الفصـل يف منازعات التنفيـذ أياً كانت قيمتهـا، وفقاً 
ألحكــام القضـاء املســتعجل، والنظـر يف دعـو اإلعسـار. فقـد أطلـق النظـام االختصـاص 

لقـايض التنفيـذ يف النظـر يف دعـو اإلعسـار ومـا يتعلـق هبـا مـن إثبـات هلـا أوإلغائها.
املطلب الثاين

أسباب زوال صفة اإلعسار
 باسـتقراء الواقـع، وتتبـع مـا عليـه العمـل يف املحاكـم السـعودية أجـد أن املديـن إذا ثبـت 

إعســاره بحكـم القـايض املختـص، فـال تـزال صفـة اإلعسـار عنـه إال باألسـباب التاليـة:
١- إذا ثبت أن املـدين قد أيسـر يساراً تاماً، فأصبحت أموالـه تفي بجميع ديونه.

٢- تنتهي حالة اإلعسـار وتزول صفتها عنه إذا أوىف بجميع ديونه احلالة يف ذمته لدائنيه.
٣- بانتهاء املدة التي حددها القايض إلعساره.
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اآلثار املرتتبة عىل زوال صفة اإلعسار عن املدين:
اسـترياد كامل حقـه بالترصف يف أموالـه املحجوز عليها لغـرض التنفيذ دون أيـة قيود، وعىل 

ذلـك تنفيذ ترصفـات املدين املالية أمـام اجلميع.
براءة ذمته من الديون واحلقوق التي كانت شاغرة هبا.

تم التلخيص بحمد اهللا تعاىل
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد

وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين.
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حسن النية وأثره يف العقوبة التعزيرية
( دراسة مقارنة )

بحث تكمييل مقدم لنيل درجة املاجستري يف السياسة الرشعية

إعداد الطالب:
حسن بن هندي بن حممد اهلندي العامري

إرشاف:
د. سعود بن حممد البرش

األستاذ املشارك يف املعهد العايل للقضاء
 (١٤٢٦- ١٤٢٧هـ) 
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خطة البحث:
املقدمـة: أمهيـة املوضـوع، وأسـباب اختيـاري لـه، والدراسـات السـابقة، ومنهـج البحـث، 

واملخطـط التفصيـيل للبحـث.
التمهيد: التعريف بمفردات العنوان، وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول: التعريف بحسن النية، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: التعريف بحسن النية يف اللغة.
املطلب الثاين: التعريف بحسن النية يف النظام.

املطلب الثالث: التعريف بحسن النية يف الفقه اإلسالمي.
املبحث الثاين: متييز حسن النية عام يلتبس به، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: متييز حسن النية عن الباعث الرشيف.
املطلب الثاين: متييز حسن النية عن حسن الغاية.

املطلب الثالث: متييز حسن النية عن حسن الغرض.
املبحث الثالث: التعريف بالعقوبة التعزيرية، وفيه مطلبان:

املطلب األول: التعريف بالعقوبة التعزيرية يف اللغة.
املطلب الثاين: التعريف بالعقوبة التعزيرية يف االصطالح.

الفصل األول: األصل يف املسلم بالنسبة حلسن النية، وفيه مبحثان:
املبحث األول: األصل العام يف املسلم بالنسبة حلسن النية.

املبحث الثاين: ضابط األصل يف املسلم املرتكب جلريمة بالنسبة حلسن النية.
الفصـل الثـاين: مـد اعتبار حسـن النيـة عامـالً مؤثـراً يف العقوبة وسـببه يف النظـام والفقه 

اإلسـالمي، وفيـه مبحثان:
والفقـه  النظـام  يف  العقوبـة  يف  مؤثـراً  عامـالً  النيـة  حسـن  اعتبـار   مـد األول:  املبحـث 

مطلبـان: وفيـه  اإلسـالمي، 
املطلب األول: مد اعتبار حسن النية عامالً مؤثراً يف العقوبة يف النظام.

املطلب الثاين: مد اعتبار حسن النية عامالً مؤثراً يف العقوبة يف الفقه اإلسالمي.
املبحـث الثـاين: السـبب يف اعتبـار حسـن النيـة عامـالً مؤثـراً يف العقوبـة يف النظـام والفقـه 

اإلسـالمي، وفيـه مطلبـان:
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املطلب األول: السبب يف اعتبار حسن النية عامالً مؤثراً يف العقوبة يف النظام
املطلب الثاين: السبب يف اعتبار حسن النية عامالً مؤثراً يف العقوبة يف الفقه اإلسالمي.

الفصل الثالث: أثر حسن النية يف العقوبة التعزيرية املنظَّمة، وفيه ثالثة مباحث:
املبحـث األول: أثـر حسـن النيـة يف عقوبـة اجلرائـم املـرضة باملصلحـة العامـة، وفيـه أربعة 

لب: مطا
املطلـب األول: أثـر حسـن النيـة يف عقوبـة اجلرائـم املـرضة بأمـن الدولـة يف النظـام والفقـه 

اإلسـالمي، وفيـه فرعـان:
الفرع األول: أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة بأمن الدولة يف النظام.

الفرع الثاين: أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة بأمن الدولة يف الفقه اإلسالمي.
املطلـب الثـاين: أثـر حسـن النيـة يف عقوبة اجلرائـم املـرضة بالوظيفة العامـة يف النظـام والفقه 

اإلسـالمي، وفيـه فرعان:
الفرع األول: أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة بالوظيفة العامة يف النظام.

الفرع الثاين: أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة بالوظيفة العامة يف الفقه اإلسالمي.
املطلـب الثالـث: أثـر حسـن النية يف عقوبـة اجلرائم املـرضة بالصحـة العامة يف النظـام والفقه 

فرعان: وفيه  اإلسـالمي، 
الفرع األول: أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة بالصحة العامة يف النظام.

الفرع الثاين: أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة بالصحة العامة يف الفقه اإلسالمي.
املطلـب الرابـع: أثـر حسـن النيـة يف عقوبـة اجلرائـم املخلـة بالثقـة العامـة يف النظـام والفقـه 

اإلسـالمي، وفيـه فرعـان:
الفرع األول: أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املخلة بالثقة العامة يف النظام.

الفرع الثاين: أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املخلة بالثقة العامة يف الفقه اإلسالمي.
املبحـث الثاين: أثر حسـن النيـة يف عقوبة اجلرائم املـرضة باملصلحة اخلاصـة يف النظام والفقه 

اإلسـالمي، وفيه مطلبان:
املطلب األول: أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة باملصلحة اخلاصة يف النظام.

الفقـه  يف  اخلاصـة  باملصلحـة  املـرضة  اجلرائـم  عقوبـة  يف  النيـة  حسـن  أثـر  الثـاين:  املطلـب 
اإلسـالمي.

املبحث الثالث: أثر حسن النية يف عقوبة جريمة غسل األموال، وفيه مطلبان:
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املطلب األول: أثر حسن النية يف عقوبة جريمة غسل األموال يف النظام.
املطلب الثاين: أثر حسن النية يف عقوبة جريمة غسل األموال يف الفقه اإلسالمي.
ضة، وفيه مخسة مباحث: الفصل الرابع: أثر حسن النية يف العقوبة التعزيرية املفوَّ

املبحـث األول: أثـر باعـث الرمحـة كمعيـار لتوافر حسـن النيـة يف العقوبـة يف النظـام والفقه 
اإلسـالمي، وفيـه مطلبان:

املطلب األول: أثر باعث الرمحة كمعيار لتوافر حسن النية يف العقوبة يف النظام.
املطلب الثاين: أثر باعث الرمحة كمعيار لتوافر حسن النية يف العقوبة يف الفقه اإلسالمي.

املبحـث الثـاين: أثـر باعـث خشـية العـار كمعيـار لتوافـر حسـن النيـة يف العقوبـة يف النظام 
والفقـه اإلسـالمي، وفيـه مطلبان:

املطلب األول: أثر باعث خشية العار كمعيار لتوافر حسن النية يف العقوبة يف النظام.
املطلـب الثـاين: أثـر باعـث خشـية العـار كمعيـار لتوافـر حسـن النيـة يف العقوبـة يف الفقـه 

اإلسـالمي.
املبحـث الثالـث: أثـر باعـث الـرضورة كمعيـار لتوافـر حسـن النيـة يف العقوبـة يف النظـام 

والفقـه اإلسـالمي، وفيـه مطلبـان:
املطلب األول: أثر باعث الرضورة كمعيار لتوافر حسن النية يف العقوبة يف النظام.

املطلب الثاين: أثر باعث الرضورة كمعيار لتوافر حسن النية يف العقوبة يف الفقه اإلسالمي.
املبحـث الرابع: أثـر باعث الغرية والغضـب كمعيار لتوافر حسـن النية يف العقوبـة يف النظام 

والفقه اإلسـالمي، وفيه مطلبان:
املطلب األول: أثر باعث الغرية والغضب كمعيار لتوافر حسن النية يف العقوبة يف النظام.

املطلـب الثـاين: أثـر باعـث الغـرية والغضب كمعيـار لتوافر حسـن النيـة يف العقوبـة يف الفقه 
اإلسالمي.

املبحـث اخلامـس: أثـر باعـث اإلحسـان للغـري كمعيـار لتوافـر حسـن النيـة يف العقوبـة يف 
النظـام والفقـه اإلسـالمي، وفيـه مطلبـان:

املطلب األول: أثر باعث اإلحسان للغري كمعيار لتوافر حسن النية يف العقوبة يف النظام.
املطلـب الثـاين: أثـر باعـث اإلحسـان للغـري كمعيـار لتوافر حسـن النيـة يف العقوبـة يف الفقه 

اإلسالمي.
اخلامتة، وفيها: أهم النتائج والتوصيات.
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التمهيد
التعريف بمفردات العنوان، وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول: التعريف بحسن النية
املطلب األول: 

التعريف بحسن النية يف اللغة
ـنُ لغـةً بالضـم: اجلـامل، ظاهـره ترادفهـام...، وهـو  ـن يف اللغـة: ((احلُسْ أوالً: تعريـف احلُسْ

عبـارة عـن كل مستحسـنٍ مرغـوب)).
هُ  دَ ، فهـي من نو الـيشء إذا قَصَ : تعريـف النيـة يف اللغـة:   النِّيَّة لغةً مصـدر الفعل نَوَ ثانيـاً

ه إليه. جَّ ـهُ وتَوَ مَ زَ و عَ
املطلب الثاين:

التعريف بحسن النية يف النظام
التعريـف بحسـن النية يف النظـام كمصطلح مركـب إضايف: اختلـف القانونيـون يف التعريف 

بـه، وهلـم يف ذلك ثالثـة اجتاهات:
ف بعـض القانونيـني بحسـن النيـة يف القانـون اجلنائـي بأنـه عبـارة عـن  ـرَّ االجتـاه األول: عَ

((انتفـاء القصـد اجلنائـي)).
االجتـاه الثـاين: تـر طائفـة أخـر مـن القانونيـني التعريف بحسـن النيـة عىل أنـه الغلط يف 

وقائـع اجلريمـة بعـد بـذل العنايـة و االنتبـاه الواجبـني، أو هو الغلـط يف الوقائـع فقط.
االجتـاه الثالـث: وبعـد ذلـك، فإنه ال بـد عنـد التعريف بحسـن النيـة يف القانـون اجلنائي من 
ربـط معنـاه بالباعـث الرشيـف؛ وذلـك الرتبـاط معنـى سـوء النيـة - والـذي هو الضد حلسـن 
النيـة -  بالباعـث الـدينء؛ ذلـك أن بعـض اجلرائـم العمديـة تتطلـب لقيـام املسـؤولية صـورة 
خاصـة مـن العمد يقال هلـا القصد اخلـاص، ومصدر ختصيص القصـد أو العمد يف هـذه اجلرائم 
اسـتلزام باعـث معـني هو نيـة اإلسـاءة أو اإلرضار بحيـث إذا مل يتوافـر هذا الباعث لـد اجلاين 
انعـدم القصـد اخلـاص، وهـو - أي انعـدام هذا القصـد اخلاص - مـا أطلق عليه بعـض الرشاح 
مصطلـح حسـن النيـة، ويمكـن اعتبـاره االجتـاه الثالـث، وممـا يؤيـد هـذا االجتـاه تعريـف أحد 
املهتمـني باملصطلحـات القانونيـة للنيـة بأهنـا: (( عـزم داخـيل للترصف يف اجتـاه معني[ ثـم اتبع 
ذلـك بقولـه بأهنـا] مسـلمة نفسـانية تعـود إىل اإلرادة الداخليـة، تعتمـد يف الغالب تبعـاً للهدف 
الـذي يصفهـا كعنـرص مكون لعمل أو فعـل قانوين، مثـالً نية تربعية، نيـة الغش، نية اإليـذاء  ... 
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وأحيانـاً كمعيـار تقديـر الرشعيـة، مثـالً نيـة ال أخالقية كسـبب دافع وحاسـم)) ويف هـذا القول 
دليـل عـىل ارتباط الباعـث -أو الدافع- بوصف النية بأهنا سـيئة أو بأهنا حسـنة، ذلك أن الباعث 

لـه ارتبـاط بتصور الغايـة والتي هـي اهلـدف النهائي.
لـذا فـإين أر - بعـد هـذا العـرض، وحسـبام يقتضيـه االجتـاه الثالـث - أن يكـون التعريف 
بحسـن النيـة عـىل النحـو اآليت:  (هـو اإلرادة التـي اجتهـت إىل خمالفـة القانـون بسـبب باعـث 

رشيـف).
فقولنـا: ( اإلرادة ) جنـس يف التعريـف يشـمل إرادة الفعـل، وإرادة النتيجة التـي هي القصد 

النية. أو 
وقولنـا: (التـي اجتهـت إىل خمالفـة القانون)  قيـد يف التعريف إلخـراج إرادة الفعـل وإلخراج 
اإلرادة التـي اجتهـت نحـو موافقـة القانـون، ويدخـل فيـه القصـد اجلنائـي سـواءً كان بباعـث 

رشيـف والـذي هـو حسـن النيـة أو بباعـث دينء والذي هـو سـوء النية.
وقولنـا: (بسـبب باعـث رشيـف)  قيـد يف التعريـف إلخراج سـوء النيـة إذ هـي إرادة اجتهت 
إىل خمالفـة القانـون بباعـث دينء، وقولنـا ( بسـبب )  فيـه إشـارة واضحـة إىل أن عالقـة الباعـث 

بـاإلرادة هـي عالقة السـببية.
ويدخـل يف هـذا القيـد الباعث الرشيـف وهو الذي مل حيـدده املنظـم، وإنام مرجعـه إىل املعنى 
األخالقـي أو االجتامعـي للـرشف، ويدخـل فيـه كذلك مـن بـاب أوىل الباعث املـرشوع والذي 
هـو مـا عـدا ما حـدده املنظم مـن باعث غري رشيـف لتخصيـص القصـد، أي أن املنظـم إذا حدد 
باعثـاً خصـص بـه القصـد اجلنائـي فصار قصـداً خاصـاً فهـو باعث غـري مرشوع وغـري رشيف 
د الباعـث املـرشوع وانتفـى القصد  جِ أيضـاً يف نظـره، فـإذا انتفـى هـذا الباعـث غـري املـرشوع وُ
اجلنائـي اخلـاص وتوافـر حسـن النيـة املوصـوف ((  فحسـن النيـة [املوصـوف] املقصـود به هو 

انتفـاء النيـة املحـددة الالزمة لتوفـر معنى القصـد اجلنائـي اخلاص)).
ويُلحـظ يف هـذا التعريـف أنه خيتص بالقصـد اجلنائي ومل يُـرش إىل اخلطأ غـري العمدي والذي 
هـو الصـورة الثانيـة للركـن املعنـوي للجريمة، والسـبب يف ذلـك أنه ال أثـر للباعـث يف اجلرائم 

غـري العمديـة مـع أنه يمكـن تصـوره فيها، فـال أر فائدة مـن إقحامـه يف التعريف.
املطلب الثالث: 

التعريف بحسن النية يف الفقه اإلسالمي
ن النية يف الفقه اإلسالمي. سْ أوالً: التعريف بمفردي مصطلح حُ

ن يف الفقه اإلسالمي. التعريف باحلُسْ
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ن يف الفقه اإلسالمي بأنه: ((عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه)).   جاء يف التعريف باحلُسْ
ـن يف الفقـه اإلسـالمي ال خيـرج يف حقيقتـه عـن التعريـف به  والـذي أراه أن التعريـف باحلُسْ
ـن لـه حقيقة واحـدة ال تتغري يف نظـر العقول،  يف اللغـة وهـو اجلـامل وضد القبـح، ذلك أن احلُسْ
ـن يف الفقه اإلسـالمي بأنه عبـارة عـن كل مبهج مرغـوب فيه،  ومـع ذلـك فـإن التعريـف باحلُسْ
أفضـل مـن التعريـف بـه بأنـه اجلـامل وضـد القبـح؛ ألن التعريـف الثـاين ال يعـدو كونـه رشحاً 
ملفـردة بمفـردة أخر، وهـذا ال يمثل تعريفـاً يف احلقيقة عنـد أهل االصطالح، ألنـه حيدث دوراً 

ف به. يف التعريـف بخـالف التعريـف األول فـإن فيه بيـان حلقيقة املعـرَّ
ـن فيـه هـو املجتمع بقيمـه وأخالقـه املسـتمدة من  أمـا يف القانـون فـإن ضابـط مصـدر احلُسْ
الديـن والعقـل والعرف املسـتند إىل العقـل، إىل جانب اهلـو، وبخاصة يف املجتمعـات الغربية، 
ومعلـوم أن املـزج بـني الديـن والعقـل واهلـو يف هـذه احلالـة مـرتوك إىل املجتمـع، فهـو الذي 

ـن الـيشء مـن عدمـه، بخـالف ما هـو يف الفقه اإلسـالمي. سْ يقـرر يف النهايـة حُ
 التعريف بالنِّيَّة يف الفقه اإلسالمي.

اختلفت عبارات الفقهاء يف التعريف بالنية، ومن هذه التعريفات:
النية هي: (( اإلرادة املرجحة ألحد املتساويني )).

وعرفت النية بأهنا:((  قصد الطاعة والتقرب إىل اهللا تعاىل يف إجياد الفعل )).
فت أيضاً بأهنا: ((  قصد اإلنسان بقلبه ما يريده بفعله )). رِّ و عُ

فت أيضاً بأهنا:((  قصد اليشء مقرتناً بفعله  )). رِّ و عُ
فـت أيضـاً بأهنـا: (( انبعـاث النفـس، حلكـم الرغبـة وامليل، إىل مـا هو موافـق للغرض،  رِّ وعُ

إمـا يف احلـال، و إما يف املـآل ))  .
فـت أيضـاً بأهنـا: ((  إرادة تتعلـق بإمالـة الفعـل إىل بعـض ما يقبلـه ال بنفـس الفعل من  رِّ و عُ

حيـث هو فعـل  )).
و املـراد مـن هـذا التعريـف هـو أن النيـة إرادة تتعلق بنتيجـة الفعـل وال تتعلق بنفـس الفعل 
مـن حيـث هـو فعل، وهـو تعريف جيـد إال أنه يؤخـذ عليـه الطـول، وكان باإلمـكان اإلجياز يف 
عبارتـه ليكـون: ( إرادة نتيجـة الفعل ) وهو املختار؛ إذ فيـه بيان حلقيقة النية يف الفقه اإلسـالمي، 
ذلـك أهنـا نـوعٌ مـن اإلرادة تتعلـق بنتيجـة الفعـل ال بنفـس الفعـل،  فـإن كانـت نتيجـة الفعـل 
هـي التقـرب إىل اهللا تعـاىل فهـي النيـة يف العبـادات، وإن كانـت خمالفة الـرشع فهي النيـة يف باب 

اجلنايـات ( نيـة املعصيـة )، وهكذا.
: التعريف بحسن النية يف الفقه اإلسالمي كمصطلح مركب إضايف. ثانياً
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، فـإن مصطلح حسـن النية يف جمـال اجلنايات والعقوبـات هو مصطلح قانـوين يف املقام  بدايـةً
األول، فهـو مـن صنيـع أرباب القانـون، إال أن ذلك ال يعنـي قصور أحكام الفقه اإلسـالمي عن 
اإلحاطـة بمسـائله، بـل هـي حميطـة هبـا، وقـد أتت يف ذلـك بام عجـزت عنـه القوانني كام سـيأيت 

بيانه - إن شـاء اهللا تعـاىل- يف موضعه.   
ومـع ذلـك فقـد جر عىل لسـان بعض السـلف لفظ حسـن النيـة، إال أن مرادهـم به خيتلف 

عـام يف القانون.
فمـن ذلـك قـول بعضهـم: ((  رأيت اخلري كلـه إنام جيمعه حسـن النيـة، وكفاك هبا خـرياً وإن 

تنصب )).   مل 
ه أن يكمـل له عملـه فليحسـن نيته، فـإن اهللا عز وجل يأجـر العبد  َّ وقـول اآلخـر: (( مـن رسَ

ـن نيتـه باللقمة )).     سَّ إذا حَ
وقول اآلخر: ((  ال يصلح العمل إال بثالث: التقو هللا، والنية احلسنة، واإلصابة )).

فقـد كان مرادهـم بحسـن النيـة هنـا كـام ذكـر ذلـك احلافظ ابـن رجب هـو إخـالص العمل 
تعاىل.  هللا 

وإذا كان األمـر كذلـك، فإنـه يلـزم للتعريـف بحسـن النيـة يف الفقـه اإلسـالمي جمـرد إعادة 
: إن حسـن النيـة يف  صياغـة التعريـف القانـوين بـه ليتناسـب والصياغـة الفقهيـة، فيقـال عندئـذٍ

الفقـه اإلسـالمي هـو: ( إرادة خمالفـة الـرشع بسـبب باعـث حممـود ).
املبحث الثاين: متييز حسن النية عام يلتبس به

املطلب األول: 
متييز حسن النية عن الباعث الرشيف

، و ((  الباء و العـني و الثاء أصـلٌ واحد، وهو  ـثَ الباعـث يف اللغـة اسـم فاعـل من الفعـل بَعَ
ف بالباعـث يف القانـون بتعريفـات عدة،  ـرِّ ـا )). وقـد عُ هتَ اإلثـارة. ويقـال: بعثْـتُ الناقـة إذا أَثَرْ
ة النفسـية احلاملـة عـىل السـلوك اإلرادي، املنبعثة عن  ولعـل مـن أبرزهـا تعريفـه بأنـه: ((  القـوَّ

للغاية )). وتصـور  إدراك 
   إال أن هـذا التعريـف يمكـن توجيـه النقد إليـه بتحقق الـدور فيه، وذلـك الحتضانه لفظة ( 
ف بـه، لذا فـإن األوىل يف تعريـف الباعـث و بعد حذف  املنبعثـة ) وهـي مـن مشـتقات مـادة املعرَّ
ر) عنهـا أن يقال فيه: (هـو القوة النفسـية الناجتـة عن تصور  كلمـة (إدراك) إلغنـاء كلمـة (تصـوُّ

الغايـة واحلاملة عىل السـلوك اإلرادي).
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   ومـن هـذا التعريـف يتضح مـد عالقة الباعث بـاإلرادة ومتيـزه عنها، فالباعـث ما هو إال  
ـه للقصد  )). ك لإلرادة واملوجِّ ((  املحـرِّ

حسـن النيـة يسـتلزم إىل جانـب النيـة باعثـاً رشيفـاً، أمـا الباعـث الرشيـف فهـو جمـرد معيار 
يعـرف بـه توافـر حسـن النية بعـد وجـود النيـة اجلرمية، وهـو مع هذا يسـبق وجـود هـذه النية.

املطلب الثاين: 
متييز حسن النية عن حسن الغاية

الغايـة يف اللغـة تطلـق عـىل معـان متعـددة، والذي يتعلـق منها باملـراد هنا هـو أهنـا ((الراية، 
يت بذلـك ألهنـا تُظل مـن حتتها... ثم سـميت هنايـة اليشء غايـة. وهذا مـن املحمول عىل  ـمِّ وسُ

يت غايـةً بغاية.  ـمِّ غـريه؛ إنام سُ
أمـا الغايـة يف اصطـالح القانونيـني فقـد اختلفـت عباراهتـم يف التعريـف هبا، ومـن ذلك: (( 

الغـرض النهائـي الـذي يرمـي إليه الشـخص )).  
إال أن هـذا التعريـف يمكـن توجيـه النقد إليه أيضـاً بأن ذِكر لفـظ الغرض فيـه موهم؛ حيث 
ض مصطلـح قانـوين مسـتقل بذاتـه، وكان مـن األوىل االسـتغناء عنـه بلفظ آخـر كلفظ  ـرَ إن الغَ

اهلـدف، وعـىل هـذا فيقـال يف الغايـة: ( هي اهلـدف النهائي الـذي يرمي إليه الشـخص).
الغايـة قـد تتغـري وقـد تتحـول، والغايـة ليسـت مـن طبيعـة نفسـية، بـل هـي مـن طبيعـة 
موضوعيـة، فهـي إمـا أن تكـون ماديـة كرشاء سـيارة كام سـبق، أو معنوية غـري نفسـية كالتأديب 

أو العـالج أو اإلصـالح أو التعذيـب ونحـو ذلـك.
هـذا بالنسـبة للغاية بشـكل عـام، أما الغاية احلسـنة فإهنـا متثل معيـاراً حمدداً لوصـف الباعث 
بأنـه رشيـف والـذي هـو بـدوره - أي الباعـث الرشيف - املعيـار يف توافر حسـن النية كام سـبق 
بيانـه، فحسـن الغايـة بذلـك يعـد معيـاراً ملعيـار حسـن النيـة، فنـوع الغايـة وصفتهـا حتـدد نوع 
الباعـث وصفتـه، فـإذا تـم العثـور عـىل غايـة اجلـاين مـن جريمته أمكـن معرفـة الباعـث له عىل 

اقرتافهـا، وكذلـك العكـس، أي أن معرفـة الباعث يكشـف عـن الغاية.
املطلب الثالث: 

متييز حسن النية عن حسن الغرض
يف اصطـالح القانونيـني قـد اختلفـت عباراهتـم يف التعريـف بـه، ومـن ذلـك: وقيـل هـو: 

((اهلـدف الفـوري املبـارش الـذي تتجـه إليـه اإلرادة)).
ويؤخـذ عـىل هـذا التعريـف التكـرار فيـه، حيـث إنـه كان مـن األوىل االقتصـار عـىل أحـد 
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اللفظـني: الفـوري أو املبـارش؛ إلفادهتـام ذات املعنـى، إذ التعريفـات ممـا ينبغي أن يبتعـد فيها عن 
التكـرار، وبنـاءاً عـىل ذلـك فـإن األوىل أن يقـال يف تعريـف الغرض: (هـو اهلدف املبـارش الذي 

اإلرادة). إليـه  تتجه 
فالغـرض لـه عالقـة مبـارشة بـاإلرادة، بـل هـو داخـل يف حقيقتهـا وتكوينهـا، فقـد سـبق 
التعريـف بـاإلرادة بأهنـا: نشـاط نفـيس يتجـه إىل غـرض معـني لتحقيـق الرغبـة يف اإلشـباع.

ويتمثـل الغـرض - يف العـادة - يف النتيجـة اإلجراميـة التـي حيددهـا القانون بالنسـبة جلريمة 
معينـة، فالغـرض مـن القتـل هـو إزهـاق الـروح، وهـو النتيجـة اإلجراميـة، إال أن ذلك خاص 
باجلرائـم العمديـة، أمـا يف اخلطـأ غـري العمـدي فـإن الغـرض هو أمـر خمتلف عـن النتيجـة التي 
حدثـت، إذ لـو كان هـي لتحقـق العمد، وكذلـك يف جريمـة الرشوع يكـون الغـرض خمتلفاً عن 

النتيجـة، ألن غـرض الفاعـل هـو النتيجة التامـة والتـي مل تتحقق.
هذا بالنسـبة للغرض بشـكل عـام، أما عن وصفه باحلسـن فإنـه مرتبط بعدم وصـف القانون 
سـن النيـة فإن  للنتيجـة بأهنـا إجراميـة، ممـا ينتـج عنـه عـدم جتريـم الفعل أصـالً، أمـا يف حالة حُ
مـاً يف األصـل؛ و السـبب يف ذلك أن الباعـث الرشيف والـذي هو املعيـار لتوافر  َرَّ الفعـل يعـد جمُ
حسـن النيـة مرتبـط بتصـور الغايـة احلسـنة ال بتصـور الغرض احلسـن، وأصـل هذه املسـألة هو 

مـد عالقـة الباعـث بالغـرض، و للقانونيني فيهـا رأيان:
الرأي األول: أن الباعث ال عالقة له بالغرض البتة.

الرأي الثاين: أن بني الباعث و الغرض عالقة تقوم عىل التصور و اإلدراك.
املبحث الثالث: التعريف بالعقوبة التعزيزية، وفيه مطلبان:

املطلب األول: 
التعريف بالعقوبة التعزيزية يف اللغة.

أوالً: التعريف بالعقوبة يف اللغة.
العقوبـة يف اللغـة كلمـة مأخـوذة مـن عقـب، و((العني والقـاف والبـاء أصـالن صحيحان: 
أحدمهـا يـدل عـىل تأخـري يشء وإتيانـه بعـد غـريه، واألصـل اآلخـر يـدل عـىل ارتفـاع وشـدة 

وصعوبـة)).
قوبـة  اقبـةً وعُ عَ واملعنـى األول هـو الـذي لـه عالقـة بالعقوبـة، فمنـه: (( عاقبـت الرجـل مُ

... ... وإنـام سـميت عقوبـة ألهنـا تكـون آخـراً وثـاين الذنـب )). قابـاً وعِ
: التعريف بالتعزير يف اللغة. ثانياً
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ر، (( والعني والـزاء والراء كلمتـان، إحدامهـا: التعظيم و  ـزْ التعزيـز يف اللغـة مأخـوذ مـن العَ
النـرص، والكلمـة األخـر: جنس من الـرضب )).

و املعنـى الثـاين هـو الـذي له عالقـة باملعنـى االصطالحي، ويـر صاحب لسـان العرب أن 
(( أصـل التعزيـر: املنـع والـرد، فـكأن مـن نرصتـه قـد رددتـه عـن أعـداءه، ومنعته مـن أذاهم، 

وهلـذا قيـل للتأديـب الـذي هـو دون احلد تعزيـر، ألنه يمنـع اجلـاين أن يعـاود الذنب)).
املطلب الثاين: 

التعريف بالعقوبة التعزيزية يف االصطالح
أختـاره  والـذي  التعزيـر،  أو  التعزيزيـة  بالعقوبـة  التعريـف  يف  الفقهـاء  عبـارات  اختلفـت 
للتعريـف بالعقوبـة التعزيريـة هـو أهنـا: الـذي أختـاره للتعريـف بالعقوبـة التعزيريـة هـو أهنـا: 

(عقوبـة غـري مقـدرة رشعـاً يف كل معصيـة ال حـد فيهـا وال كفـارة).
الفصل األول: 

األصل يف املسلم بالنسبة حلسن النية
املبحث األول: األصل العام يف املسلم بالنسبة حلسن النية

قبـل البـدء يف احلديث عن األصل العام يف اإلنسـان املسـلم بالنسـبة حلسـن النية جيـدر التنبيه 
عـىل أن املـراد بحسـن النية يف هـذا املوضع بالـذات ما هو أعـم من املراد بـه يف القانـون اجلنائي، 
وهـو ذلـك املعنـى اخللقي املرتبـط بالباعث عـىل الفعل؛ ذلـك أن املـراد بحثه هنا هـو األصل يف 
ـن النية يف سـائر أفعاله املباحـة - أي ال ينوي  سَ اإلنسـان املسـلم قبل ارتكابـه اجلريمة، هل هو حَ
الـرش بفعلـه كاإلرضار بغـريه أو االعتـداء عىل حق- أو هـو يسء النية يف ذلـك - أي يقصد الرش 

بفعلـه كاإلرضار بغـريه أو االعتـداء عىل احلق- ؟
إن للبحـث يف هـذا املوضـوع صلـة وثيقـة بموضـوع آخـر، أال وهو هـل األصل يف اإلنسـان 
املسـلم املسـتور احلـال العدالة أو الفسـق؟ فـإن كان األصل فيـه العدالة لزم من ذلـك أن األصل 

فيـه حسـن النيـة، وإن كان األصـل فيه الفسـق لزم مـن ذلك أن األصـل فيه سـوء النية.
ويف احلقيقة فإن املسألة ليست حمل اتفاق عند الفقهاء، حيث اختلفوا فيها عىل قولني:

القول األول: أن األصل يف اإلنسان املسلم املستور احلال العدالة.
وهذا هو قول اإلمام أيب حنيفة، وهو رواية عند احلنابلة.

القول الثاين:  أن األصل يف اإلنسان املسلم املستور احلال الفسق.
وهـذا هـو قـول اجلمهـور، حيـث قـال بـه كل مـن املالكيـة، والشـافعية، وهـو املذهـب عند 
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احلنابلـة ، وقـال بـه صاحبـا أيب حنيفـة، وهـو اختيـار ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن القيم.
وقد استدل أصحاب القول األول بام يأيت:

أن أعرابيـاً جـاء إىل النبـي ملسو هيلع هللا ىلص فقـال: إين رأيـت اهلـالل. فقـال لـه النبـي ملسو هيلع هللا ىلص : أتشـهد أن ال 
إلـه إال اهللا ؟ قـال: نعـم. فقـال لـه الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص: وأين رسـول اهللا؟ قـال نعـم. فصـام النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
الشـهر و أمـر بصيامه هـذا احلديث أخرجه أبـو داود والرتمذي وقـال: ((حديث ابـن عباس فيه 
 اختـالف ... والعمـل عـىل هـذا احلديـث عند أكثـر أهل العلـم))، والنسـائي يف السـنن الكرب
وابـن ماجـة والبيهقـي يف سـننه الكـرب، واحلاكم يف مسـتدركه، يف كتـاب الصوم وقـال: ((هذا 
احلديـث صحيـح ومل خيرجـاه)). حيث قبـل النبي ملسو هيلع هللا ىلص شـهادة األعرايب، والشـهادة يشـرتط فيها 
العدالـة، ومـع ذلـك مل يسـأل النبـي ملسو هيلع هللا ىلص عن عدالتـه وإنام سـأله عن إسـالمه، فدل ذلـك عىل أن 

املسـلم يكتفـى منه بظاهـر إسـالمه دليالً عـىل عدالته. 
مـاروي عـن عمـر بـن اخلطـاب -ريض اهللا عنـه- يف كتابه إىل أيب موسـى األشـعري  -ريض 
اهللا عنـه- يف القضـاء مـن قولـه: (( املسـلمون عـدول بعضهـم عىل بعـض، إال جملـود يف حد، أو 
 ،جمـرب يف شـهادة زور، أو ظنـني يف والء أو قرابة )) هذا األثر أخرجه البيهقي يف السـنن الكرب
والدارقطنـي يف سـننه، وابـن أيب شـيبة يف مصنفه، واألثر حسـنه ابـن اهلامم يف رشح فتـح القدير.

والراجـح عنـدي واهللا أعلم هو القول األول القايض بأن األصل يف اإلنسـان املسـلم املسـتور 
احلـال هو العدالـة، وذلك لقوة أدلتـه يف اجلملة.

و هـذا الرتجيـح ال يمنع القايض من السـؤال عن عدالة الشـخص املسـلم وطلـب تزكيته إذا 
شـك يف عدالتـه أو ثارت شـبهة حوهلـا، كام أن هـذا الرتجيح ال يمنـع القايض من طلـب التزكية 
حتـى مع عـدم هذا الشـك (( وذلـك لصيانة قضاءه عـن البطالن عـىل تقدير ظهور الشـهود من 

غـري العـدول، خاصة يف هـذه األزمنة املتأخـرة التي كثر فيها الفسـاد )).
املبحث الثاين: 

ضابط األصل يف املسلم املرتكب جلريمة بالنسبة حلسن النية
بعـد أن تـم الفـراغ من تقريـر الراجح يف األصل العام يف اإلنسـان املسـلم املسـتور احلال وأنه 
سـن النيـة، فإنـه مـن طبيعـة احلـال أن يكـون هذا األصـل مقيـداً بأال يـدل الدليل عـىل خالفه  حُ
دَّ هـذا اإلنسـان يسء النيـة، ومن  كسـائر األصـول، فـإن دل الدليـل عـىل خـالف هذا األصـل عُ
ذلـك أن يرتكـب هـذا اإلنسـان جريمـة فإنه يعـد حينئـذٍ يسء النيـة وقـت ارتكابه هلـا؛ ذلك أن 
قصـد اجلـاين خمالفـةَ أمر الشـارع - أي قصـده املعصيـة - هو قصد يفـرتض فيه دنـاءة الباعث ال 
رشفـه؛ إذ األصـل يف فاعـل الفعل املخالـف للرشع أن يكـون قصده خمالفـة الشـارع ال موافقته، 
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ومـا داللـة ارتـكاب اجلريمـة عىل سـوء النية إال مـن داللـة الفعل عىل نـوع النية، وهـو أمر مقرر 
يف الرشيعـة اإلسـالمية، وإذا ثبـت أن ارتـكاب اجلريمة يـدل عىل خالف األصل يف اإلنسـان من 
ـن النيـة، فـإن هـذه الصفة العارضـة - وهي سـوء نية مرتكـب اجلريمة - تعـد ملحقة  سَ كونـه حَ
بالصفـة األصليـة، فيكـون األصـل يف املرتكب جلريمة هو سـوء نيته حـال ارتكابه هلـذه اجلريمة 
ذلـك: (( أن الصفـات العارضـة متـى ثبـت وجودها يف وقـت ما، فإهنـا تعترب ملحقـة باألصلية، 

فيكـون األصـل فيهـا البنـاء عىل ما ثبـت هلا مـن الوجود الطـارئ )). 
ـن نية مرتكـب اجلريمة هو الصفـة العارضة - أي الطارئـة -؛ إذ إن من  سْ وعـىل هـذا يكون حُ
طبيعـة اجلريمـة أن توجـد خاليـة عنهـا يف أغلـب أحواهلـا، و القاعـدة أن ((األصـل يف الصفات 
ـن النية حـال ارتـكاب اجلريمة عـبء إثبات  سْ العارضـة العـدم ))، وحينئـذٍ يقـع عـىل مدعي حُ
ذلـك؛ ألن األصـل سـوء نيته، وعىل مدعـي خالف األصـل إقامة البنيـة عىل دعواه، وهـذا ثمرة 

معرفـة األصل يف اإلنسـان بالنسـبة حلسـن النية قبـل وبعد ارتـكاب اجلريمة.
الفصل الثاين: 

مد اعتبار حسن النية عامالً مؤثراً يف العقوبة وسببه يف النظام والفقه اإلسالمي
املبحث األول: 

مد اعتبار حسن النية عامالً مؤثراً يف العقوبة يف النظام والفقه اإلسالمي
املطلب األول: 

مد اعتبار حسن النية عامالً مؤثراً يف العقوبة يف النظام.
إن املتأمل ملوقف النظام من مد تأثري حسن النية يف العقوبة جيده يف ناحيتني:

أوالً: ((يف مقـدار العقوبـة، حيـث يؤخـذ به بعني االعتبـار يف مالئمتهـا ويف تفريدها بني احلد 
واألدنى)). األقىص 

: يف وجـود املسـؤولية عـن اجلريمـة ذاهتـا، حيـث يكـون حسـن النيـة سـبباً يف انتفـاء  ثانيـاً
املسـؤولية عـن اجلريمـة اسـتثناء و بالنـص.

وفيام يأيت بيان لتأثري حسن النية يف هذين األمرين:
أوالً: تأثري حسن النية يف مقدار العقوبة بتخفيفها.

((ال خـالف يف الفقـه القانـوين املـرصي و الفرنـيس عىل أن حسـن النية - والـذي خيتزله كثري 
مـن الـرشاح يف الباعـث الرشيـف - أنـه مـن القواعد األساسـية جلعـل العقــاب مالئـمــاً، أي 

متناسـباً مـع مـا تسـتدعيه نفسـية اجلاين مـن رأفة)).
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إال أن اخلـالف وقـع بـني الرشاح يف طبيعة حسـن النيـة يف هذا املوضـع، وكانـواْ يف ذلك عىل 
رأيني:

الـرأي األول: أن حسـن النيـة من قبيـل الظـروف القضائية املخففـة للعقوبة، وقـد أخذ هبذا 
الـرأي النظامني املـرصي والفرنيس.

ويمكـن القـول بـأن اململكـة العربية السـعودية قـد أخذت هبـذا الرأي عـىل أسـاس أن املادة 
(٣٢) مـن قواعـد املرافعـات واإلجـراءات أمـام ديـوان املظـامل تنـص عـىل مـا يـأيت: (( للدائرة 
إذا رأت مـن أخـالق املحكـوم عليـه أو ماضيـه أو سـنه أو ظروفـه الشـخصية أوالظـروف التـي 
ارتكبـت فيهـا اجلريمـة أو غـري ذلـك ممـا يبعث عـىل القناعة بوقـف التنفيـذ أن تنـص يف حكمها 
عـىل وقـف تنفيذ العقوبة )) وال شـك أن إيقـاف تنفيذ العقوبة هو من أسـاليب ختفيـف العقوبة، 
وقـد أنـاط النظـام هـذا األمـر إىل قناعـة الدائـرة القضائية ممـا يعني أنه أمـر جوازي، كـام دل عىل 
ذلـك أيضـاً صـدر املـادة حيث نُـصَّ فيه عـىل أن هذا األمر هـو (( للدائـرة )) أي حق هلـا و ليس 

عليها. واجبـاً 
كـام أنه ال شـك أن حسـن نيـة املجـرم يدخـل يف الظـروف الشـخصية للمجـرم، ويؤكد هذا 
االسـتنتاج أن ((إيقـاف التنفيـذ ... ليس سـو مظهر من مظاهـر التفريد العقـايب))، والذي هو 

املبـدأ العتبار حسـن النيـة عامالً مؤثـراً يف العقوبـة يف النظام.
الـرأي الثـاين: أنه من قبيـــــــل األعـذار القانونية املخففـة للعقوبة، وهو - أي حسـن النية 
- هبـذا الـرأي أرفع شـأناً ممـا يف الرأي األول، وقـد أخذ هبذا الـرأي قانون العقوبات السـوري و 

السـويرسي و األسـباين و اليوناين والنروجيي وغريها.
وثمـرة هـذا اخلـالف تتحصل يف أنـه بناءاً عـىل الـرأي األول فإن نـزول القـايض بالعقوبة إىل 

حدهـا األدنـى مثالً هـو ختفيف جـوازي، أي جيـوز للمحكمـة أن تأخذ بـه أو تدعه.
أمـا بنـاءاً عـىل الـرأي الثـاين، فإنـه جيـب عـىل القـايض إعـامل حسـن النيـة والنـزول بمقدار 
العقوبـة، ولـو مل يتعـرض حكـم املحكمـة لذكـر الباعـث - والـذي هـو املعيـار يف توافر حسـن 
النيـة - أو أخطـأ فيـه فإنـه يكـون معيبـاً بـام يسـتوجب نقضـه، واملعقـول أن تكـون حالـة اجلاين 

النفسـية يف وزن العقوبـة أو مالئمتهـا مسـألة أساسـية وجوبيـة ال جوازيـة ألمريـن:
األمـر األول: أن القـول بالقـول األول يـؤدي إىل أن املتهم لـن جيد ما يعصمه مـن اإلمهال يف 

تقـيص بواعثه أو عـدم النظـر إليها كلية.
األمـر الثـاين: كام أن القـول األول يؤدي إىل جعل األمر بيد قضاة املحكمة حسـب االشـتهاء، 

وهو أمر جمـافٍ للعدالة.
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: تأثري حسن النية يف وجود املسؤولية عن اجلريمة. ثانياً
وهـذا هـو األثـر الثاين حلسـن النية يف جمـال العقوبـة، وهـو وإن كان متعلقـاً فيام يبـدو بأصل 
وجـود املسـؤولية عـن اجلريمـة - أو بأصـل وجـود التجريـم - مـن وجهـة نظـر القانـون، فـإن 
لـه عالقـة أيضـاً بالعقوبـة، ذلـك أن املسـؤولية - أو التجريـم - إذا انعدمـت فإن العقوبـة تنعدم 
أيضـاً، فـإذا اشـرتط املنظـم لقيـام جريمـة معينـة باعثـاً معينـاً ثم انتفـى هـذا الباعث الـذي عينه 
املنظـم فـإن القصـد اجلنائـي ينتفي بـدوره و يتوافر حسـن النية املوصـوف، و بالتايل فـإن العقوبة 

تنعـدم النعدام املسـؤولية عـن اجلريمـة، أو النعـدام التجريم.
وقـد اعتمـد القضـاء يف اململكـة العربيـة السـعودية هـذا املبـدأ، حيـث نـص حكـمٌ لديـوان 

املظـامل بأنـه ((مـن املقـرر أن الباعـث ال شـأن أو أثـر لـه عـىل القصـد اجلنائـي )).
واسـتثناءاً مـن هـذا األصـل، فـإن املنظم قـد يضيـف إىل القصـد عنرصاً زائـداً عـام يكفي يف 
القصـد العـام، وهـذا العنـرص هـو الباعـث املعـني، و بـه يتخصـص القصـد اخلـاص أو القصد 

األخص.
املطلب الثاين: 

مد اعتبار حسن النية عامالً مؤثراً يف العقوبة يف الفقه اإلسالمي.
قبـل اخلـوض يف مـد اعتبـار حسـن النيـة عامـالً مؤثـراً يف العقوبـة - التعزيريـة - يف الفقه 
اإلسـالمي فإنـه البـد مـن بيان هـذا األثـر يف كلتـي ناحيتيه عىل غـرار ما سـبق يف موقـف النظام 

ذلك: مـن 
أوالً: أثر حسن النية يف مقدار العقوبة التعزيرية يف الفقه اإلسالمي.

: أثر حسن النية يف نفي املسؤولية عن اجلريمة التعزيرية يف الفقه اإلسالمي. ثانياً
وفيام يأيت بيان لذلك عىل وجه التفصيل:

أوالً: أثر حسن النية يف مقدار العقوبة التعزيرية يف الفقه اإلسالمي.
إن املتأمـل حلسـن النيـة يف الفقـه اإلسـالمي يـدرك أن لـه أثـراً ودوراً مهـامً يف حتديـد مقـدار 

العقوبـة التعزيريـة مـن جهتـني: اجلهـة األوىل: يف ختفيـف هـذه العقوبـة.
واجلهة الثانية: يف اإلعفاء من هذه العقوبة.

فللقـايض أن يعتـد بالباعـث يف ختفيـف العقوبـة التعزيريـة إن كان رشيفاً، كام أن لـه أن يعفي 
منهـا حسـب اجتهـاده مـع بقـاء التجريم، كمـن ير شـخصاً ينظـر إىل زوجته أو إحـد حمارمه 
نظـراً متواصـالً فيشـتمه بـام دون القـذف أو يرضبـه، فـإن عقوبتـه ختفـف أو يعفـى منها حسـب 
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اجتهـاد القـايض اعتـداداً بباعـث الغـرية عـىل زوجتـه أو حمارمـه، وهـو باعـث رشيـف يف نظـر 
الرشيعة.

واملستند يف هذا أمور منها:
 عـن عـيل بـن أيب طالب -ريض اهللا عنـه- قال: بعثني رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص والزبري وأبـا مرثد وكلنا 
فـارس، قـال: (( انطلقـواْ حتـى تأتـواْ روضـة خـاخ فـإن فيها امـرأة معهـا صحيفة مـن حاطب 
بـن أيب بلتعـه إىل املرشكـني فأتـوين هبـا )) فانطلقنـا عـىل أفراسـنا حتـى أدركناهـا حيـث قـال لنا 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص تسـري عـىل بعـري هلـا و كان [ أي حاطـب] كتـب إىل أهـل مكة بمسـري رسـول اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص إليهـم، فقلنـا: أيـن الكتاب الـذي معـك؟ ... فأخرجت الصحيفـة، فأتواْ هبا رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
فقـال عمـر -ريض اهللا عنـه-: يـا رسـول اهللا قـد خـان اهللا ورسـوله واملؤمنـني، دعنـي فأرضب 
عنقـه. فقـال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص : (( يـا حاطـب، مـا محلـك عـىل مـا صنعت؟)) قـال: يا رسـول اهللا 
مـايل أال أكـون مؤمنـاً بـاهللا ورسـوله، ولكنـي أردت أن يكـون يل عند القـوم يد يدفـع اهللا هبا عن 
أهـيل ومـايل، وليـس مـن أصحابـك أحـد إال لـه هنالـك مـن قومـه مـن يدفـع اهللا بـه عـن أهله 
ومالـه، قـال: ((صـدق، وال تقولـواْ لـه إال خـرياً )) قـال فعـاد عمر فقـال: يارسـول اهللا قد خان 
اهللا ورسـوله واملؤمنـني، دعنـي فألرضب عنقه، قـال: ((أو ليس مـن أهل بدر، ومـا يدريك لعل 
اهللا اطلـع عليهـم فقـال: اعملـوا ما شـئتم  فقـد أوجبت لكـم اجلنـة )) فاغرورقت عينـاه، فقال: 

اهللا ورسـوله أعلـم هذا احلديـث أخرجـه البخاري 
قـول الرسـولملسو هيلع هللا ىلص  : (( أقيلـواْ ذوي اهليئات عثراهتـم إال احلدود )) هـذا احلديث أخرجه أمحد 
يف مسـنده، وأبو داود يف سـننه، والنسـائي يف السـنن الكرب، والبيهقي يف سـننه الكربيو احلديث 
صححـه األلبـاين يف سلسـلة األحاديـث الصحيحـة   وال شـك أن اجلريمـة التعزيريـة هـي مـن 
مجلـة الترصفـات التـي تدخـل حتت هذه القاعـدة العظيمـة، إال أن اعتبار حسـن النيـة يف العقوبة 
التعزيريـة ال يعنـى أن تتحـول اجلريمـة بحسـن النيـة إىل فعل مباح عـىل إطالق، بل إن املسـلم به 
وفـق هـذه القاعـدة هو تأثري حسـن النيـة يف ختفيـف العقوبـة التعزيريـة أو اإلعفاء منهـا مع بقاء 

التجريـم، وهـذا هـو األصل، أمـا حمو اجلريمـة فذلك اسـتثناء سـيأيت بيانه إن شـاء اهللا تعاىل.
 أن التعزيـر يقصـد بـه الزجـر عـن العـودة إىل املعصيـة، والنـاس خيتلفـون يف أحواهلـم يف 
االنزجـار، فمـن كان حسـن النية عنـد ارتكابـه اجلريمة التعزيريـة فإنـه يتحقق انزجـاره بتعزيره 
تعزيـراً خفيفـاً، أو أن يعفى من العقوبة حسـب درجة باعثه الرشيف وتناسـبه مـع جريمته وذلك 
عائـد إىل تقديـر القايض، أما مـن كان يسء النية فإنـه ال يتحقق انزجاره إال بتغليـظ العقوبة عليه، 
وبنـاءً عـىل ذلك فإنـه ال ينبغي التسـوية بينهـام وإال الختل نظام العـدل، ومل يتحقـق املقصود من 

التعزير.  
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: أثر حسن النية يف نفي املسؤولية عن اجلريمة التعزيرية يف الفقه اإلسالمي. ثانياً
يف الفقـه اإلسـالمي حسـن نيـة املجـرم ال يبيـح اجلريمـة وال ينفـي مسـؤوليته عنهـا، بـل إن 
اجلريمـة قائمـة وهـو مسـؤول عنها، وغايـة ما يف األمـر أنه يف هـذه احلالة قـد أُعفي مـن العقوبة 
بنـص مـن املنظـم، ويكيَّـف - من وجهـة نظري - عـىل أنه تقنـني للعفو عـن العقوبـة التعزيرية، 

وبيـان ذلك فيـام يأيت:
سـن نيتـه عىل  ـن النيـة عنهـا، وعـدم تأثـري حُ سَ أمـا عـن بقـاء اجلريمـة ومسـؤولية املجـرم حَ
ذلـك، فيقـول اإلمـام الغـزايل -رمحـه اهللا تعـاىل- يف حديثه عـن أقسـام األعـامل املتعلقـة بالنية: 
((القسـم األول: املعـايص، وهـي ال تتغري عـن موضعها بالنية، فـال ينبغي أن يفهـم اجلاهل ذلك 
مـن عمـوم قوله عليه السـالم: ((إنـام األعامل بالنيـات))، فيظـن أن املعصية تنقلب طاعـة بالنية، 
كالـذي يغتـاب إنسـاناً مراعـاةً لقلـب غـريه، أو يطعم فقـرياً من مـال غـريه، أو يبني مدرسـة أو 
مسـجداً أو رباطـاً بـامل حـرام وقصـده اخلـري، فهـذا كلـه جهـل، والنيـة ال تؤثـر يف إخراجه عن 

كونـه ظلـامً وعدوانـاً ومعصية )).
ويقـول اإلمام الشـاطبي عنـد حديثه عن أقسـام الفعل بالنسـبة إىل قصد املكلف: ((والقسـم 

الرابـع: أن يكـون الفعل أو الـرتك خمالفاً والقصـد موافقاً، فهـو أيضاً رضبان:
أحدمها: أن يكون مع العلم باملخالفة.

واآلخر: أن يكون مع اجلهل بذلك.
فـإن كان مـع العلـم باملخالفة، فهذا هو االبتداع، كإنشـاء العبـادات املسـتأنفة والزيادات عىل 
مـا رشع، ولكـن الغالـب أال يتجـرأ عليـه إال بنوع تأويـل، ومع ذلـك فهو مذموم حسـبام جاء يف 

القرآن والسـنة)).
فاإلمـام الشـاطبي - رمحـه اهللا تعـاىل -  كيَّـف إتيان املعصية عن حسـن نيـة بأنه ابتـداع، وهو 
مذمـوم وإن كان بنـوع تأويـل كـام قـال، فـال تتحـول املعصية بحسـن النيـة -أو بموافقـة القصد 
للـرشع كـام عـرب بذلـك الشـاطبي- إىل كوهنا غـري معصية، بل هـي باقيـة كذلك وتسـمى بدعة.
أمـا عـن تكييف إسـقاط العقوبـة التعزيرية يف حالـة انتفاء القصـد اخلاص- املرتبـط بالباعث 
- أو القصـد األخـص بأنـه تقنـني للعفـو عـن العقوبـة التعزيرية فإنـه يرجع إىل أن أصل إسـقاط 
العقوبـة التعزيريـة عـن املجـرم هـو من باب العفـو عن العقوبـة، وقد اتفـق الفقهاء عـىل أن لويل 
األمـر العفـو عـن العقوبة التعزيريـة إذا كانت متعلقة باحلـق العام متى مـا رأ املصلحة يف ذلك.
فـإذا نـص ويل األمـر عـىل هـذا العفو يف شـكل قانون فـال تثريـب عليـه، وذلك بأن يَشـرتط 
ويل األمـر لتطبيـق العقـاب عـىل املجـرم يف جريمـة تعزيريـة توافـر نيـة خاصة، ممـا يعنـي امتناع 
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تطبيـق العقوبـة عـىل كل مـن مل تتوافـر لديه هـذه النيـة اخلاصة.
وأصـل العفـو عـن العقوبة التعزيريـة مرشوع فمـن ذلك قـول الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص : (( أقيلواْ ذوي 

اهليئـات عثراهتـم إال احلدود)).
أما تأثري حسن النية عىل أصل التجريم بنفيه فإنه ال يكون إال يف إحد حالتني:

احلالـة األوىل: أن يكـون للباعـث الرشيـف مـن القـوة بحيـث يؤثـر عـىل أصـل القصـد إىل 
الفعـل بإعدامـه، كباعـث الغضـب الشـديد -يف صـورة الغـرية - و اإلكـراه والفـرح الشـديد..

احلالة الثانية: أن يرتتب عىل عدم اعتبار الباعث الرشيف حرجاً شديداً، كباعث الرضورة.
ففـي احلالـة األوىل ينتفـي القصـد إىل الفعـل أصـالً فـال يتوافـر حسـن النيـة مـن بـاب أوىل، 
لعـدم توافـر النيـة، وإنام الـذي وجد هو الباعـث الرشيف، ويف احلالـة الثانية ال ينتفـي القصد إىل 
الفعـل، ولكن حسـن النيـة متوافر لد املضطـر، ويف كلتا احلالتـني ينتفي التجريم، أمـا يف احلالة 
األوىل فالنعـدام القصـد، وأمـا يف احلالـة الثانية فلـإلذن الرشعـي للمضطر بدفع هـذه الرضورة 

إذ (( الـرضورات تبيـح املحظـورات )) كـام هي القاعـدة الفقهية.
املبحث الثاين: السبب يف اعتبار حسن النية عامالً مؤثراً العقوبة يف النظام و الفقه اإلسالمي

املطلب األول: 
السبب يف اعتبار حسن النية عامالً مؤثراً يف العقوبة يف النظام

إن اعتبـار حسـن النيـة عامـالً مؤثـراً يف العقوبـة يف النظـام يعـد تطبيقاً ملبـدأ مهم مـن مبادئ 
السياسـة العقابيـة، أال وهـو مبـدأ تفريـد العقوبـة، والـذي يعنـي تصنيـف املجرمـني إىل أنـامط 

خمتلفـة بحسـب البواعـث التـي دفعتهـم إىل اجلريمـة بواسـطة وسـائل الفحـص العلمي.
ذلـك أن هـذا املبـدأ جيعـل العقوبـة حتقـق أمريـن هامـني، مهـا: العدالـة واإلصـالح بصورة 

فضل. أ
وهـذا يقـود إىل القـول بـأن السـبب يف اعتبار حسـن النية عامـالً مؤثـراً يف العقوبـة يف النظام 

هـو حتقيـق العدالة واإلصـالح املرجـوان مـن العقوبة بصـورة أفضل.
أوالً: اعتبار حسن النية عامالً مؤثراً يف العقوبة حيقق العدالة.

يقـرر القانونيـون يف هـذا الصـدد بـأن العدالـة تشـكل األسـاس الـذي ينهـض عليـه اعتبار 
حسـن النيـة يف العقوبـة، ذلـك أهنـا ال تكـون متوافـرة بصـورة تامـة إذا مـا أُغلفـت البواعـث.

: اعتبار حسن النية عامالً مؤثراً يف العقوبة حيقق اإلصالح. ثانياً
ملـا كان اإلصـالح هـو أحـد األغـراض الرئيسـة للعقوبـة يف نظـر القانونيني ال يؤيت ثـامره مع 
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عـدم مراعـاة البواعـث الرشيفـة والتـي هـي املعيـار يف توافر حسـن النيـة كان من الـالزم اعتبار 
حسـن النيـة عامـالً مؤثـراً يف العقوبـة ليحقـق غـرض اإلصـالح املرجـو من إيقـاع العقوبـة، إذ 
بتغـي إصـالح مـن وقع يف جريمة بحسـن نيـة بتشـديد عقابه، والـذي لربـام أورث -هذا  كيـف يُ
العقـاب املشـدد - يف نفسـه يقينـاً بأن حسـن نيته وسـوءها سـواء يف واقـع األمر، وبـأن نية اخلري 
ليسـت بأفضـل من نية الـرش يف نظر القضـاء، فزيادة القسـوة يف عقوبته ال مصلحـة فيه بل رضره 

عليـه أحر مـن نفعه.
املطلب الثاين: 

السبب يف اعتبار حسن النية عامالً مؤثراً يف العقوبة يف الفقه اإلسالمي. 
يف هـذا الصـدد فـإن مبـدأ تفريـد العقوبـة - والذي يعـد اعتبار حسـن النيـة عامـالً مؤثراً يف 
العقوبـة أحـد تطبيقاتـه - لـه اعتبـاره يف الفقه اإلسـالمي وبخاصـة يف ميـدان التعزيـر، ذلك أن 
((أسـاس نظريـة التفريـد هـو النظـر إىل ذات اجلـاين، ومـا حييـط به مـن ظـروف، ومـا ينبغي أن 

يعامـل بـه معاملـة تـؤدي يف النهايـة إىل انصالحه )).
يقـول شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة: (( وأما املعـايص التي ليـس فيها حـد مقدر وال كفـارة ... 
... فهـؤالء [أي أصحـاب هذه املعـايص] يعاقبون تعزيـراً وتنكيـالً وتأديباً، بقدر ما يـراه الوايل، 
عـىل حسـب كثرة ذلـك الذنب يف النـاس وقلته ... وعىل حسـب حـال املذنب ... وعىل حسـب 

وصغره)). الذنـب  كرب 
ويقـول ابـن القيـم : ((اتفـق العلـامء عـىل أن التعزيـر مـرشوع يف كل معصية ليـس فيها حد، 

بحسـب اجلنايـة يف العظـم والصغر وبحسـب اجلـاين يف الـرش وعدمه)).
أمـا فيـام يتعلـق باعتبـار حتقيـق العدالـة واإلصـالح بصـورة أفضـل هـو السـبب يف القـول 
باعتبـار حسـن النيـة عامـالً مؤثـراً يف العقوبـة، فإن الفقه اإلسـالمي قـد اعرتف بفكـريت العدالة 
واإلصـالح بوصفهـام من أغـراض العقوبة، وبخاصـة التعزيرية منها، لذا فإن السـعي يف حتقيقهام 
بالصـورة الفضـىل عن طريـق اعتبار حسـن النية عامالً مؤثـراً يف العقوبـة التعزيرية حيـىض بتأييد 
مـن جانـب الفقه اإلسـالمي، ومـن هنا كان تسـبيب اعتبار حسـن النية عامـالً مؤثـراً يف العقوبة 
التعزيريـة بتحقيـق ذلـك للعدالـة واإلصـالح بصـورة أفضـل هـو تسـبيب صحيـح مـن وجهة 
نظـر الفقـه اإلسـالمي، وهذا بخـالف العقوبـة احلدية، ذلـك أن العقوبـة احلديـة ((ال تعترب فيها 
شـخصية اجلـاين [بصفة عامة] ؛ ذلك أن الشـارع ال ينظـر فيها إىل املجرم ذاته ونوعيته وسـلوكه، 
بـل يكتفـي بالنظر فيهـا إىل اجلريمة املسـتحقة لذلك اجلزاء املحـدد، وال اعتبار لشـخصية املجرم 

ذاتـه فيها.
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بخـالف العقوبـات التعزيريـة، فإهنـا جعلـت لتتالءم مـع ظروف اجلـاين، وذنبـه ... كام ينظر 
فيهـا إىل اجلريمـة ذاهتـا، وآثارهـا عىل املجنـي عليه، وعـىل املجتمع )).

وهـذا مـا مل يلحظـه القانـون الوضعي، حيث مل يفـرق ما بـني العقوبات احلديـة والتعزيرية يف 
ذلـك، وهو خلـط واضح.

وهـذا مـا مل يلحظـه القانـون الوضعي، حيث مل يفـرق ما بـني العقوبات احلديـة والتعزيرية يف 
ذلـك، وهو خلـط واضح.

وفيـام يـأيت بيان ملـد اعتبار الفقه اإلسـالمي فكـريت العدالـة واإلصالح كغرضـني للعقوبة، 
التعزيرية. العقوبـة  وبخاصة 

أوالً: العدالة غرضٌ من أغراض العقوبة.
ممـا الشـك فيـه أن العدالـة تعترب غرضاً مـن األغـراض القريبـة للعقوبة يف الفقه اإلسـالمي، 
وبخاصـة العقوبـة التعزيرية، وهـي - أي العدالة - بمثابة الوسـيلة للغرض النهائـي من العقوبة 

والـذي هو إصـالح األفراد ومحايـة اجلامعة وصيانـة نظامها.
لـذا فـإن (( تأديـب ذي اهليئـة مـن أهـل الصيانة أخـف من تأديـب أهل البـذاءة والسـفاهة، 

لقـول الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص : ((أقيلـواْ ذوي اهليئـات عثراهتم)). 
: اإلصالح غرضٌ من أغراض العقوبة. ثانياً

كـام أنـه مما الشـك فيه أن إصـالح اجلاين هـو أحد أغـراض العقوبـة وبخاصـة التعزيرية منها 
يف الفقـه اإلسـالمي بل هـو أحد أغراضهـا الرئيسـة والنهائية، لذا فإنـه يصح أن يطلـق عليه بأنه 
أحـد الغايـات الرئيسـة يف العقوبـة التعزيريـة، ويظهـر هـذا جليـاً وبشـكل بـارز يف تعريف كثري 
مـن الفقهـاء للتعزيـر بأنـه تأديـب ، ويظهر هذا جلياً وبشـكل بـارز يف تعريـف كثري مـن الفقهاء 

تأديب. بأنـه  للتعزير 
ويفهـم مـن ذلك أنـه متى مـا حتقق تأديـب اجلاين وإصالحـه فقد حتققـت عقوبتـه التعزيرية، 
لـذا فقـد ذكـر الفقهـاء اإلعراض عـن اجلـاين ووعظـه يف عـداد العقوبـات التعزيريـة، وما ذلك 
إال ألنـه قـد يتحقـق بـه إصـالح اجلـاين وتأديبـه، فـال يُتجـاوز إىل غـريه مـا دام أنـه حمقـق هلـذا 
الغـرض، فيعامـل كالصائـل يف دفعـه ،فـال يُرقـى إىل مرتبـة أعـىل يف العقوبـة مـع أنـه يكفـي ما 

إلصالحه. دوهنـا 
الفصل الثالث: 

أثر حسن النية يف العقوبة التعزيرية املنظَّمة
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املبحث األول: أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة باملصلحة العامة
املطلب األول: 

أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة بأمن الدولة يف النظام والفقه اإلسالمي
الفرع األول: أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة بأمن الدولة يف النظام.

يقصـد بجرائـم أمـن الدولة: (( اجلرائـم التي متس سـالمة الدولة يف كياهنا كوحـدة دولية ))، 
وممـا ((تشـرتطه بعـض القوانني يف بعـض صور اجلرائـم التي ترض بأمـن الدولـة أن يكون اجلاين 
مدفوعـاً إليهـا بباعـث معني، فـإذا انتفى هذا الباعـث انتفت تلـك اجلريمة، ويتحقق ذلك سـواء 

فيـام يتعلـق باألمـن اخلارجي أو الداخـيل للدولة، إال أنـه يف جمال األمن اخلارجـي أوضح )).
ويف شـأن هـذه اجلريمـة تنص عـدد من القوانـني الوضعية- ومنهـا قانـون العقوبات املرصي 
يف املـادة (٨٠) منـه - عـىل أنـه: (( يعاقـب باإلعـدام كل مـن سـلم لدولـة أجنبيـة أو ألحـد ممن 
يعملـون ملصلحتهـا أو أفشـى إليهـا أو إليـه بأيـة صـورة وعـىل أي وجـه وبأيـة وسـيلة، رساً من 
أرسار الدفـاع عـن البـالد، أو توصـل بأيـة طريقـة إىل احلصول عـىل رس من هـذه األرسار بقصد 

تسـليمه أو إفشـائه لدولـة أجنبيـة أو ألحد ممـن يعملـون ملصلحتها )).
إن املتأمـل هلـذه القاعـدة القانونيـة مـن هذه املـادة جيد أهنـا تتحـدث عن صورتـني من صور 

انتهـاك أرسار الدفاع:
الصـورة األوىل: تسـليم أو إفشـاء رس مـن تلـك األرسار لدولـة أجنبية أو ألحد ممـن يعملون 

. ملصلحتها
وقـد جـاء يف أنظمـة اململكـة العربية السـعودية مـا جيـرم ويعاقب عىل هـذه الصـورة، فاملادة 
(٢) مـن نظـام حماكمة الـوزراء الصادر باملرسـوم امللكي رقـم م/٨٨ وتاريـخ ١٣٨٠/٩/٢٢هـ 

بنـاءً عـىل قـرار جملس الـوزراء رقـم ٥٠٨ وتاريـخ ١٣٨٠/٩/٢١هــ تنص عىل مـا يأيت:
(( مـع عـدم اإلخـالل بـام ينـص عليه نظـام آخـر يعاقـب املحكـوم عليهم وفقـاً هلـذا النظام 
بالسـجن ٢٥عامـاً أو بالقتـل إذا ارتكبـواْ جريمـة مـن اجلرائم اآلتيـة ))  وعددت املـادة مجلة من 
اجلرائـم وكان منهـا الفقـرة الثالثة وهـي: ((جرائـم اخليانة العظمـى))، وجاء يف املـادة الثالثة من 
هـذا النظـام تعـداد جرائم اخليانـة العظمـى، وكان منها الفقـرة ( ز ) : ((إفشـاء أرسار الدفاع عن 

البـالد وتسـليمها إىل دولة أجنبيـة بالذات أو بالواسـطة)).
كـام جـاء يف املـادة (٥)  مـن هـذا النظـام أنـه (( مـع عـدم اإلخـالل بـام ينـص عليـه أي نظام 
آخـر يعاقـب بالسـجن ملـدة ترتاوح مـن ٣-١٠ سـنوات املتهـم بموجب أحـكام هذا النظـام إذا 
ارتكـب إحـد اجلرائـم اآلتية )) وكان منهـا الفقرة( هـ) : (( إفشـاء قـرارات ومداوالت جملس 
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الـوزراء التـي تتعلـق بأمن الدولـة الداخيل وبسـالمتها اخلارجية وبالشـؤون املاليـة واالقتصادية 
الـوزراء )). وبمحاكمة 

كـام جاء يف املـادة (١٧) من نظام خدمة الضباط الصادر باملرسـوم امللكـي رقم م/٤٣ وتاريخ 
١٣٩٣/٨/٢٨ هــ بنـاءً عىل قـرار جملس الوزراء رقـم ١٠٢١ وتاريـخ ١٣٩٣/٨/٢٢هـ تعداد 
مـا حيـرم عـىل الضابـط، وكان منها ما نص عليـه يف الفقـرة (ز) وهـو: ((اإلفضـاء بمعلومات أو 
إيضاحـات عن املسـائل واألمور العسـكرية السـيام تلك التي ينبغـي أن حتتفظ بالرسيـة بطبيعتها 
أو بنـاءً عـىل تعليـامت خاصة بشـأن رسيتهـا، ويسـتمر هذا االلتـزام قائامً عـىل الضابط بعـد تركه 

. للخدمة)) 
الصـورة الثانيـة: التوصـل إىل احلصـول عـىل رس من تلـك األرسار بقصد تسـليمه أوإفشـاءه 

لدولـة أجنبيـة أو ألحد ممـن يعملـون ملصلحتها.
ومل أجـد - حسـب اطالعـي - يف أنظمـة اململكـة العربيـة السـعودية املكتوبـة مـا جيـرم هذه 
الصـورة، إال أنـه يمكـن القـول إن الرشيعـة اإلسـالمية والتـي تعـد النظـام العـام يف اململكـة ملا 
كانـت حتـرم هـذه الصـورة - كـام سـيأيت بيانـه إن شـاء اهللا تعـاىل-  فإهنا تكـون جمرمـة كذلك يف 

النظـام غـري املكتـوب للمملكـة العربية السـعودية.
واملطلـوب يف الصـورة األوىل لتحقـق اجلريمـة وتطبيـق العقوبـة هـو جمـرد الفعل املـادي مع 
القصـد اجلنائـي العـام فقـط، وهي بذلـك ال تدخـل حتت هذه الدراسـة لعـدم اشـرتاط توفر نية 

فيها. خاصـة 
أمـا الصـورة الثانيـة فإن املطلوب فيهـا لتحقق اجلريمة - مـن وجهة نظر القانـون - باإلضافة 
إىل الفعـل املـادي -والـذي هـو التوصـل إىل احلصـول عـىل رس مـن تلـك األرسار-والقصـد 
اجلنائـي العـام -والـذي هـو إرادة ذلـك التوصل-باإلضافـة إىل ذلـك يطلب أيضاً قصد تسـليم 

ذلـك الـرس أو إفشـاءه لدولـة أجنبيـة أو ألحد ممـن يعلمـون ملصلحتها، لكـي تتحقـق اجلريمة.
الفرع الثاين: أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة بأمن الدولة يف الفقه اإلسالمي.

الشـك أن انتهـاك أرسار الدفـاع لدولة اإلسـالم هو من التعـاون مع األعداء ضد املسـلمني، 
وهو أمـر حمرم يف رشيعـة اهللا تعاىل. 

لِيَاءَ   أَوْ ـارَ النَّصَ ـودَ وَ يَهُ وا الْ ـذُ تَّخِ وا الَ تَ نـُ يـنَ آَمَ ذِ َـا الَّ ـا أَهيُّ ويـدل عـىل ذلـك قولـه تعـاىل:﴿ يَ
﴾ نيَ مَ الظَّاملِـِ ـوْ قَ ي الْ ْـدِ ـمْ إِنَّ اهللاََّ الَ هيَ نْهُ ـهُ مِ إِنَّ ـمْ فَ نْكُ مْ مِ ـُ هلَّ تَوَ ـنْ يَ مَ ـضٍ وَ لِيَـاءُ بَعْ ـمْ أَوْ هُ ضُ بَعْ

(( واملـراد مـن النهـي عن اختاذهـم أولياء أن يعاملـواْ معاملـة األولياء يف املصادقـة واملعارشة 
.(( واملنارصة 
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﴾ (( أي فإنـه مـن مجلتهـم ويف  ـمْ نْهُ ـهُ مِ إِنَّ ـمْ فَ نْكُ مْ مِ ـُ هلَّ تَوَ ـنْ يَ مَ واملـراد مـن قولـه تعـاىل: ﴿وَ
عدادهـم، وهـو وعيـد شـديد، فـإن املعصيـة املوجبـة للكفـر هي التـي قد بلغـت إىل غايـة ليس 

وراءهـا غايـة )).
فدلـت اآليـة عىل النهـي الشـديد عن منـارصة الكفـار ومظاهرهتم عىل املسـلمني، وال شـك 

أنه هنـي يقتـيض التحريم، بـل التحريم الشـديد.
وقـد جـاء النهي الرصيـح يف كتـاب اهللا تعاىل عـن انتهـاك أرسار الدفاع التي ختص املسـلمني 
ةِ  دَّ ـمْ بِاملَْوَ يْهِ ـونَ إِلَ لْقُ لِيَاءَ تُ ـمْ أَوْ كُ وَّ دُ عَ ي وَ وِّ ـدُ وا عَ ذُ تَّخِ وا الَ تَ نـُ يـنَ آَمَ ذِ َا الَّ ـا أَهيُّ يف قولـه تعـاىل: ﴿  يَ
تُمْ  جْ رَ نْتُمْ خَ ـمْ إِنْ كُ بِّكُ نُوا بِاهللاَِّ رَ مِ ـمْ أَنْ تُؤْ اكُ إِيَّ ـولَ وَ سُ ونَ الرَّ جُ ْرِ َقِّ خيُ نَ احلْ مْ مِ كُ اءَ امَ جَ وا بـِ رُ فَ ـدْ كَ قَ وَ
نْ  مَ نْتُمْ وَ لَ ـا أَعْ مَ يْتُـمْ وَ فَ لَـمُ بِامَ أَخْ أَنَا أَعْ ةِ وَ دَّ مْ بِاملَْـوَ يْهِ ونَ إِلَ ُّ ـايتِ تُـرسِ ضَ رْ ـاءَ مَ تِغَ ابْ ـبِييلِ وَ ا يفِ سَ ـادً هَ جِ

﴾ ـبِيلِ اءَ السَّ ـوَ لَّ سَ دْ ضَ قَ مْ فَ نْكُ ـهُ مِ لْ عَ فْ يَ
وهـو معاونتهـم  مـن الوجـوه ))،  الكفـار بوجـه  مـوالة  تـدل عـىل النهـي عـن  واآليـة   ))
ومنارصهتـم بتسـليم األرسار احلربيـة التـي ختـص املسـلمني إليهـم، و النهـي يقتـيض التحريـم.
(( قـال املفـرسون: نزلـت هـذه اآليـة يف حاطب بـن أيب بلتعة حـني كتب إىل مرشكـي قريش 

خيربهـم بمسـري النبـي ملسو هيلع هللا ىلص إليهم )).
دَّة﴾  أي : (( تلقـون إليهـم أخبـار النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  ـمْ بِاملَْـوَ يْهِ ـونَ إِلَ لْقُ واملـراد مـن قولـه تعـاىل: ﴿تُ

بسـبب املـودة التـي بينكـم وبينهم )) 
وقصـة حاطـب بـن أيب بلتعـه -ريض اهللا عنـه- دلـت عـىل حتريـم هـذا النـوع مـن املـوالة، 
ودلـت كذلـك عـىل اعتبار حسـن النيـة يف العفو عـن العقوبـة التعزيرية عـىل هذه املعصيـة، وقد 

سـبق إيـراد هـذه القصة، 
كـام دل احلديـث عـىل اعتبـار الباعث الرشيـف - والذي هو املعيـار يف توافر حسـن النية - يف 
العقوبـة التعزيريـة باإلعفـاء منها، حيث مل يعاقبه الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص ، ومل يسـتجب لطلب عمر -ريض 
اهللا عنـه- بـرضب عنقـه، و ذلـك بسـبب نُبل باعثـه الذي محلـه عىل هـذا الصنيع، وليس بسـبب 

أنه ممن شـهد بـدراً .
املطلب الثاين: 

أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة بالوظيفة العامة يف النظام والفقه اإلسالمي
الفرع األول: أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة بالوظيفة العامة يف النظام.

ممـا ال شـك فيـه أن جريمة الرشـوة هي أحـد تلك اجلرائـم املـرضة بالوظيفة العامة، وسـوف 
أقـرص احلديـث عليها فيـام يأيت كتطبيق ألثر حسـن النيـة يف هذا النوع مـن اجلرائم منعـاً التكرار.
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بدايـةً فـإن املتأمـل جلريمـة الرشـوة يف النظـام جيـد أهنـا ال تتطلـب قصـداً خاصـاً إال فيـام 
يتعلـق بجريمـة الـرايش، حيث يُشـرتط لقيـام جريمة الرشـوة يف حق الـرايش توافر هـذا القصد 
امللكـي  باملرسـوم  الصـادر  الرشـوة  مكافحـة  نظـام  مضمونـه  عـن  يفصـح  مل  والـذي  اخلـاص 
رقـم م/٣٦ وتاريـخ ١٤١٢/١٢/٢٩هــ  بنـاءً عـىل قـرار جملـس الـوزراء رقـم ١٧٥ وتاريـخ 
١٤١٢/١٢/٢٨هــ وإنـام اسـتنبطه رشاح النظـام مـن طبيعة املركـز القانوين للـرايش الذي قرره 
النظـام ذاتـه، وهو أنـه يف مركز الرشيـك للموظف العـام املرتيش، ذلـك أن النظام جيعـل الفاعل 
األصـيل جلريمـة الرشـوة هو املوظـف العام، أما الـرايش فيعتربه رشيـكاً بالتحريـض أو االتفاق.
فكـون الـرايش يف مركـز الرشيك للفاعـل األصيل جلريمة الرشـوة حيتم اشـرتاط نية خاصة يف 
حقـه دون املرتـيش والـذي هـو الفاعل األصـيل هلذه اجلريمـة، لذلك فـإن النظام مل يشـرتط اجتاه 
قصـد املوظـف للقيـام بالعمل الـذي وعد بـه لقيام اجلريمـة يف حقه، بـل إنه مل يعترب اجتـاه قصده 
إىل عـدم القيـام بالعمـل الـذي وعـد بـه مؤثـراً يف عدم قيـام اجلريمـة كـام يف املادتـني (٢،١) من 
نظـام مكافحـة الرشـوة، وهذا بخالف الرايش فإنه يشـرتط اجتـاه قصده إىل إغـراء ومحل املوظف 

عـىل القيـام بعمـل من أعـامل الوظيفـة أو االمتناع عنـه أو اإلخالل بواجبـات وظيفته.
فانتفـاء هـذا القصـد اخلاص ينفـي قيام اجلريمـة يف حق الـرايش، كالـذي هيدي موظفـاً عاماً 
بحكـم الصداقـة التـي بينهـام، ذلك أن اشـرتاط نيـة إغراء املوظـف ومحله عـىل القيـام بعمل من 
أعـامل الوظيفـة أو االمتنـاع عنـه أو اإلخـالل بواجبـات وظيفتـه أمر يقتضيـه حتامً طبيعـة الفعل 
املعاقـب عليـه ولـو مل يذكـره القانون رصاحة، فهـو من النوع الـذي يكون الباعث فيـه قد اختلط 
بالغـرض ومل يتميـز عنـه، وإذا كان األمـر كذلـك فإنه يرتتب عـىل انتفائـه انتفاء اجلريمـة ذاهتا ال 
جمـرد العقوبـة، وذلـك النعـدام إرادة النتيجـة اإلجراميـة واملتمثلة يف هـذا الغـرض اخلاص، كام 
لـو ختلـف القصـد اخلـاص يف جريمة القتـل العمـد والذي هو قصـد إزهـاق الـروح، أو القصد 

اخلـاص يف جريمـة الرسقة والـذي هو قصـد التملك.
وبنـاءً عـىل هــــــذا فإنـه ال يصح إطـالق مصطلح حسـن النية - حسـب التعريـف املختار 
لـه - عـىل حالة انتفـاء القصد اخلـاص يف جريمة الـرايش إال عىل سـبيل التجوز، ذلك أن حسـن 
النيـة يفـرتض وجـود إرادة اجتهـت إىل خمالفـة القانـون لكنهـا بسـبب باعـث رشيـف، وانتفـاء 
القصـد اخلـاص هنا ينفـي وجود هـذه اإلرادة، لذلك فإنـه يصح القـول بأنه ال تأثري حلسـن النية 
املوصـوف يف جريمـة الـرايش عـىل وجـه اخلصـوص، ويف جريمة الرشـوة عـىل وجـه العموم يف 
ل القضـاة احلكم بوقف تنفيذ العقوبة حلسـن  النظـام، أمـا يف العقوبـة فإن النظـام وإن كان قد خوَّ
النيـة ،فـإن هـذا التأثـري ال عالقـة لـه بموضـوع القصـد اخلـاص، وإنام هـو ذو عالقـة بموضوع 

آخـر أال وهـو تأثري حسـن النيـة يف العقوبـة التعزيريـة املفوضة. 
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الفرع الثاين: أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة بالوظيفة العامة يف الفقه اإلسالمي.
إن املتأمـل جلريمـة الرشـوة يف الفقه اإلسـالمي جيـد أهنا - كذلـك - ال تتطلب قصـداً خاصاً 
لقيامهـا إال فيـام يتعلـق بجريمـة الـرايش، بحيـث إذا مل يتوافـر هذا القصـد اخلاص فـإن اجلريمة 
ال تقـوم يف حقـه، ومضمـون هـذا القصد اخلـاص هـو ((أن ينوي بعطائـه محل املوظـف عىل أمر 
معـني ممنـوع متعلـق بالوظيفـة))  والسـبب يف اشـرتاط هـذه النيـة اخلاصـة يف حق الـرايش دون 
املرتـيش يف الفقـه اإلسـالمي ليـس ألجـل أن الـرايش يف مركـز الرشيـك وأن املرتـيش يف مركـز 
الفاعـل األصـيل يف جريمـة الرشـوة كـام هو يف النظـام، و إنـام بسـبب أن (( لبـذل و العطاء ليس 
ممنوعـاً مـن حيـث األصـل، وإنـام يمنـع إذا اختـذ وسـيلة إىل ممنـوع [أي من بـاب سـد الذرائع]، 
وهـو بخـالف األخـذ أو القبول فهو ممنوع عـىل املوظف أصالً صيانـة لنزاهة الوظيفـة  ))، ويدل 
عـىل ذلـك حتريـم قبـول العامل عـىل الصدقـات اهلدية والـذي دلـت عليه السـنة النبويـة يف غري 
مـا حديـث، ومنهـا حديث أيب محيـد السـاعدي -ريض اهللا عنه- قال: اسـتعمل النبـي ملسو هيلع هللا ىلص رجالً 
مـن بني أسـد يقـال له ابـن اللتبية عىل الصدقـة، فلام قدم قـال: هذا لكـم، وهذا أهـدي إيل، فقام 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص عـىل املنـرب فحمـد اهللا وأثنـى عليـه ثم قـال: (( مـا بـال العامل نبعثـه فيأيت يقـول: هذا 
لكـم، وهـذا يل؟ فهـال جلـس يف بيت أبيه وأمـه فينظر أهيد لـه أم ال؟ والذي نفـيس بيده ال يأيت 
بـيشء إال جـاء بـه يـوم القيامـة حيمله عـىل رقبتـه، إن كان بعـرياً له رغـاء، أو بقـرة هلا خـوار، أو 
شـاة تيعـر . ثـم رفـع يديه حتـى رأينـا عفريت إبطيـه وقال: أال هـل بلغـت؟)) ثالثاً هـذا احلديث 

متفـق عليه، 
إال أن حلسـن النيـة تأثـري يف عقوبـة جريمـة الرايش عىل وجـه اخلصوص يف الفقه اإلسـالمي، 
وذلـك يف حالـة بـذل الرشـوة للحصـول عـىل حـق أو لدفع الـرضر والظلـم، حيث قـرر مجهور 
الفقهـاء أن اآلخـذ يف هـذه احلالـة وهـو املرتـيش يأثـم وحـده دون الـرايش، و العلـة يف هـذا من 
وجهـة نظـري هو ما سـبق تقريره مـن أن تأثري حسـن النية عىل أصـل التجريم بنفيـه ال يكون إال 
يف إحـد حالتـني، ثانيهـام: أن يرتتب عىل عـدم اعتبار الباعـث الرشيف حرجاً شـديداً، كباعث 
الـرضورة، ويف هـذه احلالـة ال ينتفـي القصـد إىل الفعـل بـل هـو موجـود، فحسـن النيـة متوافر 
لـد املضطـر أو مـن يف حكمـه، وقد انتفـى التجريم لـإلذن الرشعـي للمضطر بدفـع رضورته، 

إذ الـرضورات تبيـح املحظـورات، لذا فـإن العقوبـة تنتفي النتفـاء التجريم.
ـق  فاحلاصـل أن حسـن نيـة الـرايش - املسـتند إىل باعـث الـرضورة أو مـا يف حكمـه ممـا يُلحِ
احلـرج الشـديد عنـد عـدم اعتبـاره - يؤثـر يف نفـي العقوبة عنـه النتفـاء اجلريمة يف حقـه، وهذا 
مـا مل حيفـل بـه النظـام ، حيث غـض النظـر عن الباعـث الرشيـف - والذي هـو املعيـار يف توافر 
حسـن النيـة - فلـم يعـره اهتاممـه مـادام أن نية الـرايش قـد انرصفت نحـو إغراء املوظـف ومحله 
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عـىل القيـام بعمـل مـن أعـامل الوظيفـة أو االمتناع عنـه أو اإلخـالل بواجبـات وظيفته.
املطلب الثالث: 

أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة بالصحة العامة يف النظام والفقه اإلسالمي
الفرع األول: أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة بالصحة العامة يف النظام.

ممـا ال شـك فيـه أن الغش التجـاري هو أحـد تلك اجلرائـم املـرضة بالصحة العامة، وسـوف 
أقـرص احلديـث عليـه فيام يـأيت كتطبيق ألثر حسـن النية يف هـذا النوع مـن اجلرائم منعـاً التكرار.
بدايـةً فـإن املتأمـل لنظـام مكافحـة الغـش التجـاري جيـد أنه قـد أنه قـد أثار موضوع حسـن 

موضعني: يف  النيـة 
املوضـع األول، فقـد نصـت املـادة الثامنة مـن هذا النظـام عىل ما يـأيت: (( يعاقـب بغرامة من 
مخسـة آالف ريـال إىل مائـة ألـف ريـال كل من اسـتورد أو صنـع أو طبـع أو حاز أو بـاع أو طرح 
للتـداول أيـة مـواد أو عبـوات أو مطبوعات قصد هبا غش أية سـلعة، مـع مصادرهتـا إدارياً دون 

مقابـل، وتبني الالئحـة كيفية التـرصف فيها)) .
ويدل عىل ذلك أمران:

أن نـص املـادة الثامنـة من هذا النظـام ال يفيد انتفـاء اجلريمـة بانتفاء هذا القصـد اخلاص، بل 
إنـه يشـري إشـارة واضحة إىل تعلـق ذلك بانتفـاء العقـاب دون غريه، حيـث نصت املـادة عىل أنه 
(( يعاقـب بغرامـة ... كل مـن اسـتورد ... أيـة مواد ... قصد هبـا غش أية سـلعة ))  ومل يُرش نص 

املـادة إىل أن ذلك متعلـق بالتجريم .
أن هـذه اجلريمـة ال تنتفـي يف كل حالـة ينتفـي فيهـا هـذا القصـد اخلـاص، ذلـك أن اجلريمة 
قـد تبقـى مـع انتفـاء هـذا النوع مـن القصـد، فمـن اسـتورد أو صنـع أو طبع أو حـاز أو بـاع أو 
طـرح للتـداول مـواد أو عبـوات أو مطبوعات ال تصلح لالسـتعامل يف أي غـرض من األغراض 
املرشوعـة يعتـرب مرتكبـاً جلريمـة وإن مل يقصـد بذلـك غـش أيـة سـلعة، وهـذا هـو املفهـوم من 
نـص املـادة الثامنـة مـن هذا النظـام مع نـص املـادة السادسـة عرشة مـن الالئحـة التنفيذيـة هلذا 
النظـام، ذلـك أن املـادة السادسـة عـرشة من الالئحـة التنفيذية هلـذا النظـام الصادرة بقـرار وزير 
التجـارة رقـم (٢٣/٣/١٣٢٧) وتاريـخ ١٤٠٥/٦/١هــ. تنـص عـىل أن مـا يصلـح مـن هذه 
املـواد أو العبـوات أو املطبوعـات التـي يقصـد هبـا غش أيـة سـلعة لالسـتعامل يف أي غرض من 
األغـراض املرشوعـة يصـادر إداريـاً و يتـرصف فيهـا إمـا بتوزيعهـا عىل جهـات الـرب باملجان أو 
ببيعهـا باملزايـدة بعـد اختـاذ إجـراءات رفـع سـبب املخالفـة عنهـا أو بالتـرصف فيها بأية وسـيلة 
أخـر حمققـة للصالـح العـام حسـب نـص املـادة التاسـعة مـن هـذه الالئحـة، أمـا إن كانت ال 
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. تْلـف بعـد مصادرهتـا إدارياً تصلـح لالسـتعامل يف أي غـرض مـرشوع فإهنـا تُ
املوضع الثاين، فقد نصت املادة الثانية عرشة من هذا النظام عىل ما يأيت:

(( لتطبيـق أحـكام هـذا النظـام يفـرتض العلـم بغش السـلعة أو فسـادها أو عـدم صالحيتها 
لالسـتعامل متـى كان املخالـف مـن املشـتغلني بالتجـارة، مـا مل يثبت حسـن نيته )).

واملتأمـل هلـذا النـص القانـوين جيـد أنه قـد اشـرتط لتطبيـق أحكام هـذا النظـام توافـر العلم 
بغـش السـلعة أو فسـادها أو عـدم صالحيتهـا لالسـتعامل وهو أمر مفـروغ منه، إال أنـه مع ذلك 
فقـد افـرتض توافر هـذا الرشط متـى مـا كان املخالف من املشـتغلني بالتجـارة، (( معفيـاً بذلك 

سـلطة االهتـام مـن عبء إثبـات توافر هـذا الركـن )) أي هـذا الرشط.
ويف رأيـي فـإن املراد بحسـن النيـة هنا هو ما سـبق إثباته عنـد التعريف به، والـذي هو اإلرادة 

التـي اجتهـت إىل خمالفة القانون بسـبب باعث رشيف
الفرع الثاين: أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة بالصحة العامة يف الفقه اإلسالمي.

إن املتأمـل ملوقـف الرشيعـة اإلسـالمية مـن الغـش التجـاري جيـد أهنـا قـد حرمتـه، بـل إهنا 
شـددت يف حتريمـه، حيـث دل عـىل ذلـك حديـث النبي الـذي رواه أبـو هريـرة ريض اهللا عنه أن 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص مـرَّ عـىل صـربة طعـام فأدخل يـده فيها، فنالـت أصابعه بلـال، فقال: (( مـا هذا يا 
صاحـب الطعـام؟ )) قـال: أصابتـه السـامء يا رسـول اهللا. قـال: ((أفال جعلتـه فـوق الطعام كي 

يـراه النـاس، مـن غش فليـس منـي )) هذا احلديـث أخرجه مسـلم.
وملـا كانـت هـذه املعصية من املعـايص التي مل يرد يف شـأهنا عقوبـة مقدرة رشعاً عـىل مرتكبها 
كان مـن احلـق ومـن السياسـة الرشعية تعزيـر مرتكب هـذه املعصية بام يناسـب درجـة خطورته 
اإلجراميـة، فـال ينبغـي مسـاواة مـن يرتكب هـذه املعصيـة عن سـوء نيـة يف درجـة العقوبة بمن 
يرتكبهـا عـن حسـن نيـة، كـام هـو الشـأن يف سـائر العقوبـات التعزيريـة كام سـبق بيانه وسـوق 

عليه. األدلـة 
بـل جيـب مراعاة حسـن نيتـه بتخفيـف عقوبتـه أو إعفائه منهـا حسـب املصلحة، ومـا تنظيم 
ويل األمـر ذلـك يف نظـام مكافحـة الغـش التجـاري إال من هـذا القبيل، لـذا فإنـه ال تثريب عىل 

ويل األمـر يف ذلـك، بـل إنه بـاب السياسـة الرشعيـة التي حتتاجهـا األمة.
املطلب الرابع: 

أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املخلة بالثقة العامة يف النظام والفقه اإلسالمي
الفرع األول: أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املخلة بالثقة العامة يف النظام.

املـراد باجلرائـم املخلـة بالثقـة العامـة هي تلـك اجلرائم التـي ختل بالثقـة الواجـب توافرها يف 
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بعـض األشـياء، والتي هـي ثالثة أنـواع: النـوع األول: جرائم تزييـف العمـالت وتقليدها. 
النوع الثاين: جرائم تقليد وتزوير األختام و العالمات وما يف حكمها.

النوع الثالث: جرائم تزوير املحررات. 
فالثقة العامة هي حمل احلامية اجلنائية يف هذه اجلرائم.

(( ومجيـع هـذه اجلرائـم تسـتلزم قصـداً خاصاً [يف نظـر القانـون]، قوامـه الرغبـة يف التعامل 
بالـيشء موضـوع اجلريمـة فيـام زيـف أو زور [أو قلـد] مـن أجله )).

((ونظـراً ألن مجيـع هـذه اجلرائـم تشـرتك يف حكـم درجـة القصد اجلنائـي املطلـوب))، فإين 
سـأكتفي باحلديـث عـن فكـرة القصـد اجلنائـي اخلـاص يف النـوع الثالـث من هـذه األنـواع، أال 

وهـو جرائم تزويـر املحـررات، وذلـك منعـاً للتكرار.
فقـد نـص نظـام مكافحـة التزويـر يف اململكـة العربيـة السـعودية الصـادر باملرسـوم امللكـي 
رقـم م/١١٤ وتاريـخ ١٣٨٠/١١/٢٦هــ بنـاءً عـىل قـرار جملـس الـوزراء رقـم ٦٥٣ وتاريخ 
ل باملرسـوم امللكي رقم م/٥٣ وتاريـخ ١٣٨٢/١١/٥هـ بناءً عىل  ١٣٨٠/١١/٢٥هــ، و املعـدَّ
قـرار جملس الـوزراء رقـم ٥٥٠ وتاريـخ ١٣٨٢/١١/٣هـ ، واملفـرسَّ بقرار جملس الـوزراء رقم 
٢٢٣ وتاريـخ ١٣٩٩/٨/١٤هــ. عـىل جرائم التزوير يف املحـررات الرسـمية و العرفية يف املواد 

مـن الرابعـة إىل احلادية عـرشة منه.
وتاريـخ  م/٥٣  رقـم  امللكـي  باملرسـوم  عدلـت  أن  بعـد  الرابعـة  املـادة  نصـت  وقـد 
١٣٨٢/١١/٥هــ بنـاءً عـىل قـرار جملس الـوزراء رقـم ٥٥٠ وتاريـخ ١٣٨٢/١١/٣هــ.  من 
هـذا النظـام عىل اشـرتاط توافـر قصد خاص للعقـاب عىل جريمـة التزوير يف املحـررات اخلاصة 
باملصـارف أو يف سـندات الرشكات سـواء كانـت املصارف أو الـرشكات سـعودية أو أجنبية، أو 
التزويـر يف أسـناد الـرصف عىل اخلزينـة وإيصاالت بيـوت املال ودوائـر املالية بقوهلـا: (( من قلد 
أو زور األوراق اخلاصـة باملصـارف أو سـندات الـرشكات سـواء كانـت املصـارف أو الرشكات 
سـعودية أو أجنبيـة، أو قلـد أو زور الطوابـع الربيدية واألمريية السـعودية، و أسـناد الرصف عىل 
اخلزينـة، وإيصـاالت بيـوت املـال، ودوائـر املاليـة، أو صنـع أو اقتنـى األدوات العائـدة لتزويـر 
السـندات و الطوابـع املذكـورة، بقصد اسـتعامهلا لنفسـه أو لغريه، عوقب بالسـجن مـن ثالثة إىل 

عـرش سـنوات، وبغرامـة تـرتاوح مـن ثالثة إىل عـرشة آالف ريـال )).
كـام أن التزويـر يف املحـررات يقاس عىل التزويـر يف األختام و التواقيع يف اشـرتاط هذا القصد 
اخلـاص و الـذي هـو قصـد اسـتعامل املـزور فيـام زور مـن أجلـه، بجامـع أن القصـد يف التزوير 
واحـد مهـام كانـت طريقـة ارتكابه كـام سـبق آنفاً، وقـد نصت املـادة األوىل مـن هـذا النظام عىل 
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اشـرتاط هـذا القصد اخلـاص يف جريمة التزويـر يف األختـام و التواقيع بقوهلا: (( مـن قلد بقصد 
التزويـر األختـام و التواقيـع امللكيـة الكريمـة ... ))  فعبـارة (( بقصـد التزويـر )) تـدل عىل هذا 
القصـد اخلـاص، إذ ((التزويـر ال يقـوم إال إذا توافـرت نيـة اسـتعامل الـيشء املزور فيـام زور من 

(( أجله 
وال يشـرتط لتوافـر هـذا القصد اخلاص أن يسـتعمل املحرر املـزور فعالً، بل يكفـي أن يقصد 
هـذا االسـتعامل وقـت ارتكابـه التزوير، فـإذا توافر هـذا القصد اخلـاص كان اجلـاين يسء النية إذ 
إن (( نيـة االسـتعامل هـي امليل نحـوه و الرغوب فيـه بحيث يكون هـو اهلدف املقصـود )) وهذا 
هـو جوهـر الباعـث، وهـو باعـث دينء، لـذا فهـو املعيـار يف توافـر سـوء النيـة، و انتفـاؤه يعنى 
توافـر الباعـث املـرشوع و الـذي هـو املعيـار يف توافر حسـن النية املوصـوف، لذا فإنـه إذا ختلف 
هـذا القصـد اخلـاص كان اجلاين حسـن النية، كمـن يزور حمـرراً ملجرد إشـباع هوايتـه أو إلظهار 

مهارتـه لشـخص آخر بإدخـال تغيري عـىل املحـرر بحيث يصعب اكتشـافه.
ويقـرر القانونيـون يف هـذا الصـدد أن هـذا القصـد اخلـاص يعترب عنـرصاً يف القصـد اجلنائي 

(الركـن املعنـوي)، بحيـث إنـه إذا انتفـى انتفـت اجلريمة من أساسـها.
والـذي أراه - كـام سـبق - أن القصـد اجلنائـي اخلـاص إنـام هـو رشط لتطبيـق العقوبـة أو 
تشـديدها وليـس رشطـاً لوجـود اجلريمـة، بل هـي قائمـة بمجـرد توافر القصـد اجلنائـي العام، 
والـذي يـدل عـىل ذلـك أنه لـو انتفى هـذا القصـد اخلـاص يف جريمـة تزويـر املحـررات فإنه ال 
يرتتـب عليـه انتفـاء هـذه اجلريمـة، بـل إن اجلريمـة ال تـزال قائمـة، وكل مـا يف األمـر أن انعدام 
قصـد مـن زور املحـرر اسـتعامله املحرر املـزور فيام زور مـن أجله يـؤدي إىل عدم تطبيـق العقوبة 
املنصـوص عليهـا يف النظـام، ويبقـى إيقـاع عقوبـة أخـف منهـا حسـب تقديـر القـايض، وذلك 
ألن ((التزويـر صـورة مـن صور الكـذب)) والكذب جمـرم ولو كان عـىل ســـــــــــبيل اهلزل 
يف الشـــــــريعة اإلسـالمية - والتـي تعـد النظام العـام يف اململكـة العربية السـعودية - لذا فإن 
النظـام اجلنائـي يتناول هـذه احلالة أيضـاً بالتجريم، كـام يتناول حالـة توافر هـذا القصد اخلاص.

الفرع الثاين: أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املخلة بالثقة العامة يف الفقه اإلسالمي.
إن املتأمـل ملوقـف الرشيعـة اإلسـالمية مـن تزويـر املحـررات جيـد أهنا قـد حرمتـه، وقد دل 

عـىل ذلـك عـدة أمـور، ومنها:
أن التزويـر يف املحـررات مـا هـو إال صـورة مـن صـور الكـذب ، وقد جـاء يف الكـذب قول 
الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص : (( عليكـم بالصـدق فـإن الصـدق هيـدي إىل الـرب، وإن الـرب هيـدي إىل اجلنـة وما 
يـزال الرجـل يصـدق و يتحـر الصـدق حتى يكتـب عنـد اهللا صديقـاً، وإياكم والكـذب، فإن 
 الكـذب هيـدي إىل الفجـور، وإن الفجـور هيـدي إىل النـار، ومـا يـزال الرجـل يكـذب ويتحر
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الكـذب حتـى يكتـب عنـد اهللا كذبـاً )) احلديث متفـق عليه. 
أن التزويـر يف املحـررات مـن قبيـل الغـش، فاملـزور قد غـش بمجـرد تزويره للمحـرر، وقد 

سـبق ذكـر األدلة عـىل حتريـم الغش.
وقـد ورد يف شـأن التزويـر يف املحـررات عىل وجه اخلصـوص جلد عمر بـن اخلطاب -ريض 
اهللا عنـه- ملعـن بـن زائـدة يف ذلـك، حيـث روي أن معـن بـن زائـدة عمل خامتـاً عىل نقـش بيت 
املـال، ثـم جـاء بـه صاحب بيت املـال، فأخـذ منه مـاالً، فبلغ ذلك عمـر بن اخلطـاب -ريض اهللا 
عنـه- ، فرضبـه مائـة وحبسـه، وكلـم فيـه، فرضبـه مائـة أخر، فكلـم فيه مـن بعد فرضبـه مائة 
ونفـاه هـذا األثـر أورده ابـن قدامـة يف املغنـي ومل يتعـرض لتضعيفه من حيـث اإلسـنادوإنام قال 
عنـه: (( وأمـا حديـث معـن، فيحتمـل أنـه كانت لـه ذنوب كثـرية، فأُدب عـىل مجيعهـا، أو تكرر 
منـه األخـذ، أو كان ذنبـه مشـتمالً عـىل جنايـات، أحدهـا تزويـره، والثاين أخـذه ملال بيـت املال 

بغـري حـق، والثالـث فتحـه باب هـذه احليلة لغـريه، وغري هـذا ))..
فـإن قصـد بتزويـره ذلـك اسـتعامله فيـام زور من أجلـه ناسـب تغليـظ العقوبة عليـه، وذلك 
النتـواءه اإلرضار بغـريه، وغنـي عـن القـول إن الرشيعة اإلسـالمية حتـرم اإلرضار بالغـري، فإذا 
نـص ويل األمـر عـىل عقـاب جريمة التزويـر يف املحـررات بقصد اسـتعامهلا فيـام زورت من أجله 
فـإن ذلـك ال يعنـي عـدم جتريـم هـذا الفعـل عند عـدم هـذا القصـد، وإنـام يعنـي التخفيف من 
هـذه العقوبـة التي نـص عليها؛ وذلـك لعدم خطـورة الباعث غـري الرشيف عندئـذٍ يف تقديره أو 

لـرشف هـذا الباعـث، وتـرك تقدير هـذا التخفيـف إىل القـايض حسـب اجتهاده.
املبحث الثاين: أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة اخلاصة يف النظام و الفقه اإلسالمي

املطلب األول: 
أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة باملصلحة اخلاصة يف النظام.

اجلرائـم املـرضة باملصلحـة اخلاصـة هي تلـك اجلرائـم التي تقع عـىل األشـخاص يف ذواهتم، 
(( فمنهـا مـا يقـع عىل احليـاة وهذه هـي جريمة القتـل، ومنها ما يمس سـالمة اجلسـم كالرضب 
واجلـرح وإعطـاء املـواد الضـارة ونحـو ذلـك ، ومنهـا مـا يمـس العـرض كالزنـا واالغتصـاب 
وهتـك العـرض والفعـل الفاضـح، ومنها مـا يمس احلريـة كالقبـض واحلبس واخلطـف، ومنها 
مـا يمـس الرشف واالعتبـار كالقذف والسـب وإفشـاء األرسار والبالغ الـكاذب ونحو ذلك)).
ويقـرر القانونيـون يف شـأن هـذه اجلرائـم أهنا ال تسـتلزم قصداً خاصاً، سـو جريمـة البالغ 
الـكاذب، أي أن هـذه اجلرائـم تقـوم مـن دون اشـرتاط توافـر باعث معني لـد اجلاين باسـتثناء 
جريمـة البـالغ الـكاذب، ومل أجد - حسـب اطالعـي - مربراً لتضـاؤل دور الباعـث يف بناء هذه 
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اجلرائـم عنـد القانونيـني، وإن كان الباعـث يراعـي عنـد تقدير عقوبة هـذه اجلرائم
وبنـاءً عـىل ذلـك فـإن احلديـث سـيقترص حـول القصـد اجلنائـي اخلـاص يف جريمـة البـالغ 
الـكاذب، حيـث نصت املـادة الرابعة عرشة من الالئحـة التنفيذية لنظام مكافحة التسـرت الصادرة 
بقـرار وزيـر التجـارة و الصناعة رقـم ٧/م.و  وتاريـخ ١٤٢٦/٥/١٣هـ بنـاءً عىل املـادة الثالثة 
عـرشة مـن نظام مكافحة التسـرت الصادر باملرسـوم امللكي رقـم م/٢٢ وتاريـخ ١٤٢٥/٥/٤هـ 
عـىل مـا يأيت: (( حيـال من بلغ بسـوء قصد عن واقعـة غري صحيحـه إىل املحكمـة املختصة للنظر 

تعزيره )) . يف 
واضـحٌ مـن هـذه املـادة أهنا تتحـدث عـن جريمـة البـالغ الـكاذب - وإن كانت ختتـص فيام 
ف بعـض القانونيـني هـذه اجلريمة بأهنـا: (( تعمد  رَّ يبـدو باإلبـالغ عـن جرائم التسـرت - وقـد عَ
إخبـار إحـد السـلطات العامـة كذبـاً مـا يتضمـن إسـناد فعـل معاقـب عليه إىل شـخص معني 

بنيـة اإلرضار به )).
وهـو تعريـف مشـتق مـن نص املـادة السـابقة، وعـىل وجـه التحديد من نـص املـادة (٣٠٤) 
مـن قانـون العقوبات املـرصي والتي هـي : (( ال حيكم هبـذا العقاب - أي عقـاب القذف - عىل 
مـن أخـرب بالصدق وعدم سـوء القصد احلـكام القضائيـني أو اإلداريـني بأمر مسـتوجب لعقوبة 
فاعلـه )) ومـن نـص املـادة (٣٠٥) أيضـاً والتـي هـي : ((  وأمـا مـن أخـرب بأمر كاذب مع سـوء 
القصـد فيسـتحق العقوبـة ولـو مل حيصل منه إشـاعة غري اإلخبـار املذكور ومل تقم دعـو بام أخرب 

.(( به 
املطلب الثاين: 

أثر حسن النية يف عقوبة اجلرائم املرضة باملصلحة اخلاصة يف الفقه اإلسالمي.
تأثـري حسـن النية يتضـاءل يف عقوبة اجلرائـم املرضة باملصلحـة اخلاصة أي تلـك اجلرائم التي 
تقـع عـىل األشـخاص يف ذواهتـم وهـي يف دائـرة اجلرائـم التعزيرية، كام هـو يف القانـون مع يشء 

مـن االختالف.
والسـبب يف انحسـار وتضاؤل هـذا التأثـري يف مقابلة عقوبـة اجلرائم املرضة باملصلحـة العامة 
يعـود إىل تكييـف تأثـري حسـن النيـة يف العقوبـة التعزيريـة بأنـه إمـا عفو مقنـن أو عفـو مفوض، 
فهـو ال خيـرج عـن دائرة العفـو عـن العقوبـة التعزيرية، وملـا كانـت العقوبـة التعزيريـة التي هي 
حلـق اآلدمـي ال تنفـك عـن وجود حق عـام، مل جيز لـويل األمر أن يسـقط بعفوه حـق اآلدمي، بل 
إن حقـه قائـم، وجيـوز لـويل األمر العفـو عن احلق العـام فقـط باعتباره حسـن النية سـبباً للعفو، 
((كالتعزيـر يف الشـتم واملواثبة ففيه حق املشـتوم واملرضوب وحق السـلطنة للتقويـم والتهذيب، 
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فـال جيـوز لويل األمـر أن يسـقط بعفوه حق املشـتوم و املـرضوب، وعليه أن يسـتويف لـه حقه من 
تعزيـر الشـاتم و الضارب)).  

فهـذا هـو سـبب تضـاؤل تأثـري حسـن النيـة يف عقوبـة هـذا النـوع مـن اجلرائـم، وهـذه هي 
حـدود هـذا التأثـري، فلويل األمر إسـقاط العقوبـة التعزيريـة بالعفو ولكـن ال يتعـد ذلك احلق 
اخلـاص، فهـو حـق قائم ال جيـوز االعتداء عليه، أمـا يف القانـون الوضعي فإن اشـرتاط ويل األمر 
قصـداً خاصـاً يرتبـط بالباعـث يف هـذا النـوع مـن اجلرائـم يـؤدي إىل إسـقاط احلـق اخلـاص يف 
التعزيـر عنـد انعـدام هـذا القصـد اخلـاص، وإن كان يبقـى للمرضور حـق التعويض عـام أصابه 
مـن رضر حسـب قواعـد املسـؤولية املدنيـة، إال أن عقوبـة التعزيـر يكتنفهـا حق خـاص ال جيوز 

املسـاس بـه مـادام أن الرشيعـة اإلسـالمية قد قـررت هذا احلـق ومحته.
وجريمـة البـالغ الـكاذب مـن هـذا القبيل،حيـث إن فيهـا اعتـداء عـىل رشف املبلـغ ضـده 
واعتبـاره، كـام أن فيهـا اعتـداء عـىل جهـد السـلطات العامـة ووقتهـا، ففـي التعزيـر عـىل هـذه 
اجلريمـة حـق خـاص للمبلـغ ضـده، وحـق عـام للتأديـب والتهذيـب وحلفـظ وقـت وجهـد 

السـلطات العامـة اللـذان يمكـن بذهلـام يف سـبيل اخلـري لـوال ذلـك.
إال أنـه يمكـن القول بيشء من التسـاهل إن اشـرتاط ويل األمر هذا القصد اخلـاص يف جريمة 
البـالغ الـكاذب بحيـث ال تقـوم هـذه اجلريمة من أساسـها عنـد انتفاء هـذا القصـد اخلاص هو 
مـن قبيـل القيـاس عـىل جـواز الكـذب يف بعـض األحـوال التـي أجازهتـا الرشيعـة اإلسـالمية 
بجامـع انتفـاء الـرضر، إال أن ذلـك يتعـارض مع مـا تقدم تكـراره مـن أن انتفـاء القصد اخلاص 

ال ينفـي قيـام اجلريمـة، وإنام يعفي مـن العقـاب أو خيففه.
أما القياس فقد اكتنفه أمران مها:

أنـه قيـاس عـىل خمتلف فيـه، إذ اختلف العلـامء يف املـراد بالكذب املبـاح يف هـذه املواضع هل 
هو عـىل إطالقـه، أو أنه مـن التورية.

