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وبه نبدأ ونستعني
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني
وبعد.
القارئ الكريم:
يســعدنا ويرسنــا أن نضــع بــن يديــك العــدد الثــاين مــن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات
اإلســامية وهــي تصــدر يف إطــار الرشاكــة العلميــة ملركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر
األحمــر مــع جامعــة كسال(الســودان) عــن دار آرثرييــا للنــر والتوزيــع ،ويضــم هــذا العــدد
مواضيــع متنوعــة وجديــدة تناقــش قضايــا التدابــر الوقائيــة لالكتســاب املحــرم بــن الرشيعــة
والقانــون ،ودراســات فقهيــة وقانونيــة مقارنــة تناولــت عقدالعمــل وآثــره فقهــا وقانونــا ،ودراســة
آخــرى أســباب التصفيــة اإلختياريــة للــركات ،ومــن الدراســات املهمــة التــي جــاءت يف هــذا
العــدد موضــوع تجديــد فقــه الســرة باإلضافــة ملقــاالت آخــرى ملوضوعــات فقهيــة قدميــة بــرؤى
جديــدة نتمنــى أن تنــال رضاكــم.
القارئ الكريم:
إن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات اإلســامية تخطــو أوىل عتبــات النــر بخطــىء
ثابتــة بفضــل تعــاون العلــاء والباحثــن واألكادمييــن ،ونأمــل أن يتواصــل هــذا التعاونالعلمــي ،
ونؤكــد بــأن ابوابنــا مفتوحــة للجميــع ألراءكم ومقرتحاتكــم لتطوير هــذه املجلة وإســتمراريتها.

هيئة التحرير

التدابير الوقائية لالكتساب اإللكتروني المحرم
بين الشرعية والقانون
أ .خالد عبد الصمد عبد اهلل

باحث

أ.د .حممد احلسن صاحل
املستخلص:
االكتســاب اإللكــروين املحــرم ظهــر يف ســبعينيات القــرن العرشيــن بعدمــا
دخلــت شــبكة اإلنرتنــت يف أغلــباملياديــن ،وإقبــال النــاس عليهــا ،لتوفريهــا الجهــد،
واملكســب ،وســهولة االســتخدام ،فاســتغل الطامحــون ،الثغــراتاملوجــودة فيهــا،
فأقحمــوا أنفســهم يف هــذا املســار ليقتاتــوا عــى جهــود الغــر ،دون عنــاء وتكلــف.
فخــال هــذاالبحــث نعــرض ملــف االكتســاب الخبيــث ونبــن أهميــة كشــف
خبايــا هــذه الجرميــة والحكــم الفقهــي والقانــويناملناســب لهــا ،والتدابــر الالزمــة
للتصــدي لهــا ،واإلشــكاليات التــي واجهتنــا عنــد كتابــة البحــث ،وبالــذات يف امليــدان
اإللكــروين ،فهــو مصطلــح معــارص ،وكذلــك أدوات الجرميــة ،بحيــث يصعــب تحديــد
املالمــح ،وحجــم الجرميــة،واألشــخاص الذيــن قامــوا بالجرميــة ،هــل هــم مجموعــات،
أو مؤسســات ،أو أشــخاص لهــم ســن قانــوين؟ وغريهــامــن املشــاكل ،واملنهــج الــذي
اخــرت يف البحــث هــو اســتقرايئ ،تحليــي ،وصفــي ،مقــارن بــن الفقــه اإلســامي،
والقانــون ،واتبعــت هيــكل مــدروس ألصــل إىل نتائــج مفيــدة فبــدأت يف البحــث
باملقدمــة وأرشت فيهــا إىلالتجــارة اإللكرتونيــة وأهميتهــا والتدابــر الوقائيــة مــن
الكســب املحــرم ،ومــن ثــم تطرقــت إىل أهــداف البحــثوبيــان الدافــع إىل كتابتهــا،
ثــم بينــت أهميــة املوضــوع والتنبيــه مــن هــذه الفئــة املنحرفــة ،وكذلــك أرشت إىل
مشــكلة البحــث ثــم قســمت البحــث إىل ثالثــة مباحــث .
الكلمات املفتاحية:
االكتســاب اإللكــروين املحــرم ،التدابــر الوقائيــة ملكافحــة املكاســب
املحرمــة ،التكييــف الفقهــي والقانــوينلجرميــة االكتســاب اإللكــروين املحــرم.

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الثاين  -دورية  -ذو القعدة 1442هـ  -يونيو 2021م

7

التدابير الوقائية لالكتساب اإللكتروني المحرم بين الشرعية والقانون

Abstract:
Forbidden electronic acquisition appeared in the
seventies of the twentieth century after the Internet entered most of the fields، and the people’s turnout for it,to
provide it with effort، gain, and ease of use..During this
research, we present the file of malicious acquisition and
show the importance of uncovering the secrets of this
crime and the appropriate jurisprudential and legal judgment، and the measures necessary to address it، and the
problems that we faced when writing the research، especially the electronic field، as it is a contemporary term، as
well as the tools of crime، so that the features and the size
of the crime are difficult to determine And the people who
committed the crime,are they groups، institutions، or persons of legal age and other problems..The method that I
chose in the research is inductive,analytical، and descriptive,comparing Islamic jurisprudence and law. I followed
a thoughtful structure to arrive at useful results، so I began
to research in the introduction and in it I referred to electronic commerce، its importance and preventive measures
against forbidden gain، and then touched upon the objectives of the research and the motive for writing it, then I
showed the importance of the topic and the warning from
this perverted category, as well as the research problem.
The research was d ivided into three sections:.
Keywords: a forbidden electronic acquisition,: preventive measures to combat forbidden gains، jurisprudential and
legal conditioning of the crime of forbidden electronic.
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أ .خالد عبدا لصمد عبدا هلل – أ.د  .محمد الحسن صالح