وال أثـر هلـذا القـادح إذا مـا ترجح أنه عـىل إطالقـه، إذ إن الراجح أنه ليس مـن رشط األصل 
أن يكـون متفقـاً عليـه، بل يكفـي أن يكون ثابتـاً بدليل يغلـب عىل الظن.

أنـه قيـاس عـىل مسـتثنى مـن قاعـدة القيـاس، إذ القاعدة حتريـم الكـذب، أما إباحتـه يف هذه 
املواضـع فهو عىل سـبيل االسـتثناء.

   وال أثـر هلـذا القـادح أيضـاً، إذ إن الراجـح هـو صحـة القيـاس عـىل املسـتثنى مـن قاعـدة 
القيـاس إذا كان ممـا يعقـل معنـاه ، وقـد عقـل املعنـى الـذي مـن أجلـه أُبيـح الكـذب يف هـذه 

املواضـع وهـو  وجـود املصلحـة و انتفـاء املـرضة 
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املبحث الثالث: أثر حسن النية يف عقوبة جريمة غسل األموال
املطلب األول: 

أثر حسن النية يف عقوبة جريمة غسل األموال يف النظام.
امللكـي  باملرسـوم  الصـادر  األمـوال  غسـل  مكافحـة  نظـام  مـن  األوىل  املـادة  نصــــــت 
رقـم م / ٣٩ وتاريـخ ١٤٢٤/٦/٢٥هــ بنـاءً عـىل قـرار جملـس الـوزراء رقـم ١٦٧ و تاريـخ 
١٤٢٤/٦/٢٠هــ عـىل تعريـف جريمـة غسـل األموال بأهنـا: (( ارتـكاب أي فعـل أو الرشوع 
فيـه يقصـد مـن وراءه إخفـاء أو متويـه أصـل حقيقـة أمـوال مكتسـبه خالفـاً للـرشع أو النظـام 

وجعلهـا تبـدواْ كأهنـا مرشوعـة املصـدر )).
ثـم جـاءت املـادة الثانيـة من هـذا النظـام لتعـدد هذه األفعـال املشـار إليهـا يف املادة السـابقة 

والتـي متثـل الركن املـادي جلريمـة غسـل األموال.
والـذي يعنينـا هنـا هـو أن تعريـف املنظـم جلريمة غسـل األمـوال قـد احتو عىل اشـرتاطه 

توافـر قصـد خـاص يف هـذه اجلريمـة، و ذلـك حينام قـال املنظم:
(( يقصـد [أي املرتكـب للفعـل أو مـن رشع فيـه] مـن وراءه إخفـاء أو متويـه أصـل حقيقـة 

أمـوال مكتسـبة خالفـاً للـرشع أو النظـام وجعلهـا تبـدو كأهنـا مرشوعـة املصـدر )) .
فالقصـد اخلـاص هنـا هـو نيـة يدفعهـا إىل الفعل باعـث معني هـو الرغبـة يف إخفـاء أو متويه 

مصـدر األمـوال الناجتـة عـن األعامل غـري املرشوعـة، وجعلهـا تبدو كأهنـا مرشوعـة املصدر.
رم مـع توافر  وبالتـايل فـإن عـدم توافر هـذا القصد اخلـاص لد املرتكـب للفعل املـادي املجَّ
القصـد اجلنائـي العـام لديـه - و الـذي هو العلـم باملصدر غـري املرشوع هلـذه األموال مـع إرادة 
سـلوك غسـل األمـوال  يعنـي حسـن نيتـه، ويـؤدي إىل اإلعفـاء مـن تطبيـق العقوبات الـواردة 
يف النظـام عليـه وإن كانـت اجلريمـة قائمـة، وهـذا مـا أكدتـه املـادة احلاديـة والعرشون مـن هذا 
النظـام، حيـث نصـت عىل أنـه: (( ال تطبـق العقوبـات الـواردة يف هـذا النظام بحق مـن وقع يف 

خمالفتـه بحسـن نية )).
وعـىل هـذا فاملـراد بحسـن النيـة يف جريمـة غسـل األموال هـو انتفـاء قصـد إخفـاء أو متويه 
 مصـدر األمـوال الناجتـة عن األعـامل غـري املرشوعة وجعلهـا تبدو كأهنـا مرشوعة املصـدر لد
مـن يرتكـب أي فعـل مـن األفعـال املنصـوص عليهـا يف املـادة الثانيـة من هـذا النظام مـع علمه 

باملصـدر غـري املـرشوع هلـذه األمـوال وإرادته ارتـكاب هـذا الفعل.
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املطلب الثاين: 
أثر حسن النية يف عقوبة جريمة غسل األموال يف الفقه اإلسالمي.

إن املتأمـل ملوقـف الرشيعـة اإلسـالمية مـن جريمـة غسـل األمـوال، جيـد أهنـا قـد حرمـت 
األسـاس الـذي تقـوم عليه هـذه اجلريمة، والـذي هو الكسـب اخلبيـث الناتج عن مـا حرمه اهللا 

تعـاىل، وقـد دل عـىل ذلك 
أخرجـه  احلديـث  هـذا  ثمنـه ))  حـرم  شـيئاً  حـرم  إذا  تعـاىل  اهللا  إن  ملسو هيلع هللا ىلص: ((  الرسـول  قـول 
اإلمــــــــــام أمحـد يف مسـنده والدارقطنـي يف سـننه وأصـل احلديـث خمـرج يف الصحيحـني.

الفصل الرابع: 
ضة  أثر حسن النية يف العقوبة التعزيرية املفوَّ

املبحــث األول: أثــر باعــث الرمحــة كمعيــار لتوافــر حســن النيــة يف العقوبــة يف النظــام و 
الفقــه اإلســالمي

املطلب األول: 
أثر باعث الرمحة كمعيار لتوافر حسن النية يف العقوبة يف النظام

(( قـد ترتكـب اجلريمـة بباعـث اإلشـفاق والعطف عـىل املجني عليـه [ أي بباعـث رمحته]، 
والصـورة البـارزة هلـذه احلالة تتمثـل فيام يعرف بالقتـل رمحة [أو القتـل الرحيـم] أو القتل بدافع 
اإلشـفاق؛ إلراحـة الشـخص املجنـي عليـه مـن آالم مربحـة ال يرجي شـفاؤه منهـا، أو إلراحته 

مـن مسـتقبل بائـس إذا كان يف هيئة غري سـوية)).
وقـد ظهـرت نـداءات تدعـو إىل إباحـة هـذه الصـورة مـن صـور القتـل العمـد اعتـامداً عىل 
رشف باعـث الرمحـة، وقـد أُجيبـت هذه الدعـوة قضائياً يف عدد مـن احلاالت يف عـدد من الدول 
األوربيـة، إال أهنـا قوبلـت يف الوسـط القانـوين بالرفـض، كـام ظهـرت نـداءات تدعـو إىل الرأفة 
هبـذا القاتـل، وقـد تأثرت بعـض القوانني احلديثة هبـذه النـداءات فأعلن أن القاتـل يتمتع يف هذه 

احلالـة بعـذر خمفـف، كام يف القانـون اللبنـاين والسـوري واإليطايل.
كـام إذا قتـل األب ابنـه، فهـذه احلالـة فقط مـن صورة القتـل الرحيم هـي التي يصـح التمثيل 

هبـا عىل مـد تأثري باعـث الرمحة كمعيـار لتوافر حسـن النيـة يف العقوبـة التعزيرية .
وهـذا مـا جـاء (( يف مـرشوع القانـون الرشعـي اليمنـي، حيث جعلـت املـادة (٨٨) للقايض 
سـلطة النظـر يف عقوبة هـذا اجلاين، ولكن يف شـأن العقوبـات التعزيرية فقط، فال يسـتفيد القاتل 
مهـام كان باعثـه إال إذا عفـا ويل الدم عـن القصاص - إمـا إىل الدية أو بدوهنا - فـإن للمحكمة - 
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حسـب نـص املـادة املذكـورة - أن تعفـي القاتل مـن التعزيـر أو ختففه عنـه، فيكـون يف وضع قد 
ال حيظـى بمثلـه غـريه ممن مل تتوافـر له مثـل ظروفه )).

أمـا يف اململكـة العربيـة السـعودية فـإن التعزيـر عـىل جريمـة القتـل العمـد يف صـورة القتـل 
الرحيـم يف حالـة سـقوط القصـاص هـو من قبيـل التعزير املفـوض إىل القـايض تفويضـاً مطلقاً، 
أي أنـه مـن نوع التفويـض يف العقوبـات التعزيرية غـري املنظمة، وقـد ســـــــــبق احلديث عن 
هـــــــــــذا النـوع يف بدايـة هـذا الفصـل، وبناءً عىل هـذا فباعث الرمحـة ملا كان مـن البواعث 
الشـــــــــــريفة فـإن عـىل املحكمة أن تأخذه بعني االعتبـار عند تقدير هذه العقوبـة التعزيرية، 
فتعفـي اجلـاين مـن هـذه العقوبـة أو ختففها عنه حسـب تقديرهـا، كام أن هلـا أن ال تلتفـت إليه إن 

رأت ذلـك حسـب تقديرها. 
(( فعلـة التخفيـف هنـا [يف نظـر القانـون] هـي يف املقـام األول نبـل الباعث، فاملتهـم قد قتل 
املجنـي عليـه بعامل اإلشـفاق عليـه، مما يعنـي أنـه كان يبتغي مصلحـة املجني عليـه ال مصلحته 
اخلاصـة كالشـأن يف سـائر صـور القتـل، وينبنـي عىل نبـل الباعـث تضـاؤل اخلطـورة اإلجرامية 
للقاتـل، فـال حيتمـل أن يكـرر جريمتـه إال إذا توافـرت ذات مفرتضاهتـا، وهـو مـا ليـس غالـب 

.(( االحتامل 
(( ويعنـي عامـل اإلشـفاق أن املتهـم يشـارك املجنـي عليـه آالمه وحيـس معه بثقـل وطأهتا، 
ومـن ثـم يريـد أن خيلصه منها، وهو يشـاركه اعتقـاده أال وسـيلة لتخليصه منها غري قتلـه، فيقدم 

عـىل فعلـه تعبرياً عن هـذا الشـعور اإلنسـاين يف ظاهره.
ويفرتض هذا العنرص توافر رشطني:

أن يكـون يف غـري اسـتطاعة املجنـي عليـه بالنظـر إىل ظروفه أن يتحمـل آالمـه، أي أن حتملها 
طاقته. يفـوق 

أن يكون املوت هو الوسيلة الوحيدة [حسب قول األطباء] للتخلص من هذه اآلالم )).
(( وتطلـب هـذا العنـرص يسـتبعد التخفيـف إذا مل يكـن املتهـم مدفوعـاً هبـذا الشـعور، وإنام 
كان يسـتهدف حتقيـق مصلحـة مـا، سـواء أكانـت عامـة أو خاصـة ... ولكـن إذا توافـر لديـه 
باعـث اإلشـفاق، وتوافـرت إىل جانبـه بواعـث أخـر فـإن ذلـك ال حيـول دون االسـتفادة من 

التخفيـف)).
املطلب الثاين: 

أثر باعث الرمحة كمعيار لتوافر حسن النية يف العقوبة يف الفقه اإلسالمي.
ممـا الشـك فيـه أن باعـث الرمحـة هو باعـث حممـود يف الرشيعـة اإلسـالمية؛ ذلـك أن الرمحة 
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صفـة قـد حـث عليهـا اإلسـالم ورغب فيهـا، واألدلـة عىل ذلـك يصعـب حرصها، ومـن ذلك 
قـول النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: (( الرامحـون يرمحهـم الرمحـن، ارمحـواْ مـن يف األرض يرمحكم من يف السـامء )) 
هـذا احلديـث أخرجه أمحد يف املسـند، و الرتمذي، وأبـو داود و احلاكم يف املسـتدرك، ، و البيهقي 
يف السـنن الكـرب، واحلديـث قـال عنـه أبـو عيسـى الرتمذي بعـد إخراجه لـه : (( هـذا حديث 

حسـن صحيـح ))، وصححـه احلاكـم أيضـاً يف مسـتدركه يف املوضع السـابق ذكره.
ــة يف  ــة يف العقوب ــر حســن الني ــار لتواف ــار كمعي ــر باعــث خشــية الع ــاين: أث املبحــث الث

ــه اإلســالمي ــام و الفق النظ
املطلب األول: 

أثر باعــــــــــث خشــــــــــــــية العار كمعيار لتوافر حســــــــــن النيــــــــــة يف 
النظام يف  العقوبــــــــــة 

يعتـرب القانـون باعـث خشـية العـار مـن البواعـث غـري املرذولة، بـل هـو أدنـى إىل أن يكون 
باعثـاً رشيفـاً ؛ ذلـك ((أن السـلوك الـذي يدفـع بـه صاحبـه العـار عن نفسـه هو عمـل رشيف، 
ملـا فيـه مـن احلفاظ عـىل كرامته وحسـن سـمعته، ومن ثـم فإن خشـية العـار هي باعـث رشيف 

كذلك)).
وملـا كانـت اجلريمـة قـد ترتكـب بباعث خشـية العار، فقـد خففت كثـري من القوانـني عقوبة 
هـذه اجلريمـة بنـاءً عـىل رشف هذا الباعـث، ومن هـذه اجلرائـم التي يتصـور فيها هـذا الباعث، 

قتـل األم وليدهـا حديـث العهـد بالوالدة اتقـاء العـار، و إجهاض احلامل سـفاحاً اتقـاء العار.
أوالً: قتل األم وليدها حديث العهد بالوالدة اتقاء العار.

نصـت كثري مـن القوانني العربية وغريهـا عىل هذه احلالـة باعتبارها صورة لألعـذار القانونية 
والليبـي،  والسـوري،  واللبنـاين،  واليمنـي،  األردين،  القانـون  ذلـك  ومـن  للعقوبـة،  املخففـة 

والتونـيس، واملغـريب، والسـوداين، واإليطـايل، وغريها. 
وقـد عللـت هذه القوانـني التخفيـف يف عقوبة هـذه اجلريمة بالباعـث غري املـرذول واملتمثل 
يف خشـية العـار، وهذا الباعث متجـه إىل حتقيق غاية هـي توقي االزدراء االجتامعـي الذي يرتبط 

بميـالد ابن غـري رشعي.
ويُفرتض العتبار هذا الباعث حتقق رشطني:

. الرشط األول: أن تكون بيئة املتهمة تستنكر احلمل سفاحاً
الرشط الثاين: وأن تشارك املتهمة بيئتها هذا االستنكار.
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: إجهاض احلامل سفاحاً اتقاء العار. ثانياً
نصــــــت أيضـاً كثـري مـن القـــــــــــوانني العربيـــــــــــة وغريهـا عـىل أن باعـث 
خشـــــــــــية العـار يؤثر يف عقوبـــــــــــة جريمة اإلجهاض متى مـا كان واقعاً عىل احلمل 
املتحصـل مـن سـفاح بتخفيـف هـذه العقوبـة، وال يقتـرص أثـر هـذا الباعـث يف التخفيـف عىل 
احلامـــــــــــل فقط، و إنام يمكـــــــــــن أن يرسي يف حق أقارهبا إذا ما أقدم أهيـــــــــــم 
عـىل إجهاضها أو شـارك فيـه بتوجيـــــــــــه من ذلـك الباعث، ومـن ذلك القانـون األردين، 

واليمنـي، واللبنـاين، والسـوري، والليبي، والرتكـي، واألســـــــــــباين، وغريها.
وكاجلريمة السابقة يفرتض كذلك العتبار هذا الباعث حتقق الرشطني السابقني، ومها: 

. أن تكون بيئة املتهمة - أو املتهم - تستنكر احلمل سفاحاً
أن تشارك املتهمة - أو املتهم - بيئتها هذا االستنكار.

أمـا يف اململكـة العربيـة السـعودية، فإنـه حسـب النظام العـام -  والذي يسـتمد مـن الرشيعة 
اإلسـالمية - ال يكـون التخفيـف أو اإلعفـاء مـن العقوبـة يف اجلريمتـني السـابقتني بسـبب هذا 
الباعـث الرشيـف إال إذا آلـت العقوبـة إىل التعزيـر كام سـبق يف املبحـث األول من هـذا الفصل، 
وحينئـذٍ فـإن التعزيـر يعتـرب من قبيـل التعزيـر املفـوَّض إىل القـايض تفويضـاً مطلقـاً، إذ إن هذه 

العقوبـة التعزيريـة مـن نـوع العقوبات غـري املنظمـة يف اململكة.
املطلب الثاين: 

أثر باعث خشية العار كمعيار لتوافر حسن النية يف العقوبة يف الفقه اإلسالمي
عنـد التأمل يف باعث خشـية العـار من خالل الفقه اإلسـالمي نجد أنه يـؤول إىل معنى حيىض 
باالعتبـــــــــــار، أال وهـو معنـى املـــــــــــروءة، ذلـك أن الفقهـاء قد اعتـربواْ للمروءة -  
والتـي هـي معنـى حممـود يف الرشيعة اإلسـالمية بـال شـك - (( املحافظة عـىل فعل مـا تركه من 
))، أو (( فعل ما  املبـاح يوجـب ذمـه عرفـاً، وعـىل تـرك مـا فعلـه مـن املبـاح يوجـب ذمـه عرفـاً
جيملـه ويزينـه، وتـرك مـا يدنسـه ويشـينه عـادة ))، وكل ذلـك مرجعه إىل عـرف املجتمـع.  ويف 
املقابـل فـإن باعث خشـية العار هو باعـث يتجه إىل حتقيق غايـة، هي توقـي االزدراء االجتامعي.  
لـذا فإنـه يصح القـول بأن خشـية العار ما هـو إال من التحـيل باملـروءة، وبأن باعث خشـية العار 

يف هنايـة املطاف هـو باعث حممـود يف الفقه اإلسـالمي.
إال أن هـذا الباعـث ال أثـر لـه يف نفـي أو ختفيـف عقوبـة القتـل العمـد لذلـك املولـود والتي 
هـي القصـاص، ولكـن قـد يـؤول األمـر إىل التعزيـر وذلك إذا سـقط القصـاص بعفـو ويل الدم 
سـواء كان العفـو إىل ديـة أو بدوهنـا أو بتخلـف رشط مـن رشوط القصـاص فـإن آل إىل التعزير 
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أمكـن النظـر يف ختفيـف العقوبـة أو اإلعفاء منها حسـب اجتهاد القـايض يف تقديـر العقوبة، عىل 
أن ((يميـز يف شـأن تقديـر عقوبـة األم بـني تلك التـي محلت بمواقعـة رضائية وتلـك التي محلت 
بمواقعـة غـري رضائيـة)) ذلـك أن التـي محلـت بمواقعـة رضائيـة فقتلـت مولودها أو أسـقطت 
محلهـا هـي التـي جبلت العار لنفسـها وتسـببت به، ومـع ذلك فيجـوز اعتبار باعث خشـية العار 
لدهيـا إذا كانـت هـذه املواقعـة الرضائية قـد متت يف الـرس ال العلن، ذلـك أن املعلنـة لفجورها ال 
يتصـور باعـث خشـية العـار لدهيـا، بخـالف مـن وقعـت يف ذلـك رساً، إذ هـي قد سـرتت عىل 
نفسـها يف جريمـة الزنـا خشـية العـار، فيتصـور منهـا أن تقـدم عىل قتـل وليدهـا الناتـج عن هذا 

الزنـا أو أن تسـقط محلهـا الناتـج عن هـذا الزنـا بباعث خشـية العار.
أمـا عـن باعـث خشـية العـار يف جريمة إسـقاط احلمـل الناتـج عـن املواقعة غـري املرشوعة، 
فـإن هـذا الباعـث يؤثـر يف العقوبـة التعزيريـة عـىل هـذه اجلريمـة بالتخفيـف أو باإلعفـاء منهـا 
حسـب اجتهـاد القـايض، ذلـك أن هـذه اجلريمـة فيهـا الديـة، وجيـوز أن جيتمـع التعزيـر مـع 
الديـة، فـال يشـرتط أن تسـقط الديـة لكي يـؤول األمـر إىل التعزير بخـالف القصـاص؛ ذلك أن 
((التعزيـر رشع يف كل معصيـة ليسـت فيهـا عقوبـة مقـدرة، هـذا كقاعـدة، ولكن ليـس هناك ما 
يمنـع مـن أن جيتمـع التعزيـر مع العقوبـة املقـدرة إذا كانـت يف ذلك مصلحـة، إذا التعزيـر يدور 
مـع املصلحـة، و يالحـظ مـع ذلـك أن العقوبـات املقـدرة املنتهيـة بالقتـل كالقصـاص يف القتـل 
العمـد، ال يكـون للقـول بالتعزيـر معهـا حمـل، مادامت العقوبـة املقدرة سـتذهب بحيـاة اجلاين، 
وإال لـكان يف التعـــــــــــزير يف مثـل هـــــــــــذه احلـاالت زيـادة نكال ال تتفـق مع مقصد 

احلكيم)). الشـارع 
املبحث الثالث: 

أثر باعث الرضورة كمعيار لتوافر حسن النية يف العقوبة يف النظام والفقه اإلسالمي
املطلب األول: 

أثر باعث الرضورة كمعيار لتوافر حسن النية يف العقوبة يف النظام
(( أشـار بعـض الـرشاح إىل مـا يشـبه املعيـار الـذي حتدد عىل أساسـه حالـة الـرضورة، فذكر 

أنـه يشـرتط أن تكـون احلاجـة الدافعـة إىل السـلوك بالغـة حداً خيشـى معـه رضر بالغ )). 
(( فاحلاجـة الشـديدة تبعث يف نفس الشـخص ميالً شـديداً نحـو اقرتاف األفعـال التي يتوقع 
أن فيهـا دفعـاً حلاجتـه)) ، ومن هنـا تربز وظيفـة الرضورة كباعث عـىل السـلوك اإلرادي والذي 

هو باعـث رشيف يف نظـر القانون.
 أمـا عـن موقـف القوانـني الوضعية مـن باعث الـرضورة، فقد ذهبـت مذاهب شـتى يف مد
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الباعث. هـذا  تأثري 
املطلب الثاين: 

أثـر باعـــــــــــث الـرضورة كمعيـار لتوافـر حسـن النيـــــــــــة يف العقوبـة يف الفقـه 
اإلسـالمي.

ف فقهـاء اإلسـالم الـرضورة بتعريفـات عـدة، منهـا: هـي ((بلـوغ اإلنسـان حـداً إن مل  ـرَّ عَ
يتنـاول املمنـوع هلـك أو قـارب)).   وقيـل: هـي ((احلالـة التـي تطرأ عىل اإلنسـان بحيـث لو مل 

تـراعَ جلـزم أو خيـف أن تضيـع مصاحلـه الرضورية)).
ولعـل هـذا التعريـف األخـري أفضل من سـابقه؛ لشـموله مجيـع املصالـح الرضوريـة، إال أن 
األوىل أن يقـال فيـه: ( هـي احلالـة التـي تطرأ عىل اإلنسـان بحيـث لو مل تـراعَ لتيقـن أو خاف أن 

تضيـع إحـد مصاحلـة الرضورية ).
وممـا الشـك فيـه أن هـذه احلالـة الطارئـة عـىل اإلنسـان تبعثـه وتدفعـه إىل تنـاول املمنـوع 
وارتـكاب املحظـور، ليدفـع هبذا املمنـوع املحظور هـذه احلالة الطارئـة عليه، وحول هـذا املعنى 
ه  فقـال: (( إنـام قصد دفـع األذ عـن نفسـه )) ومن هنا  عـرب العالمـة ابـن القيـم يف شـأن املكـرَ
تـربز وظيفـة الـرضورة كباعـث عىل السـلوك، وهـو باعث حممـود يف الفقـه اإلسـالمي، وحول 
ه دفـع الـرضر عـن نفسـه، وهلذا حيمـد أو يعـذر عىل  هـذا املعنـى أيضـاً يقـول: (( راغـبٌ قصـدُ

.(( ذلك 
ومـا قصد اإلنسـان دفع الـرضر عن نفسـه إال موافقة منه ملقصد الشـارع احلكيـم يف املحافظة 
عـىل الرضوريـات اخلمس، والتـي هي الديـن و النفس والعقل والنسـل واملال، وهلـذا حيمد عىل 

القصد. هذا 
أمـا عـن موقـف الفقـه اإلسـالمي مـن باعـث الـرضورة يف تأثـريه، فهـو موقـف واضـح 
ال لبـس فيـه، حيـث يتجـىل هـذا املوقـف يف القاعـدة الفقهيـة املشـهورة : (( الـرضورات تبيـح 

املحظـورات)).
ومعنى هذه القاعدة : (( أن املمنوع رشعاً يباح عند الرضورة )) باملعنى السابق للرضورة.

أو أن يقال يف معناها : ((أن األشياء املمنوعة تعامل كاألشياء املباحة وقت الرضورة)). 
هـذا وقـد اشـرتط الفقهـاء للعمل هبـذه القاعدة بعض الـرشوط، وهو مـا مل حيفل بـه القانون 

الوضعـي ، أو عـىل األقـل مل يبينه بشـكل واضـح، وهي عىل سـبيل اإلمجال:
أن يكون الرضر يف املحظور الذي حيل عليه اإلقدام أنقص من رضر حالة الرضورة.

أن يكون مقدار ما يباح أو يرخص فيه مقيداً بمقدار ما يدفع الرضورة.
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أال يكون للمضطر من وسيلة يدفع هبا رضورته إال خمالفة األوامر أو النواهي الرشعية. 
أن يكـون زمـن اإلباحـة أو الرتخيـص مقيـداً بزمـن بقـاء الـرضورة، فـإذا زالـت الـرضورة 

زالـت اإلباحـة، ومـن هنـا جـاءت القاعـدة الفقهيـة: مـا جـاز لعـذر بطـل بزواله.
أن تكـون الـرضورة قائمـة بالفعـل ال متومهـة أو متوقعـة، أي أن حيصـل يف الواقـع خـوف 
اهلـالك أو التلـف عـىل النفـس أو املـال أو غريمهـا مما سـبق ذكـره؛ ألن التوهـم ال جيـوز أن تبنى 

التخفيف. أحـكام  عليـه 
املبحــث الرابع:أثــر باعــث الغــرية و الغضــب كمعيــار لتوافــر حســن النيــة يف العقوبــة يف 

النظــام والفقــه اإلســالمي
املطلب األول: 

أثـر باعـــــــــــث الغـــــــــــرية و الغضـب كمعيار لتوافـر حســــــــــــــن النية يف 
العقـــــــــــوبة يف النظام

((نصـت غالبيـة القوانـني عىل ختفيـف العقوبة أو اإلعفـاء منها إذا أتى الشـخص مـا يوجبها 
حتـت تأثـري الغرية الشـديدة املتولدة عـن مفاجأة الزوجـة أو القريبـة املحرمة حال تلبسـها بالزنا.
ويتوقـع مـن هـذا الشـخص الـذي وقـع حتـت تأثـري هـذه املفاجـأة أن يقتـل يف احلـال الزاين 

والزانيـة أو أحدمهـا أو يصيبهـام بـاألذ، فـإن فعـل ذلـك فقـد اسـتحق العـذر )).
((وعلـة ختفيـف العقـاب أو اإلعفاء منـه هي االسـتفزاز الذي يعـاين منه الزوج حينـام يفاجأ 
بمشـاهدة زوجتـه متلبسـة بالزنـا، وهـو اسـتفزاز يرجـع إىل شـعوره بفداحة املسـاس الـذي نال 
رشفـه ورشف أرستـه، فتكـون نتيجـة ذلـك أن تنتابـه ثـورة نفسـية تفقـده السـيطرة عىل نفسـه، 
فيندفـع إىل فعلـه غـري مقدر خماطره عـىل النحو الـذي كان يقدرها به لـو كان يف حالتـه العادية ))  
فـآل األمـر إىل باعـث الغرية، حيـث إن االسـتفزاز الشـديد ولَّد باعث الغـرية لد هـذا الزوج، 
وقـد عـربَّ عـن ذلـك بعـض الـرشاح بقولـه: (( احلـق أن مبـدأ العـذر ال يقوم عـىل مقابلـة الرش 
بمثلـه [ أي االنتقـام] بـل عـىل الغضـب املـرشوع الـذي حيركـه االسـتفزاز العنيـف )) وبقوله : 
(( إن العـذر مبنـي ال عـىل جمـرد االسـتفزاز، وإنـام عىل حالـة الغضب الـذي يثريه االسـتفزاز )) 
لذلـك فإنـه (( يتعـني أن يكـون االسـتفزاز قـد أنتج أثـراً نفسـياً متثل يف فقـد اجلاين سـيطرته عىل 
نفسـه، ويعنـي ذلـك أنـه إذا كان االسـتفزاز -عـىل الرغم من شـدته وطابعـه املفاجـئ- قد أبقى 

] فـإن القتـل يبقى عمديـاً )). للجـاين كل سـيطرته عـىل نفسـه [بـأن مل يغضب مثالً
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املطلب الثاين: 
أثر باعث الغـــرية و الغضب كمعيار لتوافر حسن النية يف العقوبة يف الفقه اإلسالمي

ريْ يف حقه )) أو أهنـا: ( كراهة  يعـرف الفقهـاء بالغـرية عىل أهنا: (( كراهـة [الرجل] رشكـة الغَ
الرجل اشـرتاك غريه فيام هـو حقه)).

وباعـث الغـرية عـىل األهـل يف الفقـه اإلسـالمي يعترب باعثـاً حممـوداً يف الرشيعة اإلسـالمية، 
والدليـل عـىل ذلـك مـا ثبت مـن حديـث أيب هريرة : أن سـعد بـن عبادة قـال: يا رسـول اهللا، لو 
وجـدت مـع أهـيل رجالً مل أمسـه حتى آيت بأربعة شـهداء؟ قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (( نعـم ))، قال : 
كال والـذي بعثـك باحلـق إن كنت ألعاجله بالسـيف قبل ذلك، قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (( اسـمعواْ 

إىل مـا يقـول سـيدكم، إنـه لغيور، وأنـا أغري منـه، واهللا أغـري مني  )) هـذا احلديث متفـق عليه.
حيـث دل احلديـث عـىل أن الغـرية صفة مـن صفات الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  كـام يدل احلديـث عىل أن 
مـن قتـل الرجـل الـذي وجده مـع زوجتـه يف حالة الزنـا حتت تأثـري باعث الغـرية الشـديدة فإنه 
م، حيـث أقـر النبـي ملسو هيلع هللا ىلص سـعداً ملـا بـني شـدة غريتـه للرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  اليشء عليـه وفعلـه غـري جمـرَّ
ومل ينكـر عليـه، أمـا قبـل بيانـه لذلـك فقـد منعـه الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص من املسـاس بـه حتى يـأيت بأربعة 
شـهداء ليشـهدواْ عـىل الواقعـة؛ حتى يشـهدواْ هبا عنـد القضاء ليفصـل حينئذٍ فيها، ويشـهد هلذا 
أن عمـر بـن اخلطـاب -ريض اهللا عنـه- كان يومـاً يتغـد إذ جـاءه رجـل يعـدو ويف يده سـيف 
 : ملطـخ بالـدم ووراءه قـوم يعـدون خلفـه، فجـاء حتى جلس مـع عمر، فجـاء اآلخـرون فقالواْ
يـا أمـري املؤمنـني، إن هـذا قتل صاحبنـا، فقال عمـر: ما يقولـون؟ فقـال الرجل: يأمـري املؤمنني، 
: يا  إين رضبـت فخـذي امـرأيت، فـإن كان بينهـام أحـد فقد قتلتـه، فقال عمـر : ما يقـول؟ فقالـواْ
أمـري املؤمنـني إنـه رضب بالسـيف فخذي امرأتـه فأصحاب وسـط الرجـل فقطعه اثنـني، فأخذ 
م. ه ثـم دفعـه إليه وقـال: إن عـادواْ فعد وهـذا يـدل أيضاً عـىل أن فعله غـري جمرَّ عمـر سـيفه فهـزَّ
وبنـاءً عـىل هـذا فـإن باعـث الغـرية الـذي يدفـع إىل القتـل يؤثـر بنفـي صفـة التجريـم عـن 
م يف األصل، فتسـقط العقوبة املقـدرة، وكذلك غري املقـدرة -أي التعزيريـة- املبنية  الفعـل املجـرَّ
عـىل جتريـم الفعل، وتبقـى العقوبـة التعزيريـة املبنية عـىل املصلحة العامـة، فـإن رأ القايض أن 

املصلحـة العامـة تقتـيض التعزيـر وجـب عليـه أن يراعي هـذه املصلحـة، وإال فـال تعزير.
كـام أن باعـث الغـرية يمكـن أن يتصـور يف اجلرائـم التعزيريـة، كالـرضب أو السـب بام دون 
القـذف ملـن اعتـد عىل عـرض زوجته بباعـث الغرية، فـإن هذا الـرضب أو هذا السـب ال يعد 
جريمـة يف نظـر الـرشع مـن بـاب أوىل، وبالتـايل فـال تعزيـر فيـه، إال مـا كان مـن بـاب املصلحة 

العامـة كام سـبق قبـل قليل.
ف الفقهـاء بالغضب عـىل أنـه: ((تغري حيصـل عند غليـان دم  أمـا باعـث الغضـب، فقـد عـرَّ
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القلـب ليحصـل عنه التشـفي للصـدر)).   وباعث الغضب هـو يف عداد البواعث غـري املحمودة 
يف نظـر الشـارع يف اجلملـة، ذلـك أن الرشيعة اإلسـالمية قد جـاءت بالنهي عـن الغضب يف قول 
الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص للرجـل الذي جـاءه يطلـب أن يوصيه بيشء، حيث قـال له: (( ال تغضـب )) فردد 

مـراراً قـال: (( ال تغضب )).
ومـع ذلـك فقد جـاءت الرشيعـة اإلسـالمية باعتبـار باعـث الغضب الشـديد -  سـواء كان 
حممـوداً أو مذمومـاً - مـن أسـباب عـدم املؤاخذة ، وذلـك لعدم قصـده وعقد قلبه الـذي يؤاخذ 
بـه  وقـد دل عـىل ذلـك أمـور منهـا:  قـول النبـي ملسو هيلع هللا ىلص (( ال طـالق وال عتـاق يف إغـالق )) هـذا 
 ،،احلديـث أخرجـه أمحد يف املسـند، وأبـو داود، وابن ماجة يف سـننه، والبيهقي يف السـنن الكرب
والدارقطنـي ، واحلاكـم يف مسـتدركه، وقـال: ((هـذا حديـث صحيـح عـىل رشط مسـلم، ومل 

خيرجاه)).
(( قـال مجاعـة مـن األئمة: اإلغـالق الذي منـع النبي ملسو هيلع هللا ىلص من وقـوع الطالق والعتـاق فيه هو 
الغضب، وهذا كام قالوه، فإن للغضب سـكراً كسـكر اخلمر أو أشـد )) ، ومادام األمـــــــــــر 
كذلـك فـإن املســـــــــــؤولية اجلنائيـة تنتفـي عـن الغضبـان غضباً قـد بلغ فيه حـد اإلغالق، 

. أي (( أغلـق عليـه باب قصـده وعلمه ))، إذ هـو كاملجنون والسـكران حينئذٍ
املبحــث اخلامس:أثــر باعــث اإلحســان للغــري كمعيــار لتوافــر حســن النيــة يف العقوبــة يف 

النظــام و الفقــه اإلســالمي
ملـا كان باعـث اإلحسـان للغـري مـن البواعـث الرشيفـة، واحلـال أنـه مـن البواعـث التـي ال 
يؤثـر عـىل أصل القصـد إىل الفعل باإلعـدام، صح اعتبـاره معياراً لتوافر حسـن النيـة، ومؤثراً يف 
ضة، إمـا بتخفيفها وإمـا باإلعفاء منها حسـب اجتهـاد القايض يف  تقديـر العقوبـة التعزيريـة املفوَّ
تقديـر هذه العقوبة، شـأنه يف ذلك شـأن سـائر البواعـث الرشيفـة يف النظـام يف اعتبارها كذلك، 

خاصـةً وأن باعـث الرمحـة يمكـن اعتبـاره من قبيـل باعث اإلحسـان للغري.
هلـذا كله، فإين أر أن تسـبيب دائرة هيئـة احلكم يف ديوان املظامل حلكمهـا كان جمانباً للصواب 
، وذلـك يف قضيـة تزويـر رئيـس إحـد البلديـات ملحـرر رسـمي، بـأن قـام بتغيـري احلقيقـة يف 
غـري  بيانـات  بتضمينهـا  العقاريـة،  التنميـة  صنـدوق  مـن  للمقرتضـني  االسـتحقاق  شـهادات 
صحيحـة عـن نسـبة اإلنجاز يف إمتـام البناء ليتسـنى للمقـاول - الـذي اتفق مع بعـض املواطنني 
لبنـاء مسـاكن هلـم وأعطـوه وكاالت رشعيـة ملراجعـة البلديـة و البنـك لـرصف مسـتحقاهتم - 
رصف الدفعـة الثالثـة مـن البنك، وذلك بباعث التسـهيل عـىل املواطنني ومسـاعدة املقاول الذي 
يعـاين عجـزاً ماليـاً إلنجـاز مبانيهـم، حيـث جـاء يف تسـبيب دائـرة هيئـة احلكـم حلكمهـا بإدانة 
رئيـس البلديـة، قوهلـا: (( وال تلتفـت اهليئة إىل دفـاع املتهم مـن أن باعثه كان مسـاعدة املواطنني، 
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إذ عـالوة عـىل أن سـبيل املسـاعدة ال يكـون بارتـكاب جرائـم يعاقـب عليهـا النظـام، فإنـه من 
املقـرر أن الباعـث ال شـأن أو أثر له عىل القصد اجلنائـي )) قرار رقم هــ /٢٧/١ لعام ١٤٠٠هـ 
يف القضيـة رقـم ١/٤٣٠/ق لعـام ١٤٠٠هـ الصـادر بجلسـة ١٤٠٠/٤/١٥هــ املنعقدة بمقر 
ديـوان املظـامل بالريـاض، املـدون يف جمموعـة القـرارات اجلزائية الصـادرة عن دوائـر هيئة احلكم 

يف قضايـا الرشـوة و التزويـر عام ١٤٠٠هــ (٤١/١).
ذلـك أن باعـث مسـاعدة املواطنـني - والذي هـو من باعث اإلحسـان للغري بطبيعـة احلال - 
هـو باعـث رشيف، شـأنه يف ذلك شـأن سـائر البواعث الرشيفـة يف التأثـري يف العقوبـة التعزيرية 
ضـة بالتخفيـف منهـا، مع التسـليم بأنـه ال تأثري هلـذا الباعث عـىل القصد اجلنائـي، ذلك أنه  املفوَّ
ال يسـتوي مـن يرتكب جريمـة التزويـر بباعــــــــــــــث خبيـث - كمن يـزور بباعث إيقاع 
األذ بالنـاس - بمـن يـزور بباعـث رشيـف - كمن يـزور بباعث اإلحسـان للغـري - فال مكان 
للقـول بـأن سـبيل املسـاعدة ال يكـون بارتـكاب جرائـم يعاقـب عليهـا النظـام مع هـذا الفارق 
بـني احلالتـني السـابقتني، لـذا فإنـه يلـزم التخفيف مـن عقوبتـه، ويف هـذه القضية إمـا أن يوقف 
تنفيـذ العقوبـة، أو أن ينـزل بالعقوبـة عـن حدهـا األعـىل، وهو مـا فعلتـه الدائرة، حيـث اكتفت 
يف شـأن رئيـس البلديـة املتهـم بالتزويـر بالسـجن سـنة واحـدة، وهـو احلـد األدنى مـن العقوبة 
املنصـوص عليهـا يف املـادة التـي طبقـت عـىل جريمته، وهـي املادة اخلامسـة مـن نظـام مكافحة 
التزويـر الصـادر باملرسـوم امللكـي رقـم م/١٤٤ وتاريـخ ١٣٨٠/١١/٢٦هــ بنـاءً عـىل قـرار 

جملس الـوزراء رقـم ٦٥٣ وتاريـخ ١٣٨٠/١١/٢٥هـ
املطلب الثاين: 

أثر باعث اإلحسان للغري كمعيار لتوافر حسن النية يف العقوبة يف الفقه اإلسالمي
ممـا الشـك فيـه أن باعـث اإلحسـان للغـري يف رشيعة اإلسـالم هـو مـن البواعـث املحمودة، 
واألدلـة عـىل ذلـك كثـرية. ومن ذلك قـول النبـي ملسو هيلع هللا ىلص : (( إن اهللا كتب اإلحسـان عـىل كل يشء، 
فـإذا قتلتـم فأحسـنواْ القتلـه، وإذا ذبحتـم فأحسـنوا الذبحـة، وليحـد أحدكـم شـفرته ولـريح 
ذبيحتـه )) هـذا احلديـث أخرجـه مسـلم يف صحيحه، يف كتـاب الصيـد والذبائح ومـا يؤكل من 

احليـوان، باب األمـر بإحسـان الذبـح والقتل وحتديـد الشـفرة(١٥٤٨/٣).
حيـث دل هـذا احلديـث عىل أن اإلحسـان مطلـوب يف كل يشء، ممـا يدل عىل أنـه أمر حممود، 
وإذا كان اإلحسـان مطلوبـاً مـع احليوانـات حـني ذبحهـا ومـع اإلنسـان حـني قتلـه بحـق فإنـه 

مطلـوب من بـاب أوىل مـع اإلنسـان احلي.
وملـا كان باعـث اإلحسـان للغـري مـن البواعـث املحمـودة يف الرشيعة اإلسـالمية كـام تقدم، 
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واحلـال أنـه ال يؤثـر عـىل أصـل القصـد إىل الفعل باإلعـدام، صـح اعتباره معيـاراً لتوافر حسـن 
ضـة، إمـا بتخفيفهـا وإمـا باإلعفاء منها حسـب  النيـة، ومؤثـراً يف تقديـر العقوبـة التعزيريـة املفوَّ
اجتهـاد القـايض يف تقديـر هـذه العقوبـة، شـأنه يف ذلـك شـأن سـائر البواعـــــث املحمودة يف 

ضة. الفقـه اإلسـالمي يف تأثريهـا يف العقوبـة التعزيريـة املفوَّ
تم التلخيص بحمد اهللا تعاىل

وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد
وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين.
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إثبات جرائم تقنية املعلومات
بحث تكمييل مقدم لنيل درجة املاجستري يف السياسة الرشعية

إعـداد:
حسن بن رجب بن حسن الزهراين

إشـراف:
د. رضا متويل وهدان

(١٤٢٤- ١٤٢٥هـ) 
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تقسيامت البحث: 
ويتكون هذا البحث من مقدمة، متهيد، وفصلني ، وخامتة: 

املقدمة:
التمهيد: التعريف بمفردات العنوان ، وفيه ستة مباحث: 

املبحث األول: التعريف باإلثبات ، وفيه ثالثة مطالب: 
املطلب األول: التعريف باإلثبات يف اللغة. 
املطلب الثاين: التعريف باإلثبات يف الفقه. 

املطلب الثالث: التعريف باإلثبات يف النظام. 
املبحث الثاين: التعريف باجلرائم، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: التعريف باجلرائم يف اللغة. 
املطلب الثاين: التعريف باجلرائم يف الفقه. 

املطلب الثالث: التعريف باجلرائم يف النظام. 
املبحث الثالث: التعريف بكلمة تقنية املعلومات. 

املبحث الرابع: التعريف باملعلومات، وفيه ثالثة مطالب: 
املطلب األول: التعريف باملعلومات يف اللغة.
املطلب الثاين: التعريف باملعلومات يف الفقه. 

املطلب الثالث: التعريف باملعلومات يف النظام. 
املبحث اخلامس: املقصود بإثبات جرائم تقنية املعلومات. 

املبحث السادس: التعريف بالتقنية. 
الفصل األول: اجلهات املسؤولة عن اإلثبات، وفيه ثالثة مباحث: 

املبحث األول: سلطة الضبط اجلنائي ودورها يف البحث عن األدلة، وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول: أمهية التدريب يف جمال جرائم تقنية املعلومات.
املطلب الثاين : واجبات رجال الضبط يف البحث عن األدلة.  

املطلب الثالث: أثر برجميات تقنية التشفري عىل اإلثبات يف هذه املرحلة. 
املطلب الرابع: موقف الفقه من دور سلطة الضبط اجلنائي. 

املبحث الثاين: سلطة التحقيق ودورها يف البحث عن الدليل، وفيه ثالثة مطالب: 
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املطلب األول: إجراءات التحقيق يف هذه املرحلة. 
املطلب الثاين: ضامنات التحقيق يف هذه املرحلة. 

املطلب الثالث: موقف الفقه من إجراءات وضامنات التحقيق. 
املبحث الثالث: السلطة القضائية ودورها يف البحث عن الدليل ، وفيه أربعة مطالب: 

املطلب األول: الدور اإلجيايب للقايض يف البحث عن الدليل.
املطلب الثاين: سلطة القايض يف ندب اخلرباء. 

املطلب الثالث: سلطة القايض يف قبول األدلة املستخرجة من تقنية املعلومات. 
املطلب الرابع: موقف الفقه من دور القضاء يف اإلثبات.

الفصل الثاين: أدلة اإلثبات الناجتة عن تقنية املعلومات، وفيه أربعة مباحث:
املبحث األول: التسجيالت الصوتية املسجلة إلكرتونياً، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: مرشوعية الدليل املستمد من التسجيالت الصوتية.
املطلب الثاين: حجية التسجيالت الصوتية.

املطلب الثالث: موقف الفقه من حجية التسجيالت الصوتية. 
املبحث الثاين: التسجيالت الضوئية وقوهتا يف اإلثبات، وفيه مطلبان:

املطلب األول: التسجيالت الضوئية وقوهتا يف اإلثبات.
املطلب الثاين: موقف الفقه من اإلثبات بالتسجيالت الضوئية. 

املبحث الثالث: اإلثبات بالصندوق األسود وكمبيوتر اجليب، وفيه مطلبان: 
املطلب األول: اإلثبات بالصندوق األسود وكمبيوتر اجليب يف النظام.

املطلب الثاين: موقف الفقه من اإلثبات بالصندوق األسود وكمبيوتر اجليب. 
املبحث الرابع: الدليل املستمد من الربيد والتوقيع اإللكرتوين، وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول: طريقة عمل الربيد اإللكرتوين.
املطلب الثاين: الربيد اإللكرتوين كمصدر لدليل اإلثبات. 
املطلب الثالث: الوثيقة اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين. 

املطلب الرابع: مد صالحية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات. 
املطلب اخلامس: موقف الفقه من اإلثبات بالربيد والتوقيع اإللكرتوين. 

اخلامتة ثم الفهارس.
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التمهيد
املبحث األول: التعريف بمفردات العنوان

املطلب األول
تعريف اإلثبات يف اللغة

مأخـوذ مـن ثبـت الـيشء ثبوتـا، أي دام واسـتقر، وثبـت األمـر اثبتـه أي عرفـه حـق املعرفة 
وأكـده بالبينـات، فامدة ثبـت تفيد املعرفـة والبيان والدوام واالسـتقرار، واملصدر ثبـات وثبوت، 
وهـو ثابـت وثبيـت وثبْـت، ورجل ثبـت: متثبـت يف أموره، واالسـم ثبـت، ومنه للحجـة ثبت، 
ورجـل ثبـت إذا كان عـدالً ضابطـاً، واجلمـع أثبـات، وثبـت حمركـه وهـو األقيس، وقد يسـكن 
وسـطه، وقـول ثابت صحيـح ، وثبْت صحيـح، والثبت احلجـة والبينة، واإلثبـات تقديم الثبت، 

واإلثبـات ضد السـلب والنفي.
املطلب الثاين

تعريف اإلثبات يف الفقه
اسـتعمل الفقهـاء اإلثبات بمعنـاه اللغوي، وهو إقامـة احلجة، غري أنه يؤخذ من اسـتعامالهتم 

أهنـم يطلقونه عىل معنيـني عام وخاص.
ـا سـواء كان ذلـك عـىل  فقـد يطلقونـه ويريـدون بـه معنـاه العـام، وهـو إقامـة احلجـة مطلقً
حـق أم عـىل واقعـة، وسـواء أكان أمام القـايض أم أمام غـريه، وسـواء أكان عند التنـازع أم قبله، 
حتـى أطلقـوه عـىل توثيـق احلـق وتأكيـده عنـد إنشـاء احلقـوق والديـون، وعـىل كتابـة املحارض 
ل .وقـد يطلقون اإلثبـات ويريدون بـه معناه اخلاص  دْ والسـجالت والدعـاوي عنـد الكاتب العَ
وهـو : إقامـة الدليـل أو احلجـة أمـام القضـاء بالطـرق التـي حددهتا الرشيعـة عىل حـق أو واقعة 

ترتتـب عليهـا آثـار رشعية.
الفرق بني اإلثبات والثبوت : 

هنـاك اختـالف بـني معنى اإلثبـات والثبـوت. فاإلثبـات مأخوذ مـن الفعل أثبـت وهو فعل 
متعـد، أمـا الثبـوت فهو مأخوذ مـن الفعـل ثبت، وهو فعـل الزم.

واإلثبـات معنـاه : إقامـة احلجـة والدليـل والربهـان، وهـو فعـل يصـدر مـن املدعـي، وهـو 
قائـم بذاتـه وصـادر عنه. والثبـوت : هو األمـر الثابـت يقينا، وهو وجـود األمر حقيقة بحسـب 
الواقـع، فهـو وصـف قائـم بـذات الـيشء املدعـى بـه قبـل املدعـى عليـه. وأثـر ذلـك أن حيكم 

القـايض للمـــــدعي بـام ادعـاه متـى اسـتوفت الدعـو كل رشوطهـا الرشعية.



إثبات جرائم تقنية املعلومات - ٢٢

٢١٧

الصلة بني إثبات احلقوق وتوثيقها: 
التوثيـق علـم يبحـث فيـه عـن كيفيـة إثبـات العقـود والترصفـات وغريهـا عىل وجـه يصح 
االحتجـاج والتمسـك بـه، والوثيقـة هـي الورقـة التي يـدونُ فيها ما يصـدر عن شـخصٍ أو كثر 

مـن العقـود أو الترصفـات أو االلتزامات أو االسـقاطات.
واليمـني  واإلقـرار  والشـهادة  كالكتابـة  اإلثبـات  طـرق  األول:   : نوعـان  التوثيـق  وطـرق 
والقرائـن وغريهـا، وهـي التـي تثبـت احلق عنـد التنازع، والثـاين: طـرق لتأمني احلـق والتمكني 

مـن اسـتيفائه كالرهـن والكفالـة واحلوالـة.
املطلب الثالث

تعريف اإلثبات يف النظام
اإلثبـات يف القانـون ال خيـرج يف تعريفه ومعناه عـام ورد يف الرشيعة، وقد ذكـر رشاح القوانني 

تعريفـات كثـرية لإلثبات، وهـي تعريفات متشـاهبة ومتقاربة ونذكـر منها أمهها: 
عرفـه بعـض الرشاح بقولـه : «هـو إقامة الدليـل أمام القضـاء بالطـرق التي حددهـا القانون 

عىل وجـود واقعـةٍ قانونيـة ترتبت عليهـا آثارها».
املبحث الثاين: التعريف باجلرائم

املطلب األول
تعريف اجلرائم يف اللغة

اجلرائم مجع جريمة، واجلريمة تأيت بمعنى الذنب، وتأيت بمعنى اجلناية.
قـال يف القامـوس املحيـط : [وجـرم فـالن : أذنـب... وجـرم عليهـم وجـرم إليهـم جريمة: 

مَ عـيلَّ فـالنُ أي : ادَّعـى ذنبـاً مل أفعله. جنـى جنايـة]. ويف خمتـار الصحـاح : جتـرَّ
املطلب الثاين

تعريف اجلرائم يف الفقه
اجلرائم ترد بمعنيني عام وخاص.

فاجلريمة بمعناها العام: هي فعل ما هنى اهللا عنه، وعصيان ما أمر اهللا به.
أمـا اجلرائـم بمعناهـا اخلاص فقد عرفهـا املاوردي بقولـه : «اجلرائم : حمظـورات رشعية زجر 

اهللا تعـاىل عنها بحـد أو تعزير».
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املطلب الثالث
تعريف اجلرائم يف النظام

النظـام السـعودي مل يتطـرق لتعريف اجلريمة حسـب علمـي وإنام اقترص عـىل تعريفها بام ورد 
يف الفقـه اإلسـالمي، ولذا ال يوجد يف السـعودية نظـام جنائي خاص.

واجلريمـة يف القانـون، مل يكـن هلـا تعريف حمدد، بـل إن غالبيـة قوانني العقوبـات -خلت من 
تعريـف هلـا- طاملـا أن واضـع القانون، يضـع لكل جريمة نصـاً خاصاً هبـا، حيدد أركاهنـا، ويبني 
عقاهبـا، وألنـه مهـام بـذل يف صياغته، فلـن يكـون جامعاً، ولـو حتقق يف زمـن، فلن يكـون حميطاً 

بكافـة صور السـلوك اإلنسـاين يف زمن آخر.
إال أن رشاح القانون، حاولوا وضع تعريف للجريمة ومن هذه التعريفات: 

اجلريمة : هي الفعل أو الرتك الذي نص القانون عىل عقوبة مقررة لـه.
املبحث الثالث: التعريف بكلمة تقنية املعلومات

املقصود بكلمة تقنية : من إتقان اليشء أي إحكامه.
وال خيـرج املعنـى االصطالحـي عـن املعنـى اللغـوي، إذ يقصـد بتقنيـة املعلومـات : إحـكام 
املعلومـات مـن جهــــــة رسعة احلفـظ، وجـودة التخزيـن، ورسعـة الوصـول إىل املعلومات، 

وســهولة التعامـل معها، وســـهولة تبــادل املعلومـات بـني املتعاملني هبا.
املبحث الرابع: التعريف باملعلومات 

املطلب األول
التعريف باملعلومات يف اللغة:

هـي مفـرد معلومـة ومصدرهـا علـم، والعلـم يف اللغـة اليقـني يقـال: علـم يعلـم إذا تيقـن. 
وجـاء بمعنـى املعرفـة أيضـاً قـال يف القامـوس علمـه بالكرس عرفـه. وجـاء يف خمتـار الصحاح : 

لِـمَ الـيشء بالكـرس يعلمـه علـامً عرفه.  عَ
املطلب الثاين

تعريف املعلومات يف الفقه:
املقصـود باملعلومـات بعـد تعريفهـا لغوياً هـذا الكم الال حمـدود من العلـم واملعرفـة املرتبطة 
بعلـوم أو فنـون يتـم ختزينهـا يف أجهـزة علميـة مـن اخـرتاع البـرش هـذه العلـوم املخزنـة يف هذه 

األجهـزة يتـم اسـتدعاؤها متـى ظهـرت احلاجـة إليهـا لتضع احللـول ملن هـو يف حاجـة إليها .
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ويمكـن تعريـف املعلومـات يمكـن تعريفهـا بأهنـا «املفـردات التـي يتكـون منهـا أي علـم 
أوفـن».

املطلب الثالث
تعريف املعلومات يف النظام

يـر بعـض القانونيـني أن املعلومـة تعبري يسـتهدف جعل رسـالة قابلـة للتوصيـل إىل الغري، 
ثـم هـي قابلـة للتوصيل بفضـل عالمة أو إشـارة مـن شـأهنا أن توصل املعلومـة للغـري. فالتعبري 

وتوصيلـه إىل الغـري حيقـق وظيفـة املعلومـات وهي انتقـال أو نقـل املعرفة.
املبحث اخلامس: املقصود بإثبات جرائم تقنية املعلومات

املقصـود بإثبـات جرائـم تقنيـة املعلومـات هو إقامـة الدليـل أو احلجة أمـام القضـاء بالطرق 
التـي حددهتـا الرشيعـة عىل حـق أو واقعـة ترتتـب عليها آثـار رشعية.

وأهـم خصائـص جرائـم تقنيـة املعلومـات هـو صعوبـة اكتشـافها، وإذا اكتشـفت فيصعـب 
مالحقتهـا وضبطهـا وإثباهتا؛ ذلـك أن األدلـة التقليدية ال تالئم إثبـات هذه النوعيـة من اجلرائم 
يف الغالـب األعـم، كـام أن أجهـزة العدالـة تصطـدم، عند مجـع األدلة وضبـط اجلرائـم، بتكتيك 
معلومـايت عـايل الكفـاءة يسـتخدمه اجلنـاة إلخفاء جرائمهـم وطمس ما قـد يوجد مـن أدلة عىل 
ارتكاهبـا. كـام أن أغلـب اإلجراءات اجلنائيـة التقليديـة ال تالئم وال تكفي ألغراض االسـتدالل 
والتحقيـق واملحاكمـة يف جمـال جرائـم تقنيـة املعلومـات. وعـىل ذلـك فثمـة رضورة البتـداع 
أسـاليب إجرائيـة حديثـة أكثـر مالءمـة لتفـي بأغـراض اإلثبـات وبـام ال يتعـارض مـع املبـادئ 
العامـة لإلثبـات املقـررة يف الرشائـع احلديثـة؛ وبـام حيقق التـوازن بـني مقتضيات كشـف احلقيقة 

وضـامن احلقـوق واحلريـات الفرديـة للمواطنني.
وعندمـا تبـارش الدولة اإلجـراءات الالزمة لكشـف احلقيقة وممارسـتها سـلطتها يف العقاب؛ 
يبـدو خطـر املسـاس باحلريـة الفرديـة مـن خـالل مبـارشة هـذه اإلجـراءات بـكل مـا حتمله من 
معـاين الشـبهة واالهتـام وبـكل ما تسـتهدفه مـن مجـع األدلة لكشـف احلقيقـة، فإهنا متـس حرية 
املتهـم أو تعرضهـا للخطـر، ذلـك أن اإلجـراءات التـي ينظمها ليسـت جمرد وسـائل فنيـة بحتة، 
بـل هـي أعـامل متـس احلريـة الشـخصية عنـد مبارشهتـا يف مواجهـة املتهـم. ولذلـك يتعـني عىل 
املنظـم أن يتدخـل يف هـذه احلالـة لكي يقرر احلـدود التي تتطلبهـا املصلحة االجتامعية للمسـاس 
باحلريـة مـن خـالل اإلجـراءات اجلنائية، كـذا ضامنات احلريـة الشـخصية التي ال جيوز املسـاس 
هبـا، والـرشوط واألحـوال التـي جيـوز فيهـا املسـاس باحلريـة يف حـدود معينـة، وذلـك بالقـدر 

الـالزم لتحقيـق التـوازن بـني مصالح املجتمـع وحقـوق الفرد .
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املبحث السادس: تعريف التقنية
تعنـي التقنيـة اسـتخدام وسـائل مفيدة ناجتـة عن تطبيـق املعرفـة العلمية يف احلقـول املختلفة، 
وهـي تشـمل املنتـوج اإلنسـاين املـادي كالسـيارات والطائـرات واإلنـارات والطرق واحلاسـب 
واإلنرتنـت وقواعـد املعلومات.ويف القامـوس األمني عرف التقنيـة بقوله: تقنيـة : (تكنولوجيا) 
حـل املشـاكل العمليـة باسـتخدام العلـوم التطبيقيـة وما نتـج عنها مـن أجهـزة وآالت ، ويقصد 
بالتكنولوجيـا بمعناهـا الواسـع، جانـب الثقافـة املتضمـن للمعرفـة واألدوات التـي يؤثـر هبـا 

اإلنسـان يف العـامل اخلارجـي ويسـيطر عىل املـادة لتحقيـق النتائـج العملية املرغـوب فيها . 
الفصل األول

اجلهات املسؤولة عن اإلثبات
املبحث األول: سلطة الضبط اجلنائي ومهمتها يف البحث عن األدلة

املطلب األول
أمهية التدريب يف جمال جرائم تقنية املعلومات

تظهـر أمهيـة التدريـب جلرائـم تقنيـة املعلومات فيـام يتعلـق باألسـاليب الفنية املسـتخدمة يف 
ارتـكاب اجلريمـة وفيـام يتعلق بطرق الكشـف عنهـا والقرائـن والدالئـل واألدلة املسـتحدثة يف 
جمـال إثباهتـا وكيفيـة معاينتهـا والتحفظ عليهـا وكيفيـة فحصها فنيـاً وتدريب سـلطات التحقيق 
عـىل معاجلـة هـذا النوع مـن القضايـا التي حتتـاج إىل خربات فنيـة عاليـة ملالئمة قبول هـذا النوع 
مـن األدلـة يف اإلثبـات وتقديرهـا حتـى يتمكـن مـن الفصـل يف القضايـا املتعلقة هبـذا النوع من 

اجلرائم.
وهـذا يقتـيض تنميـة اسـتعدادهم اخلـاص وتكوين مهـارات فنية خاصـة حتى يتكـون لدهيم 
درجـة مـن املعرفـة تتناسـب مـع حجـم املتغـريات والتطـورات املتالحقة يف جمـال جرائـم تقنية 
املعلومـات، مـع تطوير أسـاليب البحث عن األدلـة وتقديمهـا وتدريبهم عىل دراسـتها وحتليلها 
فـال شـك أن طبيعـة هـذه اجلرائـم ختتلـف عـن اجلرائـم التقليديـة ولذلـك فإنـه يتعـني عىل من 

يتعامـل معهـا أن يمتلك قـدرات تقنيـة مالئمة.
ونظـراً حلداثة شـبكة اإلنرتنـت يف الكثري مـن دول العامل وحلداثـة جرائم اإلنرتنـت وتطورها 
املتسـارع واختـالف أسـاليب ارتكاهبـا وأهدافهـا نجـد أن لنقـص اخلـربة والتدريـب يف جمـال 
التحقيـق يف هـذه اجلرائـم أد إىل فشـل الكثـري مـن أجهـزة الرشطـة وخاصـة جهـات التحقيق 
فيهـا إىل ضبـط مرتكبـي هـذا النوع مـن اجلرائـم وضبط أدلتهـا ممـا أد إىل وجود نـوع من عدم 
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التكافـؤ بـني خربات وأسـاليب جمرمـي اإلنرتنت مـن جهـة واألجهزة األمنيـة املعنيـة باملكافحة 
والتحقيـق يف هـذه اجلرائـم مـن جهة أخـر األمر الـذي نتج عنـه القفـزات الكبرية التـي نراها 

. اليـوم يف معـدل شـكاوي جرائـم اإلنرتنت عـىل مسـتو العامل يف سـنوات قليلـة جداً
املطلب الثاين

واجبات رجال الضبط يف البحث عن األدلة
تتمثل هذه الواجبات يف أمرين : 

األمر األول: أنواع األدلة التي جيب عليه البحث عنها ومن هذه األنواع ما ييل: 
أدلة ورقية: مثل خمرجات الطباعة والتقارير والرسوم البيانية.. ١
أجهزة احلاسبات : وتتضمن معها ملحقات احلاسب من شاشات وغري ذلك.. ٢
األقـراص املرنـة واألقـراص الصلبـة : وهـي مـن أهـم األدلـة ألهنا حتتـوي عـىل البيانات . ٣

وعـىل املعلومـات وعـىل كلـامت املـرور وعىل الصـور وعـىل التقاريـر.....
أرشطة ختزين املعلومات : وتستخدم عادت حلفظ النسخ االحتياطية.. ٤
القطـع اإللكرتونيـة : ومـن بني القطـع اإللكرتونية التي يمكـن أن تكون أدلـة مهمة أجهزة . ٥

اإلرسـال التـي تكون يف صورة قطعـة إلكرتونية.
 أجهـزة «املـودم» : والتـي تسـتخدم يف نقل املعلومـات، ويمتـاز بعضها بإمكانيـة أن يعمل . ٦

كجهـاز للـرد عـىل رسـائل اهلاتف ممـا جيعله دليـالً حمتمـالً بالغ األمهيـة. وعنـد العثور عىل 
«مـودم» جيـب االهتـامم بتسـجيل الكامريات املتصلـة به عنـد ضبطه، وكيف كانـت متصلة 

باحلاسـب أو اهلاتـف (مع التقاط وتسـجيل رقـم اهلاتف).
الربامج : وهي متثل األدوات الرئيسية التي يستغلها املجرم يف ارتكاب جريمته.. ٧
الطابعـات وأجهـزة تصويـر املسـتندات : ومـا قـد حتتويـه مـن أوراق مطبوعـة أو مصـورة . ٨

أومـا هـو خمتـزن يف ذاكرهتـا مـن معلومات.
األمر الثاين : أماكن وجود األدلة.

شاشـة احلاسـب : هي املوضع املفضـل للصق بعـض األدوات الالصقة الصفـراء الصغرية . ١
التـي حتمـل بعض املعلومـات مثل أرقـام اهلاتف، أو كلـامت املرور ...

بجوار اهلاتف : عادة توجد بجوار اهلاتف بعض أرقام اهلاتف أو الفاكس...... ٢
حافظة النقود : حتتوي عىل بطاقات االئتامن، وبطاقات اهلاتف، ومذكرات صغرية..... ٣
املفكرة اإللكرتونية : حتتوي عىل أسامء وأرقام هواتف وعناوين بريد إلكرتوين .... ٤
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املطلب الثالث
أثر برجميات تقنية التشفري عىل اإلثبات يف هذه املرحلة

التشفري : هو وسيلة للحفاظ عىل أمن املعلومات يف بيئة غري آمنة.
وربـام كان التشـفري هـو أهـم حجـر يف بناء أمـن املعلومـات ولكنه ليـس احلجـر الوحيد عىل 
أيـة حـال. ويقـول «بّوير» أن أكثـر وسـائل املعلومات فعاليـة هي «التشـفري» ويعرفه عـىل النحو 
التـايل : (تشـفري املعلومـات هـو تغيري مظهرها بحيـث خيتفي معناهـا احلقيقي) فعـن طريق حتوير 
صـورة البيانـات، بحيـث تكـون غـري مفهومـة ملـن يتلصـص عليهـا، يسـتطيع أخصائيـو أمـن 
املعلومـات منـع األشـخاص غـري املرخـص هلم مـن االطالع عـىل هـذه البيانـات، وبذلك حيقق 
التشـفري رسيـة البيانات، كام أن التشـفري يمكن اسـتخدامه هبدف حتقيق سـالمة البيانـات التي ال 

يمكـن قراءهتـا وال يمكن بالتـايل تعديلهـا أو تزييفها.
وبرغـم أن التشـفري يعتـرب أداة هامة مـن أدوات أمن املعلومـات إال أننا جيـب أال نبالغ يف هذه 

األمهية، فالتشـفري ال حيل مجيع مشـاكل أمـن املعلومات.
عـالوة عـىل ذلـك فإذا مل يسـتخدم التشـفري بالشـكل املناسـب، فقد ال يكـون فعـاالً يف تأمني 

البيانـات، أو قـد يـؤدي إىل سـوء أداء النظام ككل.
فالتشـفري الضعيـف يمكـن أن يكـون بالفعل أسـوأ من عدم التشـفري ألنه قد يعطى إحساسـاً 
زائفـاً باألمـن، لذلـك فمـن األمهيـة بمـكان أن نعـرف املواقف التـي يكون التشـفري فيهـا مفيداً 

وأن نسـتخدمه بكفاءة .
املطلب الرابع

موقف الفقه من دور سلطة الضبط اجلنائي
 هنـا دعو املقامة ضـده، واملقصـود بالدعو حتـدث علـامء الرشيعة عـن املتهـم والدعـو

التهمـة، وهـي دعـو اجلنائيـة واألفعـال املحرمة وقد قسـموا املتهمـني إىل ثالثة أقسـام : 
 ،القسـم األول : أن يكـون املتهـم بريئـاً ليـس مـن أهل التهـم، ومعروفـاً بالصـالح والتقو

واسـتقامة احلـال. فهـذا ال جتـوز عقوبتـه وال التعرض لــه بـيشء يمـس كرامته...
لكـن إذا وجهـت التهمـة ألحـد من هـذه الطائفة نظرنـا : فإن كانـت التهمـة يف حق حمض هللا 

تعـاىل كالزنـا ورشب اخلمـر مل تسـمع الدعو وال حيلـف املتهم هنا.
وإن كانت حقاً حمضاً لآلدمي، أو حقاً متضمناً لألمرين. فالعلامء يف هذا عىل قولني : 

األول: أن الدعو ال تسمع ابتداء، وال جيب عىل املتهم اليمني لنفي ما هتم به.
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الثـاين: أن الدعـو تسـمع، فـإن أقـام املدعي حجة رشعيـة، وإال فالقـول قـول املدعى عليه 
مـع يمينـه إذا طلب اخلصـم حتليفه. 

ولعل القول األول أظهر ملا سبق ذكره.
أما املدعي فهل يؤدب أيضاً للعلامء يف ذلك قولني : 
األول: أنه يعاقب مطلقاً قصد األذية أو مل يقصدها.

الثاين: أنه يعاقب إذا قصد أذية املدعى عليه وشتمه وعيبه.
وقد وصف األول بأنه هو الراجح واألصح .

القسـم الثـاين : أن يكـون املتهـم جمهـول احلـال ال يعـرف بـرب وال فجـور، فهـذا حيبـس حتى 
ينكشـف حالـه عنـد عامـة علامء املسـلمني.

واملنصـوص عليـه عنـد أكثـر األئمة : أنه حيبسـه القـايض والـوايل ، وقد نص عىل هـذا اإلمام 
مالـك وأصحابـه واإلمام أمحـد وحمققي أصحابـه، وذكره أصحاب أبـو حنيفة .

القسـم الثالـث : أن يكـون املتهـم معروفـاً بالفجـور، كالرسقة وقطـع الطريـق والقتل ونحو 
ذلـك. فهـذا يرتجـح لدينا جانـب التهمة عىل جانـب الرباءة، ألننا هنا نسـتصحب احلـال ونأخذ 
باألحـوط، فالبـد مـن حبسـه وتقييـد حريتـه، والتثبـت مـن صحـة مـا نسـب إليـه، وال يكتفى 
بإنـكاره أو يمينـه، ألن إذا جـاز حبـس القسـم الثـاين وهـو املجهول احلـال فحبس هـذا من باب 

أوىل.
ويف النظـام اجلنائـي السـعودي عنـد حتقيـق البـالغ واالنتقـال إىل مـكان اجلريمة وإجـراء ما 
يتطلبـه احلـال مـن حتقيـق البـالغ فعـىل املحقـق البحـث عـن سـوابق املتهـم ألن يف معرفـة حال 
املتهـم مـن حيـث خلو سـجله مـن سـوابق أو العكـس مـا سـاعده عـىل الوصـول إىل احلقيقة .

املبحث الثاين: سلطة التحقيق ومهمتها يف البحث عن الدليل
املطلب األول

إجراءات التحقيق يف هذه املرحلة
الفرع األول : مفهوم التحقيق االبتدائي وأمهيته : 

عـرف التحقيـق االبتدائـي بأنه «جمموعـة اإلجراءات التـي تبارشها السـلطة املختصة بتحقيق 
الدعـو عـن جريمة ارتكبت لكشـف احلقيقـة، وذلك بالبحـث والتنقيب عن األدلـة وجتميعها 
وتقديرهـا إلثبـات حـدوث اجلريمـة ونسـبتها إىل املتهـم بتحديـد مـد كفايتهـا إلحالـة املتهـم 

.«للمحاكمـة، أو لنفـي ذلك كأسـاس لألمـر باألوجه إلقامـة الدعو
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الفرع الثاين : إجراءات التحقيق يف هذه املرحلة : 
أ- االنتقال واملعاينة : 

املعاينـة هـي « قيـام املحقـق بفحـص ملكان أو يشء أو شـخص لــه عالقـة باجلريمـة املرتكبة 
وإثبـات حالـة ذلـك املـكان ومـا يتوافر فيـه مـن أدلـة» .واالنتقـال واملعاينة مـن أهم إجـراءات 
التحقيـق، إذ يتيـح للمحقـق أن يطلـع عـىل مـرسح اجلريمـة، ويعايـن أدلتهـا قبـل أن متتـد إليها 
يـد العبـث والتشـويه، ويتيح لــه االتصـال املبـارش بحالـة اآلمنة  واألشـياء واألشـخاص ومن 
ثـم يتيـح لــه اختاذ بعـض اإلجـراءات الفوريـة مل يكن لــه مبارشهتـا دون القيـام هبـذا اإلجراء، 
كسـامع الشـهود احلارضيـن دفعة واحـدة عقب وقـوع اجلريمة. وبذلك ال يتسـع الوقـت للمتهم 
أو املجنـي عليـه أو ذوهيـام للتأثـري عـىل الشـهود، كـام يسـهل التفتيـش وضبـط األدلة واألشـياء 

األخـر املفيـدة يف كشـف احلقيقة .
ب- التفتيش وضبط األشياء : 

التفتيـش مـن إجـراءات التحقيـق االبتدائـي، وهـو ليس مـن إجـراءات كشـف اجلرائم قبل 
وقوعهـا، وال يصـح إجـراؤه أو إصـدار اإلذن بـه إال لضبـط جريمـة واقعـة بالفعـل وترجحت 
نسـبتها إىل متهـم معـني، وال يصـح بالتايل اختـاذه لضبـط جريمة مسـتقبلة ولو قامـت التحريات 

والدالئـل اجلديـة عىل إهنا سـتقع.
وهو نوعان تفتيش املساكن واألماكن، وتفتيش األشخاص.

وتعتـرب عمليـة التفتيش يف حد ذاهتا مـن أخطر العمليات الرشطية مساسـاً باحلريـات الفردية 
نظـراً ألهنـا تنصـب إما عىل جسـد الشـخص أو مسـكنه بكل مـا حيمله ذلـك من تعد عـىل حرمة 
وأمـن األفـراد ممـا دعى مجيـع الدسـاتري إىل تقييـد عمليات التفتيش سـواء بالنسـبة لألشـخاص 
أو املسـاكن بمجموعـة مـن القيـود الثقيلـة التـي تكفـل إمتـام التفتيش بأكـرب قدر مـن الضامنات 
تسـتهدف قـرص مثـل هـذه العمليات عىل مـا يتطلبه بشـدة صالـح التحقيـق وبام يؤكـد احلريات 

الفرديـة يف هـذا املجال.
جـ- ندب اخلرباء : 

يطلـق لفـظ اخلبري عىل الشـخص الـذي يتخصص يف أحـد فروع العلـوم أو احلـرف ويتعمق 
يف ختصصـه بحيـث يصبـح عىل إملـام تام بـكل التفصيـالت الدقيقة بصـورة تؤهله إلبـداء الرأي 

الصائـب يف أيـة مشـكلة تطـرح عىل بسـاط البحث وتكـون متصلة بفـرع التخصص.
وتقتـيض اخلـربة املمتـازة رضورة اجلمـع بـني التعمـق يف كل مـن الدراسـة العلميـة والنظرية 
واملامرسـة العمليـة للتخصص العلمـي والنظري ومتابعة مسـتمرة للتطورات التـي تلحق لفروع 
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التخصـص، غـري أن ذلـك ليـس رشطـاً الزمـاً يف بعـض األحيـان فقـد يقتـرص اخلبري عـىل جمرد 
اخلـربة العمليـة يف فـرع التخصـص دون أن يكـون هنـاك رصيد مـن الدراسـة العلميـة والنظرية 
وهـو األمـر الـذي نلحظـه يف جمـاالت اخلـربة يف الفـروع املهنيـة املختلفة وكثـري مـن الصناعات 

اليدويـة التـي يكتفـي فيهـا عادة بمجـرد اخلـربة العملية.
فاخلـربة وسـيلة هامـة لتحديـد التفسـري الفنـي لواقعـة ذات أمهيـة قانونيـة خاصـة بالنسـبة 

لألدلـة، ومـن ثـم فهـي تعتـرب يف إثبـات وقـوع اجلريمـة أو نسـبتها إىل املتهـم.
املطلب الثاين

ضامنات التحقيق يف هذه املرحلة
أ- الضامنات املتصلة بشخصية املحقق : 

وهـي أهـم الضامنات، فالبـد أن يتوافر فيه الصفـة القضائية، والنزاهة واحلياد، واالسـتقالل، 
إذ يتوقف عليهـا نزاهة التحقيق.

ب- عالنية االستجواب : 
األصـل أن يتـم االسـتجواب يف حضـور اخلصـوم ووكالئهم حتـى يتاح هلم فرصـة الوقوف 
عـىل سـري التحقيـق وإعداد دفاعاهتم قبـل ما يعرض من أدلـة. إال أن للمحقق أن جيـري التحقيق 
يف رسيـة إذا دعـت إىل ذلـك مصلحـة التحقيق إلظهـار احلقيقة عـىل أن يتاح للخصـوم االطالع 

عـىل أوراق التحقيـق بعد ذلك.
ج- إحاطة املتهم بالتهمة املنسوبة إليه : 

مـن أهـم القواعـد اإلجرائيـة أن يقـوم املحقـق بإعـالن املتهـم بالتهمة املنسـوبة إليـه وموجز 
وقائعهـا والتكييـف القانـوين املبدئـي هلـا دون هتويـن أو هتويـل حتـى يسـتطيع املتهـم أن يقـدر 

. سـليامً تقديراً  موقفـه 
د- أهلية املتهم : 

ال يصـح اسـتجواب املتهـم إال إذا توافـرت لديـه أهليـة اإلدراك والتمييـز، حيـث يعفـى من 
املسـؤولية اجلنائيـة صغري السـن الـذي مل يبلغ سـن التمييز، وكذلـك يعفى من املسـئولية املجنون 

أو املصـاب بعاهة عقليـة تفقـده اإلدراك والتمييز.
الضامنات املتصلة بوسائل االستجواب : 

القاعـدة العامة أن تدفع مجيع وسـائل االسـتجواب التـي تعطل إرادة وحريـة املتهم يف التعبري 
عـن رأيـه بعدم املرشوعيـة، ويـأيت يف مقدمتها وسـائل اإلكراه املـادي واملعنـوي للمتهم، وجتنب 
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اسـتعامل بعـض حيـل اخلـداع غـري املرشوعة. وهـي األمور التـي نتناوهلا بـيشء مـن التفصيل يف 
البنـود التالية : 

أ- جتنب استخدام وسائل اإلكراه املادي: ومن أهم هذه الوسائل ما ييل : 
١- العنف املادي املبارش.

٢- استطالة زمن االستجواب بقصد شل إرادة املتهم.
ب- جتنب استخدام وسائل اإلكراه املعنوي : ومن أهم هذه الوسائل ما ييل : 

١- التهديد. 
٢- حتليف املتهم اليمني.  

ج- جتنب بعض حيل اخلداع غري املرشوعة: 
تعـد بعـض احليـل نوعاً مـن التدليس الـذي يوقـع املتهـم يف الغلط فيصيـب إرادته ممـا يبطل 
عمليـة االسـتجواب التـي اسـتندت عـىل هـذه احليـل ويعد مـن احليـل إهيـام املتهـم بوقائع غري 

حقيقيـة قصـد دفعـه لـإلدالء بأقواله حتـت تأثري هـذا اإلهيام.
املطلب الثالث

موقف الفقه من إجراءات وضامنات التحقيق
الفرع األول: موقف الفقه من إجراءات التحقيق : 

أوالً : موقف الفقه من االنتقال واملعاينة : 
قد دل عىل مرشوعية املعاينة الكتاب والسنة .

  ا لَدَ هَ ـيِّدَ يَا سَ فَ أَلْ ـرٍ وَ بُ ـنْ دُ هُ مِ يصَ تْ قَمِ قَـدَّ بَـابَ وَ ا الْ ـتَبَقَ اسْ أمـا الكتـاب يف قولـه تعـاىل : ﴿وَ
نِي  تْ دَ اوَ ـيَ رَ الَ هِ ابٌ أَلِيمٌ * قَ ـذَ نَ أَوْ عَ ـجَ ـوءاً إِال أَنْ يُسْ لِكَ سُ ادَ بِأَهْ ـنْ أَرَ اءُ مَ زَ ـا جَ الَـتْ مَ بَـابِ قَ الْ
اذِبِنيَ *  كَ ـنَ الْ وَ مِ هُ قَـتْ وَ دَ بُلٍ فَصَ ـنْ قُ دَّ مِ ـهُ قُ يصُ انَ قَمِ ـا إِنْ كَ لِهَ نْ أَهْ دٌ مِ ـاهِ دَ شَ ـهِ شَ ـيسِ وَ ـنْ نَفْ عَ
الَ  رٍ قَ بُ ـنْ دُ دَّ مِ ـهُ قُ يصَ أ قَمِ لَـامَّ رَ ادِقِنيَ * فَ ـنَ الصَّ ـوَ مِ هُ بَـتْ وَ ذَ ـرٍ فَكَ بُ ـنْ دُ ـدَّ مِ ـهُ قُ يصُ انَ قَمِ إِنْ كَ وَ

.﴾ ظِيمٌ ـنَّ عَ كُ يْدَ ـنَّ إِنَّ كَ كُ يْدِ نْ كَ ـهُ مِ إِنَّ
أمـا السـنة فـام ورد عـن ابـن عبـاس  ريض اهللا عنهام يف حديـث اللعـان قولـه ملسو هيلع هللا ىلص:«أبرصوها 
فـإن جـاءت بـه أكحل العينني سـابع اإلليتني، خدلج السـاقني فهـو لرشيك بن سـحامء، فجاءت 

بـه كذلـك» البخـاري ٤/٦، سـنن أيب داود ٦٥٦/٢ رقم ٢٢٥٤ .
ثانياً : موقف الفقه من التفتيش : 

لقـد جعـل اهللا البيـوت سـكناً، يفـيء إليهـا النـاس، فتسـكن أرواحهـم وتطمئـن نفوسـهم، 
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ويأمنـون عـىل عوراهتـم وحرماهتـم وحجـر عـىل اخللـق أن يطلعـوا عـىل مـا فيهـا من خـارج أو 
يلجوهـا مـن غـري إذن أرباهبـا. هلـذا كله ولغـريه من األسـباب نزلـت اآليـة الكريمة وهـي قوله 
ا  لِهَ ـىلَ أَهْ وا عَ ـلِّمُ تُسَ ـوا وَ تَأْنِسُ تَّى تَسْ مْ حَ يُوتِكُ َ بُ ـريْ يُوتاً غَ لُوا بُ خُ وا ال تَدْ نـُ يـنَ آمَ ذِ َا الَّ ـا أَهيُّ تعـاىل : ﴿يَ

.﴾ ونَ رُ كَّ ـمْ تَذَ لَّكُ عَ ـمْ لَ كُ ٌ لَ ـريْ مْ خَ لِكُ ذَ
وإذا كانـت حرمـات اإلنسـان واجبـة الصيانـة فذلـك مـرشوط بـأال يقـوم من األسـباب ما 
يوجـب النيـل منهـا. وقـد بني القـرآن هذا الـرشط ضمناً حـني قرص اإلثـم يف آية احلجـرات عىل 

بعـض الظن ومل يبسـطه عىل سـائره.
وينبغـي عـىل السـلطة التـي بيدهـا أمـر التفتيـش أن تـدرك أن هـذه احلقـوق ثابتـة لإلنسـان 
بكتـاب اهللا وسـنة رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأن تقييدهـا أو االنتقـاص منهـا خـروج عن األصـل الثابت 
بالكتـاب والسـنة ال يبـاح إال لـرضورة الكشـف عـن اجلريمـة ومحاية املجتمـع مـن أن ينجو فيه 

املجرمـون مـن العقـاب، أو حيكـم فيـه عـىل األبرياء.
وملـا للتفتيـش مـن أمهية وخطـورة يف الوقت نفسـه كان البـد من إيـراد األدلة التـي تدل عىل 
جـوازه عنـد قيـام الدالئل والقرائـن التي تقـوي التهمة. وهذه األدلـة وردت يف الكتاب والسـنة 

واألثـر . وهـذه األدلة هي : 
ـاءِ  عَ ـنْ وِ ا مِ هَ جَ رَ ـتَخْ يـهِ ثُـمَّ اسْ ـاءِ أَخِ عَ بْـلَ وِ ـمْ قَ يَتِهِ عِ أَ بِأَوْ بَـدَ مـن الكتـاب : قولـه تعـاىل : ﴿فَ

يـهِ﴾. أَخِ
ومـن السـنة: مـا روي عـن عـيل -ريض اهللا عنـه- قال:«بعثنـي رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص والزبـري وأبـا 
مرثــــد الغنـوي -وكلنـا فـارس- فقـال : انطلقـوا حتـى تأتـوا روضة خاخ  فـإن هبا امـرأة من 
املرشكـني معهـا صحيفـة من حاطب بـن أيب بلتعـة إىل املرشكني، قـال : فأدركناها تسـري عىل مجل 
هلـا حيـث قـال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال: قلنـا : أيـن الكتـاب الذي معـك؟، قالـت: ما معـي كتاب، 
. قـال: قلت:  . قـال صاحبـاي: مـا نـر كتابـاً فأنخنـا هبـا فابتغينـا يف رحلهـا، فـام وجدنـا شـيئاً
لقـد علمـت مـا كذب رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص والـذي حيلف بـه لتخرجـن الكتـاب أو ألجردنـك. قال: 
فلـام رأت اجلـد منـي أهوت بيدهـا إىل حجزهتا -وهـي متحجزة بكسـاء- فأخرجـت الكتاب... 

احلديـث» البخـاري ٨٩/٥، ١٠/٥، ٣٩/٤ .
حديـث أنـس  -ريض اهللا عنـه- : يف الرجـل الذي اهتم بأم ولد رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسـول 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص لعـيل : «أذهـــب فـارضب عنقـه»، فأتـاه عـيل فإذا هـو يف ركي يتـربد فيها، فقال لــه عيل 
: أخـرج، فناولـه يـده فأخرجـه فـإذا هـو جمبـوب، ليس لــه ذكـر، فكف عنـه، ثم أتـى النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

فقـال : يا رسـول اهللا: إنـه ملجبوب مسـلم ٢١٣٩/٤، مسـند اإلمام أمحـد ٢٨١/٣ - ٢٨٢.
الفرع الثاين : موقف الفقه من ضامنات التحقيق : 
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هناك ضامنات رشعية للمتهم خالل مرحلة االستجواب ومن هذه الضامنات ما ييل : 
١- أنـه ال يتـوىل التحقيـق واالسـتجواب إال مـن كان ذو صفـة رشعيـة معتـربة، سـواء كان 
الـوايل أو نائبـه أو القـايض أو رجـل الرشطة أو غريهم من املسـئولني يف الدولة ممـن أناط هبم ويل 

األمـر القيـام هبـذه املهمـة املـواد ١٠١، ١٠٢، ١٣٣ من نظـام مديرية األمـن العام.
 ٢- إعطـاء املتهـم حـق الدفاع عن نفسـه بكل حريـة، وعدم االعتـامد عىل البـالغ أو الدعو
املقامـة ضـده، وهـذا احلق مأخـوذ من قوله عليـه الصالة والسـالم يف حديث عيل عندمـا بعثه إىل 
: «إذا جلـس بـني يديك اخلصـامن فال تقضـني حتى تسـمع من اآلخر كام سـمعت  اليمـن قاضيـاً
مـن األول، فإنـه أحـر أن يتبني لك القضاء» سـنن أيب داود ١١/٤ رقم ٣٥٨٢، سـنن الرتمذي 

٦٠/٣ رقم ١٣٣١.
وقـد نـص النظـام اجلنائـي يف اململكـة عـىل بعـض اإلجـراءات التـي يسـتفاد منهـا  أن املتهم 
يعطـي احلريـة يف رد االهتـام املوجـه إليـه ومن هـذه اإلجـراءات : أن تكـون األسـئلة املوجهة إىل 
املتهـم موجـزة وواضحـة، وتدويـن أقـوال املتهـم بنفـس األلفـاظ والعبـارات التـي تصـدر منه 
املـواد ١٠١، ١٣١ مـن نظـام مديريـة األمـن العام. وعدم جـواز اسـتجواب املتهم وهـو مكبل، 
وعـىل املحقـق أن يأمـر احلـارس بفـك القيـود احلديديـة عـن املتهـم فـرتة التحقيـق معـه واختاذ 
اإلجـراءات األمنيـة الالزمـة حلراسـته فـرتة التحقيـق مـادة ٩٩ من نظـام مديريـة األمـن العام.

٣- عدم جواز اإلكراه عىل االعرتاف : 
. ير مجهور الفقهاء أن من رشوط صحة اإلقرار أن يكون املقر خمتاراً

يف النظـام اجلنائـي السـعودي صـدرت تعليـامت الحقـة تنـص عـىل أن أخـذ االعـرتاف من 
املتهـم جيـب أال يكـون بالتعذيـب، وإنـام بالتحقيق الدقيـق املتقن أمـر رئيس جملس الـوزراء رقم 

٨/٢٧٧ يف ١٤٠٥/٢/٢٢هــ املؤكـد لألمـر رقـم ٨/٨٢٥ يف ١٤٠٢/٤/٢٥هـ
املبحث الثالث: السلطة القضائية ودورها يف البحث عن الدليل

املطلب األول
الدور اإلجيايب للقايض يف البحث عن الدليل

لإلثبـات اجلنائـي ذاتيتـه املسـتقلة وخصائصـه التـي يتميـز هبا عـن اإلثبـات املدين. مـن أبرز 
هـذه اخلصائـص الـدور اإلجيـايب للقـايض اجلنائـي يف البحـث عـن احلقيقـة. ويرتتـب عـىل دور 

القـايض يف اإلثبـات مـا ييل : 
أوالً :  حياد القايض يف اإلثبات :
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ويرتتـب عـىل مبـدأ حياد القـايض  أن أي دليل يسـتند إليه القـايض يف قضائه البـد وأن يكون 
مقدمـاً مـن أحـد اخلصـوم والبـد أن يكون اخلصـم اآلخر عـىل علم بـه، إذ لكل خصـم احلق يف 
مناقشـة كل مـا يقـدم يف الدعـو من أدلة وهلـذا ال متلك املحكمـة أن تأخذ بدليـل مل يعرض عىل 

اخلصـوم ملناقشـته أو تأخـذ بدليل مل يناقـش يف الدعو املعروضـة عىل القايض. 
ثانياً : الدور احلديث للقايض يف اإلثبات : 

لوحـظ بحـق أن األخذ بمبـدأ حياد القايض عـىل إطالقه من شـأنه احليلولة يف حـاالت كثرية 
دون الوصـول إىل احلقيقـة، وهلـذا تدخـل املنظـم يف كثـري مـن األنظمـة واعـرتف للقـايض بدور 
أكثـر إجيابيـة، إذ اعـرتف املنظـم احلديـث للقـايض بحقـه يف تسـيري الدعـو واسـتكامل األدلـة 

وتقديرهـا عـىل التفصيل اآليت: 
١- سلطة القايض يف استكامل األدلة ومجعها.

٢- سلطة القايض يف تسيري اخلصومة.
وتدعيـامً إلجيابيـة دور القـايض يف األنظمـة احلديثـة فقـد خولته سـلطة ما يف تسـيري اخلصومة 
باعتبارهـا نظامـاً من أنظمـة القانون العـام، ومنها سـلطته يف احلكم بوقف الدعو جـزاء أو بناء 
عـىل اتفـاق اخلصوم. بـل ذهبت هـذه الترشيعات إىل حـد إعطاء القايض سـلطة اختصـام الغري، 

أي حتديـد نطـاق اخلصومة من حيث األشـخاص.
ويف اململكـة العربيـة السـعودية نـص نظـام اإلجـراءات اجلزائيـة الصـادر مـن ديوان رئاسـة 
جملـس الـوزراء واملؤيـد باملرسـوم امللكـي الكريـم رقـم ٣٩/٢٦ وتاريـخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ يف 
املـادة الثامنـون بعـد املائـة بـام يـيل (تعتمـد املحكمة يف حكمهـا عـىل األدلة املقدمـة إليهـا يف أثناء 
نظـر القضيـة، وال جيـوز للقـايض أن يقـيض بعلمـه وال بـام خيالـف علمـه) انظــــــــر : نظـام 
اإلجـراءات اجلزائيـة الصـادر من ديوان رئاسـة جملس الـوزراء واملؤيد باملرسـوم امللكـي الكريم 

رقـم ٣٩/٢٦ وتاريـخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ املـادة (١٨٠).
املطلب الثاين

سلطة القايض يف ندب اخلرباء
 نصـت بعـض القوانـني احلديثة عـىل حـق املحكمة يف انتـداب اخلـرباء عندما حتتـاج الدعو
إىل خـربة فنيـة، ليـس للقـايض درايـة فيهـا بمقتـىض معلوماتـه العامـة واخلاصـة كاملسـائل التي 
يسـتلزم الفصـل فيهـا اسـتيعاب نقاط فنيـة ال يتمكن القـايض من اإلملـام هبا، وال ينـدب اخلرباء 
يف القضايـا القليلـة القيمـة أو التافهـة وال االسـتعانة باخلرباء يف املسـائل القانونيـة ألن املفروض 
علـم القـايض هبـا، واألصـل يف أن االسـتعانة باخلـرباء أمـر اختيـاري للقـايض حسـب تقديره، 
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وللمحكمـة مطلـق احلـق يف تقديـر مـا أدىل به اخلبـري مـن آراء، فلها أن تأخـذ برأيـه ونتيجة بحثه 
وتقريـره وهلـا أن ترفضـه، ورأي اخلبـري ال يقيـد املحكمـة وهلا أن حتكـم بام خيالفه ألهنـا تقيض بام 
تقتنـع بـه ولكن عىل املحكمـة أن تناقش اخلبـري ولو بنى حكمه عـىل اعتبارات مقبولـة ومعقولة، 
كـام أن هلـا أن تأخـذ بنتيجتـه وتذكر أسـباباً مغايرة لـه، وهلا أن تأخـذ ببعض التقريـر دون بعض.

ويف نظـام اإلجـراءات اجلزائيـة السـعودي نصـت املـادة الثانية والسـبعون بعد املائـة : عىل ما 
يـيل (للمحكمـة أن تنـدب خبـرياً أو أكثـر إلبداء الـرأي يف مسـألة فنية متعلقـة بالقضيـة. ويقدم 
اخلبـري إىل املحكمـة تقريـراً مكتوبـاً يبـني فيـه رأيـه خـالل املـدة التـي حتددهـا لــه، وللخصـوم 
احلصـول عـىل صـورة مـن التقريـر. وإذا كان اخلصوم، أو الشـهود، أو أحـد منهم ال يفهـم اللغة 
العربيـة فعـىل املحكمـة أن تسـتعني بمرتمجـني. وإذا ثبـت أن أحداً مـن اخلـرباء أو املرتمجني تعمد 
التقصـري أو الكـذب فعـىل املحكمة احلكـم بتعزيره عىل ذلك) نظـام اإلجـراءات اجلزائية الصادر 
مـن ديـوان رئاسـة جملـــــس الـوزراء واملؤيـد باملرسـوم امللكـي الكريـم رقـم ٦م/٣٩ وتاريخ 

١٤٢٢/٧/٢٨هـ.
املطلب الثالث

سلطة القايض يف قبول األدلة املستخرجة من تقنية املعلومات
تعـرتف الترشيعـات املختلفة بسـلطة القايض املطلقـة يف تقدير الدليل املقـدم يف الدعو، وال 
تسـمح هـذه الترشيعـات باملجادلـة أمـام حمكمـة النقـض يف تقديرها لألدلـة. وال جتـوز املجادلة 
يف تقديـر حمكمـة املوضـوع لشـهادة شـاهد اطمأنـت إليه، إذ مـن املقـرر أن تقدير أقوال الشـهود 
واسـتخالص الواقـع منهـا مما يسـتقل بـه قـايض املوضوع، كام أنـه ال جتوز املناقشـة حـول تقدير 
املحكمـة يف األخـذ بتقريـر خبري ألسـبابه الواردة بـه أو يف اسـتنباط قرينة قضائيـة، أو يف تقديرها 

قضائي. غـري  إلقرار 
ومـن ناحيـة أخـر، فـإن املنظم قـد اعرتف لقـايض املوضـوع أيضاً بسـلطته يف تقديـر كفاية 
األدلـة التـي يقيـم عليهـا قضاءه غـري خاضـع يف ذلـك لرقابة حمكمـة النقـض، طاملا تـؤدي هذه 
األدلـة إىل النتيجـة التـي اسـتخلصها منهـا، وهلذا نجـد أن قضاء النقـض املرصي قد اسـتقر عىل 
أن حمكمـة املوضـوع ليسـت ملزمـة بإجابـة اخلصـم إىل أي طلـب يتعلـق باإلثبات متـى رأت يف 
ظـروف الدعـو األدلـة املقدمـة فيهـا مـا يكفـي لتكويـن عقيدهتـا، إال إذا تعلـق األمـر بدفـاع 
جوهـري مـن شـأنه لـو صح أن يغـري وجه الـرأي يف الدعـو، إذ إن عـدم إجابة طلـب اإلثبات 

يف هـذه احلالـة يعترب إخـالالً بحـق الدفاع.
وأخـرياً فـإن قـايض املوضوع مقيـد يف تقديره للدليـل القانـوين بالتأكد من توافـر رشوط هذا 
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الدليـل فحسـب، فـإن انتهـى إىل توافرهـا كان ملزماً باألخـذ هبذا الدليـل، ومثال ذلـك اإلقرار، 
واليمني احلاسـمة أو النكـول عنها والقرينـة القانونية.

املطلب الرابع
موقف الفقه من دور القضاء يف اإلثبات

يتم إثبات احلق أو الواقعة أمام القايض بوسائل كثرية منها ما ييل:
أوالً: اإلقرار:

اإلقـرار يف اللغـة: االعـرتاف، مأخـوذ مـن املقـر، وهـو املـكان ، كأن املقـر جيعـل احلـق يف 
موضعـه.

ويف االصطالح: «إخبار عن ثبوت حق للغري عىل نفسه». 
مرشوعية اإلقرار: 

ـولٌ  سُ مْ رَ كُ اءَ مَّ جَ ةٍ ثُ مَ كْ حِ نْ كِتَـابٍ وَ مْ مِ يْتُكُ يثَـاقَ النَّبِيِّنيَ ملََـا آتَ ذَ اهللاَُّ مِ إِذْ أَخَ مـن قولـه تعـاىل: ]وَ
نَا  رْ رَ ـوا أَقْ الُ ي قَ ِ ـمْ إِرصْ لِكُ ـىلَ ذَ مْ عَ تُ ذْ أَخَ تُـمْ وَ رْ رَ ـالَ أَأَقْ هُ قَ نَّ ُ تَنْرصُ لَ هِ وَ نَّ بـِ نـُ مِ تُؤْ ـمْ لَ كُ عَ قٌ ملَِـا مَ ـدِّ صَ مُ
[ ومن حديث العسـيف الـذي زنى حيث قـال النبي  ينَ دِ ـاهِ ـنَ الشَّ ـمْ مِ كُ عَ أَنَـا مَ وا وَ دُ ـهَ ـالَ فَاشْ قَ
ملسو هيلع هللا ىلص : «واغـد يـا أنيـس : إىل امـرأة هـذا فـإن اعرتفـت فارمجهـا» صحيـح مسـلم بـرشح النووي 

ص٢٠٥/١١.  
حجية اإلقرار : 

مـن سـياق األدلـة السـابقة تتضح حجية اإلقـرار ، إذ ملـا كان اإلقـرار إخباراً عىل وجـه تنتفي 
معـه التهمـة والريبـة كان آكـد من الشـهادة، ولذلـك يعتـربه املشـتغلون بالقانون سـيد األدلة إذا 

اسـتوىف رشوطه . 
رشوط اإلقرار : 

. فأمـا الطفل واملجنـون واملربسـم وهو من به علـة هيذي فال  ١ -أن يكـون املقـر بالغـاً عاقـالً
يصـح إقرارهـم، جـاء يف املغنـي : (ال نعلـم خالفـاً من أهـل العلم) ومـن احلديث: «رفـع القلم 
عـن ثالثـة، عـن الصبي حتى يبلـغ ، وعن املجنـون حتى يفيق، وعـن النائم حتى يسـتيقظ» علقه 
البخـاري موقوفـاً عن عـيل -يف كتاب الطـالق- باب الطـالق يف اإلغالق واملكـره ٣٨٨/٩٠٠ 
ورواه أبـو داود يف كتـاب احلـدود، يف بـاب املجنون يـرسق أويصيب أحـداً، ورواه ابـن ماجه يف 
كتـاب الطـالق، بـاب طـالق املعتـوه والصغـري والنائـم ٦٥٨/١، وصححه األلبـاين يف صحيح 

سـنن ابن ماجـه ٣٤٧/١  . 
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٢ -االختيـار فـال يصـح إقـرار مـن مكـره عـىل إقـراره ، حلديـث: «رفـع عـن أمتـي اخلطـأ 
والنسـيان ومـا اسـتكرهوا عليـه» رواه ابـن ماجه يف كتـاب الطالق، بـاب طالق املكـره والنايس 

سـنن ابن ماجـه ٦٥٩/١.
٣ -عـدم التهمـة: بـأن ال يكـون املقـر متهـامً يف إقـراره ، كإقـرار املريـض لوارثه بديـن عليه، 

فإنـه متهـم بمجاملـة هذا الـوارث. 
: الشهادة:  ثانياً

تعريف الشـهادة : الشـهادة مشـتقة من املشـاهدة، وهي املعاينة ألن الشـاهد خيرب عام شـاهده 
وعاينـه، ومعناهـا اإلخبار عام علمه بلفظ أشـهد أو شـهدت. 

حكم حتمل الشهادة وأدائها : 
حتمـل الشـهادة يف غـري حـق اهللا تعـاىل وأداءهـا أمـام القـايض فـرض كفايـة فـإذا قـام به من 
يكفـي سـقط عـن بقيـة املسـلمني وإن مل يوجـد مـن يقوم بـه تعـني عليه متـى دعى إليهـا وخيف 

مـن ضيـاع احلق.
بُهُ﴾. لْ هُ آثِمٌ قَ إِنَّ ا فَ هَ تُمْ كْ نْ يَ مَ ةَ وَ ادَ هَ وا الشَّ تُمُ ال تَكْ واســــــتدلوا عىل ذلك بقوله تعاىل: ﴿وَ

وحديـث عبـادة بـن الصامـت -ريض اهللا عنـه- قـال: «بايعنـا رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عـىل السـمع 
والطاعـة يف العـرس واليـرس واملنشـط واملكـره وأثره عليهـا، وأال ننـازع األمر أهلـه، ونقول احلق 

حيـث كنـا ال نخـاف يف اهللا لومـة الئـم» صحيح مسـلم بـرشح النـووي ٢٢٨/١٢. 
: القرينة لغة:  ثالثاً

جـاء يف معجـم مقاييـس اللغـة (القـاف والـراء والنـون أصـالن صحيحـان، أحدمهـا يـدل 
عـىل مجـع يشء، والقرينـة نفـس اإلنسـان كأهنـام قـد تقارنـا) .وقرنـت الـيشء بالـيشء: وصلته، 

والقريـن: املصاحـب. 
: تعريف القرينة رشعاً

عـرف الفقهـاء القرينة بأهنا اإلمـارة ، وهذا تعريف باملـرادف ، ولعل السـبب يف عدم تعريفها 
تعريفـاً كامالً، هو وضوحها وعـدم خفائها. 

وعرفها بعض املعارصين بقوله : القرينة كل إمارة ظاهرة تقارن اليشء خفياً وتدل عليه. 
حكم العمل بالقرينة: اختلف أهل العلم يف حكم العمل بالقرائن عىل قولني:

القول األول: ذهب عامة أهل العلم إىل جواز العمل بالقرائن يف اجلملة.
القول الثاين: ذهب ابن نجيم وبعض الفقهاء إىل منع العمل بالقرائن. 
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أدلة األقوال: 
استدل القائلون بمرشوعية القضاء بالقرائن باألدلة التالية:

 .﴾ بٍ ذِ مٍ كَ هِ بِدَ يصِ ىلَ قَمِ وا عَ اءُ جَ ١ -قوله تعاىل: ﴿وَ
٢- مـا ورد أن ابنـي عفـراء ادعيـا قتـل أيب جهل يوم بـدر عند رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فقـال هلام: هل 
مسـحتام سـيفيكام؟ قاال ال فقال ملسو هيلع هللا ىلص : أرياين سـيفيكام فلام نظر فيهام قــــــال: كالكام قتلـــــــه، 
وقـىض ألحدمهـا بسـلبه رواه مسـلم كتاب اجلهـاد والســـــــري بـاب اسـتحقاق القـــــــاتل 

سـلب القتيل برقـــــم ١٧٥٢ - ١٣٧٢/٣. 
٣ -حكـم عمـر بن اخلطـاب -ريض اهللا عنه- برجم املـرأة إذا ظهر هبا محـل وال زوج هلا رواه 
البخـاري كتـاب احلدود، بـاب االعـرتاف بالزنـا برقـم ٦٨٢٩، ١٣٧٥٦/١٢ مع الفتـح ورواه 

مسـلم كتـاب احلدود بـاب رجم الثيب الـزاين برقـم ١٦٩١ ، ١٣١٧/٣. 
واستدل القائلون بعدم مرشوعية العمل بالقرائن بأدلة منها: 

قولـه عليـه الصـالة والسـالم:»البينة عىل املدعـي واليمـني عىل من أنكـر» أخرجـه البخاري 
-كتـاب الرهـن- بـاب إذا اختلف الراهـن واملرهتن ونحـوه ١٨٧/٣. 

والراجـح واهللا أعلـم القـول األول املجيـز للعمـل بالقرائـن ، لوضـوح أدلتهـم مـن الكتاب 
والسنة. 

:علم القايض:  رابعاً
اتفق الفقهاء عىل جواز اإلثبات بعلم القايض يف احلاالت التالية: 

اتفـق الفقهـاء عـىل أن القـايض ال يقـىض بخـالف علمه، ولو مـع البينـة، ألنه متيقـن ببطالن 
حكمـه، واحلكـم بالباطـل حـرام فيجب عليـه أن يعتـزل النظر يف القضيـة أو يفوض غـريه فيها.

اتفـق مجهــــــور الفقهـاء عـىل جـــــــواز العمــــــــل بعلـم القـايض يف اجلـــــــرح 
والتعديـل.

اتفق مجهور الفقهاء عىل جواز حكم القايض بعلمه فيام حيدث يف جملس حكمه.
اتفـق الفقهـاء عـىل جواز احلكـم بعلم القـايض يف حـق اهللا تعاىل كمن سـمع الطـالق البائن، 

ثـم ادعـى الزوجيـة، فيمنع الـزوج من االتصـال بزوجته.
اتفـق الفقهـاء عـىل أن يقـيض القـايض بعلمـه يف تغليـب حجـة أحـد اخلصمـني عـىل حجـة 

اآلخـر إذا مل يكـن يف ذلـك خـالف.
ثـم اختلـف الفقهـاء بعـد ذلـك يف جـواز احلكـم بعلـم القـايض فيـام علمـه خـارج جملـس 
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القضـاء، سـواء أكان املوضـوع حـداً أم قصاصـاً أم حقـاً ماليـاً أم حقـاً غـري مـايل، وسـواء أكان 
علمـه قيـل توليـه القضـاء أم بعـده عـىل النحـو التـايل:  

القول األول : 
أن القضـاء بعلـم القـايض غـري جائـز مطلقـاً مهـام كان نـوع احلق موضـوع الدعـو، وكيفام 
كان حصـول علمـه بـه، ذهـب إىل ذلـك املالكيـة واحلنابلـة والشـافعية يف قـول رجحـه اإلمـام 
الغـزايل واختـار هـذا القول ابـن القيم وال فـرق يف علم القايض عندهم، سـواء كان قبـل الوالية 

أو بعدهـا .
القول الثاين : 

أن القضـاء بعلـم القـايض جائـز مطلقـاً، سـواء علمـه قبل توليـه القضـاء أم بعـده. ذهب إىل 
ذلـك الشـافعية يف املشـهور عندهـم، واإلمـام ابـن حـزم  والصاحبـان مـن احلنفيـة واحلنابلة يف 

عنهم. روايـة 
القول الثالث : 

أن القـايض ال يقـيض بعلمـه يف احلـدود اخلالصـة هللا تعاىل كالزنـا والرسقة ويقـىض فيام عداها 
سـواء علـم ذلـك قبـل الواليـة أو بعدهـا، يف مـكان قضائـه أو يف غـريه. ويدخـل فيـام جيـوز فيه 
قضـاء القـايض بعلمه هنـا حد القـذف والقصاص وهـذا القول هو املشـهور عند الشـافعية وأبو 
يوسـف وحممد بن احلسـن مـن األحناف يف القـول الثاين عندمهـا، واحلنابلة يف إحـد رواياهتم.
وهـذا القـول هو املشـهور عند الشـافعية وأبو يوسـف وحممد بن احلسـن من األحنـاف يف القول 

الثـاين ، واحلنابلة يف إحـد رواياهتم. 
- ظاهـر التقو والورع  ويـر الشـافعية أن هـذا اجلواز مقيد بكـون القايض جمتهـداً -وجوباً
- واشـرتطوا لنفـاذ حكمـه أن يـرصح بمسـتنده فيقـول: علمـت أو قضيـت أوحكمـت  -ندبـاً

عليـك بعلمـي فـإن تـرك أحد اللفظـني مل ينفـذ حكمه.
القـول الرابـع : أن القـايض ال يقيض بعلمه يف احلـدود اخلالصة هللا تعـاىل، إال يف الرسقة فيقبل 
إلثبـات املـال فقـط، ال إلقامـة احلـد. كـام ال يقـيض بعلمه فيـام علم قبـل زمـان واليتـه، وال فيام 
علمـه يف غـري املـكان الـذي ويل القضـاء فيـه. أما مـا علمه يف زمـن واليتـه ويف مكانـه الذي وىل 

القضـاء فيـه فيجـوز أن يقيض بعلمـه فيه عـدا احلدود.
الراجـح : عـدم جـواز قضـاء القايض بعلمـه مطلقاً العتبـارات تتعلـق بتطور الزمان وفسـاد 
 أهلـه، وضعـف النفـس البرشية، وقلـة الوازع الدينـي، وكثرة املغريـات، مع قلة الـورع والتقو
وسـداً للذرائـع، ودرءاً للفتنة.والـرضر املرتتـب عىل منع القـايض بعلمه حمـدود ال يتعد بعض 
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األشـخاص، أمـا نفعـه فيعـم املجتمع كلـه، حيث يأمن النـاس عـىل أعراضهم ودمائهـم، كام أنه 
يف نفـس الوقـت محايـة للقـايض وملكانـة القضـاء مـن أن تلوكهـا األلسـن، وتضعـف يف نفوس 
النـاس، وتذهـب مهابـة القضـاء فمنـع مـن القضـاء بعلمـه تقديـامً ألخـف الرضريـن، واتباعـاً 

للقواعـد الرشعيـة املقـررة مـن أن احلاكم يتبـع املصلحـة الراجحة.
الفصل الثاين

أدلة اإلثبات الناجتة عن تقنية املعلومات
املبحث األول: التسجيالت الصوتية املسجلة إلكرتونياً

املطلب األول
مرشوعية الدليل املستمد من التسجيالت الصوتية

نـص نظام اإلجـراءات اجلزائية السـعودي املادة اخلامسـة واخلمسـون عىل ما ييل: (للرسـائل 
الربيديـة والربقيـة واملحادثـات اهلاتفيـة وغريها من وسـائل االتصـال حرمة، فال جيـوز االطالع 
هـذا النظـام) نظـام  حمـددة، وفقـاً ملـا ينـص عليـه  وملـدة  عليهـا أو مراقبتهـا إال بأمـر مسـبَّب 
اإلجـراءات اجلزائيـة الصـادر من ديوان رئاسـة جملس الـوزراء واملؤيد باملرسـوم امللكـي الكريم 

رقـم ٦م/ ٣٩ وتاريـخ ١٤٢٢/٧/٨هـ.
فـإذا كانـت هذه الوسـيلة ال تتضمـن إخضاع املتهم إلكـراه مادي أو معنـوي، إال أهنا تتضمن 
» عـىل حريتـه حيـث إن التسـجيل ال يقترص عـىل الوقائـع التي تتصـل باجلريمة  اعتـداء «خطـرياً
التـي جيـري حتقيقهـا وإنـام يمتـد إىل كافـة أحاديثـه بـام فيهـا مـن خصوصيـات احلياة الشـخصية 
للمتهـم وأرستـه ومـن ناحيـة أخر فـإن قطعيـة الدليل املسـتمد من هـذه التسـجيالت واقتناع 
القـايض هبـا حيتـاج إىل االطمئنـان إىل أن الصـوت هـو صـوت املتهم ممـا حيتـاج إىل رأي خبري يف 
األصـوات ذو رأي استشـاري حمـض، وحيتـاج أيضـاً سـالمة التسـجيل ونقاوتـه وعـدم تداخل 
أصـوات أخـر مـع صـوت املتهـم باإلضافـة إىل تكامـل احلديـث املسـجل ووضـوح ما يشـري 
إليـه مـن وقائـع، ومجيعها أمور قـد ال تتوافر دائامً يف التسـجيل ممـا يضعف االسـتدالالت النامجة 

 . عنها
وبالنسـبة للتصنـت والتسـجيل غـري املرتبـط بجريمة وهبـدف الوقاية منهـا والذي يتـم عادة 
بمعرفـة أجهـزة األمـن، فيذهـب رأي لـد الـرشاح إىل اعتبارهـا وسـيلة غـري مرشوعـة ويبطل 

األدلـة املسـتمدة منها ملساسـها باحلريـة الفردية.
ويف نظـام اإلجــــراءات اجلزائيـة السـعودي نصت املادة السادسـة واخلمسـون عـىل ما ييل: 
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(لرئيـس التحقيـق واإلدعـاء العـام أن يأمر بضبط الرسـائل واخلطابـات واملطبوعـات والطرود، 
ولـه أن يـأذن بمراقبـة املحادثـات اهلاتفية وتسـجيلها، متى كان لذلـك فائدة يف ظهـور احلقيقة يف 
جريمـة وقعـت، عـىل أن يكون اإلذن مسـبَّباً وحمـدداً بمدة ال تزيد عـىل عرشة أيام قابلـة للتجديد 

التحقيق). ملقتضيـات  وفقاً 
كـام نصـت املـادة السـابعة واخلمسـون مـن النظـام نفسـه عـىل مـا يـيل : (للمحقـق وحـده 
االطـالع عىل اخلطابـات والرسـائل واألوراق واألشـياء األخـر املضبوطة، وله أن يسـتمع إىل 
التسـجيالت، ولـه حسـب مقتضيـات التحقيق أن يأمـر بضمها أو نسـخ منها إىل ملـف القضية، 
أو يأمـر بردهـا إىل مـكان جائـز هلا أو مرسـلة إليه) نظـام اإلجـراءات اجلزائية الصـادر من ديوان 
رئاسـة جملـس الوزراء واملؤيد باملرسـوم امللكي الكريم رقم ٦م/٣٩ وتاريـخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ.

املطلب الثاين
حجية التسجيالت الصوتية

يف اململكـة العربيـة السـعودية أجـاز نظـام اإلجـراءات اجلزائية األخذ هبـذه الوسـيلة احلديثة 
وفـق رشوط وضوابـط نذكرهـا إمجاالً: 

١ -أن يكـون الضبـط أو املراقبـة أو التسـجيل بأمر من رئيـس هيئة التحقيق واالدعـاء العام، 
أو بعـد إذن منه.

. سبَّباً، ومن باب أوىل أن يكون مكتوباً ٢ -أن يكون األمر أو اإلذن بالضبط أو التسجيل مُ
٣ -أن يكون حمدداً بمدة ال تزيد عىل عرشة أيام، قابلة للتجديد وفقاً ملقتضيات التحقيق. 

٤ -أن يكـون لضبـط الرسـائل أو املطبوعـات أو مراقبة املحادثـات اهلاتفية، أو تسـجيلها، أو 
غـري ذلـك ، فائـدة يف ظهور وكشـف احلقيقة يف جريمـة وقعت نظام اإلجـراءات اجلزائيـة، املادة 

.(٥٦)
املطلب الثالث

موقف الفقه من حجية التسجيالت الصوتية
مـن املعلـوم أن الرشيعـة اإلسـالمية صاحلـة للتطبيـق والعمـل يف كل زمـان ومـكان واليـوم 
تسـتجد النـوازل والوقائـع يف خمتلـف أنحـاء احليـاة ممـا يتطلـب األمـر من أهـل العلـم النظر بام 

نـزل هبـم مـن وقائع وختريـج ذلـك عـىل أصـول الرشيعـة وقواعدها.
يمكن القول بأنه يتوجه يف حجية التسجيالت الصوتية قوالن:

القول األول : 
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أهنـا ال تعـد حجـة، وال يعتد هبـا يف اإلثبات وذلك ألهنا ليسـت من وسـائل اإلثبـات وطرق 
القضـاء املحصـورة املحددة.وهـذا القول مناقـش بام يأيت : 

أمـا كوهنـا ليسـت مـن وسـائل اإلثبات املحـددة املحصـورة فهـذا األمر نفسـه حمل نـزاع بني 
العلامء.

القول الثاين : 
أن التسـجيالت الصوتيـة تعـد حجـة بـرشوط وقيـود متـى توافـرت فيهـا اسـتمدت منهـا 
حجيتهـا وهـذه القيـود والـرشوط كلهـا تصـب يف التأكـد مـن صحـة التسـجيالت الصوتيـة 

ونسـبتها إىل مـن صـدرت عنـه وأنـه مل يتـم التالعـب هبـا أو تزويرهـا.
ولعـل هـذا القـول واهللا أعلم هـو الراجـح ذلك ألننا لـو حرصنا طـرق اإلثبـات ألد ذلك 
إىل التضييـق عـىل النـاس يف القضـاء، واحلجـر عىل حرية القـايض وإهـدار الدعاو التـي مل يتح 
هلـا اإلثبـات بالطـرق املعنيـة مـع أنـه من املسـلم بـه أنـه ال حـرج يف الـرشع، وأن الرشيعـة حتقق 

مصالـح العبـاد يف الدنيـا واآلخرة.
املبحث الثاين: التسجيالت الضوئية وقوهتا يف اإلثبات

املطلب األول
التسجيالت الضوئية وقوهتا يف اإلثبات

بالرغـم مـن أن وجـود هـذه الكامـريات ربـام يثـري قضايـا خطـرية فيـام يتعلـق باخلصوصيـة 
الشـخصية إال أن هنـاك فريقـاً ير أنه سـيكون إجراء مالئـامً إذا تم تثبت الكامـريات يف األماكن 

فقط. العامـة 
ذلـك ألن اإلنسـان عـىل اسـتعداد لتقبـل بعـض التغيـريات يف مقابـل اإلحسـاس باألمـن. 
الة جلمـع ومالئمة جلمع  وتأسيسـاً عـىل ما ذكرنـا يمكن اعتبـار التسـجيالت الصوتية وسـيلة فعّ

أفضل. أدلـة 
ويمكـن مـن جهـة أخـر، أن يسـتخدم تسـجيل الفيديـو إلثبـات هتم اسـتعامل القسـوة أو 

إسـاءة اسـتعامل السـلطة مـن قبـل رجـال الرشطـة ضـد أفـراد الناس.
 كـام يمكن اسـتخدامها لتسـجيل عمليـات القبض والتفتيـش وضبط األدلة واآلثـار األخر
النامجـة عـن اجلريمة تسـجيالً دقيقـاً، كام يمكن اسـتخدامها كتقنيـة عالية اجلـودة والكفاءة لعمل 

املعاينـات الالزمة ملـرسح اجلريمة.
ويمكن اسـتخدام تسـجيل الفيديـو يف املامرسـة الطبية اخلاطئـة أو املخالفة ألصـول الصناعة 



ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد الثاين

٢٣٨

الطبيـة، ومـن املتوقـع أن تقـوم رشكات إنتـاج السـيارات بأنواعهـا برتكيـب معـدات إلكرتونية 
لتسـجيل املسـافات امليليـة (أو الكيلومرتية)، ومعـدالت الرسعة ال تقترص عىل أجهزة التسـجيل 
فقـط، بـل أيضاً بأجهزة إرسـال لتحديـد هوية السـيارة وموقعهـا، وتعترب هـذه األدوات مصادر 

لألدلـة قويـة الداللـة عىل مـا تسـتخدم من أجل تسـجيله.
كـام أن هـذه األجهـزة اإللكرتونية لن تقيـد رجال القانـون وحدهم فيام يتعلـق بضبط اجلرائم 
وحماكمـة اجلنـاة وإنـام أيضـاً تقيـد رشكات التأمـني التـي سـتتمكن مـن الرقابـة عىل املامرسـات 
الطبيـة اخلاطئـة، وسـتقيد أيضـاً رشكات النقـل بالسـيارات، ألهنا سـتحدد أداء سـائقيها بمنتهى 

. الدقـة بـام يفيـد يف حتديد عنـارص املسـئولية القانونيـة عن احلـوادث حتديـداً دقيقاً
املطلب الثاين

موقف الفقه من اإلثبات بالتسجيالت الضوئية
هـذه املسـألة كسـابقتها أعنـي موقـف الفقـه مـن حجيـة التسـجيالت الصوتية فام قيـل هناك 
ينسـحب عـىل هـذه املسـألة وخالصـة القـول فيهـا أن للعلـامء يف حجيـة التسـجيالت الضوئيـة 

 : قوالن 
القـول األول: أهنـا ال تعـد حجـة وال يعتـد هبـا يف اإلثبـات وذلـك ألهنا ليسـت من وسـائل 

املحددة. املحصـورة  اإلثبـات 
فيهـا  توافـرت  متـى  وقيـود  بـرشوط  حجـة  تعـد  الضوئيـة  التسـجيالت  أن  الثـاين:  القـول 
اسـتمدت منهـا حجيتها وهـذه القيـود والرشوط كلهـا تصـب يف التأكد من صحة التسـجيالت 

لضوئية. ا
املبحث الثالث: اإلثبات بالصندوق األسود وكمبيوتر اجليب

املطلب األول
اإلثبات بالصندوق األسود وكمبيوتر اجليب يف النظام

أوالً: الصندوق األسود: 
يمكـن القـول بـأن الصندوق األسـود عـىل الطائرة هو الشـاهد الوحيـد بعد اهللا عىل أسـباب 
حتطـم الطائـرة واألسـباب التي تقـف وراء  ذلك والصندوق األسـود يسـجل كل كبرية وصغرية 
داخـل الطائـرة من ارتفـاع الطائرة ورسعـة اهلواء واالجتـاه البوصيل والزمن والتسـارع العمودي 
وقـد تبنـت وكالة الطـريان االحتادية األمريكيـة هذه املعايـري يف ترخيص وتشـغيل الطائرات عىل 
اخلطـوط اجلويـة ويقول االسـرتاليون إهنم كانـوا أول من طور الصندوق األسـود بعد أن راودت 
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الفكـرة أحـد العلامء األسـرتاليني يف أعقاب بداية مرحلـة الطريان املدين يف اخلمسـينيات.
والصنـدوق األسـود اليـوم أصبـح قادراً عىل تسـجيل ما ال يقل عـن مائة نوع مـن املعلومات 
يف وقـت واحـد وذلـك عـن طريـق تلقـي املعلومـات عـن طريـق أجهـزة التجسـس املوجـودة 
بداخلهـا مـن رسعـة الريـاح واالرتفـاع والبوصلـة والسـاعة الزمنيـة ودرجـة احلـرارة خـارج 
الطائـرة ووضـع الطائـرة يف اجلـو وكل هـذا يرتبـط بإبـرة تسـجيل تقـوم بتسـجيل كل الضغوط 

الواقعـة والطارئـة وهـي مثـل إبرة رسـم ختطيـط القلب.
ويوجـد يف الصنـدوق األسـود تقـدم علمـي وتقنـي أشـبه مـا يكـون باخليـال فهـو الدليـل 

الوحيـد الـذي يـزود املحققـني باملعلومـات املطلوبـة بعـد حتطـم الطائـرة.
وبفضـل التطـورات املتالحقة يف جمـال الكمبيوتر وتقنيـة املعلومات واالتصـال عالية الكفاءة 

لـن يكون هنـاك ما يمنع مـن تركيبها أيضـاً يف السـيارات بأنواعها. 
: كمبيوتر اجليب:  ثانياً

انتشـــــرت يف السـنوات األخــــــرية أجهـزة كمبيـــــوتر اجليـب، وهـي أجهـزة صغرية 
 Pamlm) تعـرف أحيــــــــاناً باسـم كمبيـــــــوتر الكـف وهـي الرتمجـة املبـارشة لكلمـة
عـىل  احلصـول  مـن  مسـتخدميه  يمكـن  األجهـزة  هـذه  بعـض  اإلنجليزيـة.   (Computer
املعلومـات عرب شـبكة اإلنرتنت، ولكن طرق اسـتخدام هـذه األجهزة ختتلف عن اســـــتخدام 

األجهـــــــزة املعتـادة، كـام أهنـا تتبايـن بحسـب النظـام الـذي تعمـل به.
إن طريـق املعلومـات الرسيـع سـوف جيعـل بإمـكان أي شـخص أن يتتبـع بانتظـام أين يقف 
اآلن، أي أن يعيـش مـا يسـميه بعـض خـرباء الكمبيوتـر «احلياة املوثقة». فسـوف يكـون بإمكان 
كمبيوتـر اجليـب اخلـاص بشـخص مـا أن حيتفـظ بتسـجيالت صوتيـة وزمانيـة ومكانيـة بـل 
وفيديويـة لـكل يشء حيـدث لــه. وسـيكون بإمكانـه تسـجيل كل كلمة يقوهلـا وكل كلمـة تقال 

لــه، فضـالً عـن جمموعـة منوعة أخـر مـن البيانـات املتعلقـة به وبـام حوله
وقـد ال تـروق فكـرة احلياة املوثقـة لكثريين إال أهنا سـتكون واقعاً يف حياة العديـد من الناس. 

وسـوف يتمثل أحد األسـباب فيام يتعلق بتوثيـق احلياة اخلاصة يف اعتبـارات دفاعية.
ذلـك أن بإمكاننـا أن نتعامل مـع «كمبيوتر اجليب» عىل أنـه «آلة تربئة» إذ سـتكفل التوقيعات 
اإللكرتونيـة املشـفرة دليـل تربئـة غـري قابـل للدحـض يف مواجهـة أي اهتامـات باطلـة. فلـو أن 

شـخصاً مـا اهتـم بأمر معـني أو جريمـة معينة.
املطلب الثاين

موقف الفقه من اإلثبات بالصندوق األسود وكمبيوتر اجليب
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وهذه املسألة أيضاً مبنية عىل وسائل اإلثبات هل هي حمصورة أو غري حمصورة؟
فمـن قـال من العلـامء أهنا حمصـورة قال أن اإلثبـات بالصندوق األسـود وكمبيوتـر اجليب ال 

يعـد حجـة وال يعتد هبـام يف اإلثبات.
ومـن قـال أن وسـائل اإلثبـات غري حمصـورة قـال أن اإلثبات بالصنـدوق األسـود وكمبيوتر 

اجليـب يعـد حجـة ويعتـد هبـام يف اإلثبات وفـق ضوابـط معينة البد مـن توافرهـا فيهام.
املبحث الرابع: الدليل املستمد من الربيد والتوقيع اإللكرتوين

املطلب األول
طريقة عمل الربيد اإللكرتوين

أوالً: مفهوم الربيد اإللكرتوين: 
هـو عبـارة الرسـائل التي يتم إرسـاهلا من شـخص إىل آخر عرب الشـبكة، وهي وسـيلة اتصال 
عـىل درجة عالية مـن الكفاءة لالتصـال باآلخرين وعقد الصفقات واالستفسـار عـن املعلومات 

مـن أي مـكان عىل األرض خالل ثـوان معدودة.
ثانياً : أمهيته : 

أصبـح الربيـد اإللكـرتوين اآلن وسـيلة اتصـال ال غنـى عنهـا يف الكثـري من جمـاالت العمل، 
خاصـة يف االتصـاالت الثنائيـة، فقد بدأ يقرتب يف شـيوعه وانتشـاره من اهلاتف لدرجـة أن كثرياً 

مـن املوظفني يف الـرشكات املختلفة يسـتخدمونه يف تبـادل املعلومات. 
طريقة عمل الربيد اإللكرتوين: 

عندما يرسـل شـخص ما رسـالة إىل شـخص آخـر، يتـم نقلها عرب خـط تليفون مـن كمبيوتر 
«املرسـل» إىل الكمبيوتـر «اخلـادم» الـذي يوجـد بـه صنـدوق بريـد «املرسـل» ومن هنـاك تنتقل 
ن صنـدوق بريـد «املرسـل  ـزّ عـىل نحـو مبـارش أو غـري مبـارش إىل أي كمبيوتـر «خـادم» آخـر خيُ
إليـه»؛ وعندمـا يتصـل املرسـل إليه باخلـادم اخلاص به، مـن خالل الشـبكة التليفونية -أو شـبكة 
كمبيوتريـة تابعـة لرشكـة ما- فسـيكون قـادراً عىل «اسـرتجاع» حمتويـات صندوق املرسـل إليه، 

بـام يف ذلك رسـالة املرسـل.
املطلب الثاين

الربيد اإللكرتوين كمصدر لدليل اإلثبات
الفرع األول: مشكلة اإلثبات بالربيد اإللكرتوين:

ملـا كانـت قواعد اإلثبـات القائمة متيز، فيـام يتعلق بحجيـة املحرر العريف، بـني أصله وصورته 
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فـإن هـذا يقتـيض حتديـد طبيعـة خمرجـات أجهـزة االتصـال احلديثـة مـن حيـث كوهنـا أصـالً 
أونسـخة أو صـورة للامدة املرسـلة. ومـن الواضـح أن حتديد طبيعة رسـالة البيانـات اإللكرتونية 
يقتـيض التعامـل مـع معطيـات تقنيـة تتعلـق بأسـلوب عمـل أجهـزة االتصـال اإللكرتونيـة أي 
كيفيـة تعاملهـا مـع املـادة املرسـلة عربهـا مـن حيـث إدخاهلـا وحتويلهـا ونقلهـا واسـرتجاعها، 
وهـو مـا ختتلـف فيه هـذه األجهزة بحسـب أسـلوب تشـغيلها. وبالتطبيـق لذلك فإنـه إذا أمكن 
تصـور تطبيـق فكـرة أصـل املحـرر وصورته عنـد اسـتخدام جهـاز الفاكـس يف تبـادل البيانات 
فإنـه يصعـب إعامل ذات الفكـرة يف بيئة إلكرتونيـة بحتة تتعامل بأسـلوب النبضـات والذبذبات 
والرمـوز واألرقـام كـام هـو الشـأن يف حالة تبـادل البيانات عـرب شـبكات الكمبيوتر. ففـي حالة 
رسـالة الفاكـس ال يتلقـى املرسـل إليـه إال نسـخة أو صـورة مـن أصل الرسـالة املوجـود طرف 
املرسـل والـذي جيـر نسـخه إلكرتونياً عـىل األجـزاء الداخلية للفاكـس (اسـطوانة أو رشيط)، 
فالبيانـات املرسـلة عـرب أجهـزة الفاكـس تقـع عـىل دعامـات غـري ورقية ثـم جير اسـرتجاعها 

بطباعتهـا عـىل الـورق (املخرجات). 
عمليـات   جتـر حيـث  الكمبيوتـر  شـبكات  عـرب  املنقولـة  البيانـات  رسـائل  حالـة  يف  أمـا 
، التمييز يف  اإلدخـال والتوقيـع والتخزيـن واالسـرتجاع إلكرتونيـاً فإنـه يصعـب، إن مل يسـتحلُ
سلسـلة الرمـوز املسـتخدمة بـني أصل الرسـالة وصورهتـا. وال يقتـرص اختالف تبادل الرسـائل 
إلكرتونيـاً عـن تبادهلا يدويـاً عىل مرحلـة إدخاهلا وحتويلها وختزينهـا ولكنه يمتد أيضـاً إىل مرحلة 

اسـرتجاعها، فقـد يرجـى حتميـل خمرجـات األجهـزة عىل دعامـات ورقيـة أو غـري ورقية.
ومـن الواضـح أن املخرجـات املطبوعـة عـىل ورق (الكتابـة التـي يتلقاهـا املرسـل إليه) هي 
كتابـة عرفيـة، مـادام مل يتدخـل موظـف عـام خمتـص يف حتريرهـا، ولذلـك يثـور التسـاؤل عـن 
القيمـة الثبوتيـة لرسـائل الفاكس ورسـائل البيانات املتبادلة عرب شـبكات الكمبيوتـر، مع مراعاة 
أن الدعامـة التـي حتمـل أصل الرسـالة هـي دعامة غـري ورقيـة، فهل يمكـن معاملتهـا، يف ضوء 

قواعـد اإلثبـات القائمـة، معاملـة األوراق العرفيـة أو صورها؟.
يتبـني مما تقدم أن اسـتخدام تقنيـات املعلومات واالتصـال يف إنجاز املعامـالت كالعقود مثالً 
يثـري العديـد مـن املسـائل عـىل صعيـد القانون هيمنـا منهـا حتديد مـد حجيـة رسـائل البيانات 
املنقولـة إلكرتونيـاً واملخزنـة يف دعامـات غـري ورقيـة وخمرجاهتـا يف اإلثبـات، ومـد اسـتجابة 
قواعـد اإلثبـات القائمة ملقتضيـات التعامل اإللكـرتوين. ويقتيض التصدي ملثل هذه التسـاؤالت 
البحـث فيـام إذا كان التصـور الـذي وضـع القانون عىل أساسـه قواعد اإلثبـات باألدلـة الكتابية 
يمكـن أن يتسـع ليشـمل الكتابـة املحملة عىل دعامـات غري ورقية، أم أن اسـتجابة هـذه القواعد 
ملتطلبـات التعامـل اإللكـرتوين يقتـيض تطويرهـا تطويـراً جذريـاً، وذلـك كلـه يف ضـوء جتارب 
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التنظيـم القانـوين للتجـارة اإللكرتونية التي شـهدهتا بعض الـدول واملنظامت واهليئـات الدولية.
الفرع الثاين : معايري أمن الربيد اإللكرتوين :

عند قيام األفراد أو الرشكات أو متخصيص الشـبكات أو مسـئويل األمن باملؤسسـات بدراسة 
وحتديـد احتياجاهتـم من أمن الربيد اإللكـرتوين عليهم وضع املعايري التاليـة يف االعتبار : 

١- سالمة حمتويات الرسالة.
٢- التحقق من شخصية املرسل وتوثيق الرسالة. 

وتوجـد يف الوقـت احلـايل اسـرتاتيجيتان أساسـيتان لتأمـني الربيـد اإللكـرتوين، ولتوضيـح 
الفـرق بينهام تشـبه تأمـني الربيد اإللكـرتوين بمحاولـة تأمني الطريـق الرسيعة من دخـول اجلامل 
واحليوانـات إليهـا، فنحـن إمـا أن نقـوم بحاميـة الطريق ذاهتا بوضع سـياج عـىل جانبيهـا وإما أن 
نقـوم بتقييـد احليوانـات والسـيطرة عليهـا ملنعها من الوصـول إىل الطريـق. ويقابل هـذا املثال يف 

تأمـني الربيـد اإللكـرتوين اسـرتاتيجيتان مها تأمني الشـبكة أو تأمني الرسـائل نفسـها.
يف البدايـة عـادة مـا تتبـع الـرشكات االسـرتاتيجية األويل (تأمـني الشـبكة)، ويتـم ذلـك عن 
طريـق تركيـب برجميـات «جـدران النـار» وتأمـني مركـز احلاسـب تأمينـاً ماديـاً، ولكـن تقييـد 
اسـتخدام البيانـات أو الوصـول إليهـا ال يكـون فعـاالً إال عندمـا تكـون هـذه البيانـات تابعة يف 
مـكان واحـد، بينـام نجـد أن معظـم البيانـات اآلن دائمة احلركـة واالنتقـال والتبادل عـرب املدينة 
الواحـدة ومـن مدينـة إىل أخـر، بـل عـرب الكـرة األرضيـة كلهـا هـذا احلـل البسـيط املتمثل يف 

محايـة الشـبكة فقـط ليـس كافيـاً لتحقيـق األمـن وهي : 
- خصوصية الرسائل بحيث ال يتم االطالع عليها إال بواسطة املرسل إليه وحده.

. - جعل النجاح يف تعديل الرسائل أمراً مستحيالً
- أن يكون مستقبل الرسالة قادراً عىل التحقق من شخصية املرسل.

- أال يكون مرسل الرسالة قادراً عىل إنكار قيامه بإرساهلا.
للوصـول إىل هـذا املسـتو مـن األمـن للربيد اإللكـرتوين اجتهـت رشكات عديـدة إىل احلل 
الثـاين وهو تأمني الرسـائل نفسـها وليس تأمني الشـبكة (أو تقييـد احليوانات ومنعها من التسـلل 

الطريق). إىل 
ونـر أن تأمـني الربيـد اإللكـرتوين لكـي يكـون فعاالً فالبـد من املـزج بني االسـرتاتيجيتني 

. أخـذاً بمفهـوم األمـن الشـامل بحيـث يتم تأمني الشـبكة وتأمـني الرسـالة معاً
الربيد اإللكرتوين كمصدر لدليل اإلثبات:

يذهـب البعـض إىل أنـه ولئـن أمكـن اعتبـار خمرجـات وسـائل االتصـال احلديثـة مـن قبـل 
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املحـررات املكتوبـة إال أهنـا ال تعتـرب يف القاعـدة العامـة مـن األدلـة الكتابيـة ذات احلجيـة يف 
اإلثبـات. وعـىل العكـس من ذلـك فإن اصطحـاب اسـتخدام الكتابـة اإللكرتونية بوسـائل أمن 
متنـع عـدم اخرتاقهـا أو إحـداث أي تغيري يف مضموهنـا قد يربر النظـر يف اعتبارها دليـالً لإلثبات 
ممـا يعـرتف لــه حجية معينـة وذلك إذا اسـتوفت الـرشط الثاين مـن رشوط األدلـة الكتابية وهو 

التوقيـع عليهـا ممن هـو منسـوب إليه.
املطلب الثالث

الوثيقة اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين
أوالً: الوثيقة اإللكرتونية:

الفرع األول: تعريف الوثيقة اإللكرتونية: 
الوثيقـة اإللكرتونيـة : هـي جمموعـة مـن النصـوص والصـور التـي تسـتخدم عـن طريـق 

الوسـائط غـري املرئيـة - ويتـم حفظهـا عـىل أجهـزة احلاسـب اآليل وملحقاهتـا.
الفرع الثاين : مشكلة اإلثبات بالوثيقة اإللكرتونية : 

إذا كان املبـدأ هـو حريـة القـايض اجلنائـي يف تكويـن اقتناعـه مـن أي دليـل يـراه بـام يف ذلك 
األدلـة الكتابيـة، فـإن هـذه احلرية ليسـت مطلقـة بل إهنـا ختضـع ملجموعة مـن القيـود القانونية 

ئية. لقضا ا
القيود القانونية : ومنها : 

١- طـرح الدليـل يف اجللسـة : حيـث تنـص بعـض القوانني عـىل أنه حيكـم القـايض اجلنائي 
يف الدعـو حسـب العقيـدة التـي تكونـت لديـه بكامل حريتـه، ومع ذلـك ال جيوز لــه أن يبني 

حكمـه عـىل أي دليل مل يطـرح أمامه يف اجللسـة.
٢- اتباع املحاكم اجلنائية لطرق اإلثبات املقررة يف القانون اخلاص: 

مـن املقـرر قانونـاً أن املحاكـم اجلنائية ختتـص بالفصل يف املسـائل املدنيـة التي يتوقـف عليها 
الفصـل يف الدعـو اجلنائيـة وهنـاك مـواد مـن قانون اإلجـراءات يف بعـض القوانـني تنص عىل 
أن «تتبـع املحاكـم اجلنائية يف املسـائل غـري اجلنائية التـي تفصل فيها تبعـاً للدعـو اجلنائية طرق 

اإلثبـات املقـررة يف القانـون اخلاص بتلك املسـائل».
ثانياً : التوقيع اإللكرتوين : 

يمكـن يف تعريـف التوقيـع اإللكـرتوين أو الرقمـي الرتكيـز عـىل قيامـه عـىل جمموعـة مـن 
األرقـام  أو  الرمـوز  طريـق  عـن  اسـتخدامها،  يتيـح  التـي  التقنيـة  الوسـائل  أو  اإلجـراءات 
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أوالشـفرات، إخـراج عالمـة مميـزة لصاحـب الرسـالة املنقولـة إلكرتونيـاً، فالتوقيـع اإللكرتوين 
هـو إذن رقـم أو رمـز رسي أو شـفرة خاصـة مما ال يفهـم معناه إال صاحبه ومن يُكشـف لــه عن 
مفتـاح ذلـك الرتقيـم أو الرتميز أو التشـفري أو التكويـد. ونالحظ من هـذا أن التوقيع اإللكرتوين 
يسـتغني عـن أسـاليب وضـع التوقيـع التقليدي عىل مسـتند ورقـي، والتـي تقوم عىل اسـتخدام 
املتبادلـة  البيانـات  تنسـيب  يف  اإللكـرتوين  التوقيـع  اسـتخدام  أن  الواضـح  ومـن  اليـد.  حركـة 
إلكرتونيـاً إىل طرفـني يتطلـب التوصـل إىل اتفـاق بينهام بشـأن الوسـائل التي تسـتخدم يف إجراء 
التوقيـع وطـرق التحقـق من صحتـه، كام أن اختـاذ البيانـات املتبادلة بـني طرفني واملوقعـة توقيعاً 
إلكرتونيـاً دليـالً يف اإلثبـات يتطلـب، يف حالـة عـدم النـص عـىل ذلـك يف القانـون، اتفاقهام عىل 
قيـام التوقيـع اإللكـرتوين مقـام التوقيع اخلطي، وممـا يذكـر تطبيقاً ملثل هـذه االتفاقـات االتفاق 
الـذي يـربم بـني املؤسسـات املالية املصـدرة لبطاقـات االئتـامن وحامليهـا لتنظيم العالقـة بينهام، 
وطـرق إثباهتـا. ويف هـذا السـياق وجـد التوقيـع اإللكرتوين، عـن طريـق اسـتخدام رقم رسي، 
تطبيقـاً يف سـحب النقـود مـن البنوك عـن طريـق بطاقات الـرصف اآليل للنقـود املجهـزة جتهيزاً 
خاصـاً يسـمح ألصحاهبـا وحدهـم باسـتخدامها يف السـحب بإدخاهلـا، مـع الرقـم الـرسي، يف 
جهـاز الـرصف اآليل، بحيـث ال تسـتجيب اآللـة لطلب السـحب إال بعـد التحقق من شـخصية 
صاحـب البطاقـة. ويف هـذا التطبيـق حيـل الرقم الـرسي للعميـل حمـل التوقيع اخلطـي املوضوع 
عـىل طلبات السـحب الورقيـة، ويرتب عـىل صاحبه االلتزامـات التي جيعلهـا القانون آثاراً لــه. 
وكـام هـو الواضح فـإن اسـتخدام التوقيـع اإللكـرتوين، الذي يقـوم عـىل تقنيات متقدمـة تكفل 
تفـرده ورسيتـه، مصحوبـاً بإجـراءات لتأمينـه يمكـن أن يقـوم بـذات الوظائـف التـي يقـوم هبا 
التوقيـع اخلطـي مـن حيث حتديـد شـخصية صاحبـه وإقـراره ملضمـون التعامل الذي اسـتخدم 
هـذا التوقيـع يف إنجازه مادام التوقيع عبارة عن شـفرة خاصة أو رقـم رسي ال يعرفه إال صاحبه. 
ومـن الواضـح أيضاً أن إجـراءات تأمني التوقيـع اإللكرتوين جتعلـه صعب االخـرتاق أو التقليد 
بعكـس التوقيـع عـىل حمـرر ورقي الذي يسـهل تزويـره. وتـزداد مصداقيـة التوقيـع اإللكرتوين، 
خصوصـاً فيـام يتعلق بالتحقـق من نسـبته إىل صاحبه، إذا ارتبط اسـتخدامه بتدخل وسـيط حمايد 
للتصديـق عـىل توقيع صاحـب رسـالة البيانات بام يفيـد صحته، فـإذا وضع التوقيـع اإللكرتوين 
عـىل رسـالة بيانـات إلكرتونيـة وضمنـت جهـة حمايـدة صحتـه. فـإن هـذا يؤكـد صـدوره عـن 

صاحبـه وأنـه مل حيـدث تالعـب أوحتريـف أوتعديل يف الرسـالة.
املطلب الرابع

مد صالحية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات
إذا ثبـت أن التوقيـع اإللكـرتوين يمكـن أن يـؤدي وظائف التوقيـع التقليدي فهـل هذا يكفي 



إثبات جرائم تقنية املعلومات - ٢٢

٢٤٥

إلعطـاء الوثيقـة أو الدعامـة املكتوبـة عليهـا البيانـات إلكرتونياً حجيـة يف اإلثبات تعـدل حجية 
الدليـل الكتـايب الكامـل؟ تـربز يف هـذا السـياق مسـألة الشـكلية التـي يربط هبـا القانـون حجية 
التوقيـع، فنالحـظ أن القانـون وقـد ذكـر صـور التوقيـع، التـي تعتمـد عـىل حركـة اليـد، حـدد 
أسـلوباً أو شـكالً ال يتوفـر بالـرضورة يف التوقيـع اإللكرتوين الـذي يرتكب من رقم أو شـفرة مما 
ال عالقة لــه باسـم الشخص أو لقبه أو مالمح بصمتــه، فالتوقيع اإللكـــــــــرتوين ال يستويف 
إذن الشـكل الـذي تطلبـه القانـون يف التوقيــع، وهـو ما حيتمــل أن يـؤدي إىل جعــل حجيته يف 

اإلثبـات حمل شـك. 
املطلب اخلامس

موقف الفقه من اإلثبات بالربيد والتوقيع اإللكرتوين
يمكن القول بأنه يتوجه يف حجية الوثيقة اإللكرتونية قوالن: 

القول األول: 
أهنـا ال تعـد حجـة، وال يعتـد هبا يف اإلثبـات، أما لكوهنا ليسـت من وسـائل اإلثبـات وطرق 

القضـاء املحصـورة املحـددة، أو لكوهنا قابلـة للتزوير والتعديـل والنقل، واملسـح واإللغاء.
القول الثاين: 

أن الوثيقـة اإللكرتونيـة تعـدّ حجة برشوط وقيود متـى توافرت فيها اسـتمدت منها حجيتها، 
وهـذه القيـود والـرشوط كلهـا تصـب يف التأكد مـن صحـة الوثيقة ونسـبتها إىل مـن صدرت يف 

. حقه
ويف الوثيقة اإللكرتونية : يمكن النظر فيها من نواحٍ عدة : 

فينظـر إليهـا باعتبـار مـن صـدرت منـه، فهـل صـدرت ممـن عليـه احلـق فتكـون إقـراراً، أو 
صـدرت مـن كاتـب عـدل؟ فـإن كانت صـادرة ممـن عليـه احلق عىل من لــه احلـق فهـذه ال تعد 
حجـة إذا مل يثبـت أهنـا قـد أصدرهـا بأمـر الطـرف اآلخـر، مثـال ذلـك املعامـالت التـي جيرهيـا 
الـرصاف يف البنـك مثـالً إذا أجراهـا مدعياً أهنا بأمـر العميل، وليس يف الوثائـــــق مـا يثبت أمر 
العميـل بـام فيهـا، فإهنـا حينئـذٍ ال تكــــــــون حجة عـىل العميـل. أما لـو كان هلا أمـر كتايب أو 

موقـــــــــع منـه بإجـراء تلـك العمليـة، فيمكـن حينئـذٍ أن ينظـر إليها عىل أهنـا حجة.
وينظـر إىل الوثيقة بالنسـبة لإلجـراءات واالحتياطات التـي اختذت يف هـذه الوثيقة لتؤكد من 

منه. صدرت 
وأبرز ما اختذ يف ذلك الصدد من أمور إجرائية ما يأيت: 

الرقم الرسي.
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التوقيع اإللكرتوين (من طرف أو من طرفني).
برامـج احلفـظ واألرشـفة التي متنـع الدخول عـىل النسـخة وإجـراء تعديالت فيهـا، وحتافظ 

عليهـا مـن التلف.
إضافـــــــــة إىل ما يتخذ من وســـــــــائل احلاميـــــــــة والرقابــــــــة واجلزاءات يف 

حـال التالعب.
وخالصة القول: 

أنـه متـى مـا اختذت اإلجـراءات التـي تؤكد صحـة الوثيقة مما سـبق ذكـره فإنه يتوجـه القول 
بحجيتهـا، خاصـة وأن التعامـل اإللكـرتوين قد عـم التعامل به، وتـم التعارف عليـه وأصبح من 

حاجـات هذا الزمـان العامة.
وإن مـن زيـادة التوثيـق أن تكـون هنـاك جهـة ثالثـة بمثابـة ( العـدل ) سـواء كانـت جهـة 
حكوميـة أم غـري حكوميـة تـرشف عـىل حفـظ الوثائـق اإللكرتونيـة وسـالمتها مـن التعديالت 

والتدخـالت، وتضـع اإلجـراءات املناسـبة التـي تضمـن سـالمة الوثيقـة اإللكرتونيـة.

تم التلخيص بحمد اهللا تعاىل
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد

وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين.
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اإلثبـات الرقمـي
(دراسة حتليلة مقارنة)

بحث تكمييل مقدم لنيل درجة املاجستري يف السياسة الرشعية

إعـداد:
عبداهللا بن صالح اللحيدان

إشـراف:
د. عبدالرمحن السند

(١٤٣١هـ) 
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خطة البحث: 
مقدمة البحث:

فصل متهيدي: التعريف بمفردات العنوان: 
وفيه مبحثان: 

املبحث األول: تعريف اإلثبات. 
. املطلب األول: تعريف اإلثبات لغة ورشعاً

املطلب الثاين: تعريف وسائل اإلثبات
املطلب الثالث: تطور وسائل اإلثبات.

املبحث الثاين: تعريف التعامل الرقمي.
.(Digital) املطلب األول: تعريف املعلومة الرقمية

املطلب الثاين: الطبيعة القانونية للمعلومة الرقمية.
الفصل األول: رشوط وآثار صحة التعامل واإلثبات الرقمي:

وفيه ثالثة مباحث: 
املبحث األول: رشوط صحة التعامل لرقمي: 

املطلب األول: الرشوط املتعلقة بالعاقدين (طريف التعاقد).
املطلب الثاين: الرشوط املتعلقة باملعقود عليه (حمل االلتزام).

املطلب الثالث: الرشوط النظامية للتعامل الرقمي.
: املبحث الثاين: شـروط اإلثبات الرقمي فقهاً ونظاماً

املطلب األول: رشوط اإلثبات العامة يف الرشيعة.
املطلب الثاين: رشوط اإلثبات النظامية.

الفرع األول: رشوط اإلثبات العامة يف النظام.
الفرع الثاين: رشوط اإلثبات اخلاصة يف النظام.

املبحث الثالث: اآلثار النظامية والرشعية للتعامل الرقمي.
الفصل الثاين: طرق اإلثبات الرقمية وحجيتها والطعن فيها:

وفيه أربعة مباحث: 
املبحث األول: طرق اإلثبات الرقمية، وموقف الرشيعة والنظام منها. 
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املطلب األول: طرق اإلثبات العامة: 
الفرع األول: الشــهادة.

الفرع الثاين:  اليـمـني.
الفرع الثالث: رأي اخلرباء.

الفرع الرابع: اإلقــرار. 
الفرع اخلامس: الكتابة.

املطلب الثاين: طرق اإلثبات اخلاصة.
الفرع األول: التوقيع اإللكرتوين: 

الفرع الثاين: شهادة التصديق الرقمي: 
الفرع الثالث: تقنية التشفري: 

ــا لالحتجــاج  ــرشوط الواجــب توافره ــة، وال ــة املحــررات الرقمي ــاين: حجي املبحــث الث
ــا. ــة فيه باملحــرر الرقمــي، ودرجــات احلجي

املطلب األول: حجية  املحررات الرقمية.
الفرع األول: حجية املحررات الرسمية.

الفرع الثاين: حجية املحررات العادية غري الرسمية.
املطلب الثاين: درجات حجية املحررات الرقمية.

 الفــرع األول: الطريقــة التــي اســتخدمت يف إنشــاء املحــرر اإللكــرتوين أو ختزينــه أو إبالغه، 
وإمــكان التعديــل عليه.

الفرع الثاين:  الطريقة التي استخدمت يف املحافظة عىل سالمة املعلومات.
الفرع الثالث:  الطريقة التي حددت هبا شخصية املنشئ. 

املبحث الثالث: طرق الطعن باملحررات الرقمية. 
املطلب األول: الطعن بالتزوير: 

 : الفرع األول: تعريف التزوير لغة واصطالحاً
الفرع الثاين: التزوير يف املحررات الرقمية: 

الفرع الثالث: أقسام ورشوط الطعن بالتزوير يف املحررات الرقمية: 
املطلب الثاين: الطعن باإلنكار.
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. الفرع األول: تعريف اإلنكار لغة واصطالحاً
الفرع الثاين: اإلنكار يف املحررات الرقمية العرفية.

الفرع الثالث: رشوط اإلنكار يف املحررات الرقمية.
املطلب الثالث: الطعن  بعدم اكتامل الرشوط.

الفرع األول: الطعن باملحرر الرقمي بسبب عدم اكتامل الرشوط الرشعية.
الفرع الثاين: الطعن يف املحرر الرقمي بسبب عدم اكتامل الرشوط النظامية. 

الفـرع الثالـث: الطعـن يف املحـرر الرقمـي بسـبب عـدم اكتـامل الـرشوط الفنيـة للتعامل أو 
الرقمي. لإلثبـات 

املبحث الرابع: النظام الواجب التطبيق يف بعض مسائل اإلثبات الرقمي.
املطلب األول: النظام الواجب التطبيق عىل تقدير قوة الدليل يف اإلثبات الرقمي.

الفرع األول: موقف الرشيعة اإلسالمية يف تقدير قوة الدليل يف اإلثبات: 
الفــرع الثــاين: النظــام الواجــب التطبيــق عــىل تقديــر قــوة الدليــل يف اإلثبــات الرقمــي، إذا 

كان املتخاصمــني خاضعــني ألنظمــة اململكــة العربيــة الســعودية: 
الفــرع الثالــث: النظــام الواجــب التطبيــق عــىل تقديــر قــوة الدليــل يف اإلثبــات الرقمــي، إذا 

كان أحــد اخلصــوم غــري خاضــع ألنظمــة اململكــة العربيــة الســعودية: 
احلالة األوىل: إذا كان هناك اتفاق عىل نظام معني: 

احلالة الثانية: إذا مل يكن هناك اتفاق عىل نظام: 
املطلب الثاين: النظام الواجب التطبيق عىل حمل اإلثبات الرقمي والضوابط الواجب توافرها فيه.

الفرع األول: موقف الرشيعة اإلسالمية من حمل اإلثبات الرقمي. 
الفرع الثاين: النظام الواجب التطبيق عىل حمل اإلثبات الرقمي يف اململكة العربية السعودية. 

الفرع الثالث: النظام الواجب التطبيق عىل حمل اإلثبات الرقمي يف القانون املقارن. 
املطلب الثالث: النظام الواجب التطبيق يف حال كون املدعى عليه أجنبي.

الفرع األول: تسوية النزاع بالطرق غري القضائية.
الفرع الثاين: اتفاق األطراف عىل حتديد نظام معني. 

الفرع الثالث: عدم اتفاق األطراف عىل حتديد نظام. 
املطلب الرابع: تطبيقات قضائية. 
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الفصل التمهيدي
التعريف بمفردات العنوان 

املبحث األول: تعريف اإلثبات 
املطلب األول

: تعريف اإلثبات لغة ورشعاً
ــت يف  ــن يثب ــل كم ــة لعاق ــت» صف ــة «ثب ــأيت كلم ــارة ت : ت ــةً ــات) لغ ــف (اإلثب أوالً: تعري
احلــرب وتــارة تــأيت دالــة عــىل فعــل كمــن كتــب يشءً أو مجــع يشءً ليثبتــه، وهــذا املعنــى هــو 

ــا يف هــذا البــاب. املــراد هن
. : إقامة احلجة مطلقاً : تعريف (اإلثبات) اصطالحاً ثانياً

أمــا تعريــف اإلثبــات يف االصطــالح القانوين:إقامــة الدليــل أمــام القضــاء بالكيفيــة والطرق 
املحــددة قانونــاً عــىل الواقعــة القانونيــة التــي متثــل مصــدر احلــق املتنــازع عليــه.

املطلب الثاين
تعريف وسائل اإلثبات 

:  (ما يتقرب به إىل اليشء و اجلمع الوسائل ). (الوسيلة) لغة ورشعاً
ومن الناحية االصطالحية هي ما يتوصل به إىل اليشء.

ووســائل اإلثبــات:  هــي األدلــة التــي يقدمهــا اخلصــوم أمــام القضــاء عنــد نظــر اخلصومــة 
ــة  ــة معين ــات واقع ــو، أو إثب ــذه الدع ــه هل ــى علي ــع املدع ــى، أو دف ــو املدع ــات دع ؛ إلثب
ــة  ــال: «البين ــه ق ــلم أن ــه وس ــي صــىل اهللا علي ــن النب ــو. ع ــا بالفصــل يف الدع يتصــل إثباهت
عــىل املدعــي واليمــني عــىل املدعــى عليــه» ســنن الرتمــذي (٦٢٦/٣)، ط: دار إحيــاء الــرتاث 

العــريب، حتقيــق: أمحــد شــاكر، وقــد صححــه األلبــاين
املطلب الثالث

تطور وسائل اإلثبات
املتأمــل يف تاريــخ وســائل اإلثبــات جيــد تطــوراً مذهــالً عــام كانــت عليــه يف الســابق، فعــىل 
ــاً إلثباتــات كثــرية وأصبحــت  ــة فتحــت باب ســبيل املثــال ال احلــرص وســائل االتصــال احلديث

هنــاك رضورة ملحــة إىل وضــع قواعــد لالعــرتاف باإلثباتــات واملســتخرجات اإللكرتونيــة.
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املبحث الثاين: تعريف التعامل الرقمي أو اإللكرتوين 
املطلب األول

 (Digital) تعريف املعلومة الرقمية
كلمــة رقمــي تعنــي أن لــه عالقــة باألرقــام، تــؤدي األجهــزة واحلواســيب  الرقميــة عملهــا، 
بتغيــري جمموعــة مــن األرقــام إىل جمموعــة أخــر، ويرتجــم اجلهــاز أو احلاســوب كل البيانــات 

ـ ســواء كانــت أرقامــاً، أم صــوراً، أم أصواتــا، أم عالمــات، أم كلــامت ـ إىل أرقــام بداخلــه.
ويمكن أن نصف العملية الرقمية التي تتم داخل اجلهاز،  أو احلاسب بأهنا عملية: 

ــات كالنصــوص، أو الصــور، أو الصــوت، أو الضــوء، أوأي  ــزال املعلوم ــا اخت ــم فيه «يت
معلومــة أخــر إىل رمـــوز ثنائيــة، وهـــذه الرمــــوز الثنائيــة تتكــون مــن سلســلة مــن رقــم 
الصفـــر ورقــم واحــد»، فمثــالً الرقــم ٥٦ يمثــل لــه يف اللغــة الرقميــة ٠٠١١١٠٠٠، ويمكــن 
حتويــل الصــورة مثــال عــىل كوهنــا جمموعــة مــن النقــاط املتالصقــة، و لــكل نقطــة درجــة لونيــة 
ــق  ــن طري ــي األمحــر و األخــرض واألزرق، وع ــية و ه ــوان األساس ــارص األل ــن عن ــه م مكون
ترميــز درجــة لــون كل مــن املشــتقات الثالثــة يتــم متيــز تلــك النقطــة وهكــذا يتــم مــن خــالل 
ــل  ــا داخ ــل معه ــة للتعام ــون صاحل ــة ؛ لتك ــات املختلف ــل البيان ــل، ومتثي ــز نق ــرق الرتمي ط
ــزة هــي  ــني تلكــم األجه ــل ب ــة التعام ــث أن لغ ــة حي ــزة الرقمي ــذا األجه احلاســب اآليل، وك

ــة.  النظــام الرقمــي الثنائــي وتســمى لغــة اآلل
هذا بالنسبة للمعلومة الرقمية داخل احلاسب، أو داخل اجلهاز.

املطلب الثاين
الطبيعة القانونية للمعلومة الرقمية 

املعلومة الرقمية عادة ما تكون حمصورة يف ثالثة مفاهيم وهي:
١- الكتابة اإللكرتونية.
٢-املحرر اإللكرتوين. 
٣-التوقيع اإللكرتوين.

وهــذه املفاهيــم الثالثــة فتحــت آفاقــاً كبــرية للحديــث عــن طبيعتهــا وتكييفهــا القانــوين، 
واملتأمــل يف التعامــالت االلكرتونيــة جيــد أن جوهــر العالقــات التــي هلــا آثــاراً قانونيــة تــكاد 

تنحــرص يف هــذه الثــالث.
ويثــور التســاؤل هنــا حــول الكتابــة االلكرتونيــة، واملحــرر اإللكــرتوين والتوقيــع 



اإلثبـات الرقمـي  -  ٢٣

٢٥٥

التقليديــة. والكتابــة  والتوقيعــات  املحــررات  عــىل  قياســها   ومــد اإللكــرتوين 
وال زال اخلــالف قائــامً أمــام فقهــاء القانــون حــول هــذه اإلجابــة، وبغــض النظــر عــن هــذا 

التســاؤل فــإن الــذي يعنينــا هنــا هــو الطبيعــة القانونيــة للمعلومــة الرقميــة.
ــوين  ــرتاف القان ــؤدي إىل االع ــاً ي ــدأً هام ــة مب ــارة اإللكرتوني ــون التج ــع قان ــد وض وق
ــكاره؛  ــدم إن ــاذ، وع ــا لإلنف ــا وقابليته ــة وصحته ــات اإللكرتوني ــات واملعلوم ــائل البيان برس
ــيرتال  ــون األونس ــن قان ــة م ــادة اخلامس ــاء يف امل ــد ج ــاً، فق ــكالً إلكرتوني ــذت ش ــا اخت لكوهن
(ال تفقــد املعلومــات مفعوهلــا القانــوين أو صحتهــا أو قابليتهــا ملجــرد أهنــا مقدمــة يف شــكل 
رســالة بيانــات) كــام نــص هــذا القانــون أيضــاً عــىل أن كل مــن أطــراف املعاملــة اإللكرتونيــة ال 
يســتطيع أن ينكــر رســالة البيانــات ملجــرد أهنــا يف شــكل إلكــرتوين فجــاء يف املــادة الثانيــة عــرش 
مــن نفــس النظــام (يف العالقــة بــني  منشــئ رســالة البيانــات واملرســل إليــه ال يفقــد التعبــري عن 
اإلرادة أو غــريه مــن أوجــه التعبــري مفعولــه القانــوين، أو صحتــه، أو قابليتــه للتنفيــذ ملجــرد أنــه 

عــىل شــكل رســالة بيانــات).
ــة،  ــة املحــررات االلكرتوني ــدويل حلجي ــربة عــن االعــرتاف ال ــذه النصــوص مع ــت ه كان

ــات.  ــع والترصف ــات الوقائ ــة يف إثب ــه مــن حجي ــع ب ــا تتمت ومــد م
 وحينــام نتحــدث عــن الطبيعــة القانونيــة للمعلومــة الرقميــة وفــق مــا ينظــر إليهــا النظــام 
املحــيل وأقصــد بــه النظــام الســعودي نجــد أن املنظــم الســعودي قــد اعــرتف هبــذا النــوع مــن 

املعلومــات، واعتــرب هلــا حجيتهــا وأثرهــا النظامــي والقضائــي. 
ــون  ــه (يك ــا نص ــة م ــالت اإللكرتوني ــام التعام ــن نظ ــة م ــادة اخلامس ــاء يف امل ــد ج  فق
للتعامــالت والســجالت والتوقيعــات اإللكرتونيــة حجيتهــا امللزمــة، وال جيــوز نفــي صحتها أو 
قابليتهــا للتنفيــذ، وال منــع تنفيذهــا بســبب أهنــا متــت   كليــاً أو جزئيــاً  بشــكل إلكــرتوين، برشط 
أن تتــم تلــك التعامــالت والســجالت والتوقيعــات اإللكرتونيــة بحســب الــرشوط املنصــوص 

عليهــا يف هــذا النظــام ) نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة.
الفصل األول

رشوط وآثار صحة التعامل واإلثبات الرقمي
املبحث األول: رشوط صحة التعامل الرقمي

املطلب األول
الرشوط املتعلقة بالعاقدين (طريف التعاقد)
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الرشط األول: األهلية: 
واألهلية لغةً هي: (مؤنث األهيل واألهلية لألمر الصالحية له).

واألهلية يف االصطالح  تنقسم إىل قسمني: 
أهليــة وجــوب: وهــي صالحيــة اإلنســان لوجــوب احلقــوق املرشوعــة لــه  وعليــه، . ١

أي صالحيــة اإلنســان ألن تثبــت لــه حقوقــه قبــل غــريه كصالحيتــه النتقــال ملكيــة ما يشــرتيه 
وليــه، واســتحقاقه قيمــة املتلفــات مــن أموالــه عــىل مــن أتلفهــا، ومناطها الصفــة اإلنســانية وال 
عالقــة هلــا بالســن والعقــل والرشــد بــل كل إنســان يف أي طــور كان حتــى اجلنــني واملجنــون 
ــة الوجــوب، ولكنهــا تكــون كاملــة أو ناقصــة عــىل اختــالف يف مراتبهــا  يعتــرب متمتعــاً بأهلي

كــام بينهــا الفقهــاء.
ــه . ٢ ــد ب ــه يعت ــه عــىل وج ــل من ــان لصــدور الفع ــة اإلنس ــي صالحي ــة األداء: وه أهلي

ــه األداء يف اصطــالح  ــت أهلي ــد عرف ــل. وق ــز والعق ــو التميي ــة األداء ه ــاط أهلي ــا، ومن رشع
القانونيــني بأهنــا: صالحيــة الشــخص ملبــارشة ترصفاتــه القانونيــة بنفســه، والتــرصف القانــوين 
هــو اجتــاه إرادة الشــخص إىل إحــداث أثــر قانــوين معــني كالبيــع واإلجــارة والوصيــة وغريهــا. 
ويشــرتط يف التعامــل اإللكــرتوين أو الرقمــي الــذي ترتتــب عليــه حقــوق والتزامــات أن تتوفــر 
يف الطرفــني أهليــة أداء، وتكــون الترصفــات التــي تعقــد بينهــم صــادرة ممــن يعتــد بقولــه وفعله 

عــىل وجــه رشعــي. 
الرشط الثاين: الوالية: 

والوالية يف اللغة هي: كل من ويل أمرا أو قام به.
ويف االصطالح: تنفيذ القول عىل الغري شاء الغري، أو أبى. 

. أمــا الواليــة فهــي  وأهليــة األداء رشط إلبــرام التعامــل، فــإن مل تتوافــر كان التعامــل باطــالً
رشط لنفــاذ التعامــل، وترتــب اآلثــار الرشعيــة عليــه. وهــي ال تثبــت إال لكامــل أهليــة األداء. 
ــة  ــة األداء: صالحي ــه عــىل نفســه وال عــىل غريه.وأهلي ــة ل ــة األداء فــال والي ــا ناقــص أهلي أم

الشــخص ملبــارشة التعامــالت والعقــود. 
والوالية: صالحية الشخص إلنفاذ التعامالت والعقود.

املطلب الثاين
الرشوط املتعلقة باملعقود عليه (حمل اإللتزام)

الفرع األول: تعريف املعقود عليه عند الفقهاء: 
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هــو مــا يثبــت فيــه أثــر العقــد وأحكامــه، كــام أنــه هــو املقصــود مــن العقــد وغايتــه، وقــد 
يكــون عينــاً ماليــة كاملبيــع واملرهــون واملوهــوب، وقــد يكــون عينــاً غــري ماليــة كاملــرأة يف عقــد 

الــزواج. ...
الفرع الثاين: تعريف املعقود عليه عند القانونيني: 

يذكــر فقهــاء القانــون املعقــود عليــه حتــت مبحــث مصــادر االلتــزام ويســمونه بــــــ (حمــل 
االلتــزام) 

الفرع الثالث: رشوط املعقود عليه: 
وجود املحل: أ. 

فــال بــد أن يكــون الــيشء املتعاقــد عليــه موجــوداً حــني التعاقــد، وال يصــح التعاقــد عــىل 
يشء غــري موجــود فقــد رو حكيــم بــن حــزام ريض اهللا عنــه عــن النبــي صــىل اهللا عليه وســلم 
أنــه قــال حينــام ســأله حكيــم عــن الرجــل يأتيــه يســأله بيــع مــا ليــس عنــده فقــال لــه النبــي 
صــىل اهللا عليــه وســلم «ال تبــع مــا ليــس عنــدك» ســنن النســائي (٧ / ٢٨٩)، ، وقــد صححــه 
األلبــاين رمحــه اهللا، ط: مكتبــة املطبوعــات اإلســالمية، والــيشء الغــري موجــود ينقســم إىل عــدة 

أقســام: 
غري املوجود لعدمه: كالتعاقد عىل الزرع قبل صالحه. . ١
غــري املوجــود الحتــامل عدمــه: مثــل التعاقــد عــىل مــا يف بطــن الناقــة،  فقــد تلــده ميتــاً، . ٢

. ومثلــه التعاقــد عــىل اللبــن يف الــرضع، فإنــه ال جيــوز ؛ الحتــامل كونــه انتفاخــاً
غــري املوجــود هلالكــه: كالتعاقــد مــع طبيــب لعــالج ميــت، وقــد يكــون اهلــالك قانونيــاً . ٣

كبيــع أرض نزعــت ملكيتهــا للمصلحــة العامــة.
أن يكون املعقود عليه مرشوعاً ،وقابالً لألثر املرتتب عليه: ب. 

ورشط املرشوعيــة تتفــق فيــه األنظمــة مــع الرشيعــة اإلســالمية، وقــد تكلــم فقهــاء الرشيعة 
اإلســالمية وفقهــاء القانــون عــن الــرشوط التــي جيــب أن تتوفــر يف املعقــود عليــه، ويمكــن أن 

نجملهــا يف اآليت: 
١ .. جيب أن يكون املعقود عليه ماالً متقوماً
أن يكون املعقود عليه من األمور التي يمكن تسليمها.. ٢
أن يكــون املعقــود عليــه معلومــاً لــد الطرفــني علــامً يزيــل الغــرر املتوقــع حصولــه بــني . ٣

الطرفــني، ففــي حديــث أيب هريــرة ريض اهللا عنــه أن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم هنــى عن 
بيــع احلصــاة، وعــن بيــع الغــرر صحيــح مســلم (٣/٥)، دار اجليــل، دار األفــاق اجلديــدة.



ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد الثاين

٢٥٨

املطلب الثالث
الرشوط النظامية للتعامل الرقمي

الرضا يف التعامل الرقمي: 
ال شــك باعتبــار الرضــا رشطــاً يف التعامــالت التــي حتــدث بــني النــاس، وقــد يلغــى العقــد 
أو التعامــل إذا كان هنــاك إكــراه عــىل أحــد الطرفــني، وقــد عرفــه فقهــاء الرشيعــة بأنــه: قصــد 
ــر  ــق إرادتــني عــىل إحــداث أث ــه: تواف ــون بأن ــراه، ويعــرف يف القان الفعــل دون أن يشــوبه إك

قانــوين.
ويف حديــث أنــس بــن مالــك ريض اهللا عنــه أن النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم قــال: «ال حيــل 

مــال امــرئ مســلم إال بطيــب نفســه» ســنن الدارقطنــي (٣ / ٢٦ )، ط: دار املعرفــة.
وقــد جــاء يف النظــام مــا يشــهد عــىل اعتبــار الرضــا يف املعامــالت اإللكرتونيــة، فقــد نــص 
ــه،  ــرتوين دون موافقت ــل اإللك ــخص بالتعام ــام أي ش ــذا النظ ــزم ه ــىل اآليت (ال يل ــم ع املنظ
ــالت  ــام التعام ــن نظ ــة م ــادة الثامن ــة) امل ــة أو ضمني ــة رصحي ــذه املوافق ــون ه ــن أن تك ويمك

ــة اإللكرتوني
وتعبــري املنظــم هنــا (ال يلــزم هــذا النظــام أي شــخص بالتعامــل اإللكــرتوين دون موافقتــه) 
ــاك رضــا يف  ــن هن ــو مل يك ــه ل ــة ألن ــره رصاح ــرشط الرضــا وإن مل يذك ــاره ل ــىل اعتب ــدل ع ي
التعامــل اإللكــرتوين كان هنــاك إكــراه، واإلكــراه إذا وقــع وحتققــت رشوطــه يرفــع كثــرياً مــن 

األحــكام التكليفيــة فضــالً عــن األعبــاء القانونيــة.
ويبقى هنا تساؤل، وهو:

مــا طبيعــة العقــود اإللكرتونيــة هــل هــي عقــود رضائيــة أو أهنــا تعتــرب مــن قبيــل عقــود 
اإلذعــان؟

اختلف فقهاء القانون يف هذه املسألة إىل رأيني: 
ــذا ذهــب املــرشع املــرصي انظــر  ــرأي وإىل ه ــذا ال ــر أصحــاب ه ــرأي األول: ي ـــــ ال
مــرشوع قانــون التجــارة اإللكرتونيــة املــرصي املــادة ١٨  أن العقــود اإللكرتونيــة هــي شــكل 
مــن أشــكال عقــود اإلذعــان، فالــرشوط التــي يمليهــا البائــع، والتــي عــادة مــا تكــون يف املوقع 
ــرشوط،  ــذه ال ــق عــىل ه ــتفيد أو املشــرتي إال أن يواف ــام املس ــس أم ــتامرة ولي عــىل شــكل اس
وليــس لــه أن يناقــش أو يفــاوض ، وهنــا يظهــر ضعــف املشــرتي أمــام الــرشوط التــي أمالهــا 

عليــه البائــع، وليــس لــه خيــار إال أن يذعــن هلــذه اإلمــالءات. 
ـــــ الــرأي الثــاين: يــر أصحــاب هــذا الــرأي أن العقــود اإللكرتونيــة تعتــرب مــن قبيــل 
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العقــود الرضائيــة ؛ ألن البائــع قــد أعلــن رشوطــه، واملشــرتي قــد قبــل البيــع هبــذه الــرشوط، 
فقبــول املشــرتي ينفــي وجــه اإلذعــان، إال أن أصحــاب هــذا الــرأي يســتثنون بعــض العقــود، 
كالعقــود املربمــة إلكرتونيــاً للحصــول عــىل اخلدمــات الرضوريــة كاملــاء والكهربــاء واهلاتــف ؛ 
ألن هــذه العقــود تــكاد تكــون حمتكــرة عــىل بعــض اجلهــات، وهــي مــن احلاجــات الرضوريــة 

فيلجــأ إليهــا املســتفيد وهــو مذعــن لــرشوط تلــك اجلهــة. 
الرتجيح بني الرأيني: 

ــا  ــة وليســت كله ــود رضائي ــا عق ــا فليســت كله ــة ختتلــف عــن بعضه ــود اإللكرتوني العق
ــل  ــام أر أن ج ــكل ع ــن بش ــاً، ولك ــا مجيع ــم عليه ــم احلك ــب تعمي ــان، ويصع ــود إذع عق
ــة  ــود رضائي ــا عق ــىل أهن ــف ع ــت تصن ــبكة اإلنرتن ــىل ش ــودة ع ــة املوج ــود اإللكرتوني العق

ــة:  ــباب التالي لألس
ــن يرغــب يف إجــراء . ١ ــيل نصــه (جيــوز مل ــا ي ــة م جــاء يف نظــام التعامــالت اإللكرتوني

ــات  ــالت والتوقيع ــول التعام ــه لقب ــة ب ــة خاص ــاً إضافي ــع رشوط ــرتوين أن يض ــل إلك تعام
اإللكرتونيــة، عــىل أالّ تتعــارض تلــك الــرشوط مــع أحــكام هــذا النظــام) املــادة الرابعــة مــن 
نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة، وهــذه املــادة تفيــد أن للبائــع مطلــق احلريــة يف إمــالء الــرشوط 
ــذا  ــزم ه ــادة ((ال يل ــام، وجــاء يف نفــس امل ــة والنظ ــع أحــكام الرشيع ــارض م عــىل أن ال تتع
ــزم  ــه)) فاملتعامــل أو املشــرتي غــري مل النظــام أي شــخص بالتعامــل اإللكــرتوين دون موافقت
ــدل عــىل  ــد ي ــه يف العق ــد، ودخول ــذا العق ــزام هب ــار يف االلت ــه اخلي ــة ول ــد يف البداي ــذا العق هب
رضــاه وموافقتــه لبنــود العقــد، فــال وجــه للقــول بــأن العقــد عقــد إذعــان، فدخولــه خمتــاراً 

ــرة العقــود واملنتجــات  دليــل عــىل الرضــا ال عــىل اإلذعــان، خاصــة مــع كث
إن املتأمــل يف األنظمــة املقارنــة والتــي عنيــت بتنظيــم املعامــالت اإللكرتونيــة ال جيــد . ٢

أهنــا نصــت عــىل اعتبــار العقــود اإللكرتونيــة مــن عقــود اإلذعــان، وكذلــك نجــد أهنــا فتحــت 
املجــال أمــام املتعاملــني إلضافــة رشوط تتعلــق بمصلحــة العقــد.

كذلــك فــإن املتأمــل يف واقــع العقــود املربمــة عــىل الشــبكة العنكبوتيــة ال جيــد رشوط . ٣
عقــد اإلذعــان منطبقــة عليهــا، ورشوط عقــد اإلذعــان هــي كاآليت: 

جيــب أن يتعلــق العقــد لكــي يوصــف بأنــه عقــد إذعــان بســلع ومرافــق وخدمــات أ. 
تعتــرب رضوريــة ال غنــى عنهــا، وهــذا مــا يــكاد ينعــدم يف العقــود اإللكرتونيــة، فأغلــب أنــواع 

العقــود تكــون عــىل ســلع وأمــور تصنــف أهنــا مــن الكامليــات.
ــاً، ب.  ــاً أو فعلي ــكاراً قانوني ــة احت ــلعة أو اخلدم ــراً للس ــادة حمتك ــون ع ــب يك أن املوج

وهــذا غــري منطبــق عــىل العقــود اإللكرتونيــة بــل إن هنــاك كــم هائــل مــن الســلع واخلدمــات 
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ــة.  املعروضــة عــىل الشــبكة العنكبوتي
ــه ت.  ــة بــرشوط موحــدة يشــرتطها املوجــب ملصلحت ــاس كاف أن اإلجيــاب يوجــه إىل الن

ــاً، وهــذا منطبــق عــىل العقــد اإللكــرتوين.  ويبقــى ســارياً ملــدة غــري حمــددة غالب
يقتــرص دور الطــرف اآلخــر عــىل قبــول أو عــدم قبــول هــذه الــرشوط، واملتأمــل يف ث. 

العقــود اإللكرتونيــة جيــد أن هنــاك جمــاالً للتفــاوض بــني املتعاقديــن فيســتطيع املســتهلك أن 
ــد اإللكــرتوين. ــق االتصــال أو اإلرســال بواســطة الربي ــا عــن طري ــع إم يفــاوض البائ

اشــرتط املنظــم رشطــاً خاصــاً يف قبــول التعامــل اإللكــرتوين إذا كان أحــد األطــراف . ٤
ــة  ــة اجلهــة احلكومي ــه جيــب أن تكــون موافق ــة، فقــد رصح املنظــم بأن ــة جهــة حكومي املتعامل
عــىل قبــول التعامــل اإللكــرتوين موافقــة رصحيــة وال تكفــي املوافقــة الضمنيــة، فقــد جــاء يف 
املــادة الرابعــة مــن نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة (جيــب أن تكــون موافقــة اجلهــة احلكوميــة 
عــىل التعامــل اإللكــرتوين رصحيــة، مــع مراعــاة مــا حتــدده اجلهــة احلكوميــة مــن اشــرتاطات 

للتعامــل اإللكــرتوين).
ــد كان . ٥ ــة، فق ــكلية والتقني ــرشوط الش ــة ال ــة اإللكرتوني ــرر أو املعامل ــتيفاء املح اس

للمعامــالت اإللكرتونيــة أثــر كبــري عىل نمــو احلركــة االقتصاديــة للمجتمعــات البرشيــة، وكان 
هلــا أيضــاً أثــر ســلبي مــن ناحيــة أخــر، فقــد فتــح البــاب أمــام قراصنــة اإلنرتنــت لرسقــة 
ــد يكــون مــن  ــدول رشوطــاً ق ــد فرضــت ال ــق، إذا وألجــل هــذا فق ــر الوثائ ــوال وتزوي األم

ــة. ــات القرصن ــل مــن عملي شــأهنا أن تقل
ــات ولذلــك فقــد فــرض رشوطــاً  ــة عــن هــذه العلمي ومل يكــن املنظــم الســعودي يف غفل

ــاً عــىل التعامــل الرقمــي. ــة مــن شــأهنا أن تضفــي أمان شــكلية وتقني
املبحث الثاين: رشوط اإلثبات الرقمي فقهاً ونظاماً

املطلب األول 
رشوط اإلثبات يف الفقه

١ .. أن يكون حمل اإلثبات معلوماً
٢ ..  أن يكون حمل اإلثبات أو الواقعة املراد إثباهتا جائز أو جائزة رشعاً
أن حيصل نزاع عىل الواقعة أو حمل اإلثبات املتنازع فيه.. ٣
٤ ..أن يكون حمل اإلثبات أو اليشء املراد إثباته مؤثراً يف الدعو
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املطلب الثاين 
رشوط اإلثبات الرقمي نظاماً 

ــة أصــالً  ــادة األوىل مــن نظــام التعامــالت اإللكرتوني (يعــد الســجل اإللكــرتوين انظــر امل
ــن  ــه م ــواردة في ــات ال ــالمة املعلوم ــد س ــة تؤك ــائل ورشوط فني ــتخدم وس ــا تس ــه عندم بذات
ــرض  ــمح بع ــرتوين، وتس ــجل إلك ــه س ــىل أن ــي ع ــكله النهائ ــه بش ــئ في ــذي أنش ــت ال الوق
املعلومــات املطلــوب تقديمهــا متــى طُلــب ذلــك. وحتــدد الالئحــة الوســائل والــرشوط الفنيــة 

ــة). املطلوب
ــه، وهــذه قاعــدة  ــد جعلــت الســجل اإللكــرتوين أصــالً بذات ــادة مــن النظــام ق  فهــذه امل
مهمــة يف اإلثبــات الرقمــي أو اإللكــرتوين، فاملعلومــة الرقميــة ســواء كانــت عــىل شــكل ســجل 
إلكــرتوين أو توقيــع إلكــرتوين أو غريهــا مــن األشــكال اإللكرتونيــة احلديثــة إذا هــي اســتوفت 
رشوطهــا الفنيــة يف التعامــل، فإنــه يف هــذه احلالــة ال يعتــرب هنــاك ثمــة فــرق بينهــا وبــني املحــرر 
ــإن  ــاً ف ــة. وعموم ــات حــق أو واقع ــه إلثب ــوم بذات ــة، فكالمهــا أصــل يق ــة التقليدي أو  الوثيق
املحــرر الرقمــي لــه حــاالت، إمــا أن يكــون دليــالً يف اإلثبــات، وإمــا أن يكــون قرينــة، ولــكل 
منهــا أحــكام ورشوط، ونبــدأ أوالً بــرشوط كــون املحــرر الرقمــي أو املعلومــة الرقميــة حجــة 

بشــكل عــام يف اإلثبــات:
١ .. أن يكون املحرر الكتايب اإللكرتوين مقروءاً
ثبات املحرر اإللكرتوين واستمراريته.. ٢

أما عن رشوط كون املحرر الرقمي دليالً كامالً يف اإلثبات : 
ــواردة يف . ١ ــات ال ــالمة املعلوم ــد س ــة تؤك ــة رشوط فني ــة الرقمي ــتخدمت يف املعامل إذا اس

ــى  ــا مت ــي وأمكــن عرضه ــة مــن حيــث وقــت إنشــائها بالشــكل النهائ ــة الرقمي املعلوم
ــج لذلــك.  احتي

إمكانية االحتفاظ باملحرر اإللكرتوين يف شكله األصيل املتفق عليه.. ٢
ــات تســلم أو تســليم املحــرر . ٣ ــا بــني الطرفــني إلثب ــة متفــق عليه ــاك طريق إذا كانــت هن

ــام  ــاح املنظــم جمــاالً أم ــد أت ــات، وق ــالً يف اإلثب ــرب دلي ــة تعت ــه يف هــذه احلال الرقمــي فإن
ــل اإللكــرتوين.  ــا التعام ــم فيه ــاق عــىل رشوط يت األطــراف لالتف

إذا وجــد التوقيــع اإللكــرتوين يف املعاملــة الرقميــة، فإنــه يف هــذه احلالــة يعتــرب دليــالً يف . ٤
اإلثبــات، وال تقــوم حجيــة التوقيــع اإللكــرتوين إال إذا توفــرت فيــه الــرشوط اآلتيــة: 

١-أن يكــون التوقيــع مرتبطــاً بشــهادة تصديــق رقمــي صــادرة مــن مقــدم خدمــات تصديق 
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مرخــص لــه مــن قبــل اهليئــة، أو بشــهادة تصديــق رقمــي معتمــدة مــن املركز.
٢- أن تكون شهادة التصديق املرتبطة بالتوقيع نافذة املفعول وقت إجراء التوقيع.
٣- احلفاظ عىل سالمة بيانات هوية املوقع، وتوافقها مع شهادة التصديق الرقمي.

ــع، فيشــرتط  ــد املوق ــة ل ــات إلكرتوني ــة بيان ــع منظوم ــع باالشــرتاك م ــم التوقي ٤- إذا ت
ــات  ــة البيان ــع اإللكــرتوين، ومنظوم ــة التوقي ــني منظوم ــي ب ــي والفن ــاط املنطق ســالمة االرتب
اإللكرتونيــة، ومــن ثــم خلومهــا مــن العيــوب الفنيــة التــي قــد تؤثــر يف صحــة انعقــاد التوقيــع 

وإرســاله.
املبحث الثالث: اآلثار الرشعية والنظامية للتعامل الرقمي

الفرع األول: اآلثار الرشعية للتعامل الرقمي: 
ــف  ــرتوين، جيــب أن نق ــي أو اإللك ــل الرقم ــة للتعام ــار الرشعي ــن اآلث ــث ع ــل احلدي  قب
عــىل نوعيــة هــذا التعامــل وبمعنــى آخــر، التعامــل الرقمــي يأخــذ عــدة أشــكال فقــد ذكرنــا 
ــم اختزاهلــا وحفظهــا يف اجلهــاز ســواءً كانــت  ــة بأهنــا معلومــة يت يف تعريــف املعلومــة الرقمي
ــا إىل  ــاهلا أو نقله ــم إرس ــة ) ويت ــوز ثنائي ــي (رم ــكل رقم ــىل ش ــاً ع ــاً أو نص ــورةً أو صوت ص
ــدوره يقــوم  الطــرف اآلخــر  عــن طريــق حمــول البيانــات املــودم  Fax Modem، والــذي ب

ــة:  ــار كل طريق ــىل آث ــنقف ع ــة، وس ــبكة العنكبوتي ــاهلا إىل الش بإرس
أوالً: التعامل الرقمي عن طريق الكتابة: 

الكتابة الرقمية ال تكاد خترج عن احلاالت اآلتية: 
- أن تكــون الكتابــة الرقميــة كتابــة مبــارشة بــني الطرفــني، وهــذا النــوع مــن الكتابــة إمــا 
أن يكــون عــن طريــق برامــج كاملاســنجر وغــرف املحادثــة، أو عــن طريــق أجهــزة الكرتونيــة 

رقميــة مثــل البــالك بــريي وغــريه. 
ــة املبــارشة التــي تكــون عــن طريــق الربامــج، فهــذه هلــا  أمــا الطريقــة األوىل وهــي الكتاب

ــه .  ــه والتزامات ــة، ويعتــرب الشــخص مســئوالً عــن ترصفات آثارهــا الرشعي
ــخص،  ــل ش ــد ينتح ــه ق ــي أن ــة وه ــذه الطريق ــىل ه ــرد ع ــكال ي ــة إش ــاك ثم  إال أن هن
أوخيــرتق اســم شــخص آخــر ويتــرصف باســمه. وال تفقــد الكتابــة الرقميــة قوهتــا يف إثبــات 
ــة يف  ــة التقليدي ــوة الكتاب ــاء جممعــني عــىل ق ــا مــن إشــكال، فالفقه ــرد عليه ــا ي االلتزامــات مل
ــة  ــر وغــريه، فاألصــل  يف الكتاب ــا إشــكاالت كالتزوي ــرد عليه ــه ي ــع أن ــات م ــات االلتزام إثب
ــذه  ــتخدام ه ــد اس ــت العكــس. وعن ــامل يثب ــه م ــن ترصفات ــئول ع ــة أن الشــخص مس الرقمي

ــاة اآليت:  ــن مراع ــد م ــال ب ــة ف ــا الرشعي ــق آثاره ــة ولكــي تتحق الطريق
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معرفــة مــا إذا كان هنــاك اتفــاق مســبق بــني الطرفــني عــىل اســتخدام هــذا الربنامــج أو أ. 
هــذه الطريقــة يف التعامــل، فهنــا يثبــت االلتــزام مبــارشة.

معرفــة مــا إذا كان هنــاك رمــوز رسيــة يســتخدمها الشــخص بحيــث يتوجــب إدخاهلــا ب. 
قبــل البــدء. 

ــلعة أو ت.  ــا بمــن يصــف س ــل هل ــذا يمث ــارشة، وه ــة غــري مب ــة الرقمي أن تكــون الكتاب
ــاً،  فيدخــل  ــا منتج ــرض فيه ــة يع ــالة بريدي ــني، أو يرســل رس ــع مع ــىل موق ــد ع ــب عق يكت
الطــرف اآلخــر، ويقــرأ مــا كتــب ومــن ثــم لــه اخليــار يف املوافقــة عــىل بنــود العقــد أو رفضــه، 

ــا بحكــم الغائبــني. ويكــون الطرفــني فيه
: التعامل الرقمي عن طريق الصوت:  ثانياً

التعامــل عــن طريــق الصــوت، بحيــث يســمع الطرفــان بعضهــام بعضــاً إمــا بشــكل مبــارش 
ــق  ــن طري ــه ع ــام صاحب ــمع كل منه ــام بوضــوح، ويس ــكالم بينه ــل ال ــارش، وينتق ــري مب أو غ
ــزام ويكــون للتعامــل الرقمــي  ــة يثبــت االلت ــه يف هــذه احلال ــة، فإن برامــج أو غــرف للمحادث

آثــره الرشعــي.
: التعامل الرقمي عن طريق الفيديو:  ثالثاً

وهــذه الطريقــة تعتــرب مــن أكثــر الطــرق تطــوراً، وأكثــر الطــرق أمانــاً، فيســتطيع الشــخص 
أن يتأكــد مــن هويــة الشــخص املتعامــل معــه بشــكل مبــارش،  ويســتطيع أن يعايــن الســلعة أو 

املنتــج، ويدخــل مبــارشة يف املــزادات العامليــة. 
الفرع الثاين: اآلثار النظامية للتعامل الرقمي: 

أوالً النظام الدويل ومد اعرتافه بآثار التعامل اإللكرتوين: 
ــة  ــه جلن ــة ،والــذي اعتمدت ١- قانــون األونيســرتال النموذجــي بشــأن التجــارة اإللكرتوني
ــه: ال تفقــد املعلومــات مفعوهلــا  ــدويل، والــذي جــاء في ــون التجــاري ال األمــم املتحــدة للقان
القانــوين أو صحتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ ملجــرد أهنــا يف شــكل رســالة بيانــات املــادة اخلامســة 

ــة. مــن نظــام األونيســرتال النموذجــي للتجــارة اإللكرتوني
وقــد جــاء يف نفــس النظــام مــا يســاوي املحــرر الرقمــي أو اإللكــرتوين باملحــررات التــي 
تكــون عــىل األوراق التقليديــة بــام يــيل نصــه: (عندمــا يشــرتط القانــون أن تكــون املعلومــات 
ــواردة  ــة، تســتويف رســالة البيانــات ذلــك الــرشط إذا تيــرس اإلطــالع عــىل البيانــات ال مكتوب
ــادة السادســة مــن نظــام األونيســرتال  ــه) امل فيهــا عــىل نحــو يتيــح اســتخدامها بالرجــوع إلي

ــة. النموذجــي للتجــارة اإللكرتوني
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ــون  ــع قان ــرتوين م ــرر اإللك ــره للمح ــق يف تقري ــد اتف ــيس ق ــن الفرن ــإن املقن ــك ف وكذل
ــريه،  ــات وغ ــادي يف اإلثب ــرر الع ــاوياً للمح ــرتوين مس ــرر اإللك ــل املح ــتريال، فجع األونس
فقــد نــص املقنــن الفرنــيس عــىل اآليت: ((يكــون للكتابــة عــىل دعامــة إلكرتونيــة نفــس القــوة 
ــالت  ــيس للمعام ــون الفرن ــن القان ــة م ــادة الثالث ــىل ورق)) امل ــة ع ــي للكتاب ــات الت يف اإلثب
اإللكرتونيــة. أمــا املنظــم املــرصي فقــد منــح املحــررات اإللكرتونيــة حجيــة ال ختتلــف عــن 
ــررات  ــة وللمح ــة اإللكرتوني ــىل اآليت: ((للكتاب ــص ع ــد ن ــة، فق ــررات العرفي ــة املح حجي
اإللكرتونيــة، يف نطــاق املعامــالت املدنيــة والتجاريــة واإلداريــة ذات احلجيــة املقــررة للكتابــة 
واملحــررات الرســمية والعرفيــة، يف أحــكام قانــون اإلثبــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة)) املادة 
اخلامســة عــرش مــن قانــون التوقيــع اإللكــرتوين املــرصي. أمــا عــىل الصعيــد املحــيل فــإن نظــام 
التعامــالت اإللكرتونيــة مل خيتلــف عــن األنظمــة األخــر يف تقررهيــا للمحــررات اإللكرتونية، 
فقــد عقــد فصــالً تكلــم فيــه عــن اآلثــار الرشعيــة والنظاميــة للتعامــل اإللكــرتوين نــص فيــه 
عــىل اآليت: ((يكــون للتعامــالت والســجالت والتوقيعــات اإللكرتونيــة حجيتهــا امللزمــة، وال 
 - جيــوز نفــي صحتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ، وال منــع تنفيذهــا بســبب أهنــا متــت -كليــاً أو جزئيــاً
ــة  ــم تلــك التعامــالت والســجالت والتوقيعــات اإللكرتوني ــرشط أن تت بشــكل إلكــرتوين، ب
بحســب الــرشوط املنصــوص عليهــا يف هــذا النظــام)) املــادة اخلامســة مــن نظــام التعامــالت 

ــة. اإللكرتوني
الفصل الثاين

طرق اإلثبات الرقمية وحجيتها والطعن فيها
املبحث األول: طرق اإلثبات الرقمية 

املطلب األول
طرق اإلثبات العامة

الفرع األول: الشهادة:
تطبيقات الشهادة كطريقة لإلثبات يف املعامالت الرقمية: 

ــا يف  ــاىل إليه ــدنا اهللا تع ــيلة أرش ــي وس ــات وه ــائل اإلثب ــو وس ــن أق ــهادة م ــرب الش تعت
إثبــات احلقــوق وإقامــة احلــدود، ولذلــك فقــد اهتــم فقهــاء الرشيعــة والقانــون بالشــهادة ومــا 

يتعلــق بأحــكام الشــهود. 
استخدام الشهادة كوسيلة من وسائل اإلثبات فهذا ممكن بإحد الطرق اآلتية: 
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شــهادة التصديــق الرقمــي، فمصــدر الشــهادة يعترب شــاهداً عــىل التعامــل اإللكرتوين، . ١
ألنــه يطلــع عــىل مضمــون التعامــل، وقــد راعــى النظــام يف مســألة إصــدار الشــهادة 
اإللكرتونيــة أن يكــون املصــدر ذو كفــاءة فنيــة وعلميــة متكنــه مــن ممارســة اإلصــدار بشــكل 
يبعــث األمــان أمــام عمالئــه، ومل يــراع النظــام مســألة شــخصية املصــدر مــن حيــث العدالــة 
والديانــة، وجــل الــرشوط التــي جيــب توفرهــا أمــام الشــخص الــذي طلــب إصــدار ترخيــص 
ملزاولــة إصــدار شــهادات التصديــق الرقمــي هــي رشوط فنيــة وعلميــة، فقــد نصــت الالئحــة 
التنفيذيــة لنظــام التعامــالت اإللكرتونيــة بأنــه جيــب أن يتوفــر لــد الشــخص املــامرس إصدار 
ــق  ــهادات التصدي ــة لش ــة ومنظوم ــات إلكرتوني ــة بيان ــي (منظوم ــق الرقم ــهادات التصدي ش
الرقمــي وللتواقيــع اإللكرتونيــة، ضمــن بيئــة عمــل فنيــة قياســية ال تقــل عــن املســتو األمنــي 
للمعايــري املحــددة مــن املركــز، حســبام يــرد يف سياســة الشــهادة الرقميــة وإجــراءات التصديــق 
الرقمــي) انظــر املــادة اخلامســة عــرشة مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام التعامــالت اإللكرتونيــة. 

ــد . ٢ ــل، والنظــام ق ــرب الوســيط يف التعامــل الرقمــي شــاهداً عــىل التعام الوســيط: يعت
أتــاح لــه أن ينشــىء ســجالً إلكرتونيــاً ومعنــى ذلــك أنــه مطلــع عــىل تفاصيــل التعامــل فقــد 
جــاء يف الالئحــة التنفيذيــة لنظــام التعامــالت اإللكرتونيــة (جيــوز ملنشــئ الســجل اإللكــرتوين 
االســتعانة فنيــاً بمــن يــراه مــن الوســطاء إلنشــاء ســجل أو إرســاله، أو إنشــائه وإرســاله معــاً، 
ــول  ــة، ومســألة قب ــن الالئحــة التنفيذي ــادة الســابعة م ــئاً للســجل) امل ــدُ الوســيط منش وال يع

شــهادته مســألة راجعــة إىل القــايض
الفرع الثاين: اليمني:

تطبيقات اليمني كوسيلة يف اإلثبات يف املعامالت الرقمية:
إن املعامــالت الرقميــة ينطبــق عليهــا مــا ينطبــق عــىل غريهــا مــن التعامــالت، فــال يســتبعد 
وقــوع نــزاع يف املعامــالت الرقميــة، خاصــة مــع ظهــور عــدد كبــري مــن قراصنــة اإلنرتنــت يف 
خمتلــف دول العــامل، وقــد يصعــب أحيانــاً تقديــم البينــة يف بعــض أنــواع املعامــالت الرقميــة، 
وهنــاك صعوبــات وحتديــات يف قضيــة اإلثبــات الرقمــي، لذلــك فــإن اليمــني ســتلعب دوراً 
ــإن اليمــني إذا  ــاً ف ــول أحــد اخلصــوم، وعموم ــح ق ــايض يف ترجي ــة الق ــن قناع ــد م ــامً يزي مه

توجهــت يف النــزاع الرقمــي فإهنــا ال ختلــو مــن حالتــني: 
أن تكون هي الدليل الوحيد املقدم من قبل اخلصم.. ١
 رأي اخلــرباء يف النــزاع: فقبــل أن حيلــف الشــخص ال بــد للقــايض أن يتأكــد مــن أهــل . ٢

اخلــربة بأنــه ال يوجــد دليــل إال اليمــني. 
ــة . ٣ ــري األدل ــالً آخــر غ ــون اليمــني دلي ــة: أي أن تك ــة املقدم ــن األدل ــن ضم ــون م أن تك
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ــة.  الرقمي
الفرع الثالث: رأي اخلرباء. 

تطبيقات اخلربة كوسيلة يف اإلثبات يف املعامالت الرقمية:
دور اخلبري يف إثبات معاملة رقمية وقع عليها نزاع يف اآليت: 

ــن . ١ ــم التواصــل ع ــي ت ــة الت ــزة اإللكرتوني ــىل األجه ــالع ع ــن االط ــري م متكــني اخلب
طريقهــا بــني املتخاصمــني، فبعــض اخلــرباء يســتطيع أن خيــرج مجيــع بيانــات اجلهــاز ويســتطيع 
بعضهــم أن يكشــف مــا إذا كان هنــاك تعــدي مــن طــرف ثالــث كأن يكــون مــزوراً أو منتحــالً 

شــخصية أحــد الطرفــني. 
تزويــد اخلبــري بالبيانــات واألرقــام الرسيــة اخلاصــة باخلصــوم  ســواءً كانــت خاصــة . ٢

باخلصــوم مثــل الربيــد اإللكــرتوين والتوقيــع اإللكــرتوين أو كانــت موجــودة يف بعــض املواقــع 
ولكــن بــرشط أن تكــون تلــك البيانــات واألرقــام هلــا مصلحــة متعلقــة بموضــوع النــزاع.

الفرع الرابع: اإلقرار:
تطبيقات اإلقرار كوسيلة يف اإلثبات يف املعامالت الرقمية:

ــة  ال  ــة كامل ــرب حج ــرار يعت ــات، واإلق ــة اإلثب ــني أدل ــرار ب ــة اإلق ــار حجي ال شــك باعتب
ــه.  ــده أو يدعم ــل يؤي ــه إىل دلي ــاج مع حيت

إن النزاعــات احلاصلــة عــىل معاملــة رقميــة ســواءً كانــت طبيعــة النــزاع جنائيــة أو جتاريــة 
أو غريهــا مــن أنــواع املعامــالت يعتــرب اإلقــرار فيهــا مــن قبــل املقــر حجــة كاملــة عليــه و ال 

يتعــد إىل غــريه، فهــو حجــة قــارصة عــىل املقــر نفســه. 
صور وقوع اإلقرار بطريقة غري مبارشة يف املعامالت الرقمية:

إذا مل تكــن هنــاك طريقــة معينــة متفــق عليهــا بــني األطــراف للتواصــل ومل يكــن هنــاك نــص 
نظامــي ملــزم لطريقــة معينــة فــإن اإلقــرار يقــع يف حالــة وجــود أي ســلوك مــن جانــب املرســل 
إليــه يكفــي إلعــالم املنشــئ بــأن املرســل إليــه قــد تســلم الســجل اإللكــرتوين انظــر الالئحــة 

التنفيذيــة لنظــام التعامــالت اإللكرتونيــة، املــادة (٩).
الفرع اخلامس: الكتابة:

تعريف الكتابة اإللكرتونية: 
ــا (كل حــروف أو  ــة بأهن ــة اإللكرتوني ــرصي الكتاب ــرتوين امل ــع اإللك ــون التوقي ــرف قان ع
أرقــام أو رمــوز أو أيــة وســيلة أخــر مشــاهبة، وتعطــي داللــة قابلــة لــإلدراك) املــادة األوىل 

ــع اإللكــرتوين املــرصي. ــون التوقي مــن قان
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الفرق بني الكتابة العادية والكتابة اإللكرتونية: 
ــم، . ١ ــة (قل ــة ومهــا: أداة للكتاب ــم الكتاب ــي تت ــني ك ــن أدات ــة م ــة العادي ــد يف الكتاب الب

ريشــة...) ومــكان للكتابــة ( ورق، حجــر. ..)، أمــا الكتابــة اإللكرتونيــة ال تفتقــر إال إىل جهــاز 
كهرومغناطيــيس يكــون مــزوداً بــأزرار تتــم عــن طريقــه الكتابــة.

يمكــن للكتابــة اإللكرتونيــة نقلهــا وتبادهلــا يف أي مــكان وبشــكل مبــارش عــن طريــق . ٢
األجهــزة املتصلــة بالشــبكة العنكبوتيــة أو عــن طريــق غريهــا مــن وســائل االتصــال دون أن 
يكــون هنــاك نقــل حــيس هلــا، أمــا الكتابــة العاديــة فإهنــا ال تتعــد حميطهــا وال يمكــن نقلهــا 

إال بشــكل حــيس. 
ــة احلفــظ، . ٣ ــة يف طريق ــة العادي ــة ختتلــف عــن الكتاب ــة اإللكرتوني ــإن الكتاب كذالــك ف

ــة  ــا الكتاب ــوس، أم ــط حمس ــز ووس ــا حي ــون هل ــادة يف أوراق ويك ــظ ع ــة حتف ــة العادي فالكتاب
اإللكرتونيــة فيتــم حفظهــا عــادة عــرب األجهــزة التــي متــت عــن طريقهــا الكتابــة أو عــن طريــق 

 .دعامــة أخــر
: رشوط الكتابة اإللكرتونية:  ثالثاً

أن تكون الكتابة مقروءة. . ١
استمرارية الكتابة ودوامها. . ٢
عدم قابلية الكتابة للتعديل.. ٣

: تطبيقات الكتابة كوسيلة يف اإلثبات يف املعامالت الرقمية:  رابعاً
يكون للكتابة اإللكرتونية القوة الثبوتية املطلقة إذا توفرت ثالثة رشوط: 

إمكانية حتديد الشخص الذي صدرت عنه هذه الكتابة. . ١
أن تكــون املحــررات املكتوبــة معــدة عــىل نحــو يضمــن حفظهــا بحيــث يســهل الرجــوع . ٢

إليهــا عنــد احلاجــة.
أن تكون عىل صورة تضمن عدم العبث بمحتوياهتا.. ٣

املطلب الثاين
طرق اإلثبات اخلاصة

ــواع  ــة أكســبتها صفــات ختتلــف عــن  باقــي أن ــة لتعامــالت الرقمي إن الطبيعــة اإللكرتوني
التعامــالت، كالرسعــة مثــالً يف إجــراء التعامــل وســهولة نقــل املعلومــات عــن طريــق الوســط 
الرقمــي، لذلــك فمــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك طــرق خاصــة هبــا لإلثبــات ختتلــف هبــا عــن 
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غريهــا. 
الفرع األول: التوقيع اإللكرتوين: 
أوالً: تعريف التوقيع اإللكرتوين: 

ــام  ــن نظ ــادة األوىل م ــر امل ــه انظ ــعودي بأن ــام الس ــرتوين يف النظ ــع اإللك ــرف التوقي ع
ــه،  ــة، مدرجــة يف تعامــل إلكــرتوين، أو مضافــة إلي التعامــالت اإللكرتونيــة: بيانــات إلكرتوني
ــاً تســتخدم إلثبــات هويــة املوقــع وموافقتــه عــىل التعامــل اإللكــرتوين،  أو مرتبطــة بــه منطقي

ــه. ــع علي ــد التوقي ــل بع ــذا التعام ــل يطــرأ عــىل ه واكتشــاف أي تعدي
: وظائف التوقيع اإللكرتوين:  ثانياً

حتديد هوية املوقع: . ١
م توقيــع إلكــرتوين يف أي  ــدِّ وقــد جــاء يف نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة مــا يــيل نصــه ( إذا قُ
إجــراء رشعــي أو نظامــي، فــإن األصــل  مــا مل يثبــت العكــس أو تتفــق األطــراف املعنيــة عــىل 

خــالف ذلــك  صحــة األمــور التاليــة: 
( أ ) أن التوقيــع اإللكــرتوين هــو توقيــع الشــخص املحــدد يف شــهادة التصديــق الرقمــي). 
ــرب  ــع اإللكــرتوين يعت ــة فالتوقي ــة عــرشة مــن نظــام التعامــالت اإللكرتوني ــادة الرابع انظــر امل
دليــالً عــىل هويــة املوقــع، إال أن هنــاك احتــامالً لوجــود حماولــة اخــرتاق أو تعــدي عــىل التوقيــع 
اإللكــرتوين، ومــن حماســن نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة الســعودي  أنــه أوجــب دوراً عــىل 
مــن يعتمــد عــىل التوقيــع فقــد جــاء يف املــادة الرابعــة عــرشة مــن النظــام  مــا يــيل نصــه (جيــب 
عــىل مــن يعتمــد عــىل التوقيــع اإللكــرتوين لشــخص آخــر أن يبــذل العنايــة الالزمــة للتحقــق 
ــق  ــرتوين، وف ــع اإللك ــن التوقي ــق م ــات التحق ــتخدام بيان ــك باس ــع، وذل ــة التوقي ــن صح م

اإلجــراءات التــي حتددهــا الالئحــة).
التعبري عن إرادة صاحب التوقيع: . ٢

وقــد جــاء يف نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة مــا يــيل نصــه:  (أن التوقيــع اإللكــرتوين قــد 
ــا)  ــي، و حيســب الغــرض املحــدد فيه ــق الرقم ــه الشــخص املحــدد يف شــهادة التصدي وضع
انظــر املــادة الرابعــة عــرشة مــن نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة. إال أن هــذه الوظيفــة يشــوهبا 
ــني  ــي أن نب ــا، وينبغ ــة وغريه ــة االخــرتاق والقرصن ــث كمحاول ــة احلدي ــامل التقني ــاً يف ع حتدي
بــأن املشــكلة هنــا ال تتعلــق بقواعــد اإلثبــات بقــدر مــا تتعلــق بكفــاءة التقنيــات املســتخدمة 
يف تأمــني مضمــون الســند اإللكــرتوين والتوقيــع اإللكــرتوين، فاألصــل مــا مل يثبــت العكــس 

صحــة إرادة صاحــب التوقيــع نحــو الســند. 
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إثبات سالمة العقد والسند: . ٣
ــع إلكــرتوين يف  م توقي ــدِّ ــيل نصــه: (إذا قُ ــا ي ــة م ــد جــاء يف نظــام التعامــالت اإللكرتوني ق
أي إجــراء رشعــي أو نظامــي، فــإن األصــل - مــا مل يثبــت العكــس أو تتفــق األطــراف املعنيــة 
عــىل خــالف ذلــك ــــــ صحــة األمــور التاليــة ) وذكــر منهــا (أن التعامــل اإللكــرتوين مل يطــرأ 
عليــه تغيــري منــذ وضــع التوقيــع اإللكــرتوين عليــه) املــادة الرابعــة عــرش مــن نظــام التعامــالت 
ــة، ومــع ذلــك البــد مــن إجــراء بيانــات التحقــق مــن املحــرر، وللقــايض ســلطة  اإللكرتوني

تقديريــة مــع مراعــاة الطريقــة التــي تــم فيهــا حفــظ املحــرر وإرســاله. 
: أنواع التوقيع اإللكرتوين:  ثالثاً

التوقيع الرقمي: . ١
ــة  ــة العادي ــني بالكتاب ــع املكتوب ــة والتوقي ــل الكتاب ــو حتوي ــي ه ــع الرقم واملقصــود بالتوقي
ــك  ــفري ذل ــم تش ــع ويت ــب التوقي ــا إال صاح ــة ال يعرفه ــادالت رياضي ــة ومع ــام رسي إىل أرق
بمفتاحــني األول ويكــون عامــاً يســتطيع املتعاقــد اآلخــر بواســطته وكل مــن يرغــب يف قــراءة 
الســند االلكــرتوين عــرب االنرتنيــت باالطــالع عــىل هــذا الســند،  واملفتــاح الثــاين يكــون خاصــاً 
ورسيــاً وحيتفــظ بــه صاحــب التوقيــع وعــىل مــن يرغــب االلتــزام بالســند االلكــرتوين أن يضــع 
مفتاحــه الــرسي اخلــاص وبذلــك يتــم التوقيــع وينغلــق الســند وال يمكــن بعــد ذلــك تعديلــه 
أو املســاس بــه إال باالســتخدام املتعــارص للمفتاحــني اخلاصــني بالطرفــني فــال يســتطيع أحــد 
ــة اخلاصــة  ــه املعادل ــه املقــروءة إال الشــخص الــذي لدي أن يعيــد الســند االلكــرتوين إىل صيغت

بذلــك. 
التوقيع باستخدام اخلواص الذاتية: . ٢

ويتــم هــذا التوقيــع عــن طريــق اســتخدام إحــد اخلــواص الذاتيــة للشــخص مثــل بصمــة 
اإلصبــع أو بصمــة العــني أو نــربة الصــوت، ويتــم أخــذ صــورة للخاصيــة وختزينهــا بصــورة 

رقميــة مضغوطــة يف نظــام الذاكــرة للحاســب اآليل. 
التوقيع بالقلم اإللكرتوين: . ٣

ــة عــىل شاشــة احلاســوب، عــن   ــه الكتاب ــم إلكــرتوين يمكن يســتخدم يف هــذه الصــورة قل
ــوم  ــا يق ــه، وعندم ــن صحت ــق م ــع والتحق ــاط التوقي ــح التق ــايت يتي ــج معلوم ــق برنام طري

ــد. ــة الي ــج حرك ــط الربنام ــه يلتق ــة توقيع ــة وكتاب ــىل الشاش ــم ع ــك القل ــتخدم بتحري املس
الفرع الثاين: شهادة التصديق الرقمي: 

ــات  ــدم خدم ــا مق ــة يصدره ــة إلكرتوني ــا: وثيق ــي بأهن ــق الرقم ــهادة التصدي ــرف ش تع
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ــرتوين،  ــع اإللك ــة التوقي ــىل منظوم ــز ع ــخص احلائ ــة الش ــد هوي ــتخدم لتأكي ــق، تس تصدي
وحتتــوي عــىل بيانــات التحقــق مــن توقيعــه املــادة األوىل مــن نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة. 
ولقــد كان لشــهادات التصديــق الرقمــي دور كبــري يف إضفــاء األمــان والســالمة للمحــررات 
ــرر  ــة املح ــن لصح ــاهد والضام ــام الش ــوم مق ــق يق ــات التصدي ــدم خدم ــة، فمق اإللكرتوني

ــليمه. ــت تس ــرتوين وق اإللك
أوالً: رشوط شهادة التصديق الرقمي: 

اشرتط املنظم عنارص فنية جيب أن تتوفر يف شهادة التصديق الرقمية وهي: 
١. جهــة إصــدار شــهادة التصديــق الرقمــي، بحيــث حتتــوي الشــهادة عــىل مجيــع املعلومات 

الدالــة عــىل مقــدم خدمــات التصديق.
٢. بيانات هوية صاحب الشهادة، والتي تشمل اسمه وعنوانه الكامل.

٣. تاريخ إصدار الشهادة، وفرتة رسياهنا.
٤. نطــاق اســتخدام الشــهادة وحــدود مســؤوليتها النظاميــة، وكذلــك رشوط محايــة رسيــة 

املعلومــات.
: مكانة شهادة التصديق الرقمي يف اإلثبات الرقمي:  ثانياً

حينــام تصــدر شــهادة التصديــق الرقمــي فهــي تعتــرب دليــالً عــىل وجــود عالقــة إلكرتونيــة 
قانونيــة بــني شــخصني دخــل بينهــم وســيط ثالــث لضــامن ســالمة املعلومــات والتأكــد مــن 

هويــة املتعاملــني. 
: شهادة التصديق الرقمي األجنبية:  ثالثاً

ــد  ــة، ولق ــامت الدولي ــا املنظ ــت هب ــة اعرتف ــة قانوني ــي مكان ــق الرقم ــهادة التصدي إن لش
حــرص املنظــم الســعودي باالعــرتاف بشــهادات التصديــق الرقمــي األجنبيــة إال أن اعرتافــه 
هبــا مقرونــاً بالتبعيــة لقيــود وضعهــا عليهــا كــي تتمتــع باحلجيــة واالعــرتاف القانــوين وهــي: 
١. جيــب مراعــاة توافــق قواعــد وإجــراءات االعــرتاف باجلهــة األجنبيــة املصدرة للشــهادة، 

مــع رشوط وإجــراءات احلصــول عــىل ترخيــص تقديــم خدمــات التصديق.
٢. يقــوم املركــز باعتــامد شــهادات التصديــق الرقمــي الصــادرة مــن جهــات أجنبيــة، وفقــاً 

لسياســة املصادقــة املتبادلــة الصــادرة ضمــن القواعــد واإلجــراءات املنظمــة لعمــل املركــز.
٣. كذلــك فإنــه جيــب لالعــرتاف بشــهادة التصديــق الرقمــي األجنبيــة أن تكــون متوافقــة 

مــع أحــكام الرشيعــة اإلســالمية. 
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الفرع الثالث: تقنية التشفري: 
أوالً: أنواع التشفري اإللكرتوين: 

١. التشفري املتامثل: 
ويقصــد بالتشــفري اإللكــرتوين املتامثــل هــو ذلــك النــوع مــن التشــفري الــذي يكــون مفتــاح 
التشــفري أو الرمــز الــرسي لفــك التشــفري هــو نفســه املفتــاح أو الرمــز الذي اســتخدم للتشــفري، 

فيكــون املفتــاح مطابقــاً للتشــفري. 
٢. تشفري غري متامثل: 

 وهــذا النــوع مــن التشــفري خيتلــف عــن ســابقة يف أنــه ال يســتخدم مفتــاح واحــد لعمليــة 
ــا  ــي ذاهت ــون ه ــة ال تك ــام وخوارزمي ــا أرق ــفري هل ــة التش ــون عملي ــل تك ــك ب ــفري والف التش

ــفري.  ــك التش ــتخدمة يف ف املس
املبحث الثاين: حجية املحررات الرقمية وحاالت اإلثبات فيها.

املطلب األول
حجية املحررات الرقمية

الفرع األول: حجية املحررات الرسمية: 
هــي التــي يثبــت فيهــا موظــف عــام أو شــخص مكلــف بخدمــة عامــة مــا تــم عــىل يديــه أو  
مــا تلقــاه مــن ذوي الشــأن، وذلــك طبقــاً لألوضــاع النظاميــة ويف حــدود ســلطته واختصاصــه 

املــادة (١٣٨) مــن نظــام املرافعــات الســعودي. 
الفرع الثاين: املحررات العادية غري الرسمية: 

وهــي املحــررات املوقعــة مــن قبــل أطرافهــا بقصــد إعدادهــا دليــالً إلثبــات واقعــة قانونية، 
دون أن يتدخــل فيهــا املوظــف العــام أو مــن يف حكمــه، ويطلــق كذلــك عــىل هــذا النــوع مــن 

املحــررات باملحــررات العرفيــة. 
وتنقسم املحررات العرفية إىل قسمني: 

ــا أ.  ــر هل ــة ال تتوف ــة موقع ــات: وهــي كل كتاب ــاً لإلثب ــدة  مقدم ــة املع املحــررات العرفي
مقومــات املحــررات الرســمية وتعــد ســلفاً مــن قبــل ذوي الشــأن بقصــد إعــداد دليــل عــىل 

 . ــاً ــراً قانوني واقعــة حتــدث أث
ولكــي حيتــج هبــذا النــوع مــن املحــررات ينبغــي أن تتوفــر الــرشوط التاليــة إضافــة عــىل 

ــات بشــكل عــام:  ــر رشوط اإلثب توف
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ينبغي أن يكون املحرر العريف اإللكرتوين املعد لإلثبات مكتوباً بطريقة واضحة. . ١
ــة . ٢ ــىل الكتاب ــاً ع ــات موقع ــد لإلثب ــرتوين املع ــريف إللك ــرر الع ــون املح ــي أن يك ينبغ

ــا.  ــه هب ــج علي ــن حيت ــل م ــن قب ــه م ــة في املضمون
أمــــا إذا كان املحرر الرقمي العريف املعد لإلثبات عقداً فيضاف إليه هذين الرشطني: 

ــر عــدد مــن نســخ املحــرر مســاو لعــدد األطــراف أصحــاب املصالــح يف هــذا . ٣ حتري
املحــرر. 