ااملقدمة:
التجــارة اإللكرتونيــة مــن اإلفـرازات املعــارصة ،والــرورات املســتجدة ،وخاصــة بعدمــا
توســعت الصناعــات،وتوجهــت نحــو األســواق ،وفاضــت األمــوال بشــكل كبــر ،والنــاس احتاجوا
مــن جانــب الــرورة إىل مياديــن وأفــقواســعة للتبــادل التجــاري ،والتكنولوجــي ،وحدثــت
الطفـرات يف مســتوى الرفاهيــة عنــد النــاس مــن القناعــةبالــيء البســيط إىل التطلــع للمزيــد
دون االكتفــاء والــروي ،فتلهــف النــاس وراء املوضــة ،فأبــدع أصحــابالصناعــات والتجــارات يف
تنزيــل مكثــف مــن الحاجيــات  -ومــا يـزال – إىل األســواق وبرتويــج وتزيــن منظــم ،فتواكبــوا
عــى التقنيــات ،واملقتنيــات ،واملــال صــار الالعــب البــارز الكتســاب الحــارض واملســتقبل ،ففــي
ســبعينياتالقــرن العرشيــن دخلــت شــبكة الكومبيوتــر إىل ميــدان املــال واملعامــات فاســتغل
االنتهازيــون مــن الذيــنيقتاتــون عــى جهــود الغــر هــذه الفرصــة فظهــر الكســب اإللكــروين
الخبيــث وهــو مصطلــح فضفــاض تنــدرجتحتــه كثــر مــن املصطلحــات غــر الصحيحــة
والباطلــة مــن الحيــل الناعمــة واملغلظــة ،واألمــور تيــرت وخاصــة بعــدضعــف الــوازع الديني،
والثغ ـرات القانونيــة .فنحــن يف بحثنــا نتطــرق إىل هــذا النــوع مــن التكســب الضــار القــذر،
والتدابــر الرادعــة لــه ،ووقايــة األفـراد منــه ،ورغــم صعوبــة التخلــص منــه ولكــن نلوح بالــروادع
القاســية ملرتكبيهــاوتوعيــة املقبلــن عــى هــذا النــوع مــن التجــارات.
ماهية االكتساب اإللكرتوني املحرم:
االكتساب اإللكرتوني الخبيث لغة واصطالحاً:
مثــة فــرق بــن الكســب واالكتســاب :قيــل :األول أخــص ،الن الكســب لنفســه ولغــره،
واالكتســاب مــا يكتســبهلنفســه خاصة.وقيــل :يف االكتســاب مزيــد أعــال ،وتــرف ،لهــذا
خــص بجانــب الــر يف قولــه تعــاىل: “ لهــا مــا كســبت وعليهــا مــااكتســبت “.
االكتساب لغة:
الكســب طلــب الــرزق وأصلــه الجمــع كســب يكســب كســباً وتكســب واكتســب
قــال ســيبويه كســب أصــابواكتســب تــرف واجتهــد قــال ابــن جنــي قولــه تعــاىل لهــا مــا
كســبت وعليهــا مــا اكتســبت ؟ وفخــم لفــظ العبــارةعنهــا فقيــل لهــا مــا كســبت وعليهــا مــا
اكتســبت فزيــد يف لفــظ فعــل الســيئة وانتقــص مــن لفــظ فعــل الحســنة ملــاذكرنــا(.)1
يقــال فــان جارحــة أهلــه ،أي كاســبهم .وبــه ســميت جــوارح اإلنســان :يــداه ،وعينــاه،
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ورجــاه ،ولســانه،وأذنــاه ،اللــوايت يكســن لــه الخــر أو الــر .واالجـراح :االكتســاب ،وقيــل:
جــرح فــان فالن ـاً ،إذا ذكــره بذكــر قبيــح.والجــروح والج ـراح معــروف( .)2
وهــذا الفــرق يف الكســب واالكتســاب مــن حيــث األصــل ال نعتمــد عليــه ألننــا نبحــث يف
الكســبة غــر الصحيحــةوالحكــم الفقهــي والقانــوين يف ذلــك فنالحــظ يف التعاريــف اآلتيــة
الكســب هو:طلــب الــرزق،تقــول :فــان يكســب أهلــه خ ـرا ً ،ورجــل كســوب .أو الكســب
مبعنــى الكــدح ( 3) ،
االكتساب اصطالحاً:
االكتســاب محاولــة أســباب حصــول املطلــوب(  .)4يــأيت الكســب يف اللغــة وحتــى يف
االصطــاح مبعنــى طلــب الــرزقأو الكــدح والحرفــة أو االجتهــاد فاملعــاين تــدور حــول بــذل
اإلنســان الجهــد واملكادحــة لجلــب الــرزق.
الخبيث :لغة :
( 7)
( 6)
( )5
نعت كل يشء فاسد  .أو هو املكروه الرجل ّخاد ًعا .والرجل :صار خ ًبا خاد ًعا .
واصطالحاً:
الــر للغــر وإظهــار الخــر لــه واســتعامل
قــال الجاحــظ :الخبــث :هــو إضــار ّ ّ
ـاوي :الخبيــث :مــا يكــره رداءة
ـوي واملنـ ّ
الغيلــة واملكــر والخديعــة يفاملعامــات(8).وقــال الكفـ ّ
وخســة محسوسـاً أو معقــوالً وذلــك يتنــاول الباطــل يف االعتقــادوالكــذب يف املقــال ،والقبــح
ّ
(9)
يف األفعــال .
التعريــف القانــوين للكســب املحــرم اإللكرتوين:بأنهــا “االعتــداءات القانونيــة التــي
ميكــن أن ترتكــب بواســطةاملعلوماتيــة بغــرض تحقيــق الربــح(10).
أمــا الفقــه األملــاين يعرفهــا بأنهــا (كل أشــكال الســلوك غــر املــروع أو الضــار
باملجتمــع الــذي يرتكــب باســتخدامالحاســب اآليل(11).
االكتساب اإللكرتوني املحرم وماهيته:
فالكســب اإللكــروين املحــرم هــو اســتخدام التكنولوجيــا املعــارصة بغــر وجــه حــق
لالســتيالء عــى منافــعوخصوصيــات الغــر كقرصنــة املواقــع ودخــول حســابات الغــر والبيــوع
الصوريــة والوهميــة وانتحــال أســاءومــاركات كاذبــة أو أي اســتحواذ عــى منافــع الغــر
وخصوصياتهــم دون وجــه حــق .ويحمــل يف تبعاتــه املالحقــاتالقانونيــة املحليــة والدوليــة
بالرغــم أن هنــاك مســافات واســعة يف كثــر مــن األحيــان بــن الجــاين والضحية ،ولكــنالقوانني
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املحليــة والدوليــة مل تغفــل عــن مالحقتهــم وتســليمهم إىل العدالــة والدخــول إىل هــذه
املياديــن دونالتفكــر يف العواقــب ودون بــذل الجهــود يعــرض نفســه للعقــاب واملحاســبة( 12).
فأكــر جرميــة يف التاريــخ ،رسق خاللهــا قراصنــة روس مــن العديــد مــن بنــوك دول العــامل
(شــملت مصــارف يف اليابــان والصــن والواليــات املتحــدة ،مــرورا ً مبصــارف يف الــدول
األوروبيــة) ،مــا يصــل إىل مليــار دوالر ،وهــي العمليــةالتــي وصفــت بأنهــا “ ثــورة يف عــامل
الجرميــة اإللكرتونيــة” وهــذه الرسقــة تشــكل عالمــة فارقــة عــى بدايــة مرحلــةجديــدة يف
ثــورة النشــاط اإلجرامــي اإللكــروين ،حيــث يــرق املســتخدمون األمــوال مبــارشة مــن البنــوك
ويتجنبــوناملســتخدمني العاديــن(13).
فــإن اللــه  -ســبحانه وتعــاىل  -جعــل للســعادة والشــقاوة عنوانــاً يعرفــان بــه،
فالســعيد الطيــب ال يليــق بــه إالطيــب ،وال يــأيت إال طيبــاً ،وال يصــدر منــه إال طيــب،
والشــقي الخبيــث ال يليــق بــه إال الخبيــث ، ،فالخبيــث يتفجــرمــن قلبــه الخبــث عــى لســانه
وجوارحــه ،والطيــب يتفجــر مــن قلبــه الطيــب عــى لســانه وجوارحــه(14) .
التدابري الوقائية ملكافحة املكاسب املحرمة:
تدابري الفقه اإلسالمي ملكافحة املكاسب املحرمة:
الفقــه اإلســامي املتمثــل يف نصــوص الكتــاب والســنة النبويــة واجتهــادات فقهــاء املســلمني
يتصــدى لهــذا النــوع مــناالكتســاب القــذر بآليــات متعــددة ووضــع ضوابــط ومعايــر مالمئــة
لــكل عــر فمنهــا:
تحريم الكسب املحرم الضار:
يهاجــم اإلســام مــن خــال القــرآن والســنة عــى الكســب الضــار بــكل األشــكال
والوســائل ويغلــظ العقوبــات عــىمنتهكيهــا قــال اللــه تعاىلَ {:ويُ ِحـ ُّـل لَ ُهـ ُم الطَّ ِّي َبـ ِ
ـات َويُ َحـ ِّر ُم
َعلَ ْي ِه ـ ُم الْ َخ َبائِــثَ }(15).
قــال اإلمــام الشــاطبي يف املوافقــات (اتفقــت األمــة بــل ســائر امللــل عــى أن
الرشيعــة وضعــت للمحافظــة عــىالرضوريــات الخمــس :وهــي الديــن ،والنفــس ،والنســل،
واملــال ،والعقــل .وعلمهــا عنــد األمــة كالــروري ،ومل يثبــتلنــا ذلــك بدليــل معــن ،وال شــهد
لنــا أصــل معــن ميتــاز برجوعهــا إليــه ،بــل علمــت مالمئتهــا للرشيعــة مبجمــوع أدلــةال تنحــر يف
بــاب واحد()...16)ويقــرر العلــاء أن أحــكام الــرع تهــدف إىل حفــظ هــذه املصالــح مــن جانبــن:
1.1جانــب الوجــود ،وذلــك بــرع مــا يقــوي أركانهــا ويثبــت قواعدهــا ،فرشعــت العبــادات
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املختلفــة لحفــظوجــود الديــن ورشعــت املعامــات املختلفــة مــن بيــع ورشاء وأكل
ورشب لحفــظ وجــود النفــس ،ورشع الــزواجونحــوه لحفــظ النســل وهكــذا.
2.2جانــب العــدم ،ويكــون بتقريــر عقوبــات للجرائــم واألفعــال التــي تــؤدي إىل اإلخــال بهــا
أو إفســادها(17).
روى البخــاري مــن حديــث َخ ْولــة األنصاريّــة ،أن رســول اللــه  قــال“ :إن رجــاالً
يتخ ّوضــون يفمــال اللــه بغــر حــق فلهــم النــار يــوم القيامــة”(.)18
سد باب الذرائع:
(19)
 وع ّرفها ابن النجار ،فقال :هي ما ظاهره مباح ،يتوصل به إىل محرم 
والذرائع :جمع ذريعة وهي الوسيلة.
1.1وأمــا يف االصطــاح :فهــو منــع الوســائل التــي ظاهرهــا مبــاح وتــؤدي إىل محــرم ،واعلــم
أن مــا يتعلــق بســد الذرائــعينقســم إىل ثالثــة أقســام 1- :ذرائــع أجمــع العلــاء عــى
ســدها :وهــي الذرائــع املؤديــة إىل الفســاد والخلــل يف أمــورالديــن والدنيــا مثــل :رشب
الســكر املــؤدي إىل اختــال العقــل.
الخمــر فإنــه ذريعــة إىل ُ
2.2ذرائــع أجمــع العلــاء عــى عــدم ســدها :مثــل زراعــة العنــب لئــا يتخــذ خمــرا ً،
فالعلــاء مجمعــون عــى أنزراعــة العنــب جائــزة وإن كان يشء مــن هــذا العنــب
قــد يشــرى ويتخــذ ويعــر لــي يكــون خم ـرا ً ،ومــع ذلــكأجمــع العلــاء عــى أن
هــذه الذريعــة ال تســد.
3.3الوسائل املباحة إذا أفضت إىل محرم غالباً فهل تسد أو ال تسد؟( .)20
وبــاب ســد الذرائــع أحــد أربــاع التكليــف؛ فإنــه أمــر ونهــي .واألمــر نوعــان :أحدهــا :مقصود
لنفســه ،والثــاين :مــايكــون وســيلة إىل املفســدة .فصــار ســد الذرائــع املفضيــة إىل الحـرام أحــد
أرباع الديــن(.)21
ال بــد أن يكــون هنــاك فل ـرات مــن الحكومــات واملؤسســات الدوليــة عــى تجــارة
أون اليــن ووضــع معايــر وضوابــطمحكمــة بالرغــم مــن وضعهــا وبالرغــم مــن صعوبــة
تنفيذهــا فتجــارة اإلنرتنــت ال بــد أن متــر بالفل ـرات املتعــددة.
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انتفاء الضرر :
مــن ضوابــط الكســب أن ال يلحــق الــرر باآلخريــن انطالقـاً مــن الحديــث النبــوي
عليــه الصــاة والســام ”:ال رضروال رضار”(22) .فهــو قاعــدة شــاملة يتســع لــكل أنــواع األرضار
ســواء التــي تطــال اآلخريــن أو مــا تلحــق بنفســه فهــومحــرم بــكل أشــكاله قــال تعــاىل”
َويُ ِح ـ ِر ُم َعلَي ِه ـ ُم ال َخبآئِــثَ “ (23) فجــاء يف تعريــف الــرر:
هــو ألحــاق مفســده باآلخريــن أو كل إيــذاء يلحــق بالشــخص ســواء كان يف مالــه أو جســمه
أو عرضــه أوعاطفتــه( .)24
التدابري القانونية ملكافحة املكاسب الخبيثة:
التدابــر االحرتازيــة :إجــراءات تتخــذ حيــال املجــرم بهــدف إزالــة أســباب اإلجــرام لديــه
وتأهيلــه اجتامعيــا(.)25
تدابــر عقابيــة تقــوم عــى أســاس الــردع واإليــام وتطبــق بعــد ارتــكاب الجرميــة،
وتدابــر دفــاع اجتامعيــة يكــونالغــرض منهــا الوقايــة مــن ارتــكاب الجرائــم مســتقبال ،ألنهــا
تتخــذ ضــد مــن تتوافــر لديهــم الخطــورة اإلجراميــةكاملترشديــن واملجانــن واملجرمــن الشــواذ
فقــط(26) هــو الفئــات الشــبابية ،واألحــداث ،لهــم طمــوح كبــر يفاالســتحواذ عــى املال بشــتى
الطــرق فينبغــي اتخــاذ خطــوات عالجيــة مناســبة لهــم ،ألن األصــل يف الترشيعــاتاإلصــاح
وحاميــة املجتمعــات ،فالتدابــر االحرتازيــة كــا أرشنــا متنوعــة فنذكــر بعضـاً منهــا:
أو ًال :التوعية:
التوعيــة العامــة وتعميقهــا لــدى رشائــح الشــباب خاصــة وفتــح قنــوات الحــوار عــن
طريــق املحــارضات والنــدواتوالربامــج املوجهــة وكذلــك توعيتهــم عــن العواقــب الوخيمــة
ألعــال القرصنــة واملكاســب الخبيثــة وأن الطريــقاألمثــل للكســب ميــر مــن خــال الســعي
واملثابــرة والقناعــة مبــا اكتســب .فتشــر بعــض اإلحصائيــات إىل خســائرهائلــة مباليــن
الــدوالرات يف االقتصــاد العاملــي واملحــي بســبب نشــاط هــذه الفئــة ، ،عــى ســبيل املثــال
مســتخدموشــبكة اإلنرتنــت عــر مــزودي الخدمــة وبطاقــات اإلنرتنــت املدفوعــة ليســوا
مطالبــن بتحديــد هويتهــم عنــد االشـراكيف خدمــة اإلنرتنــت ،أي أن مــزود الخدمــة ال يعــرف
هويــة مســتخدم الخدمــة(27)..
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ثانياً :إعمال الرقابة :
 طــرق مالحقــة وتتبــع املجرمــن بفضــل التقنيــات الحديثــة ووســائل املعــارصة
قطعــت أشــواطاً كبــرة بحيــث الينجــو يف أغلــب األحيــان املجــرم مــن قبضــة القانــون إال
أن يكــون هنــاك تواطــؤ أو رشاكــة بــن املجرمــن واملفســدينمــن ســلك الحكومــة ،فالبيانــات
الخاصــة بشــخصية املســتخدم ميكــن الوصــول إليهــا عــن طريــق زيــارة بعــض املواقــععــى
شــبكة املعلومــات ،ألن شــبكات االتصــال تعمــل مــن خــال بروتوكــوالت موحــدة تســاهم
يف نقــل املعلومــاتبــن األجهــزة وتســمى هــذه الربوتوكــوالت الخاصــة مثــل بروتوكــوالت
HITP الــذي ميكــن عــن طريقهــا الوصــول إىلرقــم جهــاز الحاســب الشــخيص ومكانــه
وبريــده اإللكــروين ،كــا أن هنــاك بعــض املواقــع التــي يــؤدي االشــراك يفخدماتهــا إىل
وضــع برنامــج عــى القــرص الصلــب للحاســب الشــخيص وهــو مــا يســمىcookies وهدفــه
جمــعمعلومــات عــن املســتخدمني .بــل إن أخطــر مــا يف اســتخدام هــذه الشــبكة يتمثــل
يف أن كل مــا يكتبــه الشــخصمــن رســائل يحفــظ يف أرشــيف خــاص يســمح بالرجــوع إليــه
ولــو بعــد عرشيــن عام ـاً(28).
ثالثاً :املُسألة القانونية:
أو مــن أيــن لــك هــذا؟ ينبغــي ضبــط الــروات ومالحقــة التــورم غــر الطبيعــي
ومعرفــة األســباب واملســببات دونتقيــد الحريــات وتجــاوز الصالحيــات ،وباإلضافــة إىل قانون
العقوبــات العراقــي  506مــادة مل تــرك صغــرة وكبــرةإال وتناولتهــا ومــا يخــص املوظفــن
عالجتهــا املــواد مــن  322إىل  341منــه ومنهــا اإلث ـراء بــا بســبب والكســب غــراملــروع
كــا أن قانــون النزاهــة عالــج هــذا املوضــوع يف املــادة  19منــه بالتفصيــل ..والعــرة ليســت
يف كــرةالترشيعــات بــل يف تطبيقهــا”.
القانــون يتضمــن فقــرة أن أي مــال يكتســبه املوظــف يف الدولــة العراقيــة مــن مديــر عــام
فــا فــوق ال يتناســب مــعمــا يتقاضــاه مــن راتــب يعتــر املــال محــل شــبهة ،واألمــوال التــي
اكتســبت بعــد املنصــب ،ويلــزم املوظــف إىل تقديــمكشــف مــا بذمتــه مــن أمــوال(.)29
رابعاً :االستعانة بأهل الخربة:
الخبــر يف مثــل هــذه الجرائــم يتوقــف عملــه عــى نــوع الجرميــة املرتكبــة ومجــال
الخــرة املطلوبــة وطبيعتهــا الفنيــة،فــا يكفــي حصــول الخبــر عــى درجــة علميــة معينــة،
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وإمنــا ينبغــي أن تكــون لديــه خــرة علميــة تخصصيــة وكفــاءةفنيــة عاليــة يف حقــل أو
أكــر مــن حقــول تقنيــة املعلومــات ونظمهــا ووســائلها ،فقــد تكــون الجرميــة املرتكبــة تزويــر
مســتندات أو تالعبـاً يف البيانــات أو الغــش أثنــاء نقــل أو بــث البيانــات أو إطــاق الفريوســات
أو قرصنــة أواعتــداء عــى حرمــة الحيــاة الخاصــة أو التجســس(.)30
خامساً :التحصني الذاتي:
مــن أنجــح الطــرق والتدابــر العمليــة هــو حاميــة الفــرد نفســه بنفســه ،وأن ال
يكــون ســاذجاً يف هــذا امليــدان فصولــةاإلنرتنــت خافتــة ،ورسيعــة ،وموجعــة ،والجــاين ذيك،
وغــر مــريئ ،وال يــرك البصــات عــى الغالــب وراءه ،ورمبــايتخفــى عــن املالحقــات ،وينتحــل
بأســاء وشــخصيات ،وعابــر للحــدود والقــارات فيضــع املجنــي عليــه عــى الصخــرةالصلــدة
ينفــض الغبــار.
فظاهرة الكسب املحرم اإللكرتوين تعود إىل جملة أسباب وهي:
1 -األنظمة الفاسدة:
 مــن أصعــب الصعوبــات يف تفــي الجرائــم واالنحرافــات فيصعــب مداواتهــم
واســتئصالهم مــن املجتمــع فهــولــويب متكامــل ومنظــم ال يغلبــون إال بأشــخاص كاريزماتيــة
حازمــة ومبســاندة ومــؤازرة أجهــزة قضائيــة وتنفيذيــةواعيــة ومخلصــة
ألن “املفســدة خــاف املصلحــة”(31) كــا قــال الفيومــي (ت 770 :هـــ) :وعــرف :بأنه اســتخدام
النفــوذ العــام لتحقيــقأربــاح أو منافــع خاصــة(32).
 وقــد تتحملهــا ميزانيــة الدولــة إذا كانــت الحكومــة هــي التــي تشــري الســلعة ،إىل جانــب
ذلــك ..قــد يــؤ ِّدي اســتريادهــذه الســلعة إىل زيــادة الطلــب عــى العملــة األجنبيــة إلمتــام
الصفقــة ،وهــو مــا ميثِّــل ضغطًــا عــى العملــة املحليــة،ويخفــض قيمتهــا ،وهــذا يعنــي أن
االقتصــاد القومــي ككل هــو الــذي يتح َّمــل عــبء هــذه الرشــوة(33).
 - 2جرائم ناعمة ال تتطلب القوة:
ومــن الصعوبــات واملشــاكل يف هــذا امليــدان ان االكتســاب اإللكــروين القــذر ال
يتطلــب القــوة فالجرميــة التقليديــةتحتــاج إىل مجهــود عضــي يف ارتكابهــا كالقتــل ،الرسقــة،
وغريهــا ،يف حــن أن الجرائــم اإللكرتونيــة ال تتطلــب أدىنمجهــود عضــي ممكــن ،بــل تعتمــد
عــى املجهــود الذهنــي املحكــم ،والتفكــر العلمــي املــدروس القائــم عــن معرفــةتقنيــة
ممتــازة بالحاســب اآليل ،والتعامــل الســليم بالشــبكة ،عــى أســاس أن الجــاين يف الجرائــم
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اإللكرتونيــة هــوإنســان متوافــق مــع املجتمــع ولكنــه يقــرف هــذا النــوع مــن الجرائــم بدافع
اللهــو أو ملجــرد إظهــار تفوقــه عــى آلــةالكمبيوتــر أو عــى الربامــج التــي يشــتغل بهــا ،وأكيــد
لتحقيــق مصلحــة مــا(34)..
3  -صعوبة االكتشاف:
 وكذلــك يف هــذه الجرائــم يصعــب اكتشــفها ..فهــو هالمــي عــر األثــر ينفــذ إىل مــرح
الجرميــة ويخــرج دون أنيــرك أثـرا ً ..فهــي مجــرد أرقــام تتغــر يف الســجالت ،فمعظــم الجرائــم
اإللكرتونيــة تــم اكتشــافها بالصدفــة وبعــدوقــت طويــل مــن ارتكابهــا، ،و تحتــاج لخــرة فنيــة
خاصــة يتعــذر عــى املحقــق التقليــدي أو التعامــل معهــا ،ألنهــاتعتمــد غالبـاً عــى قمــة الــذكاء
املصحــوب بالخــداع والتضليــل بــدس برامــج أو وضــع كلــات رسيــة ورمــوز تعــوقالوصــول إىل
الدليــل وقــد يلجــأ مرتكبوهــا لتشــفري التعليــات ملنــع إيجــاد أي دليــل يدينــه(.)35
4  -تواطؤ بني الجهات:
وهنــاك تواطــؤ بــن كثــر مــن الجهــات حتــى يحــدث هــذا النــوع مــن الجرائــم ســواء
اللوجســتية أو العمليــة يف أكــرمــن املــرات ولــو أن بعــض األشــخاص املوهوبــن ينطلــق
بدافــع ذايت كالحاجــة إىل التكســب أو حاجــة إىل إثبــاتالــذات ،ولــو مل يتناصــف أهــل
الفســاد ملــا تــم لهــم فعــل الفســاد(36).
5  -التسيب القانوني :
التســيب القانــوين يف بعــض الحكومــات يفاقــم املشــاكل ويهــدد األمــن واألرواح
ويهــدر األمــوال لعجــز اإلدارات مــنمحاســبة األفـراد والفوضويــن ،فالتســيب هــو الســلوك
املنحــرف يف أداء االلتزامــات والواجبــات تجــاه اإلدارةواملجتمــع مــا ينجــم عنــه عــدم قــدرة
األجهــزة اإلداريــة يف تنفيــذ السياســة العامــة للدولــة واملتعلقــة بتأمــنالخدمــات األساســية
والتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ،وعــى الرغــم مــن تضخــم عــدد العاملــن يف إدارات
الــدولالناميــة وحتميــة االعتــاد عــى الجهــاز اإلداري يف عمليــة التنميــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة فــإن قصــور وضعــفإمكانــات هــذا الجهــاز التقنيــة والبرشيــة تقــف حائ ـاً
دون قدرتــه عــى النهــوض بكفــاءة باملهــام املنوطــة به(.)37وقــد أسســت مجموعــات عمــل
لوضــع اس ـراتيجيات ملكافحــة الجرائــم اإللكرتونيــة ،وأبــرز هــذه املجموعــاتواملنظــات
الدوليــة التــي عملــت يف موضــوع الجرائــم اإللكرتونيــة هــو االتحــاد الــدويل لالتصــاالت،
ويثــل هــذااالتحــاد الــذي يضــم أكــر مــن ( )192دولــة وأكــر مــن ( )700رشكــة مــن القطــاع
ُ
الخــاص واملؤسســات واألكادمييــة منــرا ً اســراتيجياً للتعــاون بــن أعضائــه باعتبــاره وكالــة