ــرتطهام . ٤ ــان اش ــذان الرشط ــررة وه ــخ املح ــدد النس ــخة بع ــىل كل نس ــان ع ــراد بي إي
القانــون املــدين الفرنــيس  يف املــادة (١٣٢٥)، وللقــايض ســلطة تقديريــة يف قبولــه للمحــرر إذا 

ــر هــذه الــرشوط. مل تتوف
ــة مل تعــد مقدمــاً  لإلثبــات ب.  ــة غــري املعــدة لإلثبــات: وهــي كل كتاب املحــررات العرفي

ــة عارضــة ويغلــب عليهــا أال تكــون موقعــة ممــن هــي حجــة  ولكنهــا تصلــح لإلثبــات كأدل
ــة  ــر التجاري ــال ال احلــرص بالدفات ــبيل املث ــىل س ــرتوين ع ــع اإللك ــا يف الواق ــل هل ــه ويمث علي
ــن  ــة ع ــة احلاصل ــالت اإللكرتوني ــرة التعام ــراً لكث ــرتوين، ونظ ــد اإللك ــة، والربي اإللكرتوني
ــه يســريه حــول أهــم املباحــث  ــة فســنقف وقف ــر التجاري ــد اإللكــرتوين والدفات ــق الربي طري

ــي تتعلــق هبــام:  الت
الدفاتر التجارية اإللكرتونية: 

ــت  ــدة ســواءً كان ــامم املنظمــني عــىل خمتلــف األصع ــة باهت ــر التجاري ــت الدفات ــد حظي لق
ــدول  عــىل التجــار إمســاك  ــة يف خمتلــف ال ــة التجاري ــت األنظم ــد أوجب ــة، فق ــة أو دولي حملي
ــوم  ــة، والي ــامل التجاري ــط األع ــك إال لضب ــا ذل ــا وم ــف أنواعه ــىل خمتل ــة ع ــر التجاري الدفات
نفاجــئ بنــوع جديــد مــن الدفاتــر التجاريــة وهــي الدفاتــر التجاريــة اإللكرتونيــة التــي كان هلــا 

ــة ونمــو االقتصــاد املحــيل والوطنــي.  ــرياً يف تيســري إجــراء املعامــالت التجاري ــراً كب أث
ولذلــك فقــد اعرتفــت القوانــني الدوليــة رصاحــة بحجيــة هــذه الدفاتــر وأهنــا تقــوم مقــام 

. .١٧٣-Rالدفاتــر التقليديــة قانــون التجــارة الفرنــيس الفقــرة الثالثــة مــن املــادة ١٢٣
ــر  ــن الدفات ــه م ــا يتوصــل إلي ــة م ــايب وغاي ــل الكت ــا ال تضاهــي حجــة الدلي إال أن حجته
التجاريــة ال يعــدو أن يكــون قرينــة عــىل يشء مــا، وجيــوز لــكل ذي مصلحــة أن يثبــت عكــس 
الثابــت يف الدفاتــر التجاريــة بكافــة وســائل اإلثبــات بــام فيهــا البينــة والقرائــن،  كــام أن مســألة 
ــام  ــص النظ ــد ن ــة، وق ــايض التقديري ــلطة الق ــع إىل س ــات راج ــالً يف اإلثب ــا دلي ــداد هب االعت
ــاء  ــن تلق ــرر م ــر الدعــو أن تق ــد نظ ــة املختصــة عن ــة القضائي ــك ( للجه رصاحــة عــىل ذل
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نفســها أو بنــاء عــىل طلــب أحــد اخلصــوم تقديــم الدفاتــر التجاريــة لفحــص القيــود املتعلقــة 
باملوضــوع املتنــازع فيــه، واســتخالص مــا تــر اســتخالصه منهــا، وللجهــة القضائيــة املختصة 
عنــد امتنــاع التاجــر عــن تقديــم دفاتــره أن تعتــرب امتناعــه بمثابــة قرينــة عــىل صحــة الوقائــع 

املــراد إثباهتــا بالدفاتــر التجاريــة ) املــادة العــارشة مــن نظــام الدفاتــر التجاريــة الســعودي.
أوالً: الرشوط العامة الستخدام الدفاتر التجارية اإللكرتونية: 

أن يســمح النظــام املتبــع يف معاجلــة املعلومــات التــي تــدون عــىل احلاســب اآليل أو أي . ١
جهــاز آخــر رقمــي بالتفتيــش عــىل هــذه املعلومــات يف أي وقــت.

ــي . ٢ ــر رقم ــاز آخ ــب اآليل أو أي جه ــن احلاس ــة م ــات مطبوع ــتخراج بيان ــب اس جي
ــنوي ). ــع س ــهري / رب ــبوعي / ش ــم ( أس ــكل دوري منتظ بش

ــوب . ٣ ــتند مكت ــدا بمس ــات مؤي ــرة يف املخرج ــود الظاه ــن البن ــد م ــون كل بن أن يك
ــد  ــارشة يف اجلهــاز جيــب أن يعــزز البن ــاب ذلــك بســبب إدخــال املعلومــات مب ــة غي ويف حال

ــوب. ــاح مكت بإيض
ــة اســتخراج وإعــادة اســتخراج املخرجــات املذكــورة أعــاله يف أي . ٤ ــر إمكاني أن تتوف

وقــت.
ــاز . ٥ ــود املحاســبية ) يف جه ــه املعلومــات ( القي ــق املنشــأة نظــام إدخــال وتوجي أن توث

احلاســب اآليل أو أي جهــاز رقمــي آخــر إذا كانــت املنشــأة تعــد الربامــج بنفســها، والتعليــامت 
ــراد الذيــن يقومــون بتشــغيله  املتعلقــة بتشــغيل احلاســب اآليل ووظائــف واختصاصــات اإلف

وذلــك للرجــوع إليهــا عنــد احلاجــة. 
ــن . ٦ ــىل أم ــاظ ع ــل احلف ــي تكف ــة الت ــان الكافي ــائل األم ــأة وس ــد املنش ــر ل أن تتوف

ــول دون  ــة حت ــة كافي ــط رقابي ــا ضواب ــون لدهي ــا وأن يك ــة وبراجمه ــزة الرقمي ــالمة األجه وس
ــه  ــات ) وأن ــالت واملخرج ــاز ( املدخ ــىل اجله ــأة ع ــات املعب ــج واملعلوم ــب يف الربام التالع
يمكــن فحــص ومراجعــة الوســائل والضوابــط التعديــالت الصــادرة عــىل الالئحــة التنفيذيــة 

ــخ: ١٤١٠/١٠/٢٤هــــ. ــم (١١١٠) وتاري ــرار وزاري رق ــة، بق ــر التجاري ــام الدفات لنظ
ــر  ضــد  ــة التاج ــات ملصلح ــة يف اإلثب ــة اإللكرتوني ــر التجاري ــة الدفات : رشوط حجي ــاً ثاني

تاجــر آخــر: 
جيب أن تكون الصفحات يف الدفرت اإللكرتوين مرقمة ومؤرخة. 

ــك . ١ ــن، وذل ــبة للتاجري ــاً بالنس ــالً جتاري ــرب عم ــل يعت ــاً بعم ــزاع متعلق ــون الن أن يك
، وعــىل املحكمــة دور مهــم يف الرتجيــح  ألجــل أن تكــون العمليــة مدونــة يف دفاتــر كالً منهــامً
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ــة احلــق.  ــن ملعرف ــني الدفرتي ــة ب واملقارن
ــر . ٢ ــه التاج ــد خصم ــه ض ــات حق ــا إلثب ــتند إليه ــي يس ــر الت ــر التاج ــون دفات أن تك

ــم يف  ــأن ينتظ ــر ب ــزام التاج ــابعة  إل ــه الس ــة يف مادت ــة التجاري ــام املحكم ــاء يف نظ ــة ج منتظم
دفاتــره التجاريــة فنــص عــىل (دفاتــر اليوميــة واجلــرد والتوثيــق جيــب أن تكــون حمــررة بصــورة 
منتظمــة دون أن يتخلــل الصحيفــة فــراغ أو بيــاض وأن تكــون خاليــة مــن العالوات والتحشــية 
واملســح واحلــك وأن تكــون صحائفهــا مرقومــة بعــدد مسلســل مــن االبتــداء إىل االنتهــاء)، ويف 
ــا ال عــىل  ــة حجــة عــىل  صاحبه ــة أهنــا كانــت غــري منتظمــة فإهنــا  تكــون يف هــذه احلال حال

غــريه. 
:  رشوط حجية الدفاتر التجارية يف اإلثبات ملصلحة التاجر  ضد غري التاجر:  ثالثاً

أن يكون حمل االلتزام عملية توريد من تاجر لغري تاجر.. ١
أن يكون االلتزام مما جيوز إثباته بالبينة بالنسبة إىل الطرف غري التاجر. . ٢
أن يوجه القايض اليمني املتممة إىل التاجر الذي حيتج بدفرته. . ٣

:(Mail electronic)  le erرسائل الربيد اإللكرتوين
ــة  ــة أو صوتي ــكلها نصي ــاً كان ش ــالة أي ــا كل رس ــرتوين بأهن ــد اإللك ــالة الربي ــرف رس تع
أومصحوبــة بصــورة وأصــوات يتــم إرســاهلا عــرب شــبكة عامــة لالتصــال ويتــم ختزينهــا عــىل 
حاســوب خــادم يف الشــبكة أو املعــدات الطرفيــة للمرســل إليــه حلــني اســرتجاعها مــن قبــل 
األخــري القانــون الفرنــيس بــأن الثقــة يف االقتصــاد الرقمــي املــادة األوىل وكــي يقــوم الشــخص 
باســتقبال وإرســال رســائل الربيــد اإللكــرتوين يقــوم أوالً بفتــح حســاب لــد أحــد مــزودي 
ــني ال  ــوان مع ــرتك عن ــار املش ــاً، وخيت ــاب جماني ــون احلس ــا يك ــادة م ــة وع ــات الربيدي اخلدم
يشــاركه فيــه أحــد ويكــون لــه رمــز رسي يدخلــه متــى مــا أراد الدخــول إىل حســابه اخلــاص 

بــه ويتــم هــذا عــن طريــق االتصــال بالشــبكة العنكبوتيــة اإلنرتنــت. 
وعنــد احلديــث عــن حجيــة رســائل الربيــد اإللكــرتوين ينبغــي علينــا أوالً أن نفــرق بــني 
صناديــق الربيــد اإللكرتونيــة،  وبــني األشــخاص املتنازعــني فالتاجــر خيتلــف عــن غــري التاجر، 
وينبغــي كذلــك أن نفــرق بــني مــا إذا كان هنــاك اتفــاق مســبق بــني األطــراف املتنازعــة حــول 

التواصــل عــن طريــق رســائل الربيــد اإللكــرتوين، فنبــدأ أوالً بنــوع الرســائل: 
أوالً: أنواع صناديق الربيد اإللكرتونية: 

صناديــق الربيــد ال ( Web Mail  ): وهــو الربيــد املتعــارف عليــه بــني النــاس  ويتــم . ١
اســتخدامه  عــن طريــق اإلنرتنــت مــن خــالل أي متصفــح ومــن أي مــكان يف العــامل ويمثــل 
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 . HOT MAIL عــىل هــذا بصنــدوق الربيــد اإللكــرتوين
ــل . ٢ ــذي يوص ــرتوين ال ــد اإللك ــو الربي ــد ال ( forwarding  ): وه ــق الربي صنادي

الرســالة الربيديــة مــن عنــوان إىل عنــوان آخــر بحيــث ترســل رســالتك إىل عنــوان بريــدي ثــم 
يقــوم هــذا الــذي أرســلت إليــه بإرســاهلا إىل الربيــد املطلــوب، فتتــم هــذا العمليــة عــن طريــق 

ثالثــة أشــخاص. 
صناديــق الربيــد ال ( POP3 ): وهــو بريــد إلكــرتوين مشــابه لســابقه إال أنــه خيتلــف . ٣

عنــه بأنــه جيــب عــىل مــن أراد اســتخدامه أن يســتخدم إحــد الربامــج املســاعدة  التــي تدعــم 
 .OUT LOOK  عمليــه اإلرســال عــرب الربيــد اإللكــرتوين مثــل برنامــج

ــت  ــا انطبق ــإذا م ــرتوين ف ــد اإللك ــائل الربي ــة لالحتجــاج برس ــاك رشوط معين ــس هن ولي
ــاً  ــاً ونظام ــزاً رشع ــه جائ ــراد إثبات ــيشء امل ــون ال ــأن يك ــة ب ــاج العام ــا رشوط االحتج عليه
وأمكــن قــراءه رســالة الربيــد قــراءه تعــرب عــن مقصــود صاحبهــا  فإنــه ال يمكــن رد االحتجاج 
هبــا بســبب أهنــا رســالة إلكرتونيــة وقــد نــص النظــام رصاحــة عــىل ذلــك فقــد جــاء يف نظــام 
التعامــالت اإللكرتونيــة (يكــون للتعامــالت والســجالت والتوقيعــات اإللكرتونيــة حجيتهــا 
امللزمــة، وال جيــوز نفــي صحتهــا أو قابليتهــا للتنفيــذ، وال منــع تنفيذهــا بســبب أهنــا متــت  كليــاً 
ــاً  بشــكل إلكــرتوين..) املــادة اخلامســة مــن نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة  ورســائل  أو جزئي
الربيــد اإللكــرتوين تعتــرب رضبــاً مــن أرضب التعامــالت اإللكرتونيــة،  وجــاء أيضــاً يف النظــام 
(إذا اشــرتط أي نظــام يف اململكــة أن تكــون الوثيقــة أو الســجل أو املعلومــة املقدمــة إىل شــخص 
آخــر مكتوبــة، فــإن تقديمهــا يف شــكل إلكــرتوين يفــي هبــذا الغــرض..) املــادة الســابعة مــن 
نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة غــري أنــه جيــب عــىل القــايض مراعــاة نــوع الربيــد اإللكــرتوين 
 Web ) أكثــر ثقــة وأمانــاً مــن رســائل بريــد ال (  forwarding ) املســتخدم فرســائل بريــد ال
Mail  (، ورســائل بريــد ال ( POP3 ) أكثــر ثقــة وأمــان مــن ( Web Mail  )، فعــىل القــايض 
أن يطلــب مــن املحتــج برســالة الربيــد اإللكــرتوين أن يقــدم مــا يثبــت أنــه اســتخدم هــذا النــوع 

مــن الربيــد. 
: أنواع األشخاص املتنازعني يف رسائل الربيد اإللكرتوين:  ثانياً

ينقسم أنواع األشخاص املتنازعني يف رسائل الربيد اإللكرتوين إىل قسمني:
ــوق . ١ ــالً للحق ــون أه ــأن يك ــح ب ــي يصل ــان طبيع ــو كل إنس ــة: ه ــخصية طبيعي ش

ولاللتزامــات....، وأهليتــه يف هــذا الشــأن قــد تكــون أهليــة وجــوب وهــي ثبــوت احلقــوق 
وااللتزامــات لــه أو عليــه وقــد تكــون أهليــة أداء وهــي قيامــه بمامرســة احلقــوق التــي تنشــأ لــه 

وحتميــل نفســه بااللتزامــات التــي تقــع عــىل عاتقــة.
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ــي إىل هــدف . ٢ ــن يرم ــم تكوي ــن األشــخاص يضمه ــة م ــة: مجاع الشــخصية االعتباري
معــني اقتصــادي أو اجتامعــي أو ســيايس وفــق شــخصية قانونيــة لتحقيــق هــذا اهلــدف فتكــون 

شــخصاً مســتقالً ومتميــزاً عــن األشــخاص الذيــن يســامهون يف نشــاطها.
ومن أمثلة الشخصية االعتبارية: 

الدولة وما يتبعها من جهات حكومية، كالبلديات والوزارات. أ. 
الرشكات املؤسسات التجارية واملدنية. ب. 
الوقف، واهليئات، واجلمعيات الدينية التي تعرتف هلا الدولة بشخصية حكمية. ت. 
كل جمموعة من األشخاص أو األموال تثبت هلا الشخصية احلكمية.ث. 

: رسائل الربيد اإللكرتوين املتفق عليها:  ثالثاً
لقــد أصبحــت جــل املعامــالت اإللكرتونيــة ســواءً كانــت جتاريــة أو غــري جتاريــة مجيعهــا 
تعتمــد التواصــل عــرب رســائل الربيــد اإللكــرتوين، وهــذا مــا حــدا بكثــري مــن املتعاملــني إىل أن 
يكــون هنــاك اتفــاق مســبقا بينهــم إمــا يف العقــد أو بــأي وســيلة أخــر عــىل أن يكــون هنــاك 
آليــة معينــة يتــم عــن طريقهــا التواصــل يف الربيــد اإللكــرتوين فينــص رصاحــة يف العقــد عــىل 
اعتــامد بريــد معــني يكــون التواصــل عــن طريقــه وال عــربة برســائل الربيــد التــي تــأيت عــن 
طريــق بريــد آخــر، وهــذا االتفــاق يضفــي نوعــاً مــن األمــان بــني املتعاملــني بحيــث يضمــن 
كل شــخص هويــة اآلخــر، وعــادة مــا يتــم االتفــاق أيضــاً عــىل إرســال إشــعار بوصــل رســالة 
الطــرف اآلخــر، فهــذا النــوع مــن التعامــل ال يمكــن لــه أن يكــون قرينــة بــل يرتقــي إىل درجــة 
أن يكــون دليــالً كامــالً يف اإلثبــات إذا مــا حتققــت الــرشوط التاليــة إضافــة إىل الــرشوط العامــة 

واخلاصــة، والــرشوط هــي: 
ــا . ١ ــم عــن طريقه ــة يت ــة معين ــني األطــراف عــىل آلي ــاق مســبق ب ــاك اتف أن يكــون هن

ــرتوين.  ــد اإللك ــائل الربي ــرب رس التواصــل ع
ــول . ٢ ــل بوص ــرف املرس ــه إىل الط ــل إلي ــرف املرس ــن الط ــعار م ــاك إش ــون هن أن يك

ــلة. ــالة املرس ــالمة الرس ــول و س ــامن وص ــك لض ــة، وذل ــالته الربيدي رس
املطلب الثاين

درجات حجية املحررات الرقمية
إن لقــوة اإلثبــات آثــاراً ترتتــب عليــه فقــوة اإلثبــات تؤثــر عــىل القــايض وتلزمــه بالقضــاء 
بموجــب اإلثبــات، ويؤثــر كذلــك عــىل اخلصــوم، ومــن بــاب أوىل املدعــى بــه كــام أن لــه أثــراً 

عــىل ســري الدعــو وقطــع اخلصومــة والنــزاع بــني املتداعيــني.
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ــا  ــث قوهت ــن حي ــا م ــن بعضه ــف ع ــا ختتل ــد بأهن ــات نج ــائل اإلثب ــل يف وس ــد التأم وعن
ــا كاآليت:  ــث قوهت ــن حي ــات م ــائل اإلثب ــون وس ــاء يرتب ــة، فالفقه الثبوتي

اإلقــرار.. ١
الشهادة.. ٢
الكتابة. . ٣
اليمــــني.. ٤
النكول. . ٥
القرينــة. . ٦

عــىل اختــالف بــني الفقهــاء حــول تقديــم بعــض الوســائل عــىل بعــض، وقــد ترتقــي بعض 
الوســائل كالقرينــة مثــالً فتصبــح أقــو مــن النكــول أو مــن الكتابة. 

وألجل معرفة درجة حجية املحرر الرقمي ينبغي مراعاة مد الثقة يف اآليت: 
الطريقــة التــي اســتخدمت يف إنشــاء املحــرر  اإللكــرتوين أو ختزينــه أو إبالغــه، وإمــكان . ١

التعديــل عليــه املــادة التاســعة مــن نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة.
الطريقة التي استخدمت يف املحافظة عىل سالمة املعلومات. . ٢
الطريقة التي حددت هبا شخصية املنشأ.. ٣

أوالً: الطريقة التي  استخدمت يف إنشاء املحرر اإللكرتوين: 
ختتلــف الطــرق التــي تنشــأ هبــا املحــررات اإللكرتونيــة فهنــاك طــرق يســتخدم فيهــا برامــج 
ومفاتيــح شــفريه بحيــث تكــون عــىل درجــة عاليــة مــن األمــان وتــدل داللــة يقينيــة عــىل أن 
هــذا املحــرر  قــد أنشــئ بطريقــة تضمــن ســالمته ، واألصــل بقــاؤه عــىل حالــه التــي أنشــأ فيهــا 

مــا مل يتــم إثبــات عكــس ذلــك. 
: الطريقة التي استخدمت يف ختزين املحرر الرقمي:  ثانياً

معايري وضوابط يتم من خالهلا حفظ املحرر اإللكرتوين: 
١. حفــظ الســجالت والبيانــات اإللكرتونيــة يف أي صيغــة بــام يتناســب مــع النظــام املعمول 

بــه لــد مــن قــام باحلفظ.
ــة  ــجالت اإللكرتوني ــالمة الس ــامن س ــة لض ــة وموثق ــري واضح ــد ومعاي ــاع قواع ٢. اتب
املحفوظــة مــن االطــالع عليهــا والتعديــل غــري املــرصح هبــام، بحيــث تشــمل تلــك القواعــد 

ــوارث. ــد الك ــتعادة عن ــط االس ــق، وخط ــق، والتدقي التطبي
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: الطريقة التي استخدمت يف إبالغ املحرر الرقمي:  ثالثاً
ــني،  ــب إىل طريقت ــة ترجــع يف الغال ــن املحــررات الرقمي ــالغ ع ــات لإلب ــدة تقني ــاك ع هن
ــبكات  ــت، والش ــان مهــا ( اإلنرتن ــدة طــرق والطريقت ــا ع ــدرج حتته ــة تن ــة أو طريق وكل تقني

ــوبية):  احلاس
الطرق املستخدمة لإلبالغ عن حمرر رقمي عن طريق اإلنرتنت:. ١

اإلبالغ عن طريق صندوق الربيد اإللكرتوين.أ. 
اإلبالغ عن طريق اإلعالنات أو األخبار املوجودة يف املواقع.  ب. 

اإلبالغ عن حمرر رقمي عن طريق الشبكة احلاسوبية: . ٢
 وهــي عبــارة عــن نظــام اتصــاالت يقــوم بربــط احلواســيب ببعضهــا وبتجهيــزات طرفيــة 
ــة، وعــادة مــا يتــم اســتخدام هــذا النــوع مــن االتصــاالت  مشــاهبة نوعــاً مــا للشــبكة اهلاتفي
يف الــرشكات واملؤسســات ســواءً كانــت يف مبنــى واحــد أو مبــاين متعــددة فيتــم ربــط أجهــزة 
ــهولة  ــة للس ــذه الطريق ــة ه ــن أمهي ــبكة وتكم ــىل شــكل ش ــا ببعــض ع احلاســب اآليل بعضه
واخلصوصيــة التــي تتمتــع هبــا بــام يتيــح نقــل املعلومــات بــني املوظفــني بــكل ســهولة و أمــان. 
وهــذه الطريقــة تعتــرب آمنــه وهلــا خصوصيــة عاليــة لذلــك فــإن املعلومــات الرقميــة املتبادلة 

عــن طريقهــا تتمتــع بحجيــة كاملــة ســواءً عــىل املرســل أو املرســل لــه. 
الفرع الثاين:  الطريقة التي استخدمت يف املحافظة عىل سالمة املعلومات: 

ــوص  ــح بخص ــوم واض ــة إىل مفه ــالت اإللكرتوني ــعودي للتعام ــام الس ــرق النظ مل يتط
معنــى الســالمة املعلوماتيــة، إال أنــه يفهــم يف معنــى ســالمة املحــررات اإللكرتونيــة يف العــرف 
اإللكــرتوين بــأن تتصــف هــذه املحــررات بأهنــا مل ختضــع ألي تدمــري أو تعديــل أو تالعــب يف 
املضمــون أو الشــكل أو الصيغــة يف مجيــع مراحلــه العمريــة منــذ وقــت إنشــائه أو إرســاله أو 

حفظــه. 
الفرع الثالث:  الطريقة التي حددت هبا شخصية املنشئ: 

أبــرز طــرق حتديــد هويــة املنشــئ يف تعيــني الشــخص الــذي يتحمــل احلقــوق وااللتزامــات 
التــي التــزم هبــا وفقــاً ملحــرره: 

التوقيع اإللكرتوين: . ١
ــع،  ــة صاحــب التوقي ــدل عــىل هوي ــه وي ــط بصاحب ــع اإللكــرتوين مرتب األصــل أن التوقي
ــه  ــادي، وال يقتــيض قيام ــع الع ــوم هبــا التوقي ــي يق ــوم بنفــس الوظائــف الت ــه يق وكذلــك فإن
بوظائــف التوقيــع العــادي أنــه حيــل حمــل التوقيــع العــادي، بــل عــىل املحكمــة دور يف مســألة 
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ــه أو  ــع عــىل صاحب ــة التوقي ــك، وقــد تطــرق النظــام الســعودي ملســألة دالل التحقــق مــن ذل
منشــأه (يعــدُ التوقيــع اإللكــرتوين ملغيــاً وال حيــدد هويــة منشــئ الســجل اإللكــرتوين يف حــال 
ــة لنظــام  ــه وفــق أحــكام هــذه الالئحــة) الالئحــة التنفيذي ــالل أحــد العنــارص املقومــة ل اخت

ــة ( ٥ ). ــالت اإللكرتوني التعام
وجيــب عــىل مــن يعتمــد عــىل توقيــع إلكــرتوين لطــرف آخــر كــي يتأكــد مــن هويــة صاحب 

ــاع اآليت:  التوقيع اتب
التأكــد مــن منشــأ شــهادة مرســل الرســالة، وأهنــا صادرة مــن مقــدم خدمــات تصديق أ. 

مرخــص لــه، وفــق أحــكام الالئحــة التنفيذيــة لنظــام التعامــالت اإللكرتونيــة، والتحقــق مــن 
صالحيتهــا، وأهنــا غــري ملغيــة أو موقفــة.

ــىل ب.  ــتمل ع ــي تش ــرتوين، الت ــع اإللك ــع التوقي ــة م ــات املرفق ــن أن البيان ــد م التأك
االســـــــم والعنــوان، مطابقــة لبيانــات صاحــب التوقيــع مــن واقــع الشــهادة الصــادرة لــه.

ــل يف ت.  ــامل وجــود خل ــد باحت ــر تفي ــه أو حتذي ــن عــدم وجــود رســائل تنبي ــق م التحق
ــن  ــك ضم ــو، وذل ــأ أو املحت ــة باملنش ــر ذي صل ــل آخ ــع، أو أي خل ــة للتوقي ــة اآللي املطابق
ــة لنظــام التعامــالت  ــة عــرشة مــن االئحــة التنفيذي ــادة الثاني ــن امل ــع الواردي الرســالة والتوقي

ــة. اإللكرتوني
شهادة التصديق الرقمي: . ٢

تعتــرب شــهادة التصديــق الرقمــي بمثابــة القلــب النابــض للتوقيــع اإللكــرتوين فهــي عبــارة 
عــن وثيقــة إلكرتونيــة يصدرهــا مقــدم خدمــات تصديــق، تســتخدم لتأكيــد هويــة الشــخص 
احلائــز عــىل منظومــة التوقيــع اإللكــرتوين، وحتتــوي عــىل بيانــات التحقــق مــن توقيعــه املــادة 

األوىل مــن نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة.
التشــفري: يعتــرب التشــفري إحــد أهــم الطــرق وأقواهــا التــي يوثــق هبــا للتأكــد مــن هويــة 
الطــرف اآلخــر، فالطبيعــة التقنيــة التــي تتمتــع هبــا آليــة التشــفري حتظــى برسيــة تامــة بحيــث 
يغلــب عــىل ظــن كل شــخص متعامــل عــن طريــق تقنيــة التشــفري بأنــه مل يطلــع عــىل البيانــات 

أو املحــرر إال مــن لــه الصالحيــة يف ذلــك ممــن يملــك مفتاحــاً للتشــفري. 
ــم  ــد أه ــرب إح ــل يعت ــري متامث ــالً أو غ ــفرياً متامث ــواءً كان تش ــفري س ــإن التش ــاً ف وعموم
ــاح تشــفري عمومــي  ــالك الشــخص ملفت ــة الشــخص، فامت ــة عــىل هوي ــو الطــرق لدالل وأق
ــذا  ــات إال صاحــب ه ــذه البيان ــح ه ــد فت ــتطيع أح ــه ال يس ــك بأن ــيض ذل أو خصــويص يقت
املفتــاح، وكذلــك فإنــه ليــس مــن الصعــب معرفــة مــا إذا كان هنــاك تعديــل أو حتريــف وقــع 
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عــىل البيانــات وذلــك عــن طريــق معرفــة وقــت اإلرســال ووقــت االســتقبال للبيانــات أو أي 
 .ــة أخــر طريق

فالتشــفري إذاً يقــوم عــىل مســألة االعتبــار الشــخيص للطــرف اآلخــر، ولــوال مســألة الثقــة 
ملــا كان هــذا التعامــل، فالتشــفري إذاً  لــه مكانــة  مؤثــرة يف تقديــر حجيــة قــوة الدليــل اإلثبــايت 

للمعاملــة الرقميــة.  
ــات  ــة عــىل ســالمة املعلوم ــدت ألجــل املحافظ ــا ول ــة التشــفري جيــد أهن ــل يف تقني واملتأم

ــة الطــرف اآلخــر.  ــن هوي ــد م وألجــل التأك
املبحث الثالث: طرق الطعن يف املحررات الرقمية

ــة وبــني  لقــد ســاو املنظــم الســعودي بــني البيانــات التــي تكــون عــىل دعامــة إلكرتوني
البيانــات أو املحــررات التــي تكــون عــىل دعامــة ورقيــة أو عاديــة املــادة السادســة مــن نظــام 

ــة. التعامــالت اإللكرتوني
ــر وجــود  ــا واالتصــال الرقمــي ال يســتطيع أن ينك ــع جمــال التكنولوجي ــل يف واق إن املتأم
مــا يشــوب مصداقيــة املعلومــات واملحــررات الرقميــة، فربغــم مــن تطــور وســائل االتصــال 
ووســائل األمــان إال أن طــرق التزويــر واالخــرتاق تســري مــع هــذه الوســائل يف خــط متــوازي 

ويف نمــو متصاعــد، وهــذا مــا يؤثــر يف مصداقيــة املحــررات الرقميــة. 
وعمومــاً فــإن طــرق الطعــن التــي تتعــرض هلــا املحــررات التقليديــة هــي نفــس الطــرق 
ــة، وقــد ختتلــف عنهــا بعــض الــيشء بســبب اختــالف  التــي تتعــرض هلــا املحــررات الرقمي
الدعامــة اإللكرتونيــة عــن الدعامــة التقليديــة، ومل يتعــرض النظــام الســعودي لطــرق الطعــن 

ــان أحكامهــا العامــة.  ــان حجيتهــا وبي ــة واكتفــى ببي يف املحــررات اإللكرتوني
املطلب األول

الطعن بالتزوير 
 : الفرع األول: تعريف التزوير لغة واصطالحاً

يــأيت التزويــر يف اللغــة ولــه عــدة معــاين فتــارة يــأيت بمعنــى التحســني فيقــال زورت الــكالم 
أي حســنته، ويــأيت بمعنــى الكــذب أو حتســني الكــذب.

ويعــرف التزويــر يف االصطــالح بأنــه مغايــرة مضمــون املحــرر للحقيقــة التــي كان عليهــا، 
ــون  ــري مضم ــة لتغي ــراءات مادي ــاذ إج ــه إخت ــادي: ويقصــد ب ــر م ــم إىل قســمني: تزوي وينقس

ــد اإلمضــاء أو املحــو أو التحشــري.  املحــرر كتقلي
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تزويــر معنــوي: فيكــون بصياغــة واقعــة غــري صحيحــة يف صــورة واقعــة صحيحــة كــام لــو 
تســمى شــخص باســم شــخص آخــر يف عقــد رســمي أو عــريف. 

الفرع الثاين: التزوير يف املحررات الرقمية: 
ــد ســاق  ــة، فق ــر يف املحــررات اإللكرتوني ــة التزوي ــام الســعودي عــن عملي ــل النظ مل يغف
ــام  ــر حين ــا التزوي ــر منه ــاً ألحــكام نظــام التعامــالت وذك ــا خمالف ــن ارتكبه ــد كل م ــور يع أم
قــال (يعــد خمالفــة ألحــكام هــذا النظــام، القيــام بــأي مــن األعــامل اآلتيــة. .... تزويــر ســجل 
ــع  ــق رقمــي، أو اســتعامل أي مــن ذلــك م ــع إلكــرتوين، أو شــهادة تصدي إلكــرتوين، أو توقي

ــادة (٢٣). ــة امل ــره) نظــام التعامــالت اإللكرتوني ــم بتزوي العل
الفرع الثالث: أقسام ورشوط الطعن بالتزوير يف املحررات الرقمية:

تنقسم دعاو التزوير إىل قسمني: 
١ ..التزوير الفرعية: وهي التي تكون كطلب عارض أو تابع ملوضوع الدعو دعو
دعــو التزويــر األصليــة: وهــي الدعــو التــي يقدمهــا مدعــي التزويــر بطلــب أصــيل، . ٢

 ــع دعــو ــا برف ــزورة أن خياصــم عليه ــة م ــه بورق ــن خيشــى االحتجــاج علي فيجــوز مل
خاصــة هبــا. 

أما عن رشوط الطعن بالتزوير يف املحررات اإللكرتونية فهيا كاآليت: 
أن يكون االدعاء بالتزوير منتجاً مؤثراً يف النزاع يف إثبات الوقائع املدعاة أو نفيهام. . ١
أال يقــوم مــن األدلــة للدعــو مــن قرائــن وغريهــا مــا يغنــي عــن الــيشء املطعــون فيــه . ٢

بالتزويــر. 
ــاً . ٣ ــر منتج ــره صاحــب دعــو التزوي ــن يف تزوي ــذي طع ــيشء ال أن يكــون املحــرر أو ال

ــك إىل قــايض  ــر ذل ــة أو املحــرر  اإللكــرتوين، ومرجــع تقدي ــوت الورق ــر يف ثب ــأن يؤث ب
 .ــو الدع

املطلب الثاين
الطعن باإلنكار

 : الفرع األول: تعريف اإلنكار لغة واصطالحاً
يــأيت اإلنــكار يف اللغــة بمعنــى اجلحــود ،فيقــال نكــر الــيشء أي جحــده، أمــا يف االصطــالح 
ــه يف أي ســند  ــه: عــدم تســليم اخلصــم بصحــة مــا هــو منســوب إلي ــكار يعــرف بأن فــإن اإلن

عــادي يقدمــه خصمــه اآلخــر يف الدعــو بوصفــه دليــالً يف اإلثبــات. 
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الفرع الثاين: اإلنكار يف املحررات الرقمية العرفية: 
ــهل يف  ــون أس ــكاد تك ــة ت ــة أو التقليدي ــررات الرقمي ــكار يف املح ــن باإلن ــألة الطع إن مس
ــر جيــد أن  ــر، ألن املتأمــل يف طريــق الطعــن بالتزوي الوصــول إىل احلقيقــة مــن الطعــن بالتزوي
ــالت  ــا خاصــةً يف املعام ــكاد يصعــب كشــف حقيقته ــراً ي ــاً خط ــدم تقدم ــر تتق طــرق التزوي

ــة. الرقمي
ــة  ــة جيــب عــىل املتمســك بحجي ــكار يف املحــررات التقليدي ــن باإلن ــد حــدوث الطع وعن
الورقــة إثبــات صحتهــا، فيكــون عــبء اإلثبــات عــىل املحتــج هبــذا الســند ال عــىل املنكــر، وإال 
مل يعمــل هبــا ومــن ســبل إثباهتــا التحقــق مــن صحتهــا بوســاطة املقارنــة واملضاهــاة بــني اخلتــم 

أو التوقيــع أو اخلــط املوجــود يف املحــرر  وبــني األصــيل حتــت إرشاف خبــري. 
ــة  ــا املحــررات اإللكرتوني ــع هب ــي تتمت ــة الت ــإن الطبيع ــة ف ــا يف جمــال املحــررات الرقمي أم
أكســبتها صفــة غــري ماديــة أو غــري حمسوســة بحيــث يســهل التعامــل معهــا يف الوســط الرقمــي 
كالتعديــل مثــالً أو اإلرســال، وكذلــك فــإن التقنية املســتخدمة يف التعامــل كالتوقيــع اإللكرتوين 
وشــهادة التصديــق الرقمــي كل مــن شــأنه أن يغــري يف قواعــد عــبء اإلثبــات بحســب التقنيــة 
ــة يصعــب التحقــق  املســتخدمة، ولذلــك فــإن مســألة الطعــن باإلنــكار  يف املحــررات الرقمي

منهــا عــن طريــق املقارنــة. 
وعموماً فإن املحرر اإللكرتوين الذي أنكره أحد اخلصوم ال خيلو من حاالت: . ١
أن يكون املحرر اإللكرتوين مرسالً عن طريق الربيد اإللكرتوين.. ٢
أن يكون املحرر اإللكرتوين مقروناً بتوقيع إلكرتوين. . ٣
أن يكون املحرر اإللكرتوين مقروناً بشهادة تصديق رقمي. . ٤

الفرع الثالث: رشوط اإلنكار يف املحررات الرقمية: 
أن ينكر من نسب إليه املحرر احلق الذي به أو ينكر وكيلة.

أن يكــون املحــرر منتجــاً يف النــزاع بــأن يكــون مفيــداً يف إثبــات الواقعــة حمــل الدعــو أو 
يشء مــن أوصافهــا املؤثــرة مبــارشة أو غــري مبــارشة.

أال تكفي وقائع الدعو ومستنداهتا إلقناع قايض الدعو بصحة ما يف املحرر.
املطلب الثالث: الطعن  بعدم اكتامل الرشوط

الفرع األول: الطعن باملحرر الرقمي بسبب عدم اكتامل الرشوط الرشعية  
رشوط رشعية إلثبات التعامل الرقمي: 
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إذا كان الطعن يف املحرر الرقمي بسبب عدم اكتامل الرشوط الرشعية للتعامل: 
والرشوط الرشعية إلجراء التعامل الرقمي تنقسم إىل قسمني: 

 أ. رشوط متعلقة بالعاقدين:  
إذا كان العاقــد كامــل األهليــة وصاحــب واليــة: اعتــرب العقــد صحيحــاً نافــذاً إال إذا . ١

ــل  ــاً عــىل اإلجــازة، كالتــرصف باملأجــور أو املرهــون قب ــح موقوف ــه رضر بآخــر فيصب كان في
انتهــاء مــدة اإلجــازة أو قبــل أداء الديــن، وتــرصف املديــن الــذي يــرض الدائنــني. 

ــري . ٢ ــي غ ــون والصب ــة، كاملجن ــد الوالي ــة وفاق ــم األهلي ــن عدي ــل م إذا صــدر التعام
. فــإن كان املتعامــل ناقــص األهليــة كالصبــي املميــز، توقــف عقــده املــرتدد  املميــز، كان باطــالً

بــني الــرضر والنفــع كالبيــع عــىل إجــازة وليــه أو وصيــه.
ــو . ٣ ــة، وه ــد الوالي ــه فاق ــة، ولكن ــة أداء كامل ــب أهلي ــن صاح ــل م ــدر التعام إذا ص

ــه. ــل ل ــازة املتعام ــىل إج ــاً ع ــويل، كان موقوف الفض
ب. رشوط متعلقة باملعقود عليه: 

كأن يكــون املعقــود عليــه موجــوداً ومرشوعــاً وقابــالً لألثــر املرتتــب عليــه، فــإذا اختــل . ١
ــه  ــل الرقمــي قيمت ــد التعام ــل الرقمــي ال يصــح ويفق ــإن التعام ــرشوط ف ــذه ال أحــد ه

ــة.  ــة والنظامي الرشعي
إذا كان الطعن يف املحرر الرقمي بسبب عدم اكتامل الرشوط الرشعية يف اإلثبات: . ٢

كأن يكــون حمــل اإلثبــات معلومــاً، وتكــون الواقعــة حمــل اإلثبــات أو الــيشء املــراد إثباتــه 
جائــز رشعــاً، كذلــك فــإن مــن الــرشوط الرشعيــة لإلثبــات أن يكــون حمــل اإلثبــات ملزمــاً 

للخصــم.
الفرع الثاين: الطعن يف املحرر الرقمي بسبب عدم اكتامل الرشوط النظامية: 

الطعن بعدم اكتامل الرشوط النظامية للتعامل الرقمي . ١
الطعن يف املحرر الرقمي بسبب عدم اكتامل الرشوط النظامية يف اإلثبات  . ٢

الفــرع الثالــث: الطعــن يف املحــرر الرقمــي بســبب عــدم اكتــامل الــرشوط الفنيــة للتعامــل 
أو لإلثبــات الرقمــي: 

ــات  ــال البيان ــم يف إرس ــرتطها املنظ ــي اش ــرشوط الت ــة: كال ــرشوط التقني ــة ال ــن أمثل م
اإللكرتونيــة كتوفــر معلومــات املصــدر ووقــت اإلرســال وعنــوان املرســل إليــه وغريهــا مــن 

ــرشوط.  ال
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ــكل  ــا ل ــرشوط مجيعه ــر ال ــب أن تتوف ــه يصع ــد أن ــة جي ــرشوط الفني ــل يف ال ــن املتأم ولك
معاملــة، خاصــة مــن اجلهــات املعنيــة يف إجــراء التعامــالت الرقميــة لكثــرة أنــواع التعامــالت 

عليهــا. 
ولكــن مهــام يكــن فإنــه يف حالــة وجــود نــزاع عــىل رشط تقنــي ســواءً توفــر هــذا الــرشط 
أو مل يتوفــر، وقــام اخلصــم بالطعــن يف املحــرر بســبب عــدم اكتــامل رشط أو عــدة رشوط فإنــه 
ال ينبغــي يف هــذه احلالــة إهــدار قيمــة املحــرر الرشعيــة والنظاميــة، ولكــن الــذي ينبغــي فعلــة 
 ــه هــو املعتــرب يف قيــاس مــد ــة هــو الرجــوع إىل مركــز التصديــق الرقمــي ألن يف هــذه احلال
مالئمــة املواصفــات الفنيــة للتعامــالت اإللكرتونيــة وقــد نصــت الالئحــة عــىل ذلــك رصاحــة 
فقــد جــاء فيهــا مــا يــيل:  (يف حــال املنازعــات التــي قــد تنشــأ بــني األطــراف حــول املواصفــات 
ــري  ــة االختصــاص لتفس ــو جه ــة) ه ــع اهليئ ــيق م ــالل التنس ــن خ ــز (م ــون املرك ــة، يك الفني
ــة، وذلــك بالتنســيق  ــة، ومــا يتبعهــا مــن مقاييــس عاملي ــة التفصيلي الضوابــط والــرشوط الفني

مــع اهليئــة) انظــر الالئحــة التنفيذيــة لنظــام التعامــالت اإللكرتونيــة املــادة (١٥).

املبحث الرابع: النظام الواجب التطبيق عىل بعض مسائل اإلثبات الرقمي 
املطلب األول

النظام الواجب التطبيق عىل تقدير قوة الدليل يف اإلثبات الرقمي.
الفرع األول: موقف الرشيعة اإلسالمية يف تقدير قوة الدليل يف اإلثبات:

ــكل زمــان ومــكان، وأتــت  متيــزت الرشيعــة اإلســالمية بأهنــا رشيعــة شــاملة وصاحلــة ل
ــا  ــتوعبة يف أحكامه ــالم مس ــة اإلس ــت رشيع ــن، وال زال ــاد يف الداري ــح العب ــع ومصال بمناف
ــدم وتفجــري  ــورة يف جمــال التق ــذي أحــدث ث ــوازل هــذا العــرص احلديــث وال ــا لن ومقاصده

ــات.  املعلوم
الفــرع الثــاين: النظــام الواجــب التطبيــق عــىل تقديــر قــوة الدليــل يف اإلثبــات الرقمــي، إذا 
ــة  ــات الرشعي ــام املرافع ــعودية نظ ــة الس ــة العربي ــة اململك ــني ألنظم كان املتخاصمــني خاضع

ــادة: ٢٤- ٣٠.  م
إن مســألة حتديــد النظــام الواجــب التطبيــق عــىل تقديــر قــوة الدليــل يف اإلثبــات ملــن هــو 
خاضــع ألنظمــة اململكــة ختتلــف باختــالف األشــخاص املتنازعــني والــيشء املتنــازع فيــه، وال 

يســتبعد بــأن يطبــق أكثــر مــن نظــام يف قضيــة واحــدة. 
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ــات الرقمــي  ــل يف اإلثب ــوة الدلي ــر ق ــق عــىل تقدي ــة التطبي ــة الواجب ــإن األنظم ــاً ف وعموم
هــي: 

نظام التعامالت اإللكرتونية، والئحته التنفيذية. . ١
نظام املرافعات الرشعية. . ٢

وهــذه األنظمــة عــىل ســبيل املثــال ال احلــرص، وإال فهنــاك أنظمــة أخــر قــد تطبــق عــىل 
ــه.  ــازع علي ــزاع يطبــق النظــام املعنــي هلــذا الــيشء املتن ــة فبحســب طبيعــة الن املعاملــة الرقمي

فعــىل ســبيل املثال خــرج اآلن مــا يســمى بــاألوراق التجاريــة اإللكرتونيــة، وأصبــح تداوهلا 
بشــكل إلكــرتوين، فــإذا وجــد نــزاع يف معاملــة إلكرتونيــة عــىل ورقـــــة جتـــــارية فاملعتــرب يف 
تقييــم الدليــل من حيــث القـــــــوة والضعف هــو مــا ورد يف نظــام األوراق التجــــــــــارية.

وعمومــاً فــإن تقديــر الدليــل مــن حيــث القــوة والضعــف يف املعامــالت الرقميــة خيتلــف 
باختــالف الطــرق املتبعــة يف إنشــاء وحفــظ املحــرر، والطريقــة التــي اســتخدمت يف املحافظــة 
عــىل أمــن وســالمة املعلومــات، والطريقــة التــي حــددت هبــا شــخصية املنشــأ، فهــذه ضوابــط 
اعتبــار قــوة الدليــل يف اإلثبــات الرقمــي، وكلــام اســتخدمت مواصفــات فنيــة عاليــة يف هــذه 
الضوابــط كلــام كان الدليــل أكثــر قــوة، واملرجــع يف تقييــم هــذه املواصفــات هــو املركــز الوطني 
للتصديــق الرقمــي مــن خــالل التنســيق مــع اهليئــة فهــو جهــة االختصــاص لتفســري الضوابــط 
والــرشوط الفنيــة التفصيليــة، ومــا يتبعهــا مــن مقاييــس عامليــة، وذلــك بالتنســيق مــع اهليئــة 

انظــر املــادة اخلامســة عــرشة مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام التعامــالت اإللكرتونيــة.
الفــرع الثالــث: النظــام الواجــب التطبيــق عــىل تقديــر قــوة الدليــل يف اإلثبــات الرقمــي، إذا 

كان أحــد اخلصــوم غــري خاضــع ألنظمــة اململكــة العربيــة الســعودية: 
بالرغــم مــن انتشــار املعامــالت الرقميــة وبالرغــم مــن كثــرة املســتخدمني هلــذه التقنيــة إال 
ــع هبــا  ــة التــي يتمت ــة، فالعاملي ــامً عــىل كثــري مــن املعامــالت الرقمي ــزال اإلشــكال قائ ــه ال ي أن
العقــد الرقمــي أو املعاملــة الرقميــة أحدثــت أفقــاً كبــرياً أمــام املنظمــني ورشاح القوانــني حلــل 

مشــاكل هــذه املعامــالت. 
املطلب الثاين

النظـــــــام الواجب التطبيــــق عىل حمــــــل اإلثبات الرقمي والضــــــوابط الواجـــــــب 
توافرهــا فيــه

الفرع األول: موقف الرشيعة اإلسالمية من حمل اإلثبات الرقمي: 
ــي أوالً أن  ــي ينبغ ــات الرقم ــل اإلثب ــن حم ــالمية م ــة اإلس ــف الرشيع ــي نوضــح موق لك
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نحــرص حمــل اإلثبــات الرقمــي ونبــني موقــف الرشيعــة اإلســالمية مــن كل نــوع مــن أنــواع 
ــون:  ــا أن يك ــي إم ــات الرقم ــي، وحمــل اإلثب ــات الرقم حمــل اإلثب

عــىل حــق ويعــرف احلــق بأنــه: (اتصــال رشعــي بــني شــخص وبــني يشء يكــون مطلقــاً . ١
لترصفــه فيــه إال ملانــع، وحاجــزاً عــن تــرصف غــريه فيــه ابتــداءً ).

عىل واقعة تكون هي منشأ احلق أو سبباً يف احلق بأي وجه كان.. ٢
ــة  الفــرع الثــاين: النظــام الواجــب التطبيــق عــىل حمــل اإلثبــات الرقمــي يف اململكــة العربي

الســعودية: 
مســألة النظــام الواجــب التطبيــق عــىل حمــل اإلثبــات الرقمــي مــن ضمــن املســائل التــي 
يشــوهبا نوعــاً مــن الغمــوض يف نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة، و إمــا أن يكــون عــىل حــق أو 

عــىل واقعــة تكــون ســبباً يف احلــق.، وتفصيــل ذلــك يف احلــاالت التاليــة: 
احلالة األوىل: 

ــل  ــن أن نمث ــال، ويمك ــه امل ــد ب ــا يقص ــاً أو م ــواء كان مالي ــق س ــىل ح ــزاع ع إذا كان الن
للحــق يف العــامل الرقمــي بـــــ: مواقــع اإلنرتنــت، الربامــج اإللكرتونيــة، الكتــب اإللكرتونيــة، 
حمفظــة النقــود اإللكرتونيــة، العالمــات التجاريــة اإللكرتونيــة، وغريهــا مــن احلقــوق الفكريــة 
اإللكرتونيــة فإهنــا تعتــرب مــاالً ألصحاهبــا وال جيــوز االعتــداء عليهــا رشعــاً ونظامــاً، والنظــام 
ــداء  ــاك اعت ــإذا كان هن ــات خيتلــف حســب احلــال، ف ــا عــىل حمــل اإلثب ــق هن ــي يف التطبي املعن
عــىل موقــع أو رسقــة برنامــج أو أي صــورة مــن صــور اجلرائــم اجلنائيــة فــإن النظــام املعنــي 
يف التطبيــق هنــا هــو نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة، وال يعنــي ذلــك اإلخــالل باألنظمــة 
ــا،  ــاً فيه ــي تكــون اململكــة طرف ــة الت ــات الدولي ــة أو االتفاق ــة الفكري األخــر كنظــام امللكي
ــة ملرافعتهــا أمــام اجلهــات  ــة التحقيــق واإلدعــاء العــام تتــوىل القضي ثــم بعــد ذلــك فــإن هيئ

املختصــة انظــر املــادة اخلامســة عــرشة مــن نظــام اجلرائــم املعلوماتيــة. 
احلالة الثانية:  

أن يكــون حمــل النــزاع الــذي هــو حمــل اإلثبــات واقعــة هلــا أثــر يف احلــق، ويمثــل للوقائــع 
التــي يكــون هلــا أثــر يف املعامــالت واملوجــودة يف  العامل الرقمــي بــ: رســائل الربيــد اإللكرتوين، 
ــة  ــر التجاري ــق الرقمــي، الدفات ــع اإللكــرتوين، شــهادات التصدي ــة، التوقي العقــود اإللكرتوني
اإللكرتونيــة، وغريهــا مــن األمــور التــي تكــون ســبباً يف نشــوء أو نقــل أو انتهــاء حــق معــني، 
فــإن النظــام املعنــي يف التطبيــق هنــا هــو نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة والئحتــه التنفيذيــة، وإن 
كان هنــاك نــزاع عــىل أمــر مــن األمــور التقنيــة فــإن املعنــي هنــا يف حتديــد املواصفــات واملقاييس 
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لتحديــد قوهتــا اإلثباتيــة ومــد جــدارة املواصفــات املســتخدمة  هــو مركــز التصديــق الرقمــي 
انظــر الالئحــة التنفيذيــة لنظــام التعامــالت اإللكرتونيــة املــادة رقــم: ١٥.

املطلب الثالث
النظام الواجب التطبيق يف حال كون املدعى عليه أجنبي

الفرع األول: تسوية النزاع بالطرق غري القضائية:
يميــل االجتــاه يف العقــود اإللكرتونيــة يف غالــب األحيــان يف حــال وجــود تنــازع إىل 
فــض النــزاع بنظــام غــري قضائــي، والــذي يقــوم عــىل فكــرة تدخــل طــرف ثالــث حلــل هــذا 
ــه  ــا أن يكــون وســيطاً اتفــق علي ــل النظــام، وإم ــا أن يكــون حمكــامً خمــوالً مــن قب ــزاع فإم الن
ــام  ــالً عــن التقــايض أم ــأيت هــذا احلــل بدي ــد، و ي املتخاصمــني ســواءً يف العقــد أو بعــد العق
املحاكــم أو اجلهــات املختصــة ألن اخلضــوع لنظــام املحاكــم ومــا يتطلبــه مــن إجــراءات يأخــذ 
وقتــاً ليــس بالقصــري وقــد حيــدث ذلــك رضراً ألحــد األطــراف، وتســوية النــزاع بالطــرق غــري 

ــة ال خيلــو إمــا أن يكــون عــن طريــق:  القضائي
أوالً: الوساطة اإللكرتونية: 

فيختــار أطــراف العقــد شــخصاً حمايــداً يعرضــون  عليــه نزاعهــم ثــم يقــوم بعد ذلــك بإجياد 
ــإن رأي الوســيط ال يكــون  ــزاع، وعــىل العمــومً ف ــراه مناســباً حلــل الن ــا ي حلــول واقــرتاح م
ملزمــاً وال يتمتــع بنفــس القــوة التــي يتمتــع هبــا احلكــم القضائــي، وجيــوز للمتخاصمــني أو 

ألي واحــد منهــام أال يأخــذ بــرأي الوســيط. 
: التحكيم:  ثانياً

يــكاد يكــون التحكيــم اإللكــرتوين هــو احلــل األنجــح يف كثــري مــن النزاعــات اإللكرتونية، 
ألن فــض النــزاع اإللكــرتوين عــن طريــق التحكيــم يعتــرب ملزمــاً جلميــع األطراف.
وتتم آلية العمل يف فض النزاع عن طريق التحكيم اإللكرتوين باخلطوات اآلتية: 

تبــدأ أوىل خطــوات التحكيــم بالتوجــه إىل موقــع مركــز التحكيــم اإللكــرتوين وإرســال . ١
طلــب التحكيــم مــن خــالل تعبئــة نمــوذج التحكيــم والــذي جيــب أن يكــون مشــتمالً 

عــىل اآليت: 
اسم املحتكمني بالكامل مع ذكر إجياز عن طبيعة وظروف النزاع. ..أ. 
ذكــر أســامء ممثــيل مقــدم الطلــب ووكالئــه مــع توضيــح العناويــن ووســائل االتصــال ب. 

بينهــم (هاتــف، فاكــس، بريــد إلكــرتوين. .).
حتديد عدد أعضاء هيئة التحكيم. ت. 
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حتديد إجراءات نظر النزاع.ث. 
إرسال نسخة عن اتفاق التحكيم للمركز.ج. 

إرســال طلــب التحكيــم للمركــز مــع تزويــد الطــرف اآلخــر بنســخة عــن الطلــب أوترك . ٢
ــك للمركز. ذل

ــوم . ٣ ــة حمــددة كــي يق ــح املحكــم مهل ــم من ــة املحــددة للمركــز، ويت أداء الرســوم اإلداري
بــأداء الرســوم اإلداريــة وإال تعــرض طلبــه لإللغــاء مــع حرمانــه مــن إحالــة ذات النــزاع 

للمركــز.
ــاً  ــن يوم ــب عرشي ــون يف الغال ــة تك ــاء ومنحــه مهل ــم ضــده باالدع ــار املحتك ــم إخط ليت

ــن:  ــذي يتضم ــواب ال للج
دفوع واعرتاضات املجاوب ( املحتكم ضده ) عىل االدعاء وذكر طلباته. أ. 
ــواب، أو ب.  ــع اجل ــاهلا م ــه وإرس ــا يف دفاع ــتند إليه ــي يس ــات الت ــة بالبيان ــداد قائم إع

ــزاع.  ــر يف الن ــاء النظ ــارشة أثن ــة مب ــا للهيئ تقديمه
حتديد عدد أعضاء هيئة التحكيم.ت. 

ــد تاريــخ صــدور . ٤ وباكتــامل بيانــات املحتكمــني يعــني املركــز موعــداً للمحاكمــة وحتدي
القــرار، وذلــك خــالل ثالثــني يومــاً مــن تاريــخ اســتالم املركــز جلــواب املحتكــم ضــده.

التحكيــم اإللكــرتوين مــن أنجــح الوســائل لفــض النــزاع يف التعامــالت اإللكرتونيــة ألنــه 
يتميــز بــاآليت: 

يعترب التقايض عن طريق التحكيم ملزماً، فيلتزم املحتكمون بقرار هيئة التحكيم. . ١
رسعة إجراء املفاوضات ما بني األطراف ومركز التحكيم. . ٢
إجراء جلسات املحاكمة عن بعد. . ٣
اختيار القانون الواجب التطبيق. . ٤

الفرع الثاين: اتفاق األطراف عىل حتديد نظام معني: 
أوالً: اتفاق األطراف عىل حتديد نظام معني من الناحية الرشعية: 

اتفــاق األطــراف يف اخلضــوع إىل نظــام معــني يف العقــود اإللكرتونيــة يعنــي خضوعهــم إليــه 
يف أحكامــه القضائيــة وأحكامــه اإلثباتيــة وغريهــا، وعمومــاً فــإن األنظمــة أو القوانــني مهــام 

كانــت ال ختلــو يف نظــر الرشيعــة مــن حالتــني: 
أن ال ختالف هذه األنظمة أو القوانني أحكام الرشيعة اإلسالمية . ١
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ــة يعتــرب . ٢ أن ختالــف هــذه األنظمــة أحــكام الرشيعــة اإلســالمية: فالتعاقــد يف هــذه احلال
باطــالً لقولــه صــىل اهللا عليــه وســلم يف احلديــث الــذي روتــه عائشــة ريض اهللا عنهــا «مــا 
بــال رجــال يشــرتطون رشوطــا ليســت يف كتــاب اهللا مــا كان مــن رشط ليــس يف كتــاب اهللا 
فهــو باطــل وإن كان مائــة رشط قضــاء اهللا أحــق ورشط اهللا أوثــق... « صحيــح البخــاري، 

(٧٥٩/٢)، ط: دار ابــن كثــري. 
: جواز اتفاق األطراف عىل نظام معني من الناحية النظامية ثانياً

لقــد وقــف املنظــم الســعودي مــن هــذه املســألة موقفــاً إجيابيــاً، وذلــك أنــه مل يمنــع اتفــاق 
ــه  ــه مل يفتــح البــاب عــىل مرصاعي األطــراف عــىل تطبيــق نظــام معــني، ويف نفــس الوقــت فإن
بــل قيــد االتفــاق بأنــه جيــب أن يكــون غــري خمالــف ألحــكام املنظــم الســعودي يف املعامــالت 
اإللكرتونيــة فمثــالً نــص النظــام عــىل (جيــوز ملــن يرغــب يف إجــراء تعامــل إلكــرتوين أن يضــع 
رشوطــاً إضافيــة خاصــة بــه لقبــول التعامــالت والتوقيعــات اإللكرتونيــة، عــىل أالّ تتعــارض 
تلــك الــرشوط مــع أحــكام هــذا النظــام) املــادة الرابعــة مــن نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة، 
فالنظــام أجــاز أن يضيــف املتعامــل رشوطــاً خاصــة بــه، ومن أمثلــة الــرشوط اخلاصــة أن ينص 
يف العقــد أو يف الوثيقــة عــىل أن يكــون املرجــع يف حالــة وجــود خــالف بــني الطرفــني قانــون 
ــة، وهــذا مل يمنعــه النظــام، بــل إن املنظــم الســعودي قــد عقــد فصــالً  معــني أو حمكمــة معين
ــادة  ــام يف نــص امل ــا ك ــدأ أوالً باالعــرتاف هب ــة فب ــه عــن أحــكام الشــهادات األجنبي ــم في تكل
الســابعة عــرشة مــن نظــام التعامــالت اإللكرتونيــة (خيتــص املركــز باعتــامد شــهادات التصديق 
الرقمــي الصــادرة مــن اجلهــات األجنبيــة خــارج اململكــة، وتعامــل هــذه الشــهادات معاملــة 
ــا الالئحــة)،  ــي حتدده ــط واإلجــراءات الت ــاً للضواب ــك وفق ــة، وذل ــا بداخــل اململك نظرياهت
وخالصــة القــول هنــا بــأن املنظــم الســعودي قــد أجــاز ملــن يرغــب يف إجــراء تعامــل إلكرتوين 
أن يضــع رشطــاً ينــص فيــه عــىل أن املرجــع بــني الطرفــني نظــام معــني أو حمكمــة معينــة ولكــن 
ــق احلكــم الصــادر مــن خــارج  بــرشط أن ال خيالــف أحــكام النظــام الســعودي، ولكــي يطب
اململكــة ال بــد أوالً بــأن جيــاز مــن قبــل املحكمــة اإلداريــة يف ديــوان املظــامل والتــي ختتــص يف 
ــذ  ــادة (١٣)، ورشوط تنفي ــوان املظــامل امل ــة نظــام دي ــذ األحــكام األجنبي ــات تنفي النظــر بطلب

األحــكام األجنبيــة هــي كاآليت: 
١ . . أن يصدر احلكم من حمكمة خمتصة دولياً
أن جيري احلكم وفق إجراءات قضائية صحيحة. . ٢
حيازة احلكم لقوة األمر املقيض به.. ٣

الفرع الثالث: عدم اتفاق األطراف عىل حتديد نظام: 
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لقــد تعارفــت النظــم القانونيــة الدوليــة عــىل عــدة ضوابــط ينعقــد بمقتضاهــا االختصــاص 
النظامــــــي والقضــائي للعقــــــود التي تتمتع بالطــــابع الدويل كالعقــــــود اإللكــرتونية 
مثــالً، لذلك فقــــــد وجــدت اتفاقيات ومعاهــــــدات حلل هــــــذه األزمــــــة وال زالت إىل 
هــذا اليــوم يشــوهبا نوعــاً مــن التعقيــد بــل وتعتــرب مــن أعقــــــد املوضوعــات التــي تتعــرض 
هلــا سياســــــات الــدول، وذلــك ألن مثــل هــذه املواضيــع تتعــــــرض لركــن الســــــيادة يف 

الدولــة.
املطلب الرابع

تطبيقات قضائية
االعتداد بالبيانات االلكرتونية املثبتة يف أقراص

جيـوز االعتـداد بالبيانـات االلكرتونيـة املثبتة يف أقـراص مدجمة ومسـاواهتا بالدفاتـر التجارية 
الورقية: 

وقـد جـاء يف القـرار التمييـزي أنـه « حيـث يعيـب املميزان عـىل القـرار املذكور أنه بـرده عىل 
طلـب الصلـح الواقـي لعلـة عـدم مسـك السـيد. .......... حسـب األصـول املتممـة بالربجمة 
اإللكرتونيـة املتعامـل هبـا عرفاً وافتقد بذلك األسـاس  القانـوين، لكن  حيث إن قضـاة املوضوع 
بعـد أن اسـتثبتوا بسـلطتهم السـيادية يف تقديـر القـوة الثبوتيـة للمسـتندات إثـر حتليلهـا النـايف 
للتشـويه أن دفاتـر السـيد. ..........  التجاريـة اإللزاميـة ناقصـة وغـري ممسـوكة أصـوالً وفقـاٌ 
للقواعـد القانونيـة املفروضـة التي ال يمكن اإلسـتعاضة عنهـا يف ظل الترشيـع املرعي بأي عرف 

خمالف قائـم عـىل الربجمـة اإللكرتونية».
لقـد سـبق ألحـد املستشـارين أن خالـف القـرار االسـتئنايف الـذي قـىض بتصديـق احلكـم 
اإللكرتونيـة التجاريـة بالقـوة  االبتدائـي، ويف املخالفـة التـي دوهنـا  أقـر للبيانـات املحاسـبية 
الثبوتيـة، وقـد جـاء يف املخالفـة أنـه « بـام أن الوقائـع املتـأيت مـن طريقـة مسـك طالـب الصلـح 
للمحاسـبة اخلاصـة بمؤسسـاته يف دفاتـر جتاريـة يوميـة معـززة بقيـود ميزانيـة مسـتكملة بيانات 
مطبوعـة ومربجمـة عـىل الكمبيوتر جـاءت يف كل تفاصيلهـا مطابقـة للملفات اإلفراديـة للدائنني 
املحفوظـة يف املركـز املـايل حيث املحاسـبة العامة للمؤسسـة، إنام يطرح مسـألة مـد اعتبار هذا 
الواقع املحاسـبي منسـجامً مع املفهـوم القانوين للدفاتـر التجارية األصلية املفـروض تقديمها من 
طالـب الصلـح ضمـن طلبه متكينـاً للمحكمة مـن اإلطالع عـىل واقـع موجوداتـه ومطلوباته يف 
إطـار حتققهـا مـن وضعيته املاليـة العامـة وقدرته عىل االلتـزام بعرض الصلـح املقدم منـه دائنيه.
وبـام أنـه بـام يتعلـق بطبيعـة الدفاتر التجاريـة املقصـودة يف نـص املادتـني ٤٦٠ و ٤٦١ جتارة، 
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فـإن هـذه الدفاتر هـي الدفاتر املحـددة يف نص املـادة ١٦ من قانون التجـارة، والتي يلـزم التاجر 
بمسـكها تأمينـاً ملصداقيـة بياناهتـا ودقـة تفاصيلهـا بحيـث يتمكـن التاجـر وكذلـك الغـري مـن 

اإلطـالع عليهـا وتوقيعهـا، كام متكـن املراجـع الرسـمية القضائيـة واملالية مـن اعتامدها.
وبـام أن كـون الديـون قد حفظـت عىل أقـراص مدجمة يف برامـج منظمة عـىل الكومبيوتر ليس 

من شـأنه التأثـري يف صحة الديون، وذلك لسـببني: 
السـبب األول: لكـون هـذه الديون جـاءت مطابقـة بأرقامها وأسـامء الدائنـني امللحوظة فيها 

بعـد تدقيقهـا  تباعـاً ومقارنتها باملسـتندات اخلطية.
السـبب الثـاين: أن تدويـن االلتزامـات املاليـة عـىل أقراص مدجمـة وفقـاً لنظـام الكمبيوتر ال 
يعتـرب بحـد ذاتـه خمالفـة ألصـول مسـك دفاتـر التجـار، وذلـك أن اسـتعامل الكمبيوتـر لتدوين 
احلركـة التجاريـة  ومراقبة الذمـم املالية الدائنـة واملدينة للتاجر بـات عرفاً اقتصاديـاً دولياً يعتمد 
يف سـائر القطاعـات االقتصاديـة، بحيـث بـات هامـش كبـري مـن التجـارة املحليـة والدولية يتم 
بالوسـائل اإللكرتونيـة، وإن القانـون التجـاري يكرس يف املـادة الرابعة منه فقرهتـا الثانية العرف 
التجـاري كمصـدر مـن مصـادره، فإن العـرف يلعـب يف تكويـن قواعـده دوراً أساسـياً، وذلك 
يعـود إىل قلـة وعجز النصـوص الترشيعية عـن مالحقة حاجيـات  التجارة ملا يف تطور األسـواق 
التجاريـة مـن رسعة يصعـب عىل النصـوص القانونية أن تواكبهـا ومن هنا فإن العـرف التجاري 
املسـتمر يصبـح قاعـدة جتارية يعمل هبـا، فوجود عـرف جتـاري معناه وجـــــود قاعـدة قانونية 
 جتـــــارية يعمـل هبـا، وإنه مـن املتعـارف عليـه أن ســـــائر الشـــــركات املاليـــــة الكرب
ومنهـا املصــــــارف تعتمـد عرفاً يف تدويـن حركتها املالية عـىل األقراص املدجمـــــة والبيانات 
اإللكـــرتونيــــة عـىل الكمبيــــوتر بالتكامـل مـع البيانـات اخلطيــــة، وإن اإلدارات املاليـة 
واملصـــــرفية ومـد تقيدهـا بالقواعد املعمـــــول هبا، فإنه يكــــون  من الثابت نشـوء عرف 

جتـاري مكمـل للقاعـدة املنصـوص عنهـا يف املـواد ١٦ و ٤٦٠ و ٤٦١ جتارة.
وبـام أن تبعـاً لقيـام هـذا العـرف تصبح البيانـات اإللكرتونيـة التجاريـة، وقـد أصبحت هذه 

األخـرية نتيجـة للتطـور احلاصل وسـيلة حماسـبية تقليدية.
متيز لبنان رقم: ٤ بتاريخ ٢٠٠١/٢/٦م.

تم التلخيص بحمد اهللا تعاىل
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد

وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين.
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أحكام التظهري التأميني
(دراسة مقارنة)

بحث تكمييل مقدم لنيل درجة املاجستري يف السياسة الرشعية

إعـداد:
فارس بن الحق بن مزيد السلمي

إشـراف:
د. رضا متويل وهدان

األستاذ املشارك باملعهد العايل للقضاء 
(١٤٢٦-١٤٢٧هـ) 
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خـطة البحث:
ويشـتمل املخطـط العـام هلـذا املوضـوع عىل مقدمـه، ومتهيـد، وأربعـة فصـول، وخامته، عىل 

اآليت:  النحو 
املقدمة: وتشتمل عىل أسباب اختيار املوضوع وخطة البحث، ومنهجه.  

التمهيد: ويشتمل عىل ما ييل: 
املطلب األول: تعريف التظهري التأميني.  

ويتكون مما ييل: 
الفرع األول:  تعريف التظهري التأميني يف اللغة.  
الفرع الثاين: تعريف التظهري التأميني يف النظام.  

الفرع الثالث: تعريف التظهري التأميني يف الفقه اإلسالمي.  
املطلب الثاين: متييز التظهــري التأميني عام يشـــــاهبه يف النظــــام والفقــــــه اإلسالمي. 

الفرع األول: متييز التظهري التأميني عام يشاهبه يف النظام.  
الفرع الثاين: متييز التظهري التأميني عام يشاهبه يف الفقه اإلسالمي.  

املطلـب الثالـث: الغايـة مـن التظهـري التأمينـي مقارنـة بالغايـة مـن عقـد الرهـن يف الفقـه 
اإلسـالمي.  

الفرع األول: الغاية من التظهري التأميني يف النظام.  
الفرع الثاين: الغاية من عقد الرهن يف الفقه اإلسالمي.  

الفصل األول: أركان التظهري التأميني ورشوطه: 
املبحث األول: أركان التظهري التأميني مقــــارنة بأركان الرهن يف الفقه اإلسالمي. 

املطلب األول: أركان التظهري التأميني يف النظام.  
املطلب الثاين: أركان عقد الرهن يف الفقه اإلسالمي.  

املبحث الثاين: رشوط املظهر مقارنة برشوط الراهن يف الفقه اإلسالمي.  
املطلب األول: رشوط املظهر يف النظام.  

املطلب الثاين: رشوط الراهن يف الفقه اإلسالمي.  
املبحث الثالث: رشوط املظهر إليه يف النظام مقارنة برشوط املرهتن يف الفقه اإلسالمي.  

املطلب األول: رشوط املظهر إليه يف النظام.  
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املطلب الثاين: رشوط املرهتن يف الفقه اإلسالمي.  
املبحث الرابع:  شــــــروط الورقــة التجارية مقارنة برشوط املرهون يف الفقه اإلسالمي.  

املطلب األول: رشوط الورقة التجارية ذاهتا مقارنة برشوط املرهون يف الفقه اإلسالمي. 
املطلـب الثـاين: رشوط التظهـري الوارد عـىل الورقة التجاريـة مقارنة برشوط صيغـة الرهن يف 

الفقه اإلسـالمي.
الفصل الثاين: أشكال التظهري التأميني،  وخصائصه: 

املبحث األول: أشكال التظهري التأميني مقارنة بأشكال الرهن يف الفقه اإلسالمي. 
املطلب األول: أشكال التظهري التأميني يف النظام.    

الفرع األول: التظهري التأميني االسمي.  
الفرع الثاين: التظهري عىل بياض.  

الفرع الثالث: التظهري حلامله.  
املطلب الثاين: أشكال الرهن يف الفقه اإلسالمي.  

املبحـث الثـاين: حتـول التظهـري التأمينـي يف النظـام مقارنـة بتحـول عقـد الرهـن يف الفقـه 
 : اإلسـالمي 

الفقـه  يف  املرهـون  ملكيـة  بنقـل  مقارنـة  للملكيـة  ناقـل  تظهـري  إىل  حتولـه  األول:  املطلـب 
اإلسـالمي.  

الفرع األول: حتوله إىل تظهري ناقل للملكية يف النظام.  
الفرع الثاين: ترصف املرهتن يف املرهون بام ينقل ملكيته.  

املطلب الثاين: حتول التظهري التأميني إىل تظهري توكييل يف النظام مقارنة بالتوكيل يف الرهن.  
الفرع األول: حتول التظهري التأميني إىل تظهري توكييل.  

الفرع الثاين: توكيل املرهتن غريه يف عقد الرهن.  
املبحـث الثـاين: خصائـص التظهـري التأمينـي يف النظـام مقارنـة بخصائـص عقـد الرهن يف 

اإلسـالمي:  الفقه 
املطلب األول: خصائص التظهري التأميني يف النظام.  

املطلب الثاين: خصائص عقد الرهن يف الفقه اإلسالمي.  
الفصل الثالث: قاعدة تطهري الدفوع يف التظهري التأميني.  
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املبحث األول: طبيعة قاعدة تطهري الدفوع.  
املطلب األول: ماهية هذه القاعدة.  

املطلب الثاين: السند النظامي هلذه القاعدة.  
املطلب الثالث: رشوط تطبيق هذه القاعدة.  

املطلب الرابع: نطاق االحتجاج هبذه القاعدة.  
املطلب اخلامس: رأي الفقه اإلسالمي يف هذه القاعدة.  

املبحث الثاين:  حسن النية وأثره يف تطهري الدفوع يف النظام والفقه اإلسالمي. 
املطلب األول: املقصود بحسن النية يف النظام والفقه اإلسالمي. 

الفرع األول: املقصود بحسن النية يف النظام.   
الفرع الثاين: املقصود بحسن النية يف الفقه اإلسالمي.  

املطلب الثاين: أدلة حسن النية يف النظام والفقه اإلسالمي. 
الفرع األول: أدلة حسن النية يف النظام.  

الفرع الثاين: أدلة حسن النية يف الفقه اإلسالمي.  
املطلب الثالث: متى يعد الشخص حسن النية يف النظام والفقه اإلسالمي. 

الفرع األول: متى يعد الشخص حسن النية يف النظام ؟
الفرع الثاين: متى يعد الشخص حسن النية يف الفقه اإلسالمي ؟ 

املبحث الثالث: ما يرتتب عىل االحتجاج هبذه القاعدة يف النظام والفقه اإلسالمي.  
املطلب األول: ما يرتتب عىل االحتجاج هبذه القاعدة يف النظام.  

املطلب الثاين: ما يرتتب عىل االحتجاج هبذه القاعدة يف الفقه اإلسالمي.  
الفصل الرابع: آثار التظهري التأميني.  

املبحـث األول: أثـره يف العالقـة بـني املظهر واملظهـر إليه مقارنـة بالعالقة يف عقـد الرهن يف 
الفقه اإلسـالمي

املطلـب األول: أثـره عـىل ملكيـة الورقـة التجارية مقارنـة بأثر الرهـن عىل ملكيـة املرهون يف 
الفقه اإلسـالمي 

الفرع األول: أثر التظهري التأميني عىل ملكية الورقة التجارية يف النظام.  
الفرع الثاين: أثر الرهن عىل ملكية املرهون يف الفقه اإلسالمي.  
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املطلـب الثـاين: مسـئولية املظهر إليـه عن الورقـة التجارية يف النظـام مقارنة بمسـئولية املرهتن 
يف الفقه اإلسـالمي.  

الفرع األول: مسئولية املظهر إليه عن الورقة التجارية يف النظام.  
الفرع الثاين: مسئولية املرهتن عن املرهون يف الفقه اإلسالمي.  

املطلب الثالث: إيفاء الدين املوثق بالورقة التجارية يف النظام والفقه اإلسالمي. 
الفرع األول: إيفاء الدين املوثق بالورقة التجارية يف النظام.  

الفرع الثاين: رأي الفقه اإلسالمي يف ذلك.  
املبحث الثاين: أثره بالنسبة للغري يف النظام والفقه اإلسالمي: 

املطلب األول: أثر التظهري التأميني بالنسبة للغري يف النظام.  
املطلب الثاين: أثر الرهن بالنسبة للغري يف الفقه اإلسالمي.  

املبحث الثالث: انقضاء التظهري  التأميني مقارنة بانقضاء الرهن يف الفقه اإلسالمي. 
املطلب األول: انقضاء التظهري التأميني يف النظام.  
املطلب الثاين: انقضاء الرهن يف الفقه اإلسالمي.  

اخلامتة. 
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التمهيد 
املطلب األول

تعريف التظهري التأميني
الفرع األول

تعريف التظهري التأميني يف اللغة
إذا نظرنا إىل هذا املصطلح نجده يتكون من لفظني (تظهري)،  (تأميني ).  

فـأوالً: نبـدأ بكلمـة تظهري: فتظهري مشـتقة من الظهـر،  يقال: ظهـر يظهر ظهـوراً،  وتظهرياً،  
فهـو ظاهـر  و( الظهـر ) أصـل واحد وهو مكـون من ثالثة حـروف ( الظـاء،  واهلـاء،  والراء )، 
وهـو يـدل عىل عـدة معان منها: االنكشـاف،  والـربوز، ومنه سـمي وقت الظهر ظهـراً لظهوره. 
ا).  وهـو يـدل عـىل أصالن  نـً بَلَـدَ آمِ ا الْ ــذَ ـلْ هَ عَ بِّ اجْ التأمـني: مـن األمـن،  قـال تعـاىل: (رَ
ملعنيـان متقاربـان: األول: األمانـة،  ضـد اخليانـة،  ومعناها سـكون القلـب. والثـاين: التصديق. 
«والتأمينـي» هنـا مـن املعنـى األول.  إذ إن املظهـر إليـه يف التظهـري التأمينـي يقبـض الورقـة 
التجاريـة توثيـق لدينـه الـذي عـىل املظهـر،  حتـى يطمئـن ويأمـن عـىل سـداد دينـه يف املوعـد 
املحـدد،  وذلـك باالسـتيفاء من قيمـة الورقة التجاريـة املظهرة إليـه تأمينياً،  عند تعذر االسـتيفاء 

املظهر.   مـن 
الفرع الثاين

تعريف التظيهر التأميني يف النظام
لتعريـف التظهـري التأمينـي كعمليـة جتاريـة تتم عـىل الورقـة التجارية البـد أوالً مـن تعريف 
كلمـة ( التظهـري )،  ثـم كلمـة ( التأمينـي )،  حتـى يتسـنى لنا من خـالل معرفة مدلـول الكلامت 

التـي ترتكـب منهـا هذه العبـارة معرفـة ما تـدل عليه جمتمعـة، كمصطلـح جتاري.  
فنبدأ أوالً: بتعريف ( التظهري ): 

عـرف بأنـه: بيـان يـدون عـىل ظهـر الورقـة التجاريـة،  بواسـطة حاملهـا ( املظهـر )،  يرتتب 
عليـه نقـل هـذه الورقـة إىل حامـل جديـد يسـمى ( املظهـر إليه ). 

رشح هذا التعريف: 
يعتـرب التظهـري هو الطريق العـادي املتعارف عليه النتقال األوراق التجارية، وسـبب تسـميته 
بالتظهـري: تدوينـه عـىل ظهر الورقـة التجاريـة.  وحيصل بني شـخصني (املظهر): وهو الشـخص 

الذي جيـري التظهـري، بتدوين صيغته عـىل ظهر الورقـة التجارية. 
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واملظهر لــه: وهو الشـخص الذي يسـتفيد مـن التظهري،  أو الـذي انتقلت الورقـة إىل حيازته 
بموجب عمليـة التظهري. 

وينقـل التظهـري حيـازة الورقة من احلامـل األول ( املظهـر )،  إىل حيازة حامـل جديد (املظهر 
لــه).  وخيتلـف التظهـري باختالف الغـرض منه،  فقـد يقصد به نقـل ملكية احلق الثابت يف سـند 
السـحب مـن املظهـر إىل املظهر لـه، وهذا هـو التظهري الناقـل للملكيـة،  وقد يكـون الغرض منه 
حتصيـل قيمة السـند فقـط للمظهـر،  ويعرف حينئـذٍ بالتظهري التوكيـيل،  وقد يكـون الغرض منه 

رهـن احلـق الثابـت يف الورقة ملصلحة املظهر لــه،  وهو مـا يعرف بالتظهـري التأميني. 
أمـا ( التأمـني ) فقـد عرف بأنـه: « إلتزام طـرف آلخر بتعويض نقـدي يدفعه لــه أو ملن يعينه 
عنـد حتقـق حـادث يف احتـاميل مبـني يف العقـد مقابـل مـا يدفعـه هـذا األخري مـن مبلـغ نقدي يف 

قسـط أو نحوه «. 
: تعريف التظهري التأميني يف النظام:  ثالثاً

عـرف التظهـري التأمينـي يف النظـام بأنـه: عبـارة عـن اإلجـراء الذي يتـم بموجبـه رهن احلق 
الثابـت يف الورقـة التجاريـة،  ضامنـاً لديـن املظهر لــه الذي يف ذمـة املظهر. 

رشح التعريـف: يمثـل التظهـري التأمينـي إجـراء يقـوم بـه املظهـر ( الراهـن )،  عـىل الورقـة 
التجاريـة سـواء أكانـت كمبيالـة،  أو سـند ألمـر،  دون الشـيك،  ألنـه واجـب الوفـاء بمجـرد 
االطـالع،  فـال جيـري عليـه هـذا النوع مـن التظهـريـ والغرض منهـا هو: رهـن احلـق الثابت يف 
الورقـة التجاريـة ملصلحـة املظهـر لــه ( املرهتـن )،  ضامنـاً للديـن الذي لــه يف ذمـة املظهر حتى 

يسـتويف دينـه مـن قيمـة الورقـة التجارية،عنـد تعـذر الوفـاء مـن املديـن (املظهر). 
والبـد مـن اشـتامل التظهري يف هـذه احلالة عىل عبـارة ( القيمـة للضـامن )،  أو (القيمة رهن)،  
ونحـو ذلـك مـن األلفـاظ التـي تفيـد الرهـن. كـام نصـت عـىل ذلـك املـادة (١٩)،  مـن نظـام 
األوراق التجارية السـعودي الصادر باملرسـوم امللكـي رقم / ٣٧ وتاريـخ ١٣٨٣/١٠/١١هـ،  
بقوهلـا: «إذا اشـتمل التظهـري عىل عبـارة القيمة للضـامن أو (القيمة رهن) أو أية عبـارة مماثلة تفيد 
الرهـن،  جـاز حلامـل الكمبيالـة أن يبارش مجيع احلقوق الناشـئة عنهـا. فإن ظهرها اعتـرب التظهري 

حاصالً عـىل سـبيل التوكيل». 
الفرع الثالث: 

تعريف التظهري التأميني يف الفقه اإلسالمي 
 .« ، أوحكامً عرفه احلنفية بأنه: «حبس يشء مايل، بحق يمكن استيفاؤه منه،  كالدية حقيقةً

وعرفه املالكية: بأنه: «بذل من لـه البيع ما يباع وثيقة بحق».  
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وعرفــــه الشــــــافعية: بأنـه: «جعـل عـني مـال وثيقـــــة بديـن يسـتويف منها عنـد تعذر 
وفـــائه».  

ـ أمـا عنـد احلنابلـة فقـد عـرف بأنـه:  « توثقـة دين بعـني يمكـن أخـذه أو بعضه منهـا أو من 
 . « ثمنها

التعريف املختار: 
«أنـه عقـد من جائـز الترصف،  يقتـيض توثيق ديـن مـايل الزم،  أو عني ماليـة مضمونة، بدين 
مـايل الزم ـ عـىل مـن هـو عليـه ـ أو عني ماليـة مضمونـة،  يمكن اسـتيفاؤه منهـا، أومـن ثمنها ـ 

كلـه أو بعضـه ـ عند تعـذر الوفاء». 
املطلب الثاين

متييز التظهري التأميني عام يشاهبه يف النظام والفقه اإلسالمي 
الفرع األول

متييز التظهري التأميني عام يشاهبه يف النظام
املسألة األوىل

الفرق بني التظهري التأميني والتظهري الناقل للملكية 
هناك عدة أمور يتميز هبا التظهري التأميني عن الناقل للملكية لعل أبرزها ما ييل:  

١ـ يرتتـب عـىل التظهـري الناقـل للملكيـة نقـل ملكيـة احلـق الثابـت يف الورقـة التجاريـة إىل 
املظهـر إليـه. بينـام يرتتب عـىل التظهـري التأميني رهـن احلـق الثابت يف الورقـة التجاريـة ملصلحة 

املظهـر إليـه،  توثقـة للديـن الذي لــه عـىل املظهر. 
٢ـ يرتتـب عـىل التظهري الناقـل للملكية تطهـري الدفوع،  فليـس للمدين بالكمبيالة التمسـك 
باملـه مـن دفوع عـىل املظهـر يف مواجهة املظهـر إليه حسـن النية. وكذلـك التأميني يطهـر الدفوع 
إال أن هنـاك مـن ذهـب إىل أن تطهـريه ـ كام سـيأيت تفصيلـه يف الفصـل اخلاص بتطهـري الدفوع ـ 

مقيـد يف حـدود الدين الذي لــه عىل املديـن املظهر. 
٣ـ التظهـري الناقـل للملكيـة خيـول للمظهـر إليـه حـق تظهـري الورقـة إىل الغـري،  ألن ملكيـة 
احلـق الثابـت يف الورقـة قـد آل إليـه،  فله التـرصف فيها بـام يريد سـواء أكان باالنتظـار إىل وقت 
حلـول أجلهـا،أو خصـم الورقـة التجاريـة، أو تظهريهـا.   أما التظهـري التأميني فهـو رهن للحق 

فـال خيـول للمظهـر إليه حـق تظهريهـا للغري إال عـىل سـبيل التوكيل.
املسألة الثانية 
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الفرق بني التظهري التأميني والتظهري التوكييل 
١ـ أن التظهري التوكييل جيري عىل الشيك،  بينام ال جيري التأميني عليه.  

٢ـ أن التظهـري التوكيـيل غايتـه توكيـل املظهـر إليـه يف حتصيـل قيمـة الورقـة التجاريـة.  أمـا 
التظهـري التأمينـي فغايتـه رهـن احلـق الثابـت يف الورقـة التجاريـة. 

٣ـ أن املظهـر إليـه يف التظهـري التوكيـيل يعتـرب وكيـالً عـن املظهـر، يف اسـتيفاء قيمـة الورقـة 
التجاريـة،  وبالتـايل عليـه القيـام بـكل مـا مـن شـأنه مصلحـة موكله فيـام وكل فيـه،  بينـام يعترب 
املظهـر إليـه مرهتـن يف التظهـري التأمينـي توثقـة للدين الذي لــه عـىل املديـن (املظهـر)،  وبالتايل 

ليـس لــه التـرصف إال يف حـدود مـا يرتتـب عليه. 
املسألة الثالثة 

التظهري التأميني وخصم األوراق التجارية
١ـ مـن حيـث ملكيـة الورقـة التجارية: فعندمـا يقوم الشـخص بتظهـري الورقـة التجارية إىل 
البنـك تظهـرياً تأمينيـاً فـإن املظهـر يظـل مالـكاً للورقـة التجاريـة،   وبالتايل فـال يسـتطيع البنك 
التـرصف فيهـا بنقـل ملكيتهـا. بخالف ما لـو قام البنـك بخصم الورقـة التجارية للحامـل،  فإن 
ملكيـة الورقـة التجاريـة تنتقـل إىل البنك فلـه الترصف فيهـا بالتظهـري أواملطالبة بقيمتهـا.. الخ. 
٢ـ املبلـغ املقبـوض يف كل منهـام :املبلـغ الـذي يقبضـه املظهـر من البنـك عند خصـم الورقة 
يعتـرب قيمـة هلـا. بخـالف املبلـغ الـذي يقبضـه عندمـا يقـوم بتظهـري الورقـة تظهـرياً تأمينيـاً إىل 
البنـك، فهـو قـرض من البنـك إىل املظهـر،  والورقـة رهناً به قـد يكون مسـاوٍ لقيمـة الورقة،  أو 

أكثـر،  أو أقـل منها. 
٣ـ املسـتفيد يف كل مـن العمليتـني: أن خصـم األوراق التجاريـة ال يمكن أن يتـم إال من قبل 

بنـك،  أمـا التظهـري التأمينـي فقد يكـون لبنك،  وقـد يكون لشـخص عادي. 
الفرع الثاين: متييز عقد الرهن عام يشاهبه يف الفقه اإلسالمي.  

املسألة األوىل
الفرق بني عقد الرهن وعقد البيع

١ـ مـن حيـث جهة اللـزوم: فالبيع يعتـرب عقد ملزم لـكال الطرفـني إذا ما انتهت مـدة اخليار. 
لقولـه صـىل اهللا عليـه وسـلم  ((إذا تبايع الرجـالن فكل واحد منهـام باخليار ما مل يتفرقـا،  أو خيري 
أحدمهـا اآلخـر فـإن خـري أحدمهـا اآلخـر فتبايعا عـىل ذلـك،  فقد وجـب البيـع وأن تفرقـا بعد 
أن تبايعـا،  ومل يـرتك أحدمهـا البيـع فقـد وجـب البيـع)) أخرجـه البخـاري يف صحيحـه،  كتاب 
البيـوع،  بـاب إذا خـري أحدمها صاحبه بعد البيع فقـد وجب البيع برقم (٦٤)،  ٣٥/٣،  ومسـلم 
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يف صحيحـه،  كتـاب البيـع،  باب ثبوت خيار املجلـس ٩٤١/٣ برقـم ( ١٥٣١ )  أما الرهن فهو 
يعتـرب الزمـاً مـن جانـب الراهن،  فليس لــه الرجوع،  أمـا املرهتن فلـه الرجوع، سـواء أكان قبل 

القبـض أو بعده. 
٢ـ يف وقـت لـزوم كل منهـام: فالبيـع ال يلـزم إال بتفـرق البائـع واملشـرتي،  فـام دام أهنـام يف 
املجلـس يبقـى اخليـار قائـامً حتـى لـو طالـت املـدة،  فـإذا مـا افـرتق املتعاقـدان سـقط اخليـار،  
وأصبـح البيـع الزمـاً يف حـق الطرفـني البائـع واملشـرتي.  أما الرهـن فإنـه ال يلـزم إال بالقبض،  
فـإن القبـض رشط للـزوم الرهـن،  وبدونـه ال يصري الرهـن الزماً، وذلـك لفـوات املقصود من 
الرهـن،  وهـو إمـكان االسـتيفاء منـه عنـد تعـذر االسـتيفاء مـن الراهـن،  فلـو افـرتق الراهـن 

. واملرهتـن قبـل القبـض ال يصـري الرهـن الزماً
٣ـ ملكيـة العـني: فالبيـع ينقـل ملكيـة العـني املبيعة مـن البائـع إىل املشـرتي،  أمـا الرهن فال 
يؤثـر يف ملكيـة العـني املرهونـة،  بـل إن ملكيتها تبقـى للراهن طـوال فرتة الرهـن، وال خترج عن 
ملكيتـه إال يف حالـة إذا مل يقـم بسـداد الديـن، فـإن الديـن يسـدد مـن املرهـون إن أمكـن أو مـن 

قيمتـه،  ومـا بقي فإنـه يكـون لراهن.  
املسألة الثانية

الفرق بني عقد الرهن وعقد الوكالة
١ـ مـن حيـث جهـة اللـزوم: فالرهـن يعتـرب عقـد الزم مـن جهـة الراهـن،  وجائز مـن جهة 
املرهتـن.  فـإذا ما تـم عقد الرهـن، واسـتوىف مجيع أركانـه ورشوطه،  فيجـوز للمرهتن أن يفسـخ 
هـذا العقـد،  وأن يـرد املرهـون دون حاجـة إىل احلصـول عـىل إذن الراهـن،  باملوافقـة عـىل هذا 
الفسـخ. أمـا الوكالـة فهي عقـد جائز من الطرفـنيـ  الوكيل واملـوكلـ  حيث جيوز للوكيل فسـخ 
الوكالـة يف أي وقـت دون الرجـوع إىل موكلـه،  وكـذا احلـال بالنسـبة إىل املوكل جيوز لــه فسـخ 

الوكالـة يف أي وقـت،  دون احلاجـة إىل موافقــة الوكيل. 
٢ـ حمـل عقـد الرهـن: أن حمل عقـد الرهـن املرهون،  يسـتويف منه الدائـن حقه أو مـن قيمته،  
عنـد تعـذر االسـتيفاء مـن املديـن ( الراهـن ).  أمـا يف الوكالة فـإن حمل العقـد هو عمـل يقوم به 
الوكيـل،  نيابـة عـن موكلـه،  وتنرصف مجيـع أعامل الوكيـل إىل موكلـه،  فهو يامرس هـذا العمل 

حلسـاب موكله. 
٣ـ الغايـة يف كل مـن العقديـن:  عقـد الرهـن غايتـه توثقـة الديـن الـذي يف ذمـة املدين لكي 
تتحقـق لــه الطمأنينـة من اسـتيفاء دينه من املرهـون،  عند تعذر اسـتيفائه من املديـن، أما الوكالة 
فغايتهـا قيـام الوكيـل بالعمـل املـوكل فيـه نيابـة عـن موكلـه ولصاحلـه بحيـث كل مـا ينتج عن 

ذلـك العمـل مـن نتائج فإهنـا تنـرصف للموكل.  
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املسألة الثالثة
الفرق بني عقد الرهن وعقد اإلجارة:

١ـ مـن حيـث جهـة اللـزوم: فالرهـن يعترب عقـد ملزم للراهـن،  أما مـن جهة املرهتـن فيعترب 
.  وحينئـذٍ جيـوز للمرهتـن الرجوع عـن هذا العقـد إذ إن الرهـن ملصلحتـه،  وإذا ما  عقـداً جائـزاً
قـام بفسـخه والرجوع عنه كان لــه ذلـك. أما عقد اإلجـارة فيعترب عقـداً ملزماً لطرفيـه ـ املؤجر 
واملسـتأجرـ  وليـس ألي مـن أطـراف هـذا العقد الرجـوع عنه،  إال بعـد موافقة الطـرف اآلخر،  

فيلتـزم كل واحـد منهـام بـام يرتبه هـذا العقد مـن التزامات لطـرف اآلخر. 
٢ـ الغايـة يف كل مـن العقديـن: فالغايـة من عقـد الرهن هي توثقـة الدين الـذي لدائن يف ذمة 
املديـن،  ليسـتوىف الديـن مـن املرهون أو مـن قيمته،  عنـد تعذر االسـتيفاء من املدين.  أمـا الغاية 
مـن عقـد اإلجارة هـي: حصول املسـتأجر عىل منافـع العني املؤجـرة، وحصول املؤجـر عىل أجر 

مقابل انتفاع املسـتأجر. 
٣ـ حـق التـرصف يف كل مـن املرهـون واملؤجـر:  ليـس للمرهتن التـرصف يف العـني املرهونة 
باالنتفـاع هبـا،  أو تأجريهـا،  أو بيعهـا،  أو هبتهـا ونحـو ذلـك مـن الترصفـات. أمـا يف اإلجارة 
فيحـق للمسـتأجر االنتفـاع بالعـني املؤجرة،  طـوال فرتة اإلجـارة.  فـإذا كانت العني املسـتأجرة 
مسـكن فيحـق للمسـتأجر االنتفاع باملسـكن طـوال هذه الفـرتة،  وال يشـاركه يف االنتفـاع طوال 
مـدة اإلجـارة أي فـرد آخـر،  ولكـن ليـس لــه التـرصف يف العـني املؤجـرة،  بـام ينقـل ملكيتها 
كاهلبـة،  أو البيـع ونحـو ذلـك.  فهو ليس باملـك للعني،  وإنـام يملك منافعهـا،  فيترصف يف تلك 

املنافـع بـام يشـاء،  سـواء أكان ذلـك باالنتفاع هبـا لنفسـه،  أو لغريه. 
املطلب الثالث

الغاية من التظهري التأميني مقارنة بالغاية من عقد الرهن يف الفقه اإلسالمي
الفرع األول

الغاية من التظهري التأميني يف النظام
الغاية التي هيدف إليها التظهري التأميني تتجىل فيام ييل: 

١ـ حصـول املظهـر (الراهـن) هبـذه الطريقـة عـىل مـا حيتاج إليـه من مـال،  حتـى يتمكن من 
الوفـاء بالتزاماتـه،  واحتياجاتـه جتـاه الغـري،  بطريقـة رشعيـة،  مـن غـري رضر يلحق بـه،  كل ما 
يف األمـر أنـه قـدم الورقـة التجاريـة عىل سـبيل الرهـن،  والتوثقة للمظهـر إليه،  وحصـل عىل ما 
حيتـاج إليـه مـن مـال.  وإذا ما قام بسـداد الديـن بعد ذلـك فإنه يسـرتجع الورقة من املظهـر إليه،  

وينقيض حينئـذٍ التظهـري التأميني. 
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٢ـ توثقـة الديـن الـذي يف ذمـة املظهـر للمظهـر لــه،  وذلـك حتـى يسـتوىف الدين مـن قيمة 
الورقـة التجاريـة وال يكـون عرضـة للمامطلـة،  فيـام إذا مل يقـم املظهـر بسـداد الديـن،  أو امتنـع 
عـن إيفـاء الديـن املوثـق بالرهـن.  وهذا ممـا يبعـث الطمأنينـة يف نفس املظهر لــه عىل إيفـاء دينه 
يف املوعـد املحـدد لذلـك دون عنـاء أو مشـقة ،  السـيام يف هـذا الوقـت الـذي كثر فيـه التالعب 
باحلقـوق،  واملامطلـة يف سـداد الديـون،  ويتخـذ أولئـك أشـكال وألـوان متعـددة،  ممـا جيعـل 

الشـخص قلقـاً دائـامً إذا مل يكـن معـه ضامنـاً أو رهنـاً،  بالوفـاء بحقه. 
الفرع الثاين

الغاية من عقد الرهن يف الفقه اإلسالم
الرشيعـة اإلسـالمية جـاءت بجلـب املصالح للعبـاد،  ودفع املفاسـد عنهـم، وراعت ذلك يف 

وترشيعاهتا.   أحكامهـا  مجيع 
وعندمـا ننظـر إىل عقـد الرهن يف الرشيعة اإلسـالمية نجـد أنه هيدف إىل حتقيـق املصلحة لكل 

مـن الطرفـني الراهـن واملرهتن. ويتجىل ذلـك فيام ييل: 
يسـتطيع الراهـن هبـذه الطريقـة احلصـول عـىل مـا حيتـاج إليه من مـال ليسـد به حاجتـه دون 
اللجـوء إىل وسـائل حمرمـة كالربـاء، وبيـع العينـة، أو الرسقـة، واالختـالس،  ونحو ذلـك.  فهو 
يقبـض املـال مـن ربـه ويدفـع مقابل ذلـك ضامناً يتمكـن عن طريقـه رب املـال من اسـتيفاء دينه 
عندمـا يتعـذر اسـتيفائه من املديـن.  وهذا األمر يتجـىل يف التظهـري التأميني بوضوح كام سـبق إذ 

إن املظهـر إنـام قـام بالتظهـري حتـى يتيرس لــه احلصـول عىل ما حيتـاج إليـه من مال 
يسـتطيع ( الراهـن ) هبـذه الطريقـة إثبـات جديتـه ورغبتـه يف سـداد مـا قـام باقرتاضـه مـن 
املرهتـن ( الدائـن ).  لوضعـه الرهـن كضـامن للديـن الـذي يف ذمته كي يسـتوىف الدين منـه،  عند 

تعـذر السـداد مـن الراهن.
حيقـق الطمأنينـة للمرهتـن يف سـداد الدين الذي لــه عىل املدين.  ألن اإلنسـان قـد يكون حمباً 
لفعـل اخلـري ومسـاعدة اآلخريـن ماليـاً،  بتقديـم القـروض،  وتأجيـل سـداد الدين لكن خيشـى 
مـن املامطلـة والتالعـب يف سـداد الديـون املسـتحقة لــه.  ممـا جيعلـه حيجم عـن فعل مثـل تلك 

األمـور اخلـرية،  خشـية مـا يرتتـب عليهـا مـن أرضار تلحق به. 
وهذيـن األمريـن أيضـاً يعدان مما هيـدف إليه التظهـري التأمينـي يف جانب املظهر واملظهر لــه،  
ألن املظهـر يسـتطيع هبـذه الطريقـة إثبات رغبتـه يف الوفـاء،  واملظهر لــه يطمأن عىل سـداد دينه 

مـن املظهـر ( املديـن)،  أو مـن قيمـة الورقـة التجارية،  عند تعذر السـداد مـن املدين.  
فحينئذ نستطيع أن نلخص الغاية من عقد الرهن فيام ييل: 
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ضـامن وفـاء الديـن الـذي يف ذمـة املديـن،  باالسـتيفاء مـن املرهـون أو مـن قيمته عنـد تعذر 
السـداد مـن املديـن ( الراهـن ) ومتكني الراهـن من احلصـول عىل ما حيتـاج إليه من مال بوسـيلة 

مرشوعة.  
الفصل األول

أركان التظهري التأميني ورشوطه
املبحث األول:أركان التظهري التأميني مقارنة بأركان الرهن يف الفقه اإلسالمي

املطلب األول
أركان التظهري التأميني يف النظام

إذا نظرنـا إىل التظهـري التأمينـي كتـرصف قانـوين نجد أنه يتكـون من عدة عنـارص أوأركان ال 
يمكـن أن يتـم التظهـري بدوهنا وهـي كام ييل: 

١ـ املظهـر ( الراهـن ): وهـو الـذي يقـوم بتظهـري الورقـة التجاريـة لصالـح املرهتـن (املظهر 
إليـه)،  أو هـو الـذي يقـدم الورقـة التجاريـة وثيقـة للديـن الـذي عليه للمظهر لــه. 

والبـد يف املظهـر مـن أن يكـون مسـتوفياً للـرشوط التـي سـيتم تفصيلهـا يف املبحـث الثـاين، 
حتـى يكـون التظهـري صحيحـاً منتجـاً آلثاره.  

٢ـ املظهـر إليـه ( املرهتـن ): وهـو الـذي يقبـض الورقـة التجاريـة ضامنـاً لدينه الـذي يف ذمة 
املظهـر، حتـى يتمكن مـن اسـتيفاء دينه من قيمـة الورقـة التجارية عند تعـذر اسـتيفاء الدين من 

املديـن ( الراهن ).  
٣ـ الورقـة التجاريـة: واملقصـود بذلـك الكمبيالـة،  والسـند ألمر،  أما الشـيك فال يـرد عليه 

التظهـري التأميني. 
٤ـ الصيغـة: واملقصـود هبـا عبـارة التظهـري املكتوبة عـىل الورقـة التجارية،  واملتضمنـة توقيع 
املظهـر،  فالبـد أن تكون واضحة مؤديـة للغرض منها،  دالـةً عىل التظهري التأمينـي،  بأن تتضمن 

عبارة ( القيمـة للضامن ).
٥ـ الديـن ( املرهـون بـه ): فالبـد مـن وجـود ديـن مسـتقر يف ذمـة املظهـر للمظهـر لــه،  إذ 
أن التظهـري إنـام أجـري عـىل الورقـة التجاريـة لضامن سـداد ذلـك الدين،  باالسـتيفاء مـن قيمة 
الورقـة إذا مـا تعـذر االسـتيفاء مـن املظهـر   (املدين ).  فـإذا مل يوجد يف ذمـة املظهر دينـاً للمظهر 

لــه فـال يوجد حينئـذٍ مسـوغٍ لتظهري.
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املطلب الثاين
أركان الرهن يف الفقه اإلسالمي

اختلف العلامء يف أركان الرهن عىل قولني: 
القـول األول: وقـد ذهـب إليه مجهور أهـل العلم من املالكيـة،  والشـافعية، واحلنابلة وهو أن 

أركان الرهـن أربعة وهـي كام ييل: 
١ـ العاقدان ومها: 

أ/ الراهـن: وهـو املديـن،  أو مـن عليـه الديـن،  أو من أخـذ منه املرهـون بعقد الرهـن وثيقة 
لدائـن بدينه. 

ب/ املرهتن: وهو آخذ الرهن،  أو من كان الرهن ملصلحته،  أو الدائن. 
٢ـ املرهون: وهو املال املأخوذ وثيقة للدين. 

٣ـ واملرهون به: هو الدين الذي للدائن (املرهتن) عىل املدين (الراهن ).
٤ـ الصيغـة وهـي اإلجيـاب، والقبـول فالبد مـن توافر صيغـة ينعقد هبـا الرهن وهـو غالباً ما 

يكون حقاً شـخصياً كسـائر العقود.
القـول الثـاين: وهـو قـول احلنفية؛ حيـث ذهبـوا إىل أن للرهن ركـن واحد وهـو الصيغة: أي 

اإلجيـاب،  والقبـول.  من الراهـن واملرهتن.  
املبحث الثاين: رشوط املظهر مقارنة برشوط الراهن يف الفقه اإلسالمي

املطلب األول
رشوط املظهر يف النظام

الرشط األول: األهلية: 
واملقصـود باألهليـة هنـا: هي كام جـاء يف املـادة الرابعة،  من نظـام املحكمة التجاريـة الصادر 
باملرسـوم امللكـي رقـم م/ ٣٢ وتاريـخ ١٣٥٠/١/١٥هــ،  ما نصـه «كل من كان رشـيداً أوبلغ 

ســن الرشــد فله أن يتعاطى مهنـــــــة التجارة بأنواعها». 
وسـن الرشـد: هو السـن الذي يصري فيه الشـخص أهالً لتحمـل اآلثار املرتتبة عـىل التظهري.  
وجـاء يف الفقـرة ( ج )، مـن املـادة الرابعـة،  من نفـس النظام اعتبار سـندات احلوالـة من األعامل 

التجارية، واملقصود بسـندات احلوالة هـي الكمبيالة.  
امللكـي باملرسـوم  الصـادر  التجاريـة  األوراق  نظـام  مـن  السـابعة،  املـادة  يف  وجـاء 
 رقـم م/ ٣٧،  وتاريـخ ١٣٨٣/١٠/١١هــ، مـا نصـه « تتحـدد أهليـة امللتـزم بالكمبيالـة وفقاً 
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لنظـام موطنـه.  ومـع ذلـك ال يعتـرب السـعودي أهـالً لاللتـزام بالكمبيالـة إال إذا بلغ مـن العمر 
ثـامين عـرشة سـنة.  وإذا كان الشـخص ناقص األهليـة وفقاً لنظامـه الوطني فإن التزامـه يظل مع 

ذلـك صحيحـاً إذا وضـع توقيعـه يف اقليم دولـة يعتـربه نظامها كامـل األهلية».  
وجـاء يف املـادة الثامنـة،  مـن نفس النظـام،  «التزامـات القرص الذين ليسـوا جتـاراً والتزامات 
عديمـي األهليـة الناشـئة عن توقيعاهتم عـىل الكمبيالة باطلة بالنسـبة إليهم فقط وجيوز التمسـك 

هبذا البطـالن يف مواجهة كل حامـل للكمبيالة» 
الـرشط الثـاين: رضـا املظهـر: البـد من رضـا املظهر حتـى يكـون التظهـري صحيحـاً،  منتجاً 
آلثـاره املرتتبـة عليـه،  ولذلـك إذا انعدمـت إرادة املظهـر،  أو كانـت مشـوبه بعيب مـن العيوب 
كالغلـط،  أو التدليـس،  أو اإلكـراه،  فـال يصـح التظهـري حينئـذ.  وللمظهـر حينئـذ أن يدفـع 
بالبطـالن،  يف مواجهـة احلامـل سـيئ النية،  لكن ال يسـتطيع التمسـك بذلـك يف مواجهة احلامل 

حسـن النيـة.  ألن الدفـع بالبطـالن هلذا السـبب ممـا يطهـره التظهري. 
٣ـ الـرشط الثالـث: أن يكـون املظهر حائزاً رشعيـاً للورقة التجارية: واملقصـود هبذا أن يكون 
املظهـر صاحـب احلـق الرشعي فيهـا،  أو وكيالً عـن صاحب احلـق الرشعي. وقد حـددت املادة 
(١٦) مـن نظـام األوراق التجاريـة السـابق ذكـره احلامـل الرشعي لـألوراق التجاريـة،  بأنه من 
انتقلـت إليـه الورقـة بموجـب سلسـلة غـري منقطعـة مـن التظهـريات.  فـإذا مل يكن كذلـك فإنه 

يكون متـرصف فيـام ال يملك التـرصف فيه.
الـرشط الرابـع: توقيـع املظهـر:   البـد يف التظهـري التأمينـي مـن توقيـع املظهر،  حتـى يكون 
ترصفـه قانـوين صحيـح منتج آلثـاره ملـزم للمظهر بضـامن الوفـاء بالورقـة بالتضامـن مع غريه 
مـن املوقعـني عليهـا،  واشـرتاط توقيـع املظهـر ليـس خاصـاً بالتظهـري التأمينـي،  بـل إنـه رشط 

أسـاس يف مجيـع أنـواع التظهري.  
املطلب الثاين 

رشوط الراهن يف الفقه اإلسالمي 
بـام أن الرهـن يرد عـىل املال فإنه يشـرتط فيمن تـواله أن تتوافـر فيه رشوط معينـة حتى يصح 

هـذا الترصف وهـي كام ييل: 
   . الرشط األول: أن يكون الراهن عاقالً

الرشط الثاين: البلوغ.   
الرشط الثالث: أال يكون حمجوراً عليه لسفه أو فلس. 

ا.  الرشط الرابع: أن يكون الراهن خمتارً
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الرشط اخلامس: أن يكون للراهن حق الترصف يف املرهون.   
الرشط السادس: أن يكون الراهن أهالً للتربع.   

املبحث الثالث: رشوط املظهر إليه مقارنة برشوط املرهتن يف الفقه اإلسالمي
املطلب األول

رشوط املظهر إليه يف النظام
يشرتط يف املظهر إليه ما ييل: 

١ـ قبـول التظهـري فالبـد مـن قبـول املظهر لــه ألنـه إذا مل يقبل التظهـري أو مل يعلم بـه ال يبقى 
للتظهـري أي قيمـة،  ويثبـت قبول املظهر لــه بوجـود الورقة التجاريـة يف حوزته،  فاحليـازة دليل 
القبـول،  وحينئـذ فقبولـه للتظهـري يعطي التظهـري الوصف النظامـي،  ويصبح التظهـري صحيحاً 

منتـج آلثاره املرتتبـة عليه. 
٢ـ األهليـة: إذا نظرنـا إىل املظهـر إليـه نجد أنـه ليس هناك حاجة الشـرتاط األهليـة التجارية 
يف جانبـه،  ألن التظهـري واقـع ملصلحتـه وال يرتـب ترصفـات قانونيـة يف جانبـه، ولذلـك فـإذا 
توافـرت فيـه األهليـة الالزمة ملزاولـة الترصفات العـادة  وفقاً للقواعـد العامة فـإن التظهري يعترب 
صحيحـاً،  ألنـه تـرصف قانوين البـد فيه من موافقـة طريف العالقـة املظهر واملظهر إليـه. وموافقة 
املظهـر البـد أن تكـون خطية، أما املظهـر إليه فإرادتـه تتحقق خـارج اإلطار الـرصيف ـ ألنه ليس 
ـ  وتكـون يف معظـم احلـاالت غـري خطيـة بـل ضمنيـة،  تنتـج عـن جمرد اسـتالم  بملتـزم رصفيـاً
الكمبيالـة دون اعـرتاض،  إال عنـد إعـادة تظهـري الورقة مـن املظهر إليـه،  ألن التظهـري جيعله يف 

مركـز املظهـر،  ويرتـب ترصفات قانونيـة عليه.  
املطلب الثاين

رشوط املرهتن
املرهتـن: هـو القابـض لرهن وثيقه ملا لــه عـىل الراهن. وهو أحـد طريف عقد الرهـن فالبد يف 

عقـد الرهن من راهـن ومرهتن.  
وله رشوط هي كام ييل: 

: فـال يصـح االرهتـان مـن غـري العاقـل كاملجنـون  الـرشط األول: أن يكـون املرهتـن عاقـالً
ونحـوه،  باتفـاق أهـل العلـم.  