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متخصصــة داخــل األمــم املتحــدة ،ويعمــل االتحــاد عــىمســاعدة الحكومــات والصناعــات
التــي تعتمــد عــى تكنولوجيــا املعلومــات والبنيــة التحتيــة لالتصــاالت ،وقــدوضــع االتحــاد
الــدويل لالتصــاالت مخطط ـاً لتعزيــز األمــن اإللكــروين العاملــي يتكــون مــن ســبعة أهــداف
رئيســةوهــذه األهــداف هــي:
1.1وضــع اســراتيجيات لتطويــر منــوذج الترشيعــات اإللكرتونيــة يكــون قابــا للتطبيــق
محليــاً وعامليــاً بالتــوازي مــعالتدابــر القانونيــة والوطنيــة والدوليــة املعتمــدة.
2.2وضــع اس ـراتيجيات لتهيئــة األرضيــة الوطنيــة واإلقليميــة املناســبة لوضــع الهيكليــات
التنظيميــة والسياســاتاملتعلقــة بالجرائــم اإللكرتونيــة.
3.3وضــع اسـراتيجيات لتحديــد الحــد األدىن املقبــول عامليـاً يف موضــوع معايــر األمــن ونظم
تطبيقــات الربامــج واألنظمة.
4.4وضــع اس ـراتيجيات لوضــع آليــة عامليــة للمراقبــة واإلنــذار والــرد املبكــر مــع ضــان
قيــام التنســيق عــر الحــدود.
5.5وضــع اس ـراتيجيات إلنشــاء نظــام هويــة رقمــي عاملــي وتطبيقــه ،وتحديــد الهيكليــات
التنظيميــة الالزمــةلضــان االع ـراف بالوثائــق الرقميــة لألف ـراد عــر الحــدود الجغرافيــة.
6.6تطويــر اسـراتيجية عامليــة لتســهيل بنــاء القــدرات البرشيــة واملؤسســية لتعزيــز املعرفــة
والدرايــة يف مختلــفالقطاعــات ويف املجــاالت املعلوماتيــة جميعهــا.
7.7تقديــم املشــورة بشــأن إمكانيــة اعتــاد إطــار اسـراتيجي عاملــي ألصحــاب املصلحــة مــن
أجــل التعــاون الــدويلوالحــوار والتعــاون والتنســيق يف جميــع املجــاالت(38).
التكييف الفقهي والقانوني لجريمة االكتساب اإللكرتوني املحرم.
التكييف الفقهي لجريمة االكتساب اإللكرتوني الخبيث:
هــذه الجرميــة تحمــل يف طياتهــا كل أركان الجرميــة املاديــة واملعنويــة فالدوافــع
ذات طبيعــة ربحيــة بحيــثيســعى الجــاين مــن ورائهــا إىل الحصــول عــى األمــوال واالبتـزاز
وبســبق وإرصار عــى كل فعــل أو امتنــاع مــن شــأنهاالعتــداء عــى األمــوال املاديــة أو
املعنويــة يكــون ناتجـاً 21بطريقــة مبــارشة أو غــر مبــارشة عن تدخــل التقنيــةاملعلوماتيــة(.)39
فاليــد العابثــة التــي تعبــث مبكاســب الخلــق واملزعزعــة لالســتقرار واألمــن وتبطــش
وتــر فلهــا الحــد يف اإلســام واليطلــق العنــان لهــا ،بعكــس املنتجــة فيحرتمهــا اإلســام
والعاجــزة عــن الكســب فيطعمهــا ،واملضطــرة إىل الرسقــة اليقطعهــا .لقــد رسق عبــدان البــن
حاطــب بــن أيب بلتعــة فلــا حاكمهــا عمــر بــن الخطــاب علــم أنهــا يرسقــان مــنالجــوع.
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فلــم يقطــع عمــر يديهــا وقــال لســيدهام :إن رسقــا ســأقطع يــدك أنــت .وغ َّرمــه مثــن الجمــل
املرسوق(40).وقــد ذكــر اإلمــام الغ ـزايل :أنــه كان بــن أحمــد بــن حنبــل ويحيــى بــن معــن
صحبــة طويلــة فهجــره أحمــد إذ ســمعهيقــول :إين ال أســأل أحــدا ً شــيئاً ولــو أعطاين الشــيطان
شــيئاً ألكلتــه حتــى اعتــذر يحيــى ،وقــال :كنــت أمــزح فقــالمتــزح بالديــن أمــا علمــت أن
األكل مــن الطيبــات قدمــه اللــه تعــاىل عــى العمــل الصالــح فقــال{ :كُلُــوا ْ ِم ـ َن الطَّيِبـ ِ
ـات
واع َملُــوا ْ َصالِح ـاً} ( .)41
إن الحريــة املطلقــة رذيلــة ممقوتــة حيــث إنهــا تــؤدي باإلنســان إىل الــرود والجموح
واالنفــات مــن جميــع القيــمواملبــادئ ،يقــول د .يوســف القرضــاوي[ :إن الحريــة التــي رشعهــا
اإلســام يف مجــال االقتصــاد ليســت حريــة مطلقــةمــن كل قيــد كالحريــة التــي توهمهــا قــوم
شــعيب {أن نفعــل يف أموالنــا مــا نشــاء}( ،)42بــل هــي حريــة منضبطــةمقيــدة بالعــدل الــذي
فرضــه اللــه تعــاىل .ذلــك أن يف الطبيعــة اإلنســانية نــوع مــن التناقــض خلقهــا الله عليــه لحكمة
اقتضاهــا عمـران األرض واســتمرار الحيــاة( .)43فنســتنتج مــا ســبق أن التكييــف الفقهــي لجرمية
االكتســاب املحــرمال بــد مــن تطبيقهــا حســب حجــم الجرميــة والــرر الحاصــل عــى الضحيــة
وعــى خصوصيــات النــاس والفقــهاإلســامي يحاســب عــى قــدر لقمــة بأنــه ال يجــوز ومنهــي
عنــه فكيــف باجتيــاز حــدود الغــر والدخــول يف حيزهــمواإلرضار بهــم.
التكييف القانوين لجرمية االكتساب اإللكرتوين املحرم:
 وهــي الجرميــة التــي ترتتــب عنــد إتيــان فعــل منهــي عنــه أو عنــد تــرك فعــل مأمــور بــه
مبوجــب القانــونالجنــايئ ،وتكــون مــن ذي أهليــة جنائيــة ،أي هي األفعــال التي فيهــا مخالفة
ألحــكام القانــون الجنــايئ وهــي جرائــممحــددة عــى ســبيل الحــر ،والجرميــة الجنائيــة تخل
مبصلحــة أساســية تصــدر عــن إرادة جنائيــة فيــه عــدوان عــىاملجتمــع وتكــون إمــا بإتيــان
فعــل يخالــف بهــا القانــون الجنــايئ أو باالمتنــاع عــن فعــل يأمــر القانــون بإتيانــه ،واليكفــي
فيــه أن يكــون مخالفـاً لألخــاق أو أن يكــون محــل اســتهجان أو اســتنكار مــن العامــة بــل ال
بــد أن يوصــفالفعــل بأنــه مخالــف للقانــون الجنــايئ ومخصــص لــه عقوبــة أو تدبــر احرتازي
والعقوبــة الجزائيــة هــي التــي متيــزالجرميــة الجنائيــة عــن غريهــا مــن الجرائــم(.)44
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الخاتمة :
االكتســاب الخبيــث أو املحــرم عــن طريــق الكومبيوتــر مــن الجرائــم الجنائيــة ألنهــا
تعـ ٍـد عــى الغــر ســواءباالســتحواذ عــى أموالهــم أو ابتزازهــم أو إتــاف بياناتهــم فأي ـاً كان
فإنهــا جــرم تحاســب القوانــن عليــه حســبحجــم الجرميــة فهنــاك معاهــدات وجهــود
دوليــة للحــد مــن هــذه الظاهــرة كمعاهــدة بودابســت لســنة  2001التــيتهــدف إىل توحيــد
الجهــود الدوليــة ملكافحــة جرائــم الكومبيوتــر والتــي تضمنــت العديــد مــن التعريفــات
لألفعــالاملجرمــة تاركــة لــكل دولــة تحديــد العقوبــة التــي تراهــا مناســبة للفعــل.
فنصــت املــادة  2منهــا عــى تجريــم الدخــول غــر املــروعillegal access إىل أي
نظــام معلومــايت .ونصــت املــادة 3منهــا عــى أن تجــرم الــدول األعضــاء كل اع ـراض لهــذه
البيانــات بــأي وســيلة إلكرتونيــة دون وجــه حــق .أمــا املــادة 4-و مــا بعدهــا فنصــت عــى
تجريــم أي تعديــل يف البيانــات أو تحريفهــا أو تدمريهــا أو تعديلهــا أو تغيــرمســارها .كــا
نصــت املــادة  5عــى تجريــم التدخــل يف النظــام املعلومــايت العمليــات املنطقيــة .ونصــت
املــادة 6عــى إســاءة اســتخدام النظــام املعلومــايت بشــكل يــؤدي إىل إفشــاء نظــم الحاميــة
الخاصــة بــه دون وجــه حــق.
النتائج:
حواضــن املكاســب الخبيثــة واملعامــات املتعرجــة يف العــر الحــارض اختلفــت
عــا هــو ســابق ،فبمجــرد كبســة زرتتغــر مجريــات األمــور ،وتنتهــك حرمــات وخصوصيــات
اآلخريــن ،فاملقصــد الرشعــي للمكاســب (الشــفافية)والحفــاظ عــى الــروة مــن التبــدد
وتنميتهــا ،وللدولــة دور كبــر يف الســيطرة عــى الفســاد ،والرشــوة ،واملحســوبية،والغــش ،و..
فركائــز اســتقرار املجتمعــات ،األمــن ،والعدالــة ،والتنميــة ،فمــن نتائــج مــا توصلــت إليــه مــن
خــالهــذا البحــث العمــل بهــذه اإلج ـراءات منهــا:
1.1القضــاء عــى الفســاد مــن املرتكـزات األساســية يف الحــد مــن هــذه الظاهــرة ،وال يتم ذلك
إال أن يكــونهنــاك حكومــات رشــيدة مخلصــة وهيئــة قضائيــة لها كامــل الصالحيات.
2.2العقوبــات الصارمــة والشــاملة لــكل املســتويات ،وبــدون اســتثناء مــن أعــى وإىل األدىن
ودون متيــز أومحابــاة.
كل جرميــة محرمــة لذاتهــا ولهــا عقوبــة خاصــة ،وعقوبــة الجرميــة الواحــدة مل توضــع
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ملنــع الجــاين عــن كل الجرائــموإمنــا وضعــت ملنعــه عــن ارتــكاب جرميــة بالــذات ،وكان
الواجــب نتيجــة لهــذا املنطــق أن تتعــدد العقوبــة يفالجرائــم املختلفــة وأن يعاقــب الجــاين
عــى كل نــوع منهــا بعقوبتــه الخاصــة( .)45
مــا متتــاز بــه الرشيعــة الغ ـراء بعدالتهــا يف األحــكام وضبطهــا للشــهوات الجامحــة واألنفــس
الثائــرة ،ووضعهــا لــكلجرميــة عقوبــة تناســبها وتناســب فاعلهــا كافيــة يف ردعــه ومنعــه عــن
ارتكابهــا مــرة أخــرى( .)46
3.3مراقبــة ثـراء األفـراد واملســاءلة القانونيــة ،ومتابعــة نشــاط بعــض الفئــات وخاصــة الذيــن
يعملــون يفمجــال االلكرتونيات.
4.4التعــرف عــى األنشــطة املشــبوهة بواســطة املحرتفــن مــن ســلك القضــاء واملحققــن
واالســتفادة مــن ذويالســوابق.
5.5التدريــب العــري ألجهــزة املراقبــة واآلليــات املناســبة ملتابعــة املشــبوهني دون املســاس
بالحريــاتالعامــة .
توصيات:
1 -نشر ثقافة التكنولوجيا:
تتطلــب التجــارة اإللكرتونيــة مــا يســمى باالســتعداد اإللكــروين (E-Readiness) أي
املجتمــع القــادر والــذي لديــهالرغبــة يف اســتخدام ومامرســة التجــارة عــر شــبكة اإلنرتنــت.
ويرتفــع معــدل االســتعداد اإللكــروين ألي مجتمــع مــنخــال تطويــر نوعيــة األنظمــة
التعليميــة وتوســيع دائــرة الفــرص ألف ـراد املجتمــع لالســتفادة منهــا حتــى يصبــحمجتمع ـاً
ذا معرفــة وثقافــة تكنولوجيــة ،باإلضافــة إىل توفــر الفــرص للمؤسســات واملعاهــد التعليميــة
واملــدارسالســتخدم تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت ،وتكييــف املناهــج التعليميــة مــع املعارف
التقنيــة(47).
2 -التعاون الدولي واإلقليمي:
ومبــا أن هــذه الجرميــة ال يحــدث يف كثــر مــن املـرات يف اإلطــار املحــي بــل يتجــاوز
ذلــك فــا بــد مــن وســضعترشيعــات مالمئــة للتقنيــات الحديثــة متجــاوزة التقليديــة مــن
حيــث اآلليــات واإلثبــات أمــا مــن ناحيــة العقوبــاتواإلدانــات فهنــاك الكثــر مــن الترشيعات
نســتطيع املقاربــة واملقارنــة بينهــا حســب حجــم الجرميــة واألرضارالناتجــة.
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املصادر واملراجع:
(((1 ابــن منظــور ,محمــد بــن مكــرم بــن عــى ،أبو الفضــل ،جــال الدين ابــن منظــور األنصاري
الرويفعــى اإلفريقــي،لســان العــرب ,املحققــون  :عبــد اللــه عــي الكبــر ،محمــد أحمــد
حســب اللــه  +هاشــم محمــد الشــاذيل ,داراملعــارف ,القاهــرة ,ج  ,5ص .3870
(( (2األزدي ,أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد (املتــوىف321 :هـــ) ,االشــتقاق ,تحقيــق:
عبــد الســام محمــدهــارون ,مكتبــة الخانجــي  -القاهــرة  /مــر ط ,3ص.60
(( (3األزهــري ,أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد ,تــويف 370هـــ  -تهذيــب اللغــة  -تحقيــق
محمــد عــوض مرعــب النــارشدار إحيــاء الــراث العريب,بــروت2001 ,مــج10ص.48
(((4املنــاوي ,محمــد عبــد الــرؤوف ,التوقيــف عــى مهــات التعاريــف ,تحقيــق :د .محمــد
رضــوان الدايــة ,دارالفكــر املعــارص  ,دار الفكــر  -بــروت  ,دمشــق ط1410 ،1ه,ص.84
(( (5الفراهيــدي ,أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن متيــم البرصي,املتــوىف,
170هـــ – كتــاب العــن-دار الكتــب العلمية ,بــروت003م ج 4ص.249
(((6الـرازي ,أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي  ،أبــو الحســن (املتــوىف395 :هـــ) املحقق:
عبــد الســام محمــدهــارون  -معجــم مقاييــس اللغــة -النــارش :دار الفكــر1979 -م.
ج2ص .238
(((7رضــا ,أحمــد (عضــو املجمــع العلمــي العــريب بدمشــق) -معجــم مــن اللغــة (موســوعة
لغويــة حديثــة) -النــارش:دار مكتبــة الحيــاة – بــروت1960 1958- ,م ,ج2ص  .216
(((8مكســويه ,أبــو عــي أحمــد بــن محمــد بــن يعقــوب (املتــوىف421 :هـــ)  -تهذيــب األخالق
وتطهــر األعـراق-حققــه ورشح غريبــه :ابــن الخطيــب النــارش :مكتبــة الثقافــة الدينيــة,
ط,’1ص.33
(( (9املنــاوي  ,زيــن الديــن محمــد املدعــو بعبــد الــرءوف بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن
زيــن العابديــن لحــدادي ثــمالقاهــري (املتــوىف1031 :هـــ)  -التوقيــف عــى مهــات
التعاريــف -النــارش :عــامل الكتــب  38عبــد الخالــق ثروت-القاهــرة ط1-1990م ,ص.152
والكفومي,مصطفى,بقــاء أيــوب بــن مــوىس الحســيني -الكليــات معجــم يفاملصطلحــات
والفــروق اللغويــة  -تحقيــق عدنــان درويــش  -محمــد املــري النــارش مؤسســة الرســالة,
بــروت , 1998م  ,ص .428
((1(1ريــان ,د محمــد عــادل  ،جرائــم الحاســب االيل و أمــن البيانــات ،بــروت، 2002 ،
ص .18
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((1(1ابراهيم ,راشد بشري ,املصدر السابق ,ص 23.
((1(1وزارة األوقــاف والشــئون اإلســامية  ,املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة  -الكويــت (مــن
 1427 - 1404هـــ ,ج 36ص.237
((1(1 اكــر رسقــة بالتاريــخ ..متســللون رسقــوا مليــار دوالر ,مقــال منشــور عــى موقــع
SKY NEWS بتاريــخ  2 /16 2015 /عــى الرابــطhttp:// www.skynewsarabia.
com\web\article\724420 تاريــخ االطــاع 2017\2\11
( (1(1ابــن قيــم الجوزيــة ,محمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن
(املتــوىف751 :هـــ) ,زاد املعــاد يفهــدي خــر العبــاد ,النــارش :مؤسســة الرســالة ،بــروت -
مكتبــة املنــار اإلســامية ،الكويــت ط1415 , 27هـــ 1994/م ج ,1ص.67
( (1(1سورة األعراف  ,آية: 157.
( (1(1الشــاطبي ,إبراهيــم بــن مــوىس بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي (املتــوىف790 :هـــ) ,
املوافقــات ،املحقــق :أبــوعبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلامن ,النــارش :دار ابــن عفــان,
ط1417 ,1هـ1997 /م ج ،1ص .29 ،28
((1(1املوافقات ،املصدر السابق ،ج  ،2ص  .7 ،6
((1(1آل جــار اللــه ,عبــد اللــه بــن جــار اللــه بــن إبراهيــم  ,مــن أحــكام الفقــه اإلســامي
ومــا جــاء يف املعامــات الربويــةوأحــكام املداينــة ,النــارش :الجامعــة اإلســامية ،املدينــة
املنــورة ,ط1409 3ه-1989م ,ص .17
( (1(1ابــن النجــار الحنبــي ,تقــي الديــن أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بن
عــي الفتوحــي (املتــوىف:972هـــ) ,الكوكــب املنــر رشح مختــر التحريــر ,املحقــق :محمــد
الزحيــي ونزيــه حــاد  ,النــارش :مكتبــةالعبيــكان ,ط1418 ,2هـ  1997 -مـــ ,ص.74
((2(2االزحيــي ,د .وهبــة ,ملعامــات املاليــة املعــارصة ,دار الفكــر -دمشــق ;.الطبعــة:
الثالثــة  2006,ص.13-14 ,
((2(2ابــن حــزم ,أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد األندلــي القرطبــي الظاهــري
(املتــوىف456 :هـــ) اإلحــكام يفأصــول األحــكام ,املحقــق :الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر
النــارش :دار اآلفــاق الجديــدة ،بــروت ,ج ,3ص.171
((2(2حديــث حســن رواه ابــن ماجــة والدارقطنــي وغريهــا مســندا  ،ورواه مالــك يف
املوطــأ مرســا  :عــن عمــرو بــنيحيــى عــن أبيــه عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ،
فأســقط أبــا ســعيد  ،ولــه طــرق يقــوي بعضهــا بعضــا .
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((2(2األعراف  57 :1
((2(2فيــض اللــه ,محمــد فــوزي  ,فصــول يف الفقــه االســامي العــام  ,مطبعــة جامعــة
دمشــق ,1967,ص.37
((2(2ســامة ,د .مأمــون محمــد ,قانــون العقوبــات القســم العــام ,ط,3دار الفكــر العــريب
للطباعــة و النــر,القاهــرة1990 ,م ,ص .735
((2(2عــي ,د.يــر أنــور ,النظريــة العامــة للتدابــر والخطــورة االجراميــة ,مجلــة العلــوم
القانونيــة واالقتصاديــة,جامعــة عــن شــمس ,العــدد االول ,الســنة 1971 ,13م,ص.222
((2(2الحلبــي ,خالــد عيــاد  ,إجـراءات التحــري والتحقيــق يف جرائــم الحاســوب واالنرتنــت,
ط ,1دار الثقافــة للنــروالتوزيــع ,األردن2011 ,م ,ص.223
((2(2حجــازي ,عبــد الفتــاح بيومــي– رصاع الكمبيوتــر واالنرتنــت يف القانــون العــريب
النموذجــي ,دار الكتــبالقانونيــة – القاهــرة  2007م ص .609
29-(29)	 http://oneiraqnews.com/index.php
((3(3إبراهيــم ,راشــد بشــر ,التحقيــق الجنــايئ يف جرائــم تقنيــة املعلومــات (دراســة
تطبيقيــة عــى إمــارة أبــو ظبــي),بحــث منشــور يف مجلــة دراســات اس ـراتيجية ,مركــز
اإلمــارات للدراســات والبحــوث االســراتيجية ,العــدد  131- ,2008ص.69
((3(3أبــو العبــاس ,أحمــد بــن محمــد بن عــي الفيومــي ثم الحمــوي ،املتــوىف :نحــو 770هـ,
املصبــاح املنــر يف غريــبالــرح الكبــر النــارش :املكتبة العلميــة – بــروت ,ج ,2ص .472
((3(3إحســان ,عبــد الحســن  ،دور األجهــزة الرقابيــة يف مكافحــة الفســاد ،بحــث مقــدم
لهيئــة النزاهــة العراقيــة,.2011
((3(3مطبقاين ,د.مازن بن صالح ,النظام السيايس يف اإلسالم ,ص.45 :
((3(3مـراد ,د.عبــد الفتــاح  ،رشح التحقيــق الجنــايئ الفنــي والبحــث الجنــايئ  ،دار الكتــب
والوثائــق املرصيــة 2006 ،ص  .46
( (3(3رســتم ,د .هشــام محمــد  ،الجرائــم املعلوماتيــة ،أصــول التحقيــق الجنــايئ الفنــي
مجلــة األمــن والقانــون ،ديبالعــدد( ،1999، )2ص.24،
((3(3املــاوردي ,أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي،
(املتــوىف450 :هـــ) ,تســهيلالنظــر وتعجيــل الظفــر يف أخــاق امللــك ,تحقيــق محــي هالل
الرسحــان وحســن الســاعايت ,النــارش دار النهضــةالعربيــة ,بــروت ,1981 ,ص.183 :
( (3(3مجلــة القانــون الدســتوري واإلداري – فربايــر  . 2019https://www.facebook.
com/ConstitutionalandAdministrativeLaw/posts/3592997367441993
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( - (3(3لبــي  ,د .جــورج ,دراســة بعنــوان (املعاهــدات الدوليــة لالنرتنت:حقائــق
وتحديــات)  ,منشــورة عــى املوقــع االلكــروين((0www.groups.google.com
( (3(3قشــقوش ,د .هــدى  ،جرائــم الحاســب اإللكــروين يف الترشيــع املقــارن ،ط ,1دار
النهضــة العربيــة ،القاهــرة، ، 1992ص .22
((4(4غريــب ,محمــود محمــد  ،املــال يف القــرآن الكريــم  ,وزارة اإلعــام العراقــي -بغــداد,
ط1396,1هـ  1976 -م,ص.74 :
((4(4الغ ـزايل ,أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد الطويس,إحيــاء علــوم الديــن
ومعــه تخريــج الحافــظالعراقــي,ج, 2رص.92
((4(4سورة هود اآلية .87
((4(4عفانــة ,حســام الديــن بــن مــوىس بــن محمــد ,فقــه التاجــر املســلم ,ط ،1توزيــع:
املكتبــة العلميــة ودار الطيــبللطباعــة والنــر  ,بيــت املقــدس 1426هـــ 2005 -م ص.41
( (4(4الســعيد ,د .كامــل ـ رشح األحــكام العامــة يف قانــون العقوبــات (دراســة مقارنــة )
ـ الــدار العلميــة الدوليــةودار الثقافــة للنــر والتوزيــع األردن ـ ط2002 ,1م ,ص .33
((4(4عــودة ,عبدالقــادر ,الترشيــع الجنــايئ اإلســامي مقارنــا بالقانــون الوضعي,النــارش :دار
الكاتــب العــريب،بــروت ,ج ,1ص .752
( (4(4الحميــد  ,عبــد اللــه بــن ســامل  ,دراســات يف الترشيــع الجنــايئ ا ِإلســامي املقــارن
بالقانــون الوضعــي  ,مطابــعالنــر الحديثــة بالريــاض ،ط 1401 1400- ,2هـــ.
(47)	 McConnell International, Ready? Net. Go!: Partnerships Leading the
Global Economy, McConnell International in collaboration with WITSA,
May 2001. p.18. Also available at: (http://www.mcconnellinternational.com)
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السيرة
تجديد فقه ِّ
(الهجرة والفتح نموذجًا)
د.حسَّان صديق الفاضل

أ.مشارك  -قسم الدراسات اإلسالمية -
جامعة الزعيم األزهري

املستخلص:
تــرز أهميــة هــذه الدراســة بالنظــر إىل مــا تحتويــه من أهــداف تســليط الضوء
عــى خصائــص النبــي ( )ومظاهــر التأييــد والــدالالت اإلعجازيــة يف إحــداث الهجــرة
النبويــة ،وتتمثــل مشــكلة هــذه الدراســة يف الكشــف عــى أن الســرة النبويــة ليســت
قصصـاً وحــكاوي ،بــل هــي جملــة مــن الحقائــق العلميــة ثبتــت بالنصــوص القطعيــة
مبــا يتعاظــم االعتقــاد بهــا واإلميــان التــام مــع التســليم .اتبعــت يف هــذه الدراســة املنهــج
التاريخــي التحليــي بإثبــات الــدالالت اإلعجازيــة لتقريــب املعنــى وإيضاح املقصــد ،ومن
أبــرز مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج أن الهجــرة تعتــر نقطــة تحــول يف حيــاة املســلمني،
غــرت معــامل الحيــاة ورســمت صــورة حقيقيــة وخارطــة طريــق ملســتقبل اإلســام.
Abstract :
The importance of this study is highlighted by looking at the objectives it contains to shed
light on the characteristics of the Prophet (may God
bless him and grant him peace), the signs of support
and the miraculous connotations of the events of the
Prophet’s migration. Scientific facts have been proven by definitive texts, including belief in them and
complete faith with admission. In this study, I followed the historical and analytical method by proving the miraculous connotations to approximate the
meaning and clarify the purpose. And I drew a real
picture and a road map for the future of Islam.
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تجديد فقه ِّ

مقدمة:
الحمدللــه والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد قائــد القــادات وســيد الســادات
النبــي ســمح الشــائل والصفــات ،أرشف األنبيــاء نصاب ـاً ،وأبينهــم خطاب ـاً ،وأفضلهــم مولــدا ً
وهجــرة وعــرة وأصحابـاً ،وعــى آلــه وأصحابــه الذيــن هاجــروا لنرصتــه ونــروه يف هجرتــه
فنعــم املهاجريــن ونعــم األنصــار.
الســرة النبويــة مصــدرا ً ترشيع ـاً لــكل أحــكام وتشــاريع اإلســام ،بدليــل أن
تعتــر ّ
ـر التفاســر وحــدث
النبــي ﷺ هــو مــن ف َّقــه الفقــهَّ ،
وأصــل األصــول ،وق َّعــد القواعــد ،وفـ َّ
الحديــث بتفاصيــل دقائــق الســرة.
النبــي ﷺ قائــد القــادات وســابق للمقاتلــن واملحاربــن يف الشــؤون الحربيــة
والوســائل العســكرية ،فــاز بالســبق العســكري وبــز قــادات العــامل فســر الرسايــا والغــزوات
وقطــع مجاهــدا ً يف ســبيل فيــايف ومياديــن القتــال وتجــاوز نكبــات الطرقــات وســائر العقبــات.
مثثــل الهجــرة النبويــة خارطــة الطريــق لنــرة الدعــوة اإلســامية ،حــددت املعــامل
ورســمت أبــرز الصــور الحقيقيــة واملوجــزة التــي تثبــت أن اإلســام ديــن طيــار رسيــع
االنتشــار ففــي أقــل مــن ربــع قــرن مــن الزمــان فشــت دعــوة اإلســام ودانــت البرشيــة
بأفضــل التعاليــم التــي أرســت أســس الســام العاملــي ،وحققــت أبــرز النــاذج يف اإلصــاح
واألخــاق يف محــاور وأطــر العالقــات الدوليــة والتســامح ،كانــت مبثابــة بوابــة الدخــول وفخــر
كل البرشيــة بانتســاب رجــل لهــا كمحمــد ﷺ الــذي أىت بترشيــع هدايــة للعبــاد وأمــن
وســامة كافــة للبــاد.
الهجرة األهمية واألسباب:
أهمية الهجرة:
تعتــر الهجــرة النبويــة نقطــة تحــول يف حيــاة اإلســام واملســلمني ،فهــي الفيصــل
الحاســم بــن فئــة آمنــت بربهــا وأخــرى كافــرة ،بهــا تحولــت حيــاة املســلمني بالرقــي يف
اإلميــان والنــرة يف مياديــن الجهــاد والدعــوة اإلســامية .كانــت الدعــوة رسيــة ويف أضيــق
مــكان فارتقــت الدعــوة إىل الجهريــة عــى أوســع مــا تكــون مــن االنتشــار وبأقــوى عنــارص
القــوة ووســائل التمكــن.
وكانــت حيــاة املســلمني يغلــب عليهــا الضعــف يف املواقــف واإلحجــام عــن املواجهة،

26

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الثاين  -دورية  -ذو القعدة 1442هـ  -يونيو 2021م

حسان صديق الفاضل
دَّ .