: فمن كان بالغاً صح ارهتانه باتفاق أهل العلم.  الرشط الثاين: أن يكون املرهتن بالغاً
الرشط الثالث: أال يكون حمجوراً عليه لسفه أو فلس. 
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: ووقوع اإلكراه عـىل املرهتن بعيد حيـث أن الرهن ملصلحته،   الـرشط الرابـع: أن يكون خمتـاراً
والغالـب أن الشـخص يقدم عىل كل ما هو مصلحة لــه دون إكراه. 

الـرشط اخلامـس: أن يكون للمرهتـن والية الترصف،  بـأن يكون مالكاً لديـن املوثق بالرهن،  
أو وكيـالً عـن صاحـب الدين،  أو لياً لــه،  وإال اعترب قابضـاً لرهن بغري حق. 

الـرشط السـادس: أن يكـون أهـالً للتـربع: وقد اشـرتط هـذا الرشط الشـافعية. واشـرتاطوا 
هـذا الـرشط فيـه نظـر،  ألن االرهتـان وثيقة للديـن ومصلحـة للمرهتن وليـس فيه تـربع وبالتايل 

ال حاجـة العتبـار أهليـة التربع. 
املبحث الرابع: رشوط الورقة التجارية مقارنة برشوط املرهون يف الفقه اإلسالمي

املطلب األول
رشوط الورقة ذاهتا يف النظام مقارنة برشوط املرهون يف الفقه اإلسالمي

الفرع األول
رشوط الورقة التجارية يف النظام 

حتى تكون الورقة جتارية قابلة للتظهري البد من أن تتوافر فيها الرشوط اآلتية: 
١ـ أن تكون الورقة وفق شكل معني.  

٢ـ الكفاية الذاتية للورقة التجارية. 
٣ـ جيب أن جيري العرف عىل اعتبارها أداة وفاء.  

٤ـ أن تكون الورقة قابلة للتداول بالطرق التجارية:  
٥ـ أن متثل مبلغاً معيناً من النقود مستحق الوفاء يف وقت معني أو قابل لتعيني: 

الفرع الثاين 
رشوط املرهون يف الفقه اإلسالمي 

للمرهـون رشوط البـد مـن توفرهـا ليكـون وثيقـة بالديـن منهـا ما هو حمـل اتفاق بـني أهل 
العلـم ومنهـا مـا هـو حمل خـالف بينهـم وهي كـام ييل: 

 . الرشط األول: أن يكون املرهون عيناً
الرشط الثاين: أن يكون املرهون مملوكاً يف نفسه.

الرشط الثالث:  أن ال يكون هناك مانع من إثبات يد املرهتن عىل املرهون. 
الرشط الرابع: أن يكون املرهون حمالً قابالً للبيع.
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 . الرشط اخلامس: أن يكون املرهون معلوماً
 . الرشط السادس: أن يكون املرهون حموزاً

الرشط السابع: عدم شغل املرهون بحق الراهن.  
الرشط الثامن: أن يكون املرهون متميزاً عام ليس بمرهون. 

الرشط التاسع: أن يكون مقدوراً عىل تسليمه. 
الرشط العارش: بأن يكون مقبوضاً للمرهتن،  أو من يقوم مقامه. 

املطلب الثاين
رشوط التظهـري التأمينـي الـوارد عـىل ذات الورقـة مقارنـة بـرشوط صيغـة الرهـن يف الفقـه 

اإلسـالمي
الفرع األول

رشوط التظهري التأميني الوارد عىل الورقة التجارية
أوالً: البيانـات اإللزاميـة: يشـرتط لعملية التظهـري التأميني ذاهتا الواردة عـىل الورقة التجارية 
رشوط بمثابـة ضوابـط حتيـط هبا،  واإلخـالل ببعض هذه الـرشوط يؤثر يف قانونية هـذه العملية،  
سـواء أكان ذلـك بالبطـالن، أو النقص،  حسـب الرشط الذي أخـل به.  وهذه الـرشوط كام ييل: 
١ـ الكتابـــة:  يشـرتط أن يقـع التظهري كتابة عىل سـند السـحب نفسـه،  أو عـىل ورقة متصلة 

بـه، والغالـب أن يكـون التظهـري عىل ظهر السـند، وقد سـميت هـذه العملية بالتظهـري لذلك.  
وهـذه الكتابـة التـي تتم عىل ظهر السـند، ال يشـرتط فيهـا أن تكـون بخط املظهـر،  بل يصح 

أن تكـون بخـط شـخص آخـر، أو بخط آلة ونحـو ذلك.  
٢ـ أن يرد التظهري التأميني عىل الكمبيالة، أوالسند ألمر :

أمـا الشـيك فهـو واجـب الدفـع بمجـرد اإلطالع،ولذلـك ال يصلـح أن يـرد عليـه التظهـري 
ميني. لتأ ا

٣ـ سـبب التظهـري:  واملقصـود بذلـك: العالقـة أو املعاملة األصليـة بني املظهـر واملظهر إليه،  
والتـي ألجلهـا ظهـرت الكمبيالـة كضـامن لذلـك الديـن الذي للمظهر لــه عـىل املظهـر.  فالبد 
أن تكـون تلـك املعاملـة مرشوعـة،  فلـو كان التظهـري مثـالً رهنـاً لدين قـامر، أو رهـن لدين هو 
ثمـن خمـدرات،  أو خنزيـر،  أو مخـر،  أو نحـو ذلك مـن املحرمات، فإن هـذا التظهري يعـد باطالً 
،  وجيـوز االحتجـاج بـه حينئـذٍ يف مواجهـة احلامـل،  إذ أن احلامـل أو احلائـز يف التظهـري  حينئـذٍ
التأمينـي هـو املرهتـن،  وهو يعرف أن السـبب باطـل،  إذ إن الورقة ظهـرت ضامناً للوفـاء بدينه،  
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وحينئـذٍ حيـق للمظهـر أن يدفـع ببطـالن سـبب العالقـة التـي ظهـرت الكمبيالـة ألجلهـا.  وال 
يطهـر التظهـري مثل هـذا الدفع. 

 : ٤ـ أن يكون التظهري التأميني الوارد عىل الورقة التجارية قاطعاً
فالبـد مـن أن يكـون التظهـري واضحـاً،  وخاليـاً مـن أي رشط قـد يـؤدي إىل إعاقـة تـداول 
الكمبيالـة،  أو تعليـق تداوهلـا،  إذ أن تلـك الـرشوط متنـع وظيفـة الورقـة التجاريـة كأداة وفـاء 

وائتامن. 
٥ـ البـد مـن اشـتامل صيغـة التظهـري عـىل عبـارة ( القيمـة لضـامن )،  أو( القيمة رهـن ): أو 
أيـة عبـارة تفيـد هـذا املعنى،  حتـى يعـرف املتعاملون هبـذه الورقـة أن انتقاهلا إىل املظهـر إليه عىل 

سـبيل الرهـن،  وليس عـىل سـبيل التمليك. 
٦ـ أن يرد التظهري عىل كامل مبلغ الورقة التجارية: 

وال يصلـح أن يـرد عـىل جـزء مـن مبلـغ الورقـة.  فـإذا مـا ورد التظهري عـىل جزء مـن املبلغ 
 . اعتـرب التظهـري باطالً

: البيانات االختيارية:  ثانياً
وهـذه البيانـات مل يشـرتط املنظم ذكرها يف التظهري التأميني،  بل سـكت عنهـا وجعل للمظهر 
ذكـر هـذه األمـور أو عـدم ذكرها.  ومل يرتـب عىل ختلف هذه األمـور أي جزاء،  ولكـن ذكر هذه 

األمـور يف التظهـري تفيـد يف زيـادة اإليضاح،  ومعرفـة العوامل التي أحاطت بـه،  وهي كام ييل: 
١ـ تاريخ التظهري: 

مل يعتـرب املنظـم السـعودي ذكـر التاريخ من الـرشوط اإللزاميـة للتظهري التأمينـي،  ومع ذلك 
فقـد جـرت العادة عـىل ذكر تاريـخ التظهري.

٢ـ اسم املظهر إليه: 
مل يشـرتط نظـام األوراق التجاريـة السـعودي ذكر اسـم املظهر إليـه يف التظهري أيـاً كان نوعه،  
وبذلـك يكـون ذكر اسـم املظهـر إليه يف التظهـري ليس رشطـاً إلزاميـاً،  يؤثر عىل صحـة التظهري،  

بالبطـالن،  أو النقـص،  أو أي أثر آخر.  
فـإذا قـام املظهـر بتظهـري الورقـة تظهـرياً تأمينيـاً ومل يذكـر اسـم املظهـر إليـه يف التظهـري كان 

التظهـري عـىل بيـاض.  كـام أجـاز النظـام للمظهـر إجـراء التظهـري حلامله. 
٣ـ رشوط اإلذن أو األمر: 

واملـراد هبـذا الـرشط: أن يضمـن عبـارة التظهـري ( ألمـر )،  أو ( إلذن ).  فيقـول عـىل سـبيل 
املثـال: ادفعـوا ألمـر السـيد فـالن بن فـالن والقيمـة للضـامن.  إال أن ذلـك ليس رشطـاً لصحة 
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التظهـري،  إال أن داللـة هـذه العبارة تسـمح للمظهر لــه بـأن يطالب بقيمـة الورقـة التجارية أي 
فـرد مـن امللتزمـني بالورقة التجاريـة،  إذا مل يتم إيفـاء الدين الذي ظهـرت الورقـة تأمينياً ألجله،  
بخـالف مـا لـو مل يذكـر هـذا الـرشط يف التظهري فـال يصـح أن يطالب بقيمتهـا غري املديـن الذي 

. قـام بتظهريهـا تأمينياً
الفرع الثاين

رشوط صيغة الرهن يف الفقه اإلسالمي
١ – وضوح اإلجياب والقبول :

فيجـب أن يكـون كالً مـن اإلجيـاب والقبول واضـح الداللة عىل مـراد العاقدين، بـأن يكون 
داالً بيقـني عـىل قصـد العاقديـن عقد الرهـن،  بام ال يدع جمـاالً لنـزاع أو اخلالف.  

٢ – توافق  اإلجياب والقبول :
فيجـب أن يـرد القبـول عـىل كامل املعقـود عليـه،  وأن يكون مالقيـا لإلجياب،  ألهنـام يعربان 
عـن إرادة املتعاقديـن،  فـإذا اتفقـا دل ذلـك عـىل توافق اإلرادتـني يف الرغبتـني،  أمـا إذا مل يوافق 
القبـول اإلجيـاب كأن يـرد اإلجيـاب عـىل يشء والقبـول عـىل يشء آخـر،  كأن يقـول املوجـب 
رهنتـك هـذه الـدار ويقـول القابـل قبلت ارهتـان هذه السـيارة،  أو يـرد اإلجياب عـىل يشء مقيد 
ويـرد القبـول عـىل يشء مطلق،  كأن يقـول املوجب: رهنتك هـذه املزرعة،  فيقـول اآلخر: قبلت 

رهـن مزارعـك فال يصـح عقـد الرهن هنـا لعـدم التوافق.
٣- اتصال اإلجياب بالقبول ويتمثل يف ثالثة أمور :

احتاد املجلس : أ –  
جيب أن ال يصدر من أحد املتعاقدين ما يدل عىل رجوعه عن العقد يف املجلس. ب- 

جيب أن ال يرجع الراهن عن إجيابه قبل قبول املرهتن. ج –  
املبحث اخلامس: ما يرتتب عىل ختلف هذه الرشوط يف النظام والفقه اإلسالمي 

املطلب األول
ما يرتتب عىل ختلف هذه الرشوط يف النظام

١ – األهلية: 
وهـذا الـرشط البـد مـن توافـره يف جانـب املظهـر حتـى يكـون التظهـري منتجـاً آلثـاره،  كام 
نصـت عـىل ذلـك املـادة (٨)،  مـن نظـام األوراق التجاريـة،  بقوهلـا: « التزامـات القـرص الذين 
ليسـوا جتـاراً والتزامـات عديمـي األهليـة الناشـئة عـن توقيعاهتـم عـىل الكمبيالـة باطلة  بنسـبة 
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إليهـم فقـط وجيـوز التمسـك هبـذا البطـالن يف مواجهـة كل حامـل للكمبيالـة «. 
٢ – رضـا املظهـر: وهـذا الـرشط يرتتـب عـىل فقدانـه يف جانـب املظهر عـدم تطهـري الدفوع  
إذا كان املظهـر لــه يسء النيـة أي أن التظهـري قـد صـدر عـن غـري رضا،  وبنـاء عىل ذلـك إذا قام 
املظهـر لــه بمطالبـة املدين بقيمـة الورقـة يف ميعاد االسـتحقاق،  فلـه التمسـك يف مواجهته هبذا 

الدفع.
٣ – أن يكـون املظهـر حائـزاً رشعيـاً للورقـة التجاريـة: أمـا لـو مل يكـن كذلـك،  فإنـه يكون 
مترصفـاً فيـام ال يملـك التـرصف فيـه، فيكـون التظهـري باطـالً؛ إذ إن املظهـر هنا ليـس بصاحب 
احلـق يف الورقـة،  وال نائباً عـن صاحب احلق.وقد بينت املـادة (١٦) من نظـام األوراق التجارية 

متـى يعد حامـالً رشعيـاً للورقـة التجارية
٤ – توقيـع املظهـر،  فالبـد يف عمليـة التظهـري مـن توقيـع املظهـر حتـى تتـم عمليـة التظهري،  
أمـا لـو مل يقم الشـخص بالتوقيـع عـىل الكمبيالة فتنتقـل حيازهتـا إىل حامل آخر من غـري تظهري،  
إذ إن األسـاس يف هـذه العمليـة هـو توقيـع املظهـر وتكـون الورقـة انتقلـت حينئـذ عـن طريـق 

لتسليم.  ا
ما يرتتب عىل ختلف رشوط املظهر لـه :

١ – قبـول التظهـري: إذ إن التظهـري  إنـام هـو ملصلحة املظهر لــه،  فـإذا مل يقبـل التظهري مل يكن 
للتظهـري قيمـة حينئـذ ألنه البد وأن يكـون بني طرفني ( مظهـر) و(مظهر لــه) وإذا مل يقبل املظهر 
لــه التظهـر فـال يرتتب عىل التظهـري أي أثر  يف جانبـه كقيامه بحفـظ الورقة التجاريـة،  وحتصيل 
قيمتهـا،  وتقديـم االحتجـاج،  وااللتزام باملواعيـد،  ونحو ذلك مـن اآلثار التي يرتبهـا التظهري.
٢ – األهليـة: فـإذا مل تتوفـر يف املظهـر لــه األهليـة الالزمـة ملزاولـة الترصفـات العاديـة،  فال 
يرتـب التظهـري أي التزامـات يف جانبـه النعـدام اإلرادة يف جانبـه حينئذ.  ألن فاقـد األهلية ليس 

لــه قصـد صحيـح،  وبالتايل فـإن مجيـع التزاماته تعـد بطالة. 
: ما يرتتب عىل ختلف رشوط الورقة التجارية  ثالثاً

البد يف الورقة التجارية من توفر رشوط معينة وهي كام ييل :
الرشط األول: أن تكون الورقة وفق شكل معني :

فهنـاك حـد أدنى لشـكليه،  البد مـن وجـوده يف الورقة التجاريـة ككتابة الورقة،  فـإذا مل يؤيت 
بـه فـإن هـذه الورقة تعـد فاقـدة للوصـف النظامـي.  وبالتايل فـال ترتتب عليهـا اآلثـار النظامية 

للورقـة التجارية.
الرشط الثاين: الكفاية الذاتية للورقة التجارية :
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وفقـد هـذا الـرشط يف الورقة التجارية يـؤدي إىل عدم قيـام الورقة التجاريـة بوظيفتها املنوطة 
هبـا،  كأداة وفـاء وإئتامن،  مما يـؤدي إىل عدم اكتسـاهبا للوصف النظامي

الرشط الثالث: أن جيري العرف عىل اعتبارها أداة وفاء وائتامن :
وإذا مل يتحقـق هـذا الـرشط فـال تعترب ورقـة جتارية مسـتوفية للوصـف النظامـي،  ولذلك ال 

تعتـرب األسـهم والسـندات أوراق جتارية كـام تقدم.
الـرشط الرابـع: أن تكـون الورقـة قابلة للتـداول بالطرق التجاريـة: فإذا مل يتوفـر هذا الرشط 
ال تعتـرب ورقـة جتاريـة،  ألن وظيفتهـا كأداة وفـاء وإئتـامن يتوقـف عـىل قابليتها للتداول،  سـواء 
أكان ذلـك بالتظهـري،  أو بالتسـليم مـن يـد إىل يـد،  لتكـون وفاء لديـن،  أوثمن مبيـع،  أو رهن، 

أو تكـون من قبيـل اهلبـه، أو التربع.
الـرشط اخلامـس: أن متثـل مبلغـاً معينـاً مـن النقـود مسـتحق الوفاء يف وقـت معـني،  أوقابل 

 . للتعيني
فـإذا مل يتحقـق هـذا الـرشط ال تعـد ورقة جتاريـة مكتسـبة للوصـف النظامـي،  الن املقصود 

منهـا النقـود،  وإذا مل تكـن كذلـك فقـد فقدت الغـرض مـن إنشـاء األوراق التجارية.
: ما يرتتب عىل ختلف رشوط التظهري الوارد عىل الورقة التجارية: رابعاً

الرشط األول: الكتابة. 
فالبـد مـن أن يكـون التظهـري مكتوبـاً،  وإال فكيف يتـم التوقيع عـىل الورقة من قبـل املظهر،  
وتدويـن البيانـات الرضوريـة لتظهـري،  وإذا انتفى هذا الـرشط انتفى التظهري، فال تسـمى عملية 
انتقـال الورقـة يف هـذه احلالـة مـن حامـل إىل حامل آخـر بالتظهـري،  بل تسـمى بالتسـليم حيث 

يتـم تسـليم الورقة مـن املظهر إىل املظهر لــه.
الـرشط الثـاين: أن يـرد التظهري التأميني عـىل الكمبيالة أو السـند ألمر.  أما الشـيك فال يصح 

ورود التظهـري عليـه كام سـبق يف رشوط الورقة التجاريـة،  ألنه واجب الوفـاء بمجرد االطالع.
الرشط الثالث: سبب التظهري. 

فـإذا انتفـى هـذا الرشط فليس هنـاك ما يسـتدعي وجود التظهـري التأمينـي،  ألن املقصود من 
هـذا التظهـري هو ضـامن الدين الذي للمظهر لــه يف ذمـة املظهر.

. وانتفاء هذا  الـرشط الرابـع: أن يكـون التظهري التأمينـي الوارد عـىل الورقة التجاريـة قاطعـاً
الـرشط يـؤدي إىل فقـدان التظهـري التأميني للغايـة منه، وهـو توثيق الديـن الذي يف ذمـة املظهر،  

وانتفـاء وجـود الديـن يـؤدي إىل انتفاء الضـامن، إذ أن الضامن ألجـل الدين وهو تابع لــه.
الـرشط اخلامـس: البـد من اشـتامل صيغـة التظهري عـىل عبـارة ( القيمـة لضـامن) أو (القيمة 
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رهـن).  فـإذا مل يشـتمل التظهري عـىل مثل هذه العبـارات فإن مفهـوم املخالفة يقيض بـأن التظهري 
ال يرتـب أي حـق للمظهـر لــه،  لكـن الـذي يظهـر صحـة هـذا التظهري مـا دام أن قصـد املظهر 

واملظهـر إليـه قـد اجتـه إىل إحداث هـذا التظهـري،  ويكـون التظهري حينئـذٍ تظهرياً عـىل بياض. 
الـرشط السـادس: أن يـرد التظهـري عىل كامـل مبلغ الورقـة.  أما لـو ورد عىل جزء مـن املبلغ 
فيكـون التظهـري باطـالً،  طبقـاً لنص املـادة (١٣)،  من نظـام األوراق التجارية الصادر باملرسـوم 

امللكـي رقـم م / ٣٧ وتاريـخ ١٣٨٣/١٠/١١هــ،  والتي قضت ببطـالن التظهري اجلزئي. 
املطلب الثاين

ما يرتتب عىل فقدان رشوط الرهن يف الفقه اإلسالمي
أوالً: مـا يرتتـب عىل فقـدان رشوط املتعاقدان: يشـرتط يف جانب كل منهام عـدد من الرشوط 

كام سـبق مناقشـتها.  وهـي كام ييل :
العقل. . ١
البلوغ. . ٢
أن ال يكون حمجوراً عليه لسفه أو فلس. . ٣
٤ . . أن يكون خمتاراً
أن يكون للراهن حق الترصف يف املرهون وللمرهتن حق الترصف يف الدين.. ٥
أن يكون أهالً لتربع. . ٦

وهـذه الـرشوط البـد مـن توافرهـا يف جانـب الراهـن،  وختلـف أي منهـا يـؤدي إىل عـدم 
اكتسـابه وصـف الراهـن.

: ما يرتتب عىل ختلف رشوط املرهون : ثانياً
 . الرشط األول: أن يكون املرهون عيناً

فـإن كان املرهـون دينـا فقـد تقـدم عـرض اخلـالف يف هـذه املسـألة،  ورجحنـا صحـة رهن 
لدين. ا

الرشط الثاين: أن يكون املرهون مملوكاً يف نفسه. 
أما لو مل يكن مملوكاً فال يصح رهنه، ألن الراهن حينئذ يكون مترصفاً فيام ال يملك.

الـرشط الثالـث: أن ال يكـون هنـاك مانـع من إثبـات يد املرهتـن عىل الرهـن.  فـإذا مل يتحقق 
هـذا الـرشط مل يصـح الرهـن،  ألن املقصود من الرهـن جعله ضـامن للدين الذي يف ذمـة املدين،  

فـإذا وجد مـا يمنع إثبـات يـد املرهتن عليـه انتفت هـذه الغاية. 
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الرشط الرابع: أن يكون املرهون حمالً قابالً للبيع. 
فـإذا مل يكـن كذلـك مل يصـح رهنـه،  ألن املقصود مـن الرهن هو اسـتيفاء الدين مـن املرهون 
أو مـن قيمتـه،  عنـد تعـذر اسـتيفائه مـن املديـن،  وإذا مل يكـن حمـالً قابالً للبيـع فال يمكـن إيفاء 

الديـن منـه أو مـن قيمتـه،  عند تعذر اسـتيفائه مـن املدين.
 . الرشط اخلامس: أن يكون املرهون معلوماً

فـإن كان املرهـون جمهـوالً فقـد تقدم عـرض اخلالف يف هـذه املسـألة،  ورجحنا عـدم صحة 
املجهول. رهـن 

. الرشط السادس: أن يكون املرهون حموزاً
الرشط السابع: عدم شغل املرهون بحق الراهن. 

وشـغل املرهـون بحـق الراهن يؤدي إىل عـدم إمكانية قبضـه،  وبالتايل عدم لـزوم رهنه،  ألن 
القبـض البد منه يف لـزوم الرهن. 

الرشط الثامن: أن يكون املرهون متميزاً عام ليس بمرهون. 
الفصل الثاين

أشكال التظهري التأميني وخصائصه
املبحث األول: أشكال التظهري التأميني يف النظام مقارنة بأشكال الرهن يف الفقه اإلسالمي

املطلب األول
أشكال التظهري التأميني يف النظام

الفرع األول 
التظهري التأميني االسمي 

واملـراد هبـذا الشـكل من التظهـري: أن يقـوم املظهر بذكر اسـم املظهر لــه (املرهتـن )، وعبارة 
تـدل عـىل أن التظهـري تأمينـي كعبـارة ( القيمـة للضـامن )،  أو (القيمـة رهـن)، مـع التوقيع عىل 
الورقـة،  وهـذا هـو األصـل.  الـذي ينبغـي أن يكـون عليـه التظهـري ويتخـذ هـذا الشـكل مـن 

التظهـري ثالثـة صور: 
األوىل: أن يذكـر املظهر: اسـم املظهر لــه،  والعبـارة الدالة عـىل أن التظهري تأمينيـاً والتوقيع،  

األمر. رشط  دون 
الثانيـة: أن يذكـر يف التظهـري رشط األمـر،  مع اسـم املظهر لــه،  والعبـارة الدالـة أن التظهري 
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تأمينيـاً مـع التوقيع.  
الثالثـة: أن يذكـر يف التظهـري اسـم املظهر لــه،  مضافاً إليـه رشط األمر،  مع العبـارة الدالة أن 

التظهري تأمينيـاً،  والتوقيع.
ومل حيـدد املنظـم مكانـاً جيـب أن تتـم عليـه عبـارة التظهري يف هـذا الشـكل،  لذلـك يمكن أن 

تكـون عىل صـدر الكمبيالـة أو عـىل ظهرها. 
الفرع الثاين 

التظهري عىل بياض 
واملـراد هبـذا النـوع مـن التظهـري: أن ال يذكـر املظهـر رشط األمـر،  وال اسـم املظهر لــه، بل 

يقتـرص عـىل مـا يفيـد أن التظهـري تأمينيـاً،  والتوقيـع.  أو التوقيـع فقط. 
وهذا الشكل من التظهري لـه صورتان: 

الصورة األوىل: أن يذكر املظهر ما يفيد أن التظهري تأميني،  وتوقيع املظهر فقط.
الصورة الثانية: أن يقترص املظهر عىل التوقيع فقط. 

الفرع الثالث 
التظهري حلامله 

مـن صـور التظهـري التأمينـي التـي يمكـن أن يـرد عليهـا أن يكـون تظهـرياً حلاملـه.  واملـراد 
بذلـك: أن يذكـر املظهـر مـع التوقيـع وأمـر الدفـع للحامـل. ويتخـذ هـذا التظهـري صورتـني: 

الصـورة األوىل: أن يذكـر املظهـر عبـارة ( القيمة للضـامن ) أو أي عبارة تفيـد الرهن، مع أمر 
الدفع حلاملـه،  والتوقيع .  

الصـورة الثانيـة: أن يذكـر املظهـر عبـارة الرهـن مـع اسـم املظهـر لــه مضافـاً إليه عبـارة أو 
حلاملـه،  مـع التوقيـع.

املطلب الثاين
أشكال الرهن يف الفقه اإلسالمي

الرهـن يف الفقـه اإلسـالمي غايتـه توثيـق الدين الذي يف ذمة املدين.  وال يشـرتط لــه شـكل 
معـني بل يـأيت يف عـدة صور. 

 ْ ملَ رٍ وَ ـفَ ىلَ سَ نتُمْ عَ إِن كُ فبالنظـر إىل وقـت انعقـاده فقد يكون يف السـفر كـام يف قولـه تعـاىل: ﴿وَ
  .﴾ ةٌ بُوضَ قْ ـانٌ مَّ هَ رِ اتِبًا فَ واْ كَ ِـدُ جتَ

وقـد يكـون يف احلـرض كام ثبـت أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص مات ودرعـه مرهونـة عند هيـودي. وكان ذلك 
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باملدينــــة،  وقـد بوب مسـلم هلـذا احلديث بجـواز الرهن يف السـفر واحلرض.  
وبالنظـر إىل املرهـون فقـد يكـون املرهـون عينـاً،  كالـدواب،  واملسـاكن،  واملـزارع ونحـو 
ذلـك.  وقـد يكون املرهـون ديناً،  كام سـبق وأن عرضنا اخلالف يف هذه املسـألة عنـد ذكر رشوط 

املرهون. 
وبالنظـر إىل كتابـة عقـد الرهـن: فقد يكون عقـد الرهن غري مكتوبـاً،  كام يف قوله تعـاىل: ﴿َإِن 
اتِبًـا. .. ﴾  ملـا يف ذلك مـن املصلحة،  وزيـادة التوثيق،  وحسـامً ملادة  واْ كَ ِـدُ ْ جتَ ملَ رٍ وَ ـفَ ـىلَ سَ نتُـمْ عَ كُ
النـزاع واخلـالف،  وأمـا اآلية السـابقة فإهنا ال تدل عىل اشـرتاط عـدم الكتابة للديـن،  ملرشوعية 
الرهـن،  وإنـام تبـني أن الغالـب يف السـفر عـدم وجـود الكاتـب، كـام كان األمـر عليـه يف ذلـك 

الوقت. 
فـام دام أن العقـد حيقق هـذه الغاية ـ وتوفـرت أركانه ورشوطـه ـ فإنه يعد عقـد رهن يف الفقه 
اإلسـالمي،  بغـض النظـر عـن اهليئة التـي ورد عليهـا، فالعـربة يف العقـود باملقاصـد واملعاين، ال 

باأللفـاظ واملباين. 
املبحث الثاين: حتول التظهري التأميني يف النظام مقارنة بتحول عقد الرهن يف الفقه اإلسالمي  

املطلب األول
حتوله إىل تظهري ناقل للملكية مقارنة بنقل ملكية املرهون يف الفقه اإلسالم  

الفرع األول 
حتوله إىل تظهري ناقل للملكية يف النظام 

واملقصـود هبـذا الفـرع هـو: هـل للمظهـر تأمينياً أن يقـوم بتظهـري الورقـة إىل غـريه،  تظهرياً 
؟  للملكية  ناقـالً 

إذا نظرنـا إىل املظهـر لــه تأمينياً نجـد أنه إنام ظهـرت الورقـة التجارية إليه عىل سـبيل الرهن،  
لتوثقـة دينـه الـذي يف ذمـة املظهـر ( املدين )،  حتـى يمكنه االسـتيفاء مـن قيمة الورقـة التجارية 
عنـد تعـذر وفـاء الدين مـن املدين.  فهـو ليس بصاحـب احلق يف الورقـة،  وال نائبـاً عن صاحب 

احلـق،  حتـى يكـون من حقه متليكـه للغـري،  ففاقد الـيشء ال يعطيه. 
وإذا حصـل أن قـام املظهـر لــه تأمينيـاً بتظهـري الورقـة تظهـرياً ناقـالً للملكية،  فـإن تظهريه 
حينئـذٍ يكـون تظهـرياً توكيليـاً، كـام هـو نـص املـادة (١٩) مـن نظـام األوراق التجاريـة الصادر 

باملرسـوم امللكـي رقـم م/ ٣٧ وتاريـخ ١٣٨٣/١٠/١١هــ. 
فاملظهـر لــه يف التظهـري التأمينـي يعتـرب جمـرد حائـزاً للحـق،  يقبضـه مـن املديـن بالورقـة، 
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ليحبسـه حتـى اســـتحقاق دينـه، ويف تاريـخ االسـتحقاق جيري املظهر لــه التقــاص بـني قيمة 
الســــفتجه وبـني دينــه، ويعيد مـا بقـي للمظهـــر (الراهن ). 

الفرع الثاين
ترصف املرهتن يف املرهون يف أجل الدين بام ينقل ملكيته 

عندما ننظر إىل هذه املسألة يف الفقه اإلسالمي نجد ما ييل: 
أوالً: حتريـر حمـل النـزاع: ترصف املرهتن أمـا أن يكون بغـري إذن الراهن وأمـا أن يكون بإذنه.  
فـإن كان بغـري إذن الراهـن فـال خـالف بـني أهـل العلـم يف عـدم صحـة ترصفـه،  أمـا إذا كان 

ترصفـه بـإذن الراهـن فقـد اختلف أهـل العلـم يف هذه املسـألة عـىل قولني: 
القـول األول: وهـو مذهب اجلمهور مـن احلنفية، واملالكيـة، واحلنابلة،  وهـو بطالن ترصف 
املرهتـن يف هـذه احلالة سـواء أكان ترصفه بام ينقـل ملكية املرهـون أو ترصف يف منافعـه باإلجارة 

أو اإلعـارة ونحوها.  
القـول الثـاين: وهـو قول للشـافعية،  وقـول للحنابلـة حيث ذهبـوا إىل جواز تـرصف املرهتن 

بـإذن الراهن. 
والراجـح واهللا أعلـم هـو قـول اجلمهـور الذين يمنعـون أي تـرصف يف العني املرهونـة أو يف 
منافعهـا،  للراهـن أو لغـريه،  بـإذن أو بدونـه،  ألن ذلـك يتعـارض مـع احلكمـة التـي قصدهـا 
الـرشع،  وجعلهـا اهلـدف الـذي يقتضيـه العقـد واحلكـم الرشعـي لــه،  وهـو حتقيـق الضـامن 
وتوثيـق الديـن،  وهـذا ال يتأتـى إال بحبس املرهون واسـتدامة حبسـه حتى حيل أجـل الوفاء، أو 
الوفـاء بـه قبلـه. كـام أن إخـراج املرهـون من يد املرهتنـ  سـواء بيـده أو بيـد الراهـنـ  فيه إخالل 

بواجـب احلفـاظ عىل املرهـون،  ونقـض هلـذا الواجـب وااللتزام. 
املطلب الثاين

حتول التظهري التأميني إىل تظهري توكييل يف النظام مقارنة بالتوكيل يف الرهن
الفرع األول 

حتول التظهري التأميني إىل تظهري توكييل يف النظام :
حيـق للمظهـر لــه تأمينيـاً أن يقـوم بتظهـري الورقـة توكيليـاً،  ألن التظهـري التوكيـيل ال ينقـل 

ملكيـة الورقـة التجاريـة،  وال ينـيشء أي حقـوق أو التزامـات عـىل الورقـة. 
الورقـة  عـىل  باملحافظـة  ملـزم  التأمينـي  التظهـري  يف  إليـه  املظهـر  فـإن  آخـر  جانـب  ومـن 
التجاريـة،  وحتصيـل قيمـة الورقـة عنـد حلـول أجلهـا،  واسـتيفاء حقـه منهـا وإرجـاع الباقـي 
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إىل املظهـر،  وحتريـر احتجـاج عـدم الدفـع،  إذا امتنـع املسـحوب عليـه عـن دفـع قيمـة الورقـة 
وإعـالن االحتجـاج للضامنـني،  وإقامـة الدعـو عليهـم،  يف املواعيـد النظامية وغـري ذلك من 
اإلجـراءات التـي يرتـب التظهري عىل املظهر لــه القيـام هبا.  فيكون لــه حينئذٍ أن يـوكل غريه يف 

القيـام هبـذه األمـور،  نيابـة عنـه،  وباسـم املظهـر، وحلسـابه.عن طريـق التظهـري التوكيـيل. 
الفرع الثاين

توكيل املرهتن غريه يف الفقه اإلسالمي
ال خـالف بـني أهـل العلـم يف صحة توكيـل املرهتن مـن يقوم مقامـه وذلك ألن من لــه فعل 
يشء جـاز لــه التوكيـل فيـه،  إذ إن احلاجـة داعية إىل ذلـك،  إذ ال يمكن كل واحـد فعل ما حيتاج 
إليـه بنفسـه فاحتـاج إىل مـن يقـوم عنه بذلـك.  فللمرهتـن أن يوكل من يقبـض الرهـن نيابة عنه،  
وحيفظـه،  ويرعـى شـؤونه،  ويطالـب بقضـاء الديـن املوثـق بالرهـن،  وإذا مـا امتنـع املدين عن 
قضـاء الديـن فللوكيـل أن يطلـب بيـع الرهـن وقضـاء الديـن،  ومجيـع مـا يقـوم بـه الوكيل من 
الترصفـات ينـرصف إىل موكلـه،  إال إذا تعـد حـدود الوكالة فإن مـا يقوم به ينـرصف إليه دون 

موكلـه وهو املسـئول عنـه وحده. 
املبحـث الثالـث: خصائـص التظهـري التأمينـي يف النظام مقارنـة بخصائص عقـد الرهن يف 

الفقه اإلسـالمي
املطلب األول 

خصائص التظهري التأميني يف النظام 
إذا نظرنـا إىل التظهـري التأمينـي نجـد أنـه ينفـرد بعـدة خصائـص متيـزه وجتليـه عن غـريه من 

املعامـالت التـي جتـري عـىل األوراق التجارية،وهـي كـام ييل: 
ال جيـري هـذا النـوع من أنـواع التظهـري إال عـىل الكمبيالة والسـند، أما الشـيك فهـو واجب 
الدفـع بمجـرد اإلطـالع،  ولذلـك فال يصلـح أن يكون رهنـاً فال جيري عليـه التظهـري التأميني،  
فلـو حصـل وإن قام حامل الشـيك بتظهـريه تظهـرياً تأمينيـاً اعترب هـذا التظهري ناقـالً للملكية. 

البـد أن تتضمـن صيغـة التظهـري ما يدل عـىل أنه للرهـن،  كأن يذكـر يف التظهري بـأن (القيمة 
للضـامن)،  أو (القيمـة رهـن)،  وذلك حسـامً للنزاع واخلالف الـذي قد يثور بـني املظهر واملظهر 
لــه،  إذ قـد يدعـي املظهـر بأن التظهـري كان بداعـي الوكالة،  وقد يدعـي املظهر إليه بـأن التظهري 

ناقـالً للملكيـة،  وليـس هنـاك ما يـدل عىل أحدمهـا أو عىل الرهـن، مما يـؤدي إىل النزاع. 
أن التظهـري التأمينـي هدفـه وغايتـه توثقـة الديـن الـذي (للدائـن) املظهـر إليـه عـىل املديـن 

(املظهـر). 
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أن العالقـة يف هـذا النـوع بـني املظهـر واملظهر إليـه حيكمها عقـد الرهـن، أما بني املظهـر إليه 
والغـري فتحكمهـا قواعـد التظهري الناقـل للملكية. 

املطلب الثاين
خصائص عقد الرهن يف الفقه اإلسالمي

عقـد الرهـن يف الفقه اإلسـالمي كغريه من العقود لــه خصائصـه التي متيزه عـن غريه، وتبني 
أبرز سـامته، والتـي يمكن أن تتجـىل فيام ييل: 

  .١ـ مـن جهـة اللـزوم: فعقـد الرهـن يعـد عقـداً الزماً مـن جهـة،  وجائـزاً من جهـة أخر
فهـو الزم مـن جهـة الراهن،  فليس لــه فسـخ الرهن والرجوع عنـه إال بموافقة املرهتـن،  أما من 
جهـة املرهتـن فهـو عقـد جائز،  فيجوز لــه فسـخ الرهـن يف أي وقـت،  إذ إن الرهـن لتوثيق دينه 
الـذي يف ذمـة الراهـن،  ليسـتويف دينـه منه عنـد تعذر االسـتيفاء مـن املدين،  فـإذا ما قـرر تنازله 
،  وهذا األمـر ظاهـر يف التظهـري التأمينـي،  إذ إن للمظهر لــه  عـن الرهـن فـال يمنـع منـه حينئـذٍ
شـطب التظهـري ورد الورقـة إىل املظهـر،  أمـا املظهر فليس لــه الرجـوع عن التظهـري إال بموافقة 

ملظهر.   ا
٢ـ الغايــــــة مـن عقد الرهـــــــــــن: فعقد الرهــــــن غايته توثيق الديـن الذي يف ذمة 
الراهـن،  ليسـتويف دينـه منـه عنـد تعـذر الوفاء مـن املديـن،  ومتكني الراهـن من حصولـه عىل ما 
حيتاج إليه من مال يف احلـــــــــــال،  ليتمكن من قضاء حوائجــــــه دون اللجوء إىل وسـائل 

حمرمـة،  أو مـرضة باملديـن.  وهذه هي الغايـة من التظهـري التأميني.  
٣ـ أن كل مـا جـاز بيعـه جـاز رهنـه: إذ إن املقصـود مـن الرهـن كـام تقـدم اسـتيفاء الديـن 
مـن املرهـون أو مـن قيمتـه،  عنـد تعـذر الوفـاء مـن املديـن،  فـإذا كان مما ال يصـح بيعـه انتفت 
هـذه احلكمـة التـي ألجلهـا رشع الرهن وهـذا األمر متحقـق يف التظهـري التأمينـي،  إذ إن الورقة 
التجاريـة يمكـن احلصـول عـىل قيمتها بتظهريهـا تظهـرياً ناقالً للملكيـة،  أو خصمهـا لد أحد 

البنـوك،  أو حتصيـل قيمتهـا يف املوعـد املحدد.  
٤ـ أن الديـن ال يبطـل بتلـف املرهـون،  بل يظـل متعلقـاً بذمة املدين،  سـواء أكان تلفـه بتعدٍ 
أو تفريـط مـن املرهتـن أم ال،  وعـىل املرهتـن ضامن املرهـون إن كان تلفـه بتعدٍ منـه أو تفريط،  أما 
إذا مل يتعـد أو يفـرط فإنـه ال يضمن ألن يـد املرهتن عىل املرهـون يد أمانة.  وهـذا األمر متحقق 
أيضـاً يف التظهـري التأمينـي،  إذ إن تلـف الورقـة التجارية ال يـؤدي إىل بطالن الديـن الذي يف ذمة 

املظهر.  
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الفصل الثالث
قاعدة تطهري الدفوع يف التظهري التأميني

املبحث األول: طبيعة قاعدة تطهري الدفوع
املطلب األول

ماهية قاعدة تطهري الدفوع 
املقصـود بالدفـوع: « احلجـج التـي يلجـأ إليهـا املديـن،  للـرد عـىل طلبـات الدائـن احلامـل 

بغـرض التنصـل مـن التزاماتـه». 
ومبـدأ تطهـري الدفـوع رغـم خروجه عـىل القواعـد العامـة إال أنـه يسـتمد أمهيتـه وقوته من 

عـدة أمـور،  وهي: 
١ـ احلاجـة العمليـة التـي تفـرض وجوده.  فهـذا املبدأ قام حلامية احلامل حسـن النيـة من هذه 
الدفـوع،  وتيسـري تـداول الورقـة التجاريـة لتقـوم بوظيفتهـا كأداة للوفـاء واالئتـامن عـىل النحو 
املطلـوب،  وهـو يقـرر أنـه ليـس للمديـن سـواء أكان السـاحب أو املسـحوب عليـه أو غريه من 
املوقعـني عـىل الورقـة التجارية االحتجـاج عىل حاملهـا بالدفوع التي كان لــه أن يتمسـك هبا يف 

مواجهـة السـاحب، أو احلملـة السـابقني. فحينئذ كان التظهـري مطهراً لسـبب البطالن.  
٢ـ نـص عىل هـذه القاعدة نظام األوراق التجارية السـعودي،  يف املادة (١٧) بقوله: (ليسـت 
ملـن أقيمـت عليـه دعـو الكمبيالة أن حيتـج عىل حاملهـا بالدفوع املبنيـة عىل عالقته الشـخصية 
بسـاحبها أو حامليهـا السـابقني مـا مل يكـن قصد احلامـل وقت حصوله عـىل الكمبيالـة األرضار 

باملدين).  
وهذه املادة من النظام املذكور قد نصت عىل الكمبيالة، ومل تذكر السند ألمر، والشيك.  

إال أن هلـا نفـس احلكـم فيـام خيتص بتطهـري الدفوع،  كـام دلت عىل ذلـك املـادة (٨٩) بقوهلا: 
(تـرسي أحـكام الكمبيالـة اآلتيـة عىل السـند ألمر بالقـدر الـذي ال يتعارض مع مـا هيته: 

أ/ األحـكام املتعلقـة بالكمبيالـة املسـتحقة الوفـاء يف موطـن آخـر،  أو يف مـكان غـري الـذي 
يوجـد بـه موطـن املسـحوب عليـه،  واالختـالف يف البيانـات اخلاصـة باملبلـغ الواجـب دفعـه، 
وبطـالن رشط الفائـدة، وأهليـة االلتـزام، والنتائـج املرتتبـة عـىل التوقيـع ممن ليسـت هلـم أهلية 
االلتـزام،  والتوقيعـات غـري امللزمة،  أو توقيع شـخص غري مفوض،  أو جاوز حـدود التفويض.  
.  مـع مراعاة أنـه إذا مل يذكر يف  ب/ األحـكام املتعلقـة بتظهـري الكمبيالـة،  وبضامهنـا احتياطياً

صيغـة الضـامن اسـم املضمون اعتـرب الضامن حاصـالً ملصلحة حمرر السـند. 
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ج/ األحـكام املتعلقـة باسـتحقاق الكمبيالـة، ووفائها، واملعارضـة يف الوفـاء،  واالحتجاج،  
والرجـوع بسـبب عـدم الوفـاء،  وعـدم جـواز منـح مهـل للوفـاء،  وحسـاب املواعيـد،  وأيـام 

العمـل،  وكمبيالـة الرجـوع،  واحلجـز التحفظـي.  
د/ األحـكام املتعلقـة بالوفـاء بالتدخل،  وتعدد النسـخ،  والصور،  والتحريـف،  وآثار إمهال 

  .( احلامـل،  وعدم سـامع الدعو
وهـذه القاعـدة تطبـق يف حالـة التظهـري التأمينـي،  كـام نصـت عـىل ذلـك املـادة: (١٩) مـن 
هـذا النظـام بقوهلـا: « إذا اشـتمل التظهـري عىل عبـارة ( القيمـة للضـامن ) أو( القيمـة للرهن) أو 
أيـة عبـارة مماثلـة تفيـد الرهـن،  جـاز حلامـل الكمبيالـة أن يبـارش مجيـع احلقـوق الناشـئة عنها،  
فـإن ظهرهـا أعتـرب التظهري حاصـالً عىل سـبيل التوكيـل، وليس للمديـن بالكمبيالـة االحتجاج 
عـىل احلامـل بالدفـوع املبنية عـىل عالقته الشـخصية باملظهـر، إال إذا قصد احلامـل وقت حصوله 

باملدين».   اإلرضار  عليهـا 
املطلب الثاين

السند النظامي هلذه القاعدة
نص نظام األوراق التجارية الصادر باملرسـوم امللكي رقم م/٣٧ وتاريخ ١٣٨٣/١٠/١١هـ  
يف املـادة (١٧) بـام يـيل « ليس ملـن أقيمت عليـه دعـو الكمبيالة أن حيتـج عىل حاملهـا بالدفوع 
املبنيـة عـىل عالقتـه الشـخصية بسـاحبها أو حامليهـا السـابقني،  مـا مل يكـن قصـد احلامل وقت 
حصولـه عـىل الكمبيالـة األرضار باملديـن « ويأخـذ السـند حكـم الكمبيالة كام نصـت عىل ذلك 

املـادة (٨٩) يف الفقـرة (ب)،  والشـيك كـام نصت عىل ذلك املـادة (١١٧).  
وقـد أخـذ املنظم السـعودي هبـذه القاعـدة،  حتـى تـؤدي األوراق التجاريـة وظيفتهـا كأداة 

وائتامن.  وفـاء،  
املطلب الثالث

رشوط تطبيق قاعدة تطهري الدفوع يف النظام
الـرشط األول: أن يكـون التظهـري تظهـرياً ناقـالً للملكيـة،  أو تظهـري تأميني؛ حيـث إن هذا 
التظهـري يرتـب حقوقـاً للحامـل عـىل الورقـة التجارية املظهـره.  ففـي التظهـري الناقـل للملكية 
تنتقـل الكمبيالـة مـن املظهـر وفـاء لديـن أو ثمـن مبيـع، أو قـد يكـون ذلك عـىل سـبيل التربع.  
ويف التظهـري التأمينـي يتلقاهـا عـىل سـبيل الرهن توثقة لدينـه.  أما التظهـري التوكيـيل فاملظهر إليه 
يعتـرب وكيـالً عـن املظهـر،  وتنـرصف مجيع األعـامل والترصفـات التي يقـوم هبا إىل املظهـر،  وال 
يرتـب للمظهـر إليـه أي حقـوق عـىل الورقـة التجاريـة، وبالتـايل يصح التمسـك جتاهـه بجميع 
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 . الدفـوع التـي يمكـن التمسـك هبا جتـاه املظهـر تظهـرياً توكيلياً
الـرشط الثـاين: أن يكـون احلامـل حسـن النيـة،  واألصـل يف احلامـل أن يكـون حسـن النيـة 
حتـى يثبـت خـالف ذلـكـ  أي يثبت العكـسـ  فإذا تبـني أنه يسء النيـة،  جاز االحتجـاج جتاهه 

بالدفوع. 
الرشط الثالث: أال يكون احلامل طرفاً يف العالقة التي نشأ عنها الدفع.  

الـرشط الرابـع: أن يكـون التظهـري قبـل إجـراء االحتجـاج بعـدم القبـول،  (الربوتسـتو) أو 
قبـل انقضـاء ميعـاد هـذا االحتجـاج.  وحينئـذ فـإذا مـا تـم التظهري بعـد إجـراء احتجـاج عدم 
الدفـع ـ الربوتسـتو ـ أو بعـد إنقضـاء ميعـاد هـذا االحتجـاج،  فـإن التظهـري ال يطهـر الدفـوع،  
وليـس للحامـل يف هذه احلالة التمسـك بمبـدأ تطهري الدفـوع،  فيسـتطيع املدين الدفـع جتاهه بام 
يسـتطيع مـن الدفـوع،  وال يرتـب التظهري حينئذ سـو آثـار حوالة احلـق،  كام نصـت عىل ذلك 
الفقـرة األوىل،  مـن املـادة (٢٠)، مـن نظـام األوراق التجاريـة الصـادر باملرسـوم امللكـي رقم م 
/ ٣٧ وتاريـخ ١٣٨٣/١٠/١١هــ،  بقوهلـا:  «التظهـري الالحـق مليعـاد االسـتحقاق يرتب آثار 
التظهـري السـابق لــه،  أمـا التظهـري الالحـق الحتجـاج عـدم الدفـع،  أو احلاصـل بعـد انقضاء 
امليعـاد املحـدد لعمـل هـذا االحتجـاج،  فريتـب آثـار حوالـة احلـق.  ويعتـرب التظهري اخلـايل من 
التاريـخ أنـه قـد حصل قبل انقضـاء امليعاد املحـدد لعمل االحتجـاج إال إذا ثبت غـري ذلك.  وال 

 .« جيـوز تقديـم تاريخ التظهـري وإن وقـع اعتـرب تزويراً
أمـا يف حالـة مـا لـو كان التظهري مل يـؤرخ بتاريخ معـني،  فإنه حيمل عـىل أنه قد تـم قبل إجراء 
الربوتسـتو،  أو قبـل انقضـاء ميعـاد هـذا اإلجـراء،  إال إذا ثبت خالفـه،  كام نص عـىل ذلك نظام 
األوراق التجاريـة يف مادتـه (٢٠)،  يف الفقـرة (٢) بقوهلـا: «ويعترب التظهري اخلايل مـن التاريخ أنه 
قـد حصـل قبـل انقضاء امليعـاد املحدد لعمـل االحتجـاج إال إذا ثبت غـري ذلك وال جيـوز تقديم 

 .« تاريـخ التظهري،  وإن وقع اعتـرب تزويراً
الـرشط اخلامـس: أن تكـون املطالبـة مقتـرصة عـىل احلقـوق الرصفيـة فقـط، وذلـك يف حالة 
مـا إذا مل يـف املسـحوب عليـه بقيمـة الكمبيالة يف تاريـخ اسـتحقاقها،  فال خيلو املسـحوب عليه 
إمـا أن يكـون قـد قبل الوفـاء بالكمبيالـة،  أو مل يقبـل ذلك.  فـإن كان قد قبـل الوفـاء بالكمبيالة 
فللحامـل حـق الرجـوع عليه بدعـو احلق الرصيف،  ويسـتطيع احلامل التمسـك بقاعـدة تطهري 

الدفـوع يف هـذه احلالة.  
أمـا لـو مل يقبل املسـحوب عليـه الكمبيالـة،  أو قبلها ولكن ميعـاد دعو الـرصف قد انقىض 
فليـس للحامل سـو الرجـوع بدعـو مقابل الوفـاء،  وليس للحامل التمسـك بقاعـدة تطهري 
الدفـوع يف هـذه احلالـة،  وحيـق للمديـن مطالبـة احلامل بجميـع الدفـوع التي يمكنـه االحتجاج 
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 . هبا
الـرشط السـادس: أن يكـون الدفـع من قبيـل الدفوع التـي يطهرهـا التظهري،  فقاعـدة تطهري 
الدفـوع ال تطبـق عـىل مجيـع الدفـوع،  فهنـاك دفـوع ال يطهرهـا التظهري ولـو كان احلامل حسـن 

لنية.  ا
املطلب الرابع

نطاق االحتجاج هبذه القاعدة
الفرع األول 

الدفوع التي يطهرها التظهري يف النظام 
هـذا النـوع الذي سـوف نتحدث عنـه يف هذا الفـرع يعترب تطبيقـاً لقاعدة تطهـري الدفوع، فال 

جيـوز للمديـن أن يتمسـك هبذه الدفـوع يف مواجهة احلامل احلسـن النية،  وهـي كام ييل: 
١ـ الدفوع الناشئة عن العالقة األصلية التي صدرت الورقة التجارية ألجلها: 

فـكل عيـب ترتب مثـالً عىل العالقة بني السـاحب واملسـحوب عليه، والتـي ألجلها صدرت 
الكمبيالـة سـواء متثـل هـذا العيب يف بطـالن هذه العالقـة،  مثل أن تكـون قد سـحبت الكمبيالة 
ثمنـاً ملحـرم،  كخمـر،  أو قـامر، ونحـو ذلـك.  أو فسـخ هـذه العالقـة،  كام لـو قام املشـرتي برد 
املبيـع عـىل البائـع،  ولكـن البائع كان قد سـحب كمبيالة عىل املشـرتي،  وقبل ذلك املشـرتي،  أو 
أن البائـع مل يقـم بتسـليم املبيـع إىل املشـرتي،  ومل يقم بام يلزمـه من التزام،  فـإن كل ذلك ال عالقة 

للحامـل بـه،  مـا دام أن الكمبيالـة قد صدرت صحيحة،  ومسـتوفية جلميـع بياناهتا. 
٢ـ الدفوع بسبب عيب شاب إنشاء الكمبيالة: 

أ/ الدفـوع املسـتمدة مـن إنعـدام السـبب،  أو عـدم مرشوعيتـه.  وذلـك إذا مل يكـن لاللتزام 
املوقـع عـىل الورقـة سـبب،  أو يوجـد سـبب ولكنه غـري مـرشوع،  فمثل هـذه الدفـوع ال يصح 
مواجهـة احلامـل حسـن النية هبـا،  وهي دفـوع باطلة وتظهـري الكمبيالـة إىل احلامـل يطهرها من 

هـذه الدفـوع مـا دام أنه حسـن النية. 
ب/ الدفـوع املسـتمدة مـن عيوب الرضـا بمعنـى أن املدين بالورقـة التجارية مل يكـن توقيعه 
عليهـا بنـاءً عـىل رضـاً،  وإنام كان ذلك حتـت تأثري اإلكـراه،  أو الغلط،  أو اخلطـأ،  أو تدليس،  أو 

اسـتغالل ونحـو ذلـك ففي مثل هـذه احلالة يطهـر التظهري السـند من هـذا الدفع.  
ج ـ الدفـع بإنقضـاء االلتـزام الـرصيف الـذي حـررت مـن أجلـه الورقـة التجاريـة. أي أن 
االلتـزام الـرصيف الـذي حـررت الورقـة مـن أجلـه قـد انقـىض،  ومـن سـبل إنقضـاء االلتـزام 

الوفـاء،  واملقاصـة،  واإلبـراء،  واحتـاد الذمـة. 
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الفرع الثاين 
الدفوع التي ال يطهرها التظهري يف النظام

ذكرنـا فيام سـبق أن مبـدأ تطهري الدفـوع وإن كان أثـراً يرتتب عـىل التظهري التأمينـي، والناقل 
للملكيـة،  إال أن هـذا املبـدأ ال يمكـن تطبيقـه بصـورة مطـردة عـىل مجيع الدفـوع،  فهنـاك دفوع 
ال يطهرهـا التظهـري بـل حيـق للمديـن االحتجـاج هبـا يف مواجهـة احلامل حتـى ولو كان حسـن 
النيـة.  ألن احلامـل بإمكانـه اإلطـالع عـىل هذا الدفـع حتى لـو كان حسـن النيـة،  وال يفاجأ به.  
كـام أن منهـا مـا تقـيض الرضورة فيـه بتقديـم مصلحة املديـن عىل مصلحـة احلامـل،  لكوهنا أوىل 

واحلامية.   باملراعـاة 
وهي كام ييل: 

١ـ الدفوع الناشئة عن عالقة شخصية بني املدين واحلامل :
فـأي دفع ناشـئ عـن هذه العالقـة ال يطهـره التظهري،  بـل يظل للمديـن حق الدفع بـه،  فإذا 
كان عـىل سـبيل املثـال املديـن بالورقـة التجارية الـذي يطالبه احلامل هـو دائن للحامـل،  فحينئذ 
للمديـن أن يدفـع يف مواجهـة احلامـل باملقاصـة حتـى لـو كان حسـن النيـة،  حيـث أن احلامـل 
هنـا ليـس لــه مصلحـة مرشوعة جتـدر محايتهـا،  واملفـرتض يف احلامل أن يكـون عاملـاً بمثل هذا 

الدفع. 
٢ـ الدفـوع املتعلقـة بالعيـوب الشـكلية للورقـة التجارية، سـواء أكانت هذه العيـوب متعلقة 

بالبيانـات االختياريـة، أو البيانـات اإللزامية لتلـك الورقة:  
ومـن تلك العيـوب إغفال أحـد البيانـات اإللزامية الذي يـؤدي إىل بطالن الورقـة التجارية،  

وإخراجهـا عن أن تكون ورقـة جتارية. 
٣ـ الدفوع املتعلقة بإنعدام األهلية أو نقصها: 

واألهليـة املقصـود هبا هنا: هـي األهلية الالزمـة لتـداول األوراق التجارية، وقـد بينت املادة 
( ٧ ) مـن نظـام األوراق التجارية، السـن الالزم لكون اإلنسـان أهالً لتداول هـذه األوراق وهو 
بلـوغ سـن (١٨) سـنة.  كام سـبق بيـان ذلـك بالتفصيل عنـد حديثنا يف الـرشوط الـالزم توفرها 

 . للمظهر
فـإذا مـا كان املديـن ناقـص األهليـة، أو عديمهـا أثنـاء توقيعه عـىل الورقـة التجاريـة وأثبت 
ذلـك فلـه االحتجـاج بذلـك جتاه احلامـل حتـى وإن كان حسـن النية. وهـذا العيـب وإن مل يكن 
ظاهـراً للحامـل حسـن النيـة، إال أن املنظـم قـد غلـب مصلحـة عديـم األهليـة أو ناقصهـا عىل 

مصلحـة احلامـل احلسـن النية. 
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٤ـ الدفع بالتزوير: 
حيـق لكل شـخص زور توقيعـه عىل الورقـة التجاريـة أن يدفـع يف مواجهة احلامـل بالتزوير، 
إذا مـا طالبـه بالوفـاء بقيمـة الورقـة التجاريـة،  حتـى وإن كان احلامـل حسـن النيـة.  وذلك ألن 
هـذا الشـخص الـذي يعد مدينـاً يف الظاهر مل يصـدر عنه يف احلقيقـة أي تعبري عن إرادتـه لاللتزام 
التزامـاً رصفيـاً بالورقـة التجاريـة،  فـال وجـه حينئـذ إللزامـه بأمـر مل يلتـزم بـه،  ومحايـة احلامل 
حسـن النيـة ال تكـون عـىل حسـاب مثـل هـذا الشـخص الـذي ال يعـد يف احلقيقـة موقعـاً عـىل 
الورقـة التجاريـة. لكـن هنـاك حالة ما لـو وقع إمهـال،  أو تقصري،  أو عـدم احرتاز،  أو تسـاهل 
مـن هـذا الشـخص سـاعد يف تزويـر توقيعـه،  فإنـه حينئـذ يعتـرب مسـؤوالً عـام حلـق احلامل من 

الـرضر،  وهـذه املسـئولية من بـاب االلتـزام الرصيف الشـخيص. 
٥ـ الدفوع املتعلقة بانتفاء سلطة التوقيع أو جتاوزها: 

أي أن املوقـع عـىل الورقة التجارية مل يأذن لــه الشـخص الذي يوقع نيابة عنـه هبذا الترصف،  
أو أنـه أذن لــه بالتوقيع لكن ليـس يف هذه احلالة.  

املطلب اخلامس
رأي الفقه اإلسالم يف هذه القاعدة

الـذي يظهـر – واهللا أعلـم – أن الفقـه اإلسـالمي قـد اعتـرب هـذه القاعـدة يف الرهـن،  إذا إنه 
قـد جعـل املرهتـن أحـق بثمـن املرهـون مـن غـريه،  ولذلـك فإنـه إذا مـا أفلـس املديـن أومات،  
فـإن الغرمـاء ليـس هلـم املطالبة بـإدراج املرهـون ضمن أمـوال املفلـس،  أو امليت التي سـتجري 
عليهـا املحاصـة بينهـم،  ومـا ذلك إال ألن الرهـن قد طهر املرهـون من الدفوع ؛ حيث أنشـأ حقاً 
للمرهتـن عـىل املرهون فيختـص حينئذٍ املرهتن باسـتيفاء حقـه أوالً من قيمة املرهـون،  وما فضل 

مـن قيمـة املرهـون عن سـداد الديـن يدخل يف باقـي أمـوال الراهن،  وجتـري عليـه املحاصة.
ثـم إذا نظرنـا إىل حـق املرهتـن يف اختصاصـه باملرهـون – التـي هـي قاعـدة تطهـري الدفوع يف 

التظهـري التأمينـي – نجـد أنـه راجـع إىل جتويـز رهـن الدين. 
املبحث الثاين: حسن النية وأثره يف تطهري الدفوع يف النظام والفقه اإلسالمي

املطلب األول
املقصود بمبدأ حسن النية يف النظام والفقه اإلسالمي

الفرع األول 
املقصود بحسن النية يف النظام
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تعتـرب هـذه املسـألة مما ثـار فيهـا اخلالف عنـد فقهـاء النظام، وكثـر اخلـوض فيهـا. ولكنا هنا 
سـنقترص عـىل أبرز أقواهلـم فيها، ومـا هو الراجـح منها، ونـوع التفصيل هنـا إيثـاراً لالختصار، 

وحتـى ال نبعـد عـن موضـوع بحثنـا، وندخل يف تعريفـات ليس هـذا حملها.  
فنقول: ذهب فقهاء النظام يف هذه املسألة إىل اجتاهني مشهورين: 

األول: يـر أن املقصـود بحسـن النيـة يف الترصفات هـو اجلهل املـربر بواقعة معينـة. وذلك 
كمـن تظهـر إليـه الكمبيالـة وهـو ال يعلـم عـدم مرشوعيـة السـبب الذي انشـئت من أجلـه،  أو 
بطـالن العالقـة التـي أنشـئت الكمبيالة ألجلهـا ويصلح أن يكـون مثاالً هنـا مجيع الدفـوع التي 

يطهرهـا التظهـري،  والتـي حيـق للحامل حسـن النية التمسـك هبـا يف مواجهـة املدين.  
الثـاين: وأصحـاب هذا االجتـاه حيددون املقصود بمبدأ حسـن النيـة اعتامداً عىل بيـان املقصود 

ممـا يرتكـب منه هذا املصطلـح،  وهي ( حسـن )،  و( النية ).  
فاحلسـن والسـوء أحـكام اجتامعية ترتبـط بالقيم السـائدة يف جمتمع معني،  ويتجىل احلسـن يف 

عـدة أمور محيـدة كاألمانة،  واالسـتقامة،  والنزاهة.  
كام يتجىل السوء يف الكذب،  والغدر،  واخليانة ونحوها من األوصاف الذميمة. 

.  أما لو  وبذلـك يكـون الشـخص حسـن النية إذا سـلك الطريق السـوي،  وفعـل فعالً محيـداً
فعـل فعالً حمظـوراً فيعـد يسء النية.  

الفرع الثاين
املقصود بحسن النية يف الفقه اإلسالمي

إذا كان احلسن يف الفقه اإلسالمي هو: كل أمر حكم الشارع بحسنه. 
والنية هي: القصد،  وعزم القلب عىل أمر معني،  يف احلال،  أو يف املال.

فحسن النية يراد به: ( عدم انتواء الرش بجميع صوره ). 
( عـدم انتـواء ): االنتـواء مـن النيـة وهـي هنا بمعنـى القصـد، ويطلـق القصـد يف اللغة عىل 

اليشء.  إثبـات 
أما يف االصطالح: فيطلق عىل انعقاد العزم وتوجهه نحو القيام بعمل معني. 

( الرش بجميع صوره ): جنس يشمل مجيع الرشور من قول أو فعل.  
املطلب الثاين

أدلة حسن النية يف النظام والفقه اإلسالمي
الفرع األول 
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أدلة حسن النية يف النظام 
اعتـرب املنظـم أن األصـل هـو حسـن النيـة، ولذلـك فإنـه ال يكلف الشـخص بإثبات حسـن 
نيتـه،  بخـالف املدعـي الـذي يدعي سـوء النية فإن عليـه إثبات ذلـك بكافة سـبل اإلثبات،  ألن 
دعـواه خمالفـة لألصـل،  وبناءً عىل هذا فقـد اعترب نظـام األوراق التجارية السـعودي،  أن احلامل 
يعـد حسـن النيـة مـا مل يوجـد قصـد اإلرضار باملديـن،  كـام نصت عـىل ذلـك املـادة  (١٧)،  من 
نظـام األوراق التجاريـة الصـادر باملرسـوم امللكـي رقـم م / ٣٧،  وتاريـخ ١٣٨٣/١٠/١١هـ  
بقوهلـا (. ... ليسـت ملـن أقيمـت عليـه دعـو الكمبيالـة أن حيتـج عـىل حاملهـا بالدفـوع املبنية 
عـىل عالقتـه الشـخصية بسـاحبها أو حامليها السـابقني،  ما مل يكـن قصد احلامل وقـت حصوله 

عـىل الكمبيالـة اإلرضار باملدين ).  
فالقاعدة أن الشـخص حسـن النيـة حتى يثبت خالف ذلـك،  وهو موافق ملا جـاء يف الرشيعة 
اإلسـالمية من إحسـان الظـن باملسـلم،  واملنظم السـعودي قد التـزم أحكام الرشيعة اإلسـالمية 
كـام جـاء يف نـص املادة ( ٧ ) مـن النظام األسـايس للحكم الصادر باملرسـوم امللكـي رقم أ / ٩٠ 
وتاريـخ   ٨/ ٩/ ١٤١٢هــ  وعـىل مـن ادعـى خـالف ذلـك اإلثبات سـواء أكان بالشـهود أمام 
القضـاء،  أو بالقرائـن،  أو باسـتنتاج القـايض،  ممـا يـدل عىل وجـود قصد اإلرضار وهـو ما يعرب 

النية بسـوء  عنه 
الفرع الثاين

أدلة حسن النية يف الرشيعة اإلسالمية
إن الناظـر إىل الرشيعـة اإلسـالمية جيـد أن مبـدأ حسـن النية من املبـادئ األساسـية التي تقوم 
عليهـا رشعيـة الترصفـات.  فوجود النية وحسـنها يشء أسـايس لوجود الترصفـات وصحتها يف 

الرشيعـة اإلسـالمية،  ويتبني ذلـك بام ييل: 
تْىلَ  ا يُ ـامِ إِالَّ مَ ـةُ األَنْعَ ِيمَ م هبَ لَّـتْ لَكُ ودِ أُحِ قُ عُ فُـواْ بِالْ واْ أَوْ نـُ ينَ آمَ ذِ َـا الَّ ـا أَهيُّ ١ـ  قولــه تعـاىل: ﴿يَ

مٌ ﴾.  رُ أَنتُـمْ حُ يْدِ وَ ـيلِّ الصَّ ِ َ حمُ ـريْ ـمْ غَ يْكُ لَ عَ
َ النَّاسِ أَن  تُم بَـنيْ مْ كَ ا حَ إِذَ ـا وَ لِهَ انَـاتِ إِىلَ أَهْ واْ األَمَ ـمْ أَن تُـؤدُّ كُ رُ أْمُ ٢ـ  قولــه تعـاىل: ﴿إِنَّ اهللاَّ يَ

  .﴾ لِ دْ عَ بِالْ ـواْ  مُ كُ ْ حتَ
٣ـ  قولـه ملسو هيلع هللا ىلص يف حديـث عمـر بـن اخلطـاب -ريض اهللا عنـه-: ((إنـام األعـامل بالنيـات وإنام 
لـكل امـرئ مـا نو فمن كانـت هجرتـه إىل اهللا ورسـوله فهجرتـه إىل اهللا ورسـوله،  ومن كانت 
هجرتـه إىل دنيـا يصيبهـا أو امـرأة يتزوجهـا فهجرتـه إىل مـا هاجـر إليـه )) أخرجـه البخـاري يف 

صحيحـه يف كتـاب بـدء الوحـي ١٢/١،  ومسـلم يف صحيحـه برقـم ( ٤٩٠٤ ) ٥٥/٧. 
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٤ـ قاعـدة: األمـور بمقاصدهـا: فهـذه قاعـدة  قررها فقهاء اإلسـالم،  وسـاروا عـىل وفقها،  
وأيدهتـا األدلـة مـن الكتـاب والسـنة.  وهـي تـدل عـىل أن العمـل راجع للقصـد منه إن حسـن 

فحسـن وإن سـيئاً فسيئ. 
املطلب الثالث

متى يعد الشخص حسن النية يف النظام والفقه اإلسالمي
الفرع األول 

متى يعد الشخص حسن النية يف النظام 
الرشاح قد اختلفوا يف هذه املسألة،  عىل قولني: 

القـول األول: وقـد سـلك أصحاب هـذا القول مسـلك الفقـه اإلنجليزي،  وهـو أن احلامل 
يعـد دائـامً حسـن النيـة،  إال يف حالة مـا إذا كان هناك تواطؤ بـني احلامل وأحد املوقعني السـابقني 
عـىل الكمبيالـة،  مـن املظهريـن،  أو السـاحب،  أمـا جمـرد العلـم مـن احلامـل بوجـود الدفع فال 
جيعلـه يسء،  النيـة بـل البـد مـن وجـود التواطـؤ،  وأن يكـون القصـد مـن ذلـك هـو األرضار 

باملدين.  
القـول الثـاين: وأصحـاب هـذا الرأي سـلكوا مسـلك الفقـه الفرنيس يف هـذه املسـألة،  وهو 
أن احلامـل يعـد حسـن النيـة إذا كان جاهـالً بالدفـع الـذي للمديـن أن يتمسـك به،  أمـا لو كان 
عـىل علـم بوجـود مثـل هذا الدفـع فإنه يعـد سـيئ النية،  وال يشـرتط وجـود التواطـؤ وال قصد 
األرضار،  بـل أنـه متـى كان عاملاً بوجـود الدفع فإنه يعـد يسء النية حتى لو مل يكـن هناك تواطؤ.  
أمـا مـا ذهـب إليه أصحـاب القـول األول من اشـرتاط التواطـؤ والتضييق عـىل املدين وعدم 

مراعـاة مصلحتـه ألنـه يصعب عليـه إثبات كل هـذه األمور.  
وأمـا مـا ذهـب إليـه أصحـاب القـول الثـاين وإن كان فيـه نـوع مـن التـوازن ألن احلامل قد 
يكـون عـامل بوجـود الدفـع لكـن ال يعلـم أنـه دفـع،  أو يعتقـد أنـه ال أثـر لــه أو أن املديـن قـد 
ريض هبـذا الدفـع وال يريـد االحتجـاج به ونحـو ذلك،  لذلـك البد مـن حتقيق املوازنـة بقدر ما 
نسـتطيع بـني مصلحـة املديـن يف إثبات سـوء النية عـىل احلامل ومصلحـة احلامل يف محايـة جانبه 
مـن الدفـوع وهذا أقرب مـا يكون إليـه رأي اتفاقيـة جنيف ونظـام األوراق التجارية السـعودي 

الصـادر باملرسـوم امللكـي رقـم م / ٣٧ وتاريـخ ١٣٨٣/١٠/١١هـ.  
الفرع الثاين 

متى يعد الشخص حسن النية يف الفقه اإلسالمي ؟ 
يف الرشيعة اإلسـالمية األصل أن الشـخص يعد حسـن النية،  ألن إحسـان الظن باملسـلم هو 
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األسـاس يف هذا اجلانب.  
لكـن إذا حصـل هنـاك مـا يـؤدي إىل وقوع الشـك،  فإن هنـاك معياريـن عن طريقهـام يمكن 

معرفـة ما إذا كان الشـخص حسـن النيـة أم ال.  
األول: معيـار ذايت،  وهـو نيـة القائـم بالترصف وقصده الداخـيل،  من انتفاء نيـة اخلروج عىل 

تعاليـم الديـن،  فمتـى دل دليل عىل حسـنها أو سـوئها فينبغـي اعتباره،  بعـد التحقق منه. 
الثـاين: موضوعـي،  وهـو شـكل التـرصف الظاهـر فمتـى كان متفقـاً مـع أحـكام الرشيعـة 

ومقاصدهـا،  كاألمانـة،  والصـدق،  والعـدل، والوفـاء كان حسـن النيـة.  
لكـن ممـا ينبغـي التنبيـه عليـه هنـا هـو أن هذيـن املعياريـن متكاملـني،  ال ينبغـي النظـر إىل 

أحدمهـا بمعـزل عـن اآلخـر.  
املبحث الثالث: ما يرتتب عىل االحتجاج هبذه القاعدة يف النظام والفقه اإلسالمي

املطلب األول
ما يرتتب عىل االحتجاج هبذه القاعدة يف النظام

قاعـدة تطهـري الدفـوع وكـام سـبق إنام قررهـا املنظـم حلامية احلامـل احلسـن النية مـن الدفوع 
التـي جيوز التمسـك هبـا يف مواجهة املظهـر،  وحينئذ إذا ما قام املظهر لــه بمطالبـة املدين بالورقة 

ودفـع املديـن يف مواجهته بـأي من الدفـوع اآلتية :
الدفوع الناشئة عن العالقة األصلية التي صدرت الورقة التجارية ألجلها.

الدفوع بسبب عيب شاب إنشاء الكمبيالة. 
وقـد تقـدم تفصيـل هذه الدفـوع،  ومتسـك املظهر لــه تأميناً ( املرهتـن ) بأن التظهـري قد طهر 
الورقـة مـن الدفـوع يف مواجهـة الدفـع اعترب الدفـع من املديـن باطالً محايـة للحامل حسـن النية 

مـن إبطال حقـه عىل الورقـة التجاريـة،  كضـامن لدينه الذي عـىل املظهر. 
إال أن هنـاك دفـوع ال يطهرهـا التظهـري حتـى وإن كان احلامـل حسـن النيـة،  فـإذا مـا احتج 
املديـن عـىل احلامل هبـذه الدفوع فإن متسـك احلامل بقاعـدة تطهري الدفـوع ال يفيـد، ألن مراعاة 

مصلحـة املديـن يف هـذه احلالـة أوىل مـن مراعـاة مصلحة احلامـل ومن هـذه الدفوع:
الدفوع الناشئة عن عالقة شخصية بني املدين واحلامل. . ١
الدفوع املتعلقة بالعيوب الشكلية للورقة التجارية. . ٢
الدفوع املتعلقة بانعدام األهلية أو نقصها.. ٣
الدفع بالتزوير.. ٤
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الدفوع املتعلقة بانتفاء سلطة التوقيع أو جتاوزها. . ٥
املطلب الثاين

ما يرتتب عىل االحتجاج بقاعدة تطهري الدفوع يف الفقه اإلسالمي
الرشيعـة اإلسـالم كـام سـبق وأن ذكرنـا أهنـا اعتـربت هـذه القاعـدة ونظـرت يف تطبيقها إىل 
حتقيـق العـدل والصالـح العـام للمجتمـع،  فمتـى كان تطبيـق هـذه القاعـدة حيقق هـذا الغرض 
فـإن تطبيقهـا حينئذٍ يكون سـائغاً،  ومتى كانـت املصلحة تقتيض عـدم االلتفات إليهـا كان األمر 

كذلك.  
فالقاعـدة يف الرشيعـة تقديـم املصلحـة الغالبـة. وهـذا األمـر ينطبـق يف الرهـن عـىل املرهتن؛ 
حيـث إن مراعـاة مصلحتـه أوىل من بقية الغرمـاء؛ حيث إنه قبـض الرهن لتوثقة دينـه،  فيختص 

بـه دون غريه.  
وينطبـق هـذا عـىل مـا سـبق أن ذكرنـا يف الدفـوع التـي يطهرهـا التظهـري،  والدفـوع التي ال 

  . ها يطهر
فلـو نظرنـا إىل الدفـوع التـي يطهرهـا التظهري نجـد أن مصلحة احلامـل للورقـة أوىل باملراعاة 
مـن مصلحـة املديـن وكـذا الدفـوع التـي ال يطهرهـا التظهـري فنجـد أن مصلحـة املديـن أوىل 

باملراعـاة مـن مصلحـة احلامل.  
الفصل الرابع

آثار التظهري التأميني 
املبحـث األول: أثـره يف العالقـة بـني املظهر واملظهـر إليه مقارنـة بالعالقة يف عقـد الرهن يف 

الفقه اإلسـالمي
املطلب األول

أثره عىل ملكية الورقة التجارية مقارنة بأثر الرهن عىل ملكية املرهون يف الفقه اإلسالمي
الفرع األول

أثر التظهري التأميني عىل ملكية الورقة التجارية
بـام أن التظهـري التأمينـي رهن للحـق الثابت بالورقـة التجاريـة ملصلحة املظهر لــه (املرهتن)، 
حتـى يتمكـن مـن إسـتيفاء دينـه مـن قيمـة الورقـة التجاريـة عند تعـذر إسـتيفائه ممن هـو عليه،  
لذلـك فـإن هـذا التظهري ال ينقل ملكيـة الورقة إىل املظهر لــه،  بل تبقى ملكيتهـا لراهن ( املظهر) 
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طـوال فـرتة الرهن.   وحينئذ فليس للمظهر لــه ( املرهتـن ) تظهريها تظهريا ناقـال للملكية،  ألن 
التظهـري الناقـل للملكيـة البد أن يصدر مـن صاحب احلق الرشعـي يف الورقة وهـو ( املالك) أو 
نائبـه،  فلـو حصـل وقام املظهر لــه تأمينا بتظهـري الورقة إىل الغـري تظهريا ناقالً للملكيـة فإن هذا 
التظهـري يعـد تظهـرياً توكيلياً،  كـام هو نص املـادة (١٩) من نظـام األوراق التجاريـة ويرتب أثار 
التظهـري التوكيـيل يف جانـب املظهـر واملظهـر لــه،  وتظل ملكيـة الورقة للمظهـر تأمينيـا،  إال أن 
حيـل أجـل الدين،  فـإن وىف املظهر بام عليه للمظهر لــه رد املظهر لــه الورقة إىل املظهـر ( الراهن 
)،  وإن مل يسـدد مـا عليـه مـن الدين يقـوم املظهر لــه بإسـتيفاء حقه من قيمـة الورقـة التجارية،  
أو إختـاذ إجـراءات التنفيـذ عـىل الورقـة املرهونـة بعـد أن حيصـل عىل أذن مـن القـايض بتملكها 

أوبيعهـا عـن طريق خصمهـا لد أحـد البنوك. 
الفرع الثاين

أثر الرهن عىل ملكية املرهون يف الفقه اإلسالمي
يف الفقـه اإلسـالمي وكـام سـبق أن ذكرنـا أن املرهتـن يقبض املرهون عىل سـبيل توثيـق الدين 
الـذي يف ذمـة املديـن ( الراهـن )،  لكـي يسـتويف حقـه مـن املرهـون أو مـن قيمـة عنـد تعـذر 
االسـتيفاء مـن املدين،  فانتقـال املرهـون إىل املرهتن عىل سـبيل التوثيق وليس عىل سـبيل امللكية،  
لذلـك فهـو ال يسـتطيع التـرصف فيـه ببيـع،  أو إجـارة،  أو هبـة أو نحـو ذلـك من األمـور التي 
تنقـل ملكيـة املرهـون،  أو منافعـه.  وإنـام مـن حقـه حبـس املرهتن طـوال فـرتة الرهن، مـع بقاء 
ملكيـة املرهـون لراهـن،  وقـد قـال ملسو هيلع هللا ىلص: (( ال يغلـق الرهـن مـن صاحبـه الـذي رهنه لــه غنمه 
وعليـه غرمـه )) أخرجـه بـن ماجـه يف سـننه يف كتـاب الرهـن،  بـاب الرهـن مركـوب وحملوب 
٨١٦/٢،  ومالـك يف املوطـأ يف كتـاب األقضيـة،  بـاب مـا ال جيـوز مـن غلـق الرهـن ٧٢٨/٢،  
والبيهقـي يف السـنن الكـرب يف كتاب البيـوع،  باب مـا روي يف غلق الرهـن،  ٤٤/٦،  وقد ذكر 
األلبـاين رمحـه اهللا أن هذا احلديث مرسـل،  وله شـاهد آخر مرسـل أيضاً،  فإذا أوجد لــه شـاهد 
موصـول ليـس بشــــديد الضعيف فيمكـن القول حينئـذ بصحة احلديـث.  ينظـر: أروء الغليل 

  .  ٢٤٣/٥
املطلب الثاين

مسـئولية املظهـر إليـه عـن الورقـة التجاريـة يف النظـام مقارنـة بمسـئولية املرهتـن يف الفقـه 
اإلسـالمي

الفرع األول
مسؤولية املظهر إليه عن الورقة التجارية يف النظام
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إذا نظرنـا إىل املظهـر إليـه ( املرهتـن ) وهـو الـذي انتقلـت إليـه الورقـة التجارية توثقـة لدينه 
الـذي يف ذمـة ( املظهـر ) الراهـن، نجد أن التظهـري التأميني يرتـب يف جانبه التزامـات جيب عليه 
القيـام هبـا،  وكل ذلـك ألجـل املحافظـة عـىل احلق الـذي تثبتـه الورقـة التجارية حتـى ال يفوت 

حـق املظهـر وهـو صاحب احلـق الرشعـي يف الورقة . 
ومنهـا املحافظـة عـىل الورقـة التجاريـة وصيانتهـا حتـى ال تكـون عرضـة لتلـف أو الضياع 
ونحـو ذلـك، وتقديـم الورقـة للقبـول يف موعـده،  وحتصيـل قيمـة الورقـة التجاريـة يف املوعـد 
املحـدد لــه فيـام إذا حصـل أن ميعـاد اسـتحقاق قيمة الورقـة قبل ميعاد اسـتحقاق الديـن املوثق 

. هبا
وكذلـك حتريـر احتجـاج عـدم الدفـع فيـام إذا امتنـع املديـن بالورقـة عـن الوفـاء بقيمتهـا، 

ومراعـاة مواعيـد االحتجـاج،  والرجـوع عـىل املديـن وكـذا الضامنـني االحتياطيـني.
ويقـوم املظهـر لــه هبذا باسـمه اخلاص ملا لــه من حق عـىل الورقة قبـل املدين فيهـا،  ويكون 
مسـئوالً عـن أي رضر يلحـق باحلـق الثابـت هبـذه الورقـة نتيجـة تقصـريه،  أو إمهالـه، أو عـدم 
مراعاتـه لإلجـراءات املطلوبـة.  كـام لـو ضيع الورقـة أو مل يقـم بتحصيل قيمـة الورقـة يف امليعاد 
املحـدد،  أو مل يقـم بإجـراء احتجـاج عـدم الدفـع،  أو عـدم مراعاة املواعيـد،  فإنه يف هـذه احلالة 
حيـق للمظهـر (الراهـن) أن يطالـب بـام حلقه مـن رضر،طبقاً ألحـكام الرشيعـة اإلسـالمية التي 

خيضع هلـا عقـد الرهن.
الفرع الثاين

مسؤولية املرهتن عن املرهون يف الفقه اإلسالمي
حفظ املرهتن للمرهون يكون يف ثالثة أمور: 

األول: األساس الذي يقوم عليه التزام املرهتن بحفظ املرهون: 
ملـا كانـت يـد املرهتـن عـىل الرهن يـد أمانـة،  فإهنـا تعـد بمنزلة يـد املـودع لديـه ألن املرهون 
يعـد وديعـة يف يـده،  ممـا يسـتوجب احلفـظ،  والصيانـة لــه،  وإتبـاع كل مـا يـؤدي إىل ذلك من 

الوسائل. 
يقـول الكاسـاين: « احلفـظ عـىل املرهتـن حتـى لـو رشط الراهـن للمرهتـن أجـراً عـىل حفظه 
فحفظـه ال يسـتحق شـيئاً مـن األجـر،  ألن حفـظ الرهـن عليه فـال يسـتحق األجر بإتيـان ما هو 

عليه «.  واجـب 
ويقول ابن رشد: « وقد ريض الراهن أمانته أي املرهتن فأشبه املودع عنده». 

يركـب  الـذي  وعـىل  مرهونـاً  كان  إذا  يركـب  الظهـر  ملسو هيلع هللا ىلص: ((  قولـه  إىل  ذلـك  يف  واسـتندوا 
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نفقتـه والـدر يـرشب إذا كان مرهونـاً وعـىل الـذي يـرشب نفقتـه )) أخرجـه البخـــــــاري يف 
صحيحــــــه يف كتـاب الرهـن،  بـاب الرهـن مركـوب وحملـوب،  ١٨٧/٣. 

الثالث: نفقة املرهتن عىل الرهن: 
بمعنى هل نفقة املرهون واجبة عىل املرهتن ؟  

أوالً: حترير حمل النزاع: 
اتفق أهل العلم عىل أن النفقات الواجبة لبقاء املرهون واستمراره عىل املالك   (الراهن ). 

: اخلالف يف املسألة:  ثانياً
اختلـف أهـل العلـم يف النفقـة الالزمـة حلفـظ املرهـون وحيازتـه.  فذهـب اجلمهـور مـن 
األحنـاف، واملالكيـة والشـافعية،  واحلنابلـة إىل أن نفقـة حفـظ املرهـون وحيازتـه عـىل الراهن ( 

املالـك ).  
القول الثاين: أن نفقة حفظ املرهون وحيازته عىل املرهتن،  وإليه ذهب بعض احلنفية.

املطلب الثالث
إيفاء الدين املوثق بالورقة التجارية يف النظام والفقه اإلسالمي

الفرع األول
إبقاء الدين املوثق بالورقة التجارية يف النظام

الدين املوثق بالورقة التجارية الثاين بالنسبة إىل وقت حلوله. 
احلالـة األوىل: إذا كان أجـل الديـن املضمـون حيـل قبـل ميعـاد اسـتحقاق الورقـة، ففي هذه 
احلالـة أن قـام املظهـر ( الراهـن ) بـأداء الديـن فيكـون قـد انقـىض رهن احلـق الثابـت يف الورقة 
التجاريـة، واسـتوىف الدائـن حقـه، ووجب كشـط التظهـري التأمينـي، أو كتابـة عبارة تفيـد زوال 
أثـره، وحينئذ يسـرتد املظهـر الورقة التجاريـة،  ويكون يف هـذه احلالة قد حتقق لـكل من الطرفني 

. مطلبه
احلالـة الثانيـة: إذا كان ميعـاد اسـتحقاق الورقـة التجارية قبل ميعـاد اسـتحقاق الدين املوثق 

هبـا. ففي هـذه احلالـة يكون عـىل املظهر لــه حتصيل قيمـة الورقة.
الفرع الثاين

إيفاء الدين املوثق بالرهن يف الفقه اإلسالمي
عندما ننظر إىل وسـائل إيفاء الدين املوثق بالرهن يف الفقه اإلسـالمي نجد أهنا ذات الوسـائل 
التـي سـبق عرضها يف التظهـري التأميني،  ومـا ذاك إال ألن التظهري التأميني هو أحــــــــد صور 
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الرهن املقــــــــــررة يف الشـــــــريعة اإلسالمية حتى وإن اختلفت التسمية.  
ويمكن إبراز هذه الوسائل فيام ييل: 

١ـ أن يقـوم الراهـن بإيفـاء الدين يف موعد اسـتحقاقه، ويسـرتد املرهـون فيكـون الراهن هنا 
قـد وفـاء بـام عليه مـن التزام جتـاه املرهتن،  واسـتحق اسـرتجاع ما دفعـه للمرهتن كضـامن للدين 

الـذي يف ذمته.
٢ـ أن حيل ميعاد استحقاق الدين ومل يوف الراهن بام عليه من الدين.  

املبحث الثاين: أثره بالنسبة للغري يف النظام والفقه اإلسالمي 
املطلب األول

آثار التظهري التأميني بالنسبة للغري يف النظام
أوالً: سـبب التمسـك بتطهـري الدفـوع يف التظهـري التأميني: إذا نظرنـا إىل أن املنظـم قد جعل 
للمظهـر لــه يف التظهـري التأميني التمسـك بالدفـوع،  فإنه قد أخـذ يف االعتبار أنه لـو جعل للغري 
االحتجـاج بالدفـوع،  لـكان الضامن الذي يسـتفيده املظهر لــه من التظهـري التأمينـي بإيفاء حقه 
يف املوعـد املحـدد ضامنـاً ومهيـاً،  ما دام أنه عرضه لدفوع،  إذ إن املظهر لــه ال يمكنه أن يسـتقيص 
عالقـة املظهـر ( الراهن ) بسـائر املوقعني السـابقني عىل الورقـة،  لكن البد أن يكون حسـن النية 

حتى يسـتفيد من تطهـري الدفوع
: مد استفادة املظهر إليه من تطهري الدفوع يف التظهري التأميني:  ثانياً

اختلف رشاح النظام يف هذه املسألة :
القـول األول: ذهـب إىل أن قاعـدة تطهـري الدفوع تـرسي عىل كامـل مبلغ الورقـة يف التظهري 
التأمينـي،  وبالتـايل فليـس ألحـد مـن املوقعني عـىل الورقـة االحتجاج عـىل املظهر إليـه تأمينا يف 

كامـل مبلـغ الورقـة بالدفوع التـي يطهرهـا التظهري،  مـا دام أنه حسـن النية.
القـول الثـاين: وقـد ذهـب أصحـاب هـذا الـرأي إىل أن املظهـر إليـه يفيد مـن قاعـدة تطهري 
الدفـوع ي حـدود مصلحتـه فقـط،  أي يقـدر دينه إذا كانـت قيمة الورقـة أكربمن مقـدار الدين.
وقد ذهـــــــب نظام األوراق التجاريـــــــــــــة السـعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم 
م/ ٣٧ وتاريـــــــــــــخ ١٣٨٣/١٠/١١ه إىل األخـذ بالـــــــــــــرأي األول كام هو نص 

.(١٩) املادة 
املطلب الثاين

أثر التظهري التأميني بالنسبة للغري يف الفقه اإلسالمي
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سـبق وأن قررنـا أن الفقـه اإلسـالمي قـد اعتـرب قاعـدة تطهـري الدفـوع،  وبنـاء عـىل ذلـك 
فيرتتـب عـىل إعطـاء املرهتن حق التمسـك هبـا يف مواجهـة الغري اختصاصـه باملرهون،  ليسـتويف 
دينـه منـه أو مـن قيمتـه عند تعـذر اسـتيفائه ممن هـو عليه،  إذ إنـا لو مل نخول لــه ذلـك وجعلناه 
أسـوة الغرمـاء النتفـى حينئـذ مقصود الرهـن –  وهـو توثيق الديـن – واصبح الضامن املكتسـب 
مـن الرهـن ومهيـاً ما دام أنـه ال خيتص باملرهـون،  وليس لــه أي ميزة عـىل باقي الغرمـاء،  وهذا 

يعـد نفـس السـبب الذي جعـل للمظهر لــه حق تطهـري الدفـوع يف التظهـري التأميني. 
املبحث الثالث: انقضاء التظهري التأميني مقارنة بانقضاء الرهن يف الفقه اإلسالمي

املطلب األول
انقضاء التظهري  التأميني يف النظام

بـام أن التظهـري التأمينـي عبـارة عـن رهـن للحـق الـذي تثبتـه الكمبيالـة فـإن النقضـاء هذا 
الرهـن يف النظـام عـدة طـرق :

ميعـاد  يف  لــه  للمظهـر  ديـن  مـن  عليـه  مـا  بسـداد   ( الراهـن   ) املظهـر  يقـوم  أن  األوىل: 
االستحقــــــــاق فحينئـذ ينقـيض التظهري التأميني ويسـرتد املظهر الكمبيالـة إىل حيازته.  وهذا 
فيـام إذا كان أجـل الدين حيـل قبل ميعاد اسـتحقاق الورقة التجاريـة ألن املظهر لــه (املرهتن) إنام 
انتقلـت إليـه الورقـة ضامنـاً حلقه الذي عـىل املظهـر.  فإذا اســــــــتوىف حقـه انقضـة الغاية من 

التظهـري وأد املقصـود منـه وبالتـايل ينقـيض التظهري.
الثانيـة: أن يقـوم املظهـر لــه ( املرهتـن ) باسـتيفاء دينـه من قيمـة الورقـة التجاريـة،  ويرد ما 

بقـي إىل املظهـر (الراهـن ) وتتمثـل يف عـدة حاالت :
أن حيـل ميعـاد اسـتحقاق الورقة التجارية قبـل موعد اسـتحقاق الدين، فحينئـذ يأخذ املظهر 
لــه مقـدار دينـه مـن قيمـة الورقـة التجاريـة،  ويـرد الباقـي إىل املظهر وينقـيض التظهـري.  أما لو 
كانـت قيمـة الورقة أقـل من الديـن،  فيأخذ كامل قيمـة الورقــــــة وينقيض التظهـري،  وما بقي 

يطالـب بـه املديـن  كام تقـدم تفصيل هـذه احلالة. 
إذا مل يقـم املظهـر ( الراهـن ) بوفاء ما عليـه من دين للمظهـر يف موعد اسـتحقاقه فإن انقضاء 

التظهري وسـداد دين املظهر لــه يكـون بأحد طريقتني. 
أـ  بقـاء الورقـة بحـوزة املظهر لــه إىل حني حلول اسـتحقاقها، فيسـتويف دينه منهـا،  وينقيض 

التظهري.
ب ـ بيـع الورقـة التجارية بخصمهـا لد أحد البنـوك،  بعد اختاذ اإلجـراءات الالزمة لذلك 
أو طلـب متلـك الورقة مـن القضاء فإذا مـا أجيب طلبة إنقـىض التظهري التأمينـي، وأصبح املظهر 
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لــه (املرهتن ) مالكاً للورقة التجارية.
الثالثـة: أن يقـوم املظهـر لــه ( املرهتـن ) بإبـراء املظهـر ( الراهـن ) مـن الديـن الـذي ظهرت 
الورقـة تأمينيـاً ألجلـه،  فـإذا مـا إنقىض الديـن إنقـىض التظهـري التأمينـي،  إذ إن الورقـة مل تظهر 

تأمينـاً إال توثيقـاً لذلـك الديـن،  فـإذا انقـىض مل يبـقَ لتظهـري فائدة.
الرابعـة: أن يقـوم املظهـر لــه بـرد الورقـة التجاريـة والتنازل عـن حقـه يف التظهـري التأميني 
كضـامن لدينـه، ألن التظهـري التأمينـي إنـام كان ملصلحتـه ولتوثقـة دينه،  فـإذا ما تنـازل عن ذلك 

فهـو صاحـب الشـأن يف هذا.  
املطلب الثاين

انقضاء الرهن يف الفقه اإلسالمي
ينقـيض الرهـن يف الفقـه اإلسـالمي بـذات الوسـائل التي سـبق عرضهـا يف التظهـري التأميني 

وهي: 
قيام املدين ( الراهن ) بسداد الدين يف موعده. 

بيع املرهون واستيفاء الدين من قيمته.  
تنازل املرهتن عن الرهن. 

إبراء املرهتن لراهن من الدين. 

تم التلخيص بحمد اهللا تعاىل
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد

وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين.
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أحكام رأس مال الرشكة املسامهة 
بحث تكمييل مقدم لنيل درجة املاجستري يف السياسة الرشعية

(شعبة اإلنظمة)

إعـداد:
عبدالرمحن بن حميسن بن عبدالرمحن املحيسن

إشـراف:
د. رضا متويل وهدان

أستاذ األنظمة املشارك باملعهد العايل للقضاء 

(١٤٢٥-١٤٢٦هـ) 
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تقسيامت البحث:
ويتكون البحث من متهيد ومخسة فصول وخامتة:

متهيد: وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول: تعريف الرشكة املسامهة  وفيه مطلبان 

املطلب األول: تعريف الرشكة املسامهة يف اللغة.
املطلب الثاين: تعريف الرشكة املسامهة يف االصطالح.

املبحث الثاين: تعريف رأس املال  وفيه مطلبان:
املطلب األول:  تعريف رأس املال يف اللغة.

املطلب الثاين: تعريف رأس املال يف االصطالح.
املبحث الثالث: تكوين رأس مال الرشكة املسامهة.

الفصل األول: االكتتاب يف رأس مال الرشكة املسامهة، وفيه ستة مباحث:
املبحث األول: تعريف االكتتاب  وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف االكتتاب يف اللغة. 
املطلب الثاين: تعريف االكتتاب يف االصطالح.

املبحث الثاين: أنواع االكتتاب. 
املبحث الثالث: إنشاء عقد االكتتاب وفيه مطلبان:

املطلب األول: أركان االكتتاب العامة.
املطلب الثاين: رشوط االكتتاب اخلاصة. 

املبحث الرابع: إجراءات االكتتاب ومدته وفيه مطلبان:
املطلب األول: اجلهة التي جيري لدهيا االكتتاب .

املطلب الثاين: مدة االكتتاب.
املبحث اخلامس: آثار عقد االكتتاب وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: التزامات وحقوق املكتتب.
املطلب الثاين: التزامات وحقوق املؤسسني.
املطلب الثالث: التزامات وحقوق الرشكة.

املبحث السادس: حكم االكتتاب يف رأس مال الرشكة املسامهة، وفيه مطلبان: 
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املطلب األول: حكم االكتتاب يف رأس مال الرشكة املسامهة يف الفقه.
املطلب الثاين: حكم االكتتاب يف رأس مال الرشكة املسامهة يف النظام.

الفصل الثاين: زيادة رأس مال الرشكة املسامهة  وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول:  زيادة رأس مال الرشكة املسامهة وأسبابه، وفيه مطلبان:

املطلب األول: مفهوم زيادة رأس مال الرشكة املسامهة.

املطلب الثاين: أسباب زيادة رأس مال الرشكة املسامهة.
املبحث الثاين: رشوط زيادة رأس مال الرشكة املسامهة.
املبحث الثالث: طرق زيادة رأس مال الرشكة املسامهة.

املبحث الرابع: آثار زيادة رأس مال الرشكة املسامهة.
املبحث اخلامس: حكم  زيادة رأس مال الرشكة املسامهة يف الفقه والنظام، وفيه مطلبان 

املطلب األول: حكم  زيادة رأس مال الرشكة املسامهة يف الفقه.
املطلب الثاين: حكم  زيادة رأس مال الرشكة املسامهة يف النظام.

الفصل الثالث: خفض رأس مال الرشكة املسامهة، وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول: خفض رأس مال الرشكة املسامهة، وأسبابه وفيه مطلبان:

املطلب األول: مفهوم خفض رأس مال الرشكة املسامهة.
املطلب الثاين:  أسباب خفض رأس مال الرشكة املسامهة.
املبحث الثاين: رشوط خفض رأس مال الرشكة املسامهة.
املبحث الثالث: طرق خفض رأس مال الرشكة املسامهة.

املبحث الرابع: آثار خفض رأس مال الرشكة املسامهة.
املبحث اخلامس: حكم خفض رأس مال الرشكة املسامهة، وفيه مطلبان:

املطلب األول: حكم خفض رأس مال الرشكة املسامهة يف الفقه.
املطلب الثاين: حكم خفض رأس مال الرشكة املسامهة يف النظام.

الفصل الرابع: ضامن رأس مال الرشكة املسامهة، وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول: تعريف الضامن  وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف الضامن يف اللغة.
املطلب الثاين: تعريف الضامن يف االصطالح.
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املبحث الثاين: حكم ضامن رأس مال الرشكة املسامهة وفيه مطلبان:
املطلب األول: حكم ضامن رأس مال الرشكة املسامهة يف النظام 

املطلب الثاين: حكم ضامن رأس مال الرشكة املسامهة يف الفقه اإلسالمي.
املبحث الثالث: اآلثار املرتتبة عىل هالك رأس مال الرشكة املسامهة.

اخلامتة: وتشتمل عىل:
١- النتائج.

٢- التوصيات.
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متهيد:
املبحث األول: تعريف الرشكة  املسامهة وفيه مطلبان

املطلب األول
تعريف الرشكة  املسامهة يف اللغة

أوالً: تعريف الرشكة يف اللغة:
كاً، ورشكـةً -بفتح الشـني وكرس الراء،  ْ ، رشِ كُ َ ، يَـرشْ كَ َ ) يقـال: رشَ كَ َ هـي مصـدر للفعل (رشَ
. وقيل: هـو أن يكون الـيشء بني اثنني  كٌ ـارِ شَ ، ومُ يـكٌ ِ وبكـرس الشـني وإسـكان الراء - فهـو رشَ

أحدمها. بـه  ينفرد  ال 
مَ عليه» أخرجـه البخاري  ـوِّ ومـن هـذا املعنى قول الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص «مـن أعتق رشكاً لـه يف عبدٍ قُ
يف: كتـاب الرشكـة، بـاب: الرشكـة يف الرقيق، احلديـث (٢٥٠٣) دارالسـالم ، الريـاض، الطبعة 
األوىل، ١٤١٧هــ، وأخرجـه مسـلم يف: كتـاب العتق، باب: مـن أعتق رشكاً لـه يف عبد، احلديث 

(١٥٠١) رئاسـة إدارة البحـوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشـاد.
: تعريف الرشكة يف االصطالح: ثانياً

فعند احلنفية: هي اختصاص اثنني فأكثر بمحل واحد.
وعنـد املالكيـة: إذن كل واحـد مـن املتشـاركني لصاحبـه يف أن يتـرصف يف مالـه أو ببدنـه له 

ولصاحبـه مـع ترصفهام أنفسـهام.
وعند الشافعية: هي ثبوت احلق شائعاً يف يشء واحد أو عقد يقتيض ذلك.

وعند احلنابلة: هي االجتامع يف استحقاق أو ترصف.
ولعـل أجـود وأشـمل مـا اطلعـت عليه يف هـذا الصدد هـو التعريف الـذي يقـول يف الرشكة 

بمعناهـا العام:
«إهنا ثبوت احلق يف يشء واحد الثنني أو أكثر عىل جهة الشـيوع، أو عقد يسـهم فيه شـخصان 

أو أكثر بامل أو عمل موجب لصحة ترصفهام ومشـاركتهام يف الربح أو حتمل اخلسـارة».
: تعريف الرشكة يف النظام:  ثالثاً

عرف نظام الرشكات السعودي الرشكة بقوله: 
الرشكـة عقـد يلتـزم بمقتضـاه شـخصان أو أكثر بأن يسـاهم كل منهـام يف مرشوع يسـتهدف 
الربـح بتقديـم حصـة مـن مـال أو عمل، القتسـام ما قد ينشـأ عـن املرشوع مـن ربح أو خسـارة 

نظـام الرشكات السـعودي املـادة األوىل.
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: تعريف املسامهة يف اللغة: ثانياً
مسامهة عىل وزن مفاعلة وهي مصدر وأصلها ساهم يساهم مسامهة.

ويقـال أسـهم الرجـالن، إذا اقرتعا، وذلك من السـهمة والنصيـب، أن يفـوز كل واحد منهام 
بـام يصيبه.ثـم محل عىل ذلك فسـمي السـهم الواحد من السـهام، كأنـه نصيب مـن أنصباء وحظ 

حظوظ. من 
املطلب الثاين

تعريف الرشكة املسامهة يف االصطالح
هـي رشكـة ينقسـم رأس ماهلا إىل أسـهم متسـاوية القيمـة يمكن تداوهلـا عىل الوجـه املبني يف 

القانـون، وتقترص مسـؤولية املسـاهم عـىل أداء قيمة األسـهم التي اكتتـب فيها.
املبحث الثاين: تعريف رأس املال، وفيه مطلبان:

املطلب األول
تعريف رأس املال يف اللغة:

رأس املـال لفـظ مركـب مـن رأس ومـال لـذا كان البـد مـن تعريـف كل لفـظ عىل حـده ثم 
. بيـان املقصـود بـه مركباً

أوالً: تعريف رأس يف اللغة: 
الرأس من كل يشء أعاله وسيد القوم، ورأس الشهر والسنة أول يوم منهام. 

ويقال لقوم إذا كثروا وعزوا هم رأس، ورأس املال مجلة املال التي تستثمر يف عمل ما.
: تعريف املال يف اللغة: ثانياً

يطلق املال يف اللغة عىل كل ما متلكه اإلنسان من األشياء
تعريف املال يف االصطالح:

هو: ما كان له قيمة مادية بني الناس وجاز رشعاً االنتفاع به يف حال السعة واالختيار.
املطلب الثاين

تعريف رأس املال يف االصطالح:
رأس املـال هـو: جممـوع قيـم األسـهم النقديـة االسـمية املتسـاوية القيمـة، وغـري القابلـة 
للتجزئـة، والتـي تعـرض عـىل اجلمهـور، باالكتتـاب العـام بعد دفـع النسـبة املطلوبـة قانوناً من 

املؤسسـني.
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املبحث الثالث: تكوين رأس مال الرشكة املسامهة 
تعريف السهم: 

هـو مـا يمثـل احلصص التـي يقدمها الرشكاء عند املسـامهة يف مـرشوع الرشكة، سـواء أكانت 
حصـص نقديـة أو عينية، ويتكـون رأس املال من هذه األسـهم.

أنواع األسهم:
للسهم أنواع باعتبارات متعددة وفيام ييل بيان هذه االعتبارات: 

أوالً: أنواع األسهم من حيث احلصة املدفوعة: 
وتنقسم هبذا االعتبار إىل قسمني:

القسم األول: أسهم نقدية:
وهـي األسـهم التـي امتلكهـا أصحاهبـا بعد دفعهـم لقيمتها نقـداً، فهـي متثل حصصـاً نقدية 
يف رأس مـال الرشكـة املسـامهة، وجيـب الوفـاء بربـع قيمتهـا االسـمية عـىل األقـل عند تأسـيس 
الرشكـة ينظـر نظـام الرشكات السـعودي املادة ٥٨ بـرشط أال يقل املدفوع مـن رأس مال الرشكة 

يف هـذه احلالـة عـن النصـف، وهذه األسـهم قابلـة للتـداول بمجرد تأسـيس الرشكة.
. حكم هذا النوع: وهذا النوع من األسهم جائز رشعاً

القسم الثاين: أسهم عينية: وهي التي متثل حصصاً عينية يف رأس مال الرشكة املسامهة.
وهـذا النـوع من األسـهم، غري قابلـة للتداول قبل نـرش امليزانية وحسـاب األرباح واخلسـائر 

عـن سـنتني كاملتـني ال تقـل كل منهام عـن اثني عرش شـهراً مـن تاريخ تأسـيس الرشكة.
حكم هذا النوع: وهذا النوع من األسهم حمل خالف بني الفقهاء عىل ثالثة أقوال:
القول األول: جواز الرشكة يف العروض، وهو مذهب املالكية، ورواية عن أمحد.  
القول الثاين:عدم جواز الرشكة بالعروض مطلقاً وهو مذهب األحناف واحلنابلة.

القول الثالث: جواز الرشكة باملثليات من العروض فقط وهو مذهب الشافعية.
الراجح:

أرجح هذه األقوال هو القول األول ألن األصل اجلواز.
بنـاءً عـىل هـذا القـول الراجـح فإنـه جيـوز للمسـاهم أن يقـدم حصصـاً عينيـة يف رأس مـال 

رشكـة املسـامهة.
: أنواع األسهم من حيث الشكل:وهي هبذا االعتبار قسامن: ثانياً

أسهم اسمية:
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وهـي التـي حتمل اسـم صاحب احلـق فيها، وتتـداول بطريق القيد يف سـجل املسـامهني الذي 
تعـده الرشكة هلـذا الغرض.

. حكم هذا النوع: وهذا النوع جائز رشعاً
أسهم حلاملها:

وهـي التـي ال حتمـل اسـم صاحـب احلـق فيهـا، وإنـام يذكـر فيها عبـارة أنـه حلاملـه، ويعترب 
حامـل السـهم هـو املالـك يف مواجهـة الرشكة.

حكم هذا النوع: اختلف العلامء املعارصون يف حكم األسهم حلاملها عىل قولني:
القول األول: حتريم إصدار األسهم حلاملها.
القول الثاين: جواز إصدار األسهم حلاملها.

: أنواع األسـهم باعتبـار احلقوق التـي يقررها للمسـامهني:وهي من هذا اجلانب تنقسـم  ثالثـاً
إىل:

أسـهم عاديـة: وهـي التي حيصل املسـاهم بموجبها عـىل قدر من الربح يتناسـب مـع ما دفعه 
للرشكـة، دون أي زيـادة أو مزيـة أخر، ويكون عليه من اخلسـارة بمقدار أسـهمه.

حكـم هـذا النوع: هـذا النوع هو األصل يف األسـهم، وهـو يوافق أحكام الرشيعة اإلسـالمية 
ألنـه مبني عىل العدالة، وتسـاوي احلقـوق والواجبات.

أسـهم امتيـاز: هـي تلـك األسـهم التـي ختـول أصحاهبا حـق احلصول عـىل أولويـة يف قبض 
ربـح معـني، أو أولويـة يف اسـرتداد مـا دفع مـن رأس املال عنـد التصفيـة، أو أولويـة يف األمرين 

معـاً، أو أيـة مزيـة أخـر ممـا ال تتوفر ألصحـاب األسـهم العادية.
سبب إصدار أسهم االمتياز:

تصدر أسهم االمتياز ألحد سببني:
أوهلـام: أن حتتـاج الرشكـة لزيـادة رأس ماهلـا، فتصـدر هذا النوع من األسـهم حلـث اجلمهور 
عـىل االكتتـاب يف األسـهم اجلديـدة، وغالبـاً ما تكون أعـامل الرشكة غـري مقبولة عنـد اجلمهور، 

فتلجـأ إىل هـذا النوع من األسـهم املمتـازة ترغيبـاً للجمهـور وحثاً هلم عىل املشـاركة.
الثـاين: تقديـم امتيـازات حلملـة األسـهم القديمـة (أو بعضهم) مكافـأة هلم عىل مـا بذلوه يف 
سـبيل إنجـاح الرشكة، وذلك بتحويل أسـهمهم العادية إىل أسـهم امتياز، مراعـاةً هلذه املصلحة.

ولألسهم املمتازة أنواع بحسب ما تعطيه للمساهم من امتيازات:
األول: قـد يكـون االمتيـاز بـأن يمنـح بعـض أصحاب األسـهم حـق األولوية يف اسـرتجاع 
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قيمـة أسـهمهم بكاملهـا عنـد تصفية الرشكـة نظام الـرشكات السـعودي املـادة ١٠٣.
حكم هذا النوع:هذا النوع غري جائز رشعاً ألن الرشكة تقوم عىل املخاطرة.