فتحولــت حياتهــم بالهجــرة إىل مراتــب القــوة وإعــاء كلمــة اللــه .كانــوا يف جهل مظلــم بحكم
مــوروث العــادات الجاهليــة واألع ـراف الباليــة ،فأصبــح املســلمون علــاء وفقهــاء وازدانــت
مجالســهم مبنابــر العلــم والثقافــة اإلســامية ،مزقتهــم الخالفــات والعنرصيــة وأكلتهــم نـران
الحــروب بحكــم العصبيــة إىل القبيلــة وهــي الســلطة الســائدة ،وببعثــة النبــي ﷺ انطفــأت
الحــروب املتقــدة وجــاءت الهجــرة قنطــرة العبــور وأصبــح املســلمون ساســة وقــادة فتحــوا
الفتــوح وحركــوا التاريــخ وقــادوا العــامل.
وكانــت الهجــرة مفتــاح لحيــاة االســتقرار واألمــن والســام ،تعتــر أول اللبنــات يف
ظهــور صلــح الحديبيــة ذلكــم الفتــح الــذي أتــاح للمســلمني القيــام – بفضــل الهدنــة  -بنــر
الدعــوة اإلســامية ،ومضاعفــة الجهــود لدفــع مســرة الدعــوة ،فــا فتــح يف اإلســام فتــح كان
أعظــم مــن (صلــح الحديبيــة) وقــد دخــل يف اإلســام مثــل مــا كان يف اإلســام قبــل ذلــك.
وتغلبــت عــى حيــاة النــاس يف مكــة الجوانــب املظلمــة ،وانتــرت العــادات الســيئة
مــن خمــر وميــر ،انتــرت الرذائــل بــكل صورهــا ،وغابــت الفضائــل عــن حيــاة النــاس
وهاجــر املســلمون فتحولــت حياتهــم إىل اإلرشاق وســمو األخــاق ،وســادت الفضائــل واإليثــار
واملحبــة ،وكان الفقــر والعــوز ســمة الحيــاة ومظهــر غالــب عمــوم املســلمني قبــل الهجــرة مــن
العيــش الكريــم ،ف ـزاد مــن ثــروة املســلمني بعــد الهجــرة بدخولهــم ســوق املدينــة فباعــوا
واشــروا ،وامتهنــوا أرشف وســائل كســب الــرزق يف الــزرع والــرع ،فنمــت أموالهــم وتكاثــرت
ثرواتهــم وتســابقوا بهــا بــن يــدي النبــي ﷺ ينفقونهــا إلعــداد املغــازي والجهــاد.
وبهــذه املفاهيــم تعتــر الهجــرة نقطــة تحــول يف حيــاة املســلمني ،وفتــح الفتــوح
الــذي غــر مظاهــر الحيــاة ،وم َّهــد لقيــام الحضــارة اإلســامية يف العــر العبــايس األول ،حيــث
أنشــئت أول جامعــة يف العــامل (دار الحكمــة)  ،وظهــور العلــوم وتصنيفهــا وبدايــة التدويــن
الــذي صاحــب قيــام املذاهــب الفقهيــة يف اإلســام .وتــرز أهميــة الهجــرة يف أنهــا فتحــت
اب لَ ُه ـ ْم َربُّ ُه ـ ْم أَ ِّن الَ أُ ِضي ـ ُع
أبــواب املســارعة يف الطاعــات وقبــول ســائر العبــادات {ف َْاس ـتَ َج َ
َع َمـ َـل َعا ِمــلٍ ِّمن ُكــم ِّمــن َذكَ ـ ٍر أَ ْو أُنثَــى بَ ْعضُ ُكــم ِّمــن بَ ْعـ ٍ
ـض فَال َِّذي ـ َن َها َج ـ ُروا ْ َوأُ ْخ ِر ُجــوا ْ ِمــن
ِديَا ِر ِهـ ْم َوأُوذُوا ْ ِف َسـب ِِيل َوقَاتَلُــوا ْ َوقُ ِتلُــوا ْ ألُكَ ِّفـ َر َّن َع ْن ُهـ ْم َسـ ِّيئَاتِ ِه ْم َوألُ ْد ِخلَ َّن ُهـ ْم َج َّنـ ٍ
ـات ت َ ْجـرِي
اب} آل عم ـران .195 :
ِمــن ت َ ْح ِت َهــا األَنْ َهــا ُر ث َ َوابًــا ِّمــن ِعنـ ِـد اللَّـ ِه َواللَّـ ُه ِعن ـدَهُ ُح ْس ـ ُن الثَّـ َو ِ
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أسباب الهجرة:
العمــل باألســباب رشع واجــب ،وتــرك العمــل باألســباب فســوق ،واالعتقــاد يف
ـت َولَ ِكـ َّن
ـت إِ ْذ َر َم ْيـ َ
األســباب كفــر ألن اللــه هــو مســبب األســباب وفاعــل األفعــال { َو َمــا َر َم ْيـ َ
اللّــ َه َر َمى}األنفــال. 17 :
وكان النبــي يعمــل باألســباب ثــم يتــوكل عــى اللــه شــعاره يف ذلــك :التــوكل عــى
اللــه مــع األخــذ باألســباب ،وقــد تجلــت قيــم التــوكل عــى اللــه واضحــة يف أحــداث الهجــرة
أوســع مــا يكــون التجــي ،حيــث أعــد النبــي ﷺ خارطــة طريــق متعــدد الوســائل ثــم أســند
األمــور إىل اللــه ،فجــاءت املعيــة اإللهيــة وتتابعــت مظاهــر التأييــد ،فــكان اإلمــداد بالجنــود
املرئيــة منهــا وغــر املرئيــة ،ومــن أبــرز أســباب الهجــرة:
االبتالء واالضطهاد والتعذيب:
أصــاب املســلمني يف مكــة التعذيــب واألذى بأيــدي الكفــار يف وقــت مل يــؤذن لهــم
بالقتــال ،ويف مــكان محــرم فيــه القتــال ،وكانــت فئــة املــوايل هــم أكــر مــن تعرضــوا ألشــد
العــذاب.
وجود حماية للدعوة خارج مكة:
ومــع تتابــع أعــال الدعــوة خــال املواســم وعقــد بيعتــي العقبــة مــع أهــل املدينــة
مــن األوس والخــزرج تعــزز وضــع املســلمني بوجــود حاميــة للدعــوة متكنهــا مــن الســر يف
طريقهــا ،يفهــم ذلــك مــن نصــوص العقبــة الثانيــة التــي تعــد أعظــم وأهــم االتفاقيــات يف
تاريــخ اإلســام.
تكذيب كبار زعماء قريش ومعظم عامتهم:
عــارض الكفــار الدعــوة اإلســامية معارضــة رشســة اتبعــوا يف ذلــك شــتى أســاليب
املعارضــة  ،فأتــوا اىل أيب طالــب وطلبــوا منــه كــف ابــن أخيــة عنهــم ثــم هــددوا باملنازلــة،
واتهمــوا النبــي ﷺ باالتهامــات الباطلــة  :زعمــوا أنــه مجنــون  ,ســاحر ,كــذاب  ,يأيت بأســاطري
األولــن  ،وتــارة يرغبــون وأخــرى يرهبــون ويســاومون حتــى إذا فشــلوا متامـاً أفلســوا واعتــدوا
عــى النبــي ﷺ واملســلمني يف أجســادهم واملــوايل واملســتضعفني  ،ولهــذا ســارع املســلمون
اىل الهجــرة .
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مخافة الفتنة يف الدين:
ســئلت الســيدة عائشــة ريض اللــه عنهــا عــن الهجــرة فقالــت  (:كان املؤمنــون يفــر
أحدهــم بدينــه اىل اللــه تعــاىل وإىل رســوله مخافــة يفــن عليــه ) (.)1
اإلذن للمسلمني بالقتال :
كان املســلمون يف مكــة يبتغــون وجــه اللــه تعــاىل ويتحملــون يف ســبيله شــتى صــور
اإليــذاء الحــي واملعنــوي حتــى نــزل عليهــم اإلذن بالقتــال عــى مــن بغــى عليهــم قــال
َص ِهـ ْم لَق َِديـ ٌر * ال َِّذيـ َن أُ ْخ ِر ُجــوا
تعــاىل{ :أُ ِذ َن لِل َِّذيـ َن يُقَاتَلُــو َن ِبأَنَّ ُهـ ْم ظُلِ ُمــوا َوإِ َّن اللَّـ َه َعـ َـى ن ْ ِ
ـاس بَ ْعضَ ُهــم ِب َب ْعـ ٍ
ِمــن ِديَا ِر ِه ـ ْم ِب َغـ ْ ِ
ـض
ـر َحـ ٍّـق إِالَّ أَن يَقُولُــوا َربُّ َنــا اللَّ ـ ُه َولَ ـ ْوال َدفْ ـ ُع اللَّ ـ ِه ال َّنـ َ
ـر َّن اللَّـ ُه َمــن
لَّ ُه ِّد َمـ ْ
ـت َص َوا ِمـ ُع َو ِبيَـ ٌع َو َصلَـ َواتٌ َو َم َســا ِج ُد يُ ْذكَـ ُر ِفي َهــا ْاسـ ُم اللَّـ ِه كَ ِثـ ًرا َولَيَنـ ُ َ
ـرهُ إِ َّن اللَّ ـ َه لَ َق ـو ٌِّي َعزِي ـ ٌز} ســورة الحــج . 40 39-
يَنـ ُ ُ
يفهــم مــن جملــة هــذه األســباب أن اإلســام ال بــد لــه مــن دولــة تحميــه ،وال يتصــور
وجــود دولــة بــدون أرض تقــوم عليهــا ,ورعيــة تســمع لقائدهــا وتطيــع فكانــت بيعــة العقبــة
الثانيــة هــي الدليــل إىل الهجــرة اىل املدينــة.
التخطيط واإلعداد والتأييد باملعجزات
التخطيط للهجرة:
التخطيــط مبــدأ ترشيعــي أقــره النبــي ﷺ وعمــل بــه يف ســائر تحركاتــه وغزواتــه
وهــو يعنــي :االســتعداد يف الحــارض ملــا يحــدث مــن مواقــف يف املســتقبل .قــال تعــاىل :
{ َوابْتَـغِ ِفيـ َـا آتَـ َ
ـس ن َِصي َبـ َـك ِمـ َن ال ُّدنْ َيــا} القصــص . 77 :ويف قصــة
ـاك اللَّـ ُه الـ َّدا َر ْال ِخـ َر َة َو َل تَنـ َ
ســيدنا يوســف دليــل عــى العمــل بالتخطيــط بإعــداد موازنــة بــن اإلنتــاج واالســتهالك فيــا
يســمى باألمــن الغــذايئ يف القــرآن الكريــم قــال تعــاىل{ :قَـ َ
ـال ت َ ْز َر ُعــو َن َسـ ْب َع ِسـ ِن َني َدأَبًــا فَـ َـا
َح َصدت ُّـ ْم فَ ـ َذ ُرو ُه ِف ُســنبُلِ ِه إِالَّ قَلِي ـاً ِّمـ َّـا تَأْكُلُــونَ} ســورة يوســف.47 :
فــكان النبــي ﷺ يضــع األســباب ويعــد العــدة ثــم يتــوكل عــى اللــه  ،فأعــد للهجرة
كل اإلعــداد وكامــل االســتعداد ومــن ذلك:
◊اختــار الفــدايئ الشــجاع الــذي ينــام عــى فراشــه للتمويــه ليلــة الهجــرة وطأمنــه
أنــه ال ميســه يشء فــكان عــي بــن أيب طالــب ريض اللــه عنــه ويف ذلــك منقبــة
ـص النبــي ﷺ لعــي بــن أيب طالــب
لــه مــن جملــة عظيــم املناقــب التــي خـ َّ

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الثاين  -دورية  -ذو القعدة 1442هـ  -يونيو 2021م

29

السيرة ( الهجرة والفتح نموذجًا )
تجديد فقه ِّ

ريض اللــه عنــه وأوصــاه أن يتخلــف وراءه يف مكــة يك يســلم الودائــع واألمانــات.
◊اختار الصاحب وكان أبوبكر الصديق ريض الله عنه يصحبه يف الهجرة
◊ويف خطــة خروجــه إىل الغــار اختــار اتجــاه الغــار مــن الناحيــة الجنوبيــة الغربية
مــن مكــة زيــادة يف التمويه.
◊حــدد أن ميكثــا يف الغــار ثالثــة أيــام ,والــدالة يف ذلــك شــدة يف التخطيــط واإلحــكام
فبعــد هــذه املــدة الزمنيــة ســيخف الطلــب يف البحــث عنهــا مــن جانــب الكفــار .
◊اســتأجرا رجــاً دليــاً ماهــرا ً عارفــاً بالطــرق وهــو عبداللــه أُرقُــد (أريقيــط)
()2
واســتكتامه الخــر وكان رجــاً كافــرا ً.
◊أمــر أبوبكــر ابنــه ومــواله وابنتــه أســاء بأعــال كلفهــم بهــا :فــكان عبداللــه
بــن أيب بكــر يــأيت إليهــا رسا ً بأخبــار الكفــار ,وأســاء تأتيهــا بالطعــام كل
مســاء وعامــر بــن فهــرة يرعــى باألغنــام نهــارا ً يف نواحــي الغــار وحولــه يك
يرشبــا مــن األلبــان وميســح آثــار عبداللــه ,كــا أمــر عامــر أن يصحبهــا يف
()3
الهجــرة يك يقــوم بالخدمــة.
فــكان صنيــع أيب بكــر يف اإلعــداد واالســتعداد للهجــرة وفقـاً ملـراد النبــي صــى اللــه
عليــه وســلم يف التخطيــط التــام ,فاملؤمــن القــوي خــر وأحــب للــه مــن املؤمــن الضعيــف,
وملــا حــان وقــت االنطــاق إىل الغــار كان أبــو بكــر ميــي بــن يــدي رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم تــارة ثــم خلفــه أخــرى ,ويعــود أمامــه خوف ـاً عليــه ,فســأله النبــي صــى اللــه
عليــه وســلم عــن ذلــك فقــال  :أذكــر الطلــب فأمــي خلفــك ثــم أذكــر الرصــد فأمــي بــن
يديــك ( , )4وملــا وصــا إىل فــم الغــار قــال أبوبكــر :مكانــك يارســول اللــه حتــى أســتربيء لــك,
فدخــل الغــار وتحســس ونظــف وأعــد ثــم قــال  :أدخــل يارســول اللــه (.)5
تسابق املعجزات إىل النبي :
أيــد اللــه النبــي  بكــم ال يحــى وال يعــد مــن املعجــزات وخــوارق العــادات
ودالئــل النبــوة وبراهــن الرســالة تكرميـاً لقــدر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وترشيفـاً وهــو
أوىل وأحــق بهــذا التعظيــم.
والحــق أن معجـزات النبــي  ال تحــى وال تعــد بدليــل َ }:ول ََسـ ْو َف ُي ْع ِطيـ َـك َر ُّبـ َـك
َــر َض{ الضحــى .} 5:واملعجــزة عطــاء إلهــي جــاء بصيغــة الفعــل املضــارع الــذي يفيــد
ف َْ
الصــرورة والدميومــة واالســتمرارية ,ويف أحــداث الهجــرة كانــت املعجـزات تتســابق إىل درب
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النبــي صــى اللــه عليــه وســلم والعنايــة اإللهيــة تحيــط بــه ,والعنايــة الربانيــة تتلطــف فــا
بارحــت آيــات التأييــد ســاحة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وال فارقــت دربــه.
ركبــت قريــش يف البحــث عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم كل جهــة ,مشّ ــطت
الطــرق وتتبعــت الخطــى بــا نتيجــة ,وقــد أعامهــم اللــه ,جمعــوا قصــايص األثــر مــن كل
القبائــل واجتهــدوا يف تتبــع اآلثــار حتــى وقفــوا عنــد فــم الغــار فكانــت العنايــة اإللهيــة
تحيــط بهــا وأبوبكــر شــديد الخــوف عــى رســول اللــه ويقــول :أتونــا يــا رســول اللــه،
فيطمئنــه رســول اللــه بقولــه( :مــا ظنــك باثنــن اللــه ثالثهــا)( .)6ثــم يزيــده اطمئنان ـاً{ :الَ
تَ ْحــ َز ْن إِ َّن اللّــ َه َم َع َنــا} التوبــة , 40 :وهنــاك داللــة عظيمــة يف لفــظ (معنــا) وهــي تفيــد
الجمــع ال املثنــى ،أي أن النبــي ﷺ أدخــل أمتــه جميعهــا يف املعيــة اإللهيــة .ونــزل الوحــي
يؤيــد النبــي ﷺ يعــزه وبنــره باملعجـزات والجنــود ،ويحبــط الكفــار وميــأ حياتهــم خيبــة
ـان
ـرهُ اللّـ ُه إِ ْذ أَ ْخ َر َجـ ُه ال َِّذيـ َن كَ َفـ ُروا ْ ثَـ ِ َ
ـرو ُه فَ َقـ ْد نَـ َ َ
وحــرة وخســارة ،قــال تعــاىل { :إِالَّ ت َنـ ُ ُ
ـول لِ َص ِ
ـن إِ ْذ ُهـ َـا ِف الْ َغــا ِر إِ ْذ يَ ُقـ ُ
اح ِبـ ِه الَ تَ ْحـ َز ْن إِ َّن اللّـ َه َم َع َنــا فَأَنـ َز َل اللّـ ُه َسـ ِكي َنتَ ُه َعلَ ْيـ ِه
اث ْ َنـ ْ ِ
ـي الْ ُعلْيَــا
َوأَيَّ ـدَهُ ِب ُج ُنــو ٍد لَّ ـ ْم ت َ َر ْو َهــا َو َج َعـ َـل كَلِ َم ـ َة ال َِّذي ـ َن كَ َف ـ ُروا ْ ُّ
الس ـف َْل َوكَلِ َم ـ ُة اللّ ـ ِه ِهـ َ
َواللّ ـ ُه َعزِي ـ ٌز َح ِكي ـ ٌم} التوبــة. 40:
جمعــت اآليــة كــم مــن املعجــزات ومظاهــر التأييــد :النــرة مــن اللــه للنبــي
ﷺ ،وإذهــاب الحــزن ،وإنـزال الســكينة والطأمنينــة ،والتأييــد اإللهــي بالجنــود غــر املرئيــة
(املالئكــة والجــن) وإحبــاط الكفــار وتشــتيت جهودهــم يف البحــث عــن النبــي ﷺ وصاحبــه
الســفل ،وأعــى كلمــة اللــه واإلســام يعلــو وال يُعــى عليــه والعــزة
لدرجــة حــط مقامهــم يف َّ
للــه وللرســول وللمســلمني.
ظهــرت املعجــزات املرئيــة عيانــاً حاميــة للنبــي ﷺ وهــو وصاحبــه يف الغــار
حيــث نســجت العنكبــوت وباضــت الحاممــة ( . )7وكانــت حيوانــات ضعيفــة ووديعــة ،ومل
تكــن ثعابــن ســامة أو نســور جارحــة!! ويف ذلــك داللــة :فــإن الكفــار أعــدوا خطــة محكمــة
لقتــل النبــي ﷺ ليلــة الهجــرة ،ينفذهــا خمســون مــن الفتيــان املدججــون بالســاح ،فكــا
أعددتهــم هــذه القــوة الضاربــة نقابلهــا ونواجههــا بحيوانــات ضعيفــة هالكــة وتغلبهــا!!
وبــذا أعمــى اللــه املرشكــن وأفســد مســعاهم ،قــال تعــاىلَ { :وتَ َرا ُهـ ْم يَنظُـ ُرو َن إِلَ ْيـ َـك َو ُهـ ْم الَ
ـرونَ} ســورة األع ـراف . 198 :
يُ ْبـ ِ ُ
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كان اإلمــام البوصــري شــاهدا ً وموثقـاً ملعجـزات الهجــرة حيــث أفــرد فصـاً جامعـاً
مــن قصيدتــه (الــردة) مبينـاً مظاهــر التأييــد ودالئــل النبــوة ،قــال(:)8
وكل طــرف مــن الكفــار عنــه عــم
ومــا حــوى الغــار مــن خــر ومــن كــرم
وهــم يقولــون مــا بالغــار مــن أرم
فالصــدق يف الغــار والصديــق مل يرمــا
عــى خــر الربيــة مل تنســج ومل تحــم
ظنــوا الحاممــة وظنــوا العنكبــوت
مــن الــدروع وعــن عــا ٍل مــن األكــم
وقايــة اللــه أغنــت عــن كل مضاعفــة
وملــا انقطــع الطلــب يف ثالــث يــوم لهــا يف الغــار جاءهــا الدليــل عبداللــه بــن
أريقــط لي ـاً وســار بهــا إىل املدينــة ،فأمــره النبــي ﷺ أن يســر بهــم يف طريــق متعــرج
ويف ذلــك داللــة :يك يخفــف نســبة االحتــال خشــية أن يلتقــي بهــم أحــد يســر يف الطريــق
ويكشــف األمــر لكفــار قريــش!!
فســاروا حتــى أوان القيلولــة رفــع اللــه لهــم صخــرة طويلــة لهــا ظــل مل تـ ِ
ـأت عليهــا
الشــمس ،فســوى أبوبكــر بيــده مكانـاً تحتهــا وبســط عليــه فــروة وطلب مــن الرســول أن ينــام(.)9
ولحــق بهــم رساقــة بــن مالــك ولكــن العنايــة اإللهيــة والوقايــة الربانيــة هزمتــه فعــرت بــه فرســه
وأيقــن أن رســول اللــه ﷺ قــد منــع منــه ،فرجــع وهــو حــارس بعــد أن خــرج طالبـاً (!!)10
وصــل ركــب النبــي ﷺ اىل قديــر حيــث أم معبــد عاتكــة بنــت خالــد بــن منقــذ
الخزاعيــة ،ونــزال عندهــا فنزلــت الربكــة بــأم عبــد وغمرتهــا يف بيتهــا وآلهــا ومالهــا ،وكانــت
معجــزة الشــاة ( , )11التــي خلفهــا الجهــد فحلبــت بربكــة مــس النبــي ﷺ لهــا مبســح رضعهــا
ـس رســول اللــه ﷺ شــيئاً إالّ ظهــرت فيــه آثــار الربكــة وشــفي بــه
وظهرهــا َّ
وســمى  ،ومــا مـ َّ
املريــض مــن مرضــه !! فحلــب منهــا حتــى علــت الرغــوة !! فرشبــوا حتــى رووا  ،ثــم حلــب
يف اإلنــاء ثانيــة حتــى علــت الرغــوة وغــادره وارتحــل  .وجــاء أبــو معبــد واســمه أكثــم بــن
َجـ َون يف املســاء يســوق أعنـزا ً عجافـاً  ،ورأى اللــن فســأل أم معبــد ؟ فقالــت :مـ ّر بنــا رجـاً
مبــاركاً ،قــال :أوصفيــه  ،فــكان وصــف أم معبــد للنبــي ﷺ .
وســار ركــب النبــوة تغشــاه الرحمــة وتنــزل عليــه الســكينة فلــا وصلــوا العــرج
اســتفرسوا عــن الطريــق فدلهــم أحــد القاطنــن وبــن لهــم أن عــى الطريــق القريــب لصــان
مــن قبيلــة أســلم يقــال لهــا (املهانــان)  ،ومل يبــال الرســول ﷺ بهــا  ،وعندمــا لقيهــا عــرض
عليهــا اإلســام فأســلام ،وســاهام (املكرمــان) وطلــب منهــا القــدوم عليــه يف املدينــة (. )12
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حسان صديق الفاضل
دَّ .