الثـاين: وقـد يكـون االمتيـاز بـأن تعطـى األسـهم املمتـازة حـق األولويـة يف احلصـول عـىل 
األربـاح، وذلـك بـأن يأخـذوا حصـة يف األربـاح بنسـبة معينـة مثـل ٥%  ثـم تـوزع األربـاح 
بعـد ذلـك عىل مجيـع املسـامهني بالتسـاوي، ومنهـم أصحاب األسـهم املمتـازة نظـام الرشكات 

السـعودي املـادة ١٠٣. 
. حكم هذا النوع: ذهب عامة الباحثني إىل أن هذا الرشط غري جائز رشعاً

الثالـث: وقـد يكون االمتيـاز بأن يمنح أصحاب األسـهم املمتـازة األولويـة يف األمرين معاً، 
أي يف قبـض ربـح معـني، ويف اسـرتداد مـا دفـع مـن رأس املـال عنـد التصفيـة نظـام الـرشكات 

 .١٠٣ املادة  السـعودي 
حكـم هـذا النـوع: هذا النـوع ال جيـوز رشعاً الشـتامله عـىل الـرشوط املحظورة وهـو ضامن 

املال. رأس 
الرابـع: وقـد يكـون االمتيـاز بمنـح بعـض األسـهم أكثر مـن صـوت يف اجلمعيـة العمومية، 

وهـذا النـوع مـن االمتيـاز منعه النظـام السـعودي نظام الـرشكات السـعودي املـادة ١٠٣. 
حكم هذا النوع: ال جيوز إصدار أو تداول هذه األسهم

اخلامـس: وقـد يكون االمتياز بـأن يعطى أصحاب األسـهم املمتازة فائدة سـنوية ثابتة سـواء 
ربحـت الرشكة أم خـرست، مثل ٥% من قيمة السـهم.

حكم هذا النوع: هذا االمتياز باطل رشعاً ألنه يتضمن الربا والظلم والرضر.
السـادس: وقـد يكـون االمتيـاز بـأن يمنـح أصحـاب األسـهم القدامـى حـق األولويـة يف 

االكتتـاب يف األسـهم اجلديـدة، ألهنـم هـم الـرشكاء األولـون.
حكم هذا النوع: هذا االمتياز جائز.

: أنواع األسهم من حيث االستهالك وعدمه: رابعاً
تنقسم األسهم من حيث االستهالك وعدمه إىل قسمني:

أسـهم رأس املـال: وهي التـي يقدمها املسـاهم للرشكة، وال تعـود إليه إال عند فسـخ الرشكة 
أو انقضائهـا بأي سـبب من أسـباب االنقضاء.

حكـم هـذا النـوع: هـذا النـوع من األسـهم جائـز، ألن األصـل بقـاء املسـاهم يف الرشكة إىل 
انقضائها. حـني 
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أسـهم التمتـع: وهـي التي حيصل عليها املسـاهم عندما يسـرتد كل القيمة االسـمية ألسـهمه 
أثنـاء حياة الرشكة، أي عندما تسـتهلك أسـهمه.

واألصـل أنـه ال جيـوز رد قيمـة األسـهم للمسـامهني إال عنـد انقضـاء الرشكـة، وبعـد الوفاء 
بديوهنـا، إذ مـن حـق كل مسـاهم أن يبقـى يف الرشكـة طيلـة فـرتة قيامهـا إال أن الرشكـة قد جتد 
مـن الـرضوري اسـتهالك األسـهم يف بعض احلـاالت، فتنـص عىل ذلـك يف نظامها، كـام إذا كان 
مرشوعهـا هيلـك تدرجييـاً أو يقوم عىل حقـوق مؤقتة، كـرشكات املناجم واملحاجـر أو الرشكات 

احلاصلـة عـىل امتيـاز حكومـي وبمقتضاه تـؤول موجوداهتـا إىل الـدول عند هنايـة املدة.
ويكـون االسـتهالك تباعـاً بطريـق القرعـة السـنوية أو بأيـة طريقـة أخـر حتقـق املسـاواة 
كاسـتهالك نسـبة معينـة مـن قيمـة مجيـع األسـهم كل عـام بشـكل تدرجيـي، كـام جيـوز أن يتـم 
االسـتهالك عـن طريـق قيام الرشكـة بـرشاء أسـهمها وإعدامها، برشط أن يكون سـعر األسـهم 
يف هـذه احلالة يف السـوق أقل من قيمتها االسـمية أو مسـاوياً هلـا نظام الرشكات السـعودي املادة 

.١٠٤
حكم هذا النوع: اختلف الباحثون املعارصون يف حكم استهالك األسهم بطريق القرعة:

القول األول: جواز االستهالك.
القـول الثاين: اسـتهالك األسـهم ال جيوز رشعـاً، إال يف صورة واحدة، وهي اسـتهالك نسـبة 

معينـة من قيمـة مجيع األسـهم كل عام بشـكل تدرجيي.

أنواع رأس مال الرشكة املسامهة:
النوع األول: رأس املال الثابت:

ويقصـد بـرأس املـال الثابـت، أن يكـون للرشكـة رأس مـال ثابـت، ال جيـوز املسـاس بـه 
أواالنتقـاص منـه أو توزيعـه عىل املسـامهني وحيـدد مقـداره يف عقد الرشكـة ونظامها األسـاس، 
وال يمكـن للرشكـة زيادتـه أو ختفيضـه إال باتبـاع إجـراءات نـص عليهـا القانـون، وذلـك محاية 

واملسـامهني. الغري  حلقـوق 
وقـد أخـذ هبـذا النـوع مـن رأس مـال الرشكـة املسـامهة نظـام الـرشكات السـعودي نظـام 
الـرشكات السـعودي املـادة ٤٩ وغـريه مـن القوانـني وغالبيـة القوانـني حتـدد رقـامً معينـاً مقدراً 
الـرشكات  نظـام  حـدد  وقـد  املسـامهة،  الرشكـة  مـال  لـرأس  أدنـى  كحـد  الوطنيـة،  بالعملـة 
السـعودي، حـداً أدنـى لرأس مـال الرشكة املسـامهة، وهو عرشة ماليـني ريال سـعودي يف حالة 
التأسـيس عـن طريـق االكتتاب العـام، وال يقل عن مليـوين ريال يف حالـة التأسـيس املغلق نظام 
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الـرشكات السـعودي املـادة ٤٩.
النـوع الثـاين: رأس املـال املتغري:ويقصـد بـه أن يكون للرشكـة رأس مال قابـل للتغيري يف كل 
وقـت بالزيـادة أو التخفيـض، دون احلاجـة إىل تعديـل عقدهـا أو اختـاذ إجـراءات الشـهر التـي 

يفرضهـا القانـون عادة.
وهـذا النـوع مـن رأس املـال، يمكـن أن تأخـذ بـه مجيـع أنـواع الـرشكات، ومنهـا الرشكات 

املسامهة.
ومعظـم الـرشكات التـي تأخـذ هبـذا النـوع هـي مـن رشكات األمـوال، كالرشكة املسـامهة، 

والرشكـة ذات املسـؤولية املحـدودة.
النـوع الثالـث: رأس املـال املـرصح بـه: ويقصـد بـه املبلغ الـذي تم حتديـده يف عقـد الرشكة 

. ونظامها
وهـو إمـا أن يكـون مسـاوياً للحد األدنـى الذي يوجبـه القانون لنـوع الرشكة حمل التأسـيس 

أو أكـرب منـه، وال يكـون أقل منه.
النـوع الرابـع: رأس املـال املصـدر: ويقصـد بـه مـا يمثـل القيمـة االسـمية لألسـهم املصدر 
فعـالً، وليسـت القيمـة االسـمية لـرأس املـال املرخـص بـه املذكـور يف عقـد الرشكـة ونظامهـا 

األسـايس ومتـت املوافقـة عليـه مـن قبـل اجلهـة املختصة.
مجعيـة  مـن  وليـس  الرشكـة،  إدارة  جملـس  مـن  بقـرار  املصـدر،  املـال  رأس  زيـادة  وجتـري 
املسـامهني ويكـون ذلك بالتدريج وحسـب حاجـة الرشكة، فيطـرح قدرا مـن رأس املال املرصح 
بـه لالكتتـاب عـىل اجلمهـور، وليس عىل املسـامهني السـابقني، مع أن للسـابقني حـق األولوية يف 
االكتتـاب، وعـىل هـذا فال يتـم تعديـل النظام األسـايس للرشكـة، ما دام حجـم تلـك الزيادة ال 
يتجـاوز مقـدار رأس املـال املـرصح به.ولعـل السـبب الذي دعـى بعـض القوانني لألخـذ بنظام 
رأس املـال املـرصح بـه ورأس املـال املصـدر هـو توفـري قدر جيـد من املرونـة لـرشكات األموال 
ومـن بينهـا الـرشكات املسـامهة، حيث حيقـق هذا النـوع مـن رأس املـال للرشكة املسـامهة حرية 
أكـرب ومرونـة يف زيـادة نشـاطها وكرب حجمهـا. فأعطاها احلـق أثناء حياهتـا يف زيـادة رأس ماهلا، 
دون أن يتطلـب ذلـك إجـراءات موافقـة اهليئـة العامـة غـري العاديـة للمسـامهني وتعديـل نظـام 
الرشكـة، ومـؤد هـذا املبـدأ هـو أنـه أجـاز للمؤسسـني أن حيـددوا يف نظـام الرشكـة األسـاس 
مقـدار رأس املـال املرخـص بـه بقـدر يتجـاوز رأس املـال املصـدر املعـروض لالكتتـاب املـادة 

(١/٣٣) مـن قانـون الـرشكات املرصي.
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الفصل األول
االكتتاب يف رأس مال الرشكة املسامهة  

املبحث األول: تعريف االكتتاب وفيه مطلبان
املطلب األول

تعريف االكتتاب يف اللغة:
ويقـال اكتتـب الرجـل: إذا كتـب نفسـه يف ديـوان السـلطان.ويقال اكتتـب فـالن: أي كتـب 

نفسـه يف الفـرض.
املطلب الثاين 

تعريف االكتتاب يف االصطالح
االكتتـاب هـو إعـالن اإلرادة يف االشـرتاك يف مـرشوع الرشكة، مـع التعهد بتقديـم حصة يف 

رأس املـال، تتمثـل يف عـدد معني من األسـهم.
املبحث الثاين: أنواع االكتتاب:

يتكـون رأس مـال الرشكـة املسـامهة، من أسـهم يتـم االكتتـاب فيها بأحـد نوعني  مـن أنواع  
االكتتـاب وفيـام يـيل بيان هذيـن النوعـني لالكتتاب:

النوع األول: االكتتاب املغلق:
واالكتتـاب املغلـق هـو: الـذي يقترص عـىل املؤسسـني لوحدهم وقد أجـاز النظام السـعودي 
االكتتـاب املغلـق وأوجـب النظام أال يقـل رأس مال الرشكة املسـامهة ذات االكتتـاب املغلق عن 

مليوين ريـال سـعودينظام الرشكات السـعودي املادة ٤٩.
النوع الثاين: االكتتاب املفتوح:

إن املقصـود باالكتتـاب املفتـوح، هـو قيـام الرشكـة املسـامهة بعـرض نسـبة من أسـهم رأس 
املـال عـىل اجلمهـور بقصـد توفري الفرصة هلـم للمسـامهة يف تكويـن رأس مال الرشكة املسـامهة. 
 وقـد أوجـب النظـام السـعودي، أال يقـل رأس مـال الرشكـة املسـامهة التي تطرح نسـبة من 
أسـهمها لالكتتـاب العـام، عن عـرشة ماليني ريال سـعودي ينظر املـادة ٤٩ من نظـام الرشكات 

السعودي.
املبحث الثالث: إنشاء عقد االكتتاب

املطلب األول
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أركان االكتتاب العامة
يعـد االكتتـاب يف الرشكة املسـامهة عقد بـني املكتتب والرشكة املسـامهة والبد هلـذا العقد من 

أركان وفيـام ييل بيـان هذه األركان:
أركان الرشكة عند الفقهاء:

يـر مجهور الفقهـاء أن أركان الرشكـة أربعة هي العاقـدان واملعقود عليـه والصيغة وتفصيل 
هـذه األركان باختصار هـو كام ييل: 

الركن األول: الصيغة: 
وصيغـة العقـد هـي التعبري الصـادر من كل مـن املتعاقديـن الدال عـىل إرادة إنشـائه وتتكون 

والقبول. اإلجيـاب  من 
الركن الثاين والثالث: العاقدان: 

ومهـا طرفـا العقـد اللذان ال يتـم انعقاده إال هبـام والبد أن يكـون كل من العاقديـن ممن يتوفر 
فيـه أهليـة األداء ليتسـنى لـه مبـارشة العقـد وذلك بـأن يكـون كل منهام بالغـاً عاقالً رشـيداً غري 

حمجـور عليه.
وأهليـة األداء: هـي صالحيـة اإلنسـان لصـدور األفعـال واألقـوال منـه عـىل وجـه يعتـد به 

. رشعاً
الركن الرابع: املعقود عليه « املحل»: 

ويقصد به ما تنعقد عليه الرشكة من رأس املال والعمل.
أركان الرشكة عند القانونيني: 

الرضا: وهو التعبري عن إرادة املتعاقدين التي تصاغ يف اإلجياب والقبول.
األهليـة: األهليـة هـي صالحية الشـخص لثبـوت احلقوق لـه وعليـه وصالحيته السـتعامل 

هبا. يتمتـع  التي  احلقـوق 
املحـل: واملـراد بـه هـو نشـاط الرشكة الـذي ستامرسـه وهـو الغرض الـذي يسـعى الرشكاء 

لتحقيقـه بعقـد الرشكة.
وجيـب أن يكـون حمـل الرشكة ممكنـاً ومرشوعـاً ومعينـاً تعيناً ينفـي اجلهالـة وإال كانت   

باطلـة. الرشكـة 
السـبب: يـر البعض أن السـبب يف عقد الرشكة خيتلط باملحل ، إذ إن سـبب التـزام الرشكاء 
بتقديـم حصـة يف رأس مـال الرشكـة هـو الرغبـة يف حتقيق األربـاح وأقتسـامها عن طريـق القيام 
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معني. اقتصـادي  بمرشوع 
املطلب الثاين

رشوط االكتتاب 
الرشط األول: االكتتاب بجميع رأس مال الرشكة املسامهة. 

. الرشط الثاين: أن يكون االكتتاب جدياً
. الرشط الثالث: أن يكون االكتتاب باتاً وناجزاً

املبحث الرابع: إجراءات االكتتاب ومدته 
املطلب األول

اجلهة التي جيري لدهيا االكتتاب
تكـون دعـوة اجلمهـور لالكتتاب العام بنرشة تشـتمل عىل أهـم البيانات عـن الرشكة، ويوقع 

هـذه النرشة املؤسسـون الذين وقعـوا طلب الرتخيص بتأسـيس الرشكة، وهـذه البيانات هي:
أسامء املؤسسني وحمل إقامتهم ومهنتهم وجنسياهتم.

اسم الرشكة وغرضها ومركزها الرئييس.
مقـدار رأس املـال املدفـوع ونوع األسـهم وقيمتهـا وعددها ومقـدار ما طرح منهـا لالكتتاب 

العـام وما اكتتـب به املؤسسـون والقيـود املفروضة عىل تداول األسـهم.
املعلومات اخلاصة باحلصص العينية واحلقوق املقرر هلا.

املزايا اخلاصة املمنوحة للمؤسسني أو لغريهم.
طريقة توزيع األرباح.

بيان تقديري لنفقات تأسيس الرشكة.
تاريخ بدء االكتتاب وهنايته ومكانه ورشوطه.

طريقـة توزيـع األسـهم عـىل املكتتبـني إذا زاد عدد األسـهم املكتتب هبـا عىل العـدد املطروح 
لالكتتاب.

تاريـخ صـدور املرسـوم امللكـي املرخـص بتأسـيس الرشكـة ورقـم عـدد اجلريـدة الرسـمية 
فيه. نـرش  الـذي 
املطلب الثاين
مدة االكتتاب
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لالكتتاب مدتان، ومها مدة ال جيوز أن يقل عنها ومدة ال يصح أن يتجاوزها.
وقـد ذهبـت كثـري من القوانـني إىل حتديـد أقل مـدة لالكتتاب بعرشة أيـام وهذا مـا ذهب إليه 
النظـام السـعودي، ينظـر نظام الرشكات السـعودي املـادة ٥٦، وكذلك القانون املـرصي يف املادة 
١٩ مـن الئحـة القانـون ١٥٩ لسـنة ١٩٨١م.، وذهب بعـض القوانني إىل أن أقل مـدة لالكتتاب 

هـي ثالثـون يومـاً وهذا ما ذهـب إليه القانـون العراقي يف املـادة ٤٢ من قانـون الرشكات.
وقـد أخـذ نظام الرشكات السـعودي بـأن أقل مـدة لالكتتاب هي عـرشة أيام، فقـد نص عىل 

أن االكتتـاب يظـل مفتوحـاً مدة ال تقـل عن عرشة أيام نظـام الرشكات السـعودي املادة ٥٦.
أمـا أعـىل مدة لالكتتـاب فهي ختتلـف باختالف قوانـني الدول، فقـد حددت بعـض القوانني 
بـأن أعـىل مـدة لالكتتـاب هـي سـتني يوماً وهـذا مـا أخذ بـه القانـون املـرصي يف املـادة ١٩ من 
الئحـة القانـون ١٥٩، وبعـض القوانـني األخـر حددت بـأن أعىل مـدة لالكتتاب هي تسـعني 

. يوماً
وقـد أخـذ النظـام السـعودي بـأن أعـىل مـدة لالكتتـاب هي تسـعني يومـاً، حيث نـص نظام 
الـرشكات السـعودي عـىل أن: « االكتتـاب يظـل مفتوحاً مـدة ال تقل عـن عرشة أيـام وال جتاوز 

» نظـام الرشكات السـعودي املـادة ٥٦. تسـعني يوماً
متديد مدة االكتتاب:

إذا مل يتـم االكتتـاب يف رأس املـال بالكامـل فقـد أجـازت القوانـني متديد مدة فـرتة االكتتاب 
بعـد أخـذ اإلذن من اجلهـة املختصة.

فقـد بني نظـام الرشكات السـعودي بأنـه إذا مل يتم االكتتاب بـكل رأس مال الرشكة املسـامهة 
خـالل أقـىص مـدة لالكتتاب وهي تسـعني يومـاً جاز بـإذن من وزير التجـارة والصناعـة مد فرتة 
االكتتـاب مـدة ال تزيـد عىل تسـعني يومـاً ينظر: نظـام الـرشكات السـعودي املـادة ٥٦. وهذا ما 

أخـذ به القانـون املرصي.
. وبينت بعض القوانني أن أعىل مدة عند متديد االكتتاب هي ستني يوماً

فـإذا انقضـت مـدة االكتتـاب، دون أن يغطـي االكتتـاب رأس املـال بالكامـل، فقـد فشـل 
مـرشوع الرشكـة. وقـد نص نظـام الـرشكات السـعودي عىل أنـه ال يتم تأسـيس الرشكـة إال إذا 
اكتتـب بـكل رأس املـال نظـام الـرشكات السـعودي املـادة رقـم ٥٦. وال جيـوز للمؤسسـني أن 

يعلنـوا إنقـاص رأس املـال بالقـدر الـذي اكتتـب فيه.
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املبحث اخلامس: آثار عقد االكتتاب 
املطلب األول

التزامات وحقوق املكتتب
أوالً: التزامات املكتتب:

يلتزم املكتتب يف الرشكة املسامهة بعدد من االلتزامات أمهها ما ييل:
تسديد ما بقي من قيمة السهم الذي اكتتب فيه.

وغالبـاً مـا تـرتاوح النسـبة واجبـة التسـديد مـن ٢٥% إىل ٥٠% من قيمـة السـهم، وقد تصل 
تلـك النسـبة إىل ١٠٠% مـن قيمـة السـهم إال أن ذلك قليـل يف الواقـع العميل.

وغالـب القوانـني حتدد النسـبة الواجب تسـديدها من قبل املكتتبني بخمسـة وعرشيـن باملائة 
مـن قيمـة السـهم، وهـو مـا ذهـب إليـه القانـون املـرصي، واللبنـاين وغريمها وهـذا مـا أخذ به 
نظـام الـرشكات السـعودي حيـث نص عـىل أنه: «ال يقـل املدفوع مـن قيمة كل سـهم نقدي عند 

االكتتـاب عـن ربـع قيمته االسـمية نظام الرشكات السـعودي املـادة ٨٥.
االمتنـاع عـن أي عمـل أو دعاية لد املسـامهني اآلخرين حلثهم عىل عدم تسـديد األقسـاط، 
وكذلـك االمتنـاع عن أي عمـل يـؤدي إىل اإلرضار بالرشكة وااللتـزام بدفع التعويض ملا يسـببه 

هـذا العمل مـن أرضار بالرشكة.
القيـام بالواجبـات التـي يفرضهـا القانـون أو عقـد الرشكـة أو نظامهـا وكذلـك مـا تفرضـه 

اجلمعيـة العامـة من قـرارات
: حقوق املكتتب: ثانياً

احلق يف احلصول عىل األرباح: 
األصـل يف نشـاط الرشكـة السـنوي أنـه يـؤول إىل الربـح أو اخلسـارة، وقـد ال حتقـق الرشكة 
ربحـاً وال متنـى باخلسـارة عندما تتسـاو أصوهلـا مع خصومهـا وذلك فرض قليـل احلدوث يف 

العلمي. الواقـع 
حق األفضلية يف االكتتاب باألسهم اجلديدة.

إذا مـا قـررت اهليئـة العامـة للرشكـة زيادة رأسـامهلا بإصـدار أسـهم جديدة، فإن لـكل عضو 
مـن أعضائهـا وطبقـاً حلـق األفضلية أن يكتتـب باألسـهم اجلديدة بام يتناسـب مع عدد األسـهم 

املسـجلة باسمه.
حق اقتسام املوجودات بعد تصفية الرشكة.
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إذا مـا حتقـق أي سـبب من أسـباب تصفيـة الرشكة الـواردة، يكون للمسـاهم حـق يف املتبقي 
مـن أمواهلـا بعد تسـديد ديوهنـا من قبل املصفـي، ويثبت حق املسـاهم عىل ضوء نتيجـة التصفية، 
فـإذا بقـي فائـض من أمـوال الرشكـة تـوىل املصفـي توزيعه بني املسـامهني، بنسـبة عدد األسـهم 

منهم. كل  يملكهـا  التي 
حق الترصف باألسهم.

ممـا يميـز الرشكـة املسـامهة عـن رشكات األشـخاص قابليـة أسـهمها لالنتقـال (التـداول) 
باعتبـار أن حـق التـرصف باألسـهم مـن إبرز احلقـوق التـي ترتتب للمسـاهم، وتبـدو أمهية هذا 
احلـق مـن خالل كونـه أحد األسـباب التـي أدت إىل شـيوع نمـط الـرشكات املسـامهة يف الواقع 

العمـيل وتزايـد اإلقبـال عـىل االكتتاب بأسـهمها.
حق العضوية يف الرشكة والتصويت عىل قرارات هيئتها العامة:

 مـن البدهيـي اإلشـارة إىل أن كل مسـاهم هـو عضو يف الرشكـة ويف هيئتهـا العامة ويتسـاو
مـع غـريه مـن املسـامهني فيـام ترتبه صفـة العضويـة مـن حقـوق والتزامـات، وال جيـوز للرشكة 
تعليـق حـق املسـاهم يف التمتـع بعضويتهـا عـىل فـرض التزامـات مالية جديـدة، لتعـارض ذلك 

مـع فكـرة حمدوديـة مسـؤولية املسـاهم بقدر مـا اكتتـب به من أسـهم.
أوالً: التزامات املؤسسني خالل فرتة االكتتاب:

التـزام املؤسسـني بعـدم رفـض اكتتـاب أي مكتتـب توفر فيـه الوصـف القانوين واملـايل لكي 
. مكتتباً يكـون 

يلتزمـون بإصـدار بيـان االكتتـاب وجعـل االكتتـاب علنيـاً تتـاح فرصـة ممارسـته جلميـع 
اجلمهـور.

يلتـزم املؤسسـون التضامـن عـن تعويـض أي رضر يلحـق أي مكتتـب إذا نتـج عـن خطأ أو 
نقـص يف بيـان االكتتاب.

حتمـل نفقـات التأسـيس يف حالـة فشـل إجراءاتـه وتـكاد أن جتمـع الترشيعـات عـىل حتمـل 
املؤسسـني هلـذه النفقـات.

:حقوق املؤسسني خالل فرتة االكتتاب: ثانياً
١- مطالبـة كل مكتتـب الوفـاء نقـداً لقيمـة مـا اكتتـب بـه وفقـاً للـرشوط الـواردة يف بيـان 

القانـون. أو  االكتتـاب 
إبرام أي من العقود الالزمة إلنشاء مرشوع الرشكة.

التزامات وحقوق املؤسسني بعد تأسيس الرشكة:
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أوال: التزامات املؤسسني:
توجيه الدعوة للمسامهني لغرض عقد االجتامع التأسييس.

يلتـزم املؤسسـون بإعداد تقريـر مدعم باملسـتندات والوثائق وبشـكل تفصييل عـن إجراءات 
التأسـيس واملرصوفـات التـي أنفقت يف سـبيل ذلك هبدف مناقشـته من قبل املسـامهني يف اجتامع 

اهليئـة العامة ومن ثـم إقراره.
ثانيا: حقوق املؤسسني:

أمـا فيـام يتعلق بحقوق املؤسـس بعد تأسـيس الرشكـة فإهنا ال ختـرج عن إطار احلقـوق املالية 
واإلداريـة التـي تم بياهنا عند دراسـة حقـوق املكتتب. 

املطلب الثالث
التزامات وحقوق الرشكة

أوالً: التزامات الرشكة:
تلتـزم الرشكة بشـكل أسـايس بقبـول املكتتـب عضـواً يف هيئتها العامـة وليس هلـا أن حتجب 

عنـه هـذا احلـق، كام ليس هلـا أن ترفـض اكتتابـه بعـد أن أمته مع املؤسسـني.
التـزام الرشكـة باحـرتام حق املسـاهم يف أفضلية االكتتاب باألسـهم اجلديدة عنـد زيادة رأس 

املـال من خالل دعوتـه وباقي املسـامهني للتمتع هبـذا احلق.
التزامهـا ممثلـة برئيـس جملـس اإلدارة بدعـوة املسـامهني حلضـور اجتـامع اهليئـة العامــــــة 

االعتيـادي واحــــــــرتام اإلجـراءات التـي أوجبهـا القانـــــــون لتنظيـم االجتـامع.
: حقوق الرشكة: ثانياً

املؤسسـني  اكتتـاب  مـن  ماهلـا)  لدهيـا (رأس  املتجمعـة  باملبالـغ  تتـرصف  أن  للرشكـة  حيـق 
واجلمهـور عـىل الوجه الرشعـي لتحقيق براجمهـا اآلنية واملسـتقبلية، كام أن هلا احلـق يف رفض أي 
اتفـاق بـني املكتتب واملؤسسـني مل تـرد اإلشـارة له يف اسـتامرة االكتتـاب أو يف تقرير املؤسسـني.

املبحث السادس
حكم االكتتاب يف رأس مال الرشكة املسامهة:

املطلب األول
حكم االكتتاب يف رأس مال الرشكة املسامهة يف الفقه.

اختلف العلامء يف حكم الرشكة املسامهة عىل قولني: 
القول األول:
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ذهـب مجـع مـن العلـامء املعارصيـن إىل مرشوعيـة الرشكة املسـامهة، واسـتدل أصحـاب هذا 
القـول بحديـث عـن أيب هريـرة -ريض اهللا عنـه- أنـه قـال: قـال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «يقـول اهللا 
-تعـاىل- : أنـا ثالـث الرشيكـني، مـا مل خيـن أحدمهـا صاحبـه، فـإن خـان خرجـت مـن بينهـام» 
(أخرجـه أبـو داود يف كتـاب البيوع، بـاب يف املشـاركة ،(٣٣٨٣) الطبعـة األوىل، ١٣٨٨هـ،نرش 
حممـد عيل السـيد، محـص، وانفـرد به أبـو داود من بـني أصحـاب الكتـب التسـعة، والدارقطني 
برقـم (٣٠٣)، الطبعـة الثانيـة، ١٤٠٣هــ، عـامل الكتب،بـريوت وهـو حديـث ضعيـف، علتـه 

اإلرسـال، قالـه الدارقطنـي).
وكـام قـال ملسو هيلع هللا ىلص: «املسـلمون عنـد رشوطهـم، والصلـح جائز بـني املسـلمني، إال صلحـاً أحل 
حـالالً أو حـرم حـالالً»( أخرجـه البخـاري معلقـاً بصيغة اجلـزم يف كتـاب اإلجارة، بـاب أجر 
السـمرسة ص٤٤٦، واحلاكـم ٤٩/٢، والبيهقي ٧٩/٦، وأمحـد ٣٦٦/٢، والدارقطني ٢٧/٣، 

وهـو حديـث حيتمل التحسـني بمجمـوع طرقه).
القول الثاين:

ير الشيخ تقي الدين النبهاين، ود. عيسى عبده إىل عدم مرشوعية الرشكة املسامهة. 
واسـتدلوا بـأن رشكـة املسـامهة ليسـت عقـداً بـني شـخصني فأكثـر، والعقـد رشعـاً البد أن 

يكـون بـني طرفـني فأكثـر مـن خـالل اإلجيـاب والقبول.
فلـام خلـت رشكة املسـامهة منهـام -أي اإلجيـاب والقبول- عرفنـا بطالهنا من ذلـك، وحقيقة 
مـا حيصـل يف رشكـة املسـامهة أن يوافـق طرف واحـد عىل الـرشوط املبنيـة يف نظـام الرشكة، عن 
طريـق صـك يوقـع عليـه، فيصبـح بذلك رشيـكاً، وهـذا واضح أنـه مل يوجـد فيه طرفـان أجريا 

لعقد. ا
القول الراجح:

بعـد بيـان أدلـة كل قـول يتبني أن القـول الراجح هـو القول األول الـذي عليه مجهـور العلامء 
املعارصيـن ملـا ذكـروه مـن أدلـة ، والرشكة املسـامهة هلا ثـالث حاالت فيـام يتعلق باألعـامل التي 

تقـوم هبـا، وفيام يـيل عرض هلـذه احلاالت وبيـان حكـم كل حالة: 
احلالة األوىل: الرشكات القائمة عىل أنشطة حمرمة:

واملقصود هبذه احلالة أن يكون جل نشاط الرشكة املسامهة يف أمور حمرمة.
فهـذه األنـواع مـن الـرشكات وغريهـا مـن الـرشكات القائمـة عـىل أنشـطة حمرمـة ال جيـوز 

االكتتـاب هبـا وال التـرصف بأسـهم هـذه الـرشكات بالبيـع والـرشاء.
من أدلة هذا احلكم:
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مـا روي عـن عطاء قال: «هنى رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عن مشـاركة اليهودي والنـرصاين، إال أن يكون 
الـرشاء والبيـع بيـد املسـلم» أخرجـه اخلـالل كـام ذكـره يف املغنـي ١١٠/٧، وهـو مـن مراسـيل 
عطـاء، واختـار اإلمـام أمحـد أنه ليـس يف املرسـالت أضعف من مرسـالت عطاء واحلسـن، نقله 
اخلـالل يف العلـل. ينظـر العـدة، للقـايض أيب يعـىل، ٩٢٠، وهـو اختيار حييـى بن سـعيد القطان 

-ريض اهللا عنـه-. ينظـر رشح علـل الرتمذي، البن رجـب ٥٣٢/١.
احلالة الثانية: الرشكات القائمة عىل أنشطة مباحة:

وهـي الـرشكات التـي تقـع كل عملياهتـا يف دائـرة احلـالل، حيث يكـون رأس املـال حالالً، 
وتتعامـل باألنشـطة املباحـة، وينـص نظامهـا وعقدهـا التأسـييس عـىل أهنـا تتعامـل يف حـدود 
احلـالل، وال تتعامـل بالربا إقراضـاً أو اقرتاضاً، وال تتضمـن امتيازاً خاصاً أو ضامنـاً مالياً لبعض 

بعض. دون 
احلالة الثالثة: الرشكات ذات األنشطة املختلطة:

ويقصـد هبـا تلـك الـرشكات التـي أصل نشـاطها حـالل وال يغلـب عـىل اسـتثامراهتا أهنا يف 
أمـور حمرمـة، وإنام تنتج سـلعاً وخدمات مرشوعة، مثـل رشكات األدوية واإلسـمنت والكهرباء 
والـرشكات الصناعيـة وغريهـا، ولكن وجودها يف بيئة رأسـاملية قـد يؤدي إىل أن متـول عملياهتا 

عـن طريـق االقـرتاض بالربا أو توظـف سـيولتها الفائضة توظيفـاً ربوياً قصـري األجل.
حكم هذا النوع: 

وقـد اختلـف العلـامء يف حكـم االكتتـاب هبـذا النـوع مـن الـرشكات وتـداول أسـهمها عىل 
أقوال:

القول األول: 
يـر مجـع مـن العلـامء املعارصيـن، حتريـم املسـامهة يف الـرشكات التي يكـون أصل نشـاطها 
مباحـاً، إذا كانـت تتعامـل ببعـض املعامـالت املحرمـة كاإلقـراض واالقـرتاض بفائـدة فيحـرم 

بأسـهمها. االكتتاب 
أدلة هذا القول:

عـن جابـر  قال: «لعن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص آكل الربـا وموكله وكاتبه وشـاهديه وقال هم سـواء»( 
أخرجـه البخـاري، يف كتاب البيـوع، باب مـوكل الربا برقـم (٢٠٨٦)، من حديـث أيب جحيفة، 

ومسـلم ، يف كتاب املسـاقاة، باب لعـن آكل الربا وموكله برقـم (١٥٩٨)).
وقولـه عليـه الصـالة والسـالم: «درهـم ربـا يأكلـه الرجـل، وهـو يعلـم، أشـد مـن سـت 
وثالثـني زنيـة»( أخرجـه أمحـد ٢٢٥/٥، والدارقطنـي ١٦/٣، والطرباين يف األوسـط ١٤٢/١، 
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واملقـديس يف األحاديـث املختـارة ٢٦٧/٩، مـن حديـث عبـد اهللا بـن حنظلـة -ريض اهللا عنه-، 
وقـد صححـه مجـع مـن أهل العلـم ومنهـم العراقـي وابـن حجـر والسـيوطي واملنـاوي (فيض 

.((٥٢٤/٣ القديـر 
وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص يف حديـث أيب هريـرة: «إذا هنيتكم عـن يشء فاجتنبـوه، وإذا أمرتكـم بأمر فأمتروا 
مـا اسـتطعتم» أخرجـه البخـاري يف كتـاب االعتصـام، بـاب االقتـداء بسـنن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص برقـم 

(٧٢٨٨)، ومسـلم يف الفضائـل، بـاب توقـريه ملسو هيلع هللا ىلص برقـم (١٣٣٧)..
القول الثاين: 

يـر مجـع مـن العلـامء املعارصيـن، وعـدد مـن اهليئـات الرشعيـة، جـواز املسـامهة يف هـذه 
الـرشكات.

لكـن جيـب عـىل املسـاهم يف هـذه احلـال أن يتحـر مقـدار مـا دخـل عـىل عائدات أسـهمه 
مـن اإليـرادات املحرمـة، وذلك من واقـع القوائم املاليـة للرشكـة، فيتخلص منهـا بتوزيعها عىل 
رّ  أوجـه الـرب، دون أن ينتفـع هبـا أي منفعة، وال أن حيتسـبها من زكاتـه، وال يعتربها صدقـة من حُ

مالـه، وال أن يدفـع هبا رضيبـة حكومية.
وممـن ذهـب إىل هـذا القـول: اهليئـة الرشعيـة لرشكـة الراجحـي (قـرارات اهليئـة الرشعيـة 
للرشكـة ٢٤١/١)، واهليئـة الرشعيـة للبنك اإلسـالمي األردين، ونـدوة الربكة السادسـة، وعدد 

املعارصين. العلـامء  مـن 
من أدلة أصحاب هذا القول: 

الدليل األول: 
قولـه عليـه الصالة والسـالم: «مـن باع عبداً له مـال، فامله للـذي باعه إال أن يشـرتطه املبتاع» 
(أخرجـه البخـاري كتـاب املسـاقاة بـاب الرجـل يكون لـه ممـر أو رشب يف حائط أو نخـل، رقم 
احلديـث ٢٣٧٩، ومسـلم كتـاب البيـوع بـاب من باع نخـالً عليها ثمـر رقم احلديـث ١٤٥٣من 

حديـث ابن عمـر -ريض اهللا عنه-).
مـن خـالل اسـتعراض أدلـة الفريقـني يتبني رجحـان القـول األول، وهـو حرمة املسـامهة يف 
الـرشكات التـي يكون أصـل نشـاطها مباحـاً، وتتعامل بالربـا أو بغريه مـن املعامـالت املحرمة. 

املطلب الثاين 
حكم االكتتاب يف رأس مال الرشكة املسامهة يف النظام:

اختلف رشاح القانون يف تكيف االكتتاب عىل أقوال: 
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القول األول: ير أن االكتتاب عقد.
واختلـف أصحـاب هـذا الـرأي يف حتديـد أطـراف هـذا العقـد فمنهـم مـن يـر أن عقـد 
االكتتـاب يتـم إبرامـه بـني املكتتبني أنفسـهم وأن املكتتـب األول حينام يقبـل أن يكـون عضواً ذا 
مركـز قانـوين يف املـرشوع، فإنـام يتجـه إىل إعطـاء املؤسسـني وكالة ضمنيـة يفوضهم فيهـا بتعيني 
مكتتبـني آخريـن ليتلزم عنهم بشـكل متعاقب ومن ثم يلتـزم مجيع املكتتبني بعضهـم إزاء البعض 
اآلخـر، ومـؤد ذلـك إىل أن املؤسسـني ليسـوا إال ممثلـني للمكتتبني يتحـدد دورهم بإبـراز عقد 
االكتتـاب بـني كل املكتتبـني والعالقـة القانونية بني املؤسسـني واملكتتبـني تنظمها قواعـد الوكالة 

بينهم. الضمنيـة 
القول الثاين: ير أن االكتتاب هو تعرب عن اإلرادة املنفردة:

وهـذا الـرأي ينفـي عـن االكتتـاب صفتـه العقديـة ويـر فيـه تعبـرياً عـن اإلرادة املنفـردة 
للمكتتـب مـن خـالل تأكيـد أنصـار هـذا االجتـاه عـىل انتفـاء رشوط العقـد يف الظـروف التـي 
ينجـز فيهـا االكتتـاب، ألن من مسـتلزمات العقـد معرفة طـريف العقـد بعضهم للبعـض اآلخر، 
ومـن النـادر أن يعـرف املكتتـب بقيـة املكتتبني، ثـم أنه ليـس من حق املكتتـب أن يضمـن اكتتابه 
أيـة رشوط خاصـة ملصلحتـه، وإنـام يقتـرص دوره عـىل جمـرد التسـليم بالـرشوط الـواردة يف بيان 

ونرشاته. االكتتـاب 
وحيلـل أنصـار هـذا االجتـاه عمليـة االكتتـاب أن التعبـريات اإلراديـة الفرديـة للمكتتبـني 
ال ارتبـاط بينهـا، وإنـام التعبـري عـن إرادة كل مكتتـب هـو بمثابـة القبـول يف االنضـامم للرشكـة 

واخلضـوع ملـا ورد يف عقدهـا واملشـاركة يف تأسـيس كياهنـا.
القول الثالث: ير أن االكتتاب عمل مجاعي.

االكتتـاب مـا هـو إال عمـل قانوين مجاعـي يتم بـني املكتتبـني الذين احتـدت ميوهلم لتأسـيس 
الرشكـة، ممـا يعنـي ارتباطهـم فيام بينهـم بتعهدهم لإلسـهام يف تكويـن رأس مال الرشكـة املنوي 

تأسيسـها بنـاء عىل كـون هذا العمـل فيه مصلحـة جلميـع املكتتبني.
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الفصل الثاين
زيادة رأس مال الرشكة املسامهة  

املبحث األول: مفهوم زيادة رأس مال الرشكة املسامهة وأسبابه:
املطلب األول

مفهوم زيادة رأس مال الرشكة املسامهة:
بعـد أن تبـارش الرشكـة املسـامهة نشـاطها، وتتطـور أعامهلـا، قـد حتتـاج إىل زيـادة رأس ماهلا، 
يف  مبـارش  بشـكل  تؤثـر  التـي  التغـريات  مـن  للعديـد  اقتصاديـة  وحـدة  كأي  تتعـرض  حيـث 

موجوداهتـا سـلباً أو إجيابـاً، ومـن هـذه املتغـريات زيـادة رأس ماهلـا.
ويقصد بزيادة رأس مال الرشكة املسامهة:

 هـو ذلـك التـرصف القانـوين الـذي يتم بموجبـه تعديـل عقـد الرشكـة، بزيـادة رأس ماهلا، 
أثنـاء حيـاة الرشكـة، وذلـك وفقـاً لألسـاليب واإلجـراءات التـي حيددهـا النظام.

املطلب الثاين
أسباب زيادة رأس مال الرشكة املسامهة:

تلجـأ الرشكـة املسـامهة إىل تعديـل رأس ماهلـا وذلـك بزيادته لعدد مـن األسـباب، من أمهها 
مـا ييل:

أوالً: توسيع نشاط الرشكة:
قـد تلجـأ الرشكـة إىل زيـادة رأس ماهلـا، حني حتقـق نجاحاً باهـراً وتالقـي إقباالً مـن مجهور 
املسـتهلكني، وتنجـح يف أعامهلـا، فرتغب بتوسـيع نشـاطها، فقد يصبـح رأس املال غـري قادر عىل 
مواجهـة هـذا التوسـع، فيتطلـب ذلـك يف الغالب إضافـة رؤوس أمـوال جديدة وذلـك لتمويل 

مشـاريعها التـي تلتزم الرشكـة بتنفيذها 
: إخفاق املؤسسني ابتداء يف تقدير رأس مال الرشكة عند تأسيسها: ثانياً

قـد تلجـأ الرشكـة أيضـاً إىل زيـادة رأس ماهلـا يف حالـة إخفـاق املؤسسـني ابتـداء يف تقديـر 
األمـوال املطلوبـة أثنـاء املرحلة التأسيسـية، فمن األسـباب التي تدفـع الرشكة املسـامهة إىل زيادة 
رأس ماهلـا مـا ينسـب إىل خطـأ املؤسسـني يف تقديـر رأس املـال أثناء املرحلـة التأسيسـية، وذلك 
عندمـا يكـون تقديرهـم له بمسـتو أقل ممـا يتطلبه نشـاط الرشكـة، فيتبـني للرشكة عـدم كفاية 
رأس ماهلـا للمـرشوع الـذي تأسسـت مـن أجلـه، وذلـك بسـبب سـوء تقديـر املؤسسـني كفاية 

رأس املـال منـذ البداية.
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: مطالبة أعضاء الرشكة باحلصول عىل االحتياطي: ثالثاً
إن موجـودات الرشكـة قـد تكـون كبـرية، ومن ثـم تلجـأ الرشكة املسـامهة إىل تقويـة مركزها 
عـن طريق حتويـل االحتياطي إىل رأس املال وإصدار أسـهم تـوزع جماناً عىل املؤسسـني للحيلولة 

دون تظلمهـم ومطالبتهـم بتوزيعـه بوصفه أنـه ماتأت إال مـن األرباح التي حققتهـا الرشكة.
: زيادة رأس املال لسداد ديون الرشكة: رابعاً

إن الرشكـة املسـامهة قـد تنـوء بتحمـل مـا عليها مـن ديـون، ومن أجـل أن تتخلـص من هذه 
الديـون، فإهنـا تلجـأ إىل زيـادة رأس ماهلـا لكـي تقوم بسـداد ديوهنا، حيـث تلجـأ إىل حتويلها إىل 
حصـص رأس املـال، فيزيد بالتـايل هذا األخري بقـدر الديون التي تـم حتويلها وذلـك يف القوانني 

التـي جتيز هـذه الطريقة.
: لتجنيب اآلثار املرتتبة عىل التضخم، أي انخفاض القوة الرشائية للعملة: خامساً

يمكـن تعريـف التضخـم بأنـه االرتفـاع يف معدالت األسـعار، ويعـرف أيضاً بأنـه انخفاض 
القـوة الرشائيـة للنقـود، بمعنـى أن التضخـم هـو فقـدان النقـود لقوهتـا الرشائيـة مقارنـة مع ما 
يمكـن رشاءه مـن السـلع واخلدمات، فعندمـا يكون التضخم حـاد، فإنه تصبح قيمـة العملة أقل 
مما كانت عليه سـابقاً، بسـبب االرتفاع يف مسـتويات األسـعار للسـلع، وإن تغيري القـوة الرشائية 
للنقـود ليسـت ظاهـرة جديـدة، وأن تأثريهـا يعـم يف اقتصاديـات دول كثـرية يف العـامل متقدمـة 

كانـت أو نامية.
: رغبة املسامهني باحلصول عىل أسهم بدالً من احلصول عىل أرباح نقدية  سادساً

مـن األسـباب األخـر التـي قـد تدفـع الرشكـة املسـامهة إىل زيـادة رأس ماهلـا وحسـب ما 
يشـري إليـه الواقـع العمـيل هـو رغبـة املسـامهني باحلصـول عـىل أسـهم بـدالً مـن احلصـول عىل 

نقدية. أربـاح 
ويتـم ذلـك عـن طريـق حتويل أربـاح الـرشكات مـن االحتياطـي ثـم إضافتـه إىل رأس املال 
مـن خـالل حتويلـه إىل أسـهم توزع عىل املسـامهني جمانـاً بحيث حيصل كل مسـاهم عىل نسـبة من 
هـذه األسـهم  -بـدالً من األربـاح النقدية - تتناسـب مـع عدد األسـهم التي يملكها، والسـبب 

يف ذلـك هـو ارتفـاع القيمة السـوقية لألسـهم باملقارنة مـع القيمة االسـمية هلا.
: خسارة الرشكة: سابعاً

وقـد تكـون الرشكـة حمتاجـة لـرأس املـال نظـراً ألهنـا منيـت باخلسـارة، فـإذا مـا تعرضـت 
الرشكـة املسـامهة للخسـارة فإهنا إمـا أن تلجأ إىل إطفاء خسـائرها من االحتياطـي القانوين، أو أن 

تندفـع إىل زيـادة رأس ماهلا.
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فالغايـة مـن جلـوء الرشكـة إذن، إىل طريقـة الزيادة هـو احلصول عـىل حاجتها من املـال، بدالً 
مـن االقـرتاض ، إذ أن سـعر الفائـدة قد يكـون عاليا عـالوة عىل حتريـم الربا ثم أنه مـن املحتمل 
أن تكـون الرشكـة قـد جلـأت إىل طريـق االقـرتاض فلـم تفلح، وعـالوة عـىل ذلك، فقـد تقصد 
الرشكـة مـن احلصـول عـىل رأس املـال أن تسـتثمره بصفـة دائمـة وهـو مـا قـد تعجـز يف معظم 

األحـوال عـن حتقيقـه، إذا ما تم عـن طريـق االقرتاض.
املبحث الثاين: رشوط زيادة رأس مال الرشكة املسامهة

لزيـادة رأس مـال الرشكـة املسـامهة رشوط البـد مـن توفرهـا حتـى يكـون صحيحـا وهـذه 
الـرشوط نصـت عليهـا األنظمـة وهـي كـام ييل: 

الرشط األول: صدور قرار الزيادة من اجلمعية العامة غري العادية.

الرشط الثاين: أن يكون رأس مال الرشكة املسامهة قد دفع بكاملة.
الرشط الثالث: أن يشهر قرار الزيادة لرأس مال الرشكة املسامهة.

املبحث الثالث: طرق زيادة رأس مال الرشكة املسامهة
الطريقة األوىل: زيادة رأس املال بإصدار أسهم جديدة:

الرشوط العامة هلذه الطريقة:
الـرشط األول: أن ينـص عـىل هذه الطريقـة للزيادة يف رأس املـال يف قرار اجلمعيـة العامة غري 

العادية.
الرشط الثاين: أن يكون للمسامهني أولوية االكتتاب باألسهم النقدية اجلديدة.                       

الرشط الثالث: أن يطرح ما يتبقى من األسهم اجلديدة لالكتتاب العام:    
الطريقة الثانية: زيادة رأس مال الرشكة عن طريق ضم االحتياطي:

أنواع االحتياطي:
النوع األول: االحتياطي القانوين.

النوع الثاين: االحتياطي االختياري.
النوع الثالث: االحتياطي احلر.

النوع الرابع: االحتياطي املسترت.
طريقة زيادة رأس املال عن طريق إضافة االحتياطي إىل رأس مال الرشكة املسامهة:

تلجـأ الرشكـة املسـامهة إىل زيـادة رأس ماهلـا عـن طريـق إضافـة االحتياطـي إىل رأس املال، 
وتتـم هـذه الطريقـة بإضافـة احتياطـي الرشكة كلـه أو جزء منـه املحتجـز كجزء مـن األرباح إىل 
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رأس ماهلـا وتصـدر أسـهام مقابـل ذلـك توزعهـا عـىل املسـامهني دون مقابل بنسـبة مسـامهة كل 
ماهلا. رأس  يف  منهـم 

 وتـوزع األسـهم جمانـاً ألن االحتياطـي يمثـل أرباحـاً غري موزعـة عىل املسـامهني ويكون هلم 
فيه. مؤكـداً  حقاً 

بدمـج  املسـامهة  الرشكـة  مـال  رأس  زيـادة  طريقـة  السـعودي  الـرشكات  نظـام  بـني  ولقـد 
منهـا: وذكـر  اآلتيـة...  الطـرق   بإحـد املـال  رأس  زيـادة  تتـم  ذلـك بقولـه  االحتياطـي 

إصـدار أسـهم جديدة بمقـدار فائـض االحتياطي الذي تقـرره اجلمعيـة العامة غـري العادية، 
املذكور(نظـام  الفائـض  بمقـدار  املتداولـة  االسـمية  القيمـة  زيـادة  أو  املـال،  رأس  يف  إدماجـه 

الـرشكات السـعودي، املـادة ١٣٥).
فمـن خـالل هذه املـادة يتبـني أن زيـادة رأس مـال الرشكـة املسـامهة بإدمـاج االحتياطي يتم 

طريقتني:  بإحـد
الطريقة األوىل: إصدار أسهم جديدة بمقدار فائض االحتياطي:

تقـوم الرشكـة املسـامهة بإصدار أسـهم جديـدة بمقـدار الفائض مـن االحتياطي لـرأس مال 
الرشكة املسـامهة ،وهلـذه الطريقـة رشوط هي:

الرشط األول:
أن تصـدر األسـهم اجلديدة بنفس شـكل وأوضـاع األسـهم املتداولة، هلذا فاألسـهم اجلديدة 
تصـدر مشـاهبة لألسـهم القديمـة سـواء كانـت اسـمية أو حلاملـه وذلـك حسـب ما نـص عليه 
النظـام يف املـادة ٤٩ بقولـه «جيوز أن يكون السـهم اسـمياً أو حلامله» فإذا كانت األسـهم القديمة 
اسـمية فـإن هـذه األسـهم اجلديدة تصـدر اسـمية ويكـون تداوهلا حسـب ما نـص عليـه النظام 
يف املـادة ١٠٢ بقولـه «تتـداول األسـهم االسـمية بالقيد يف سـجل املسـامهني الذي تعـده الرشكة 
والذي يتضمن أسـامء املسـامهني وجنسـياهتم وحمـال إقامتهم ومهنهـم وأرقام األسـهم «ويرتتب 
عـىل هـذا التـداول أنـه «ال يعتـد بنقـل ملكيـة السـهم االسـمي يف مواجهـة الرشكـة أو الغري إال 
مـن تاريـخ القيد يف السـجل املذكـور «أمـا إذا كانت األسـهم القديمـة حلامله فاألسـهم اجلديدة 
تصـدر بنفـس الشـكل القديـم ويكـون تداولـه «بمجـرد املناولـة» حسـب ما نصـت عليـه املادة 

١٠٢ مـن نظـام الرشكات.
الرشط الثاين: أن توزع األسهم اجلدية عىل املسامهني بدون مقابل:

إن طبيعـة الزيـادة لرأس املال بطريقـة الدمج لفائـض االحتياطي ال ترتب زيـادة يف التزامات 
املسـامهني وال املسـاس بحقوقهـم املكتسـبة ألن الزيـادة أصـالً غـري حقيقية ألن أصـول الرشكة 
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مل يطـرأ عليهـا أي تغـري بـل هـي باقيـة وكل الذي حـدث هـو تغيري قيمـة رأس املـال يف اخلصوم 
ونقـل الفائـض من االحتياطـي إىل رأس املـال فقط.

الـرشط الثالـث: أن يكـون توزيـع األسـهم اجلديدة بنسـبة مـا يملكـه كل منهم من األسـهم 
األصلية:

وهـذا الرشط يوضـح طريقة التوزيع لألسـهم اجلديدة الناجتة بسـبب زيـادة رأس املال بدمج 
فائـض االحتياطـي فيـه، فإذا كانت الزيـادة تقدر بـ ٥٠%  من رأس املال فكل مسـاهم سـيحصل 
عـىل عـدد مـن األسـهم يامثـل نصـف مـا يملكه مـن أسـهم أصليـة فالـذي يملك عرشة أسـهم 

أصليـة فإنه سـيحصل بسـبب الزيـادة عىل ٥ أسـهم جديدة.
إال أن هـذه الطريقـة ليسـت مطلقـة بـل هـي مقيـدة ويظهـر هـذا القيـد إذا اشـتمل فائـض 
االحتياطـي عـىل أربـاح مقتطعـة مـن نصيـب أصحـاب حصـص التأسـيس فعندئـذ ال يكفـي 
صـدور القـرار مـن اجلمعيـة العامـة غـري العاديـة بإجـراء الزيـادة هبـذه الطريقـة بـل جيـب عقد 
مجعيـة خاصـة هبـم أوضحتهـا املـادة ٨٦ من نظـام الـرشكات حيث يلـزم دعوهتـم لالجتامع وال 
يعتـرب قـرار الزيـادة نافـذاً عـىل هـؤالء «إال إذا صـادق عليـه مـن لـه حـق التصويت مـن هؤالء 
جمتمعـني» وتـرسي عـىل هـذه اجلمعيـة األحـكام اخلاصـة باجلمعيـة العامة غـري العاديـة ، ومتى 
اجتمـع هـؤالء فهـم يقـررون املوافقـة عىل «إدمـاج ما خيصهـم يف فائـض االحتياطـي املذكور يف 

رأس املـال وحتديـد مـا خيصهـم مـن األسـهم اجلدديـة»( مـادة: ١٣٩مـن نظام الـرشكات). 
أمـا إذا قـرروا عـدم املوافقـة فإن الزيـادة لرأس املـال تصبح نافـذة ولكنها تقتـرص «عىل ذلك 
اجلـزء مـن فائض االحتياطي الـذي خيص أصحاب األسـهم»( مادة: ١٣٩من نظـام الرشكات).

الطريقة الثانية: زيادة القيمة االسمية املتداولة بمقدار فائض االحتياطي:
وتعتـرب هذه الطريقة سـهلة اإلجراء بالنسـبة للرشكة حيـث أهنا ال تصدر فيها أسـهم جديدة، 
كـام سـبق إيضاحـه بل أن عدد األسـهم يبقـى كام هو، فلـو كان عدد أسـهم الرشكة مليون سـهم 
فـإن هـذه الطريقـة ال تزيـد هذا العدد بـل يبقى مليون سـهم، وإنام تكـون الزيادة يف قيمة السـهم 
االسـمية فـإذا كانـت قيمة السـهم االسـمية ١٠٠ ريال سـعودي مثالً عنـد إصدارها هلـذا العدد 
مـن األسـهم، ثـم بعد إجـراء الزيـادة بدمـج فائـض االحتياطي بزيـادة القيمة االسـمية للسـهم 

فـإن قيمة األسـهم ترتفـع إىل احلد الذي تـوازي يف جمموعهـا مبلغ فائـض االحتياطي.
الطريقة الثالثة: زيادة رأس املال بتحويل الديون وسندات القرض إىل أسهم.

البـد مـن اإلشـارة، عىل أن دخـول الدائنـني بوصفهـم رشكاء يف الرشكة قد يؤدي إىل حتسـني 
إدارهتـا، ودفعهـا إىل العمل بنشـاط أكثـر فاعلية حتقيقـاً لألربـاح، وبذلك تتخلـص الرشكة هبذه 
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 الوسـيلة مـن الديـون التـي كانـت عبئـاً ثقيـالً عليهـا متنعهـا مـن السـري يف مشـاريعها، فيقـو
اعتامدهـا يف السـوق وترتفـع معـه قيمـة أسـهمها. وجيـب أن تكـون قيمـة هـذه األسـهم التـي 

تصدرهـا الرشكـة هبـذه الطريقـة مسـاوية لقيمـة األسـهم التـي أصدرهتـا عنـد تكوينها.
طريقة حتويل سندات القرض إىل أسهم:

الطريقـة األوىل: وفيهـا حتـدد مـدة معينـة خالهلـا جيـوز ملالـك السـندات أن يطلـب حتويـل 
سـنداته إىل أسـهم.

الطريقة الثانية: يمكن ملالك السندات أن يطلب التحويل إىل أسهم يف أي وقت.
قابلـة  املصـدرة (بصفـة  للسـندات  فبالنسـبة  األوىل،  بالطريقـة  تأخـذ  الترشيعـات  وغالبيـة 
للتحويـل)، فإنـه يسـتلزم هلـذا التحويـل أن تضمـن الرشكـة نظامهـا بنـداً حيـدد فـرتة معينـة من 
السـنة يتـم خالهلـا ممارسـة حـق حتويـل السـندات إىل أسـهم مـن قبـل حامليهـا، أمـا بالنسـبة 
للسـندات العاديـة التـي ال تتمتـع هبـذه الصفـة، فـإن حتويلهـا إىل أسـهم ال يتـم بمشـيئة حاملها 

وحـده. إنـام باتفـاق الطرفـني، أي الرشكـة وحامـل السـندات.
وقـد نـص نظـام الـرشكات السـعودي عـىل هـذه الطريقة مـن ضمن طـرق زيـادة رأس مال 
الرشكـة املسـامهة وذلـك يف املـادة  ١٣٥ من نظام الـرشكات يف فقرهتـا الثالثـة، إال أن املادة ١٣٨ 
مـن نظام الرشكات اشـرتطت بأنـه «إذا صدرت األسـهم اجلديـدة النقدية مقابل مـا عىل الرشكة 
مـن ديـون معينة املقدار حالـة األداء، وجـب أن يعد جملـس اإلدارة ومراقب احلسـابات بياناً عن 
منشـأ هـذه الديون ومقدارهـا ويوقع أعضـاء املجلس ومراقب احلسـابات هذا البيان ويشـهدون 

. بصحته
ومن خالل هذه املادة نر أن النظام بني رشوط هذه الطريقة وهذه الرشوط كام ييل:

الرشط األول:
أن يكـون الديـن معـني املقـدار؛  فال يكفي أن يكـون حمقق الوجـود بل جيب أن يكـون معلوم 
املقـدار ألن الديـن غـري املعلـوم ال يصلـح أن تقـع فيـه املقاصـة، وال يعتـرب الدين معلـوم املقدار 
إذا كان تعيـني مقـداره يتوقـف عـىل تسـوية معقـدة كأن يكـون يف تصفية رشكـة أو تصفيـة تركة 
وكذلـك ال يعتـرب معلـوم املقـدار إذا توقـف تعيـني مقـداره عـىل تقديـر خبـري، ويكـون معلـوم 

املقـدار بعـد إجـراء التسـوية أو بعد تقريـر اخلبري.
الرشط الثاين: أن تكون هذه الديون حالة األداء: 

وهلـذا ال يعتـرب الديـن حـال األداء متـى كان مضافـاً إىل أجـل ألن املقاصـة ال جتـوز بـني دين 
مؤجـل وديـن حـال، فـإذا كان الديـن مضافاً إىل أجـل فإنه ال يصلـح للمقاصة والبـد من حلول 
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األجـل حتـى يصبـح صاحلـاً، وحيـل األجـل بانقضاء مدتـه أو بالنـزول عنه ممـن لـه مصلحة فيه 
سـواء كان ذلـك النـزول صـادراً مـن الرشكـة أم كان مـن دائنيهـا فـإذا انقضـت مـدة األجل أو 

نـزول مـن لـه مصلحة فيـه عنه مـن الطرفـني، فقد أصبـح الديـن صاحلـاً للمقاصة.
الرشط الثالث: أن يعد جملس اإلدارة ومراقب احلسابات بياناً هبذه الديون:

فنظـراً ملـا يقـوم بـه جملـس اإلدارة مـن عمـل إداري يف رشكـة املسـامهة وملـا يقوم بـه مراقب 
احلسـابات مـن رقابـة ماليـة يف الرشكة وحسـب ما نصـت عليه املـادة ٣/٩٢ فإن جملـس اإلدارة 
هـو املعنـي يف اختـاذ اإلجـراءات وحسـب مـا نصـت عليـه املـادة ١٣٨ من نظـام الـرشكات فإن 
مراقـب احلسـابات وجملـس اإلدارة يقومـان بإعـداد بيان عن منشـأ هـذه الديـون ومقدارها وأن 
يقـوم أعضـاء جملـس اإلدارة ومراقـب احلسـابات بالتوقيع عـىل هذا البيـان ويشـهدون بصحته، 
ويقـوم مراقـب احلسـابات باالشـرتاك مع جملـس اإلدارة بإعـداد هـذا البيان وذلـك ألن مراقب 
احلسـابات ال يـامرس أعـامالً قانونيـة وإنـام يقـوم بأعامل ماديـة تتمثـل يف مراجعة وفحـص دفاتر 
الرشكـة ومسـتنداهتا للوقـوف عىل حقيقـة مركزها املايل وهـذا الرشط اإلجرائـي تقتضيه رضورة 

املقاصة. إجـراء 
وبعـد إعـداد هـذا البيان عن منشـأ هـذه الديـون تـأيت مرحلـة التوقيع عـىل البيان والشـهادة 
بصحتـه وهـذا تكليـف يقع عـىل عاتق جملـس اإلدارة ومراقـب احلسـابات واسـتلزام ذلك عائد 
حلساسـية رشكات املسـامهة يف رسعـة التأثـر الشـديدة التي تنعكس عىل أسـهمها عنـد تداوهلا يف 
السـوق وألمهيـة ذلك نـص املرشع عىل جزاء وضـع بيانات غـري صحيحة كناحيـة جنائية ترتتب 
مـن مسـؤوليتهم جتاه ما يقومـون به من عمـل ولذلك نصت املـادة ٦/٢٢٩ من نظـام الرشكات 
بـأن «يعاقـب باحلبـس مـدة ال تقل عـن ثالثة شـهور وال تتجاوز سـنة وبغرامة ال تقل عن مخسـة 
آالف ريـال سـعودي وال تتجـاوز عرشين ألـف ريال سـعودي أو بإحد هاتـني العقوبتني، كل 
ذلـك دون اإلخـالل بام تقتضيـه أحكام الرشيعة اإلسـالمية وذلك اجلـزاء يكون لــ»كل مدير أو 
عضـو جملـس إدارة أو مراقـب حسـابات أو مصف ذكر عمـداً بيانـات كاذبة فيام يعد مـن تقارير 
للـرشكاء أو اجلمعيـة العامـة أو أغفـل تضمني هـذه التقارير وقائـع جوهرية بقصد إخفـاء املركز 

املـايل للرشكـة عن الـرشكاء أو عـن غريهم»( مـادة ٦/٢٢٩ من نظـام الرشكات).
وكذلـك يسـألون مدينـاً متضامنـني متـى كان توقيعهـم جمتمعـني عـىل البيـان بموجـب املادة 
١/٧٦، أمـا إذا اعـرتض عـىل صحة هـذا البيان بعضهم فال يسـألون عنـه متى أثبتـوا اعرتاضهم 
يف حمـرض االجتـامع الـذي نصـت عليه املـادة ٨٢ مـن نظـام الـرشكات، وال يعني غيـاب العضو 
إعفـاؤه مـن املسـؤولية بل أهنـا تناله مـا مل يثبت العضـو الغائب عدم علمـه بالقـرار أو عدم متكنه 
مـن االعـرتاض عليه بعد علمـه به،(املادة ٧٦ مـن نظام الـرشكات) وكذلك يسـأل مدنياً مراقب 
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احلسـابات لعـدم صحـة هـذه البيانـات، ولـو كان ذلـك راجع خلطئـه أثنـاء أدائه لوظيفته سـواء 
كان هـذا اخلطـأ عمـداً أم مل يكـن كذلـك، ويسـتوي يف ذلـك أن يكـون ناجتـاً عن عمـل إجيايب أم 
عـن إمهـال يف أداء مـا أنيـط بـه، وتتمثـل هـذه املسـؤولية املدنيـة يف التعويـض عن الـرضر الذي 

يصيـب الرشكـة أو املسـاهم أو الغري بسـبب مـا يقع مـن أخطاء.
الطريقة الرابعة: زيادة رأس املال بتحويل حصص التأسيس إىل أسهم:

تعـرف حصـص التأسـيس بأهنا عبـارة عن صكـوك ال متثل نصيبـاً يف رأس املـال عىل خالف 
أسـهم املسـامهني، فهـي صكـوك ال قيمـة اسـمية هلـا، وإنـام تتمتع بقيمـة فعليـة تتحدد بنـاء عىل 
مـا يقـرر هلـا مـن أربـاح، حيـث تتمثـل هـذه احلصـص أو (أسـهم التأسـيس) بسـندات اسـمية 
أو للحامـل متنـح حاملهـا احلـق يف جـزء مـن أربـاح الرشكة، فهـي إذن حصـص قابلـة للتداول 

بالطـرق التجاريـة كاألسـهم ويتـم التنـازل عنهـا تبعاً فيـام إذا كانـت اسـمية أو حلاملها.
: كيفية حتويل حصص التأسيس 

رشكات املسـامهة حينـام تتجـه إىل حتويـل حصص التأسـيس ألسـهم فـإن الدافـع وراء ذلك 
هـو اسـتياء أحواهلـا وكوهنـا أصبحـت عاجـزة عـن الوفـاء بالتزاماهتـا فتعـرض عـىل دائنيها من 
أصحـاب حصـص التأسـيس بتحويـل حصصهـم إىل أسـهم، وباعتبـار هـؤالء دائنـني وليسـوا 
مسـامهني فهـي تعرض عليهـم ذلك التحويـل لكي ختفف مـن الثقل امللقـي عليهـا لعجزها عند 
سـوء أحواهلـا، وقـد نـص املنظـم عـىل هـذه الطريقـة كأحـد طـرق زيـادة رأس املـال يف املادة 
(٥/١٣٥) مـن نظـام الـرشكات ثـم جـاءت املـادة ١٣٩ مـن النظـام فأوضحـت بأنـه «ال جتـوز 
زيـادة رأس املـال بتحويـل حصـص التأسـيس إىل أسـهم إال بعد انقضـاء املدة املنصـوص عليها 
يف املـادة ١٠٠ وبـرشط موافقـة أصحاب احلصص عـىل هذا التحويـل وفقاً ألحكام املـادة ٨٦».

فالنص السابق اشرتط لزيادة رأس املال بتحويل حصص التأسيس إىل أسهم ما ييل:
الرشط األول: مرور سنتني ماليتني من تاريخ تأسيس الرشكة:

وقـد نـص نظام الـرشكات عىل هـذا الـرشط كقيد يرد عـىل تـداول حصص التأسـيس حيث 
نصـت بأنـه «ال جيوز تـداول األسـهم النقدية التـي يكتتب هبـا املؤسسـون أو األسـهم العينية أو 
حصـص التأسـيس قبل نرش امليزانية وحسـاب األرباح واخلسـائر عن سـنتني ماليتـني كاملتني ال 

تقـل كل منهـام عـن اثني عرش شـهراً من تاريـخ تأسـيس الرشكة...».
 وحكمـة القيـد الـوارد يف هـذه املـادة هو منـع التعامل عـىل صكـوك الرشكة قبـل أن تنقيض 
املـدة املحـددة التـي غالبـاً ما تظهـر فيها أحـوال الرشكة وتسـتقر أمورهـا حتى ال يسـتفيد هؤالء 
املؤسسـني مـن الدعايـة التي نظموهـا إبان تأسيسـهم للرشكـة ولكيـال يتمكنوا من خـداع الغري 
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الـذي يعتقـد نجـاح هـذه الرشكـة فيقـدم عىل رشاء هـذه الصكـوك واملمثلـة حلصص التأسـيس 
بمبالـغ كبـرية، فيقـع يف رشائهـا مجهـور الناس وتضيـع أمواهلـم نظري هـذه احلصص التـي تظهر 
نتائجهـا نـرشة ميزانيـة وحسـاب األربـاح واخلسـائر، وتنـص املـادة عـىل أن مـدة احلظـر تنتهي 
بمـرور هـذه السـنتني ويبـدأ مالـك حصـة التأسـيس أو حاملهـا يف تداوهلـا منـذ تاريـخ امليزانية 
وضابـط ذلـك مـا جـاء يف املـادة ١٠٠ بأن يـؤرش عىل هـذا الصكوك بام يـدل عىل نوعهـا وتاريخ 
تأسـيس الرشكـة واملـدة التـي يمتنـع فيهـا تداوهلـا وذلـك كأن تضـع طابعاً عـىل الصـك أو ختامً 

يوضـح فيـه ذلك.
الرشط الثاين: موافقة أصحاب احلصص عىل حتويلها إىل أسهم.

وهـذه املوافقـة الـالزم صدورهـا تكـون يف طار مجعيـة خاصـة بأصحاب حصص التأسـيس 
وذلـك ألن يف هـذا التحويـل تعديل حلقـوق أصحاب هذه احلصـص ولكيال يكون قـرار الزيادة 
نافـذاً اسـتلزم املنظم عقـد هذه اجلمعية يف املـادة ٨٦ من نظـام الرشكات، ولكـن أحكامها تكون 

«وفقـاً لألحـكام املقـررة للجمعية العامة غـري العادية»( مـادة ٨٦ من نظـام الرشكات).
ومتـى اكتملت هـذه الرشوط وصـدرت املوافقة عـىل هذا التحويـل -باعتبـاره يمس حقوق 
حامـل احلصـص التي جينوهنـا من أرباح الرشكـة واملمثلـة يف االحتياطيات بكافـة أنواعها- تقوم 
الرشكـة بـأداء قيمـة هـذه احلصص مـن املـال االحتياطـي بكافـة أنواعـه وهـذه الطريقـة لزيادة 

رأس املـال متثـل صورة خاصـة من إدمـاج االحتياطـي يف رأس املال.
ورغـم ذلـك فـإن «للجمعيـة العامة للمسـامهني أن تقـرر إلغاء حصـص التأسـيس بعد عرش 
سـنوات مـن تاريـخ إصدارها مقابـل تعويض عـادل»( مـادة ٨٦ من نظـام الـرشكات) وكذلك 
جيـوز للرشكـة كطريقـة أخـر بـدل حتويلهـا إىل أسـهم ودون أن حتـدث زيـادة يف رأس املال أن 
«تشـرتي مـن أرباحهـا الصافية حصص التأسـيس بسـعر السـوق أو بالثمن الذي تتفـق عليه مع 
أصحـاب هـذه احلصـص جمتمعني يف مجعية خاصـة هبم تعقد وفقـاً ألحكام املـادة (٨٦)» ويكون 

هلـا ذلـك يف أي وقت.
الطريقة اخلامسة: إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية:

تعتـرب هـذه الطريقـة أضعف طرق زيـادة رأس املـال لرشكة املسـامهة وذلـك يف الوقت الذي 
تظهـر فيـه السـيولة النقديـة يف جمتمع ما هي السـمة البـارزة له. 

ثـم أن بعـض الـرشكات تقوم برشاء أشـياء عينيـة من احتياطياهتـا املوجودة لدهيا وحسـب ما 
ينـص عليـه نظام الرشكة ذاتـه يف االحتياطي االتفاقي أو بالنسـبة للحـر «االختياري».

وقـد نـص نظـام الـرشكات عـىل هـذه الطريقـة يف املـادة ١٣٥ حيـث اعتربهـا إحـد طرق 
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الزيـادة التـي جيـوز للرشكـة أن جتـري الزيـادة مـن خالهلـا ثـم جـاءت املـادة ١٣٧ فنصـت بأن 
«تـرسي عـىل األسـهم العينيـة التي تصـدر يف مناسـبة زيـادة رأس املـال أحكام تقويـم احلصص 
العينية املقدمة بمناسـبة تأسـيس الرشكة وتقوم اجلمعيـة العامة العادية مقام اجلمعية التأسيسـية».

القيود املفروضة عىل هذه الطريقة
تنقسـم هـذه القيـود إىل قسـمني القسـم األول يكـون قبـل إجـراء الزيـادة وبالتحديـد عنـد 
التصويـت أمـا القسـم الثـاين فيكـون بعد املوافقـة عىل قـرار اخلبـري وموافقة أصحـاب احلصص 

. لعينية ا
القسم األول:

عنـد إصـدار أسـهم جديـدة مقابـل حصص عينيـة خيتلـف التصويت عـىل قرار اخلبـري الذي 
اختـص بتقويـم احلصـص العينيـة املقدمـة لزيـادة رأس مال رشكـة املسـامهة فيلزم موافقـة ثلثي 
األسـهم النقديـة بعـد جتنيـب األسـهم اململوكـة ألصحـاب احلصـص إن وجـدت (مـادة ٦١ 
مـن نظـام الـرشكات). وذلـك ألن صاحـب احلصـة العينيـة قد ال يكـون مسـامهاً قديامً يشـارك 
يف التصويـت داخـل اجلمعيـة، ولكـن متـى كانـت احلصـص العينيـة مقدمـة مـن مسـاهم قديم 
فيجـب جتنيـب هـذه األسـهم لكيـال يصوت عـىل قـرار اخلبـري ويقتـرص التصويت عىل مـا عداه 
مـن املسـامهني اآلخريـن ويرجع السـبب يف منعـه مـن التصويت وتقييـد حقه يف ذلـك لئال يقوم 
بالتصويـت لصاحلـه وهـذا يشء منطقـي متـى كان مقـدار التقييم مناسـباً له وقد حيـدث العكس 
فقـد يؤثـر بالتصويـت ضد القـرار متى كان مقـدار التقويم أقل ممـا أعلنه ويرغبه بـل إن املطلوب 
منـه هـو التقريـر بعـد انتهـاء التصويـت، فـإذا قـررت اجلمعية ختفيـض املقابـل املحـدد للحصة 
العينيـة فـإن اخليـار يكـون ألصحـاب هذه احلصـص أو لصاحبهـا يف املوافقـة عىل مبلـغ التقويم 
املخفـض والـذي تـم التصويـت عليـه أو أن يرفـض ومتى رفـض صاحـب احلصة هـذا التقويم 
اعتـرب هـذا التـرصف القانـوين بإرادتـه املنفـردة كأن مل يكـن وذلـك بالنسـبة جلميـع األطـراف 

(مـادة٦٠ مـن نظام الـرشكات).
القسم الثاين: القيود الالحقة:

فقبـل أن تسـلم الرشكـة األسـهم اجلديدة  «ال تسـلم األسـهم التـي متثل احلصـص العينية إىل 
أصحاهبـا إال بعـد نقـل ملكيـة هذه احلصـص كاملـة إىل الرشكة» (مـادة٦٠ من نظـام الرشكات) 
وهـذا القيـد يمثـل مظهـر محايـة رئيـيس يف هـذه الطريقة للمسـامهني وذلـك خوفاً مـن أن يكون 
صـدور هذه األسـهم وتسـليمها لـه صوريـاً ويف ذات الوقـت قد ال يكـون صورياً ولكن تسـلم 
هـذه األسـهم اجلديـدة ثـم يبـدأ صاحبهـا يف املامطلـة بعـدم نقـل امللكية ثـم إنه قـد يبيعهـا وهنا 
حتـدث مراحـل جديـدة تدخـل الرشكـة يف متاهاهتـا فقـد تنقل ملكيـة الـيشء إىل الغـري ويف هذا 
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بحـد ذاتـه جيعـل الرشكة تتأخـر يف االسـتفادة مـن الزيـادة التي تـم إجراؤها.
ثـم جـاء القيـد الثـاين هـو مسـتمر لفـرتة زمنيـة حددهـا النظام وهـي بعـدم تداول األسـهم 
العينيـة «قبـل نـرش امليزانية وحسـاب األرباح واخلسـائر عن سـنتني ماليتـني كاملتـني ال تقل كل 
منهـام عـن اثنـي عـرش شـهراً مـن تاريـخ تأسـيس الرشكـة ويـؤرش عـىل هـذه الصكوك بـام يدل 
عـىل نوعهـا وتاريـخ تأسـيس الرشكـة واملـدة التـي يمتنـع فيهـا تداوهلـا»( مـادة ١٠٠مـن نظـام 

الرشكات). 
وبعـد أن يتـم النـرش هلـذه امليزانيـة التـي توضـح مركـز الرشكـة املـايل فـإن النظـام ال حيمـي 
املغفلـني بعـد ذلـك فيجـوز ملالـك األسـهم العينيـة أن يبيعهـا يف أسـواق التـداول ويـزول عنها 

القيـد الـذايت عـىل هذه األسـهم.
وتلتـزم بعـد ذلك الرشكة أن تشـهر قرار التعديل وأن تسـجله سـواء لـد إدارة الرشكات أو 
السـجل التجـاري وكذلك عـىل مطبوعات الرشكـة «فإذا مل يتم الشـهر كــــــــــان غري نافذ يف 

مواجهـة الغـري» وهذا ما نصـت عليه املـادة ١١ من نظـام الرشكات.
املبحث الرابع: آثار زيادة رأس مال الرشكة املسامهة

بعـد اكتـامل إجـراءات زيـادة رأس املـال، ترتتـب آثـار عديـدة عـىل الزيـادة وذلـك بالنسـبة 
للرشكـة، وبالنسـبة للمسـامهني وللدائنـني وذلـك عـىل النحـو اآليت:

أوالً: األثر بالنسبة للرشكة:
إن الزيـادة تـؤدي إىل تعديـل العقـد األصـيل للرشكة، بام ينسـجم مـع التغيريات التـي تلحق 
الرشكـة مـن جراء الزيـادة، كام تـؤدي الزيادة إىل تقويـة ائتامن الرشكـة إذا متت الزيـادة عن طريق 

ضـم االحتياطـي إىل رأس املـال وإصدار أسـهم جديدة بنسـبة االحتياطي.
: األثر بالنسبة للمسامهني: ثانياً

إن الزيـادة القانونيـة احلاصلـة يف رأس املـال حيتـج هبـا عىل مجيع املسـامهني وعـىل الغري وعىل 
احلائزيـن عـىل حصـص التأسـيس والزيـادة تـؤدي إىل حصـول املسـامهني عـىل أسـهم جدية بال 

مقابـل فيـام لو متـت الزيـادة عن طريـق ضـم االحتياطـي إىل رأس املال.
: األثر بالنسبة للدائنني: ثالثاً

إن قـرار زيـادة رأس املـال ال يـرض بمصالـح الغـري، ولكن عـىل العكس مـن ذلك فإنـه يزيد 
مـن قابليـة الرشكـة املالية عـىل الدفع، ويقـوي مركـز املتعاملـني (الدائنني) مـع الرشكة.
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املبحث اخلامس: حكم  زيادة رأس مال الرشكة املسامهة يف الفقه والنظام 
املطلب األول 

حكم  زيادة رأس مال الرشكة املسامهة يف الفقه
إن زيـادة رأس املـال إذا متـت برضـا الرشكاء بعـد انعقاد الرشكـة ،  فهذا أمر جائـز رشعا وله 
نظـري يف عقـد البيـع ، فـإن للبائع بعـد انعقـاد البيع نقـص الثمن برضا الشـخصني ، وللمشـرتي 

زيادتـه برضـا البائـع، ويلتحق ذلك بأصـل العقد.
دام  ومـا  الوقـت،  هـذا  يف  للـرشكات  عرفـاً  أصبـح  بالزيـادة  املـال  رأس  تعديـل  دام  ومـا 
منصوصـاً عليـه يف نظـام الـرشكات، وأنـه ال يصـدر إال مـن اجلمعيـة العامـة غـري العاديـة وهي 
متثـل جممـوع الرشكاء، وتشـمل غالبيتهم، ومـا دام القصد مـن ذلك مصلحة الرشكـة والرشكاء، 
بتطويـر أعامهلـا وتوسـيع إنتاجهـا لزيادة مردودهـا االقتصادي، لذلـك كله جيوز عىل ضـوء الفقه 

اإلسـالمي إجـراء هـذا التعديل. 
وإن مـن طـرق زيـادة رأس مـال الرشكة املسـامهة حتويـل الديون إىل أسـهم، وقـد ذكر بعض 
الفقهـاء عـدم جـواز املشـاركة بالدين، لكـن هذا الديـن الذي عـىل الرشكة غري الديـن الذي عىل 
اآلخريـن، والـذي منعـه الفقهـاء، وقد منعـه الفقهاء ألنـه غري موجـود حال العقـد، ويطلب من 

ذمـم النـاس، ويسـتلزم احلوالة عـىل املدين، وال يعلـم هل سـيويف املدين أم ال؟
أمـا املشـاركة بالديـن الـذي عـىل الرشكـة فـال تتحقـق فيـه األسـباب السـابقة التـي منعـت 
املشـاركة بالديـن ألجلهـا، فهـو ال يطلـب مـن ذمـم النـاس وإنام هـو عىل الرشكـة التـي تريد أن 
حتولـه مبـارشة إىل أسـهم، وهـو يف احلقيقـة وفـاء من الرشكـة بدينهـا بواسـطة بيع أعيـان متلكها 
الرشكـة لدائنهـا، فتنتفـي فيـه أيضـاً خمـاوف عـدم الوفـاء به، لـذا فإنـه ال مانـع رشعاً مـن جواز 
إصـدار الرشكة ألسـهم جديـدة مقابل مـا عليها من ديـــــــــون، بـرشط أن يكــــــون لدهيا 

نقـــــــود أو أعيـان تقابل هـذه األســـــهم اجلديدة.
املطلب الثاين

حكم  زيادة رأس مال الرشكة املسامهة يف النظام
أجـاز نظـام الـرشكات السـعودي زيادة  رأس مـال الرشكة (نظـام الرشكات السـعودي املادة 

١٣٤ ومـا بعدهـا) وذلـك عندما تتوفـر األسـباب الداعية لذلك.
وجيـب أن تتـم زيـادة رأس املـال بعـد حتقـق الـرشوط التـي البد مـن توفرهـا عندمـا ترغب 

الرشكـة املسـامهة بزيـادة رأس ماهلـا وهـذه الـرشوط هي:
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الرشط األول: صدور قرار الزيادة من اجلمعية العامة غري العادية.
الرشط الثاين: أن يكون رأس مال الرشكة املسامهة قد دفع بكاملة. 

الرشط الثالث: أن يشهر قرار الزيادة لرأس مال الرشكة املسامهة.
طرق زيادة رأس مال الرشكة املسامهة:

الطريقة األوىل: زيادة رأس املال بإصدار أسهم جديدة. 
الطريقة الثانية: زيادة رأس مال الرشكة عن طريق ضم االحتياطي. 

الطريقة الثالثة: زيادة رأس املال بتحويل الديون وسندات القرض إىل أسهم.
الطريقة الرابعة: زيادة رأس املال بتحويل حصص التأسيس إىل أسهم.

الطريقة اخلامسة: إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية.
الفصل الثالث

خفض رأس مال الرشكة املسامهة  
املبحث األول: خفض رأس مال الرشكة املسامهة وأسبابه 

املطلب األول
مفهوم خفض رأس مال الرشكة املسامهة

يقصد بخفض رأس مال الرشكة املسامهة:
هـو ذلـك التـرصف القانـوين الـذي يتـم بموجبـه تعديل عقـد الرشكـة، بخفـض رأس ماهلا 

وفقـاً لـرشوط التخفيـض وطرقـه التـي حيددهـا النظام.
املطلب الثاين

أسباب ختفيض رأس مال الرشكة املسامهة
تلجأ الرشكة املسامهة إىل ختفيض رأس ماهلا ألسباب منها ماييل:

زيادة رأس مال الرشكة عن حاجتها.
فالرشكـة املسـامهة قـد تؤسـس بـرأس مال كبـري، أو تقـوم بعـد تأسيسـها بزيـادة رأس ماهلا، 
ولكنهـا قـد ال جتـد املجـال املناسـب السـتثامر رأس ماهلـا، بسـبب ركـود جتـاري، أو لغيري ذلك 

األسـباب. من 
فـرت أن تقـوم بتخفيـض رأس ماهلـا إىل القـدر الـذي تسـتطيع تشـغيله أو يكفـي للامرسـة 

نشـاطها، أو اسـتثامره وتـرد الباقـي للمسـامهني.
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ختفيض رأس مال الرشكة بسبب خسارهتا.
عندمـا تصبـح الرشكة يف وضـع ترتاكم عليها اخلسـائر، بسـبب هالك جزء مـن رأس ماهلا أو 

حينـام تنخفض أسـعار أسـهم الرشكـة يف البورصة إىل قيمـة أقل من قيمتها االسـمية.
تأمـل  التـي  األربـاح  مـن  وتسـديدها  اخلسـائر،  هـذه  مواجهـة  بمحاولـة  الرشكـة  فتقـوم 
بتخفيضهـا يف السـنوات املقبلـة وبالتايل يـؤدي إىل حرمان املسـامهني من األرباح لسـنني عديدة. 
واألفضـل يف هـذه احلالـة ختفيض رأس مـال الرشكة، بمقـدار اخلسـائر، لكي يصبـح رأس ماهلا 

احلقيقي. مقـدراه  يمثـل 
املبحث الثاين: رشوط خفض رأس مال الرشكة املسامهة

الرشط األول:صدور قرار من اجلمعية العامة غري العادية:
البـد قبـل صـدور القرار مـن اجلمعية مـن دعـوة لالنعقاد يتـوىل جملـس إدارة الرشكـة القيام 
بالدعـوة وذلـك لتقريـر التخفيـض، فدور جملـس اإلدارة هو دراسـة موضـوع التخفيض ودعوة 
جهـة االختصـاص إلصـدار قرار بـه، وليس ملجلـس اإلدارة اختاذ قـرار بذلك، وليـس للجمعية 

أن تفوضـه يف ذلك.
وجملـس اإلدارة وحـده ومـن تلقائـه هـو اجلهـة املعنيـة بدعـوة مجعية املسـامهني غـري العادية 
وبمبـادرة منـه، فيختلـف الوضـع هنـا عن دعـوة اجلمعيـة العاديـة التي يمكـن ملجلـس اإلدارة 
طلبهـا لالنعقـاد بنـاءً عـىل طلـب مراقب احلسـابات أو نسـبة (٥%) عـىل األقل من املسـامهني أو 

بطلـب اإلدارة العامـة للـرشكات (نظـام الرشكات السـعودي املـادة ٨٧). 
يتضمـن  األسـايس  النظـام  كان  إذا  إال  ذلـك  يفعـل  ال  اإلدارة  جملـس  أن  املالحظـة  وجتـب 
نصـاً جييـز ختفيـض رأس املـال، أمـا إذا خـال النظام مـن إمكانيـة التخفيـض فإن دعـوة املجلس 
للجمعيـة تفـرتض أمريـن مهـا: دعـوة اجلمعيـة غـري العادية لتعديـل النظام األسـايس عـىل نحو 

يسـمح بالتخفيـض، وعمليـة التخفيـض ذاهتا.
جلمعيـة  احلـق  ذيلهـا  يف  تعطـي  السـعودي  الـرشكات  نظـام  مـن   (٨٥) املـادة  كانـت  وإذا 
املسـامهني غـري العاديـة يف أن تقـرر مـا يدخـل يف اختصاصهـا ومـا يدخـل يف مجعيـة املسـامهني 
العاديـة، حيـث تنـص عـىل: «للجمعيـة العامـة غـري العادية فضـالً عـن االختصاصـات املقررة 
هلـا، أن تصـدر قـرارات يف األمـور الداخلـة أصـالً يف اختصـاص اجلمعيـة العامـة العاديـة»، إال 
أن العكـس غـري صحيـح، فـال متلـك اجلمعيـة العامـة العاديـة التقريـر يف شـئون واختصاصات 
اجلمعيـة غـري العاديـة، فـكل مـا يتعلـق بتعديـل النظـام األسـايس للرشكـة (ومنها حالـة تعديل 
) إنـام يدخـل يف اختصـاص اجلمعيـة العامـة غـري العاديـة وحدهـا،  رأس املـال زيـادة أو نقصـاً
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ولذلـك وجـب التقيـد بالـرشوط اإلجرائيـة املتعلقـة بانعقادهـا وحدهـا. ويمكن أن تتـم دعوة 
مجعية املسـامهني غـري العادية بإحـد طريقتني مهـا: النرش أو إرسـال بخطابات مسـجلة، وذلك 

كـرشط لصحـة صـدور قـرار التخفيض.
ويراعـى أن سـالمة قـرار التخفيـض تتوقـف عىل أمـور متعـددة، منهـا: أن يكون القـرار قد 
صـدر عـن مجعيـة عمومية غـري عاديـة تتوافر فيهـا صحـة االنعقاد من حيـث النصـاب املطلوب 
للحضـور، فعندمـا توجـه الدعـوة ألول مـرة فالبـد من حضـور مسـامهني يمثلـون نصف رأس 
املـال عـىل األقـل مـامل ينـص نظـام الرشكة عـىل نسـبة أعـىل، أمـا بالنسـبة للدعـوة للمـرة الثانية 
فيكـون االجتـامع صحيحـاً إذا حـرض عـدد مـن املسـامهني يمثلـون ربـع رأس املال ومـن حيث 
األغلبيـة اخلاصـة باختـاذ القـرارات وقـد نص نظـام الرشكات عـىل أنه اليكـون القـرار صحيحاً 

إال إذا صـدر بأغلبيـة ثالثـة أربـاع األسـهم املمثلـة يف االجتامع (نظـام الرشكات املـادة ٩٢).
الـرشط الثـاين: أال يـؤدي التخفيـض نزول رأس مـال الرشكة عـن احلد األدنـى، إال يف حالة 

اخلسائر. بسـبب  التخفيض 
تقـرر بعـض القوانـني رصاحة أن ختفيض مجعية املسـامهني غـري العادية مقيد بـأال هيبط برأس 
ه األدنـى أيـاً كان سـبب التخفيـض أو طريقـة حتقيقـه، كام ال جيـوز اهلبـوط بقيمة  املـال عـن حـدّ
السـهم االسـمية عـن احلـد املسـموح به؛ ملا لذلـك من مسـاس جوهري بمبـدأ ثبـات رأس املال 
وبجديـة املـرشوع االقتصـادي الـذي تتـوىل الرشكـة تنفيـذه، حيـث إنه سـبق الرتخيص بإنشـاء 
رشكـة املسـامهة اسـتناداً إىل رشوط، منهـا: رضورة احـرتام احلد األدنـى لرأس املال وإىل دراسـة 
اجلـدو التـي روعـي يف إعدادهـا اعتبـارات عديـدة منها مقـدار رأس املـال، ولذلك فـإن كان 
 .مسـموحاً باهلبـوط عـن مقـدار رأس املـال املرخـص به والـذي اعتمـدت عليه دراسـة اجلدو
فـال جيـوز السـامح باهلبـوط عـن احلـد األدنـى، فالتقيـد بذلـك يسـاعد عـىل منـع قيـام رشكات 
ه األدنى يـؤدي إىل  صوريـة ويقفـل بـاب التحايـل، كـام أن السـامح هببـوط رأس املـال عـن حـدّ
مضاعفـة األرضار التـي تصيـب الدائنـني خصوصـاً العاديـني منهـم، إذ أن هـؤالء خيضعـون يف 
اسـتيفائهم لديوهنـم إىل قاعدة قسـمة الغرمـاء، أي أن احتامل حصـول الدائن عىل كامـل دينه أمر 
ضعيـف االحتـامل أصـالً يف ظل تزايد ديـون الرشكة وتنـوع فئاهتا، بـني ديون ممتـازة، ومضمونة 
ه األدنى عند ختفيضـه. وينبغي  برهـن، فـام بالك حني يسـمح القانـون هببـوط رأس املال عن حـدّ
أن حيـاط هبـوط رأس املـال كنتيجـة للخسـائر بكثري مـن الضامنـات واالحتياطيات التي تسـاعد 

عـىل حفظ حقـوق الدائنـني رعاية ودعـامً لالئتـامن يف البالد.
غـري أن املـادة (١٤٢) من نظام الرشكات السـعودي تنص عىل: «للجمعيـة العامة غري العادية 
أن تقـرر ختفيـض رأس املـال إذا زاد عـن حاجـة الرشكـة أو إذا منيـت بخسـائر وجيـوز يف احلالـة 
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األخـرية وحدهـا ختفيـض رأس املال إىل مـا دون احلد املنصـوص عليها يف املـادة ٤٩، وبالرجوع 
إىل املـادة (٤٩) يتبـني أن احلـد األدنـى لـرأس مال رشكة املسـامهة هو عـرشة ماليني ريـال إذا تم 
تكوينـه بطريـق االكتتاب العـام ومليونا ريـال إذا تم تكوينه بطريـق االكتتاب اخلـاص (املغلق)، 
فـرأس املـال يف حـده األدنـى متواضع إىل حد كبـري، فامذا يكـون حاله إذا سـمح النظـام باهلبوط 
بـه عـن هذا احلـد ؟ ومل يبني املنظم السـعودي احلـد الذي جيوز الوصـول إليه يف حالـة التخفيض 
املسـتند إىل اخلسـارة. ولذلـك فإن ما جاءت بـه املادة (١٤٢) من نظام الرشكات يشـكل مساسـاً 
بمبـدأ ثبـات رأس املـال، بل إن اعتبـار ذلك جمرد اسـتثناء عىل مبدأ الثبات يشـكل مثلبـة يف نظام 

الـرشكات يستحسـن التخلـص منه محاية لـرأس املال وحلقـوق الدائنني.
الرشط الثالث: القيام باإلجراءات الشكلية.

يتعـني عـىل مديري الرشكـة أو أعضاء جملـس إدارهتا إشـهار التعديل الذي طرأ عىل رأسـامهلا 
ومـن ثـم نظامها األسـايس، كـي حيتج بـه يف مواجهة الغـري، وذلك بالطريقـة التي يتم هبا إشـهار 
العقـد التأسـييس والنظـام األسـايس وذلـك عمـالً باملـادة (١١) مـن نظـام الـرشكات، ولذلك 
يتعـني إشـهار قـرار مجعيـة املسـامهني غـري العاديـة وإعـادة صياغـة الفقـرة اخلاصـة بـرأس املال 
ل (نظـام الـرشكات ، املـادة ٩٢)،  هـا يف النظـام األسـايس للرشكـة عـىل النحو املعـدّ املـدرج نصّ
بحيـث حتتـوي الصيغـة اجلديـدة املقـدار اجلديد لـرأس املال وعـدد احلصص أو األسـهم املكون 
منهـا وأنواعهـا والقيمـة االسـمية لكل منهـا ولرأس املـال، وعدد احلصـص أو األسـهم التي تم 
اسـتنزاهلا أو إعادهتـا، أو املقاديـر التـي أبرئـت منهـا ذمم املسـامهني أو الـرشكاء أو عدد األسـهم 
التـي تـم رشؤاهـا، وأسـباب التعديـل، ثم جيـري تدقيـق كل ذلك مـن اجلهـة اإلداريـة املختصة 
ليتـم مراقبـة كل مـا تقـدم والتحقـق مـن اسـتيفاء سـائر اإلجـراءات واخلطـوات النظاميـة ومن 
لة لرأس املـال يف اجلريدة الرسـمية  توافـر مسـوغات ذلك. ثـم جيري اإلعالن عـن الصيغـة املعدّ
(أم القـر)، كـام جيـب التقدم بطلـب تعديل بيـان رأس املال املـدرج يف وثيقة السـجل التجاري 
خـالل شـهر مـن تاريـخ وقـوع التعديـل، وذلـك عمـالً بنـص املـادة (٤) مـن نظـام السـجل 
التجـاري لعـام ١٤١٦هــ واملـادة الثامنة مـن الالئحتـه التنفيذية الصـادرة بالقرار الـوزاري رقم 

(١٠٠٣) لعـام ١٤١٦هـ.
املبحث الثالث: طرق خفض رأس مال الرشكة املسامهة

لتخفيض رأس مال الرشكة املسامهة طرق متعددة بينها النظام وفيام ييل بيان هلذه الطرق:
الطريقة األوىل: ختفيض القيمة االسمية لألسهم:

ويشـرتط لصحـة هـذه الطريقـة أال تقـل القيمـة اجلديـدة عـن احلـد األدنـى للسـهم الواحد 
وهـو عـرشة ريـاالت لكـن ليـس هناك مـا يمنـع الرشكة مـن أن تلجـأ إىل هـذه الطريقـة إذا كان 
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التخفيض شـكلياً أي بسـبب خسـائر الرشكـة، فيجوز هلا ختفيـض قيمة السـهم إىل أقل من عرشة 
ريـاالت وذلـك أسـوة بجـواز التداول برأس مـال الرشكة يف هـذه احلالة إىل مـا دون احلد األدنى 

القانـوين الـذي نصـت عليه رصاحـة املـادة ٤٩ من نظـام الرشكات نظـام الـرشكات املادة.
الطريقـة الثانيـة: رد جـزء من القيمة االسـمية للسـهم إىل املسـاهم، أو إبراء ذمة املسـاهم من 

كل أو بعـض القـدر الغـري املدفوع من قيمة السـهم:
احلالـة األوىل: تقـوم عـىل ختفيض قيمة السـهم االسـمية ورد اجلزء املسـتثنى عنه إىل املسـاهم 

وإشـهار ذلك. 
وإن كان النـص سـاكتاً عن شـهر هـذه العمليات إال فيـام يتعلق بالدائنني حيـث أوجبت املادة 

(١٤٣) نـرش هـذا القرار يف جريدة يوميـة توزع يف املركـز الرئييس للرشكة.
غـري أن املـادة (١١) مـن نظام الـرشكات أوجبت عىل مديـري أو أعضاء جملـس إدارة الرشكة 

شـهر عقـد الرشكة ومـا يطرأ عليه مـن تعديالت وفقـاً ألحكام هـذا النظام.
وملـا كان ختفيـض رأس املـال يعـد تعديـالً لعقد الرشكـة وهو مـن اختصاص اجلمعيـة العامة 

غـري العاديـة لذلـك جيب شـهره وفقاً ملـا نصت عليـه املـادة املذكورة.
احلالة الثانية إبراء ذمة املساهم من كل أو بعض القدر غري املدفوع من قيمة السهم.

وجييـز نظـام الـرشكات السـعودي يف حالـة عـدم اسـتيفاء كامـل قيمـة السـهم أن تـربئ ذمة 
املسـاهم مـن كل أو مـن بعـض املتبقـي مـن قيمـة السـهم بـام يعـادل اجلـزء الـذي يصيـب هـذا 

املسـاهم مـن ختفيـض رأس املـال.
وهـذه الطريقـة بقسـميها، ال تكـون إال يف حالـة ختفيـض رأس املال لزيـادة القسـم املطلوب 
ختفيضـه عـن حاجـة الرشكة، ألن ختفيض رأس املـال يف حالة وقوع الرشكة يف خسـارة ال يوجب 
رد جـزء مـن قيمـة السـهم أو إبراء املسـاهم مـن القدر املتبقـي عليه مـن قيمة السـهم. وإنام جيب 
عـىل الرشكـة حتصيل مـا تبقى مـن رأس مال غـري مدفوع وفقـاً ملا نصـت عليه املـادة (١١٠) من 

نظـام الرشكات لسـرت عجزها وتغطية خسـارهتا.
الطريقة الثالثة: إلغاء عدد من األسهم يعادل القدر املطلوب ختفيضه.

وهـذه الطريقـة جيـب أن يراعـى فيهـا قابلية عدد أسـهم املشـرتكني للقسـمة يف حالـة صدور 
القـرار بإلغـاء ربـع عدد األسـهم مثـالً، لكيـال يتبقى للمسـاهم جزء من السـهم ال جيـوز متلكه، 

ألن السـهم غـري قابـل للتجزئـة كام نصـت عليه املـادة (٩٨) مـن النظام.
وهنـاك طريقـة واحـدة يف جـرب الكرس الـذي يقع يف األسـهم عند إقـرار هذا احلـل لتخفيض 
رأس مـال الرشكـة هـي أن يشـرتي أعضـاء اإلدارة هـذه األجـزاء وجربها عىل حسـاب أحدهم 
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مجيعهم. أو 
وقـد يكـون هلـذه الطريقـة أيضـاً صعوباهتـا، ألهنا غـري ملزمـة هلـم يف الـرشاء وال لغريهم يف 

لبيع. ا
وقـد نصـت املـادة (١٤٥) مـن نظـام الـرشكات أنـه إذا كان ختفيـض رأس املـال بإلغـاء عدد 
مـن األسـهم وجب مراعاة املسـاوة بني املسـامهني، وعىل هـؤالء أن يقدموا إىل الرشكـة يف امليعاد 

الـذي حتـدده ، األسـهم التـي تقـرر إلغاؤهـا وإال كان من حـق الرشكة اعترباهـا ملغاة.
وتصـادف هـذه الطريقـة صعوبـة يف التطبيـق بالنسـبة لصغار املسـامهني خاصة وأنـه ال جيوز 

إخـراج املسـاهم عـىل الرشكـة ألن له حـق البقاء.
الطريقة الرابعة: رشاء عدد من األسهم يعادل القدر املطلوب ختفيضه. 

تقـوم الرشكـة املسـامهة بـرشاء عـدد من أسـهم الـرشكاء ممن يرغـب يف بيـع أسـهمه ويكون 
هـذا الـرشاء بقـدر املبلغ املطلـوب ختفيـض رأس املـال إليه.

وهلذه الطريقة رشوط وهي: 
أن تكـون إجـراءات التخفيـض الشـكلية قـد روعيـت، أي أن يكون مسـامهو الرشكـة قد تم 
إعالمهـم ودعوهتـم حلضـور مجعيـة عمومية غري عادية بحسـب نص املـادة (٨٨) ومـا بعدها من 
نظـام الـرشكات، وأن تكـون هـذه اجلمعيـة قـد انعقـدت عىل نحـو سـليم بنصاب نظامـي، وأن 
يكـن مراقـب احلسـابات قدم تقريـره النظامي وأن تكـون قـرارات اجلمعية قد أُخـذت باألغلبية 

املطلوبة.
٢- أن يتـم الـرشاء ألجـل التخفيـض عـن طريـق عـرض الـرشاء العـام؛ احرتامـاً لقاعـدة 
املسـاواة بـني املسـامهني، وقد نـص نظام الـرشكات السـعودي أنـه: «إذا كان ختفيـض رأس املال 
عـن طريـق رشاء عـدد من أسـهم الرشكـة وإلغائه وجبـت دعوة املسـامهني إىل عرض أسـهمهم 
للبيـع» وتتـم هـذه الدعـوة بالنـرش يف جريـدة يوميـة تـوزع يف املركـز الرئيـيس للرشكـة، وجيـوز 
االكتفـاء بإخطـار املسـامهني بخطابـات مسـجلة برغبـة الرشكـة رشاء األسـهم وذلـك إذا كانت 
مجيـع أسـهم الرشكـة اسـمية. وإذا زاد عـدد األسـهم املعروضـة للبيـع عـىل العدد الـذي قررت 
الرشكـة رشاءه وجـب ختفيـض طلبات البيع بنسـبة هذه الزيـادة. ويقدر ثمن رشاء األسـهم وفقاً 
ألحـكام نظـام الرشكـة، فإذا خـال النظـام املذكور من أحـكام يف هذا الشـأن وجب عـىل الرشكة 

أن تدفـع الثمـن العادل».
ويذكـر نـص املـادة (١٤٦) يف شـأن حصيلـة عـرض الـرشاء يف حالـة الزيـادة عـن املطلوب 
رشاؤه، أنـه إذا زاد عـرض البيـع عن املطلوب، فإن التخفيض يكون بنسـبة األسـهم التي يملكها 
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البائـع، ولكنـه مل يـأت عـىل حكـم احلالـة التـي يقل فيهـا املعـروض عن املطلـوب، ويـر الفقه 
الفرنـيس أن للرشكـة-يف هـذه احلالة- اخليـار بني تقليل املقـدار املطلوب، أو تكـرار اإلعالن عن 

الرغبـة يف الرشاء مـرات متعددة.
أن جيـري تسـديد قيمـة األسـهم املشـرتاة مـن رأس املـال؛ ألنه خاضـع للتخفيـض، ولذلك 
تبقـى القيمـة االسـمية لـرأس املـال مسـاوية ملجمـوع القيم االسـمية لألسـهم غري املشـرتاة، أما 
الـرشاء يف احلـاالت األخـر، فـإن الظاهر هـو أن الـرشاء يتم مـن االحتياطيـات االختيارية، يف 
حـني أن احلقيقـة ربـام تكـون غري ذلـك، أي أن يتم الـرشاء من رأس املـال، وهبذا يصبـح الوضع 
كالتـايل: إمـا أن يبقى رأس املال سـليامً معاىف عىل حاله، باعتبار أن تسـديد قيمة األسـهم املشـرتاة 
قـد تـم مـن االحتياطي، وهذا يعني أن القيمة االسـمية لألسـهم غري املشـرتاة قد ارتفعـت إذا تم 

املشرتاة.        األسـهم  إعدام 
أمـا مـن حيـث احلقوق املرتبطة باألسـهم املشـرتاة، فبالنظر إىل أنـه ال يتم إعدام هذه األسـهم 
يف احلـال، فإنـه يتعـني أال يفيـد أحد منها يف الفرتة السـابقة عـىل إلغائها، خصوصـاً جملس اإلدارة 
الـذي قـد يسـعى للتأثـري هبـا يف األغلبيـات املسـتقرة يف الرشكـة، ومـن ثـم تتجرد هذه األسـهم 
مـن أصواهتـا، وال تنـال أرباحـاً، وال تتمتـع باألولوية يف االكتتاب يف األسـهم املرتتبـة عىل زيادة 
رأس املـال، وذلـك بعكـس حال أسـهم التمتـع املرتتبة عىل االسـتهالك املنصوص عليـه يف املادة 
(١٠٤) مـن نظـام الـرشكات، حيـث تبقى هذه األسـهم متمتعة بسـائر احلقـوق مع مراعـاة متتع 

أسـهم رأس املال بأولوية يف اسـتيفاء نسـبة مـن األرباح.
ومـن حيـث مصـري األسـهم املشـرتاة مـن أجـل التخفيـض فهـو إلغاؤهـا نظـام الـرشكات 

املـادة١٤٦.
املبحث الرابع: آثار خفض رأس مال الرشكة املسامهة

ختفيـض رأس املـال يـؤدي إىل إنقاص الضـامن العام، ولتحديـد آثار ختفيـض رأس املال يلزم 
علينـا أن نميـز بـني الدائنـني الذيـن نشـأت حقوقهم بعد شـهر قـرار التخفيـض وأولئـك الذين 

نشـأة حقوقهـم قبله.
عمليـة  إجـراء  بعـد  الرشكـة  مـع  تعاملـوا  الذيـن  الدائنـني  عـىل  حيتـج  األوىل  احلالـة  ففـي 
التخفيـض والذيـن ال يعرفـون إال رأس املـال اجلديـد ، فهـؤالء اعتمـدوا عـىل رأس املــــــال 

التخفيـض. عـىل  يعرتضـوا  أن  هلـم  وال يكـــــــــــــون  وحــــــده  املخفـض 
أمـا الدائنـون الذيـن نشـأت حقوقهم قبل شـهر القرار فليس من شـك يف أن قـرار التخفيض 
يلحـق هبـم رضراً ألهنـم عولوا عـىل رأس املال بقيمتـه األصلية قبـل التخفيض ومـن ثم ال حيتج 
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بـه يف مواجهتهم.
فـإذا كانـت الرشكـة قـد وزعت شـيئاً مـن رأس املـال الذي تـم ختفيضـه عىل املسـامهني كان 
للدائنـني الذيـن حلقهم رضر مـن جراء ذلـك أن يطالبوهم برده حتـى يمكنهم اسـتيفاء حقوقهم 
منـه أمـا إذا اقتـرص التخفيض عـىل جمرد النـزول برأس املـال إىل احلد الـذي انتهت عنده خسـائر 
الرشكـة فإنـه يمكـن القول أن ثمـة مصلحة مـا زالت باقيـة للدائنني رغـم عدم توزيـع يشء عىل 
املسـامهني ، فللدائنـني مصلحـة يف التعويل عىل رأس املـال األصيل ويتعني عـىل الرشكة أن تعمل 
عـىل إعـادة تكويـن رأس املـال برقمـه األصـيل قبـل توزيـع أي ربـح يف السـنوات القادمـة. فإن 
خالفـت الرشكـة ذلـك إرضاراً بالدائنـني جاز هلـم اسـرتداد الربح املـوزع باعتبار أنه يمثـل جزءاً 

مـن رأس مـال الرشكة.
ينـص نظـام الـرشكات السـعودي عـىل أنـه: «إذا كان ختفيـض رأس املـال نتيجة زيـادة رأس 
املـال عـن حاجـة الرشكة وجبت دعـوة الدائنـني إىل إبداء اعرتاضاهتـم عليه يف خالل سـتني يوماً 
مـن تاريـخ نـرش قـرار التخفيـض يف جريـدة يومية تـوزع يف املركـز الرئيـيس، فإذا اعـرتض أحد 
منهـم وقـدم إىل الرشكـة مسـتنداته يف امليعـاد املذكـور وجب عـىل الرشكة أن تـؤدي إليـه دينه إذا 

كان حـاالً أو أن تقـدم ضامنـاً كافيـاً للوفـاء بـه إذا كان آجالً نظـام الرشكات املـادة ١٤٣.
ويـربر التخفيـض يف هـذه احلالة بأن رأس املـال الزائد عن حاجة الرشكة يشـكل عبئـاً عليها، 

حيـث يـؤدي إىل دفع أرباح عـن أموال غري موظفـة وال منتجة. 
ويـؤدي اإلعـالن عـن التخفيـض ودعـوة الدائنـني لالعـرتاض إىل إمكانيـة االحتجـاج بـه 
عـىل الدائنـني الالحقـة تواريـخ نشـأة ديوهنـم عـىل التخفيـض ، لفـرض علمهـم بـه ، ويفرتض 
تعويلهـم عليـه بعد أن جـر ختفيضه ، بـل ويمكن االحتجـاج بالتخفيض عىل الدائنني السـابقة 
ديوهنـم عـىل التخفيض إذا كانـوا قد تركوا مـدة االعرتاض تنفـذ دون أن يتقدمـوا باعرتاضاهتم، 
فلـم يطالبـوا بديوهنـم احلالـة وال بتوفـري ضـامن لديوهنم اآلجلـة، فيتحملـون بذلـك نتائج عدم 

اعرتاضهـم ، التـي تتمثـل يف ختفيض مقـدار ضامهنـم العام.
إن املطلـوب مـن الدائنـني اآلنفـي الذكـر هـو التقـدم بطلبـات السـتيفاء ديوهنـم مشـفوعة 
بسـندات تثبـت مصدرهـا واسـتحقاقها، أو املسـتندات املثبتـة هلـا إن مل تكـن مسـتحقة وأن يتـم 

تقديـم ذلـك خـالل مهلـة زمنيـة حمـددة وهـي سـتون يومـاً يف نظـام الـرشكات السـعودي
ومل تبـني املـادة (١٤٣) مـن نظـام الرشكات جهـة الرقابة يف اململكـة عىل قـرار التخفيض ، مما 
قـد يفهـم بـأن الرشكة تعمـل بمفردها ، مـع أنه جيب النـص عىل أن هـذا القرار واجـب املراجعة 
والتدقيـق مـن جهـة حمـددة ، فإمـا أن تكـون وزارة التجـارة أو املحكمـة املختصـة، وواقع احلال 
أن قـرار الرشكـة خيضـع ملراجعة اإلدارة العامـة للرشكات بـوزارة التجارة للتحقيق من اسـتيفائه 
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لسـائر اإلجـراءات التي يقتضيهـا النظام األسـايس للرشكة ولنظـام الرشكات.
فنظـام الـرشكات يكتفي بأن تنـرش الرشكة املعنية قرار مجعية املسـامهني غـري العادية يف جريدة 
يوميـة تـوزع يف مركز الرشكـة الرئييس ، ومل يـرش إىل إيداع قـرار التخفيض لـد إدارة الرشكات 
بـوزارة التجـارة ، وطلبت املـادة (١٤٣) مـن املعرتض التقـدم باعرتاضه إىل الرشكـة ذاهتا خالل 
(٦٠) يومـاً مـن تاريـخ النـرش يف اجلريـدة اليوميـة، مـع أن الرشكـة ليسـت هـي اجلهـة املحايدة 
والصاحلـة لتلقـي االعرتاضـات فالفـرض أن الرشكـة مدينـة وتتلقـى مطالبـات بالوفـاء وليـس 
اعرتاضـات، حيـث ال يصـح أن تكـون خصـامً وحكـامً يف الوقـت نفسـه ، ثـم إن النـص يوجب 
عـىل الرشكـة املتلقيـة لالعرتاض إمـا أن تفـي بمبلغ الديـن إن كان حـاالً أو أن تقدم ضامنـاً كافياً 
إن كان آجـالً ممـا يفـرتض أن الرشكـة تسـلم يف احلالتني بالديـن وال تنازع فيه ، ولكـن ما احلل لو 
نازعـت الرشكـة دائنيهـا يف سـالمة الدين أو مصدره أو مقـداره ؟ وإىل آية جهة يلجـأ الدائن ؟ ثم 
مـا احلكـم لـو أن الدائن مل يبـادر باللجـوء إىل الرشكة وإنام ذهـب إىل املحكمة مبـارشة ؟ ثم ما اثر 
انتهـاء مـدة االعـرتاض إن مل تكـن الرشكـة قد وصلـت إىل حل تتفق عليـه مع دائنهـا املعرتض ؟ 
وإذا جلـأ الدائـن إىل املحكمـة فهـل متتد مدة االعـرتاض إىل أن تبـت املحكمة يف الطعـن ، أم ينفذ 
قـرار التخفيـض مقابـل إيـداع الرشكـة ملبلـغ مسـاو للديـن املتنـازع عليه لـد املحكمـة ؟ هذه 

أسـئلة حتتـاج إىل أجوبـة غري منصـوص عليها يف نظـام الرشكات.
إن موقـف القوانـني األخـر واضـح يف ذلـك، وهـو كالتـايل: فاملـادة (١١٥/أ) مـن قانون 
الـرشكات األردين تعتـرب أن مـا قامـت به مجعية املسـامهني ليس أكثـر من إصدار طلـب لتخفيض 
رأسـامل الرشكة، وجيـري تقديمه إىل مراقب الـرشكات (اإلدارة العامة للـرشكات) عىل أن يقرتن 
هـذا الطلـب بقائمـة مصدقة مـن مدقق احلسـابات وباسـامء دائني الرشكـة ومقدار ديـن وعنوان 
كل منهـم، ومقـدار موجـودات الرشكـة والتزاماهتـا ثـم يتـوىل املراقـب اإلعـالن يف جريدتـني 
يوميتـني عـن قـرار مجعية املسـامهني يف الرشكـة املعنية بتخفيـض رأسـامهلا ، ويعلن فيه أن بوسـع 
كل دائـن للرشكـة أن يتقـدم باعرتاضـه خـالل (٣٠) يومـاً مـن تاريـخ النـرش إىل املراقـب ذاتـه 
ليتـوىل تسـوية األمـر بينـه وبني الرشكة، فـإن نجح املراقـب فبها ونعمـت، وإال فـإن للدائن مهلة 

مماثلـة جديدة يسـتطيع االعـرتاض خالهلا أمـام املحكمـة املختصة.
أمـا بالنسـبة للقانـون الفرنـيس: يقـرر أنه عنـد موافقـة مجعية املسـامهني عىل مـرشوع ختفيض 
رأس املـال غـري املسـبب باخلسـارة ، فإنه بوسـع ممثل كتلـة حاميل السـندات والدائنـني اآلخرين 
 الذيـن نشـأت ديوهنـم قبـل تاريخ إيـداع الرشكـة للمحـرض الرسـمي اخلـاص بالتخفيض لد
قلـم كتـاب املحكمة أن يتقدمـوا باعرتاضاهتم لد املحكمـة التجارية خالل (٣٠) يوماً حمسـوبة 

مـن تاريـخ إيـداع املحـرض ، ويتعذر تنفيـذ عمليـة التخفيض قبـل انتهاء املـدة املذكورة.
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املبحث اخلامس: حكم خفض رأس مال الرشكة املسامهة 
املطلب األول

حكم خفض رأس مال الرشكة املسامهة يف الفقه
جيوز عىل ضوء الفقه اإلسالمي إجراء هذا التعديل بتخفيض رأس مال الرشكة املسامهة.

املطلب الثاين
حكم خفض رأس مال الرشكة املسامهة يف النظام

أجـاز نظام الـرشكات السـعودي ختفيض رأس مـال الرشكةينظـر نظام الرشكات السـعودي 
املـاد ة١٤٢ ومـا بعدهـا وذلـك عندما تتوفر األسـباب الداعيـة لذلك.

وجيـب أن يتـم  ختفيـض رأس املـال بعـد حتقـق الـرشوط الواجـب توفرهـا عندمـا ترغـب 
الرشكـة املسـامهة بتخفيـض رأس ماهلـا وهـذه الـرشوط هـي:

الرشط األول: دعوة مجعية املسامهني غري العادة لالنعقاد. 
الـرشط الثـاين: أال يؤدي التخفيض نـزول رأس املال عن احلد األدنـى، إال يف حالة التخفيض 

اخلسائر. بسبب 
الرشط الثالث: القيام باإلجراءات الشكلية.

وجيب أن يتم التخفيض بأحد الطرق التي حددها النظام وهي:
الطريقة األوىل: ختفيض القيمة االسمية لألسهم. 

الطريقـة الثانيـة: رد جـزء مـن القيمة االسـمية للسـهم إىل املسـاهم أو إبراء ذمة املسـاهم من 
كل أو بعـض القـدر غـري املدفـوع من قيمة السـهم. 

الطريقة الثالثة: إلغاء عدد من األسهم يعادل القدر املطلوب ختفيضه.
الطريقة الرابعة: رشاء عدد من األسهم يعادل القدر املطلوب ختفيضه. 

الفصل الرابع
ضامن رأس مال الرشكة املسامهة

املبحث األول: تعريف الضامن
املطلب األول

تعريف الضامن يف اللغة
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أوالً: تعريف الضامن يف اللغة:
هو مصدر للفعل (ضمن) يقال: ضمن، يضمن، ضامناً، فهو ضامن. 
وبالنظر يف معاجم اللغة نجد أن مادة (ضمن) ترد ملعان كثرية أمهها:

: كفل بـه، وضمنه  الكفالـة وااللتـزام، فالضمـني الكفيـل، ضمـن اليشء وبـه ضمنا وضامنـاً
إيـاه: كفلـه... يقـال: ضمنـت الـيشء أضمنه ضامنـاً، فأنـا ضامن، وهـو مضمون».

الغرامة، جاء يف لسان العرب: «ضمنته اليشء تضميناً عني: مثل غرمته».
ومـن هذا املعنـى حديث: «اخلـراج بالضامن» أخرجه أبـو داود يف: كتـاب البيوع، باب:   
فيمـن اشـرت عبـداً فاسـتعمله ثـم وجـد بـه عيبـاً، احلديـث (٣٥٠٨). وأخرجـه الرتمـذي يف: 
أبـواب البيـوع، بـاب: ما جـاء فيمن يشـرتي العبد ويسـتغله ثم جيد بـه عيباً، احلديـث (١٢٨٥) 
وقـال: هـذا حديـث حسـن صحيـح: والعمل عىل هـذا عند أهـل العلـم. وأخرجه النسـائي يف: 
كتـاب البيـوع، بـاب: التجـارة، احلديـث (٤٤٩٥). وقـد صححه ابـن القطان ينظـر: التخليص 
احلبـري ٢٢/٣، وحسـنه األلبـاين يف اإلرواء ١٥٨/٥- ١٦٠. واملقصـود باخلـراج هنـا غلة العبد 
يشـرتيه الرجـل فيسـتغله زمانـاً ثـم يعثـر منه عـىل عيب دلسـه البائـع فـريده ويأخذ مجيـع الثمن 

ويفـوز بغلتـه كلهـا ألنـه كان يف ضامنـه ولو هلـك هلك مـن ماله.
احلفـظ، وهـذا املعنـى ورد يف احلديـث: «اإلمـام ضامـن واملـؤذن مؤمتن»أخرجـه أبـو داود 
يف: كتـاب الصـالة، بـاب: ما جيب عـىل املؤذن مـن تعاهـد الوقـت، احلديـث (٥١٧). وأخرجه 
الرتمـذي يف: أبـواب الصـالة، باب مـا جاء أن اإلمـام ضامن واملـؤذن مؤمتن، احلديـث (٢٠٧). 
وقـد صححـه األلبـاين يف اإلرواء أراد بالضامن هنا احلفـاظ والرعاية ال ضـامن الغرامة ألنه حيفظ 
عـىل القـوم صالهتـم، وقيـل: إن صـالة املقتدين بـه يف عهدتـه وصحتهـا مقرونة بصحـة صالته 

فهـو كاملتكفـل هلم صحـة صالهتم».
: تعريف الضامن يف االصطالح: ثانياً

وقد اختلفت تعريفـات الضامن يف االصطالح تبعاً الختالف املذاهـــب الفقهيــة: 
فعند احلنفية: الضامن بمعنى الكفالة وهلا يف اصطالحهم تعريفان: 

أحدمها: أهنا ضم ذمة الكفيل إىل ذمة األصيل يف املطالبة بنفس أو عني أو دين.  
واآلخر: أهنا ضم ذمة الكفيل إىل ذمة األصيل يف الدين.  

وعند املالكية: الضامن شغل ذمة أخر باحلق.
وعند الشافعية: هو التزام حق ثابت يف ذمة الغري أو إحضار من هو عليه أو عني مضمونة.

وعنـد احلنابلـة: هـو ضم ذمة الضامـن إىل ذمة املضمـون عنه يف التـزام احلق فيثبـت يف ذمتهام 
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مجيعـاً ولصاحب احلـق مطالبة من شـاء منهام.
وأحسـن التعاريـف هـو تعريـف مصطفـى الزرقـاء وذلك بقولـة:  الضـامن التـزام بتعويض 

مـايل عـن رضر للغري.
املبحث الثاين: حكم ضامن رأس مال الرشكة املسامهة 

املطلب األول
حكم ضامن رأس مال الرشكة املسامهة يف النظام

يقرر رشاح األنظمة أن من خصائص الرشكة املسامهة أن املساهم ال يسأل 
عـن ديـون الرشكـة إال بمقـدار أسـهمه ولبيـان هـذه القاعـدة النظاميـة نذكـر أن الرشيـك 

املسـاهم ال خيلـوا مـن إحـد حالتـني:
احلالة األوىل:

أن يكـون عضـواً يف جملـس إدارة الرشكـة املسـامهة. ذلـك أنـه البد للرشكـة املســــــــامهة 
هـؤالء  ويكـون  أمورهـا  وترصيـف  شـــــئوهنا  إدارة  أعضـاؤه  يتـوىل  إدارة   جملـــــس  مـن 

األعضـــــــــاء بمثابـة الـوكالء عـن سـائر الـرشكاء يف الرشكـة املسـامهة.
والقاعـدة هنـا هي أن الرشيك املسـاهم -سـواء أكان عضـواً يف جملـس اإلدارة أم مل يكن- ال 
يسـأل عـن ديـون الرشكـة والتزاماهتـا إال يف حـدود األسـهم التـي اكتتـب هبـا أو اشـرتاها مهـام 
بلغـت تلـك الديـون أو االلتزامـات؛ بمعنى أن ضامن الرشيك املسـاهم لديون الرشكـة ال يتناول 

أموالـه الشـخصية اخلاصـة وإن جتـاوزت تلـك الديون قيمـة أسـهمه يف الرشكة.
غـري أن الرشكاء املسـامهني الذين هـم أعضاء يف جملـس اإلدارة يمثلون الرشكـة بعملهم وهم 
يف احلقيقـة وكالء عـن باقـي الـرشكاء ومـن ثم فإنـه يف حالة إسـاءة أعضـاء جملـس اإلدارة تدبري 
شـئون الرشكـة أو يف حالـة خمالفتهـم ألحـكام أو نصوص نظـام الرشكة فإهنم يكونون مسـئولني 
بالتضامـن عـن تعويـض الرشكـة أو املسـامهني أو الغـري عـن الـرضر الـذي ينشـأ عـن إسـاءهتم 

وخمالفتهـم ولـو جتـاوز ذلك قيمة أسـهمهم.
ومسـؤولية أعضـاء جملـس اإلدارة -كـام يظهـر مما سـبق- قد تقـوم يف مواجهة الرشكـة كام لو 
أمهـل هـؤالء األعضاء إمهـاالً جسـيامً يف اإلدارة أو بـددوا أموال الرشكـة، وقد تقـوم يف مواجهة 
الغـري كـام لو وقـع أعضاء جملـس اإلدارة عـىل صكوك أسـهم مـزورة دون التحقق مـن صحتها.
ومـن األمثلـة أيضـاً عىل حتمل جملـس اإلدارة املسـؤلية عنـد قيام جملـس اإلدارة كتابـة تقارير 
عـن حالـة الرشكة ال تعكس حقيقيـة وضع الرشكـة، أو إذا أوىص بتوزيع أربـاح صورية، أو قدم 
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ميزانيـة تتضمن معلومات غـري صحيحة.
أو عنـد قيـام جملـس اإلدارة باحتجـاز األربـاح املسـتحقة ألحـد أو لبعـض املسـامهني لفـرتة 
طويلـة مـن الزمن وعـدم توزيعها ملسـتحقيها، أو عنـد رشائه بعـض املـواد أو األدوات للرشكة، 
بغبـن فاحـش أو أهنـا كانـت خمالفـة للمواصفـات املطلوبـة، ومل يتخذ اإلجـراء الـالزم لردها أو 
رفضهـا، أو أنـه فـرط يف حقـوق الرشكـة، كأن مل يبـادر إىل املطالبـة بتلـك احلقـوق، األمـر الذي 
أد إىل سـقوط احلـق باملطالبـة هبـا ملـرور الزمـان، ومـن األمثلـة التي تسـبب الـرضر للغري، أن 
يعلـن جملـس اإلدارة إىل النـاس، بيانـات غري صحيحـة، عن مركز الرشكـة املايل، وعـن ميزانيتها 
ومشـاريعها املسـتقبلية وعقودهـا االسـتثامرية، وذلـك بقصـد إهيـام الغـري لرفـع قيمـة أسـهم 

الرشكـة، ودفـع اجلمهـور لرشائها.
: الضامن بالنسبة للرشيك املساهم غري العضو يف جملس اإلدارة: ثانياً

تـرسي عـىل هـذا الصنف مـن الـرشكاء املسـامهني القاعـدة اآلنفـة الذكر وهـي أن مسـئولية 
الرشيـك املسـاهم حمـدودة بقدر نصيبه من األسـهم فقـط بحيث ال تتعد مسـئوليته هـذا القدر 

مـن املال.
وعـىل هـذا فـإن ضـامن الرشيـك املسـاهم غـري العضـو يف جملـس اإلدارة لديـون الرشكـة 
والتزاماهتـا يكـون يف حدود األسـهم التي اكتتـب هبا أو اشـرتاها وال ينتقل إىل أمواله الشـخصية 

اخلاصـة مهـام بلغـت تلـك الديـون وااللتزامات.
ونتيجـة لذلـك فإنـه ال يمكن لدائنـي الرشكـة أن يرجعوا عىل الـرشكاء املسـامهني للحصول 
عـىل باقـي ديوهنـم التـي مل يكـف للوفـاء هبـا رأس مـال الرشكـة وكل مـا هلـم هـو الرجـوع عىل 

املسـاهم بقيمـة مـا مل يدفعه مـن قيمة السـهم.
املطلب الثاين 

حكم ضامن رأس مال الرشكة املسامهة يف الفقه
عنـد التأمـل للقاعـدة النظامية السـابقة وهي حمدودية مسـؤولية املسـاهم بقدر أسـهمه يظهر 
لنـا أن يف هـذا خمالفـة ألحـكام الرشيعة اإلسـالمية ففي الرشع اإلسـالمي جيب وفـاء الديون من 
أمـوال الرشكـة فـإذا مل تـف فإهنـا تتعداها إىل أمـوال الـرشكاء اخلاصة فتـوىف الديون مـن أمواهلم 
اخلاصـة كل عـىل قـدر نسـبة أسـهمه يف الرشكـة ألن الديـون تتعلـق بذمم الـرشكاء فقـد جاء يف 

احلديـث الرشيـف: «نفـس املؤمـن معلقـة بدنيه حتى يقـىض عنه».
أخرجـه الرتمـذي يف: أبـواب اجلنائـز، بـاب: مـا جـاء أ ن نفـس املؤمـن معلقـة بدينـه حتـى 

و(١٠٧٩). احلديـث (١٠٧٨)  عنـه،  يقـىض 
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وأخرجـه ابـن ماجـه يف: أبـواب الصدقـات، بـاب: التشـديد يف الديـن، احلديـث (٢٤١٣)، 
: «مطل الغني  وقـد صححـه األلبـاين يف صحيح اجلامع الصغـري وزيادته وجـاء يف احلديث أيضـاً

ظلم».
أخرجـه البخـاري يف: كتـاب االسـتقراض وأداء الديـون واحلجـر والتفليـس، بـاب:  مطـل 

الغنـي ظلـم، احلديـث (٢٤٠٠). 
وأخرجـه مسـلم يف: كتـاب املسـاقاة واملزارعـة، بـاب: حتريـم مطـل الغنـي وصحـة احلوالة 

واسـتحباب قبوهلـا إذا أحيـل عـىل مـيل، احلديـث (١٥٦٤). 
وبنـاء عـىل القواعـد العامـة يف الوكالـة والرشكـة إذ ال يصـح رشعـاً االحتجاج بـأن األموال 
التـي قدمهـا الرشيـك قـد انتقلـت ملكيتها للشـخص املعنـوي ألنه وإن كنـا نعرتف بالشـخصية 
املعنويـة عـىل ضـوء الفقه اإلسـالمي إال أنـه ال يثبت هلا مـن الذمة مثـل ما يثبت لإلنسـان فامللك 
حقيقـة ملجمـوع الـرشكاء الذيـن جتمعهـم الرشكة، أمـا الرشكـة فلها شـخصية معنويـة وظيفتها 

متثيـل الـرشكاء لتتمكـن مـن تنظيم أعامهلـا وعدم تعرضهـا الختالفـات الـرشكاء ومنازعتهم.
املبحث الثالث 

اآلثار املرتتبة عىل هالك رأس مال الرشكة املسامهة 
أوضحـت املـادة ١٤٨ من نظـام الرشكات بعـض اآلثار املرتتبـة عىل هالك ثالثـة أرباع رأس 

املـال حيث نصت عـىل أنه:
(إذا بلغـت خسـائر رشكـة املسـامهة ثالثة أربـاع رأس املال وجـب عىل أعضاء جملـس اإلدارة 
دعـوة اجلمعيـة العامـة غـري العاديـة للنظـر يف اسـتمرار الرشكـة أو حلهـا قبـل األجـل املعني يف 
النظـام)، وهـذه القاعـدة تتعلق بالنظـام العام فال يصـح اسـتبعادها بالنص عىل خالفهـا يف نظام 
الرشكـة، وإذا أمهـل جملـس اإلدارة دعـوة اجلمعيـة العامـة غـري العاديـة أو إذا تعـذر عـىل هـذه 
اجلمعيـة إصـدار قـرار يف املوضـوع فإنه جيوز لـكل ذي مصلحـة أن يطلب من ديـوان املظامل حل 

الرشكة.
وإذا قـررت اجلمعيـة العامـة غـري العاديـة حـل الرشكة أو اسـتمرارها، فـإن قرارهـا جيب أن 
يشـهر بالطـرق املنصـوص عليهـا يف املادة ٦٥ مـن نظام الـرشكات نظـام الرشكات السـعودي ، 

.١٤٨ املادة 
وينـص القانـون الفرنيس اجلديـد عىل أنـه إذا مل تقرر اجلمعيـة العامة غري العاديـة حل الرشكة 
يف هـذه احلالـة فإنـه يتحتـم ختفيـض رأس مـال الرشكـة بمقدر اخلسـائر عـىل األقـل، ونعتقد أنه 

مـن األفضل محايـة للغـري األخذ بمثل هـذا احلكـم يف اململكة.  



أحكام رأس مال الرشكة املسامهة - ٢٥

٣٨٩

ويف الفقـه اإلسـالمي إذا هلكـت مجيـع أمـوال الرشكة -ما عـدا املضاربة - انفسـخت وذلك 
لـزوال أحـد أركاهنـا، وهـو املـال، سـواء كان اهلـالك قبـل التـرصف أو بعـده، باتفـاق الفقهاء، 

. وكذلـك إذا هلـك معظـم ماهلـا بحيـث ال يمكن اسـتغالل الباقـي اسـتغاللً جمدياً
أمـا إذا أمكـن اسـتمرار الرشكـة بالباقـي، وكان هذا اهلـالك بعد انعقـاد الرشكـة، وترتب أثر 
العقـد عليـه، فـإن الرشكـة تسـتمر بالباقي، ويكـون اهلالك عـىل مجيع الـرشكاء كل بقـدر حصته 

املال. رأس  يف 

تم التلخيص بحمد اهللا تعاىل
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد

وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين.

عدد صفحات البحث قبل التلخيص: ٢٤٢
عدد الصفحات بعد حذف الفهارس واملراجع: ٢٢٥

عدد صفحات التلخيص: ٦١ 
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اجلريمة الصحفية وعقوبتها
(دراسة مقارنة)

بحث تكمييل مقدم لنيل درجة املاجستري يف السياسة الرشعية

إعـداد:
مهدي بن عامش سليامن الشمري

إشـراف:
د يوســف اخلضــري

(١٤٢٣هـ) 
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تقسيامت البحث:
أوالً: املقدمـة: وتشـمل أمهيـة املوضوع وأسـباب اختياره والدراسـات السـابقة ومنهـج البحث 

وتقسيامته.
: التمهيد: ويشمل ثالثة مباحث: ثانياً

املبحث األول: تعريف اجلريمة يف اللغة واالصطالح.
املبحث الثاين: تعريف العقوبة يف اللغة واالصطالح.

املبحث الثالث: تعريف الصحيفة يف اللغة واالصطالح.
املبحث الرابع: تعريف اجلريمة الصحفية يف الفقه والنظام.

الفصل األول: أركان اجلريمة الصحفية وحتته مباحث:
املبحث األول: الركن الرشعي، وحتته مطلبان:

املطلب األول: يف الفقه.
املطلب الثاين: يف النظام.

: املبحث الثاين: الركن املادي، ويشمل أربعة عرشة مطلباً
املطلب األول: التشهري، وحتته فرعان:

الفرع األول: معناه يف الفقه والنظام.
. الفرع الثاين: النصوص املجرمة له نظاماً
املطلب الثاين: القذف، وحتته ثالثة فروع:

الفرع األول: معناه يف الفقه والنظام.
. الفرع الثاين: النصوص املجرمة له فقهاً ونظاماً

الفرع الثالث: االستثناءات املبيحة للقذف.
املطلب الثالث: السب، وحتته ثالثة فروع:

الفرع األول: معناه يف الفقه والنظام.
. الفرع الثاين: النصوص املجرمة له فقهاً ونظاماً
الفرع الثالث: أنواع السب، وحتته تسع مسائل:

املسألة األوىل: الذات اإلهلية.
املسألة الثانية: الدين.
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املسألة الثالثة: الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. 
املسألة الرابعة: الصحابة وأمهات املؤمنني.

املسألة اخلامسة: أهل العلم ومن يف حكمهم.
املسألة السادسة: والة األمر.

املسألة السابعة: املوظف العام.
املسألة الثامنة: الشخصية االعتبارية.

املسألة التاسعة: املواطن.
املطلب الرابع: نرش ما خيل باآلداب الرشعية، وحتته ثالثة فروع:

الفرع األول: الصور الفاضحة.
الفرع الثاين: الكالم غري الالئق.

الفرع الثالث: االعرتاف بام يشني عىل النفس.
املطلب اخلامس: إفشاء أرسار الدولة، وحتته فرعان:

الفرع األول: معناه يف الفقه والنظام.
الفرع الثاين: النصوص املجرمة له يف الفقه والنظام.

املطلب السادس: التحريض، وحتته ثالثة فروع:
الفرع األول: معناه يف الفقه والنظام.

الفرع الثاين: التحريض عىل قلب نظام احلكم.
الفـرع الثالث: التحــــــريض عـىل عدم االنصياع لألنظمـــــــة: الدعـــــوة إىل املظاهرات - 

اإلرضاب.  - االعتصام 
املطلب السابع: بث أفكار هدامة، وحتته فرع:

. الفرع: املقصود به فقهاً ونظاماً
املطلب الثامن: االبتزاز، وحتته فرعان:

. الفرع األول: معناه فقهاً ونظاماً
. الفرع الثاين: النصوص املجرمة له فقهاً ونظاماً

املطلب التاسع: اإلهانة، وحتته ثالثة فروع:
. الفرع األول: معنى اإلهانة فقهاً ونظاماً
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الفرع الثاين: إهانة مسئول وطني.
الفرع الثالث: إهانة مسؤول أجنبي.

املطلب العارش: قبول الرشوة، وحتته فرعان:
. الفرع األول: معنى الرشوة لغة وفقهاً ونظاماً

. الفرع الثاين: النصوص املجرمة هلا فقهاً ونظاماً
املطلب احلادي عرش: االمتناع عن نرش الردود والتعقيبات، وحتته متهيد وفرع:

التمهيد:
الفرع: النصوص املجرمة له.

املطلب الثاين عرش: البالغ الكاذب، وحتته فرعان: 
. الفرع األول: معناه فقهاً ونظاماً

الفرع الثاين: النصوص املجرمة له.
املطلب الثالث عرش: تعدي االختصاص، وحتته فرعان: 

الفرع األول: معنى هذا اجلرم.
الفرع الثاين: النصوص املجرمة له.

املطلب الرابع عرش: اإلرجاف، وحتته فرعان:
الفرع األول: معنى هذا اجلرم. 

الفرع الثاين: النصوص املجرمة له.
املبحث الثالث: الركن املعنوي.

الفصل الثاين: إثبات اجلريمة الصحفية، وفيه مبحثان:
املبحث األول: إثبات اجلريمة الصحفية يف الفقه.
املبحث الثاين: إثبات اجلريمة الصحفية يف النظام.

الفصل الثالث: عقوبات اجلرائم الصحفية، وحتته ثامنية مباحث:
املبحث األول: اإليقاف.

املبحث الثاين: االعتذار العلني املكتوب.
املبحث الثالث: الغرامة املالية.

املبحث الرابع: سحب األعداد، وحتته مطلبان:
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املطلب األول: سحب األعداد بدون تعويض.
املطلب الثاين: سحب األعداد مع التعويض.

املبحث اخلامس: إغالق املؤسسة الصحفية.
املبحث السادس: السجن.

املبحث السابع: الطمس، وحتته مطلبان:
املطلب األول: معناه.

املطلب الثاين: املواد التي نصت عىل العقوبة.
املبحث الثامن: مقارنة العقوبات الفقهية والنظامية. 

الفصل الرابع: حتديد املسئولية عن اجلريمة الصحفية، وحتته متهيد، وستة مباحث:
التمهيد:

املبحث األول: مسئولية كاتب املقال.
املبحث الثاين: مسئولية رئيس التحرير، وحتته مطلبان:

املطلب األول: مسئولية رئيس التحرير عام ينرش موقعاً يف مطبوعته.
املطلب الثاين: مسئولية رئيس التحرير عام ينرش مغفالً عن التوقيع.

املبحث الثالث: مسئولية النارش.
املبحث الرابع: مسئولية املرشف.

املبحث اخلامس: مسئولية املوزع.

املبحث السادس: مسئولية البائع.
الفصل اخلامس: مسقطات عقوبات اجلرائم الصحفية، وحتته متهيد، وأربعة مباحث:

التمهيد:
. املبحث األول: الرتاجع واالعتذار علناً

املبحث الثاين: تنازل صاحب الشأن.
املبحث الثالث: وفاة الكاتب.

املبحث الرابع: التقادم.
الفصل السادس: إجراءات حتريك الدعو يف اجلريمة الصحفية، وحتته ثالثة مباحث:

املبحث األول: إجراءات رفع الدعو اجلنائية.
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.املبحث الثاين: القيود املفروضة عىل رفع الدعو
املبحث الثالث: مسئولية وزارة اإلعالم.

الفصل السابع: نطاق حق النقد وحرية الرأي، وحتته مبحثان:
املبحث األول: حق النقد، وحتته مطلبان: 

املطلب األول: تعريف حق النقد يف الفقه والنظام.
املطلب الثاين: مصادر حق النقد يف الفقه والنظام.
املبحث الثاين: حرية الرأي، وحتته ثالثة مطالب:

املطلب األول: معنى حرية الرأي يف الفقه والنظام.
املطلب الثاين: ضوابط حرية الرأي يف الفقه والنظام.

املطلب الثالث: الفروق بني حرية الرأي وحق النقد والنصيحة واإلنكار.
اخلامتة: وتتضمن النتائج والتوصيات.
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التمهيد
املبحث األول: تعريفش اجلريمة يف اللغة واالصطالح

اجلريمة يف اللغة: 
اجلُرم لغة: الذنب، واجلريمة مثله، تقول منه: جرم أجرم واجرتم بمعنى واحد.

اجلريمة يف االصطالح:
هي: «فعل حمظور رشعي زجر اهللا عنه بحد أو تعزير».

م الـرتك معاقب عىل تركـه، أو هي  م معاقـب عىل فعلـه، أو ترك فعل حمـرّ وهـي: «إتيـان فعـل حمرَّ
فعـل أو ترك نصـت الرشيعة عـىل حتريمه والعقـاب عليه».

وممـا عرفـت بـه اجلريمـة يف الفقـه: «حمظـورات رشعية زجـر اهللا عنها بحـد أو قصـاص أودية أو 
تعزير». 

وأمـا اجلريمـة يف النظـام فقيـل يف تعريفهـا: «سـلوك إرادي خيالـف مرتكبـه تكليفـاً حيميـه جزاء 
جنائي». 

وقيل يف تعريفها: «كل انحراف عن املعايري والضوابط اجلامعية للسلوك».
ولعـل أفضـل تعريف للجريمة هو: «كل سـلوك إنسـاين غري مـرشوع إجيابياً كان أم سـلبياً عمدياً 

 .« كان أم غـري عمدي يرتب لـه القانون جـزاءاً جنائياً
ويمكـن تعريـف اجلريمـة يف النظام السـعودي بنـاء عىل هـذا التعريف: «كل سـلوك غري مرشوع 

 .« رتبـت له جـزاءاً جنائياً
املبحث الثاين: تعريف العقوبة يف اللغة واالصطالح

. العقوبة لغة: أن جتزي الرجل بام فعل سواءً
: أخذه به. واالسم: العقوبة، وعاقبه بذنبه معاقبة وعقاباً

م أو تـرك واجـب أو سـنة أو فعـل  وأمـا العقوبـة يف االصطـالح: «جـزاء رشعـي عـىل فعـل حمـرَّ
مكروه». 

ومن أخرص التعاريف وأشملها: «زواجر ترتَّب عىل اإلخالل بمقصد من مقاصد الرشيعة». 
وأمـا يف النظـام: « هـي اجلـزاء الـذي يقـرره القانون باسـم اهليئـة االجتامعيـة ويوقعـه القايض يف 
شـخص مسـؤول جزائياً عن فعـل جرمي معني» وقيـل: «اجلزاء الـذي يفرضه القانـون عىل مرتكب 

اجلريمة».
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املبحث الثالث: تعريف الصحيفة يف اللغة واالصطالح
ف. حْ ف وصُ حُ الصحيفة لغة: الصحيفة التي يكتب فيها، واجلمع صحائف، وصُ

وأمـا يف االصطـالح: «الصحيفة: كل وسـيلة نرش دونـت فيها الكلامت أو األشـكال باحلروف أو 
الصـور أو الرسـوم أو بالضغط أو باحلفر».

وجـاء يف املـادة األوىل مـن نظـام املطبوعـات والنـرش السـعودي الصـادر باملرسـوم امللكـي رقم 
م/٣٢ وتاريـخ ١٤٢١/٩/٣هــ تعريـف للصحيفـة أر أنـه مـن أشـمل التعريفـات وأمجعهـا.

حيـث يقـول املنظِّـم: «الصحيفـة: كل مطبوعـة ذات عنـوان ثابـت تصـدر بصفـة دوريـة أو يف 
املناسـبات يف مواعيـد منتظمـة أو غـري منتظمـة كاجلرائـد واملجـالت والنـرشات». 

املبحث الرابع: تعريف اجلريمة الصحفية يف الفقه والنظام
: «نرش كل ما حظر الشارع نرشه كتابة».  يمكن أن يقال يف تعريف اجلريمة الصحفية فقهاً

وأما يف النظام فيمكن تعريف اجلريمة الصحفية بام ييل:
 .« «املخالفات التي تتم بنرش ما حظره النظام أو االمتناع عن نرش ما أمر به النظام صحفياً

الفصل األول
أركان اجلريمة الصحفية

املبحث األول: الركن الرشعي
املطلب األول

الركن الرشعي يف الفقه 
تضافـرت األدلـة مـن الكتـاب والسـنة املطهـرة ومـن آثـار السـلف يف القـرون الثالثـة املفضلة، 
تبـني خطـورة الكلمـة وأمهيتها يف الرشيعة سـواء كانـت تلك الكلمـة ملفوظة أو مكتوبة. واإلنسـان 
قـد يقـول كلمـة ال يلقـي هلا بـاالً هيوي هبـا يف النـار سـبعني خريفـاً الرتمـذي وابن ماجـه وصححه 
األلبـاين يف صحيـح اجلامـع (٦٣/٢) برقم ١٦١٤، وقد يقوهلـا أيضاً فيحل اهللا عليـه رضوانه إىل يوم 
يلقـاه (رواه مالـك وأمحـد والرتمذي وصححـه األلباين يف صحيـح اجلامـع (٦٣/٢) برقم ١٦١٥). 
ويف احلديـث: (ال يدخـل اجلنـة قتـات)( أخرجه البخاري يف كتـاب األدب رقم ٥، ومسـلم يف كتاب 
اإليـامن ١٦٩) وهـو النامم. وقولـه عليه الصالة والسـالم: (أال أخربكم برشاركم قالوا: بىل يا رسـول 
اهللا قـال: املشـاؤون بالنميمـة املفسـدون بني األحبـة الباغون للـرباء العنـت) ( رواه اإلمـام أمحد عن 
أسـامء بنـت يزيـد األنصاريـة ويف سـنده شـهر بـن حوشـب. (٤٥٩/٦) (٢٢٧/٤) وعـزاه األلباين 
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للبيهقـي يف شـعب اإليـامن. وضعفـه يف ضعيـف اجلامع الصغـري). كام هنـت الرشيعة عن اسـتخدام 
الكلمـة أو التعبـري عموماً سـواء بالكلمة أو اإلشـارة يف السـخرية مـن الناس. ومن السـنة قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
(اجتنبـوا السـبع املوبقـات: الرشك باهللا، والسـحر وقتل النفس التـي حرم اهللا إال باحلـق، وأكل الربا، 
وأكل مـال اليتيـم، والتويل يوم الزحـف، وقذف املحصنـات املؤمنات الغافـالت) (أخرجه البخاري 
يف كتـاب الوصايـا برقـم ٢٣ ومسـلم كتـاب اإليامن برقم ١٤٤). وقال ملسو هيلع هللا ىلص: (سـباب املسـلم فسـوق 

وقتالـه كفـر) (أخرجه البخـاري يف كتاب اإليـامن برقم ٣٦). 
أمحـد (٤٠٥/١)،  البـذي) (  وال  الفاحـش  وال  اللعـان  وال  بطعـان  املؤمـن  ملسو هيلع هللا ىلص: (ليـس  وقـال 
وصحيـح اجلامـع ٥٢٥٧). وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: (إن أعظـم النـاس فريـة لرجـل هاجـى رجـالً فهجـا القبيلة 
بأرسهـا) (ابـن ماجـه والبيهقـي وصحيـح اجلامـع (١٥٦٥/١). وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: (يا معـرش املهاجرين: 
مخـس إذا ابتليتـم هبـنَّ وأعـوذ بـاهللا أن تدركوهـن: مل تظهـر الفاحشـة يف قـوم قـط حتـى يعلنـوا هبا، 
إال فشـا فيهـم الطاعـون واألوجـاع التـي مل تكـن مضـت يف أسـالفهم الذين مضـوا...) (ابـن ماجه 

واحلاكـم عـن ابـن عمـر ٧٨٥٥، صحيـح اجلامـع (٣٠٦/٦).
وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: (كل أمتـي معـاىف إال املجاهريـن، وإن مـن اجلهـار أن يعمـل الرجـل بالليـل عمـالً 
ثـم يصبـح وقـد سـرته اهللا تعاىل فيقـول: عملـت البارحة كـذا وكـذا، وقد بات يسـرته ربـه، ويصبح 
 ٤٣٨٨ اجلامـع  صحيـح   ،١٢٤  ،١٢٣ برقـم  النـكاح  كتـاب  يف  (مسـلم  عنـه)  اهللا  سـرت  يكشـف 
(١٧٠/٤). وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: (إن مـن أعظـم األمانة عنـد اهللا يوم القيامـة الرجل يفـيض إىل امرأته وتفيض 

إليـه ثـم ينرش رسهـا) (مسـلم عـن أيب سـعيد اخلـدري (١٠٦١/٢).
وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: (اجتنبـوا هذه القـاذورات التي هنـى اهللا تعاىل عنها، فمن أمل بيشء منها فليسـترت بسـرت 
اهللا، ويتـب إىل اهللا، فإنـه مـن يبـن لنـا صفحته نقـم عليـه كتـاب اهللا) (احلاكـم (٣٨٣/٤)، والبيهقي 
عـن ابـن عمـر صحيـح اجلمـع ١٤٨ (١٠٤/١). ويف األثـر عن عـيل: «القائـل يف الفاحشـة والذي 
يشـيع هبـا يف اإلثم سـواء « (أخرجـه البخاري يف األدب املفـرد، وصححه األلبـاين يف صحيح األدب 

املفـرد برقم ٣٢٤). 
املطلب الثاين

الركن الرشعي يف النظام
مل تـزل الدولة السـعودية تقرر عىل لسـان والهتـا ويف فنايا أنظمتهـا املختلفة أهنا حتكـم بكتاب اهللا 
وسـنة نبيـه ملسو هيلع هللا ىلص. وأهنـا تنبذ كل ما خيالف كتاب اهللا أو سـنة نبيـه ملسو هيلع هللا ىلص، ويف األنظمة الصادرة يف السـنني 
األخـرية نجـد هـذا واضحـاً وضوح الشـمس، كـام جـاء يف املـادة (٧) من النظـام األسـايس للحكم 
يسـتحد احلكـم يف اململكة العربية السـعودية سـلطته من كتاب اهللا تعاىل وسـنة رسـوله ومها احلاكامن 
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عـىل هـذا النظام ومجيـع أنظمـة الدولة. ومن بـني تلك األنظمـة نظام املطبوعـات والنرش.
فقد نصت يف بعض من مواده عىل ما تقرر سابقاً يف الركن الرشعي يف الفقه.

ففي املادة (٨) من نظام املطبوعات والنرش: 
حرية التعبري عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النرش يف نطاق األحكام الرشعية والنظامية. 

ر  فقيِّـد التعبـري يف وسـائل النرش بعـدم خمالفته ألحـكام الرشيعة وأن يكـون يف نطاقها، وهـذا يقرِّ
أن كل مـا منعتـه الرشيعـة فهـو ممنـوع يف النظـام، وأن كل ما أجازتـه الرشيعة فإن النظـام جييزه. 

كام جاء يف املادة (٩) الفقرة (١) ما ييل: 
يراعى عند إجازة املطبوعة ما ييل:

١- أال ختالف أحكام الرشيعة اإلسالمية.
وهذا نص رصيح يشمل مجيع األمور التي حظرهتا الرشيعة، من جرائم وغريه.

كام جاء يف الفقرة (٤) من نفس املادة السابقة: 
يراعى عند إجازة املطبوعة ما ييل: 

اإلرضار  إىل  أو  ابتزازهـم  إىل  أو  وحرياهتـم،  األشـخاص  بكرامـة  املسـاس  إىل  تـؤدي  أال   -٤
التجاريـة. أسـامئهم  أو  بسـمعتهم 

وفيه نص عىل حتريم املساس بكرامة األشخاص كإهانتهم وكابتزازهم. 
كام نصت الفقرة (٥) من نفس املادة بام ييل: 

أال تؤدي إجازة املطبوعة إىل حتبيذ اإلجرام واحلث عليه.
وكذلك نصت الفقرة (٨) واألخرية من نفس املادة السابقة: 

بـأن تلتـزم املطبوعـة بالنقـد املوضوعـي البنـاء اهلـادف إىل املصلحـة العامـة واملسـتند إىل وقائـع 
وشـواهد صحيحـة. 

وجـاء يف املـادة (١٨): جتـاز املطبوعـات اخلارجيـة، إذا خلـت مـن كل مـا ييسء إىل اإلسـالم، أو 
نظـام احلكـم، أو يـرض باملصلحـة العليـا للدولـة، أو خيـدش اآلداب العامة وينـايف األخالق. . 

وفيه تنصيص عىل جرائم اإلساءة إىل اإلسالم: كسب الدين أو اتباعه أو نبيه أو أحكامه.
ويف املـادة (٣٠):  حيظـر عـىل الصحـف وعـىل العاملـني فيهـا قبـول أي منفعـة، مـن هبـات أو 

إعانـات أو غريهـا مـن جهـات داخليـة أو خارجيـة، إال بعـد موافقـة الـوزارة.
ففـي هـذه املـادة تنصيص عـىل جتريم قبـول اهلبات واإلعانات خشـية مـن أن تكون رشـوة جتعل 
الصحـف أو العاملـني ينقلـون عـن الواهـب أو املعـني كالماً غـري صحيح حيسـنون فيـه صورته، أو 
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أخطاءه.  عنـه  ينفون 
املبحث الثاين: الركن املادي

املطلب األول
التشهيـــر 

الفرع األول: التشهري معناه يف الفقه والنظام: 
ر به: أذاع عنه السوء. ره، بمعنى: أعلنه وأذاعه. وشهّ التشهري يف اللغة مأخوذ من شهّ

ره تشهرياً فاشتهر. والشهرة: وضوح األمر. وضد التشهري: السرت. وشهّ
ويمكن استخالص تعريف للتشهري حيوي معنى ما ذهب إليه اللغويون والفقهاء: 

«إذاعـة أمـر من ثبـت عليه فعل شـائن أو جاهر بمعصية ليفتضـح أمره فيحذره النـاس وينزجروا 
عن فعـل مثله حتقيقـاً للمصلحة الرشعية». 

مة له: الفرع الثاين: النصوص املجرِّ
األصـل أن تشـهري النـاس بعضهـم ببعض بذكـر عيوهبـم والتنقص منهم حـرام، فكيـف إذا كان 
التشـهري هبـم عـىل رؤوس املأل وعـىل صفحـات يقرأها عـرشات األلوف، ال شـك أن اإلثـم يعظم، 

وقـد جـاءت النصـوص الرشعيـة حتذر من هذا املسـلك املشـني.
ويف املسـند عـن ثوبان عـن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قـال: (ال تؤذوا عبـاد اهللا وال تعريوهم وال تطلبـوا عوراهتم 
فإنـه مـن طلـب عـورة أخيـه املسـلم طلـب اهللا عورتـه حتـى يفضحـه يف بيتـه) (املسـند (٣٤٩/٣) 
وصححـه األلبـاين يف صحيـح اجلامـع) وقـال النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: (أيـام رجل أشـاع عـىل رجل مسـلم كلمة 
وهـو منهـا بـريء، ير أن يشـينه هبـا يف الدنيا، كان حقاً عـىل اهللا تعـاىل أن يرميه هبا يف النـار)، ثم تال 
وا...﴾ (الطرباين  نـُ ينَ آمَ ذِ ـةُ يفِ الَّ شَ احِ فَ ـيعَ الْ ِبُّـونَ أَنْ تَشِ يـنَ حيُ ذِ مصداقـه مـن كتاب اهللا تعـاىل:﴿إِنَّ الَّ
ع اهللا به) (الفتـح (١٢٨/١٣)،  ع سـمَّ وانظـر الرتغيـب والرتهيب (١٥٧/٥)). وقال ملسو هيلع هللا ىلص: (من سـمَّ
ع بعيـوب النـاس وأذاعهـا أظهـر اهللا عيوبـه (انظر: فتـح الباري  ومسـلم (٢٢٨٩/٤). أي مـن سـمّ
(٣٣٧/١١). وجـاء يف النظـام يف الفقـرة (٤) مـن املـادة (٩) يراعـى عنـد إجـازة املطبوعـة مـا ييل: 
أال تـؤدي إىل املسـاس بكرامـة األشـخاص وحرياهتـم، أو إىل ابتزازهم أو إىل اإلرضار بسـمعتهم، أو 

أسـامئهم التجاريـة. ومن اإلرضار بسـمعتهم: التشـهري هبـم يف الصحف. 
املطلب الثاين

القـــذف 
الفرع األول: معناه يف الفقه والنظام: يف الفقه: هو الرمي بالزنا يف معرض التعيري. 
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ويف النظـام السـعودي تعريـف القذف هـو تعريفه رشعـاً ألن الدولـة حتكم بالرشيعة اإلسـالمية 
ال القوانـني الوضعيـة. والقـذف يف عـرف القانون: «إسـناد أمـر للغري موجـب لعقابـه أو احتقاره».

وجـاء تعريفـه يف القانـون املـرصي: يعـد قاذفـاً كل مـن أسـند لغـريه بواسـطة إحـد الطـرق 
املبينـة باملـادة (١٧١) مـن هـذا القانـون أمـوراً لـو كانـت صادقـة ألوجبت عقـاب من أسـندت إليه 

ة لذلـك قانونـاً أو أوجبـت احتقـاره عنـد أهـل وطنـه».  بالعقوبـات املقـررَّ
: مة للقذف فقهاً ونظاماً الفرع الثاين: النصوص املجرِّ

من األدلة عىل حتريم القذف:
ةً  لْدَ نيَ جَ نـِ امَ مْ ثَ وهُ لِدُ اءَ فَاجْ دَ ـهَ ةِ شُ عَ بَ أْتُـوا بِأَرْ ْ يَ نَاتِ ثُـمَّ ملَ صَ ـونَ املُْحْ مُ رْ يـنَ يَ ذِ الَّ قـال اهللا تعـاىل: ﴿وَ

.﴾ ونَ ـقُ اسِ فَ مُ الْ ئِكَ هُ أُولَ ةً أَبَـداً وَ ادَ ـهَ ُمْ شَ بَلُـوا هلَ قْ ال تَ وَ
ورو البخـاري ومسـلم أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال: (اجتنبـوا السـبع املوبقـات قالـوا: ومـا هـن يا 
م اهللا، وأكل الربـا، وأكل مال اليتيم،  رسـول اهللا؟ قـال: الرشك باهللا، والسـحر، وقتل النفس التي حـرَّ
والتـويل يوم الزحـف، وقذف املحصنـات املؤمنات الغافـالت) (أخرجه البخاري يف كتـاب الوصايا 
برقـم ٢٣ ومسـلم كتـاب اإليامن برقـم ١٤٤). وقال ملسو هيلع هللا ىلص: (كل املسـلم عىل املسـلم حـرام: دمه وماله 
وعرضـه) ( مسـلم (٢٥٦٤)). وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: (قـذف املحصنة هيدم عمل مائة سـنة) (أخرجـه الطرباين 
مـن حديـث حذيفة ويف سـنده ضعف). وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: (اثنتان يف النـاس مها هبام كفر: الطعن يف النسـب 
والنياحـة عـىل امليـت) (مسـلم مـن حديـث أيب هريـرة. كتاب اإليـامن برقـم ١٢١). وجاء يف مسـلم 
عـن أيب هريـرة قـال: قـال أبـو القاسـم ملسو هيلع هللا ىلص: (من قـذف مملوكه بالزنـا يقام عليـه احلد يـوم القيامة إال 

أن يكـون كام قال)(مسـلم (٢٨/٤).).
وعـن أيب هريـرة -ريض اهللا عنـه-: أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال: (أتدرون مـا املفلس؟ قالـوا: املفلس 
فينـا مـن ال درهـم له وال متـاع. فقـال: إن املفلس من أمتـي، يأيت يـوم القيامة بصالة وصيـام وزكاة، 
ويـأيت قـد شـتم هـذا وقذف هـذا، وأكل مـال هذا، وسـفك دم هـذا، ورضب هـذا، فيعطـى هذا من 
حسـناته وهـذا من حسـناته، فـإن فنيت حسـناته، قبل أن يقىض مـا عليه أخذ مـن خطاياهم فطرحت 
عليـه، ثـم طـرح يف النار) (مسـلم (١٩٩٧/٤)). وقد جـاء يف املـادة (٨) من نظـام املطبوعات حرية 

التعبـري عن الـرأي مكفولـة بمختلفة وسـائل النرش يف نطاق األحـكام الرشعيـة والنظامية.
م رشعاً وهـو حكم جممـع عليه بـني الفقهاء يف اجلملـة فهو داخـل حتت هذه  وبـام أن القـذف حمـرّ

املادة.
وجـاء يف الفقـرة(٤) مـن املـادة (٩) من نفس النظـام أال تـؤدي ﴾املطبوعة﴿ إىل املسـاس بكرامة 

األشـخاص وحرياهتـم أو إىل ابتزازهم أو إىل اإلرضار بسـمعتهم، أو أسـامئهم التجارية. 
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وجـاء يف املـادة (٧٣) مـن الالئحـة التنفيذيـة للنظـام: الفقـرة ط: «ال جيـوز نرش كل ما من شـأنه 
التحريـض عـىل ارتـكاب اجلرائـم أو إثـارة النعـرات أو البغضـاء أو إشـاعة الفاحشـة أو بـث روح 
الشـقاق بـني أفـراد املجتمع». وجـاء أيضاً يف نفـس املادة الفقـرة ح: «ال جيوز نرش األخبـار أو الصور 
أو التعليقـات التـي تتصـل بـأرسار احلياة اخلاصـة لألفـراد، إال إذا كان النرش تنفيذاً حلكـم قضائي أو 

قـرار إداري تقتضيـه مصلحـة عامـة ويكون الرتخيـص من اجلهـة املختصـة ذات العالقة».
الفرع الثالث: االستثناءات املبيحة للقذف: 

القذف حمرم إال يف موضعني:
أحدمهـا: أن يـر امرأتـه تـزين يف طهـر مل يصبهـا فيـه فيعتزهلـا وتـأيت بولـد يمكـن أن يكـون من 

الـزاين فيجـب عليـه قذفهـا ونفـي ولدها بـال نزاع.
ثانيهـام: ويبـاح القـذف: أن يـر امرأتـه تـزين يف طهـر مل يصبهـا فيه فيعتزهلـا وال تـأيت بولد جيب 
نفيـه. فهنـا يبـاح لـه قذفهـا، وفراقهـا أوىل مـن قذفهـا، وذلـك سـرتاً عليها ألن األصل سـرت املسـلم 

وأمـا طالقهـا فألجـل تطهري فراشـه. 
ومـن االسـتثناءات املبيحـة للقـذف: نـرش وقائـع التحقيقـات أو املحاكـامت إذا أذنـت اجلهـة 

املختصـة.
جـاء يف املـادة (٧٣) فقـرة (ز): ال جيـوز نـرش وقائـع التحقيقـات أو املحاكامت املتعلقـة باألموال 

الشـخصية وغريهـا إال بعـد احلصـول عـىل إذن من اجلهـة املختصة. 
ح - ال جيـوز نـرش األخبـار أو الصـور أو التعليقـات التـي تتصل بـأرسار احلياة اخلاصـة لألفراد 
إال إذا كان النـرش تنفيـذاً حلكـم قضائي أو قـرار إداري تقتضيـه مصلحة عامة ويكـون الرتخيص من 

اجلهـة املختصـة ذات العالقة.
املطلب الثالث
الســـــب 

الفرع األول: معناه يف الفقه والنظام:
ـبَّه  (...) والتسـاب: التشـاتم.  : وسـبّبه: أكثـر سَ ـبّاً ـبه سَ السـب: الشـتم، وهـو مصـدر سـبَّه يسُ

: شـامته. والسـب: الشـتم وهـو كل كالم قبيـح.  ةً وسـباباً وتسـابُّوا: تشـامتوا وسـابّه مسـابّ
وأما معناه يف الفقه: ال خيتلف معناه الفقهي عن معناه اللُّغوي ولكن يمكن تعريفه بام ييل:

مشـافهة الغـري بـام يكـره وإن مل يكـن فيـه حـد. وقد يطلق السـب ويـراد بـه القذف، وهـو الرمي 
. بالزنا،كـام يطلـق القـذف ويـراد به السـب. وهذا إذا ذكـر كل منهـام مفرداً
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فـإذا ذكـر معـاً مل يـدل أحدمهـا عـىل اآلخـر كـام يف حديـث املفلـس. وعنـد التغايـر يكـون املراد 
بالقـذف مـا يوجـب احلـد، وبالسـب مـا يوجـب التعزيـر إن كان السـب غـري مكفـر.

أمـا يف النظـام: «فالسـب: الشـتم بإلصـاق عيـب أو تعبـري حيـط مـن قـدر الشـخص أو خيـدش 
سـمعته ويتضمـن إهانـة للمجنـى عليـه».

: الفرع الثاين: النصوص املجرمة للسب فقهاً ونظاماً
قـال ملسو هيلع هللا ىلص: (سـباب املسـلم فسـوق، وقتالـه كفـر) (متفـق عليـه. البخـاري (٣٨٧/١٠)، مسـلم 

 .(٦٤)
وقـــال ملسو هيلع هللا ىلص: (املتسابان ما قاال فعىل البادي منهام حتى يعتدي املظلوم) (مسلم (٢٥٨٧). 

وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: (ال يرمـي رجـل رجالً بالفسـق أو الكفر إال ارتـدت عليه، إن مل يكـن صاحبه كذلك) 
(البخـاري (٣٨٨/١٠). وعـن أيب هريـرة -ريض اهللا عنـه- قـال: أُيت النبـي ملسو هيلع هللا ىلص برجـل قـد رشب 
قـال: (ارضبـوه) قـال أبـو هريـرة: فمنـا الضـارب بيـده، والضـارب بنعلـه، والضـارب بثوبـه، فلام 
انـرصف قـال بعـض القوم: أخـزاك اهللا، قـال: (ال تقولوا هـذا، ال تعينوا عليـه الشـيطان) (البخاري 
(٥٧/١٢). بـل جـاء النهـي عـن سـب األمـوات، فعـن عائشـة ريض اهللا عنهـا قالـت: قال رسـول 
مـوا) (رواه البخاري (٢٠٦/٣). والسـب  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (ال تسـبوا األمـوات، فإهنـم قـد أفضوا إىل مـا قدّ
ممـا يـؤدي إىل املسـاس بكرامـة األشـخاص واإلرضار بسـمعتهم، وقد جـاء يف الفقرة (٤) مـن املادة 
التاسـعة مـن النظـام: أال تـؤدي إىل املسـاس بكرامـة األشـخاص وحرياهتـم، أو إىل ابتزازهـم أو إىل 
اإلرضار بسـمعتهم، أو أسـامئهم التجارية. كام أن السـب ممـا خيدش اآلداب العامـة وينايف األخالق. 

وقد جـاء يف املـادة (١٨):
جتـاز املطبوعـات اخلارجيـة، إذا خلـت مـن كل مـا يـيسء إىل اإلسـالم أو نظـام احلكـم، أو يرض 

باملصلحـة العليـا للدولـة، أو خيـدش اآلداب العامـة وينـايف األخالق.
الفرع الثالث: أنواع الســب:
املسألة األوىل: الذات اإلهلية:

سـب اهللا تعـاىل إمـا أن يقـع مـن مسـلم فإنـه يكون كافـراً حـالل الدم.وال خـالف يف ذلـك وإنام 
. اخلـالف فقـط يف اسـتتابته. وكذلـك ال خالف يف كفـره سـواء كان مازحـاً أو جاداً أو مسـتهزئاً

نْتُمْ  ـولِهِ كُ سُ رَ اتِهِ وَ آيَ اهللاَِّ وَ لْ أَبـِ ـبُ قُ لْعَ نَ وضُ وَ ا نَخُ نـَّ امَ كُ ـنَّ إِنَّ ولُ يَقُ مْ لَ تَهُ ـأَلْ ئِنْ سَ لَ قـال اهللا تعـاىل: ﴿وَ
 .﴾ مْ نِكُ ـدَ إِيامَ عْ مْ بَ تُ رْ فَ دْ كَ وا قَ رُ تَـذِ عْ ئُونَ * ال تَ زِ ـتَهْ تَسْ

املسألة الثانية: سب الدين:
 . اتفق الفقهاء عىل أن من سب ملة اإلسالم أو دين املسلمني   يكون كافراً
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دَ  عْ مْ بَ تُ رْ فَ ـدْ كَ وا قَ رُ تَذِ عْ * ال تَ ئُونَ زِ ـتَهْ نْتُـمْ تَسْ ـولِهِ كُ سُ رَ اتِهِ وَ آيَ لْ أَبِاهللاَِّ وَ واسـتدلوا بقولـه تعـاىل: ﴿قُ
ـمْ ﴾ والسـب من االسـتهزاء. واختلفـوا يف توبته، والصحيـح أن له توبة لعمـوم قوله تعاىل: ﴿ نِكُ إِيامَ

ـاءُ ﴾.  لِكَ ملَِنْ يَشَ ونَ ذَ ا دُ رُ مَ فِ غْ يَ هِ وَ كَ بـِ َ ـرُ أَنْ يُـرشْ فِ غْ إِنَّ اهللاََّ ال يَ
املسألة الثالثة: سب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 

حكم ساب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه مرتد بال خالف. 
املسألة الرابعة: سب الصحابة وأمهات املؤمنني:

ال خـالف بـني العلـامء يف أنـه حيـرم سـب الصحابـة رضـوان اهللا عليهـم لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص:  (ال تسـبوا 
أصحـايب فلـو أن أحدكـم أنفـق مثـل أحد ذهبـاً ما بلغ مـد أحدهـم وال نصيفـه) (أخرجـه البخاري 
يف كتـاب فضائـل أصحـاب النبي برقـم ٥، ومسـلم يف فضائل الصحابـة برقـم ٢٢١) فذهب مجهور 

العلـامء إىل أنه فاسـق. 
ب  وأمـا أمهـات املؤمنـني: فقـد اتفـق الفقهـاء عـىل أن مـن قـذف عائشـة ريض اهللا عنها فقـد كذّ

رصيـح القـرآن الـذي نـزل بحقها وهـو وبذلـك كافر.
وهل تعترب مثلها سائر زوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص وريض اهللا عنهن؟

بِيثِنيَ  َبِيثَـاتُ لِلْخَ اختـار شـيخ اإلسـالم: «إهنن مثلهـا يف ذلك واسـتدل لذلـك بقولـه تعـاىل ﴿اخلْ
.﴾ يِّبَاتِ يِّبُـونَ لِلطَّ الطَّ نيَ وَ يِّبـِ يِّبَـاتُ لِلطَّ الطَّ بِيثَـاتِ وَ َبِيثُـونَ لِلْخَ اخلْ وَ

املسألة اخلامسة: سب أهل العلم ومن يف حكمهم:
جـاء يف األثـر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: (أقيلـوا ذوي اهليئات عثراهتم إال يف احلدود) (أبـو داود (١٨١/٦)، 

وصححـه األلباين يف صحيح اجلامـع (٣٨٢/١) برقم ١١٩٦). 
املسألة السادسة: سبُّ والة األمر:

جـاء عـن أنـس قـال: هنانـا كرباؤنـا مـن أصحـاب رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال: ال تسـبوا أمراءكـم وال 
تغشـوهم وال تبغضوهـم، واتقـوا اهللا واصربوا فـإن األمر قريـب (أخرجه األلباين يف السـنة البن أيب 

عاصـم وصححه برقـم ٤٧٤) 
وفيه داللة رصحية عىل النهي عن سب األمراء، والنهي إذا جترد من القرائن فهو للتحريم.

املسألة السابعة: سبُّ املوظف العام:
سـبه منهـي عنـه لعمـوم األدلـة الرشعيـة السـابقة التـي تنهـي عـن السـب، وعمـوم النصـوص 

النظاميـة التـي هنـت عـن املـس بكرامـة األشـخاص واإلرضار بسـمعتهم.
إال إنـه يـزاد يف تعزيـر السـاب إذا كان سـب املوظـف العام أثنـاء أداء مهمتـه أو يف مـكان عمله. 



ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد الثاين

٤٠٦

وذلـك ألنـه مكلـف مـن ويل األمر هبـذا العمـل للصالح العـام. فيحـدث من اخللـل بسـبه أكثر من 
اخللـل بسـب األشـخاص العاديني.

املسألة الثامنة: سبُّ الشخصية االعتبارية:
ال ريـب أن سـب مؤسسـات الدولـة ووزارهتـا وإداراهتـا املختلفة هو ممـا هنانا اهللا - عـز وجل - 
عنـه يقـول رسـوله الكريم ملسو هيلع هللا ىلص: (ليس املؤمـن بالطعان وال اللعـان وال الفاحش وال البـذيء) (أمحد، 
احلاكـم عـن ابـن مسـعود وصححـه األلبـاين يف صحيـح اجلامـع (٨٩/٥) برقـم ٥٢٥٧). وعن أيب 
هريـرة -ريض اهللا عنـه- قال: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (من حسـن إسـالم املـرء تركه ما ال يعنيـه) (رواه 

أبـو داود والرتمـذي وصححه ابـن رجب). 
املسألة التاسعة: سب املواطن:

واألدلـة التـي دلـت عـىل حتريـم التطـاول يف عرض املسـلم: (كل املسـلم عىل املسـلم حـرام دمه 
ومالـه وعرضـه) (أخرجـه الطرباين من حديـث حذيفة ويف سـنده ضعف). فإن نرش يف صحيفة سـباً 

التظلُّم.  فعليـه  ألحد 
وعمـوم النصـوص النظاميـة التي هنت عـن املسـاس بكرامة األشـخاص أو اإلرضار بسـمعتهم 

أيضـاً، تنهـى بشـكل أسـايس عن سـب املواطن. كام جـاء يف املـادة (٩) الفقـرة (٤): 
أال تؤدي إىل املساس بكرامة األشخاص وحرياهتم، أو إىل ابتزازهم، أو إىل اإلرضار بسمعتهم.

املطلب الرابع
نرش ما خيل باآلداب الرشعية 

الفرع األول: الصور الفاضحة:
املقصـــــــــود بالصـور الفاضحـة: التي تنايف القيـم الدينيـة واألخالقية املرعيـة يف اململكة ... 
وقـد اعتـد املنظـم أن نرش صـورٍ فاضحة انتهـاك لـآلداب الرشعية وهـو جريمة يعاقـب عليها فنص 
يف املـادة (١٨): جتـاز املطبوعـات اخلارجيـة، إذا خلـت من كل ما يـيسء إىل اإلسـالم أو نظام احلكم 

أو يـرض باملصلحـة العليا للدولـة، أو خيـدش اآلداب العامة وينـايف األخالق. 
ونشـــر الصور الفاضحة مما ييسء إىل اإلسالم وخيدش اآلداب العامة وينايف األخالق. 

كـام جـاء يف املـادة (٧٣) الفقـرة (ط): ال جيـوز نـرش كل مـا مـن شـأنه التحريـض عـىل ارتـكاب 
اجلرائـم أو إثـارة النعـرات أو البغضـاء أو إشـاعة الفاحشـة أو بـث روح الشـقاق بني أفـراد املجتمع 

وممـا يسـاعد عىل إشـاعة الفاحشـة نـرش الصـور الفاضحة.
كام جاء يف املادة (٨٧): من أهداف الصحافة: 
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أ - الدعوة إىل الدين احلنيف ومكارم األخالق ...
وممـا يعـارض مـكارم األخـالق نرش الصـور الفاضحة للنسـاء أو للرجـال عىل حد سـواء ملا فيها 

مـن إشـاعة الفجـور والتهتك بـني الناس. كام يمكن االسـتفادة مـن املـادة (٣٨) الفقرة (ب):
ب- جيب مراعاة عدم تظهري أي صور منافية للقيم الدينية واألخالقية املرعية يف اململكة.

وقـال النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: (مـن دعـا إىل هـد كان له مـن األجر مثـل أجور مـن تبعه ال ينقـص ذلك من 
أجورهـم شـيئاً، ومـن دعـا إىل ضاللـة كان عليـه مـن اإلثـم مثـل آثام مـن تبعـه ال ينقـص ذلك من 

) (أخرجه مسـلم يف كتـاب العلـم برقم ١٥).  آثامهـم شـيئاً
الفرع الثاين: الكالم غري الالئق: 

الكالم غري الالئق: كل لفظ ينايف اآلداب الرشعية واألعراف املرعية.
كاأللفـاظ املسـتهجنة واملسـتقذرة والتـي ال ينطـق هبـا إال سـفلة النـاس وطغامهـم. وكاأللفـاظ 

البذيئـة التـي ينـأ املؤمـن أن يتلفـظ هبـا يف جمالسـه وبـني إخوانه.
قـال الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص: (ليس املؤمـن بالطعـان وال اللعان وال الفاحـش وال البذيء) (أمحـد، احلاكم 

عـن ابن مسـعود وصححه األلبـاين يف صحيـح اجلامع (٨٩/٥) برقـم ٥٢٥٧). 
فـدل عـىل نفـي كـامل اإليـامن عـن البـذيء وإن بقـي معه أصـل اإليـامن فدل عـىل أنه كبـرية من 

الكبائـر حسـب تعريـف بعـض الفقهـاء وكام ذكـر سـابقاً يف املـادة (٨) مـن النظام: 
حرية التعبري عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النرش يف نطاق األحكام الرشعية والنظامية.

وال ريب أن الكالم غري الالئق خارج عن نطاق األحكام الرشعية.
كام جاء يف املادة (١٨): جتاز املطبوعات اخلارجية إذا خلت من كل ما ييسء لإلسالم.

وكتابـة كالم غـري الئـق يف صحيفـة أو جملة هو مما ال شـك فيه مما ييسء لإلسـالم وخيدش اآلداب 
العامـة وينايف األخالق. 

وممـا يمكـن أن يسـتدل بـه نظامـاً عـىل املنع مـن اسـتخدام العبـارات والـكالم غري الالئـق، قول 
املنظـم يف الالئحـة املـادة (٧٤) فقـرة (ج) عـدم اسـتخدام عبـارات نابيـة أو مبتذلـة كسـمة متييـز 

اإلعالن.
الفرع الثالث: االعرتاف بام يشني عىل النفس: 

عندمـا يقـوم إنسـان مـا بنـرش مـا اقرتفـه مـن جرائـم وآثـام لغـري مصلحـة رشعيـة. فهـذه تعترب 
جريمـة تدخـل يف نطـاق الـيسء مـن القـول الـذي هنـى اهللا عـن اجلهر بـه، فقد قـال اهللا تعـاىل: ﴿ال 

ل﴾.  وْ قَ ـنَ الْ ـوءِ مِ ـرَ بِالسُّ َهْ ِـبُّ اهللاَُّ اجلْ حيُ
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وقد جاء يف املادة (٧٣)  الفقرة (ط): من الالئحة:
ال جيـوز نـرش كل مـا من شـأنه التحريـض عـىل ارتـكاب اجلرائـم أو إثـارة النعـرات أو البغضاء 

أوإشـاعة الفاحشـة أو بـث روح الشـقاق بـني أفـراد املجتمع. 
املطلب اخلامس

إفشاء أرسار الدولة
الفـرع األول: معنـى إفشـاء أرسار الدولـة يف الفقه والنظام: الـرس: «ما يفيض به اإلنسـان إىل آخر 
مسـتكتامً إيـاه مـن قبـل أو مـن بعـد» ويشـمل مـا حفت بـه قرائـن دالة عـىل طلـب الكتـامن إذا كان 
العـرف يقـيض بكتامنه، كام يشـمل خصوصيـات اإلنسـان وعيوبه التي يكـره أن يطلع عليهـا الناس. 
وهـذا معنـى الـرس يف الفقـه. أمـا معنـاه يف النظـام. فقيـل: الـرس: كل خرب جيـب أن يظـل يف طي 

الكتـامن عـن كل األشـخاص إال بالنسـبة ألشـخاص تتوافـر فيهـم صفـات معينة.
الفرع الثاين: النصوص املجرمة إلفشاء أرسار الدولة يف الفقه والنظام:

. فمن تلك النصوص: جاءت نصوص رشعية حترم كشف الرس سواء كان خاصاً أو عاماً
قولـه ملسو هيلع هللا ىلص: (إذا حـدث الرجـل باحلديـث ثم التفـت فهي أمانـة) (أخرجـه أبـو داود (٥٦٦/٢)، 
وأمحـد (٣٢٤/٣). فـدل عـىل أن حديـث الرجـل للرجـل يعتـرب مـن قبيـل األمانـات التـي جيـب 
حفظهـا وحيـرم كشـفها. وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: (إن مـن أعظـم األمانـة عند اهللا يـوم القيامـة الرجـل يفيض إىل 

امرأتـه وتفـيض إليـه ثـم ينـرش رسها) (مسـلم كتـاب الطـالق برقـم ١٤). 
وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: (أد األمانـة إىل مـن ائتمنك، وال ختن من خانـك) (صحيح اجلامع وعـزاه إىل أيب داود 

والرتمـذي واحلاكـم. انظر صحيح اجلامـع(١٢٧/١) برقم ٢٣٨)
وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: (يـا معـرش مـن آمـن بلسـانه ومل يدخـل اإليـامن قلبـه ال تغتابـوا املسـلمني وال تتبعوا 
عوراهتـم فإنـه مـن اتبـع عوراهتم يتبـع اهللا عورته ومن يتبـع اهللا عورتـه يفضحه يف بيتـه) (أخرجه أبو 

داود(٩٢٣/٣)، أمحـد (٤٢١/٤، ٤٢٤). صحيـح اجلامـع (٣٠٨/٦) برقـم٧٨٦١). 
وأمـا النصـوص النظاميـة التـي جـاءت يف جتريـم إفشـاء أرسار الدولـة فقـد جـاء يف املـادة (٩) 
الفقـرة (٢) مـن النظـام: أال تفيض ﴾إجـازة املطبوعـة﴿ إىل ما خيل بأمن البـالد أونظامهـا العام أو ما 

خيـدم مصالـح أجنبيـة تتعارض مـع املصلحـة الوطنية.
كام جاء يف املادة (١٨) من النظام:

جتـاز املطبوعـات اخلارجيـة، إذا خلـت مـن كل مـا يـيسء إىل اإلسـالم أو نظـام احلكـم أويـرض 
باملصلحـة العليـا للدولـة أو خيـدش اآلداب العامـة وينـايف األخـالق. 
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ومما يرض باملصلحة العليا للدولة رضراً فاحشاً هو إفشاء أرسارها التي تتكتم عليها.
وجـاء يف الالئحـة التنفيذيـة لنظام املطبوعات والنرش يف فصل املسـائل املحظـور نرشها وتداوهلا: 
يف املـادة (٧٣) الفقـرة (ب) ال جيـوز نرش ونسـخ كل ما من شـأنه تعريف ســـــالمة الدولـــــــــة 
أو أمنهـا الداخـيل أو اخلارجـي للخطـر، واألخبـار العسـكرية واالتصـاالت الرسيـة مـا مل تـرصح 

بنشـــــــــرها اجلهات املختصـة ذات العالقة.
وكشف األرسار وإفشاؤها هو مما يعرض سالمة الدولة وأمنها الداخيل واخلارجي للخطر. 

املطلب السادس
التحـريــض  

الفرع األول: معناه يف الفقه والنظام:
التحــريض: التحضيض. ومل أجد له معنى يف الفقه، لكن يمكن أن يقال يف معناه:

التحريض: حث املخاطب عىل خمالفة األحكام الرشعية.
وأمـا معنـاه يف القوانني:فقيـل: خلـق فكـرة اجلريمـة لـد شـخص ثـم تدعيـم هذه الفكـرة كي 

تتحـول إىل تصميمـه عـىل ارتـكاب اجلريمة.
كـام يمكـن أن تعـرف التحريـض نظامـاً بـأن نقـول: التحريـض: حـثَّ املخاطـب عـىل خمالفـة 

والنظاميـة.  الرشعيـة  األحـكام 
الفرع الثاين: التحريض عىل قلب نظام احلكم:

عـن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أنـه قـال: (مـن أطاعني، فقـد أطـاع اهللا، ومـن عصاين فقـد عـىص اهللا، ومن يطع 
األمـري، فقـد أطاعنـي، ومـن يعـيص األمري فقـد عصـاين) (متفق عليـه البخـاري (٧١٣٧) ومسـلم 

.(١٨٣٥)
وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: (إذا بويع خلليفتني، فاقتلوا اآلخر منهام) (مسلم (١٨٥٣). 

وهـذا مـن حـرص الرشيعـة عـىل اسـتتاب األمـن، ومن حيـرض عـىل قلب نظـام احلكـم ملحق 
. ا هبذ

وقـد جـاء يف املـادة (٩) مـن النظـام الفقـرة (٢): أال تفـيض إىل مـا خيـل بأمـن البـالد، أونظامهـا 
العـام، أو مـا خيـدم مصالـح أجنبيـة تتعـارض مـع املصلحـة الوطنية.

والتحريـض عـىل قلـب نظـام احلكـم ممـا خيـل بأمـن البـالد وال شـك يف ذلـك ويعـرض نظامها 
العـام للـرضر. وخيـدم بالتـايل املصالـح األجنبية.

الفـرع الثالث: التحريض عىل عدم االنصياع لألنظمــــــة: الدعــــــــوة إىل املظاهـــــــرات 
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اإلرضاب: االعتصام -   -
املظاهرات: خروج طائفة من الناس للتعبري عن رأهيم يف قضية معينة.

وغالبـاً مـا حتمـل الفتات؛ ويكـون لكل مظاهـرة منظمون يسـعون لتحقيـق هدفهم مـن ورائها، 
ومما ال شـك فيـه حرمتهـا لوجود مفاسـد كثرية لعـل منها:

عامة املظاهرات يصاحبها فوىض وإتالف لألموال العامة.. ١
تعطيل السري يف الطرق التي تتواجد فيها املظاهرة.. ٢
تعطيل أعامل كثري من الناس نتيجة لذلك.. ٣
ما حيصل يف كثري منها من االختالط املنهي عنه.. ٤
االعتداء عىل األموال اخلاصة للناس.. ٥

وأيضـاً هـو يف رأي مـن جييـزه مـن أسـاليب تغيـري املنكـر أو النصح وكالمهـا أمـران رشعييان ال 
جيـوز االبتـداع فيهام.

وأمـا اإلرضاب: فهـو امتنـاع طائفـة من النـاس عن العمـل يف وظائفهم طلبـاً لزيـادة يف رواتبهم 
.أو مصلحـة أخر

فـإذا تبـني ذلـك فـإن التحريـض عـىل فعـل جريمة هـو أمـر حمـرم رشعـاً ونظاماً هـو بحـد ذاته 
جريمـة جيـب أن يعاقـب عليها.

جـاء يف النظـام يف املـادة (٩) الفقـرة (٢): أال تفـيض إىل ما خيـل بأمن البـالد أو نظامهـا العام، أو 
مـا خيدم مصالـح أجنبيـة تتعارض مـع املصلحـة الوطنية.

واملظاهرات واالعتصام واإلرضاب من أكرب األسباب التي ختل بأمن البالد ونظامها العام. 
وجاء يف الفقرة (٥) من نفس املادة: أال تؤدي إىل جتييز اإلجرام واحلث عليه.

والدعـوة إىل عـدم االنصيـاع لألنظمـة هـو جتييـز لإلجـرام وحـث عليـه وذلـك إن األنظمـة مل 
توضـع إال للحاميـة مـن اإلجـرام. 

كـام جـاء يف املـادة (١٨): «جتـاز املطبوعـات اخلارجية، إذا خلت مـن كل ما ييسء إىل اإلسـالم أو 
نظـام احلكم أو يـرض باملصلحة العليـا للدولة...».

والدعـوة إىل عـدم االنصيـاع لألنظمة ممـا ييسء إىل نظـام احلكم قطعـاً ويرضب باملصلحـة العليا 
للدولة. 

وجـاء يف الالئحـة التنفيذيـة للنظـام: املـادة (٧٣) فقـرة (ط):»ال جيـوز نـرش كل مـا مـن شـأنه 
التحريـض عـىل ارتـكاب اجلرائـم أو إقامـة النعـرات...». 
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املطلب السابع
بث أفكار هدامة

الفرع: املقصود به فقهاً ونظاماً  
املقصود باألفكار اهلدامة: 

كل مـا يتعـارض مـع اإلسـالم مـن عقائـد ونحـل. وسـميت هدامـة: ألن أصحاهبا أتـوا هبا من 
أجـل هـدم الدين اإلسـالمي.

م نـرش األفـكار اهلدامـة املخالفـة للرشيعـة الغـراء متوافـرة يف  والنصـوص الرشعيـة التـي جتـرِّ
الكتـاب والسـنة. وأمـا النصـوص النظاميـة: فقد نصت املـادة (٣) من نظـام املطبوعات عـىل ما ييل:

«يكـون مـن أهـداف املطبوعات والنرش الدعـوة إىل الديـن احلنيف ومكارم األخالق، واإلرشـاد 
إىل كل مـا فيـه اخلري والصـالح. ونرش الثقافـة واملعرفة». 

ضـالالت  مـن  حتويـه  ومـا  اهلدامـة  األفـكار  هـي  احلنيـف  الديـن  هـدم  وسـائل  أعظـم  ومـن 
وخزعبـالت تناقـض مبـدأ الدعـوة إىل الدين احلنيف.كـام جاء يف املـادة (٨) من نفس النظـام: الفقرة 

 :(١)
يراعى عند إجازة املطبوعة ما ييل:١-أال ختالف أحكام الرشيعة اإلسالمية.

وجـاء يف املـادة (١٨):»جتـاز املطبوعـات اخلارجيـة، إذا خلـت مـن كل مـا ييسء إىل اإلسـالم أو 
نظـام احلكـم ...». واألفـكار اهلدامـة بشـتى أنواعهـا هـي مما يـيسء إىل اإلسـالم احلنيف. 

املطلب الثامن
االبتـزاز

: الفرع األول: معناه فقهاً ونظاماً
يز: غلبـه. وبزه: سـلبه،  ، وبزّ االبتـزاز لغـة: االسـتالب؛ ابتـزه أي سـلبه. وبـز قرينـه بـزاً وبـزةٌ

» أي: مـن غلب أخـذ السـلب. وبـزّ الـيشء: نزعه وأخـذه بجفـاء وقهر. ومنـه املثـل: «مـن عـزّ بـزّ
وأمـا معنـاه يف الفقـه: »أخـذُ مقابـلٍ معنـوي أو مـادي نظـري االمتنـاع عن نـرش ما يرض شـخصاً 
». ويمكـن أن يعـربَّ عنـه بـاآليت: االبتـزاز: قيـام صحفـي بأخـذ مقابـل مـا نظـري  معنويـاً أو طبيعيـاً

االمتنـاع عـن نـرش مـا يـرض شـخصاً ما. 
 : مة له فقهاً ونظاماً الفرع الثاين: النصوص املجرِّ

...﴾ وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: (إن دماءكـم وأموالكـم  لِ بَاطـِ ـمْ بِالْ يْنَكُ ـمْ بَ كُ الَ وَ لُـوا أَمْ أْكُ ال تَ قـال اهللا تعـاىل: ﴿وَ
وأعراضكـم حـرام عليكـم كحرمة يومكم هذا، يف شـهركم هـذا، يف بلدكم هذا) (أخرجـه البخاري 
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كتـاب العلم ٣٧، مسـلم كتاب احلـج ١٤٧). 
وعـن أنـس -ريض اهللا عنـه- قـال: قـال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (ال حيل مال امـرئ مسـلم إال بطيبة من 

نفسـه) (أبـو داود والدارقطني وحسـنه األلباين صحيـح اجلامـع (٢٢٥/٦)  برقم ٧٥٣٩). 
وقد جاء يف نص النظام املادة (٩): الفقرة (٤):

اإلرضار  إىل  أو  ابتزازهـم،  إىل  أو  وحرياهتـم،  األشـخاص  بكرامـة  املسـاس  إىل  تـؤدي  أال   -٤
بسـمعتهم أو أسـامئهم التجارية.وهـذا نـص رصيـح يف املنـع مـن االبتـزاز. 

املطلب التاسع
اإلهانــة

: الفرع األول: معنى اإلهانة فقهاً ونظاماً
نـه واسـتهان بـه وهتـاون بـه: اسـتخف بـه، واالسـم اهلـوان  اهلـوان:  نقيـض العـز، وأهانـه وهوّ
واملهانـة (...) واإلهانـة: االسـتخفاف بالـيشء واالسـتحقار. وال خيـرج معناها يف الفقه عـن معناها 

للغوي. ا
وأما يف النظام:»كل فعل أو قول أو إشارة يؤخذ من ظاهرها االحتقار واالستخفاف».

وقيـل: «لفـظ يشـمل كل قـول أو فعل تعـارف الناس عـىل أن حدوثـه يعنـي ازدراء املجني عليه 
واحلـط مـن شـأنه أو كرامته يف أعـني الناس».

الفرع الثاين: إهانة مسئول وطني: 
جاءت الرشيعة تبني حرمة احتقار الناس واالستخفاف هبم. 

ـاءٌ  ال نِسَ مْ وَ نْهُ اً مِ ـريْ ونُوا خَ كُ ـى أَنْ يَ سَ مٍ عَ وْ ـنْ قَ مٌ مِ وْ رْ قَ ـخَ نُوا ال يَسْ يـنَ آمَ ذِ َا الَّ ـا أَهيُّ قـال تعـاىل: ﴿يَ
ابِ ...﴾.  قَ وا بِاألَلْ نَابَـزُ ال تَ مْ وَ ـكُ سَ وا أَنْفُ زُ لْمِ ال تَ ـنَّ وَ نْهُ اً مِ ـريْ نَّ خَ كُ ـى أَنْ يَ سَ ـاءٍ عَ نْ نِسَ مِ

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: (بحسب امريء من الرش أن حيقر أخاه املسلم) (رواه مسلم برقم (٢٥٦٤).
. وال ريب أن اإلهانة مما حيتقر به املسلم سواء كان مسئوالً وطنياً أو رجالً عادياً

وممـا جـاء يف النظام يف املادة (٩) الفقرة (٤): أال تؤدي إىل املسـاس بكرامة األشـخاص وحرياهتم 
أو إىل ابتزازهـم، أو إىل اإلرضار بسـمعتهم أو أسـامئهم التجاريـة. وإهانـة املسـئول الوطنـي هـو ممـا 

يمـس كرامته ويرض بسـمعته. 
وجاء يف الالئحة التنفيذية: املادة (٧٣) الفقرة (أ):

«ال جيـوز نـرش ونسـخ كل ما يتعـارض مع أحـكام الرشيعة اإلسـالمية، أو النيل من النظـام العام 
أو نظـام احلكـم تلميحـاً أو ترصحيـاً بالكلمـة أو بالصـورة» وإهانة املسـئول الوطني هو ممـا يتعارض 
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مـع أحـكام الـرشع اإلسـالمي وفيـه نيل من النظـام العـام ألنه جزء منـه وممثـل طبيعي له.
الفرع الثالث: إهانة مسئول أجنبي: 

القاعـدة الرشعيـة العظيمـة التـي بنيـت عليهـا أحـكام الرشيعـة: أن الرشيعـة جـاءت لتحصيـل 
احـرتام املسـئولني  الصحفيـني  واجبـاً عـىل  وتقليلها.هلـذا كان  املفاسـد  ودفـع  وتكثريهـا  املصالـح 

األجانـب واالمتنـاع عـن نـرش مـا يـؤدي إىل االسـتخفاف هبـم واحتقارهـم. 
ومما جاء يف النظام مما يمكن أن يفهم منه املنع من إهانة املسئولني األجانب:

مـا جـاء يف املـادة (٩) الفقـرة (٢): أال يفيض إىل ما خيـل بأمن البـالد أو نظامها العـام، أو ما خيدم 
مصالـح أجنبيـة تتعـارض مـع املصلحـة الوطنيـة. وإهانـة املسـئولني األجانب ممـا خيل بأمـن البالد 
خاصـة وإن كانـت الدولـة حتتاج يف اقتصادهـا وأمنها إىل الدولـة التي يتبعها أولئك املسـئولون الذين 

وقعـت يف حقهم جريمـة اإلهانة. 
املطلب العارش

قبول الرشوة
: الفرع األول: معنى الرشوة لغةً وفقهاً ونظاماً

الرشـوة لغـة من الرشـاء وهـو احلبل ومـن تعريفاهتا التـي عرفت هبـا: قيل هي: مـا يعطى برشط 
 . اإلعانـة. وقيل: مـا يدفع بعـد الطلب خالفـاً للهدية فهي تـأيت ابتداءاً

وقيل: ما يعطى إلبطال حق أو إلحقاق باطل.
ومن أمجع التعاريف: ما يعطيه الشخص احلاكم أو غريه ليحكم له أو ليحمله عىل ما يريد. 

 : مة للرشوة فقهاً ونظاماً الفرع الثاين: النصوص املجرِّ
نْ  يقاً مِ رِ لُـوا فَ امِ لِتَأْكُ كَّ ـُ َـا إِىلَ احلْ ـوا هبِ لُ تُدْ لِ وَ بَاطـِ ـمْ بِالْ يْنَكُ ـمْ بَ كُ الَ وَ لُـوا أَمْ أْكُ ال تَ قـال اهللا تعـاىل: ﴿وَ

 .﴾ النَّاسِ  الِ  ـوَ أَمْ
وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: (لعـن اهللا الـرايش واملرتـيش والرائـش) (أخرجـه الرتمـذي كتـاب األحـكام، وأمحد 

واحلاكـم صحيـح اجلامـع (١٩/٥) برقـم ٤٩٦٩). 
وأمـــــــا يف النظـام فقـد نـص يف بعـض األنظمـــــة عـىل جتـــــريم الرشـــــوة وفاعلهـا 

وقـــــابلها. 
وأما يف نظام املطبوعات فقد جاء يف املادة (٣٠): 

حيظـر عـىل الصحـف وعـىل العاملني هبـا قبـول أي منفعة، مـن هبـات أو إعانـات أو غريها، من 
جهـات داخليـة أو خارجيـة؛ إال بعد موافقـة الوزارة.
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املطلب احلادي عرش
االمتناع عن نرش الردود والتعقيبات

التمهيد:
جاء يف املادة (٨٨) من الالئحة: 

فيـام عـدا مـا يصدر به حكـم قضائي أو قـرار من اللجنـة ملزم بالنـرش، فإن حق الـرد والتصحيح 
مكفـول لكل صاحب شـأن سـواء كان شـخصاً طبيعيـاً أو اعتبارياً وذلـك بناءً عىل طلـب منه أو من 

يمثله رشعـاً أو نظامـاً أو من ورثته.
مة له:  املبحث: النصوص املجرِّ

وقـد عنـي املنظـم السـعودي يف هـذه املسـألة فجـاء يف املـادة (٣٥): عـىل كل صحيفة نسـبت إىل 
الغـري ترصحيـاً غـري صحيـح، أو  نرشت خـرباً خاطئـاً أن تصحح ذلـك بنرشه جمانـاً، بنـاءً عىل طلب 
صاحـب الشـأن، يف أول عـدد يصـدر بعد طلـب التصحيـح، ويكون ذلـك يف املكان الذي سـبق أن 

نـرش اخلـرب أو الترصيـح فيـه، أو يف مـكان بارز منهـا، وملـن أصابه رضر مـن املطالبـة بالتعويض. 
وقد وضعت ضوابط حلق الرد يف النظام هي كاآليت:

فيـام عـدا مـا يصدر به حكـم قضائي أو قـرار من اللجنـة ملزم بالنـرش، فإن حق الـرد والتصحيح 
مكفـول لـكل صاحـب شـأن سـواء كان شـخصاً طبيعيـاً أو اعتباريـاً وذلـك بنـاءً عـىل طلبـه أو من 
يمثلـه رشعـاً أو نظامـاً أو مـن ورثتـه، إذا تضمـن النـرش ما يتعلـق هبؤالء األشـخاص ذاهتـم وذلك 

كـام ييل: 
كل مـا ينـرش يف إحـد الصحف وترد فيه إشـارة أو يقصد به شـخص عادي أو اعتبـاري، يكون 
هلـذا الشـخص أو اجلهـة حـق الـرد أو التصحيـح إذا كان لـه مصلحـة مرشوعـة ماديـة أو معنوية أو  

اتقـاء رضر يدفعـه للرد. 
جيـب عـىل رئيـس التحرير أو من يقـوم مقامه نـرش التصحيح أو   الـرد بذات احلـــــــــــــرف 

وبنفـس اللغـة ونفس الصفحـة وبدون مقابل وبشـكل يفـي بالغرض. 
يشـرتط أن يصـل الـرد أو التصحيـح خـالل ثالثـة أشـهر عـىل األكثـر مـن تاريخ نـرش املوضوع 

املـراد تصحيحـه أو الـرد عليه.
يعتـرب الـرد أو التصحيـح حقـاً عامـاً لألفـراد أو اجلهـات العامـة أو األهليـة أو اجلامعـات املهنية 
أو ذات املصالـح املشـرتكة متـى توفـرت املصلحـة املرشوعـة ألي منهـم، ويكـون الرد من املسـؤول 

األول أو مـن يقـوم مقامـه أو أحـد أفـراد اجلامعة معـرباً عنها.
عـىل رئيـس التحريـر أو مـن يقـوم مقامـه نـرش التصحيـح أو الـرد خـالل سـبعة أيام مـن تاريخ 
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اسـتالمه إذا كانـت صحيفـة يوميـة أو يف أول عـدد يصـدر منهـا بعـد االسـتالم.
فهذه الضوابط السابقة. مؤكدة هلذا احلق ومنظمة له.

جـاء يف املـادة (٨٩): لصاحبا لشـأن التظلـم للوزارة إذا رفـض رئيس التحرير أو مـن يقوم مقامه 
نـرش التصحيح أو الرد ألي سـبب من األسـباب. 

املطلب الثاين عرش
البالغ الكاذب 

 : الفرع األول: معناه فقهاً ونظاماً
أخـرب عـن الـيشء بخالف مـا هو عليـه يف الواقـع. وكذب عليـه: أخرب عنه بـام مل يكن فيـه. وهذا 

هـو معنـاه يف الفقـه. ويف النظام:البـالغ الكاذب: «إخبـار بأمر كاذب مع سـوء القصد». 
، وال جمال للخطأ فيه. وتتم هذه اجلريمة أن حيصل النرش يف أمر مكذوب حتامً

مة له:  الفرع الثاين: النصوص املجرِّ
الكذب من األمور املشينة التي تفسد حياة الناس العامة واخلاصة. 

وهو من األمور املكروهة يف الطبع والعقل، ومستهجنة عند ذوي البصائر يف الرشائع كلها
هِ  يْ دَ لٍ إِال لَ ـوْ ـنْ قَ ظُ مِ لْفِ ـا يَ لْـمٌ ﴾ وقال تعـاىل: ﴿مَ هِ عِ يْـسَ لَكَ بـِ ـا لَ ـفُ مَ قْ ال تَ قـال اهللا تعـاىل: ﴿وَ
﴾. وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: (إن الصدق هيدي إىل الـرب، وإن الرب هيدي إىل اجلنـة، وإن الرجل ليصدق  تِيـدٌ قِيـبٌ عَ رَ
حتـى يكتـب عنـد اهللا صديقـاً، وإن الكـذب هيـدي إىل الفجـور، وإن الفجـور هيـدي إىل النـار وإن 
) (أخرجـه مسـلم يف كتاب الـرب رقم ١٠٤ مـن حديث  الرجـل ليكـذب حتـى يكتـب عند اهللا كذابـاً

ابن مسـعود) . 
وعـن ابـن عبـاس ريض اهللا عنهـام، عـن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قـال: (من حتلّـم بحلم مل يـره، كلـف أن يعقد 
بـني شـعريتني ولـن يفعـل...) (رواه البخـاري ٤٥/٨). وعـن ابـن عمـر ريض اهللا عنهـام قـال: قال 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: (أفـر الفـر أن يـري الرجـل عينيه ما مل تريـا) (رواه البخـاري كتاب التعبـري ٤٥/٨). 
ث كـذب ...)  ـدَّ الكـذب مـن آيـات وعالمات النفـاق، قـال ملسو هيلع هللا ىلص: (آيـة املنافق ثالثـة: إذا حدّ وعُ

(متفـق عليه البخـاري ٦٠٨/٤، ومسـلم ١٢٧٠). 
وممـا جـاء يف نظـام املطبوعـات ممـا يدخل حتتـه النهي عن الكـذب قول املنظـم يف املـادة (٩) فقرة 

:(٨)
«أن تلتـزم بالنقـد املوضوعـي البنـاء اهلـادف إىل املصلحـة العامـة، واملسـتند إىل وقائـع وشـواهد 

. « صحيحة
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كـام إن الكـذب كام سـبق هو خمالـف ألحـكام الرشيعة، وجـاء يف الفقـرة (١) من املادة السـابقة: 
أال ختالـف أحكام الرشيعة اإلسـالمية. 

املطلب الثالث عرش
تعـدي االختصاص

الفرع األول: معنى هذا اجلرم:
يمكن أن يعرب عن معنى تعدي االختصاص: 

تناول الصحيفة موضوعات خارج نطاق الغرض الذي أصدرت من أجله. 
مة له:  الفرع الثاين: النصوص املجرِّ

جاء يف املادة (٦) من نظام املطبوعات والنرش: 
للجهـات احلكوميـة، واملؤسسـات التعليميـة والبحثيـة، واجلمعيـات العلميـة واألنديـة األدبيـة 
والثقافيـة، واملؤسسـات الصحفيـة األهلية إصدار مطبوعـات غري دورية يف جمـال اختصاصها وحتت 

مسؤوليتها. 
فاشرتط أن تكون املطبوعة املراد إصدارها يف جمال االختصاص املستهدف من إنشائها. 

كذلك جاء يف املادة (٢٥) من النظام الفقرة (أ): 
١- النـرشات حمـدودة التـداول، ولغـري أغـراض البيـع، ممـا تصـدره اجلهـات األهليـة، عـىل أن 

تقتـرص هـذه النـرشات عـىل مـا خيـدم نشـاط اجلهـة التـي تصدرها.
فالبـد مـن أن تقتـرص تلـك النـرشات عـىل مـا خيـدم نشـاط اجلهـة التـي تصدرهـا وهـذا هـو 
االختصـاص، فال تتعـد اختصاص من يصدرهـا من جهات أهليـة، كاألندية األدبيـة والرشكات.

وجاء يف الالئحة التنفيذية لنظام املطبوعات املادة (٨٢): 
ب - ال جيـوز للصحـف واملجـالت التي تصدر خـارج نطاق املؤسسـات الصحفية سـواء كانت 
مـن قبـل اجلهـات احلكوميـة أو األهليـة أو األفـراد تنـاول موضوعات خـارج نطاق الغـرض الذي 

أصـدرت مـن أجلـه. وهـذا نص رصيح مـن املنظم عـىل جتريم هـذا الفعـل ال حيتمـل التأويل. 
املطلب الرابع عرش

اإلرجــاف
الفرع األول: معنى هذا اجلرم: 

 .« «الرجفان: االضطراب الشديد: وأرجف: خفق واضطرب اضطراباً شديداً
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واإلرجاف يستعمل عند الفقهاء يف التامس الفتنة وإشاعة الكذب والباطل».
ويمكـن تعريفـه بنـاءً عىل مـا سـبق:اإلرجاف: هو نرش ما يسـبب االضطـراب بني املسـلمني وما 

يثـري البلبلـة يف املجتمع اإلسـالمي عن طريـق الصحافة». 
مة له:  الفرع الثاين: النصوص املجرِّ

ينَةِ  ـونَ يفِ املَْدِ فُ جِ املُْرْ ضٌ وَ ـرَ ِمْ مَ لُوهبِ يـنَ يفِ قُ ذِ الَّ ـونَ وَ نْتَـهِ املُْنَافِقُ ْ يَ ئِنْ ملَ قـول اهللا - عـز وجـل -: ﴿لَ
تِيالً﴾. وقد  قْ تِّلُـوا تَ قُ وا وَ ـذُ وا أُخِ فُ قِ امَ ثُ نـَ ونِنيَ أَيْ لْعُ لِيـالً * مَ ـا إِال قَ ونَـكَ فِيهَ رُ َاوِ مْ ثُـمَّ ال جيُ ـِ كَ هبِ نـَّ يَ رِ نُغْ لَ

قـال ملسو هيلع هللا ىلص: (كفـى باملـرء كذبـاً أن حيدث بـكل ما سـمع) (رواه مسـلم ٦١٣/٢).
وجاء يف املادة (٩) من النظام: يراعى عند إجازة املطبوعة ما ييل:

أال تفـيض إىل مـا خيـل بأمـن البـالد، أو نظامهـا العـام، أو مـا خيـدم مصالـح أجنبية تتعـارض مع 
الوطنية. املصلحـة 

كام جاء يف املادة (٧٣) من الالئحة التنفيذية: 
أ- ال جيـوز نـرش ونسـخ كل مـا يتعـارض مـع أحـكام الرشيعـة اإلسـالمية أو النيـل مـن النظام 

لعام. ا
ب -  ال جيـوز نـرش ونسـخ كل ما من شـأنه تعريض سـالمة الدولة أو أمنها الداخـيل أو اخلارجي 

للخطر...
ج-  ال جيـوز نـرش مـا مـن شـأنه اإلرضار بالعملـة الوطنيـة، أو مـا يـؤدي إىل اإلرضار بسـمعة 

اململكـة االقتصاديـة، أو بلبلـة األفـكار عـن سـوق املـال أو الوضـع االقتصـادي للمملكـة.
املبحث الثالث: الركن املعنوي

الركـن املعنـوي هـو اجلانـب النفـيس للجريمة «غـري املحسـوس يف العـامل اخلارجـي» باعتبار أن 
الركـن املـادي هو اجلانـب املحسـوس املتمثـل يف النشـاط اإلجرامـي املرئي.

والقصـد اجلنائـي هـو انـرصاف اإلرادة نحـو حتقيـق الوضـع اإلجرامـي مـع العلـم واإلحاطـة 
بحقيقتـه، أي أن القصـد اجلنائـي البد أن يتوفر فيه عنـرصان: العنرص األول: نشـاط إرادي ينتهي إىل 
، والعنـرص الثـاين: العلـم أو اإلحاطـة بحقيقـة هذا الوضـع من حيـث الواقع  وضـع إجرامـي معـنيَّ

وماهيته. 
ومل يتطلـب النظـام يف اجلرائـم الصحفيـة سـو القصـد اجلنائـي العـام أي دون ختصيص عنرص 

العلـم واإلحاطـة لـد اجلـاين بباعـث معني يقـرتن بـه أو نتيجـة إجرامية حمـددة ينصـب عليها.
فـال يشـرتط إذن قصـداً خاصـاً يف اإلرضار مـا دام ذلـك اإلرضار واقعـاً مـن جمـرد النـرش يف 
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الصحـف.
ومل يسـتثن النظـام سـو جريمـة االبتـزاز التـي حتتـاج قصـداً خاصـاً وهـو االبتـزاز، فهنا جيب 

إثبـات القصـد اخلـاص بالوسـائل الرشعيـة والنظامية. 
الفصل الثاين

إثبات اجلريمة الصحفية
املبحث األول: إثبات اجلريمة الصحفية يف الفقه

.إثبات اجلريمة الصحفية يف الفقه يكون بام تثبت به باقي اجلرائم األخر
وإثبات اجلرائم عموماً يف الفقه يكون بام ييل:

اإلقرار.. ١
الشهادة.. ٢
القرائن القاطعة. . ٣
اليمني.. ٤

: إخبار عن ثبوت حق للغري عىل نفسه. وأما اإلقرار: فهو لغة: االعرتاف. واصطالحاً
ـمْ  لِكُ ـىلَ ذَ تُـمْ عَ ذْ أَخَ تُـمْ وَ رْ رَ ـالَ أَأَقْ ﴾ إىل قولـه: ﴿قَ يثَـاقَ النَّبِيِّـنيَ ـذَ اهللاَُّ مِ إِذْ أَخَ قـال اهللا تعـاىل: ﴿وَ
نَـا ﴾. ومـن السـنة: حديـث ماعـز -ريض اهللا عنه- حينـام أقر بالزنا ورمجه رسـول  رْ رَ ـوا أَقْ الُ ي قَ ِ إِرصْ
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وكذلـك املـرأة الغامديـة (رواه مسـلم (١٩٥/١١). وحديـث العسـيف: (واغد يـا أنيس إىل 
امـرأة هـذا فـإن اعرتفـت فارمجهـا) (متفـق عليـه (٢٠٧/٨)، ومسـلم (٢٠٥/١١). وحديث: (من 

كانـت عنده مظلمـة ألخيـه فليتحلله منـه) (رواه البخـاري (٤٥/٢). 
وأما الشهادة: يف اللغة تعني احلضور، والعلم، واإلدراك. 

َّنْ  انِ ممِ أَتَ رَ امْ ـلٌ وَ جُ ِ فَرَ لَـنيْ جُ ونَا رَ كُ ْ يَ ـإِنْ ملَ ـمْ فَ الِكُ جَ نْ رِ نِ مِ يْ يدَ ـهِ وا شَ دُ ـهِ تَشْ اسْ قـال اهللا تعـاىل: ﴿وَ
اء﴾.  ومن السـنة: عن األشـعث بـن قيـس -ريض اهللا عنه- قـال: «كانت بيني  دَ ـهَ ـنَ الشُّ نَ مِ ـوْ ضَ تَرْ
وبـني رجـل خصومة يف بئر فاختصمنا إىل رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص» فقال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: (شـاهداك أو يمينه) 
(أخرجـه البخـاري يف كتـاب الرهـن ٦، ومسـلم يف كتاب اإليـامن ٢٢١). وعن ابن عبـاس ريض اهللا 
عنهـام أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص سـئل عـن الشـهادة فقال للسـائل: (هـل تر الشـمس؟ قال نعـم قال عىل 

مثلهـا فاشـهد أو دع) (رواه احلاكم وصححه). 
وأمـا القرائـن القاطعـة: فالقرائـن مجـع قرينـة، وهي األمـر الدال عىل الـيشء من غري االسـتعامل 
: عرفهـا الفقهـاء  فيـه بـل بمجـرد املقارنـة واملصاحبـة، أو هـي أمـر يشـري إىل املقصـود واصطالحـاً
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باألمـارة كلفـظ مـرادف وجاء يف جملـة األحكام العدليـة يف املـادة (١٧٤١):أن «القرينـة القاطعة هي 
األمـارة البالغـة هـو اليقني»وجـاء يف املدخل الفقهـي العـام: «القرينة: كل أمـارة ظاهرة تقارن شـيئاً 

خفيـاً فتـدل عليه».
ـنَ  مِ ـوَ  هُ وَ قَـتْ  دَ فَصَ بُـلٍ  قُ ـنْ  مِ ـدَّ  قُ ـهُ  يصُ قَمِ انَ  كَ إِنْ  ـا  لِهَ أَهْ ـنْ  مِ دٌ  ـاهِ شَ دَ  ـهِ شَ ﴿وَ تعـاىل:  قـال 
رٍ  بُ نْ دُ ـدَّ مِ هُ قُ يصَ أ قَمِ لَـامَّ رَ * فَ ادِقِنيَ ـنَ الصَّ وَ مِ هُ بَتْ وَ ذَ ـرٍ فَكَ بُ ـنْ دُ ـدَّ مِ ـهُ قُ يصُ انَ قَمِ إِنْ كَ *وَ نيَ اذِبـِ كَ الْ
﴾. ومن السـنة: عن عائشـة أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال: (الولد  ظِيـمٌ ـنَّ عَ كُ يْدَ ـنَّ إِنَّ كَ كُ يْدِ ـنْ كَ ـهُ مِ ـالَ إِنَّ قَ

للفـراش وللعاهـر احلجـر) (متفـق عليـه (٢٠/١٢) (٣٧/١٠). 
ويف احلديـث: أن رجالً سـأل رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عـن اللقطة؟ فقـال: (اعرف وكاءهـا وعفاصها، ثم 
عرفهـا سـنة، فـإن مل تعـرف فاسـتنفقها، ولتكن وديعـة عندك فإن جـاء طالبهـا يوماً من الدهـر فأدها 

إليـه) (أخرجـه البخـاري يف كتاب العلم ٢٨، ومسـلم يف بـاب اللقطة ١). 
: «تأكيـد ثبـوت احلـق أو نفيـه باستشـهاد اهللا  وأمـا اليمـني: فلغـة احللـف والقسـم. واصطالحـاً

القايض». أمـام  تعـاىل 
 .﴾ نَ امَ مُ األَيْ تُ دْ قَّ مْ بِامَ عَ كُ ذُ اخِ ؤَ كِنْ يُ لَ مْ وَ نِكُ امَ وِ يفِ أَيْ مُ اهللاَُّ بِاللَّغْ كُ ذُ اخِ ؤَ قال تعاىل: ﴿ال يُ

وعـن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قـال: (لـو يعطـى النـاس بدعواهـم الدعى نـاس دماء رجـالٍ وأمواهلـم، ولكن 
اليمـني عىل املدعـى عليه) أخرجـه البخـاري (٢٥١٤) ومسـلم (١٧١١). 

املبحث الثاين: إثبات اجلريمة الصحفية يف النظام
إلثبـات جرائـم الصحـف يف النظـام ومعرفـة مرتكبهـا يكـون ذلـك يف حتديـد املسـؤولية عـن 
اجلريمـة، واملسـئولية عـن جرائـم الصحافـة حددهـا نظـام املطبوعـات والنـرش والالئحـة التنفيذية 

للنظـام الفصـل الثالـث.
الفصل الثالث

عقوبات اجلرائم الصحفية
املبحث األول: اإليقـاف

اإليقاف هو إحد العقوبات وخيتلف اإليقاف عن اإلغالق هنا يف أن اإليقاف ملدة حمدودة.
أما اإلغالق فهو هنائي وال رجحه فيه.  فقد جاء يف املادة (٣٨) من النظام: 

مـع عـدم اإلخـالل بـأي عقوبة أشـد ينـص عليها نظـام آخـر، يعاقب كل مـن خيالف حكـامً من 
أحـكام هـذا النظـام بغرامـة مالية ال تتجاوز مخسـني ألف ريـال، أو بإغـالق حمله أو مؤسسـته مدة ال 
تتجـاوز شـهرين، أو بإغـالق حملـه أو مؤسسـته هنائيـاً، ويصـدر بالعقوبـة قرار مـن الوزيـر بناء عىل 



ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد الثاين

٤٢٠

اقـرتاح اللجنـة املنصـوص عليهـا يف املادة السـابعة والثالثـني من هـذا النظام.
فقـد ذكـرت الفقـرة زمـن املـادة (٩٣). عنـد عـدم حضـور صاحـب املحـل أو مـن ينـوب عنـه 
لـإلدارة خـالل ثالثـة أيـام عمـل من وقـوع املخالفـة، يوجه لـه اسـتدعاء ثـان للمثول لـد اإلدارة 
املعنيـة ويوقـع مـن يسـتلمه عـىل صـورة منـه، ويف حـال عـدم جتاوبـه يغلـق املحـل حلـني حضـور 
صاحـب املحـل أو مـن يمثلـه رشعـاً واسـتكامل إجـراءات التحقيـق. كـام جـاء يف الفقـرة (ج) مـن 
املـادة (٩٥) مـن الالئحـة: يف حالة مبـادرة صاحب املخالفة لتسـديد الغرامـة الـواردة يف القرار تقوم 

اإلدارة باسـتكامل العقوبـات األخـر مثـل اإلغـالق املؤقـت أو غـري ذلـك.
املبحث الثاين: االعتذار العلني املكتوب

وهـذا يف حالـة أن قامـت الصحيفـة بنـرش ترصيـح غـري صحيح ونسـبته جلهـة معينة أو شـخص 
معـني، كذلـك لـو قامـت الصحيفـة بنـرش خـرب خاطـيء، فهنـا أوجـب املنظـم عـىل الصحيفـة أن 
تصحـح ذلـك الترصيـح غـري الصحيح أو اخلـرب اخلاطـيء، وأن تنرشه جمانـاً يف أول عـدد يصدر بعد 

التصحيح.  طلـب 
جـاء يف املـادة (٣٥): عـىل كل صحيفـة نسـبت إىل الغـري ترصحيـاً غـري صحيـح، أو نـرشت خرباً 
خاطئـاً، أن تصحـح ذلـك بنـرشه جمانـاً، بنـاءً عـىل طلـب صاحـب الشـأن، يف أول عدد يصـدر بعد 
طلـب التصحيـح، ويكـون ذلـك يف املـكان الـذي سـبق أن نرش اخلـرب أو الترصيـح فيـه، أو يف مكان 

بـارز منها، وملـن أصابـه رضر مـن املطالبـة بالتعويض. 
واشـرتط أن يكـون التصحيـح بنـاءً عىل طلـب صاحب الشـأن وأن يكـون يف نفس املـكان الذي 

نـرش فيـه الترصيـح غري الصحيـح أو اخلـرب اخلاطيء وبنفـس احلـرف أو يف مكان آخـر بارز. 
املبحث الثالث: الغرامة املالية 

نصت املادة (٣٨) عىل هذه العقوبة فقالت: 
مـع عـدم اإلخـالل بـأي عقوبة أشـد ينـص عليها نظـام آخـر، يعاقب كل مـن خيالف حكـامً من 

أحـكام هـذا النظـام بغرامـة مالية ال تتجاوز مخسـني ألـف ريال.
كـام جـاء يف املـادة (٩٥) يف الفقـرة (ز) مـن الالئحـة: جيـب تسـديد الغرامـة املاليـة إىل صنـدوق 
الـوزارة بموجـب إيصـال رسـمي يسـلم لـإلدارة املعنيـة بإنفـاذ العقوبـة أو بموجب شـيك مصدق 

باسـم مديـر عـام الشـئون املالية بالـوزارة ويسـلم لـإلدارة املعنيـة بإنفـاذ العقوبة.
املبحث الرابع: سحب األعــداد

املطلب األول
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سحب األعداد بدون تعويض
سـحب األعـداد: هـو قيـام وزارة اإلعـالم ممثلـة بلجنة مراقبـة املطبوعـات بمنع عدد مـن أعداد 

. املطبوعـة مـن التـداول ومصادرتـه من األسـواق، وهـو عقوبة مقـررة نظاماً
ففـي املـادة (٣٦) مـن النظـام: للـوزارة، عنـد الـرضورة، سـحب أي عدد مـن أعـداد الصحيفة 
دون تعويـض إذا تضمـن مـا خيالف أحكام الرشيعة اإلسـالمية، بنـاءً عىل قرار مـن اللجنة املنصوص 

عليهـا يف املادة السـابعة والثالثني.
كام جاء يف املادة (٣٩):

للوزارة سحب املطبوعات املعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية يف احلالتني اآلتيتني:
عندما تكون حمظورة التداول. 