ولقــى ركــب الهجــرة عنــد الغميــم بريــد بــن الخصيــب األســلمي ،خــرج يف
طلــب النبــي ﷺ وأيب بكــر أم ـاً يف الفــوز بالجائــزة املعلنــة مــن قبــل قريــش ،وعندمــا
التقــى برســول اللــه ﷺ وحدثــه يف أمــر اإلســام أســلم ،وأســلم معــه زهــاء مثانــن بيت ـاً
مــن قومــه (.)13
الوصول إىل املدينة:
الرتحاب واإلكرام بمقدم النبي ﷺ:
وصــل النبــي ﷺ إىل (املدينــة) دار الهجــرة ،وكان اســمها (يــرب) فغــر
النبــي ﷺ اســمها إىل املدينــة ،وكان مــن عظيــم خلــق النبــي ﷺ تغيــر األســاء الجاهليــة
بأســاء حســنة ,منهجــه ﷺ لإلصــاح والتهذيــب ،فغــر أســاء كثــر مــن الصحابــة بعــد
إســامهم إىل أســاء حســنة ،فإنــه ﷺ يحــب االســم الحســن ويكــره القبيــح .ومــن ذلــك أنــه
غـ ّـر اســم يــرب فهــو مــن الترثيــب والتوبيــخ واملالمــة وهــذا أمــر مســتقبح إىل اســم املدينــة،
ولهــا أســاء كثــرة فــإن كــرة األســاء دليــل عــى رشف املســمى وعظمتــه ،أورد لهــا ياقــوت
الحمــوي يف معجــم البلــدان كث ـرا ً مــن األســاء منهــا :طيبــة ،وطابــا ،واملســكنة ،والجابــرة،
وآكلــة البلــدان  ...وســاها القــرآن املدينــة ،والبلــد ،وأرض {أَلَــ ْم تَكُــ ْن أَ ْر ُض اللّــ ِه َو ِاســ َع ًة
فَتُ َها ِجـ ُروا ْ ِفي َهــا } ســورة النســاء . 97 :واختصــت املدينــة بالفضــل والربكــة ففيهــا خــر الــورى
ﷺ ،والخلفــاء الراشــدون ،والعــرة املبــرون بالجنــة ،والبقيــع ،واملســجد النبــوي الرشيــف
وفيــه روضــة مــن ريــاض الجنــة ،وبجوارهــا وقعــت أحــداث أول ثــاث غــزوات يف اإلســام
 :بــدر وأحــد والخنــدق .وســمع املســلمون يف املدينــة مبقــدم النبــي ﷺ فســاروا يف الســام
والتكبــر فرحـاً بالنبــي ﷺ ترحيبـاً واحتفــاء ال مثيــل لــه ،وشــهدت املدينــة ثالثــة اســتقباالت
يف ذاك االحتفــال :اســتقبال عــام شــارك فيــه جمــع أهــل املدينــة ،واســتقبال خــاص بحــي بنــي
النجــار (وهــم أخــوال جــده عبداملطلــب) حتــى النســاء وذوات الخــدور صعــدن عــى أســطح
األجاجــر وهــن ينشــدن(. )14
نحن جواري من بني النجار * يا حبذا النبَّي من جار :
وحــاز اســتقبال أيب أيــوب الفضــل والــرف فــكان اســتقباال خاصــا! حيــث حمــل
رحــل النبــي ﷺ ملــا بركــت بــه الناقــة املأمــورة ،فقــال النبــي ﷺ  « :املــرء مــع رحلــه «(. )15
وتنافــس األنصــار عــى املهاجريــن واقرتعــوا فيهــم بالســهمني ،حيــث مل
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يكــن بأيــدي املهاجريــن يشء ،فقــد تركــوا أموالهــم خلفهــم ،ومل يكونــوا أهــل زراعــة ولكــن
األنصــار أعطوهــم فضــل النخــل واألرض ليعملــوا فيهــا بفضــل مثارهــا حتــى اســتغنوا ملــا
فتحــت خيــر( .)16ومــا كانــت متــر ليلــة إالّ عــى بــاب رســول اللــه ﷺ الثالثــة واألربعــة مــن
الصحابــة األنصــار يتناوبــون يف حمــل طعامهــم إىل رســول اللــه ﷺ حتــى تحــول مــن منــزل
أيب أيــوب إىل داره (.)17
أسس بناء املجتمع اإلسالمي:
يفهــم مــن نصــوص العقبــة الثانيــة إل ـزام األنصــار بحاميــة النبــي ﷺ ،
ولهــذا الســبب هاجــر املســلمون مبــا فيهــم رســول اللــه ﷺ حيــث املــكان الــذي يحمــي
الدعــوة اإلســامية وميكنهــا مــن الســر يف طريقهــا .وبوصــول النبــي ﷺ إىل املدينــة رشع يف
إرســاء أســس املجتمــع ،وبنــى املســجد حيــث بركــت بــه الناقــة وكان مربــدا ً للتمــر لســهيل
وســهل غالمــن يتيمــن مــن بنــي النجــار( .)18وملــا كان بعــد قــدوم النبــي ﷺ للمدينــة
بخمســة أشــهر آخــى بــن املهاجريــن واألنصــار( ، )19وكانــوا تســعني رج ـاً مــن كل طائفــة
خمســة وأربعــون ،عــى الحــق واملواســاة والتــوارث إىل زمــان غــزوة بــدر أنــزل اللــه  ...وألــو
األرحــام  , ...وداللــة هــذه املؤاخــاة :أراد النبــي ﷺ أن يذهــب عنهــم وحشــة الغربــة
ليستأنســوا مــن مفارقــة األهــل والعشــرة ،وليشــد بعضهــم أزر بعــض ،فلــا أعــز اللــه
اإلســام واجتمــع الشــمل ،وعرفــوا وســائل اكتســاب الــرزق أبطــل اللــه التــوارث باملؤاخــاة
ـام بَ ْعضُ ُهـ ْم أَ ْو َل ِب َب ْعـ ٍ
ـاب اللَّـ ِه ِمـ َن
ـض ِف كِتَـ ِ
وأبقــى أخــوة املؤمنــن ،قــال تعــاىلَ { :وأُ ْولُــو ْالَ ْر َحـ ِ
الْ ُم ْؤ ِم ِن َني َوالْ ُم َها ِجرِي َن} سورة األنفال .75 :وعندمــا اســتقر النبــي ﷺ باملدينــة أعــ َّد
(وثيقــة املدينــة) لتنظيــم العالقــات بــن أهــل املدينــة ،وتعــد هــذه الوثيقــة أقــدم دســتور
مكتــوب يف اإلســام .وبنــزول آيــة اإلذن بالقتــال رشع اللــه الجهــاد يف الوقــت املناســب وأعــد
النبــي ﷺ النشــاط العســكري والســيايس فأرســل الرسايــا وعقــد األحــاف إعــدادا ً للقــوة لــرد
عــدوان قريــش ،فكانــت غــزوة بــدر الفرقــان يــوم التقــى الجمعــان .وتتابعــت مســرة الجهــاد
()20
بأحــد واألحـزاب وبنــي قريظــة  ...ويف الســنة الخامســة مــن الهجــرة وقــع صلــح الحديبيــة
الــذي أتــاح للمســلمني مضاعفــة جهودهــم لنــر اإلســام والتفــرغ ليهــود خيــر واالســتفادة
مــن الهدنــة ووضعــت الحــرب أوزارهــا ،وآمــن النــاس بعضهــم بعضـاً .وقعــت عــى إثــر هــذا
الصلــح تطبيقــات عمليــة ملبــدأ الشــورى يف اإلســام ،حيــث استشــار النبــي ﷺ يف اإلغــارة
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حسان صديق الفاضل
دَّ .

عــى ذراري املرشكــن الذيــن يســاندون قريشـاً ،كــا استشــار أم ســلمة يف أمــر النــاس عندمــا
أبطــؤوا يف التحلــل(.)21
نزلــت ســورة الفتــح {إِنَّــا فَتَ ْح َنــا لَـ َـك فَتْ ًحــا ُّمبِي ًنــا} ســورة الفتــح . 1 :قــال عمــر ريض
()22
اللــه عنــه متعجب ـاً :أفتــح هــو !! فقــال لــه الرســول ﷺ  :نعــم فطابــت نفســه ورجــع
ي الليلــة ســورة لهــي أحــب إ َّىل مــا طلعــت
وقــال عنهــا الرســول ﷺ  ( :ولقــد أنزلــت ع ـ َّ
عليــه الشــمس)( . )23وفــرح املســلمون بذلــك فرح ـاً غام ـرا ً ،وزالــت عنهــم الغمــوم والهمــوم
حينــا أدركــوا أســباب الهجــرة وكانــت هــذه مــن بعــض نتائجهــا ،وبــن لهــم أن الخــر يف
التســليم ألمــر اللــه تعــاىل.
وتتابعــت الفتــوح غــزوة تليهــا غــزوة ورسيــة تلــو رسيــة حتــى كان فتــح
مكــة زادهــا اللــه رشفـاً ،وهــو الفتــح األعظــم الــذي أعــز اللــه دينــه ورســوله وجنــده وحرمــه
األمــن وأرشق بــه وجــه األرض ضيــاء وابتهاجــاً(. )24
جــاء النبــي ﷺ القائــد يقــود كتائــب الحــق ملــا نقضــت قريــش العهــد
الــذي وقّــع بالحديبيــة .ودخــل رســول اللــه ﷺ مكــة مــن أعالهــا مــن جهــة كــداء خاشــعاً
النبــي ﷺ
شــاكرا ً يقــرأ ســورة الفتــح وير ّجــع يف قراءتهــا وهــو عــى راحلتــه( . )25وأمــر
َّ
بتطهــر البيــت الح ـرام وإزالــة األصنــام عنــه حيــث شــارك بنفســه بيــده يف تكســرها ،كــا
أرســل بعوثـاً لهــدم العــزى ومنــاة فهدمــت ،وأعلــن ﷺ العفــو عــن عامــة أهــل مكــة فيــا
عــرف يف التاريــخ بـــ ( الطلقــاء)  ،وبـ ّـن حرمــة مكــة وأنهــا ال تغــزى بعــد الفتــح وحــرم القتــل
والســبي فيهــا .وأمــر بــاالً أن يــؤذن فعـاً عــى ظهــر الكعبــة فــأذن عليهــا ،واجتمــع النــاس
ملبايعــة رســول اللــه ﷺ عــى الســمع والطاعــة للــه ورســوله.
وكانــت هــذه املبــادرات صــورة حقيقية للتحول الــذي أحدثته الهجرة يف حياة املســلمني،
وتجلــت أبــرز نتائــج الفتــح أن أخــذت قبائــل العــرب وأفـراده يبــادرون بإســامهم ,ألنهــم كانــوا
ينتظــرون نتيجــة الـراع بــن املســلمني وقريــش ،باعتبــار قريــش زعيمــة العــرب وحاميــة البيت,
فلــا فتحــت مكــة ودانــت قريــش لرســول اللــه ﷺ عرفــت العــرب أنــه ال طاقــة لهــم بحــرب
رســول اللــه ﷺ وعداوتــه ،فدخلــوا يف ديــن اللــه أفواجــا كــا قــال اللــه تعــاىل:
ـاس يَ ْد ُخلُــو َن ِف ِديــنِ اللَّــ ِه أَفْ َوا ًجــا}
ــح {َ }1و َرأَيْـ َ
ـر اللَّــ ِه َوالْ َفتْ ُ
ـت ال َّنـ َ
{إِذَا َجــاء نَـ ْ ُ
ســورة النــر. )2-1( :
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السيرة ( الهجرة والفتح نموذجًا )
تجديد فقه ِّ

النتائج :
— —تعتــر الســرة وصف ـاً لدقائــق تفاصيــل حيــاة الن َّبــي ﷺ مؤكــدة بالحقائــق
العلميــة التــي ثبتــت بالنصــوص والــدالالت الحكميــة ،فأفــرزت لنــا العظــات
والعــر والــدروس املســتفادة.
— —كانــت الهجــرة نقطــة تحــول يف حيــاة املســلمني ،غــرت معــامل الحيــاة وبينــت
املواقــف ورســمت صــورة حقيقيــة وخارطــة طريق ملســتقبل اإلســام ،وســاعدت
عــى انتشــار الدعــوة اإلســامية عــى أوســع نطــاق.
— —املعيــة اإللهيــة واإلســعاف واإللطــاف للنبــي ﷺ ميــزة ظلــت مالزمــة لــه،
املعج ـزات تــرى والتأييــد بخــوارق العــادات تتســابق عــى درب النبــي ﷺ،
جنــود مرئيــة وجنــود مل يروهــا.
— —العمــل باألســباب املاديــة ترشيــع أقــره النبــي ﷺ ،يقــي بوضــع كل
االســتعدادات املاديــة املمكنــة والوســائل املتاحــة ،ثــم التــوكل عــى اللــه مــع
األخــذ باألســباب.
— —التخطيــط والتكتيــك االس ـراتيجي مبــدأ اســتخدمه النبــي ﷺ  ،داللــة عــى
قــوة املؤمــن وكياســته ،فــا يــدع فرصــة للحظــوظ العميــاء والخبــط العشــوايئ،
وبــذا أصبــح التخطيــط مرشوع ـاً طبقــه النبــي ﷺ يف مغازيــه ســنة مرويــة
وأســوة نبويــة.
— —تحقيــق العدالــة اإللهيــة ملــن هاجــر إىل اللــه ورســوله بقبــول الطاعــات
والعبــادات لــكل املســلمني واملســلامت واملؤمنــن واملؤمنــات ،فــإن اللــه ال
يضيــع مــن أجورهــم شــيئاً.
— —وجــوب التصديــق التــام والتســليم املطلــق باملعج ـزات النبويــة ،فالفاعــل هــو
اللــه تعــاىل الــذي ال يعجــزه يشء ،وال تخــرج كل املمكنــات عــن طــوع قدرتــه
وفاعليتــه ،فــا ســبيل للتعــرض واالنــكار ألفعــال اللــه تعــاىل ،فــإن املعج ـزات
بــاب مــن األبــواب املغلقــة متامـاً أمــام العقلــس ،ملحدوديــة ســعته ولعلــو شــأن
اللــه وقضائــه الــذي ال يكيــف وال يقــاس.
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حسان صديق الفاضل
دَّ .

املصادر واملراجع:
(((1البخاري والفتح (  / 82-81/15ح. )3900 :
(((2املصدر السابق (  / 92 /15ح. ) 3905 :
(((3نفس املصدر .
(((4البيهقي  ،دالئل النبوة . 476/ 2
(((5نفس املصدر .
(((6البخاري  /الفتح (  / 205 / 17ح. ) 4663 :
(((7اإلمام أحمد  /املسند  /87 / 5والهيثمي  /املجمع . 231 / 3
(((8اإلمام البوصريي  /الكواكب الدرية يف مدح خري الربية من . 51 – 50 :
(((9البخاري  /الفتح (  /113 / 12ح) 3917 :
((1(1املصدر السابق .
((1(1أخــرج نصــه الرســول ﷺ وأم معبــد الحاكــم يف املســتدرك  9-/3ويف الســرة
الحلبيــة  / 224/2ورواهــا البيهقــي يف دالئلــه وابــن كثــر – وغريهــم .
((1(1الهيثمــي  /املجمــع  ، 55/6أخــرج القصــة عبداللــه بــن اإلمــام أحمــد يف زوائــده
عــى املســند .74 /4
((1(1اإلمام أحمد  /املسند . 346/5
((1(1الطرباين يف الصغري  ، 780 /والسرية الحلبية . 246/2
((1(1ابن سعد  /الطبقات . 237 – 236 /1
((1(1مسلم  /النووي . 99 /12
((1(1رواية ابن سعد  ،وقد ذكرها ابن كثري يف البداية والنهاية . 222/3
((1(1البخاري  /الفتح (  / 101/15ح.) 3906 :
((1(1ابن هشام . 150 /2
((2(2الحديبيــة  ،بــر تقــع عــى بعــد اثنــن وعرشيــن ميــاً شــال غــريب مكــة ،
تعــرف اليــوم بالشــمييس  .د .مهــدي رزق اللــه  /الســرة النبويــة يف ضــوء
املصــادر األصليــة .
((2(2البخاري  /الفتح (  /178/11ح.) 3731 :
((2(2مسلم (  /1412/3ح.) 1785 :
((2(2البخاري  /الفتح (  /58 /16ح.) 4177 :
((2(2القسطالين  /املواهب اللدنية . 369 /1
((2(2البخاري  /الفتح (  /123 /16ح.) 4281 :
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السيرة ( الهجرة والفتح نموذجًا )
تجديد فقه ِّ

املصادر واملراجع :
(((1البخــاري :أبــو عبداللــه محمــد بــن اســاعيل – الجامــع الصحيــح  ،املكتــب اإلســامي
1399هـــ 1809 -م .
(((2ابــن حجــر  :أحمــد بــن عــي بــن محمــد  -فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري  ،القاهــرة
1398هـ 1978/م .
(((3مســلم  :أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري – صحيــح مســلم  ،الريــاض 1400هـــ
 1880م .(((4النــووي  :أبــو زكريــا محــي الديــن يحيــى بــن رشف – رشح صحيــح مســلم  ،دار الفكــر
– بــروت .
(((5البيهقــي  :أحمــد بــن الحســن بــن عــي – دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب
الرشيعــة – بــروت ط(1405 )1هـــ 1985 -م .
(((6ابــن حنبــل  :أبــو عبداللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل – املســند  ،تحقيــق أحمــد شــاكر
– مرص 1365هـ1946 /م .
(((7الحلبــي  :عــي بــن برهــان الديــن الحلبــي – الســرة الحلبيــة ( انســان ؟؟؟ يف ســرة األمــن
املأمون).
(((8القسطالين  :أحمد بن محمد القسطالين – املواهب اللدنية – املكتبة التوفيقية .
(((9الهيثمــي  :أبوبكــر نورالديــن عــي بــن أيب بكــر بــن ســليامن – مجمــع الزوائــد  ،بــروت
ط (1387 )2هـــ 1967 /م .
((1(1د.مهــدي رزق اللــه  :الســرة النبويــة يف مفــرد املصــادر األصليــة – مركــز امللــك
فيصــل للبحــوث – الطبعــة األوىل 1412هـــ 1992 /م .
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األحكام القانونية لجريمة السب واإلهانة في القانون
(دراسة مقارنة)
د.حممد عيسى الطاهر عيسى أ .القانون الخاص املشارك-كلية الرشيعة والقانون-
جامعة دنقال.
املستخلص:
هدفــت هــذه الدراســة إىل توضيــح املفهــوم القانــوين لجرميــة الســب ،وبيان
صورهــا وعنارصهــا واألركان التــي تقــوم عليهــا جرميــة الســب يف القانــون الجنــايئ
الســوداين .وتتمثــل مشــكلة الدراســة يف ثالثــة محــاور :املحــور األول :مــا هــو مفهــوم
جرميــة الســب ومــا هــي أنواعه؟.املحــور الثــاين :مــا صــور جرميــة الســب؟.املحور
الثالــث :مــا هــي منــاذج التطبيقــات القضائيــة لجرميــة الســب؟.اعتمدت الدراســة
عــى املنهــج االســتقرايئ والتحليــي يف عــرض املعلومــات التــي ُجمعــت مــن بعــض
املصــادر واملراجــع واملبــادئ القضائيــة وتحليلهــا .توصلــت الدراســة لجملــة مــن
النتائــج والتوصيــات منهــا :أن األقــوال واألفعــال إذا صــدرت مــن الجــاين مــع علمــه
بــأن مــن شــأنها اســتفزاز املجنــي عليــه وبالتــايل نزوعــه إىل االنتقــام واإلخــال باألمــن
مــن جانــب الجــاين وفقـاً للظــروف املكانيــة و الزمانيــة التــي صــدر فيهــا التعبــر أو
الفعــل ،يعتــر مبثابــة ظــرف مشــدد للعقوبــة.
Abstract:
This study Aims to clarify the legal concept,
for the crime of insulting, and the elements of its
pictures and elements , and the pillars on which the
crime of insult based in Sudanese Criminal law. The
study problem is represented in three axes. The first
axis: what is the concept of insult crime and what are
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its types?. The second axis: What are the images of insulting crime?. The third axis: What are the models of judicial applications of insulting crime. The study relied on
the inductive approach and analytical information display
collected from some sources and references and principle
judicial and analyzed. The study reached number of results and recommendations, that sayings and acts if issued
by the perpetrator, knowing that it would provoke the victim and thus his tendency to revenge a breach of security
from the offender’s part according to the circumstances
spatial and temporal which was issued expression or veils
it is considered an aggravating circumstance.
املقدمة:
إن مــن األهــداف الرئيســية للقيــم الســائدة باملجتمــع ،اح ـرام الكرامــة اإلنســانية
للفــرد داخــل املجتمــع وعــدم مساســها بقــول أو فعــل يرقــي إىل الحــط مــن قــدر الفــرد أو
املســاس برشفــه أو اعتبــاره الشــخيص أمــام نفســه وأمــام الغــر.
ترتيب ـاً عــى ذلــك صــاغ املــرع باملــادة ( )60مــن القانــون الجنــايئ الســوداين
مــا يعــرف بجرميــة الســب واإلســاءة ،باعتبــار أنهــا جرميــة تعمــل عــى اإلخــال بالطأمنينــة
العامــة وتأجيــج مشــاعر الغضــب واالنفعــال بــن أفــراد املجتمــع ،نتيجــة صــدور ألفــاظ
جارحــة أو اســتفزازية ،تــؤدي إىل إثــارة الغضــب مــا ينتــج عنــه ســوء العالقــات بــن أفـراد
املجتمــع الواحــد.
يف الواقــع العمــي داخــل املجتمــع ،قــد تصــدر بعــض العبــارات أثنــاء التعامــل
اليومــي بــن األفـراد ،هــذه العبــارات تحمــل يف طياتهــا مــا ميــس الــرف والكرامــة الشــخصية
للفــرد داخــل املجتمــع ،مثــل أن يقــول أحــد آلخــر { :ياغبــي ،يــا أعمــى ،يــا ثــور اللــه ،يــا
حامر.......إلــخ} ،مثــل هــذه العبــارات تشــكل جرميــة الســب يف حالــة عــرض مثــل هــذه
الوقائــع أمــام املحكمــة املختصــة.
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مفهوم السب وأنواعه:
أوالً :مفهــوم الســب يف اللغــة :املـراد بالســب يف أصــل اللغــة الشــتم ســواء بإطــاق
اللفــظ الرصيــح الــدال عليــه ،أو باســتعامل املعاريــض التــي تؤمــي إليــه(.)1
أمــا يف القانــون :عرفتــه محكمــة النقــض املرصيــة بقولهــا ((:هــو عبــارة عــن كل
إلصــاق عيــب أو تعبــر يحــط مــن قــدر الشــخص عنــد نفســه أو يخــدش ســمعته لــدى
غــره(.)2
أمــا تعريــف الســب بالقانــون الســوداين ،ورد باملــادة ( )441مــن قانــون العقوبــات
الســوداين لعــام 1974م وامللغــي بالتعريــف اآليت (( :كل مــن يوجه إهانة ألي شــخص يســتفزه
بهــا ،قاصــدا ً بذلــك أو مــع علمــه باحتــال أن يفــي ذلــك االســتفزاز ،لتســبيب اإلخــال
باألمــن أو الرتــكاب أيــة جرميــة ،يعاقــب بالســجن مــدة ال تتجــاوز ســنتني أو بالغرامــة أو
بالعقوبتــن معــاً)( .)3ترتيبــاً عــى ذلــك يالحــظ يف هــذه املــادة أن املــرع يعاقــب عــى
اإلهانــة العمديــة وهــي كل مــا يخــدش الــرف أو االعتبــار إذا صــدرت مــن الجــاين مــع
علمــه بــأن مــن شــأنها اســتفزاز املجنــي عليــه وبالتــايل نزوعــه إىل االنتقــام واإلخــال باألمــن
كرمــي امــرأة بعــدم العفــة أو الزنــا( .)4والحكمــة مــن ترشيــع هــذا النــص هــو مكافحــة
اســتعامل األلفــاظ الجارحــة املهينــة واالســتفزازية التــي مــن شــأنها إحــداث اضطــراب
الطأمنينــة والســلم العــام داخــل املجتمع(.)5ولقــد جــاء القانــون الجنــايئ الســوداين لعــام
1991م بتعريــف الســب باملــادة ( )160مــن القانــون املذكــور بــاآليت (( مــن يوجــه إســاءة
أو ســباباً لشــخص مبــا ال يبلــغ درجــة القــذف ،أو إشــانة الســمعة قاصــدا ً بذلــك إهانتــه،
يعاقــب بالســجن مــدة ال تجــاوز شــهرا ً أو بالجلــد مبــا ال يجــاوز خمس ـاً وعرشيــن جلــدة
أو بالغرامة))(الجنــايئ الســوداين1991،م،مادة( .))160هــذه املــادة_ تقابــل املــادة ()441
مــن قانــون العقوبــات 1974م1938/م غــر أنهــا اشــرطا أن تكــون اإلهانــة مــا يســتفز
املجنــي عليــه ،ويقصــد أن يفــي ذلــك االســتفزاز إىل اإلخــال باألمــن أو مــع علــم الجــاين
باحتــال ذلــك .ومل تشــرط املــادة ( )160ســوى أن اإلســاءة أو الســباب بقصــد اإلهانــة والتــي
عرفــت بأنهــا كل مــا يخــدش الــرف واالعتبــار ،إذ ُعــ ِّرف االعتبــار بأنــه :قيمــة الشــخص
لــدى اآلخريــن مــن أفــراد املجتمــع – بينــا ُعــ ِّرف الــرف بأنــه :اعتبــار الشــخص لــدى
نفســه .فالجــاين يقصــد باإلســاءة ،أن يحــط مــن قــدر املجنــي عليــه ،ويجلــب لــه التحقــر
بــن النــاس والتقليــل مــن شــأنه واحتقــاره( .)7ولعــل الحكمــة مــن ترشيــع هــذا النــص ،أن
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رع عــى الطأمنينــة العامــة ،بنقــاء النفــوس ،ومنــع كل مــا يثــر املشــاعر بــن
يحافــظ امل ـ ِّ
النــاس ،ويعبــئ النفــوس بالغضــب ،ويبعــد االنفعــال( .)8وتجــدر اإلشــارة إىل أن عبارات الســب
بطبيعتهــا ظاهــرة للكــذب ومخالفــة للواقــع وال يحتــاج األمــر إىل نفيهــا( .)9ويــرى الباحــث
مــن خــال التعاريــف القانونيــة الــواردة لجرميــة الســب ،وحداثــة طــرق التواصــل االجتامعــي
اليــوم مــن رســائل نصيــة أو تســجيل مقطــع صــويت عــر( :الواتســاب ،الفيســبوك ،التليجـرام....
إلــخ) ميكــن القــول بــأن جرميــة الســب :هــي تلــك األقــوال أو األلفــاظ الرصيحــة أو الضمنيــة
املســموعة أو املقــروءة التــي يُفهــم مــن داللتهــا العامــة أنهــا جارحــة واســتفزازية ،تعمــل
عــى إثــارة الغضــب واملشــاحنات واضطـراب النفــوس ،مــا يرتتــب عــى ذلــك ســوء العالقــات
بــن أف ـراد املجتمــع الواحــد.
أركان جريمة السب:
تقوم جرمية السب العلني عىل أركان ثالثة:
الركن األول :الركن املادي.
الركن الثاين :الركن املعنوي.
الركن الثالث :ركن العالنية.
ولتفصيــل ذلــك يــرى الباحــث أن يقــوم بالبحــث والدراســة لــكل ركــن مــن األركان
املذكــورة عــى الوجــه اآليت بيانــه:
أوالً :الركن املادي :يقوم الركن املادي يف جرمية السب عىل عنرصين:
العنــر األول :نشــاط يصــدر مــن الجــاين أي ـاً كانــت طبيعــة النشــاط ســواء أكان
ممثـاً يف أقــوال ،أو عــن طريــق األفعــال واإلميــاءات واإلشــارات كجذب شــخص مــن لحيته ،أو
عمــل إشــارات منافيــة للحيــاء يف حضــور امــرأة ،أو رســم شــخص يف حالــة مزريــة بالكاريكاتري،
ومــن شــأن ذلــك النشــاط لــي يعتــر ســباً ،أن يخــدش رشف املجنــي عليــه واعتبــاره ،أي:
يحــط مــن قــدره أو ينــال مــن ســمعته( )10ويتحقــق النشــاط بهــذا املعنــى إذا أســند الجــاين
إىل املجنــي عليــه عيب ـاً معين ـاً دون أن يحــدد واقعــة معينــة ،كأن يقــول عــن املجنــي عليــه
أنــه مرتــي ،أو لــص ،أو مــزور ،أو نصــاب،أو ســكري،أو فاســق ،أو ماجــن .وهنــا قــد يختلــط
القــذف بالســب وتكــون العــرة يف التفرقــة بينهــا بتعيــن الوقائــع حســب ظــروف الحــال(.)11
وتطبيقـاً لذلــك قــي بقيــام جرميــة الســب حــن أســند الجــاين إىل املجنــي عليــه أنــه (( :كان
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يعمــل بالســلك القضــايئ ،ثــم انحــرف نحــو الجرميــة ففصــل مــن عملــه ،وأراد أن يشــتغل
باملحامــاة ،فأبــت نخبــة القيــد أن تضــم إىل صفــوف املحامــن نصابـاً عاليـاً)) -رأت املحكمــة
أن هــذه العبــارات تنطــوي عــى خــدش الــرف واالعتبــار(.)12
يتحقــق النشــاط أيضـاً ،إذا تضمــن إســناد عيــب غــر معــن إىل املجنــي عليــه كرذيلــة
أو نقيصــة -كان أيضـاً ســباً بــا شــبهة -مثــال ذلــك  :القــول عــن شــخص أنــه عديــم الخلــق أو
مهمــل أو رشيــر أو ال ميكــن االعتــاد عليــه ،أو كمــن يقــول عــن آخــر أنــه أســوأ خلــق اللــه،
أو أنــه ال يتحــرك لفعــل الخــر ،أو أنــه ال يُرجــى منــه نفعـاً ،وال هــو ممــن يقــول عليهــم يف
امللــات(.)13
كذلــك تقــوم جرميــة الســب يف مواجهــة الجــاين إذا كان مــا صــدر منــه مــن نشــاط
ال يتضمــن إســناد عيــب للمجنــي عليــه ،إذا كان التعبــر يحمــل معنــى تحقــر املجنــي عليــه،
كالقــول عــن شــخص أنــه حيــوان أو كلــب أو حــار أو ابــن كلــب .وتطبيقـاً لذلــك قــى بأنــه
يعتــر مــن قبيــل الســب الــذي ال يشــتمل عــى إســناد عيــب معــن -قــول املتهــم للمجنــي
عليــه (( :أطلــع بــره يــا كلــب ))(.)14ويعتــر أيضـاً مرتكــب لجرميــة الســب كل مــن يدعــو عــى
الغــر بالــر ،كالدعــاء للمجنــي عليــه باملــوت ،أو الهــاك أو الخ ـراب أو الســقوط ،تطبيق ـاً
لذلــك قضــت محكمــة النقــض املرصيــة يف أحــد أحكامهــا بــأن عبــارة (( فليســقط املديــر،
فليمــت املديــر التــي ظــل يرددهــا الجــاين تعتــر ســباً))(.)15
كذلــك تعتــر مــن قبيــل الســب اقتفــاء أثــر الســيدات وتوجيــه الــكالم إليهــن رغــم
مــا تفتنهــن -تطبيق ـاً لذلــك قــى بأنــه يُع ـ ُّد ســباً معاقب ـاً عليــه -توجيــه املتهــم للمجنــي
عليهــا يف الطريــق العــام العبــارات اآلتيــة ( :رايحــة فــن يــا باشــا ،يــا ســام يــا ســام ،يــا
صبــاح الخــر ،ردي يــا باشــا ،هــو حـرام ملــا أنــا أكلمــك ،أنــت الظاهــر عليــك خارجــة زعالنــة،
معليــش) قــى بــأن هــذه األلفــاظ تخــدش املجنــي عليهــا يف رشفهــا واعتبارهــا وتجــرح
كرامتهــا( .)16ويســتوي يف الســب أن يكــون رصيح ـاً أو ضمني ـاً ،طاملــا كان املعنــى الضمنــي
ميثــل خدشـاً للــرف أو االعتبــار ،مثــال ذلــك :أن يقــول عــن املجنــي عليــه أنــه طويــل اليــد
كنايــة عــن أنــه ســارق ،أو طويــل القفــا كنايــة عــن الغبــاء ،أو مكســور العــن كنايــة عــن
الزلــة .واملرجــع يف تعريــف حقيقــة ألفــاظ الســب ،هــو مبــا يطمــن إليــه القــايض يف تحصيلــه
لفهــم الوقائــع يف الدعــوى ،إىل حــد ذلــك أال يخطــئ يف التطبيــق القانــوين عــى الواقعــة كــا
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صــار إثباتهــا يف الحكــم ،إذ يســتنتج داللــة األلفــاظ مبــا ال يحيلهــا عــن معناهــا ،إذ تجــري
مطابقــة األلفــاظ للمعنــى وتســميتها باســم معــن يف القانــون ،ســباً أو قذف ـاً أو غــر ذلــك،
هــو مــن التكييــف القانــوين الــذي يخضــع لرقابــة محكمــة النقــض وعــى املحكمــة أن تذكــر
يف حكمهــا ألفــاظ الســب وإال كان حكمهــا باط ـاً ،ولكــن يجــوز للمحكمــة االســتئنافية أن
تصحــح هــذا البطــان بإيرادهــا ألفــاظ الســب يف صلــب حكمهــا ،بــا حاجــة إلعــادة الدعــوى
إىل املحكمــة مــرة أخــرى ،وليــس يف ذلــك أي مســاس بحــق الدفــاع وال تنويــن لدرجــة مــن
درجــات التقــايض(.)17
العنصر الثاني :تعيني شخصية املقصود بالسب:
يجــب أن يكــون الســب موجه ـاً إىل شــخص معــن ،أو أشــخاص معينــن حتــى
ميكــن القــول بتحقــق خــدش للــرف أو االعتبــار .وعــى ذلــك ال تقــوم جرميــة الســب إذا
وجهــت العبــارات إىل مذهــب معــن أو نكــرة معينــة ،أو إذا وجهــت إىل شــخص غــر موجــود
يف الواقــع ،ومــن أمثلــة ذلــك :الســكران الــذي يوجــه يف الطريــق العــام ألفاظـاً تخــدش الرشف
واالعتبــار إىل شــخص ال وجــود لــه إال يف خيالــه .عــى أنــه ال يقصــد بهــذا العنــر أن يكــون
املجنــي عليــه معينـاً باالســم وإمنــا يكفــي أن يكــون يف الظــروف التــي وقــع فيهــا الســب مــا
يســمح للمحكمــة بالتعــرف عــى شــخصه.وقد قــى تطبيقـاً لذلــك بأنــه إذا كان الجــاين قــد
احتــاط ومل يذكــر اســم املجنــي عليــه رصاحــة يف عبــارات الســب ،فــإن ملحكمــة املوضــوع
أن تتعــرف شــخص مــن وجــه إليــه الســب مــن واقــع عبــارات الســب وظــروف حصولــه
واملالبســات التــي اكتنفتــه .ويالحــظ أنــه ال يشــرط لوقــوع جرميــة الســب ،أن يكــون الســب
يف حضــور املجنــي عليــه ،أو أن يعلــم بــه ،وعلــة ذلــك أن املــرع إمنــا يســتهدف بتجريــم
الســب حاميــة ملكانــة املجنــي عليــه يف املجتمــع ال أن يحمــي شــعوره أو حالتــه النفســية مــا
قــد ينالهــا بــه الســب مــن إيــام .بنــا ًء عــى ذلــك قضــت محكمــة النقــض املرصيــة بــأن((
وجــود الشــخص املقصــود بالســب ليــس رضوري ـاً مطلق ـاً ،بــل إن إســناد يشء لــه يف غيبتــه
()18
هــو عــى العمــوم أكــر خبثـاً وأكــر خطـرا ً))
ويســتوي يف الســب أن ينــال شــخصاً طبيعيــاً أو معنويــاً .وإذا كانــت جرميــة
الســب تقــع باالعتــداء عــى حــق اإلنســان يف رشفــه واعتبــاره ،فــإن التحقــر مــن شــأن املــوىت
ال يدخــل يف عــداد الســب ،إال إذا كان يخــدش رشف أو اعتبــار أقاربــه األحيــاء( عبد الســتار(.)19
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ثانياً :الركن املعنوي:
جرميــة الســب جرميــة عمديــة ،يتخــذ ركنهــا املعنــوي صــورة القصــد الجنــايئ ممثـاً
يف قصــد اإلســناد ويتحقــق هــذا القصــد مبجــرد الجهــر باأللفــاظ الخادشــة للــرف أو االعتبار.
إذ يجــب قانونـاً أن يكــون الجــاين عاملـاً مبعنــى العبــارات املتضمنــة للســب ،وبــأن مــن شــأنها
خــدش رشف أو اعتبــار املجنــي عليــه .وهــذا العلــم مفرتض ـاً طاملــا كانــت العبــارات شــائنة
ومقذفــة يف ذاتهــا .االف ـراض يقبــل إثبــات العكــس -إذ يســمح القانــون للمتهــم أن يثبــت
عكــس املســتفاد مــن تلــك األلفــاظ ،فينتفــي القصــد لديــه إذا أثبــت أنــه اســتعمل األلفــاظ
بغــر قصــد الســب ،كــا لــو كانــت مــا يجــري عــى ألســنة األفـراد يف الوســط الــذي وقعــت
فيــه بغــر أن يقصــد بهــا الســب .أمــا إذا مل تكــن العبــارات يف شــائنة ،فيجــب عــى املجنــي
عليــه أن يثبــت أن املتهــم قــد قصــد بهــا الســب ،ومل يقصــد مدلولهــا الظاهــري ،وهنــا ال
يكفــي يف بيــان قصــد اإلســناد أن تــورد املحكمــة العبــارات أو األلفــاظ املســندة للمتهــم ،بــل
يجــب بيــان أنــه قصــد بهــا املســاس بــرف املجنــي عليــه أو اعتبــاره.
إن القصــد الجنــايئ كركــن تقــوم عليــه جرميــة الســب -ال يقتــر عــى قصــد اإلســناد
(العلــم) كعنــر يقــوم عليــه القصــد الجنــايئ ،إمنــا هنالــك عنــر آخــر مــن عنــارص القصــد
الجنــايئ يتمثــل يف قصــد اإلذاعــة إذ ال يكتمــل عنــر القصــد الجنــايئ إال باتجــاه إرادة الجــاين
إىل التعبــر عــن املعنــى الــذي ينســبه للمجنــي عليــه وهــو مــا يعــرف بقصــد اإلذاعــة قانونـاً.
فــإذا انتفــى قصــد اإلذاعــة أو انتفــت اإلرادة مــن جانــب الجــاين (املتهــم) بأنــه كان يريــد
مثـاً إســاع شــخص يســر بجــواره يف الطريــق العــام فارتفــع صوتــه ليتغلــب عــى الضوضــاء،
مــا أدى إىل أن يســمع هــذه العبــارات عــدد غــر محــدود مــن النــاس ،فــإن القصــد ينتفــي
يف هــذه الحالــة .وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه إذا توافــرت عنــارص القصــد الجنــايئ قــام الركــن
املعنــوي لجرميــة الســب يف القانــون -أيـاً كان الباعــث عــى ارتكابهــا فالباعــث ليــس عنـرا ً
مــن عنــارص القصــد .وتطبيقــاً لذلــك قــى بــأن جرميــة الســب تقــوم ولــو كان الباعــث
عليه((إظهــار االســتياء مــن أمــر مكــدر))( .)20كذلــك تقــع الجرميــة ولــو كان الباعــث عليهــا
هــو اســتفزاز املجنــي عليــه ،فــا دام الســب قــد وقــع علن ـاً ،فــا يكــون للمتهــم أن يدفــع
بــأن املجنــي عليــه هــو ابتــدره بالســب ،إذ إن هــذا الدفــع ال يكــون لــه محــل إال إذا كانــت
الجرميــة التــي أديــن فيهــا هــي جرميــة الســب غــر العلنــي(.)21
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يالحــظ الباحــث أن جرميــة الســب لهــا صــور متباينــة مــن حيــث دراســة العنارص
واألركان التــي تقــوم عليهــا تلــك الجرميــة ،فقــد تجــيء الجرميــة يف صــورة إشــارات ذات
دالالت معينــة يف مواجهــة املجنــي عليــه مــا يكشــف عــن أن هنالــك جرميــة تــم ارتكابهــا
يف مواجهــة املجنــي عليــه وهــذه اإلشــارات يشــرط فيهــا أن تكــون منافيــة للحيــاء العــام وال
تتفــق وأخالقيــات املجتمــع .وقــد تجــيء جرميــة الســب يف شــكل أفعــال ماديــة تطــال جــزءا
مــن جســم املجنــي عليــه بشــكل احتقــار واســتفزاز يف حــق املجنــي عليــه .ويالحــظ أيضـاً أن
جرميــة الســب ال بــد أن يتوافــر يف حقهــا مــا يعــرف بقصــد اإلســناد لوقائــع الســب يف حــق
املجنــي -وعــى ذلــك عــى االتهــام أن يثبــت مــن ضمــن األركان التــي تقــوم عليهــا جرميــة
الســب ،قصــد اإلســناد ممثــاً يف العلــم الشــخيص للجــاين مبــا أتــاه مــن أقــوال أو أفعــال
أو إشــارات تعمــل عــى اســتفزاز املجنــي عليــه كجرميــة -وتتجــه إرادتــه الشــخصية نحــو
تحقيــق الغــرض مــن صــدور األقــوال واألفعــال واإلشــارات يف مواجهــة املجنــي عليــه.
املحــور الثالــث :التطبيقــات القضائيــة لجرميــة الســب يف القانــون وفق ـاً لألحــكام الصــادرة
مــن محاكــم القضــاء املــري:
إن املقصــد مــن التطبيقــات القضائيــة لجرميــة الســب يتمثــل يف إيــراد األحــكام
القضائيــة الصــادرة مــن مختلــف املحاكــم حــول األحــكام القانونيــة فيــا يتعلــق بجرميــة
الســب .وتجــدر اإلشــارة إىل أن التطبيقــات القضائيــة لجرميــة الســب أمــام القضــاء الســوداين
باملراجعــة والبحــث يف املجــات القضائيــة تــكاد تكــون شــبه نــادرة قياســاً بالتطبيقــات
القضائيــة املرصيــة.
ترتيب ـاً عــى ذلــك يــرى الباحــث أن إي ـراد التطبيقــات القضائيــة املرصيــة،
ميكــن للمحاكــم الســودانية أن تســتلهم منهــا املبــادئ القانونيــة واألحــكام العامــة والخاصــة
املتعلقــة بجرميــة الســب املنظــورة بواســطة قــايض محكمــة املوضــوع .وعــى ذلــك يتنــاول
الباحــث بالدراســة إيـراد املبــادئ القانونيــة التي تضمنتهــا التطبيقــات القضائيــة املرصية ،أول
تلــك التطبيقــات أن القانــون ال يشــرط للعقــاب عــى الســب أن يحصــل يف مواجهــة املجنــي
عليــه ،بــل أن الســب إذا كان معاقب ـاً عليــه متــى مــا وقــع يف حــرة املجنــي عليــه ،فأنــه
يكــون مــن بــاب أوىل مســتوجباً للعقــاب إذا حصــل يف غيبتــه( )22وقــد جــاء أيض ـاً يف بعــض
التطبيقــات القضائيــة أن جرميــة الســب تقــوم يف مواجهــة املتهــم مــن عبــارة اإلســناد التــي
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تشــتمل عــى خــدش النامــوس أو االعتبــار أو لصــق عيــب أخالقــي معــن بالشــخص بــأي
طريقــة مــن طــرق التعبــر .فمــن يقــول لغــره مــا هــذه الدســائس ،أعاملــك أعــال حراميــة،
أو أعاملــك مثــل أعــال املعرصــن ،يكــون مســندا ً عيبـاً معينـاً لهــذا الغــر خادشـاً للنامــوس
واالعتبــار ويحــق عقابــه( )23وقــد جــاء أيض ـاً املبــدأ القانــوين اآليت (( :يجــب لســامة الحكــم
الصــادر مــن محكمــة املوضــوع بإدانــة املتهــم يف جرميــة الســب أن يبــن العالنيــة وطريقــة
توافرهــا يف واقعــة الدعــوى حتــى يتســنى للمحكمــة األعــى القيــام بوظيفتهــا يف صــدر
مراقبــة تطبيــق القانــون عــى الوجــه الصحيــح .فــإذا أدانــت املتهــم يف هــذه الجرميــة دون
أن تتحــدث عــن واقعــة هــذا الظــرف ،وكيفيــة توافــره يف حقــه ،فــإن حكمهــا يكــون قــارص
البيــان واجبـاً نقضــه .أيضـاً مــن ضمــن املبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا األحــكام القضائيــة أن
عبــارة يــا ((ابــن الكلــب)) الصــادرة مــن املتهــم يف مواجهــة املجنــي عليه((الشــايك)) بالطريــق
العــام تعتــر مــن قبيــل الســب املعاقــب عليــه قانونــا(.)24
أيض ـاً جــاء (( :أن عبــارات الســب الــواردة يف املذك ـرات الكتابيــة التــي تقــدم أمــام
املحاكــم عــادة -يعتــر كاتبهــا مرتكبــاً لجرميــة الســب .وواقعــة العالنيــة التــي هــي مــن
األركان األساســية لجرميــة الســب متوافــرة يف هــذه الحالــة ،ألن املذكـرات الكتابيــة وإن كانــت
غــر معروضــة لإلطــاع مــن جانــب الجمهــور إال أنهــا بطبيعتهــا متداولــة بــن أيــدي هيئــة
خاصة من الناس .وأيضــاً ورد املبــدأ اآليت (( :العلنيــة ركــن مــن أركان جرميــة الســب
فالحكــم الــذي يعاقــب عــى هــذه الجرميــة ،يجــب أن يثبــت توافــر هــذا الركــن ،فــإذا اقتــر
الحكــم عــى تلخيــص شــهادة الشــهود دون أن يبــن املحــل الــذي حصــل فيــه الســب ،يكــون
حكــاً معينــاً يتعــن نقضه،وأيضــاً جــاء اآليت (( :متــى مــا كان املتهــم قــد جهــر بألفــاظ
الســب مــن نافــذة غرفــة مطلــة مــن غرفتــه عــى الطريــق العــام ،بصــوت مرتفــع يســمعه
من كان مارا ً فيه -فإنه يكون مرتكباً لجرمية السب( .)32وأيضــاً جــاء باملبــدأ القانــوين
اآليت (( :أن مكتــب املحامــي هــو بحكــم األصــل محــل خــاص ،فــإذا كان الحكــم يف صــدد
بيانــه لتوافــر ركــن العالنيــة يف جرميــة الســب ،مل يقــل أن املتهــم توجــه حــوايل الســاعة()11
صباح ـاً إىل مكتــب املحامــي(( املجنــي عليــه)) -وبينــا كانــت األبــواب والنوافــذ الخاصــة
مبكتبــه مفتوحــة ،اتهمــه بصــوت عــال بالرسقــة -بحضــور املحامــي زميلــه ،وأنــه يتعــن اعتبــار
مكتــب املحامــي يف أوقــات العمــل محـاً عموميـاً ،حيــث ميكــن لــكل العمــاء الدخــول فيــه-
وحيــث ميكــن للمســاعدين باملكتــب ســاع املناقشــة -هــذا الــذي تــم ذكــره ال يجعــل مكتــب
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املحامــي مح ـاً عمومي ـاً بالصفــة -وال تتحقــق بــه العالنيــة التــي يتطلبهــا القانــون للســب
الــذي يجهــر بــه يف املحــل الخــاص املطــل عــى طريــق عــام وهــذا قصــور يعيــب الحكــم
الصــادر ،أيضــاً صــدر اآليت (( :يعــد ســباً معاقبــاً عليــه مــن ناحيــة القانــون ،قيــام املتهــم
بتوجيــه العبــارات اآلتيــة للمجنــي عليها(الشــاكية) أثنــاء مرورهــا بالطريــق العــام ( :رايحــة
ويــن يــا حلــوة ،يــا ســام يــا ســام عــى الحــاوة دي ،يــا صبــاح الخــر ،ردي يــا باشــا ،هــو
حـرام ملــا أنــا أكلمــك ،أنتــي الظاهــر عليــي خارجــة زعالنــة مــن البيــت ،معليــش يــا حلــوة).
()26
هــذه األلفــاظ تخــدش املجنــي عليهــا يف رشفهــا واعتبارهــا الشــخيص -وتجــرح كرامتهــا)
الخاتمة:
أهــم النتائــج والتوصيــات التــي توصــل إليهــا الباحــث مــن خــال هــذا البحــث تتمثــل
يف اآليت:
أو ًال :النتائج:
1.1أن جرميــة الســب ميكــن تلمســها يف األفعــال واألقــوال الشــفوية ،التــي تصــدر بعفوية من
جانــب بعــض أف ـراد املجتمــع يف مواجهــة بعضهــم البعــض ،متثــل يف التكييــف القانــوين
جرميــة باعتبــار مســاس تلــك األقــوال واألفعــال باملشــاعر ومبــادئ الــرف واالعتبــارات
الشــخصية ألفـراد املجتمــع.
 2.2أن األقــوال واألفعــال إذا صــدرت مــن الجــاين مــع علمــه بــأن مــن شــأنها اســتفزاز
املجنــي عليــه ،وبالتــايل نزوعــه إىل االنتقــام واإلخــال باألمــن مــن جانــب الجــاين وفق ـاً
للظــروف املكانيــة و الزمانيــة ،التــي صــدر فيهــا التعبــر أو الفعــل ،يعتــر مبثابــة ظــرف
مشــدد للعقوبــة.
ثانياً :التوصيات:
1.1يــويص الباحــث بعقــد لقــاءات قانونيــة تنويريــة عــر وســائل اإلعــام املــريئ وغــر املــريئ
واملســموع ،لتعريــف أفـراد املجتمــع باألبعــاد القانونيــة لبعــض األلفــاظ أو األفعــال التــي
تصــدر مــن األف ـراد يف مواجهــة بعضهــم البعــض ،تشــكل جرميــة ســب وإهانــة وفق ـاً
للظــروف التــي صــدرت فيهــا األلفــاظ أو الفعــل أو األفعــال.
2.2التوسع يف دراسة جرمية السب من جانب اإلخوة الباحثني.
 3.3تدريــس األحــكام الخاصــة بجرميــة الســب بصــورة معمقــة مقرونــة بالجانــب العمــي
مــن جانــب اإلخــوة أســاتذة الجامعــات.
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املصادر واملراجع:
(((فوزيــة عبــد الســتار :رشح قانــون العقوبــات املــري :دار النهضــة العربيــة للطباعــة
والنــر ،الطبعــة الثانيــة2000 -م ،ص.101
(((محكمة النقض املرصية 25 :إبريل سنة 1975م ،ص.175
(((املرجع السابق :ص.175
(((محمــد محــي الديــن :رشح قانــون العقوبــات الســوداين ،دار املعــارف اإلســكندرية ،الطبعة
الثانية1974 -م ،ض 900-ص.901
(((املرجع السابق :ص.902
(((املرجع السابق :ص.903
(((القانون الجنايئ السوداين :املادة .160
(((عبــد اللــه الفاضــل عيــى :رشح القانــون الجنــايئ الســوداين لعــام 1991م ،مطابــع الحرية-
الخرطوم ،الطبعــة األوىل 1999م ،ص.175
(((املرجع السابق :ص.176
(((1املرجع السابق :ص.177
(((1طلعــت عبــد الحميــد أحمــد ،طــرق إثبــات جرائــم الســب :طبعــة دار املعــارف
باإلســكندرية الطبعــة الثانيــة 1997م ،ص.27
(((1املرجع السابق :ص.28
(((1مجلة النقض املرصية :1976 :ص.369
(((1مجلة األحكام القضائية السودانية1977 :م :ص.715
(((1القواعد القانونية1932 :م :ص.480
( ((1املرجع السابق :ص.482
(((1املرجع السابق :ص.483
(((1جرائــم الســب والقــذف يف القانــون :محمــود نجيــب حســني :الــدار الوطنيــة للكتــاب
الجامعــي -القاهــرة ،ص.155
(((1طلعــت عبــد الحميــد أحمــد ،طــرق إثبــات جرائــم الســب :طبعــة دار املعــارف
باإلســكندرية الطبعــة الثانيــة 1997م،ص.107
( ((2املرجع السابق ،ص.109
(((2املرجع السابق :ص.115
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(((2فوزيــة عبــد الســتار :رشح قانــون العقوبــات املــري :دار النهضــة العربيــة للطباعــة
والنــر ،الطبعــة الثانيــة2000 -م ،ص.105
(((2رءوف عبيــد :األحــكام القانونيــة لجرميــة القــذف :دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنرش-
القاهرة ،الطبعــة األوىل 1997م ،ص.75
(((2املرجع السابق :ص.77
(((2أحكام النقض املرصية1997 :م :ص.163
(((2فوزيــة عبــد الســتار :رشح قانــون العقوبــات املــري :دار النهضــة العربيــة للطباعــة
والنــر ،الطبعــة الثانيــة2000 -م ،ص.105
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معايير وضوابط االجتهاد
في النوازل المستجدة عند األصوليينن
د.أشرف إبر اهيم عبد اهلل إبراهيم