عندمـا تكـون غري جمازة، وتكون مشـتملة عـىل بعض املحظـورات املنصوص عليهـا يف املادة (٩) 
أو املادة (١٨).
املطلب الثاين

سحب األعداد مع التعويض 
مـا سـبق هـو يف سـحب األعـداد بـدون تعويـض، ويتـم سـحب أعـداد املطبوعـة مـع تعويض 
صاحبهـا عـن ذلـك يف حالـة واحـدة نصـت عليهـا املـادة احلاديـة واألربعـون بقوهلـا: إذا أجـازت 
الـوزارة املطبوعـة ثـم طـرأ مـا يوجـب سـحبها، فعليهـا تعويـض صاحب الشـأن عـن قيمـة تكلفة 

النسـخ املسـحوبة. 
فالتعويض عن األعداد املسحوبة ال يتم إال برشوط: 

أن تكون الوزارة أجازهتا ثم طرأ ما يوجب سحبها. . ١
التعويض حمدد بقيمة تكلفة النسخ املسحوبة فقط. . ٢

فال يطالب صاحب العالقة بمبلغ أكرب مما هي عليه فيه النسخ املسحوبة.
املبحث اخلامس: إغالق املؤسسة الصحفية

وهـذه مـن العقوبـات املقـررة نظاماً، ففـي املادة الثامنـة والثالثون مـع عدم اإلخالل بـأي عقوبة 
أشـد ينـص عليهـا نظـام آخـر، يعاقب كل مـن خيالف حكـامً من أحـكام هذا النظـام بغرامـة مالية ال 
تتجـاوز مخسـني ألـف ريـال، أو بإغـالق حمله أو مؤسسـته مـدة ال تتجاوز شـهرين، أو بإغـالق حمله 
أو مؤسسـته هنائيـاً، ويصـدر بالعقوبـة قـرار مـن الوزير بناءً عـىل اقـرتاح اللجنة املنصـوص عليها يف 

املـادة (٣٧) مـن هذا النظـام. واملقصـود هنا اإلغـالق النهائي. 
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املبحث السادس: السجــــــن
يف مقدمـة املـادة (٣٨) جـاء ما يوحـي بوجودها وهي قول املنظـم: مع عدم اإلخـالل بأي عقوبة 
ينـص عليهـا نظـام آخـر. واألنظمـة األخـر قـد نصـت عـىل وجـود مثـل هـذه العقوبـة كالعقوبة 

التعزيريـة للقـذف غـري الرصيـح حيـث حيكم عليه بالسـجن ملـدة معينـة عند أغلـب القضاة. 
وكذلك ما جاء يف نظام مكافحة الرشوة، حيث نص عىل عقوبة السجن. 

املبحث السابع: الطمــــس
املطلب األول

معنـاه: والطمـس: حمو الصـورة والكالم املخالفات ألحـكام الرشع والنظام مع إجـازة املطبوعة. 
وتصويـر املسـألة: أنـه أحيانـاً تـأيت مطبوعـة داخليـة أو خارجيـة فتجـاز كلها ما عـدا صـورة خمالفة 
، ثـم جتـاز املطبوعة لتبـاع داخل السـوق، وهذا حيـدث كثرياً  للـرشع والنظـام، فتطمـس كأن مل تكـنْ
يف املطبوعـات اخلارجيـة، حيـث جتـاز ولكـن بعـد طمـس الصـور غـري املتوافقة مـع أحـكام الرشع 

والنظام. 
املطلب الثاين

املواد التي نصت عىل العقوبة
وهـذا ممـا سـبق به القلـم، حيـث إين ظننتُ وجود مـواد نصت عـىل مثل هـذه العقوبـة، لكثرة ما 

رأيـت مـن طمس الصـور املخالفة يف املجـالت والصحف. 
ثـم إين سـألتُ يف الـوزارة وخصوصـاً يف مديريـة مراقبـة املطبوعـات وأخـربوين أهنا سـنة عملية 

ماضيـة إىل اآلن، وإن مل ينـص عليهـا رصاحـة يف النظـام أو الالئحـة. 
املبحث الثامن: مقارنة العقوبات الفقهية والنظامية

العقوبـات الرشعيـة منهـا مـا هـو نـيص، قد نـص عليـه يف الكتـاب والسـنة، ومنها ما هـو راجع 
الجتهـاد احلاكـم ويكون مـن باب التعزيـر، والعقوبات السـابقة النظاميـة هي مما ال خيالـف الرشيعة 

اإلسـالمية، وذلـك أهنـا مـن العقوبات التـي جيوز لإلمـام إحداثهـا مراعاة ملصالح املسـلمني. 
فعقوبـة السـجن هـي عقوبـة وردت عـن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص وإن كان مل يوجـد سـجن بمعنـاه املتعـارف 
عليـه، ثـم جـاء بعده اخللفـاء الراشـدون وقرروا هـذه العقوبـة، فكان عمـر -ريض اهللا عنـه- حيبس 
. والغرامـة املالية هي  ، كـام حبـس الشـاعر احلطيئة، ثـم اشـرت دار صفـوان وجعلها سـجناً ـبّ يف جُ
عقوبـة رشعيـة وردت عـن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص بقولـه: (إنا آخذوها وشـطراً من مالـه عزمة من عزمـات ربنا) 

(أخرجـه النسـائي يف كتـاب الـزكاة ٤، وأبو داود يف الـزكاة ٥). 
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وكذلـك ورد عـن أمـري املؤمنـني عمـر -ريض اهللا عنـه- مشـاطرته لكثـري مـن عامله أمواهلـم إذا 
ظـن هبـم أهنم حصلوها بسـبب إمارهتـم. وإغالق املؤسسـة واملحل ورد عن السـلف فعلـه فقد ثبت 
ق بيت رويشـد الثقفـي ملا علم أنـه يبيـع اخلمر وقـال: بل أنـت فويسـق، وحتريقه  عـن عمـر أنـه حـرّ

إلغالقه.  مسـتلزم 
وأما سحب األعداد فيقاس عىل إتالف املنكر كإتالف خلرق اخلمر وآالت اللهو. 

والعقوبـات هنـا يف هـذا النظـام ال ينبغـي أن تقتـرص عـىل الغرامـة املاليـة وال تعطيـل املحـل أو 
املؤسسـة مؤقتـاً أو مؤيـداً، بـل ينبغـي تنويعها ومعاقبـة من يقـوم باملخالفـة أيضاً يف جسـده كاجللد، 

ر بالصحفـي الـذي يدعـو إىل بدعـة أو مذهـب فاسـد كام ورد عـن أئمة السـلف.  وكذلـك يشـهَّ
الفصل الرابع

حتديد املسؤولية عن اجلريمة الصحفية
املبحث األول: مسؤولية كاتب املقال 

وهـو مبتكـر الفكرة ومصـدر الكتابـة واملتضمنة للجريمـة الصحفيـة ويعاقب كاتب املقـال نظراً 
ألن عملـه يعـد ركنـاً أساسـياً يف هـذه اجلريمة، ويعتـرب يف حكم املؤلـف املرتجم الذي ينقـل خرباً إىل 

الصحيفة.
وقـد جـاء يف املـادة (٣٣) مـن النظـام الفقـرة (٢). مع عـدم اإلخالل بمسـؤولية رئيـس التحرير 

أو مـن يقـوم مقامـه يكـون كاتـب النص مسـؤوالً عام يـرد فيه.
كام جاء يف املادة (٧٩) من الالئحة الفقرة (و). 

يعترب كاتب النص مسؤوالً مما يرد فيه إىل جانب مسئولية املشار إليهم أعاله. 
املبحث الثاين: مسؤولية رئيس التحرير 

املطلب األول
مسؤولية رئيس التحرير عام ينرش موقعاً يف مطبوعته

وهـو بحسـب األصل مـن توجه إليه املسـؤولية اجلنائية ويسـأل فيها فمسـؤوليته مفرتضـة ومبنية 
عـىل صفتـه ووظيفتـه يف الصحيفـة، فهـي تالزمـه متى ثبـت أنه يبـارش عادة وبصـورة عامـة دوره يف 

اإلرشاف.
ومـرد املنظـم من حتميلـه املسـئوولية هو افـرتاض علم رئيـس التحرير بـام تنرشه صحيفتـه وإذنه 

بنـرشه وهـي قرينـة قوية بأنـه عامل بكل مـا ينـرش يف الصحيفة.
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وقـد جـاء يف املـادة (٣٣) مـن النظـام الفقـرة (١): رئيـس حتريـر الصحيفـة أو مـن يقـوم مقامـه 
يف حالـة غيابـه، مسـؤول عـام ينـرش فيهـا. كام جـاء يف املـادة (٧٩) مـن الالئحـة الفقـرة (ب): يعترب 
رئيـس التحريـر أو مـن يقـوم مقامه يف حالـة غيابـه يف الصحف واملجـالت الصادرة عن املؤسسـات 

الصحفيـة مسـؤوالً عام ينـرش فيها. 
املطلب الثاين

مسؤولية رئيس التحرير عام ينرش مغفالً عن التوقيع
إذا كان رئيـس التحريـر يسـأل عـام ينـرش يف مطبوعتـه مع معرفـة كاتب النـص، فإن مسـاءلته مع 
عـدم معرفـة الكاتب تكـون أوىل من ذلـك. نظراً لكونه املسـؤول املبـارش عام ينـرش يف صحيفته ومن 
هنـا وجـب كتابـة اسـم رئيس التحريـر عىل الصحيفـة، جـاء يف املـادة (٧٩) الفقرة (أ) مـن الالئحة: 
«ال جيـوز إصـدار الصحيفـة أو املجلـة وعرضهـا للتـداول إذا مل يذكـر فيها اسـم صاحـب الرتخيص 

ورئيـس التحريـر املعتمد...». 
املبحث الثالث: مسؤولية النارش

والنـارش كـام جـاء يف النظـام هـو: مـن يتـوىل إصـدار أي إنتـاج علمـي أو ثقـايف أو فنـي بغرض 
التداول. 

ومسـؤوليته عـن اجلريمـة الصحفيـة نصـت عليهـا املـادة (١٥) مـن النظـام: املؤلـف والنـارش 
والطابـع مسـؤولون عام يـرد يف املطبوعة مـن خمالفات إذا طبعـت أو وضعت للتـداول دون إجازهتا، 

فـإذا تعـذرت معرفـة أي منهـم أصبـح املـوزع هـو املسـؤول وإال تقع املسـؤولية عـىل البائع.
فتكمـن مسـؤولية النشـار عـام يـرد يف املطبوعة من خمالفـات يف حالة واحـدة فقـط: إذا طبعت أو 
وضعـت املطبوعـة للتـداول دون إجازهتـا، ويكون مـن املمكن التعرف عليـه، أما إذا كانـت جمازة أو 

 . مل يتمكـن مـن التعـرف عليـه فتقع املسـؤولية عىل غـريه كام سـيأيت الحقاً
املبحث الرابع: مسؤولية املرشف

واملـرشف: هـو من يتـوىل اإلرشاف عىل النرشات حمـدودة التـداول، أو املجالت العلميـة واملهنية 
املتخصصـة مـن قبـل جهـات أهليـة أو تعليميـة. ومسـؤوليته نصـت عليها املـادة (٢٥) الفقـرة (٤) 
حيـث قالـت: املـرشف عىل أي مـن املطبوعـات الواردة يف هـذه املادة ومديـر اجلهة التـي تصدر عنها 

مسـؤوالن عـام ينرش فيهـا بموجب أحـكام هـذا النظام.
كـام أيـد النـص السـابق النـص التـايل مـن الالئحـة يف املـادة (٧٩) فقـرة (ج) يعترب املـرشف عىل 
حتريـر املطبوعـة ومديـر اجلهـة التـي تصدرهـا - حكوميـة، أهليـة، أفـراد - مسـؤوالً عام ينـرش فيها 

بموجـب أحـكام النظـام وهـذه الالئحة. 
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املبحث اخلامس: مسؤولية املوزع
واملـوزع هـو: الوسـيط - فـرداً أو رشكـةً - بـني املؤلـف أو النـارش ونقـاط التوزيـع واملسـتفيد، 
وتكـون مسـئوليته عـام يـرد يف املطبوعـة مـن خمالفـات رشعيـة أو نظاميـة يف حالـة وجـود مطبوعـة 
ر التعرف عـىل املؤلف أو النـارش أو الطابع هلـا. فيصبح املوزع  وضعـت للتـداول دون إجازهتا وتعـذّ
هـو املسـئول عـام يرد فيهـا من خمالفـات كام نصت عـىل ذلك املـادة (١٥) مـن النظام بقوهلـا: املؤلف 
والنـارش والطابـع مسـؤولون عام يـرد يف املطبوعة مـن خمالفـات إذا طبعت أو وضعت للتـداول دون 
إجازهتـا، فـإذا تعـذرت معرفة أي منهم أصبـح املوزع هو املسـؤول. وإال فتقع املسـؤولية عىل البائع.

أما إذا مل يعرف املوزع أو تعذر الوصول إليه فتقع املسؤولية عىل غريه. 
املبحث السادس: مسؤولية البائع

والبائـع هـو مـن يقـوم ببيـع املطبوعـات يف حملـه إىل املسـتفيدين. وهـو أخـر مـن يُسـأل عـن 
املخالفـات الـواردة يف املطبوعـة وذلـك يف حالـة تعـذر الوصـول للمؤلـف أو النـارش أو الطابـع أو 
املـوزع وعندمـا تكـون املطبوعـة معروضـة للتـداول دون إجازهتا، فال يبقـى هنا ممن يمكن مسـاءلته 
جنائيـاً إال البائـع. نظـراً ألنـه جيـب عليـه أال يبيـع شـيئاً مـن املطبوعـات دون أن ينظر إليهـا هل هي 

جمـازة أم ال، وال جمـال ألن يعـذر باجلهـل أو عـدم العلـم ألن يفـرتض فيـه معرفـة ذلـك.
جـاء يف املـادة السـابقة (١٥): املؤلـف والنـارش والطبـاع مسـؤولون عـام يـرد يف املطبوعـة مـن 
خمالفـات إذا طبعـت أو وضعـت للتـداول دون إجازهتا، فإذا تعـذرت معرفة أي منهـم أصبح املوزع 

هـو املسـؤول، وإال فتقـع املسـؤولية عـىل البائع. 
الفصل اخلامس

مسقطات عقوبات اجلرائم الصحفية
املبحث األول: الرتاجع واالعتذار علناً

والرتاجـع واالعتـذار علنـاً، ال يكـون إال بعـد أن تقـوم الصحيفـة بنـرش ترصيح غـري صحيح أو 
خـرب خاطـيء عن فـرد أو شـخص اعتباري، فـإذا قامـت الصحيفة هبذا العمـل، فقـد أدت الواجب 
املتحتـم عليهـا، ومن أد واجبه سـقطت عقوبتـه، ومما جاء مؤيـداً لذلك قول املنظِّـم يف املادة (٣٥) 
«عـىل كل صحيفـة نسـبت إىل الغـري ترصحيـاً غري صحيـح، أو نرشت خـرباً خاطئـاً، أن تصحح ذلك 
بنـرشه جمانـاً، بنـاءً عـىل طلب صاحـب الشـأن، يف أول عـدد يصـدر بعد طلـب التصحيـح، ويكون 
ذلـك يف مـكان بـارز منها، وملـن أصابـه رضر حق املطالبـة بالتعويـض». ونرش التصحيـح بعد طلب 
صاحـب الشـأن يعتـرب تراجعـاً واعتـذاراً علنياً عـن اخلطأ الـذي أصابه من جـراء نسـبة ترصيح غري 
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صحيـح أو خرب خاطـيء عنه.
كـام جـاء يف املـادة (٨٩): «لصاحب الشـأن التظلم للـوزارة إذا رفض رئيس التحريـر أو من يقوم 
مقامـــــه نـرش التصحيح أو الرد ألي سـبب من األسـباب». فدل بمفهـوم املخالفــــــــــة أنه إذا 

نـرش الـرد أو التصحيح فإنــــــه ليس لصاحب الشـأن أي حـق بعد ذلك. 
املبحث الثاين: تنازل صاحب الشأن

إذا قامـت الصحيفـة بالتشـهري بشـخص مـا أو قذفـه أو سـبه أو إهانتـه فإهنـا تكون قـد ارتكبت 
جريمـة يعاقـب عليهـا الـرشع والنظـام. ولكـن ذلـك مرشوط بـأن يقـوم صاحـب الشـأن باملطالبة 
بحقـه كـام هـو مقـرر فقهـاً، ولكـن إذا عفا صاحب الشـأن عـن حقـه أو تنازل، فـإن العقوبة تسـقط 
واحلـال كهـذه، وذلـك ألن صاحب الشـأن هو املجنـي عليه فإن عفا فـال جيوز مطالبة اجلـاين باجلرم، 
ـر. والنصوص الرشعيـة التي تأمـر بالعفو وتثني  خاصـة وأن احلـق لـه وحده ومل يتعلق بـه حقوق أُخَ

عليـه كثرية. 
ىلَ اهللاَِّ﴾.  هُ عَ رُ أَجْ لَحَ فَ أَصْ ا وَ فَ نْ عَ ا فَمَ ثْلُهَ يِّئَةٌ مِ يِّئَةٍ سَ اءُ سَ زَ جَ قال تعاىل: ﴿وَ

وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: (ومـا زاد اهللا عبـداً بعفـو إال عـزا...) (رواه مسـلم (٢٠٠١/٤)). وجـاء عـن النبـي 
ملسو هيلع هللا ىلص: (تعافـوا احلـدود فيـام بينكم فام بلغنـي من حد فقد وجـب) (رواه أبـو داود (٥٤٠/٤). صحيح 
اجلامـع (٤٢/٣) برقـم ٢٩٥١). وعـن أيب هريـرة -ريض اهللا عنـه-: «ما دفع إىل رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أمر 

فيـه قصاص إال أمـر فيه بالعفـو» (رواه أبـو داود (٦٣٧/٤). 
ومما يدل عىل أنه يلزم مطالبة صاحب الشأن إلحداث العقوبة قول املنظم يف املادة (٣٥): 

«عـىل كل صحيفـة نسـبت إىل الغـري ترصحيـاً غـري صحيح، أو نـرشت خـرباً خاطئـاً، أن تصحح 
ذلـك بنـرشه جمانـاً، بنـاءً عـىل طلـب صاحـب الشـأن، يف أول عدد ويصـدر بعـد طلـب التصحيح، 
ويكـون ذلـك يف املـكان الـذي سـبق أن نـرش اخلـرب أو الترصيـح فيـه، أو يف مـكان بـارز منهـا، وملن 

أصابـه رضر حـق املطالبـة بالتعويض».
فقـال يف ثنايـا املـادة: بنـاءً عـىل طلب صاحب الشـأن، فـإذ مل يطلـب وتنـازل وعفا عـن حقه فال 

عقوبة.
أمـا اجلرائـم التـي فيهـا حـق عـام، كجرائـم التحريـض عـىل قلـب نظـام احلكـم وإفشـاء أرسار 
الدولـة ومـا شـاهبها فهـذه، البـد فيهـا مـن عفـو ويل األمـر أو مـن ينـوب مكانـه. جـاء يف األحكام 
السـلطانية: «وجيـوز يف التعزيـر العفـو عنـه وتسـوغ الشـفاعة فيه، فـإن تفـرد التعزير بحق السـلطنة 
وحكـم التقويـم ومل يتعلـق بـه حـق آدمي جـاز لويل األمـر أن يراعـي األصلـح يف العفـو أو التعزير، 

وجـاز أن يشـفع فيـه من سـأل العفـو عـن الذنب. 
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املبحث الثالث: وفاة الكاتب
: زوال احلياة. الوفاة ضد احلياة. واصطالحاً

تسـقط التكاليـف الرشعيـة الدنيوية عن امليـت ؛ ألن التكليف بأحـكام الدنيا تعتمـد عىل القدرة، 
فـإذا حتقـق العجز الـالزم الذي ال يرجـى زواله سـقط التكليف هبـا يف الدنيا رضورة.

فـإذا مـات اجلـاين وهـو الكاتـب فـإن العقوبـة تسـقط عنـه، وأعنـي هبـا العقوبـة املتعلقـة ببدنـه 
كالسـجن واجللـد واإليقـاف ونحوهـا.

أمـا العقوبـات التـي ال تتعلـق بشـخص اجلـاين بـل تنصب عـىل صحيفتـه كاإلغالق أو سـحب 
األعـداد أو نـرش التصحيـح والـرد، فهذه ال تسـقط بل تنفـذ ألهنا ليسـت متعلقة بشـخص الكاتب.

وكذلك احلقوق املتعلقة بامله: كالغرامة ونحوها، فال تسقط عنه بل تؤخذ من تركته.
وسـبب عـدم مؤاخـذة الكاتـب بالعقوبـة البدنيـة هـو ذهـاب املقصـود منهـا وهـو ردع وزجـر 

وهتذيـب مرتكبهـا. 
املبحث الرابع: التقــــــادم

التقـادم يف اللغـة مصـدر تقـادم، يقال تقـادم اليشء: صـار قديـامً ويف تعريفه اصطالحـاً يمكن أن 
يعـرب عنه: بمـدة حمددة تسـقط بانقضائهـا املطالبـة باحلق أو بتنفيـذ احلكم.

فلـويل األمـر منـع القضـاة مـن سـامع الدعـو يف أحـوال بـرشوط خمصوصـة، ومـن ذلـك منع 
سـامع الدعـو يف بعـض احلاالت بعـد مدة حمـددة معلومة، ومـع أن احلق ال يسـقط بتقـادم الزمان، 
إال أن وجـه هـذا املنـع هو تـاليف التزوير والتحايـل ؛ ألن ترك الدعـو زماناً مع التمكن مـن إقامتها 
يـدل عـىل عـدم احلـق ظاهراً، وعـدم سـامع الدعو بعـد املدة املحـددة ليـس مبنياً عىل سـقوط احلق 

يف ذاتـه وإنـام هـو جمرد منـع القضاة عـن سـامع الدعو مع بقـاء احلـق لصاحبه.
وقـد نصـت الفقـرة (ج) من املـادة (٨٨): يشـرتط أن يصل الـرد أو التصحيح خالل ثالثة أشـهر 

عـىل األكثر مـن تاريخ نـرش املوضوع املـراد تصحيحه أو الـرد عليه.
وبناءً عليه يسقط حقه كذلك يف التظلُّم أمام الوزارة مليض املدة املحددة للمطالبة.

الفصل السادس
إجراءات حتريك الدعو يف اجلريمة الصحفية  

املبحث األول: إجراءات رفع الدعو اجلنائية
يف املـادة (٣٧) مـن النظـام: تنظـر يف املخالفـات ألحـكام هـذا النظـام جلنـة تشـكل بقـرار مـن 
الوزيـر برئاسـة وكيـل الـوزارة املختـص ال يقـل عـدد أعضائها عـن ثالثة يكـون أحدهم مستشـاراً 
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قانونيـاً وتصـدر قراراهتـا باألغلبيـة بعد دعوة املخالـف أو من يمثله، وسـامع أقواله، وجيـوز هلا دعوة 
مـن تـر االسـتامع إىل أقواله، كام جيوز هلا االسـتعانة بمـن تراه، وال تصبـح قرارات اللجنـة معتمدة 

إال بعـد موافقة الوزيـر عليها.
فبينت هذه املادة إجراءات رفع الدعو وهي عىل النحو التايل:

. وذلك عـن طريق إبـالغ صاحـب املخالفة . ١ دعـوة خمالـف النظـام أو مـن يمثله رشعـاً ونظامـاً
باملشـافهة أو عن طريـق الربيد.

ثم تسمع أقوال املخالف أو من ينيبه رشعاً ونظاماً، مبيناً فيها حججه إن كان ثم له حجج.. ٢
تستطيع اللجنة أن تستدعي وتستعني بمن تراه من الشهود وغريهم.. ٣
قرار اللجنة يكون باإلمجاع أو األغلبية وال يصبح نافذاً ومعتمداً إال بعد موافقة الوزير.. ٤

العامـة  املديريـة  موظفـو  يقـوم  أنـه  عـىل   (٩٣) املـادة  فنصـت  املخالفـات:  لضبـط  وبالنسـبة 
للمطبوعـات وفروعهـا املكلفـون رسـمياً بمتابعـة تنفيـذ أحـكام النظـام وهـذه الالئحـة بـام يـيل: 

ضبط املخالفات وحجز املواد املخالفة.. ١
ضبط خمالفات النشاطات اإلعالمية وممارساهتا التي ال تتفق مع أحكام هذا النظام.. ٢

كـام أعطـت املـادة (٩٦): صفـة الضبـط القضائـي ملوظفـي الرقابـة التابعـني للمديريـة العامـة 
للمطبوعـات. 

فقالـت: يكـون ملوظفـي الرقابة التابعـني للمديريـة العامة للمطبوعـات وفروعها املكلفة رسـمياً 
بمراقبـة املحـالت اإلعالميـة واألسـواق، صفـة الضبطيـة القضائيـة يف تنفيـذ أحـكام النظـام وهذه 
الالئحـة وإثبـات مـا يقـع مـن خمالفـات ألحكامهـا أو للقـرارات التنفيذيـة، وحيـق هلـؤالء املوظفني 

االسـتعانة برجـال الرشطـة عند اللـزوم ملؤازرهتـم يف عملهـم وضبطهـم للمخالفات.
وأما احلكم يف املخالفة والطعن يف قراراهتا.

فتبـني املـادة (٩٤) من الالئحـة التنفيذية األحكام املتعلقـة بلجنة النظـر يف املخالفات وتنص عىل 
أن تنظـر جلنـة املخالفـات يف مجيـع خمالفـات أحـكام النظـام وهـذه الالئحة حتـدد العقوبـات وفق ما 
ورد يف املـادة (٣٨) مـن النظـام بام يتناسـب وحجم املخالفة وعدد املخالفات التي سـبق أن سـجلت 

لـد اللجنـة بحق اجلهـة املخالفة وذلـك وفق اآليت:
أ - يعـرض ملـف املخالفـة عـىل اللجنـة مـن قبـل مديـر عـام املطبوعـات أو اجلهـة املختصة مع 
املسـتندات لتدقيقهـا وهلـا اسـتدعاء من تر رضورة االسـتامع ألقواله قبـل البـت يف املخالفة وتقرير 

العقوبة.
ب -  للجنـة إعـادة كامـل ملـف املعاملة لطلـب معلومات إضافية أو اسـتكامل بعـض اإلفادات 
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التـي تر رضورة اسـتكامهلا. 
تضـع اللجنـة قراراهتـا باألغلبية وترفع مـن رئيس اللجنـة للوزير وال تصبـح قراراهتا نافذة  ج -  

إال بعـد مصادقة الوزيـر عليها. 
تبلـغ اللجنـة املديريـة العامـة للمطبوعـات أو اجلهـة املخصصة بالقـرارات املصـدق عليها  د -  

إلبـالغ اإلدارات املعنيـة إلنفـاذ العقوبـات املقـررة. 
أما الطعن يف قرارات اللجنة فقد نصت عليه املادة (٤٠) من النظام بقوهلا: 

حيـق ملـن يصـدر بشـأنه عقوبة بمقتـىض أحـكام هـذا النظـام التظلم أمـام ديـوان املظـامل، وذلك 
خـالل سـتني يوماً مـن تاريـخ إبالغـه بالقـرار الصـادر بذلك.

املبحث الثاين: القيود املفروضة عىل رفع الدعو
القاعـدة العامـة أن للـوزارة احلـق يف رفـع الدعـو ضـد اجلاين أمـام اللجنـة املختصـة بالنظر يف 
 املنظـم فيهـا أن مـن املصلحـة أن يكون احلـق يف رفـع الدعو املـادة (٣٧) إال إنـه يف حـاالت يـر
بنـاءً عـىل طلب صاحب الشـأن، فإن شـاء املجني عليـه رفعها وإن شـاء تركها، كـام يف جرائم القذف 
والسـب والتشـهري. وكـام يف مسـألة حق الـرد والتصحيـح إذ أهنا ال تقـام إال بعد طلـب من صاحب 

. الشـأن فيها سـواء كان فـرداً أو شـخصاً اعتبارياً
املبحث الثالث: مسؤولية وزارة اإلعالم

يف نظامنـا القضائـي يف اململكـة، القضايـا إما تعرض عىل املحاكم الرشعية سـواء كانـت جزئية أو 
عامـة، وإمـا تعرض يف ديـوان املظـامل إذا كانت قضايـا إداريـة، ويف كال احلالني حيكـم بالقضايا قضاة 

رشعيون.
إال أنه يف هذا النظام نصت املادة (٤٥) عىل ما ييل:

الوزارة هي اجلهة املنوط هبا متابعة تنفيذ هذا النظام ومساءلة من خيالفه وفقاً ألحكامه.
فسـحبت القضايـا املخالفـة ألحكام نظـام املطبوعـات والنرش من لـدن املحاكم الرشعيـة. والتي 
كانـت سـابقاً حتكـم فيهـا ويف غريهـا، وهذا هو مـا أبلغتـه وزارة العـدل إىل قضاة املحاكـم يف مناطق 
البـالد بـرضورة االلتـزام بنص املـادة (٣٧) مـن نظام املطبوعـات والنـرش، الصادر باملرسـوم امللكي 
رقـم م٣٢ وتاريـخ ١٤٢١/٩/٣هــ والتـي تقـيض بأن تكـون قضايا النـرش يف الصحـف واملجالت 
مـن اختصـاص وزارة اإلعـالم، وليس املحاكـم الرشعية، باعتبـار وزارة اإلعالم مرجعيـة نظامية يف 

هذا الشـأن.
وصحيـح أن املحاكم الرشعية هـي صاحبة الوالية العامة، ولكن املـادة األوىل من نظام املرافعات 
الرشعيـة أوضحت أن هذه الوالية ال تشـمل املسـاس باختصاصات ديوان املظـامل واللجان القضائية 
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التي أسـبغها النظام لـكل جلنة من تلك اللجـان، وذلك منعاً لتنـازع االختصاصات.
واملعـروف أن االختصـاص القضائـي يسـتمد من قوة النظـام فيكـون النظام هو املرجـع الرئيس 
يف إسـباغ الصالحيـة التـي نظمها ويل األمـر، عند إصـدار األنظمة املتوجهـة باملراسـيم امللكية، ومن 
ضمنهـا نظـام املطبوعـات والنـرش الذي أفـرد االختصـاص يف نظـر الشـكاو ضـد املطبوعات إىل 

اإلعالم.  وزارة 
الفصل السابع

نطاق حق النقد وحرية الرأي
املبحث األول: حق النقــــد

املطلب األول
تعريف حق النقد يف الفقه والنظام

يـدور معنـى النقـد عـىل التمييز والكشـف واإلظهـار. ومل أجـد للفقهـاء تعريف للنقـد يف املعنى 
املعـارص لـه. وأمـا يف النظـام، فعرف بعـدة تعريفـات منها:

أن النقـد: «هـو إبـداء الرأي يف أمر أو عمل دون املسـاس بشـخص صاحب األمـر أو العمل بغية 
التشـهري بـه أو احلط مـن كرامته».وقيـل: تعليق عىل تـرصف وقع فعال.

وعـىل هـذا األسـاس يصبـح معنـى حق النقـد: «احلـق يف إبـداء الـرأي يف أمـر أو عمـل إلظهار 
مـا فيهـام من عيـب أو حسـن»، فالنقـد ال يتضمن اجلانـب السـلبي للمنقود فقـط؛ بل يتجـه إلظهار 

 . حماسـن الـيشء أيضاً
وجـاء يف النظـام يف املـادة (٩) الفقـرة (٨): أن تلتزم بالنقـد املوضوعي البناء اهلـادف إىل املصلحة 

العامة واملسـتند إىل وقائع وشـواهد صحيحة. 
فكأهنـا عرفـت املـراد بالنقـد بأنـه: اهلـادف إىل املصلحـة العامـة واملسـتند إىل وقائـع وشـواهد 

صحيحـة فعرفـت النقـد بنتيجتـه. 
وكـام جـاء يف املـادة (٧٨) الفقـرة (أ): الدعوة إىل الديـن احلنيف ومكارم األخالق واإلرشـــــاد 

والتوجيـه لـكل ما فيه اخلـري والصالح ونـرش الثقافـة ومعاجلة األمـور بتجرد.
والفقـرة األخـرية صاحلـة ألن تكـون تعريفـاً للنقـد وهـو: معاجلـة األمـور بتجـرد. فيصبح حق 

النقـد: احلـق يف معاجلـة األمـور بتجرد. 
املطلب الثاين



اجلريمة الصحفية وعقوبتها - ٢٦

٤٣١

مصادر حق النقد يف الفقه والنظام
يرجـع حـق النقد وإباحته يف الرشيعة اإلسـالمية إىل نصـوص عديدة من الكتاب والسـنة النبوية؛ 
مـن مثـل تلـك التـي تثني عـىل اآلمريـن باملعـروف والناهني عن املنكـر، أو تلـك التي تـذم من يرتك 
األمـر باملعـروف والنهـي عن املنكـر، أو النصـوص التي توجب األمـر باملعروف والنهـي عن املنكر، 

وحتـرم تـرك األمر باملعـروف والنهي عن املنكر، يف أسـاليب شـتى من الرتغيـب والرتهيب. 
رِ  ـنِ املُْنْكَ نَ عَ ـوْ نْهَ يَ وفِ وَ ـرُ ونَ بِاملَْعْ ـرُ أْمُ يَ ِ وَ ريْ ـَ ـونَ إِىلَ اخلْ عُ دْ ـةٌ يَ ـمْ أُمَّ نْكُ ـنْ مِ تَكُ لْ قـال اهللا تعـاىل: ﴿وَ

  .﴾ ونَ لِحُ املُْفْ ـمُ  هُ ئِـكَ  أُولَ وَ
والنقـد يف إبـداء الـرأي جتـاه القضايـا املختلفـة جـزء ال يتجـزأ مـن الدعـوة إىل اخلـري واألمـر 

باملعـروف والنهـي عـن املنكـر. 
نُونَ  مِ تُؤْ ـرِ وَ ـنِ املُْنْكَ نَ عَ وْ نْهَ تَ وفِ وَ ـرُ ونَ بِاملَْعْ ـرُ أْمُ اسِ تَ تْ لِلنـَّ جَ رِ ـةٍ أُخْ َ أُمَّ ـريْ نْتُمْ خَ قـال تعـاىل: ﴿كُ

بِاهللاَِّ﴾.
وأمـا األحاديـث فهـي كثرية جـداً من ذلك قولـه ملسو هيلع هللا ىلص: (مـن رأ منكم منكـراً فليغريه بيـده، فإن 

مل يسـتطع فبلسـانه، فإن مل يسـتطع فبقلبه، وذلك أضعـف اإليامن) (رواه مسـلم (٤٩).
وعـن أيب بكـر عـن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: (ما مـن قـوم يعمل فيهـم باملعايص ثـم يقـدرون عـىل أن يغريوا، 
فـال يغـريوا، إال يوشـك أن يعمهـم اهللا بعقـاب) (رواه أبـو داود (٤٣٣٨). وصححـه األلباين كام يف 

صحيح اجلامـع (١٧٦/٥) برقـم ٥٦٢٦). 
وأمـا يف النظـام فريجـع حـق النقد وإباحتـه إىل ما جـاء يف بعض من مـواده منها املـادة (٣) حيث 

جـاء فيها: 
يكـون مـن أهـداف املطبوعات والنـرش الدعـوة إىل الدين احلنيف ومـكارم األخالق، واإلرشـاد 

إىل كل مـا فيـه اخلري والصـالح، ونرش الثقافـة واملعرفة. 
وكـام تقـدم بـأن النقـد جـزء مـن األمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكـر وهـو يف جانبـه اإلجيـايب 
دعـوة إىل اخلـري ومـكارم األخـالق، وإرشـاد إىل   كل مـا فيـه اخلـري والصـالح، إضافـة إىل كونه من 
وسـائل نـرش الثقافـة واملعرفـة ألن فيـه حكحكـة لـآلراء ومتييز وكشـف عن أمـور ختفى عـىل الناس 

واملسئولني.
وجاء يف املادة (٨) من نظام املطبوعات: 

حرية التعبري عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النرش يف نطاق األحكام الرشعية والنظامية. 
وجاء يف املادة (١٨):

جتـاز املطبوعـات اخلارجيـة إذا خلـت مـن كل مـا يـيسء إىل اإلسـالم أو نظـام احلكـم أو يـرض 
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٤٣٢

باملصلحـة العليـا للدولـة أو خيـدش اآلداب العامـة وينـايف األخـالق. 
وإذا خلت مطبوعة من هذه املزالق، فلها أن تتكلم بام تشاء وكيفام تشاء، فاملجال مفتوح.

كام جاء يف الالئحة التنفيذية يف املادة (٧٨) ويكون من أهدافها:
أ - الدعـوة إىل الديـن احلنيـف ومـكارم األخالق واإلرشـاد   والتوعية لكل ما فيـه اخلري والتقدم 

والصـالح ونرش الثقافـة واملعرفة ومعاجلـة األمور بتجرد. 
فهذه الفقرة كافية بحد ذاهتا سنداً إلباحة النقد. 

فمعاجلة األمور بتجرد هي الوجه احلقيقي للنقد. 
كام جاء بعدها يف الفقرة (ب): 

نرش املواد اإلخبارية والتحليالت واملواد العلمية والثقافية والدينية واالقتصادية وغريها. 
والنـرش البـد وأن يكـون فيه نقد للمنشـور من أخبـار وغريها وكذلـك يف التحليـالت التي البد 

 . أن تتضمـن نقـداً ملا يراد حتليلـه وإال ملا سـمي حتليالً
كام جاء يف املادة (٢٤): 

ال ختضع الصحف املحلية للرقابة إال يف الظروف االستثنائية التي يقرها رئيس جملس الوزراء. 
فيفهـم منـه أن األصـل يف الـكالم عدم وجـود رقيـب وهذا متضمـن للكاتـب أن يتكلم بـام يراه 

مناسـباً للمصلحـة، فـال رقيب عليـه إال الرشع.
وأمـا العلـة يف إباحـة النقـد فـإىل مـا حيققـه من مصلحـة عامـة، إذ أنـه يسـلّط الضوء عـىل وقائع 
معينـة وإبـداء الـرأي فيهـا حتـى يسـتطيع اجلمهـور أن يفهمهـا ويـدرك حقيقتهـا، وهـذه املصلحـة 

العامـة تربـو عـىل مصلحـة الفـرد والشـخص املعنـوي املعنيـان بالقضيـة املطروحـة للنقد. 
املبحث الثاين: حريـة الـرأي

املطلب األول
معنى حرية الرأي يف الفقه والنظام: خلوص الرأي من الشوائب. 

ويمكن أن يعربَّ عن حرية الرأي يف الفقه بحق كل امرئ يف القول بام ال خيالف الرشيعة.
وأما معنى حرية الرأي يف النظام: 

فتباينت التعريفات للحرية عموماً وحرية الرأي خصوصاً عند املفكرين املحدثني. 
فمنهم من قال هي: انعدام املعوقات اخلارجية. 

فحريـة املـرء مرهونـة بقدرته عـىل اختيار أهدافـه، أو طريقـة سـلوكه، أو اختيار البديل املناسـب 
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لـه بـني البدائـل املتاحـة، دون تدخـل أحد يف حريتـه يف الفعـل أو االختيار. سـواء كان هـذا التدخل 
 .مـن فـرد آخـر أو من الدولـة أو مـن أية سـلطة أخر

ولـو أضـاف بالضوابـط الرشعيـة لـكان تعريفاً جامعـاً حلرية الـرأي ولكـن خلوه من هـذا القيد 
جعلـه تعريفـاً غري مستسـاغ رشعاً ألن اهللا عـز وجل وهو الرقيـب عىل البرش وضـع ضوابط لألقوال 

واأللفـاظ ال جيـوز ألحـد أن يتحلل منها بأي سـبب كان. 
املطلب الثاين

ضوابط حرية الرأي يف الفقه والنظام
حرية الرأي حق من حقوق النفس البرشية، ومطلب هلا ال يمكن أن تستغني عنه.

وحريـة الـرأي هلـا أمهيتهـا وانعكاسـاهتا عـىل اجلميـع يف شـتى   النواحـي، فقيـل هي الرئـة التي 
يتنفـس النـاس منهـا. ولكن مـع ذلك فحرية الرأي ليسـت عىل إطالقها يف اإلسـالم بـدون ضوابط ؛ 
ألهنـا واحلالـة هـذه سـيكون رضرها أكثر مـن نفعها كام هـو حاصل يف كثري مـن البلـدان التي طبقت 

هـذا املبدأ دون ضوابـط أو مع ضوابـط واهية.
والضوابـط التـي أوجدهـا اإلسـالم هلـذا احلق قصـد منها حتقيـق اخلري والنفـع من اسـتعامل هذا 

احلـق. ويف هـذا مراعـاة ملـا هيـدف له اإلسـالم، وملا اتصـف به مـن عدالة. 
وأهم هذه الضوابط التي جاء هبا اإلسالم:

حســـــــــن القصـد: بأن يبتغي الكـــــاتب والناقد من اسـتعامل حقه وجـه اهللا -  عز وجل . ١
-. فرييـد مـن حريتـه أن تكـون موصلـة للحـق ونفـع النـاس عامة واملسـئولني خاصـة، ال أن 
يكـون مـراده مـن حريتـه حتقيق مآربـه اخلاصـة والتمدح عنـد والة األمر لكـي يتـأكل بكتابته. 

أال متـارس هـذه احلريـة فيام علم مـن الدين بالـرضورة كأن يتكلـم يف أحكام اخلمـر أو اخلنزير . ٢
أو احلجـاب، فـإن املسـلّامت الرشعية جيب أن تظل مسـلّامت.

أال متارس هذه احلرية يف الدعوة إىل الفساد بنوعيه فساد الشهوات، وفساد الشبهات.. ٣
وال جيـب أن تسـتغل هـذه احلريـة يف اخلـوض يف أعـراض النـاس وإلصـاق التهـم الباطلة، أو . ٤

التشـهري هبـم وخاصـة العلـامء منهم.
ـنُ ﴾، . ٥ سَ يَ أَحْ تِي هِ ـوا الَّ ولُ قُ بَـادِي يَ ـلْ لِعِ قُ اسـتخدام األسـلوب احلسـن والرفق قال تعـاىل: ﴿وَ

فأحسـن العبـارات وأرفقهـا باملخاطب   هو شـأن املسـلم ودأبه، وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: (مـا كان الرفق يف 
يشء إال زانـه ومـا نـزع من يشء إال شـانه) (صحيـح اجلامع (١٥١/٥) برقـم ٥٥٣٠).  

تـرك املـراء واجلـدل العقيـم واالنتصار للنفـس والتعصـب للمبتدعـني دون دليل، فهـذه كلها . ٦
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٤٣٤

مـن وسـائل حتطيـم احلـوار وإفشـال الوصـول للحـق، ويف احلديث (أنـا زعيم ببيـت يف ربض 
) (رواه الرتمـذي (٩٩٤).  انظر: صحيـح اجلامع (١٧/٢)  اجلنـة ملـن ترك املـراء وإن كان حمقـاً

.(١٤٧٧ برقم 
 وأما ضوابط حرية الرأي يف النظام: 

فقد كفل النظام مبدأ حرية الرأي، ونصت عليه املادة (٨) بقوهلا:
حرية التعبري عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النرش يف نطاق األحكام الرشعية والنظامية.

وهـو مل يطلـق حريـة الرأي عندما أشـار إليها بـل قيّدها بأن تكـون حتت نطاق األحـكام الرشعية 
والنظامية. 

واملقصود بنطاق األحكام الرشعية: أي يف حدودها التي تسمح هبا الرشيعة وجتيزها. 
وقـد ذكـر النظـام يف الالئحة التنفيذيـة تفصيل األمـور التي جيب أن يبتعـد عنها الكاتـب والناقد 

عند ممارسـة حريـة الرأي، ويـه بالتحديد الضوابـط النظامية حلريـة الرأي:
فنصـت املـادة (٧٣) عـىل مـا يـيل: متشـياً مـع مـا ورد يف املـادة التاسـعة مـن النظـام يراعـى عند 

اسـترياد أو إجـازة نـرش أو تـداول أي مطبوعـة التزامهـا بـام يـيل:
ال جيـوز نـرش ونسـخ كل مـا يتعارض مـع أحكام الرشيعـة اإلسـالمية، أو النيل مـن النظام  أ -  

العـام أو نظـام احلكـم تلميحـاً أو ترصحيـاً بالكلمـة أو الصورة.
ب -  ال جيـوز نـرش ونسـخ كل ما من شـأنه تعريض سـالمة الدولة أو أمنها الداخـيل أو اخلارجي 

للخطر، واألخبار العسـكرية واالتصاالت الرسية.
  . ال جيوز نرش نصوص االتفاقيات أو املعاهدات التي تعقدها الدولة قبل إعالهنا رسمياً ج -  

ال جيـوز طبـع أو نـرش أو توزيـع أو تـداول أي خارطـة للمملكـة أو مطبوعـة تشـتمل عـىل  د -  
خرائـط تظهـر فيهـا حـدود اململكـة إال بعـد مطابقتهـا مـع اخلرائـط املعتمـدة مـن اهليئـة العامـة. 

ال جيـوز طبـع أو نـرش أو توزيـع خرائـط أو مطبوعات تشـتمل عـىل خرائط للمـدن إال بعد  هـ -  
مطابقتهـا مـع اخلرائـط املعتمدة مـن أمانات وبلديـات املدن.

ال جيـوز نـرش مـا مـن شـأنه اإلرضار بالعملـة الوطنيـة، أو مـا يـؤدي إىل اإلرضار بسـمعة  و -  
اململكـة االقتصاديـة، أو بلبلـة األفـكار عـن سـوق املـال أو الوضـع االقتصـادي للمملكـة. 

ال جيـوز نـرش وقائـع التحقيقـات أو املحاكـامت املتعلقـة باألحـوال الشـخصية وغريها إال  ز -  
بعـد احلصـول عـىل إذن مـن اجلهـة املختصة. 

ال جيـوز نـرش األخبـار أو الصـور أو التعليقات التـي تتصل بـأرسار احلياة اخلاصـة لألفراد  ح -  
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إال إذا كان النـرش تنفيـذاً حلكـم قضائي أو قـرار إداري تقتضيـه مصلحة عامة ويكـون الرتخيص من 
اجلهـة املختصـة ذات العالقة. 

ال جيـوز نـرش كل مـا مـن شـأن التحريـض عـىل ارتـكاب اجلرائـم أو إثـارة النعـرات أو  ط -  
أفـراد املجتمـع.  البغضـاء أو إشـاعة الفاحشـة أو بـث روح الشـقاق بـني 

ال جيوز نرش إعالنات تتضمن مواداً من شأهنا تضليل املستهلك.  ي -  
هـذه هـي الضوابـط النظاميـة حلريـة التعبـري عن الـرأي مما جيب عـىل من يـامرس هـذه احلرية أن 

يلتـزم هبا. 
املطلب الثالث

الفروق بني حرية الرأي وحق النقد والنصيحة واإلنكار
حرية الرأي كام سبق هي: «حق كل امرئ يف القول بام ال خيالف الرشيعة». 

فهـي تعنـي حـق املرء يف أن يقول ما يشـاء متى يشـاء وكيف يشـاء دون تدخل أو ضغـط من أحد 
إذا كان هـذا القـول ال خيالـف الرشيعة، سـواء كان هـذا القول نقـداً أو نصيحة أو إنـكاراً أو مدحاً أو 

ذمـاً أ ووصفاً أو حكمة، أو غريه من أسـاليب اإلنشـاء وفنـون التعبري. 
أما حق النقد: «احلق يف إبداء الرأي يف أمر أو عمل إلظهار ما فيها من عيب أو حسن».

وفيـه تقييـد للقـول أو الكتابـة هبدف هـو إظهار مـا يف املنقـود من حسـن أو عيب، فليـس القول 
فيـه مطلقـاً كإطالقـه يف حريـة الـرأي. بـل له هـدف واضح متييز وكشـف عيوب وحسـنات املسـألة 

املنتقدة. 
والنصيحـة لغـة مـن النصـح، وهـو اخللوص مـن أي غـش، يقـال: عسـل ناصـح، أي خالص، 
والتوبـة النصـوح: الصادقـة التـي ال رجعـة فيهـا. والنصيحـة: قـول فيه دعـاء إىل صـالح وهني عن 

فسـاد فهـي لفظ عـام يـراد منـه الدعـوة إىل الصـالح والنهي عن الفسـاد.
وقيـل: إرادة اخلـري باملنصـوح. فهي كلمة عامة شـاملة اهلدف منهـا إرادة الصالح سـواء كان هذا 
الصـالح خاصـاً لفـرد أو عامـاً لألمـة. فيخرج مـن القول الـذي ليس فيـه إرادة صـالح للمنصوح. 

فهـي إن كانـت قلة شـاملة إال إهنـا مقيدة بـإرادة اخلري. 
وأمـا اإلنـكار: فهـو تغيـري ما عـرف قبحه رشعـاً وعرفاً، سـواء كان باللسـان أو باليـد أو بالقلب 
. فهو أخص مـن النصيحة  فالوسـيلة فيـه خمتلفـة واملقصـد منـه مقيَّد: يف تغيـري املسـتقبح عرفاً رشعـاً
مـن ناحيـة املقصـد، إذ إن النصيحـة عامة وشـاملة من ناحيـة مقصودها: إذ تشـمل األمـر باملعروف 

املنكر. عـن  والنهي 
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والنقـد كشـف لعيـب أو حسـن املفقـود، فقـط وإظهـار باللسـان أو بالكتابـة فهـو أخـص مـن 
النصيحـة مـن ناحيـة لـو كان األمـر املفقـود حسـناً وأراد الناقد كشـف حسـنه، وأمـا إن كان املفقود 
. وإنـام مقصده من النقد فقط كشـف عيب وحسـن  فيـه عيـوب فهو إن كشـفها قـد يُغريّ وقـد ال يغريَّ

املنتقدة.  املسـألة 

تم التلخيص بحمد اهللا تعاىل
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد

وعىل آله وصحبه ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين.
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مواعيد إجراءات اإلثبـات
يف نظـام املرافعـات الشـرعية

( دراسـة مقارنـة )

بحث تكمييل لنيل درجة املاجستري

إعداد الطالب:
عبدالرمحن بن محد بن إبراهيم اجلنيدل

إرشاف: 
فضيلة الدكتور/ فيصل بن زميان الرميان

للعام اجلامعي ١٤٢٥- ١٤٢٦هـ
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التمهيـــد:
املبحث األول: التعريف بمفردات عنوان البحث. 

املطلب األول: تعريف املواعيد يف اللغة واالصطالح. 
املطلب الثاين: تعريف اإلجراءات يف اللغة واالصطالح. 

املطلب الثالث: تعريف اإلثبات يف اللغة واالصطالح. 
املطلب الرابع: تعريف النظام يف اللغة واالصطالح. 

 املطلب اخلامس: تعريف نظام املرافعات. 
املبحث الثاين: أقسام املواعيد. 

املطلب األول: أقسام املواعيد باعتبارها نوعها. 
املطلب الثاين: أقسام املواعيد باعتبار من حيددها. 

املطلب الثالث: أقسام املواعيد باعتبار سلطة املحكمة عليها. 
املطلب الرابع: مقارنة هذه األقسام بالفقه االسالمي. 

الفصــل األول: املبادئ العــامة لإلثبـــات: 
املبحث األول: أمهية اإلثبات. 
املبحث الثاين: تنظيم اإلثبات. 
املبحث الثالث: حياد القايض. 
املبحث الرابع: عبء اإلثبات. 

الفصل الثاين: مواعيد استجواب اخلصوم واليمني واملعاينة والشهــادة: 
املبحـث األول: ميعاد اإلجابة عن االستجواب. 

املبحث الثاين: ميعاد حضور من تأمر املحكمة باستجوابه. 
املبحث الثالث:  ميعاد إقرار اخلصم. 

املبحـث الرابع:  ميعاد املعاينة ودعوة اخلصوم إليها. 
املبحث اخلامس:  ميعاد الشهادة. 

املبحث السادس:  موقف الفقه من استجواب اخلصوم واليمني واملعاينة والشهادة
الفصـل الثالث:  مواعيد اخلربة وإحضـار أوراق املقارنـــة: 

املبحث األول: ميعاد إيداع اخلبري لتقريره واجللسة املبنية عىل التقرير. 
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املبحث الثاين: ميعاد إيداع السلفة. 
املبحث الثالث: ميعاد حضور اخلبري للمحكمة. 

املبحث الرابع: ميعاد إعفاء اخلبري. 
املبحث اخلامس: ميعاد بدء عمل اخلبري. 

املبحث السادس: ميعاد إبالغ اخلصوم بتقرير اخلبري. 
املبحث السابع: ميعاد استدعاء اخلبري للمناقشة. 

املبحث الثامن: ميعاد اجتامع جلنة اخلرباء. 
املبحث التاسع: ميعاد إحضار أوراق املقارنة. 

املبحث العارش: موقف الفقه من اخلربة. 
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التمهيد
املبحث األول: التعريف بمفردات عنوان البحث 

املطلب األول:
تعريف املواعيد يف اللغة واالصطالح. 

املواعيد يف اللغة:
قـال ابـن فـارس: «الـواو والعـني والـدال كلمـة صحيحة تـدل عـىل ترجية بقـول، يقـال: وعدته 

أعـده وعـداً ويكـون ذلـك بخـري ورش، فأمـا الوعيد فـال يكـون إِالَّ برش»
وقتـه  وامليعـاد  املحيـط «  القامـوس  يف  الزمـان، جـاء  ويطلـق عـىل  املـكان  يطلـق عـىل  وامليعـاد 

وموضعـه».
املواعيد يف اصطالح أهل القانون: 

عرفت املواعيد عند أهل القانون بعدة تعريفات منها:
أهنـا هـي: «األجـل الـذي حيـدده القانـون إلجـراء عمـل مـن أعـامل املرافعـات خاللـه، أوقبـل 

حلولـه، أو هـو األجـل الـذي حيـرم القانـون إجـراء العمـل حتـى ينقـيض». 
ولعـل األحسـن أن يقـال يف تعريـف املواعيـد أهنـا: اآلجـال التـي حيددهـا النظـام أو مـن يفوضه 
النظـام إلجـراء عمـل مـن أعـامل املرافعـات خالهلا أو قبـل حلوهلـا أو هي اآلجـال التي حيـرم النظام 

إجـراء العمـل حتـى تنقيض. 
املواعيد يف اصطالح الفقهاء:

بعـد النظـر يف كتـب الفقـه مل أجـد عندهم تعريفـاً للمواعيـد وال اسـتخداماً هلا، وهـذا ال يدلّ عىل 
أنـه ليـس عندهـم مواعيـد، بل عندهـم مواعيـد ولكن يسـتخدمون مصطلحـات أخـر تعطي ذات 
الداللـة، ومـن هـذه املصطلحـات األجـل ومـن تعريفاته: أنـه هو «املـدة املسـتقبلة التي يضـاف إليها 
أمـر مـن األمور سـواء كانـت هذه اإلضافـة أجالً للوفـاء بالتـزام أو أجالً إلهنـاء التزام وسـواء كانت 
هـذه املـدة مقـررة بالرشع أو بالقضـاء أو بإرادة امللتـزم فرداً أو أكثـر» ونلحظ أن هذا التعريف يشـمل 
األجـل الرشعـي وهو املـدة التي حددهـا الرشع احلكيم سـبباً حلكم رشعـي كالعدة، ويشـمل األجل 
القضائـي، وهـو املـدة املحـددة مـن قبـل القضـاء كإحضـار اخلصم، ويشـمل األجـل االتفاقـي وهو 
املـدة املسـتقبلة التـي حيددهـا امللتـزم موعـداً للوفـاء بالتـزام أو اإلهنـاء تنفيذهـا هـذا االلتـزام. وهذا 

التعريـف جيـد ويمكن أن نجعلـه تعريفـاً للمواعيد. 
املطلب الثاين 
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تعريف اإلجراءات يف اللغة واالصطالح اإلجراءات يف اللغة: 
اإلجـراءات مجـع إجـراء واإلجـراء مصـدر أجـر جيري إجـراء، قـال ابن فـارس «اجليـم والراء 

واليـاء أصـل واحد وهـو انسـياح اليشء».  
واملقصـود مـن هـذه اللفظـة لـه مسـيس باملعنـى اللغـوي فجـري املـاء إذا جـرت اختـذت سـيالً 

وطريقـاً وكذلـك القضـاء يتخـذ وسـيلة وطريقـاً وسـبيالً للوصـول إىل احلـق.   
اإلجـراءات يف اصطـالح أهـل القانـون: عرفـت اإلجـراءات عنـد أهـل القانـون بعـدة تعريفات 
منهـا: أهنـا «الطـرق والقواعـد القانونيـة املتبعـة يف التقـايض واملحاكمـة والتنفيذ».ولعل األحسـن أن 
يقـال يف تعريـف اإلجراءات أهنـا: الطرق والقواعـد النظامية املتبعـة يف التقايض واملحاكمـة والتنفيذ. 

اإلجـراءات عنـد الفقهاء: 
بعـد النظـر يف كتـب الفقهاء مل أعثر هلم عـىل تعريف لإلجراءات والسـبب يف ذلـك أن هذه الكلمة 

غري مسـتخدمة عندهـم، وكذلك مل نجد مـن عرقها يف كتب الفقـه املتأخرة.  
املطلب الثالث

تعريف اإلثبات يف اللغة واالصطالح 
اإلثبات يف اللغة: 

.« قال ابن فارس «الثاء والباء والتاء كلمة واحدة وهي دوام اليشء، يقال ثبت ثباتاً وثبوتاً
: غـرز ذنبـه يف األرض ليفقـس. و- الـيشء: أقـره و-  وجـاء يف املعجـم الوسـيط: « أثبـت اجلـرادُ
له. و- احلق: أقـام حجته، و-الـيشء عرفه حق  األمـر: حققـه وصححه. ويقـال أثبت الكتـاب: سـجّ
املعرفـة و- فالنـاً حبسـه. و- الرمـح: أنفذه يف غرضـه».  وأقرب هـذه املعاين إىل اإلثبـات الذي نحن 

بصـدده تعريفـه بأنه إقامـة احلجة. 
اإلثبات يف اصطالح أهل القانون. 

عـرف اإلثبـات عنـد أهـل القانـون بعـدة تعريفـات منهـا: أنـه « إقامـة الدليـل أمـام القضـاء عىل 
قانونية».  واقعـة  وجـود 

ومنهـا أنـه: « إقامـة الدليـل أمـام القضـاء بطريق مـن الطرق التـي حيددهـا القانون عـىل وجود أو 
صحـة واقعـة قانونية متنـازع فيها». 

اإلثبات يف اصطالح الفقهاء: 
يمكـن تعريـف اإلثبـات بأنـه: إقامـة البينـة أمـام القضاء بالطـرق التـي حددهتا الرشيعـة عىل حق 
أو واقعـة ترتتـب عليهـا آثـار رشعية وإنـام عدلنا عـن تعريف اإلثبـات بأنه إقامـة الدليل إىل أنـه إقامة 
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البينـة ألن الدليـل عنـد الفقهاء يقصـد به النصـوص الرشعية.
املطلب الرابع

تعريف النظام يف اللغة واالصطالح.  
النظام يف اللغة: 

قـال ابـن فـارس: «النـون والظـاء وامليم أصل يـدلّ عىل تأليـف يشء وتكثيفـه... والنظـام: اخليط 
جيمـع اخلرز».  

والنظـام املقصـود هنـا ال خيـرج عن املعنـى العام هلـذه املادة، ألنـه عبارة عـن تأليف مـواد ومجعها 
مـع بعضهـا. تعريف النظـام عند أهـل القانون: 

يطلـق أهـل القانـون عىل النظـام القانـون لذا البـد أن نعـرف القانون فنقـول عرف القانـون بعدة 
منها:  تعريفـات، 

أنـه: «جمموعـة قواعـد السـلوك العامة املجـردة امللزمة التـي تنظـم الروابط االجتامعيـة يف املجتمع 
وتقـرتن بحـزاء مـادي حال وتقـرس الدولـة الناس عـىل ابتاعها ولـو بالقوة عنـد احلاجة».  

وقـد يكـون للقانـون معنـى أضيـق مـن املعنـى السـابق فيقصـد بـه القواعـد التـي تنظم السـلوك 
اإلنسـاين يف بلـد معــن ويف زمـن معـني، فيقـال القانـون املرصي أوالنظــام الســعودي. 

ويقصـد بالنظـام يف اململكـة العربيـة السـعودية القاعـدة التي تصـدر بموجب مرسـوم ملكي بعد 
موافقـة جملـس الوزراء.النظام يف اصطـالح الفقهاء: 

بعـد النظـر يف كتـب الفقهـاء مل أجـد هلـم تعريفـا للنظـام، والسـبب يف ذلـك أن هـذه الكلمـة غري 
عندهم.  مسـتخدمة 

املطلب اخلامس
تعريف نظام املرافعات:

هـو «جمموعـة القواعـد التـي تبـني التنظيم القضائـي يف الدولـة وحتـدد اختصاص املحاكـم والتي 
تنظـم اإلجـراءات واملواعيد الواجبـة اإلتبـاع يف التقايض واملحاكمـة والفصل يف اخلصومـات وتنفيذ 

األحكام». 
ومـن التعريفـات أنـه: «النصـوص الفقهية املقـررة لتنظيم قواعد وأحكام سـري املرافعـة وما يتعلق 

هبا منـذ بداية الدعـو حتى الفصـل فيها». 
ونلحـظ مـن التعريفـني السـابقني أهنـام غـري مانعـني ألهنـام يشـمالن الدعـو اجلزائيـة، ولعـل 
األحسـن أن يقـال يف تعريف نظـام املرافعات: «أنـه النصوص الفقهيـة املقررة لتنظيـم قواعد وأحكام 
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سـري املرافعـة املدنيـة ومـا يتعلق هبـا منـذ بدايـة الدعو حتـى الفصـل فيها». 
هـذا ونظـام املرافعات الرشعية السـعودي قد صـدرت املوافقة عليه يف تاريـخ ١٤٢١/٥/١٤هـ، 
وقـد اشـتمل عـىل مائتني وإحد وسـتني مادة، كـام صدر قـرار باملوافقة عـىل اللوائـح التنفيذية لنظام 

املرافعـات الرشعية وذلـك يف   تاريخ  ٣ /١٤٢٣/٦هـ. 
املبحث الثاين: أقســام املواعيــــداملطلب األول

أقسـام املواعيـد باعتبـار نوعهاتنقسـم املواعيد يف نظـام املرافعـات الرشعية هبذا االعتبـار إىل ثالثة 
أقسـام هي:

الفرع األول: ما جيب أن ينقىض فيه امليعاد قبل اإلجراء: 
وهـو عبارة عن «فرتة زمنية جيب أن تنتهي بأكملها قبل اختاذ العمل اإلجرائي». 

ولعـل مـن أبـرز األمثلـة عـىل هـذا النـوع مـن املواعيـد، مواعيـد احلضـور؛ حيـث نـص نظـام 
املرافعـات الرشعيـة عـىل أن ( ميعـاد احلضـور أمـام املحكمـة العامـة ثامنية أيـام عىل األقل مـن تاريخ 
تبليـغ صحيفـة الدعو، وجيـوز يف حالة الـرضورة نقض هذا امليعـاد إىل أربع وعرشين سـاعة وميعاد 

احلضـور أمـام املحكمـة اجلزئيـة ثالثـة أيـام. ..)   «نظـام املرافعـات الرشعية، املـادة: ٤٠». 
الفرع الثاين: ما جيب أن يتم فيه اإلجراء خالل امليعاد:

امليعاد الناقص عبارة عن (فرتة زمنية يتعني اختاذ اإلجراء خالهلا وإال سقط احلق يف اختاذه). 
وهـذا النـوع مـن املواعيد يشـكل النصيـب األكرب مـن املواعيـد يف نظـام املرافعـات  الرشعية ألن 

النظـام يوجب اختـاذ اإلجـراء خالهلا.
ويمكـن أن نمثـل هلـذا النـوع مـن املواعيـد بمواعيـد متييـز األحـكام فقـد نـص نظـام املرافعـات 
الرشعيـة عـىل أن [مـدة االعـرتاض بطلـب التمييز ثالثـون يوماً فـإذا مل يقـدم اخلصم اعرتاضـاً خالل 
هـذه املـدة سـقط حقه يف طلـب التمييز وعـىل املحكمة اختاذ حمرض بذلـك يف ضبط القضيـة والتهميش 

عـىل الصـك وسـجله بأن احلكـم قد اكتسـب القطيعـة] « نظـام املرافعـات الرشعية، املـادة: ١٧٨».
ويرتتـب عـىل عـدم التقيد بامليعـاد الناقص سـقوط احلق يف اإلجراء كـام نص عليه نظـام املرافعات 
الرشعيـة بأنـه [إذا مل يقـدم اخلصـم اعرتاضـاً خـالل هـذه املـدة - ثالثني يوماً - سـقط حقـه يف طلب 

التمييـز] « نظـام املرافعات الرشعية، املـادة: ١٧٨ ».
الفرع الثالث: املواعيد املرتدة: 

امليعـاد املرتـد عبـارة عـن: ( فـرتة زمنية جيـب أن يتخـذ اإلجراء قبـل أن تبـدأ). ويمكـن أن نمثل 
هلـذا النـوع مـن املواعيـد يف نظام املرافعـات الرشعيـة بميعاد إيـداع املدعى عليـه مذكـرة بدفاعه، فقد 
نـص نظـام املرافعـات الرشعيـة عـىل أنه جيـب: [عىل املدعـى عليـه يف مجيع الدعـاو عدا املسـتعجلة 
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والتـي أنقـص ميعـاد احلضور فيهـا أن يودع لـد املحكمة مذكـرة بدفاعه قبل اجللسـة املحـددة لنظر 
الدعـو بثالثـة أيـام عىل األقل أمـام املحاكـم اجلزئية] « نظـام املرافعـات الرشعية، املـادة: ٤١».

املطلب الثاين
أقسام املواعيد باعتبار من حيددها

تنقسم املواعيد باعتبار من حيددها إىل ثالثة أقسام: 
١ . .مواعيد نص عليها النظام، ومل يرتك حتديدها إىل جهة أخر

ومن أمثلة هذا النوع: 
- ميعـاد إبـالغ اخلصـوم بتقريـر اخلبـري، فقـد نـص النظـام عـىل أنـه [عـىل اخلبـري أن يـودع إدارة 
املحكمـة تقريـره ومـا يلحق به من حمـارض األعامل، وما سـلم إليه مـن أوراق وعليـه أن يبلغ اخلصوم 
هبـذا اإليـداع يف أربـع وعرشيـن سـاعة التاليـة حلصـول اإليـداع، وذلـك بكتـاب مسـجل] « نظـام 

املرافعـات الرشعيـة، املـادة: ١٩٣».
- ميعاد التامس إعادة النظر، (نظام املرافعات الرشعية، املادة: ١٩٣»).

ميعاد االعرتاض بطلب التمييز(« نظام املرافعات الرشعية، املادة: ١٧٨»).
مواعيـد مل يتـولّ النظـام حتديدها، وإنام تـرك أمر حتديدهـا إىل جهة أخـر كاملحكمة واخلبري . ٢

واخلصوم. 
ومن األمثلة عىل ذلك: 

ميعـاد اسـتدعاء اخلبـري للمناقشـة، فقـد نـص نظـام املرافعـات الرشعيـة أن [للمحكمـة أن تأمـر 
باسـتدعاء اخلبري يف جلسـة حتددها ملناقشـة تقريـره إن رأت حاجة لذلـك] «نظام املرافعـات الرشعية، 

.«١٣٢ املادة: 
- ميعاد حضور من تأمر املحكمة باستجوابه، (« نظام املرافعات الرشعية، املادة: ١٠١»).

- ميعاد بدء عمل اخلبري،( «نظام املرافعات الرشعية املادة: ١٣٠»).
- ميعاد انتهاء دعو احلراسة،(«نظام املرافعات الرشعية املادة: ٢٤٥»).

مواعيـد حددهـا النظـام لكـن جعـل التحديد النهائـي للمحكمـة.  ونمثل عىل ذلـك بميعاد . ٣
احلضـور، فقـد نـص نظـام املرافعـات الرشعية عـىل أن: [ميعـاد احلضـور أمـام املحكمة العامـة ثامنية 
أيـام عـىل األقـل مـن تاريـخ تبليـغ الدعـو، وجيـوز يف حالـة الـرضورة نقـص هـذا امليعـاد إىل أربع 
وعرشيـن سـاعة وميعـاد احلضـور أمـام املحكمـة اجلزئيـة ثالثة أيـام وجيـوز يف حالة الـرضورة نقص 
هـذا امليعـاد إىل سـاعة بـرشط أن حيصـل التبليـغ للخصم نفسـه يف حالتي نقـص امليعـاد ويكون نقص 
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امليعـاد يف احلالتـني بـإذن مـن القـايض أو رئيـس املحكمـة املرفوعة إليـه الدعـو ] «نظـام املرافعات 
.«٤٠ املـادة:  الرشعية، 

املطلب الثالث
أقسام املواعيد  باعتبار سلطة املحكمة فيها

١- الزيـادة: 
ومـن األمثلـة عـىل ذلـك مـا نـص عليـه نظـام املرافعـات الرشعيـة عىل أنـه: [تضـاف مدة سـتني 
يومـاً إىل املواعيـد املنصـوص عليهـا نظامـاً ملـن يكـون حمـل إقامته خـارج اململكـة] «نظـام املرافعات 
الرشعيـة، املـادة: ٢٢». ثـم نصـت الالئحة التنفيذية عـىل أنه: [للقـايض الزيادة عىل ذلـك عند احلاجة 

] «الالئحـة التنفيذيـة لنظـام املرافعـات الرشعية، املـادة ١/٢٢».  
٢- النقص: 

ومـن أوضح األمثلـة عىل النقص ميعـاد احلضور يف الدعو املسـتعجلة فقد نص نظـام املرافعات 
الرشعيـة عـىل أنـه [يكـون ميعـاد احلضـور يف الدعـاو املسـتعجلة أربعـاً وعرشين سـاعة، وجيوز يف 
حالـة الـرضورة القصـو نقـص هـذا امليعاد بأمـر من املحكمـة] «نظـام املرافعـات الرش عيـة، املادة: 

«٢٣٥
املطلب الرابع

مقارنة هذه األقسام بالفقه اإلسالمي
: أجل  رشعي وأجل قضائي وأجل اتفاقي.  ينقسم األجل إىل ثالثة أقسامٍ

أمـا األجـل الرشعـي فهـو املـدة التـي حددها الـرشع احلكيـم سـبباً حلكم رشعـي، كمـدة احلمل 
ومـدة الرضـاع ومـدة احليـض ونحوهـا.  أمـا األجـل القضائـي فهـو األجـل الـذي يرضبـه القايض 
حلضـور اخلصـوم، أو إحضـار البينـة، أو إحضـار الكفيـل، أو تأجيـل املعـرس إىل ميرسة ونحـو ذلك، 
فاألجـل الـذي يرضبـه القـايض حلضـور املتخاصمـني موكـول إىل تقديـره وطبيعـة موضـوع النزاع، 

وهـي من قبيـل األوضـاع الزمنيـة التـي تتغري.
أمـا األجـل االتفاقـي فهـو املـدة املسـتقبلة التـي حيددهـا امللتـزم للوفـاء بالتزامـه سـواء أكان هذا 
االلتـزام يقابلـه التـزام آخـر أو ال يقابلـه، أو حيددهـا إلهنـاء هـذا االلتـزام، كاشـرتاط تأجيـل تسـليم 

العـني يف الترصفـات الناقلـة للملكيـة.
وإذا نظرنـا إيل كتـب الفقـه وجدنـا أن هنـاك آجـاالً قد حددهـا الفقهاء كإمهـال املدعـي ثالثة أيام 

إلحضـار بينتـه إال أن الغالـب يف اآلجال عنـد الفقهـاء مردها إىل اجتهـاد القايض.
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الفصل األول
املبادئ العامة لإلثبات

املبحث األول: أمهية اإلثبات
أولـت الرشيعـة اإلسـالمية اإلثبـات أمهيـة بالغـة، واعتنـت بـه أيـام عنايـة، نلمـس ذلـك جلياً يف 
احلديـث الـذي رواه ابـن عبـاس ريض اهللا عنهام أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال: ((لو يعطى النـاس بدعواهم 
الدعـى رجـال دماء رجـال وأمواهلـم، ولكن اليمـني عىل املدعـى عليـه)) أخرجه البخـاري يف كتاب 
التفسـري بـاب قولـه تعـاىل: ( إن الذيـن يشـرتون بعهـد اهللا أيامهنـم ثمنـاً قليـالً أولئك ال خـالق هلم ) 
ينظـر فتـح البـاري ٧٦/٩، وأخرجـه مسـلم يف كتـاب األقضيـة بـاب اليمني عـىل املدعى عليـه ينظر 

صحيح مسـلم بـرشح النـووي ٢٢٩/١١». 
فالنبـي ملسو هيلع هللا ىلص يبـني أنـه لـو قبل االدعـاء بغـري دليل لتطـاول الناس عـىل األعـراض وطالبـوا بأموال 
اآلخريـن واعتـدوا عـىل األنفـس، والرشيعـة اإلسـالمية أقـرت احلقوق وأعطـت كل ذي حـق حقه، 
والقـايض يتـوىل إنصـاف النـاس بعضهـم مـن بعـض، ومعلـوم أن القـايض يسـتحيل عليـه اإلحاطة 
بجميـع الوقائـع بنفسـه، فيـأيت دور اإلثبـات إلهنـاء النـزاع بـني املتخاصمـني ورد احلـق إىل صاحبـه، 

وتكـون البينـة هـي سـند القـايض يف حكمه. 
ويكفـي أن يلقـي الشـخص نظـرة رسيعـة عىل إحـد املحاكم لـري كثرياً مـن الدعـاو تتوقف 

عـىل اإلثبات.
املبحث الثاين: تنظيم اإلثبات

أوالً: تنظيم اإلثبات عند أهل القانون: 
يأخذ القانون يف تنظيمه لإلثبات بأحد مذاهب ثالثة: 

١- مذهب اإلثبات احلر أو املطلق: 
طبقـاً هلـذا النظـام ال يضـع القانـون طرقاً حمـددة لإلثبات يتقيـد هبا اخلصـوم والقـايض وإنام يرتك 
للخصـوم حريـة تقديـم مـا يرونـه من األدلـة التي يمكـن هلم مـن خالهلا إقنـاع القايض، كـام يرتك يف 
ذات الوقـت للقـايض حريـة قبـول وتقديـر األدلـة املعروضـة عليـه، فيكون القـايض حـراً يف تكوين 

عقيدتـه مـن أي دليل يقـدم إليه. 
٢- مذهب اإلثبات املقيد: 

وهـذا املذهـب عكـس سـابقه، حيـدد القانـون فيه طـرق اإلثبـات، كـام حيـدد قيمـة كل طريق من 
هـذه الطـرق، فـال يمكـن اخلصـوم إثبـات حقوقهـم بغري هـذه الطـرق التـي حيددهـا القانـون كام أن 
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القـايض ال يمكنـه اختـاذ طريق غري الطريـق الذي حيـدده القانون، كـام أن القايض  ال يمكنـه أن يعطي 
هلـا قيمـة غـري القيمة التـي حيددهـا القانون.

٣- املذهب املختلط: 
وهـذا املذهـب حماولـة للجمع بـني املذهبني السـابقني للحصـول عىل أكـرب قدر ممكن مـن ميزاهتام 
واجتنـاب مـا فيهـا مـن العيـوب قـدر اإلمـكان، فينـص القانـون عـىل عـدد معني مـن األدلـة ويرتك 
للقـايض حريـة االقتنـاع، ويسـمح لـه بـدور إجيـايب يف إجـراءات األدلـة، ومـن جهـة أخـر يمكـن 
اجلمـع بـني املذهبـني السـابقني بأن خيصـص كل مذهـب يف جمال، فيعمـل باإلثبـات املقيـد يف النطاق 

املـدين ومذهـب اإلثبـات املطلـق يف املجـال اجلنائـي بإطـالق، ويف املسـائل التجارية إىل حـد كبري.
وميـزة هـذا املذهـب أنـه جيمع بني اسـتقرار املعامالت بـام يفرضه مـن قيود عىل اإلثبـات، وحيد يف 

الوقـت ذاتـه من حتكم القضـاء وجيمع بني حيـاد القايض ومبـدأ حرص األدلـة وترتيبها.
: تنظيم اإلثبات عند الفقهاء: ثانياً

اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني. 
القـول األول: أن طـرق اإلثبـات حمصـورة يف العـدد الـذي ورد بـه نـص رشعـي، وإليـه ذهـب 

مجهـور الفقهـاء.
واسـتدل اجلمهـور بـأن النصـوص أمـرت باإلشـهاد يف املعامـالت والنـكاح وغريهـا، وهي تدل 
عـىل طلـب البينـة واإلقـرار واليمـني والكتابـة عنـد اإلثبات أمـام القضـاء، وكـذا القرائن والقسـامة 

فيجـب الوقـوف عنـد هـذه النصوص.
القـول الثـاين: أن طـرق اإلثبـات ليسـت حمصـورة، بـل تشـمل كل مـا يمكـن أن يثبـت بـه احلق 

ويطمئـن إليـه القـايض، ذهـب إىل ذلـك ابـن تيميـة وابـن القيـم وغريمها.
استدل أصحاب القول الثاين بأدلة من أمهها قوله صىل اهللا عليه وسلم «البينة عىل املدعي».

ولعـل الراجـح القـول الثاين لقوة ما اسـتدلوا بـه وألن أدلة اجلمهـور ليس فيهـا إال أن هذه الطرق 
هـي طرق لإلثبـات، ال أن غريها ال يمكـن أن يكون طريقاً لإلثبـات واهللا أعلم.

املبحث الثالث: حياد القايض
يقصـد بحيـاد القـايض أن حيكم بـني اخلصوم كـام تقتضيـه األمانة وللحيـاد جوانـب متعددة جيب 
أن يلتـزم القـايض هبـا سـواء يف التعامل مع اخلصـوم يف كالمـه أو يف نظراته أو يف جملسـه من اخلصوم، 
ولعـل مـن أبـرز األمثلـة عـىل تأكيـد األخـذ بمبـدأ حيـاد القـايض أنـه ال جيـوز لـه أن حيكـم بعلمـه 

الشـخيص  املأخـوذ من خـارج جملـس القضاء.



ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد الثاين

٤٥٠

املبحث الرابع: عبء اإلثبات
املقصود بعبء اإلثبات «تكليف أحد اخلصوم بإقامة احلجة والدليل عىل دعواه».

وال شـك أن معرفـة القواعـد يف عـبء اإلثبـات ذات أمهيـة عظيمـة، فقـد يضيـع احلـق إذا كلف 
القـايض خصـامً باإلثبـات؛ حيـث كان جيـب تكليـف اخلصـم اآلخـر، فمثـالً إذا ادعـى شـخص عىل 
آخـر بديـن، وأنكـر املدعـى عليـه، وجب عـىل القـايض تكليـف املدعـي بإثبـات الدين؛ ألنـه يدعي 
خـالف الثابـت أصـالً وهو عـدم املديونيـة، وال جيـوز أن يكلف املدعـى عليـه بإثبات عـدم مديونيته 
لعـدم إمـكان وجـود دليل كتـايب به وعـدم إمـكان إحاطة علم الشـهود بـه، لذلك جيب عـىل القايض 
أن يميـز بـني املدعـي واملدعـى عليـه، ومعرفة املدعـي واملدعى عليـه حتتاج إىل دقـة النظـر والتأمل يف 

حقيقـة احلادثـة املعروضـة واالسـتعانة بالقواعد الفقهيـة يف التمييـز بينهام.
الفصل الثاين

مواعيد استجواب اخلصوم واليمني واملعاينة والشهادة 
املبحث األول: ميعاد اإلجابة عن االستجواب

يقصـد باسـتجواب اخلصـم « احلصول عىل إقراره بـأن يعرتف أمـام القضاء بواقعـة قانونية مدعى 
هبـا عليه وذلك أثناء السـري يف الدعـو املتعلقة هبـذه الواقعة». 

أمـا ميعـاد اإلجابـة فقـد نـص نظـام املرافعـات الرشعيـة عـىل أنـه [ للمحكمـة أن تسـتجوب من 
يكـون حـارضاً مـن اخلصـوم ولـكل منهـم أن يطلب اسـتجواب خصمـه احلـارض، وتكـون اإلجابة 
يف اجللسـة نفسـها إال إذا رأت املحكمـة إعطـاء ميعـاد لإلجابـة كـام تكـون اإلجابـة يف مواجهة طالب 

االسـتجواب ]. «نظـام املرافعـات الرشعيـة املـادة: ١٠٠». 
[واملقصـود باخلصـم املسـتجوب يف املـادة املذكـورة آنفـاً اخلصـم األصـيل واملتدخـل].  «الالئحة 

التنفيذيـة لنظـام املرافعـات الرشعية، املـادة ١/١٠٠». 
[وإذا كانـت املرافعـة قائمة وختلـف بعض املطلوب اسـتجواهبم بعد تبليغهم فإنه جيوز اسـتجواب 

احلـارض منهم ]..«الالئحـة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعيـة املادة ١/١٠٠».
هـذا وللقـايض سـلطة تقديريـة كاملـة يف توجيه األسـئلة فلـه أن يمنع توجيه أسـئلة اخلصـم التي 
ال تتعلـق بالدعـو أو تكـون غـري منتجة فيهـا أو تتضمن ما خيالف النظـام العـام أو اآلداب العامة أو 

جترحياً للمسـتجوب.
املبحث الثاين: ميعاد حضور من تأمر املحكمة باستجوابه

نـص نظـام املرافعـات الرشعية عـىل أن [للمحكمة أن تأمر بحضور اخلصم السـتجوابه سـواء من 



مواعيد إجراءات اإلثبـات    -  ٢٧

٤٥١

تلقـاء نفسـها أو بنـاء عـىل طلـب خصمـه إذا رأت املحكمـة حاجـة لذلـك، وعىل مـن تقـرر املحكمة 
اسـتجوابه أن حيـرض اجللسـة التـي حددها أمـر املحكمـة ].  «نظام املرافعـات الرشعية املـادة: ١٠١».

وإذا ختلف اخلصم عن احلضور فال خيلو من حالني: 
احلالـة األوىل: أن يكـون لـه عـذر مقبـول، وهـذه احلالـة ال ختلـو مـن أمريـن: [إما أن يكـون حمل 
إقامتـه داخـل اختصـاص املحكمـة، ففـي هـذه احلالـة ينتقـل القـايض أو ينـدب مـن يثق بـه إىل حمل 
إقامتـه السـتجوابه، وإمـا أن يكـون حمل إقامته خـارج اختصـاص املحكمة ففي هذه احلال يسـتخلف 

القـايض يف اسـتجوابه حمكمـة حمـل إقامته.«نظـام املرافعـات الرشعية املـادة: ١٠٢».
احلالـة الثانيـة: أن ال يكـون له عـذر مقبـول، فللمحكمة حينئذ أن تسـمع البينة وأن تسـتخلص ما 
تـراه مـن ذلـك التخلـف أو االمتنـاع. « املرافعـات الرشعيـة املـادة ١٠٣».   وإذا مل تكن بينـة للخصم 

. ناكالً القـايض  عده 
املبحث الثالث: ميعاد إقرار اخلصم

 [وقـت إقـرار اخلصـم يكـون أثنـاء السـري يف الدعو] :نـص نظـام املرافعـات الرشعيـة عـىل أن
«نظـام املرافعـات الرشعيـة املـادة: ١٠٤» وال بـد أن يكـون حاصـالً أمـام القضـاء وأن يكـون متعلقاً 

بالواقعـة املقـر هبا.  
[واإلقـرار ينقسـم إىل إقـرار قضائـي وإقـرار غـري قضائي، واإلقـرار القضائـي هو ما حيصـل أمام 
ناظـر الدعـو أثنـاء السـري فيهـا متعلقـاً بالواقعـة املقـر هبـا] «الالئحـة التنفيذيـة لنظـام املرافعـات 
 الرشعيـة املـادة: ١/١٠٤».  [أمـا اإلقـرار غـري القضائـي فهـو الـذي ال حيصـل أمـام ناظـر الدعو
أو ال يكـون أثنـاء السـري فيهـا أو ال يكـون متعلقـاً بالواقعـة املقر هبـا] «ينظر الالئحـة التنفيذيـة لنظام 

املرافعـات الرشعيـة املـادة: ٢/١٠٤» واملقصـود باإلقـرار هنـا هـو اإلقـرار القضائي. 
املبحث الرابع: ميعاد املعاينة ودعوة اخلصوم إليها

املقصـود باملعاينة: «أن يشـاهد القايض بنفسـه أو بواسـطة أمينه حمل النزاع بـني املتخاصمني ملعرفة 
حقيقـة األمـر فيـه».  فاملعاينـة ختتلف عن علـم احلاكم، بأهنـا نتيجة مرتتبـة عىل رفع الدعـو يف يشء 
حيتـاج إىل رؤيـة ومعاينـة لبيـان احلقيقة فيـه، وإدراك الواقـع امللموس منـه، واملعاينة يقـوم هبا القايض 
بصفتـه قاضيـاً فكأنـه نقـل حمـل القضاء مـن املحكمـة إىل مكان املدعـى بـه، وبذلك يسـتطيع القايض 

تكويـن قناعتـه، وحيكم بنـاء عىل هـذه املعاينة.
أمـا ميعـاد املعاينـة، فقـد نـص نظـام املرافعـات الرشعيـة عـىل أنه [جيـوز للمحكمـة أن تقـرر من 
تلقـاء نفسـها أو بنـاءً عـىل طلـب أحد اخلصـوم معاينـة املتنـازع فيـه بجلبـه إىل املحكمـة إن كان ذلك 
ممكنـاً أو االنتقـال إليـه أو نـدب أحـد أعضائهـا لذلـك عـىل أن يذكـر يف القـرار الصادر بذلـك موعد 



ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد الثاين

٤٥٢

املعاينـة ] « الالئحـة التنفيذيـة لنظـام املرافعـات الرشعيـة املـادة: ٢/١٠٤». 
فنلحـظ يف هـذه املـادة أن حتديـد ميعـاد املعاينـة راجـع إىل املحكمـة، أمـا ميعـاد دعـوة اخلصـوم 
للمعاينـة فقـد نص نظام املرافعـات الرشعية عىل أن[تدعـو املحكمة أو القايض املنتدب أو املسـتخلف 
اخلصـوم قبـل املوعـد املعـني بأربـع وعرشين سـاعة عىل األقـل -عـدا مهل املسـافة- بمذكرة ترسـل 
بوسـاطة إدارة املحكمـة تتضمـن بيـان مـكان االجتامع واليوم والسـاعة التي سـينعقد فيهـا. . ] «نظام 

املرافعـات الرشعية املـادة: ١٠٠».
فنلحـظ أن هـذه املـادة حـددت ميعـاد دعوة اخلصـوم للمعاينـة بأربع وعرشين سـاعة عـىل األقل 
قبـل املوعـد وإذا بلـغ اخلصـوم باملوعـد ومل حيـرضوا كلهـم أو أحدهم فللقـايض إجراء ما يلـزم حيال 

املعاينـة.  «الالئحـة التنفيذيـة لنظام املرافعـات الرشعية املـادة: ١/١١٣».
املبحث اخلامس: ميعاد الشهادة

ذلـك  عـىل  الرشعيـة  املرافعـات  نظـام  نـص  وقـد  املحكمـة  إىل  حتديـده  يرجـع  الشـهادة  ميعـاد 
فقال:[عـىل اخلصـم الـذي يطلـب أثنـاء املرافعـة اإلثبـات بشـهادة الشـهود أن يبـني يف اجللسـة كتابة 
أو شـفاهاً الوقائـع التـي يريـد إثباهتـا، وإذا رأت املحكمـة أن تلـك الوقائـع جائزة اإلثبـات. . قررت 
سـامع شـهادة الشـهود، وعينت جلسـة لذلك وطلبت مـن اخلصم إحضارهـم فيها] «نظـام املرافعات 

الرشعيـة املـادة: ١١٧». 
فنلحـظ أن النظـام جعـل حتديد ميعاد الشـهادة راجعاً إىل املحكمة، وإذا حرض الشـاهد يف اجللسـة 
املحـددة ومل حيـرض املشـهود عليـه فيتم سـامع شـهادته وضبطها وتتىل عـىل اخلصم إذا حرض يف جلسـة 
تاليـة.. إلحضـار الغائبـني عن جملـس احلكم فيمهل أقـل مدة كافيـة يف نظر املحكمة، فـإذا مل حيرضهم 
يف اجللسـة املعينـة أو أحـرض منهـم من مل توصل شـهادته أمهل مـرة أخر مـع إنذاره باعتبـاره عاجزاً 
إن مل حيرضهـم، فـإذا مل حيرضهـم يف اجللسـة الثالثـة أو أحرض منهم مـن مل توصل شـهادته فللمحكمة 
الفصـل يف اخلصومـة فـإذا كان لـه عـذر يف عدم إحضـار شـهوده كغيبتهـم أو جهله حمـل إقامتهم كان 
لـه حـق إقامـة الدعـو متى حـرضوا، وإذا قـرر اخلصم عـدم قدرتـه عىل إحضـار الشـهود أو طلب 
مـدة طويلـة عرفـاً تـرض بخصمـه فللقـايض الفصـل يف اخلصومـة ويفهمـه بـأن له حـق إقامـة دعواه 
بسـامع شـهوده متـى أحرضهم وعـىل القايض ناظـر القضية أو مـن خيلفـه أن يبني عىل ما سـبق ضبطه 

«الالئحـة التنفيذيـة لنظـام املرافعات الرشعية املـادة: ١/١٢٢».
املبحث السادس: موقف الفقه من استجواب اخلصوم واليمني واملعاينة والشهادة

ال ريـب أن فقـه املرافعات قد لقي عناية كبرية عنـد الفقهاء فقد ذكروا الفـروع الفقهية لإلجراءات 
الرشعيـة للمحاكـامت منـذ بدايـة الدعـو حتى هنايتها مسـتنبطني هلـا من األدلـة الرشعيـة، إال أن ما 
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يتعلـق باملواعيـد مل حيـظ بعنايـة الفقهاء، والسـبب يف ذلك أن حاجتهـم إىل ذلك ليـس كاحلاجة إليه يف 
هـذا الوقـت، فـإذا كانـت املصلحـة العامة تقتيض إجـراء من إجـراءات وليـس يف الرشع مـا يمنع منه 

فهذه هـي املصلحة املرسـلة، ومجيع املذاهـب يعملون باملصالح املرسـلة.  
ولسـت أعنـي بكالمـي أنـه مل يـرد يشء عـن املواعيـد عنـد املتقدمـني، بـل قد جـاء ذكـر يشء من 
ذلـك عندهـم ومـن ذلـك ما جـاء عن عمـر بـن اخلطـاب ريض اهللا عنه أنـه قـال: «واجعـل للمدعي 
أمـداً ينتهـي إليه، فـإن أحرض بينـة وإال وجهت عليـه القضاء فإن ذلـك أجىل للعمى وأبلـغ يف العذر» 
أخرجـه البيهقـي يف السـنن الكـرب، وصححـه األلبـاين.  كـام يف  إرواء الغليـل، فعمـر ريض اهللا عنه 
أوىص القـايض بـأن جيعـل للمدعـي أمـداً إلحضار البينـة وأرجـع تقدير األمـد إىل تقديـر القايض.. 

فالقاعـدة يف املواعيـد أهنـا ترجـع إىل املصلحـة فـإن الرشيعـة مل تـأت بتحديـد معـني للمواعيد بل 
ذلـك بحسـب احلاجــــة، وال دليل ملـن حدد اإلمهـال بثالثـة أيـام، واهللا أعلم.

الفصل الثالث
مواعيد اخلربة وإحضار أوراق املقارنة
املبحث األول: ميعاد إيداع اخلبري لتقريره واجللسة املبنية عىل التقرير

اخلربة «هي اإلخبار عن حقيقة اليشء املتنازع فيه بطلب من القايض».
والسـبب الـذي جعـل للقـايض أن يسـتعني بأهـل اخلـربة أنـه قد يتعـذر عليـه يف بعـض احلاالت 
أن يبـارش بنفسـه حتقيـق كل أو بعـض وقائـع الدعـو إذا كان حتقيقهـا يتطلـب اإلملام بعلـم أو فن ال 

تشـمله معـارف القـايض كالطب واملحاسـبة.
أمـا ميعـاد إيـداع اخلبـري لتقريـره واجللسـة املبنية عـىل التقرير فهـو راجـع إىل املحكمـة،  وقد نص 
نظـام املرافعـات الرشعيـة عـىل ذلـك فقـال: [ للمحكمة عنـد االقتضـاء أن تقـرر ندب خبـري أو أكثر 
وحتـدد يف قرارهـا مهمـة اخلبـري وأجـالً إليـداع تقريـره وأجـالً جللسـة املرافعـة املبينـة عـىل التقرير ] 
«نظـام املرافعـات الرشعيـة املـادة: ١٢٤».  فنلحـظ أن هـذه املـادة نصـت عـىل أن أجـل إيـداع اخلبري 
لتقريـره وأجـل اجللسـة إنام هو حتديـد املحكمة، كام أن االسـتعانة باخلبـري أمر جـوازي للقايض يرجع 
إىل تقديـره، وهـذا ظاهـر يف هـذه املـادة، فقـد جـاء   التعبـري  بالـالم  ( للمحكمـة ) وليـس بــ( عىل ) 
التـي تـدل عـىل الوجـوب، بل لـو طلب أحـد اخلصوم نـدب اخلبـري فللمحكمة رفـض ندبه مـع بيان 
ســــــبب الرفض يف الضبط.  «الالئحـــــــة التنفيذيـة لنظام املرافعات الرشعيـة املادة: ١/١٢٤».

املبحث الثاين: ميعاد إيداع السلفة
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املقصـود بالسـلفة هـو املبلغ الذي يقـدر القايض أن تصل إليـه مرصوفات اخلبـري وأتعابه «الالئحة 
التنفيذيـة لنظـام املرافعـات الرشعيـة املـادة ٤/١٢٤»، وتـودع السـلفة يف صنـدوق املحكمـة، ويأمـر 
القـايض بـرصف ما يسـتحقه اخلبـري بعـد أدائه ملهمتـه «الالئحـة التنفيذيـة لنظـام املرافعـات الرشعية 
املـادة: ٥/١٢٤»، أمـا حتديـد اخلصـم املكلف بإيداع السـلفة واألجل املحـدد لإليداع فهـذا راجع إىل 
املحكمـة وهـذا مـا نـص عليه نظـام املرافعـات الرشعية فقـال: [. كـام حتدد فيـه -أي املحكمـة- عند 
االقتضـاء السـلفة التـي تودع حلسـاب مرصوفات اخلبـري وأتعابه واخلصـم املكلـف بإيداعها واألجل 

املحـدد لإليـداع ] «نظام املرافعـات الرشعية املـادة: ١٢٤».
فـإذا مل يقـم اخلصـم باإليـداع يف األجـل الـذي حددتـه املحكمـة جـاز للخصـم اآلخـر أن يقـوم 
بإيـداع املبلـغ دون إخـالل بحقـه إذا حكم لـه يف الرجـوع إىل خصمه»نظـام املرافعات الرشعيـة املادة 
١٢٥»، إال أن املحكمـة متهـل اخلصـم مـدة مخسـة أيـام قبـل اختـاذ اإلجـراء بنقـل اإليـداع إىل اخلصم 
مـن  أي  يقـم  مل  إذا  أمـا   ،«١/١٢٥ املـادة:  الرشعيـة  املرافعـات  لنظـام  التنفيذيـة  اآلخـر» «الالئحـة 
اخلصمـني بإيـداع املبلـغ وكان الفصـل يف القضية يتوقـف عىل قرار اخلـربة فللمحكمة حينئـذ أن تقرر 

إيقـاف الدعـو حتـى إيـداع املبلغ«نظـام املرافعـات الرشعية املـادة: ١٢٥».
املبحث الثالث: ميعاد حضور اخلبري للمحكمة

إذا أودع املبلـغ يف املحكمـة فـإن املحكمـة تدعو اخلبـري، وتبني له مهمتـه وفقاً ملنطوق قـرار الندب 
أمـا ميعـاد دعوة املحكمـة للخبري للحضـور فيكون خـالل األيـام الثالثة التاليـة إليداع املبلـغ، وهذا 
مـا نـص عليـه نظـام املرافعـات الرشعيـة فقـال: [خـالل األيـام الثالثـة التاليـة إليـداع املبلـغ تدعـو 
املحكمـة اخلبـري وتبـني له مهمتـه وفقاً ملنطوق قـرار الندب ثم يتسـلم صـورة منه إلنفـاذ   مقتضاه. .] 

«نظام املرافعـات الرشعية املـادة: ١٢٧».  
املبحث الرابع: ميعاد إعفاء اخلبري

إذا وجد اخلبري حرجاً يف القيام باملهمة التي كلف هبا فهل له أن يطلب اإلعفاء ؟
نقـول: له ذلـك، ولكن خالل املـدة التي حددهـا النظام وهي األيـام الثالثة التالية لتسـلمه صورة 
قـرار النـدب، ويف ذلـك جـاء نـص نظـام املرافعات الرشعيـة بأنـه [إذا مل يكن اخلبـري تابعـاً للمحكمة 
فلـه خـالل األيـام الثالثـة التالية لتسـلمه صورة قـرار النـدب أن يطلب مـن املحكمة إعفـاءه من أداء 
املهمـة التـي نـدب إليها. ] «نظـام املرافعات الرشعيـة املـادة: ١٢٨»، أما املصاريف التي تسـبب اخلبري 
يف رصفهـا بـدون نتيجـة فللمحكمـة أن حتكـم عليه يف دعو مسـتقلة حتـال للقايض ناظـر القضية أو 
خلفـه» «ينظـر الالئحـة التنفيذيـة لنظـام املرافعـات الرشعيـة املـادة: ١/١٢٨»، والـذي يرفضهـا هو 

املتـرضر مـن دفع املصاريـف» ينظر الالئحـة التنفيذيـة لنظام املرافعـات الرشعية املـادة: ١/١٢٨».
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و حتديـد املـدة بثالثـة أيـام مناسـب جـداً، ألن فيـه تقصـرياً ملـدة القضيـة، ومـدة ثالثة أيـام كافية 
للخبـري ليتخـذ رأيـه باملـيض يف املهمـة التـي كلف هبـا أو طلـب اإلعفـاء منها.

املبحث اخلامس: ميعاد بدء عمل اخلبري
تـرك نظـام املرافعـات الرشعيـة للخبـري حتديـد بدايـة علمـه إال أنـه اشـرتط أن ال يتجـاوز األيـام 
العـرشة التاليـة لتسـلمه قـرار الندب، وجيب عـىل اخلبـري أن يبلغ اخلصوم بمـكان االجتـامع وزمانه يف 
ميعـاد مناسـب، وال متنـع غيبـة اخلصوم اخلبـري من مبـارشة عمله، بل جيـب عليه أن يبـارش أعامله متى 
كان اخلصـوم قـد دعـوا عـىل الوجـه الصحيـح، وهذا نـص نظـام املرافعـات الرشعية [عـىل اخلبري أن 
حيـدد لبـدء عملـه تارخيـاً ال يتجـاوز األيـام العـرشة التالية لتسـلمه قرار النـدب وأن يبلـغ اخلصوم يف 
ميعـاد مناسـب بمـكان االجتامع وزمانـه وجيب عىل اخلبـري أن يبارش أعاملـه ولو يف غيبـة اخلصوم متى 

كانـوا قـد دعوا عـىل الوجـه الصحيح] «نظـام املرافعـات الرشعية املـادة: ١٣٠». 
وعـرشة أيـام فيهـا كفايـة، فـال داعـي إلطالـة املـدة إىل أكثـر مـن ذلك بـل حتى عـرشة أيـام فيها 

طـول ولذلـك جعلهـا النظـام احلـد األقىص. 
املبحث السادس:ميعاد إبالغ اخلصوم بتقرير اخلبري

بعـد أن ينتهـي اخلبـري مـن إعداد املحرض املشـتمل عـىل بيـان أعاملـه بالتفصيل وعىل بيـان حضور 
اخلصـوم وأقواهلـم ومالحظاهتـم وأقـوال األشـخاص الذيـن اقتضـت احلاجـة سـامع أقواهلـم مـع 
توقيعهـم واملشـفوع بتقريـر موقع مـن اخلبري نفسـه متضمناً نتيجـة أعامله ورأيـه واألوجه التي يسـتند 

عليهـا يف تربيـر هـذا الـرأي» « نظـام املرافعـات الرشعية املـادة: ١٢١». 
بعـد ذلـك عليـه أن يـودع إدارة املحكمـة تقريره ومـا يلحق بـه من حمـارض األعامل وما سـلم إليه 
مـن أوراق وجيـب عليـه أن يبلـغ اخلصـوم هبذا اإليـداع، أمـا ميعـاد تبليغ اخلصـوم هبذا اإليـداع فإنه 
يكـون خـالل أربـع وعرشيـن سـاعة التاليـة حلصـول اإليـداع، وهذا نـص نظـام املرافعـات الرشعية 
[عـىل اخلبـري أن يـودع إدارة املحكمـة تقريـره ومـا يلحـق بـه مـن حمـارض األعامل ومـا سـلم إليه من 
أوراق وعليـه أن يبلـغ اخلصـوم هبـذا اإليـداع يف أربـع وعرشين سـاعة التالية حلصول اإليـداع وذلك 
بكتـاب مسـجل] «نظـام املرافعـات الرشعيـة املـادة ١٣٢»، وحتديد مدة إبـالغ اخلصـوم بتقرير اخلبري 
بأربـع وعرشيـن سـاعة كافيـة، إذ إهنـا جمـرد إبالغ ليس غـري  فال داعـي إلطالتهـا أكثر من هـذه املدة. 

املبحث السابع: ميعاد استدعاء اخلبري للمناقشة
إذا مل تسـتطع املحكمـة تكويـن رأي قاطـع مـن تقريـر اخلبـري تطمئـن إليـه، أو أرادت اسـتيضاح 
أمـر مبهـم فلهـا أن تأمـر باسـتدعاء اخلبـري ملناقشـته، ويكـون حتديد ميعـاد جلسـة املناقشـة راجعاً إىل 
رأي املحكمـة، وهـذا نـص نظـام املرافعـات الرشعية [للمحكمـة أن تأمر باسـتدعاء اخلبري يف جلسـة 
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حتددهـا ملناقشـة تقريـره إن رأت حاجـة لذلـك، وهلـا أن تعيـد إليـه تقريـره ليتـدارك مـا تبـني لـه من 
وجـود اخلطـأ أو النقـض يف عملـه وهلـا أن تعهـد بذلـك إىل خبري آخـر أو أكثـر] «املرافعـات الرشعية 
 املـادة: ١٣٣»، فهـذه املـادة بينـت أن املحكمـة ليسـت ملزمة بمناقشـة اخلبري الـذي عينتـه يف الدعو
يف تقريـره، وإنـام هلـا مطلـق التقدير يف ذلك والسـبب الـذي جعل النظـام ينص عـىل أن للمحكمة أن 
تأمـر باسـتدعاء اخلبري يف جلسـة حتددها ملناقشـته ومل جيعلـه أمراً إلزاميـاً فلم يقل: عـىل املحكمة الدالة 
عـىل اإللـزام، أن اخلبـري غالبـاً ما تكون لـه عدة تقاريـر يف قضايا خمتلفـة وقد يتفق أن تتالقى جلسـات 
قضايـا عـدة للخبـري يف يـوم  واحـد  فيكـون حضـوره متعـذراً، إضافـة إىل أنـه ال داعي لشـغل اخلبري 

بحضـور اجللسـات إال إذا كان ثـم داعٍ حلضـوره كاسـتيضاح نقطـة مبهمـة يف تقريره.
املبحث الثامن: ميعاد اجتامع جلنة اخلرباء

[يقـــــوم وزيـر العـدل بإصـدار قـرار بتأليـف جلنة للخـرباء] «نظـام املرافعـات الرشعيـة املادة: 
١٣٦». [وجلنـة اخلـرباء بالـوزارة هـي اجلهـة املختصة التي تـوىص بتعيـني اخلرباء يف املحاكم حسـب 

احلاجـة]. «الالئحـة التنفيذيـة لنظـام املرافعـات الرشعية املـادة: ١٣٦/ ٤».
وتقـوم هـذه اللجنة بإعـداد قائمة بأسـامء اخلـرباء الذين تسـتعني هبم املحاكـم «الالئحـة التنفيذية 
لنظـام املرافعـات الرشعيـة املـادة ١٣٦ / ٦».  وتقـوم هذه اللجنة بعقد جلسـاهتا يف مقـر وزارة العدل 
حسـب االقتضـاء، إال أن النظـام وضـع حـداً أدنـى لعقـد هذه اجللسـات وهـو أن ال تقـل عن ثالث 

جلسـات يف العام.
املبحث التاسع: ميعاد إحضار أوراق املقارنة

[إذا نسـب إىل شـخص مـا مضمـون مـا يف ورقة عاديـة] «نظـام املرافعـات الرشعية املـادة: ١٣٨» 
وأنكـر خطـه أو إمضـاءه أو بصمته أو ختمـه، أو أنكر ذلك خلفـه، أو نائبه وكانت هـذه الورقة منتجة 
يف النـزاع، ومل تكـن وقائـع الدعـو، ومسـتنداهتا كافيـة إلقنـاع املحكمة بصحـة اخلـط، أو اإلمضاء 
فللمحكمـة حينئـذٍ إجـراء املقارنـة حتـت إرشافها بوسـاطة خبـري أو أكثر وتسـميهم يف قـرار املقارنة] 
«نظـام املرافعـات الرشعيـة املـادة: ١٤١ «، وعـىل اخلصـوم أن حيـرضوا لتقديـم مـا لدهيم مـن أوراق 
املقارنـة، واختيـار مـا يصلـح منهـا لذلـك، أمـا املوعد الـذي حيرض فيـه اخلصوم فـإن الـذي يعينه هو 
القـايض، فـإن ختلـف اخلصم املكلـف باإلثبات بغري عـذر جاز احلكم بسـقوط حقه يف اإلثبـات ،وإذا 
ختلـف خصمه جـاز اعتبـار األوراق املقدمـة للمقارنة صاحلة هلـا، ويف ذلك جاء نص نظـام املرافعات 
الرشعيـة بأنـه « عـىل اخلصوم أن حيـرضوا يف املوعـد الذي يعينـه القايض لتقديـم ما لدهيم مـن أوراق 
املقارنـة واختيـار مـا يصلـح منها لذلـك فإن ختلـف اخلصم املكلـف باإلثبـات بغري عذر جـاز احلكم 
بسـقوط حقـه يف اإلثبـات، وإذا ختلـف خصمـه جـاز اعتبـار األوراق املقدمـة للمقارنـة صاحلـة هلـا 
فنلحـظ أن النظـام جعـل حتديد موعد إحضـار أوراق املقارنـة إىل القايض، أما إذا تبـني للقايض صحة 
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اخلـط أو اإلمضـاء أو البصمـة أو اخلتـم الـذي أنكـره اخلصـم فإنه يذكر مسـتنده عىل ذلـك وال حاجة 
حينئـذ إلجـراء املقارنة «الالئحـة التنفيذيـة لنظام املرافعـات الرشعية املـادة: ١/١٤١».

املبحث العارش: موقف الفقه من اخلربة
رغـم أن الفقهـاء ذكروا كثرياً مـن األحكام التي جيب فيهـا الرجوع إىل أصحاب اخلـربة كاألطباء، 
وغريهـم إال أن مـا يتعلـق باملواعيـد مل حيـظ بعناية الفقهـاء، ولكن األصل عنـد الفقهاء عـدم اإلعذار 
واإلمهـال فيـام يتعلـق باخلـربة، جاء يف تبـرصة احلكام يف تعداد الشـهادات التـي ال إعذار فيهـا «ومنها 
شـهادات مـن يوجههـم احلاكـم إىل امتحـان مـن ال غنـى هبم عـن امتحانه ممـن يثقـون به كالعبـد فيه 
العيـب، فيبعـث بـه احلاكـم إىل من يثـق به من أهـل البرص، والنظر يشـهدون فيـه فيشـهدون عنده به، 
فليـس فيهـم إعـذار؛ ألهنم مل يسـألوا الشـهادة وإنـام القايض اسـتخربهم فأخـربوه، واإلعـذار إنام هو 

عـىل الظنون والتهمة للشـهود».
فالقـول بعـدم اإلعـذار بالنسـبة للخبـري إنـام بني عىل عـدم املصلحـة يف ذلـك، وليس هنـاك نص 

مـن كتـاب أو سـنة يمنع مـن رضب اآلجـال فيـام يتعلق باخلـربة إذا كان ثـم مصلحـة يف ذلك. 
وقـد مـر بنـا حتديـد النظـام لبعـض مواعيد اخلـربة وذلـك أضبط لسـري القضايـا وإجراءاهتـا وقد 
سـبق أن تناولنـا يف الفصـل السـابق اإلشـارة إىل أن هذا مـن قبيل املصالح املرسـلة وأن مجيـع املذاهب 
يتعلـق أصحاهبـا باملصلحة املرسـلة، وعليه فيلـزم التقيد بام نص عليـه النظام من مواعيـد، واهللا أعلم. 

تم التلخيص بحمد اهللا تعاىل
وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه

ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين.



ملخصات األبحاث القضائية    -  العدد الثاين
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