أ .أصول الفقه املشارك -جامعة دنقال.

املستخلص:
إن الرشيعــة اإلســامية مبــا تتصــف بــه مــن العامليــة والشــمول واملرونــة،
مــا جــاءت إالّ لتحقيــق ســعادة البــر يف معاشــهم ومعادهــم .ففقــه النــوازل مــن
أدق مســالك الفقــه وأهمهــا ،حيــث إن املجتهــد فيهــا يطــرق موضوعــات مل تطــرق
مــن قبــل ومل يــرد فيهــا عــن الســلف قــول ،بــل هــي قضايــا مســتجدة يغلــب عــى
معظمهــا طابــع العــر الحديــث املتميــز بابتــكار حلــول علميــة ملشــكالت متنوعــة
وحديثــة واســتحداث وســائل مل تكــن تخطــر ببــال البــر يوم ـاً .ويتمثــل الهــدف
مــن هــذا البحــث معرفــة معايــر وضوابــط االجتهــاد يف النــوازل املســتجدة عنــد
األصوليــن ،وتبــدو أهميتهــا يف التأكيــد عــى صالحيــة الرشيعــة لــكل زمــان ومــكان
واســتيعابها لــكل حــادث ومســتجد .وتتمثل مشــكلة الدراســة يف أن نصــوص الرشيعة
متناهيــة ومحــدودة ال تقبــل اإلضافــة وال التغيــر ،والحــوادث والنــوازل التــي تنــزل
بالنــاس ال نهايــة لهــا ،كل ذلــك يجعــل االجتهــاد مرشوع ـاً حتــى تتحقــق األهــداف
التــي ترمــي إليهــا الرشيعــة مــن جلــب املصالــح ودرء املفاســد والتيســر ورفــع
الحــرج .اعتمــدت الدراســة عــى املنهــج االســتقرايئ التحليــي بالرجــوع إىل أُم ّهــات
كتــب أصــول الفقــه والحديــث واللغــة واملراجــع الحديثــة لتوفــر املــادة العلميــة
املتعلقــة باملوضــوع .وخلصــت الدراســة إىل عــدة نتائــج منهــا :يجــب التأكــد مــن
وقــوع النازلــة قبــل الحكــم فيهــا ودراســتها دراســة مســتوفية ،وفهــم النازلــة فه ـاً
دقيقـاً شــامالً لــكل جوانبهــا مــع مراعــاة أحــكام النــوازل ومعايــر وضوابــط االجتهــاد
فيهــا ،ال ســيام يف عرصنــا الحــايل.
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Abstract:
The Islamic Sharia, with its universality, comprehensiveness and flexibility, came only to achieve the happiness of human beings in their livelihood and afterlife.
The jurisprudence of calamities is one of the most accurate and important paths of jurisprudence, as the mujtahid deals with topics that were not previously mentioned
and there was no saying about the predecessors. Rather,
they are emerging issues, most of which are characterized by the character of the modern era characterized by
the creation of scientific solutions to various and modern
problems and the development of methods that were never thought to humans. . The problem of the study is that
the texts of Sharia are finite and limited and do not accept
addition or change, and the accidents and calamities that
befall people are endless, all of this makes Ijtihad legitimate until the goals that the Sharia aims to bring about,
to bring interests, ward off evil, facilitate and remove embarrassment. The study relied on the analytical inductive
approach by referring to the mothers of the books of fundamentals of jurisprudence, hadith, language and modern
references to provide the scientific material related to the
topic. The study concluded with several results, including: The occurrence of the calamity must be ascertained
before judging it and studying it in a complete study, and
an accurate and comprehensive understanding of all aspects of the calamity must be taken into account. Rulings
of calamities, standards and controls of ijtihad, especially
in our current age.
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مقدمة:
الحمــد للــه رب العاملــن والصــاة والســام عــى املبعــوث رحمــة للعاملــن وعــى آلــه
وصحبــه وســلم تســليامً كثـرا ً.
أما بعد،،،
فــإن الســلف رحمهــم اللــه كانــوا يتَّبعــون منهجية ُمثــى عنــد اجتهادهــم يف األحكام
والنــوازل ،مــن عــدم التــرع يف الفتــوى أو التقصــر يف بحثهــا ،أو قلــة التحــري والتشــاور يف
أمرهــا ،أو عــدم إلحــاق النظــر بالنظــر ،مــا يــؤدي إىل انخ ـرام ظاهــر يف نظــام االجتهــاد
والفتيــا .،بــل كانــوا يف منتهــى الخــوف مــن اللــه والدقــة والحــرص عــى معايــر وضوابــط
االجتهــاد .لهــذا أحببــت أن أشــارك الباحثــن وطلبــة العلــم بهــذه األســطر القليلــة ،بتوضيــح
أهــم أصــول ومعايــر االجتهــاد يف النــوازل املســتجدة عنــد األصوليــن.
مفهوم االجتهاد واألدلة على مشروعيته:
أو ًال :تعريف االجتهاد لغة واصطالحاً:
أ/تعريف االجتهاد لغة:
(افتعـ ٌ
ـال مــن ال َجهـ َد بالفتــح وال ُجهــد بالضــم ،وهــو بالضــم الوســع والطاقــة وبالفتــح
املشــقة ،وهــو املبالغــة واســتفراغ مــا يف الوســع والطاقــة مــن قــول وفعــل لتحقيــق أمــر
مــن األمــور الشــاقة ،ســواء أكان يف األمــور الحســية كاملــي والعمــل ،أم يف األمــور املعنويــة،
كاســتخراج حكــم أو نظريــة عقليــة أو رشعيــة أو لغويــة يُقــالَ :ج َهــد الرجــل يف الــيء :أي
ج ـ ّد فيــه وبالــغ ،وجاهــد يف الحــرب مجاهــد ًة وجهــادا ً)(.)1
ب /تعريف االجتهاد اصطالحاً:
تعــددت تعريفــات علــاء األصــول يف تعريفهــم لالجتهــاد إال أن هــذه التعريفــات
متقاربــة فمــن هــذه التعريفــات تعريــف اإلســنوي لالجتهــاد بأنه(:اســتفراغ الجهــد يف درك
األحــكام الرشعيــة)( .)2فعــرف اإلمــام اإلســنوي االجتهــاد باعتبــاره مصــدرا ً داالً عــى الحــدث،
وهــو فعــل املجتهــد وبذلــه للجهــد والطاقــة .بينــا عرفــه اإلمــام اآلمــدي بأنه(اســتفراغ
الوســع يف طلــب الظــن بــيء مــن األحــكام الرشعيــة عــى وجــه يحــس مــن النفــس العجــز
عــن املزيــد عليــه)( .)3فــا يكفــي مجــرد بــذل الوســع والطاقــة ،بــل ال بــد مــن إحســاس
املجتهــد بأنــه مل يدخــر وســعاً ميكــن فعلــه يف الواقعــة أو النازلــة ملعرفــة حكمهــا.
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ثانياً :األدلة على مشروعية االجتهاد:
قد ّ
دل عىل مرشوعية االجتهاد الكتاب والسنة واإلجامع:
األدلة على مشروعية االجتهاد من القرآن الكريم:
آيــات عديــدة مــن آيــات القــرآن الكريــم تــدل وتحــث عــى االجتهــاد وإعــال الفكر
والعقــل الســتنباط األحــكام الرشعيــة للوقائــع والنــوازل املســتجدة كــا قــال تعــاىل (:إِنَّــا أَنْ َزلْ َنا
ـن ال َّنـ ِ
ـاس بِ َــا أَ َر َاك اللَّ ـ ُه)( )4وهــذه اآليــة رصيحــة يف إق ـرار
ـاب بِالْ َحـ ِّـق لِتَ ْح ُك ـ َم بَـ ْ َ
إِلَ ْيـ َـك الْ ِكتَـ َ
االجتهــاد عــن طريــق القيــاس كــا قــال اآلمدي(:ومــا أراه يعــم الحكــم بالنــص ،واالســتنباط
مــن النصــوص أيض ـاً)( .)5ومــن اآليــات التــي تــدل رصيحــة عــى مرشوعيــة االجتهــاد آيــات
الشــورى كــا يف قولــه تعــاىلَ (:وشَ ــا ِو ْر ُه ْم ِف الْ َ ْم ـرِ)( )6قــال الدكتــور يوســف القرضــاوي(:
والشــورى تعنــي البحــث عــن الصــواب فيــا يعــرض مــن أمــور ،وفــق أدلــة الــرع منصوصــة
أو غــر منصوصــة وهــذا ال يكــون إال مــن خــال االجتهــاد مــن أهــل الــرأي ،عــى اختــاف
تخصصاتهــم وتنــوع خرباتهــم)(.)7
األدلة على مشروعية االجتهاد يف السنة النبوية:
الســنة النبويــة حافلــة باألدلــة عــى مرشوعيــة االجتهــاد ومنهــا مــا جــاء عــن عمــرو
بــن العــاص  أنــه ســمع رســول اللــه  يقــول(:إذا حكــم الحاكــم فاجتهــد فأصــاب فلــه
أجـران ،وإذا حكــم فاجتهــد ثــم أخطــأ فلــه أجــر)(.)8
اإلجماع على مشروعية االجتهاد:
أجمعــت األمــة عــى مرشوعيــة االجتهــاد ،ومامرســته بالفعــل وكان مــن مثراتــه تلــك
()9
الــروة الفقهيــة التــي نراهــا ملبيــة لحاجــة النــاس عــى املســتوى الفــردي والجامعــي.
شروط االجتهاد:
ال بــد مــن توضيــح مــا يحتاجــه الفقيــه املجتهــد مــن ضوابــط ورشوط لالجتهــاد ،ال
ســيام يف النــوازل املعــارصة التــي يكــر فيهــا زلــل األقــدام وانحـراف األفهــام ،وذلــك مبــا متيــز
بــه عرصنــا مــن رصاعــات ثقافيــة وتيــارات فكريــة ،باإلضافــة إىل كــرة املؤث ـرات النفســية
واالجتامعيــة والسياســية ،مــا يجعلهــا يف عرصنــا أشــد مــن أي عــر مــى ،ويــزداد أمــر
االنحــراف يف االجتهــاد خطــرا ً تبعــاً التســاع دائــرة انتشــار هــذه االجتهــادات والفتــاوى،
بواســطة وســائل اإلعــام الحديثــة مــن طبــع ونــر وإذاعــة وتلفــزة ،ووســائل التواصــل
االجتامعــي عــر الشــبكة العنكبوتيــة مــن واتســاب وفيــس بــوك وتليج ـرام و.....إلــخ.
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(املـراد بــروط االجتهــاد أي الــروط التــي ينبغــي أن تتوفــر يف الشــخص املكلــف
حتــى يكــون أهـاً لالجتهــاد ،وهــذه الــروط منها مــا يعــود إىل قدرته الشــخصية واســتعداده
الفطــري مــن اإلميــان باللــه تعــاىل ومالئكتــه ورســله وكتبــه واليــوم اآلخــر ،والتكليــف أي أن
يكــون بالغـاً عاقـاً حتــى يتمكــن مــن النظــر الصحيــح وفهــم نصــوص الرشيعــة ومقاصدهــا
العامــة ،والعدالــة ،وصحــة النيــة ،ومــن هــذه الــروط مــا يعــود إىل العلــوم واملعــارف التــي
ال بــد مــن تحققهــا يف هــذا الشــخص حتــى يكــون أهــا لالجتهــاد ،كأن يكــون عاملـاً باللغــة
العربيــة ،وعاملـاً بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة ،وأن يكــون عاملـاً مبواضــع اإلجــاع ومواضع
الخــاف ،وعامل ـاً بأع ـراف النــاس وعوائدهــم وأحوالهــم)( .)10وقــد جمــع اإلمــام أحمــد بــن
حنبــل الــروط التــي ينبغــي توفرهــا يف املجتهــد بقولــه(:ال ينبغــي للرجــل أن ينصــب نفســه
للفتيــا حتــى تكــون فيــه خمــس خصــال:
أوالها :أن يكون له نية ،فإن مل يكن له نية مل يكن عليه نور ،وال عىل كالمه نور.
والثانية :أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة.
والثالثة :أن يكون قوياً عىل ما هو فيه ومعرفته.
الرابعة :الكفاية أي من العيش وإال مضغه الناس.
الخامسة :معرفة الناس (.)11
أهمية االجتهاد يف النوازل:
االجتهــاد يف النــوازل لــه أهميــة كبــرة ،وتظهــر أهميتــه يف كالم اإلمــام الشــافعي
رحمــه اللــه تعــاىل كــا قــال ( :إن الوقائــع يف الوجــود ال تنحــر ،فــا يصــح دخولهــا تحــت
األدلــة املنحــرة ،ولذلــك احتيــج إىل فتــح بــاب االجتهــاد مــن القيــاس وغــره ،فــا بـ ّد مــن
حــدوث وقائــع ال تكــون منصوصـاً عــى حكمهــا ،وال يوجــد لألولــن فيهــا اجتهــاد ،وعنــد ذلــك
فإمــا أن يــرك النــاس فيهــا مــع أهوائهــم ،أو ينظــر فيهــا بغــر اجتهــاد رشعــي ،وهــو أيض ـاً
اتبــاع للهــوى ،وذلــك كلــه فســاد)( .)12وميكــن حــر أهميــة االجتهــاد يف النــوازل يف اآليت:
 1.1تحكيم الشريعة يف جميع جوانب الحياة:
كــا قــال الدكتــور عابــد بــن محمــد الســفياين ( :فاألمــة التــي تتخــذ مــن االجتهــاد
قاعــدة لهــا ملواجهــة الحــوادث التــي تنــزل بهــا ،يكــون هــذا االجتهــاد مــن مق َّومــات بقائهــا،
مــا يرفــع يف معنويــة أبنــاء هــذه األمــة ويزيــد إميانهــم باملنهــج الربــاين)(.)13
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2.2صالحية الشريعة لكل زمان ومكان:
الرشيعــة اإلســامية تتصــف باملرونــة وهــي مــن أهــم خصائصهــا ،فهــي تواكــب
لــكل مســتجد مــن مســتجدات األزمنــة والعصــور ،كــا قــال اإلمــام الشــافعي رحمــه اللــه:
( فليســت تنــزل بأحــد مــن أهــل ديــن اللــه نازلــة ،إال ويف كتــاب اللــه الدليــل عــى ســبيل
الهــدى فيهــا)(.)14
3.3رفع الحرج عن األمة:
يقصــد بالحــرج( :كل مــا أدى إىل مشــقة زائــدة يف البــدن أو النفــس أو املــال حــاالً
ومــآالً)( .)15فيكــون رفــع الحــرج ( :إزالــة مــا يــؤدي إىل هــذه املشــاق)(.)16
4.4تجديد الفقه اإلسالمي:
ُعــرف االجتهــاد منــذ عهــد الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم ،فكانــوا إذا نزلــت بهــم
نازلــة ،ومل يجــدوا لهــا يف كتــاب اللــه أو ســنة رســول اللــه ،اجتهــدوا واشــتهر عنهــم ذلــك.
فسـ ّهل طريــق االجتهــاد ملــن جــاء بعدهــم أن يقتفــي أثرهــم ،فالفقــه يتجــدد بتجــدد النوازل
والحــوادث ،كــا قــال الدكتــور محمــد فــاروق النبهــان ( :ســوف يظــل فقــه النــوازل -وهــو
فقــه الفتاوى-وهــو الســاحة الرحبــة لنمــو قاعــدة االجتهــاد التــي تغنــي فكرنــا اإلســامي،
بالجديــد مــن اآلراء الفقهيــة)(.)17
مفهوم النازلة وشروطها:
أوالً :تعريــف النازلــة لغ ـ ًة :النــوازل :جمــع نازلــة ،والنازلــة اســم فاعــل مــن نــزل ينــزل إذا
حــل ومنــه القنــوت يف النــوازل(.)18
وعرفها اإلمام الرازي :النازلة :الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس(.)19
ثانياً :تعريف النازلة اصطالحاً:
عرفهــا ابــن عبــد الــر( :اجتهــاد الــرأي عــى األصــول عنــد عــدم النصــوص يف حــن نــزول
النازلــة)( .)20وقــال النــووي ( :وفيــه اجتهــاد األمئــة يف النــوازل ،وردهــا إىل األصــول)(.)21
رشوط النازلة:
1.1أن تكون واقعة.
2.2أن تكون جديدة.
3.3أن تكون شديدة.
وقــد اســتنبط بعــض أهــل العلــم هــذه الــروط مــن املعنــى اللغــوي للنازلــة(.)22
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فالــرط األول والثــاين رشطــان طبيعيــان ملعنــى النازلــة ،ألن املســألة التــي تحتــاج إىل اجتهــاد
رشعــي ال بـ ّد أن تكــون قــد وقعــت وكانــت مــن املســائل الجديــدة ،وهــذا يف جميــع املســائل.
أم الــرط الثالــث كونهــا شــديدة ،بحيــث تلتفــت لهــا األمــة يف مجموعهــا وتســتدعي موقفـاً
اجتهاديّـاً رشع ّيـاً ،ويرتتــب عــى تــرك االجتهــاد فيهــا رضر عــى املســلمني(.)23
أهمية فقه النوازل:
1.1إنــارة الســبيل أمــام النــاس بإيضــاح حكــم هــذه النازلــة ،حتــى يعبــدوا اللــه عــى بصــرة
وهــدى ونــور يف منهــج إســامي واضــح ،فلــو تــرك أهــل االجتهــاد التصــدي لتلــك النــوازل
دون إيضــاح ألحكامهــا ،لصــار النــاس يف تخبــط ثــم اســتفتوا مــن ال يصــل إىل رتبــة
االجتهــاد ،وهــذا قــد يفتــي بغــر علــم فَيَ ِضـ ّـل ويُ ِضـ ّـل ،وعــى هــذا األســاس فــا بـ ّد مــن
طَــرق هــذا البــاب واالســتعانة باللــه.
2.2التصــدي لدراســة فقــه النــوازل مــن املجتهديــن ،عنــد وقــوع الواقعــة إلظهــار حكمهــا
الرشعــي يُبـ ّـن لل َعالَــم أجمــع ،كــال الرشيعــة وصالحهــا لــكل زمــان ومــكان.
3.3كســب األجــر واملثوبــة مــن اللــه عـ ّز وجــل ،فــإن الــدارس للنازلــة املتجــرد الــذي يريــد
أن يصــل إىل حكمهــا الرشعــي إذا بــذل جهــده ووصــل إىل حكــم فيهــا فهــو مأجــور ،إن
أصــاب فلــه أجـران وإن أخطــأ فلــه أجــر.
4.4الحــرص عــى تأديــة األمانــة التــي ح ّملهــا اللــه العلــاء ،فقــد أخــذ اللــه امليثــاق عــى
العلــاء ببيــان األحــكام الرشعيــة وعــدم كتامنهــا ،وقــد حــر التكليــف بهــم فــكان لزامـاً
عليهــم التصــدي للفتــوى يف النــوازل مــا اســتطاعوا إىل ذلــك ســبيالً ،وذلــك إبـرا ًء للذمــة
بالقيــام بتكاليــف إبــاغ العلــم وعــدم كتامنــه(.)24
5.5قطــع الطريــق عــى املطالبــن بتحكيــم القوانــن البرشيــة األرضيــة ،وتنحيــة الرشيعــة
الربانيــة الســاوية(.)25
أنواع النوازل:
تتنوع النوازل باعتبارات شتى منها:
 /1بالنظر إىل موضوعاتها من حيث خطورتها وأهميتها منها:
أ -نوازل يف العبادات :مثل تطهري املياه امللوثة بالوسائل الحديثة ،والصالة يف الطائرة.
ب -نوازل يف املعامالت :مثل املرابحة لآلمر بالرشاء ،واملصارف اإلسالمية ،واألوراق املالية.
ج -نــوازل يف حكــم األرسة يف كتــاب النــكاح :وتتميــز بالخطــورة ألن األصــل يف اإلبضــاع الحظــر
واملنــع ،وملــا يرتتــب عــى إهاملهــا مــن اختــاط األنســاب مثــل :قضايــا اإلجهــاض ،وموانــع
الحمــل كاللولــب ،ومــا يتعلــق بأطفــال األنابيــب.
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د -نــوازل يف الجنايــات والحــدود واألطعمــة :مثــل إعــادة العضــو املقطــوع حــدا ً أو قصاص ـاً
ســواء لصاحبــه أو لغــره ،واألطعمــة املســتوردة ،والقتــل بالصعــق الكهربــايئ.
/2بالنظر إىل كرثة وقوعها وسعة انتشارها :ومنها :النظر إىل الرجل واملرأة:
أ /نوازل خاصة بالرجل :مثل نوازل الخالفة واإلمامة ونحوها.
ب /نــوازل خاصــة باملــرأة :مثــل موانــع الحمــل كاللولــب ،ومــا تســمى أيض ـاً (بالرشائــح) يف
عرصنــا الحــايل التــي يتــم إدخالهــا يف ســواعد النســاء عــر عمليــات جراحيــة بواســطة الطبيــب
ملنــع الحمــل لفــرة أقالهــا ســنتني ،والعقاقــر املانعــة للحمــل التــي تســتخدم عــر اإلبــر
الطبيــة وغريهــا.
 /3بالنظر إىل جدتها :ومنها:
.أ نوازل محضة :هي التي مل يسبق وقوعها من قبل ،ال قليالً وال كثريا ً مثل :أطفال األنابيب.
.ب نــوازل نســبية :وهــي التــي ســبق وقوعهــا مــن قبــل لكنهــا تطــورت وتجــددت يف بعــض
هيئاتهــا حتــى صــارت بهــذا النظــر كأنهــا نازلــة جديــدة ،مثــل بيــوع التقســيط ،والــزواج
بنيــة الطــاق(.)26
أسباب وقوع النازلة(:)27
تتعدد أسباب وقوع النازلة ،ومن أهمها:
 1.1القــدر :هــو وجــود الفعــل عــى مقــدار مــا أراده الفاعــل ،وحقيقــة ذلــك يف أفعــال
اللــه تعــاىل ،وجودهــا عــى مقــدار املصلحــة( .)28فالنــوازل مــن أقــدار اللــه تعــاىل التــي
كتــب وقوعهــا عــى خلقــه ،وقــد اقتضــت حكمــة اللــه تعــاىل أن يبتــى النــاس بابتــاءات
متعــددة ،ويحصــل لهــم نــوازل ووقائــع هــي مــن قــدر اللــه املحتــوم ،فليــس بــازم أن
يكــون للنــاس دخــل يف حصــول الواقعــة .كــا يــرى الباحــث :مثــال ذلــك :مــا وقــع يف
عرصنــا الحــايل مــن نازلــة أو جائحــة (كورونــا) ومــازال وقوعهــا مســتمرا ً ،ف ّبــن وقــوع
هــذه النازلــة قــدرة اللــه الخارقــة لهــذا الكــون ،وضعــف الخلــق أمــام أقــدار الخالــق
ســبحانه وتعــاىل.
2.2كــرة املعــايص :فاملعــايص مــن أســباب وقــوع النازلــة ،يقــول ابــن القيــم رحمــه اللــه( :
فــا ُسـلّط عــى العبــد مــن يؤذيــه إالّ بذنــب يعلمــه أو ال يعلمــه ،ومــا ال يعلمــه العبــد
مــن ذنوبــه أضعــاف مــا يعلمــه منهــا ،ومــا ينســاه مــا عملــه أضعــاف مــا يذكــره)(.)29
3.3تطــور الحيــاة البرشيــة :فمــن ســنة اللــه تعــاىل أن تتطــور الحيــاة ،فهــي تبــدأ صغــرة
يســرة غــر معقــدة ،ثــم تتغــر إىل أن تكــون معقــدة متشــابكة ،ومــن طبيعــة ذلــك
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أن تحصــل للنــاس نــوازل حســب طبيعــة التطــور يف الحيــاة البرشيــة ،وتغــر الحيــاة
البرشيــة يف مجاالتهــا املتعــددة مــا ال يُنكــر ،وهــو مشــاهد بالعــن ،ومعلــوم بالعقــل،
ومحســوس بــكل جارحــة.
4.4كــرة الســؤال عــا مل يقــع :وهــذا مــا يفتــح اآلفــاق أمــام بعــض العقــول للتفكــر فيــه،
ومحاولــة الوصــول إليــه ،وقــد ينجحــون يف ذلــك ،فيحصــل مــن النــوازل بســبب التفكــر
فيــا مل يقــع ،فتكــون الوقائــع نازلــة بالنــاس.
معايــر االجتهــاد يف النــوازل( :)30املعايــر :جمــع معيــار :وتتجــه معظــم كتــب اللغــة إىل
تعريــف املعيــار بأنــه :عيــار املكيــال وامليـزان .جــاء يف لســان العــرب ( :واملعيــار مــن املكاييل:
مــا عــر .قــال الليــث :العيــار مــا عايــرت بــه املكاييــل ،فالعيــار صحيــح تــام واف ،تقــول:
عايــرت بــه أي ســويته وهــو العيــار واملعيار)(.)31ويــرى الباحــث :أنــه ميكــن تعريــف املعيــار:
بأنــه املي ـزان الصحيــح الــذي تُقــاس بــه األشــياء معنويــة كانــت أو حســية.
معايري االجتهاد يف النوازل متعددة ومن أهم تلك املعايري:
1.1معيــار الجــر :فيجــب التفريــق يف االجتهــاد الفقهــي بــن النــوازل الجربيــة التــي ال كســب
لإلنســان فيهــا كالجوائــح كــا ذكرنــا ســابقاً ،والــزالزل والفيضانــات واألعاصــر ،وبــن
النــوازل التــي يكــون لإلنســان دخــل يف حصولهــا كالحــروب مثـاً ،والتالعــب االقتصــادي
املتمثــل يف غــاء األســعار ،فالنــوازل الجربيــة يناســبها التخفيــف والتيســر ،والنــوازل
املكتســبة يناســبها التشــديد والتعســر.
2.2معيــار االكتســاب :والتشــديد عــى النــاس يف النــوازل املكتســبة مــا جــرت بــه ســنة
اللــه تعــاىل يف الذيــن مــن قبلنــا ،فقــد حـ ّرم اللــه عــى اليهــود طيبــات كانــت حــاالً لهــم
بظلمهــم كــا قــال تعــاىل (:فَ ِبظُلْـ ٍـم ِمـ َن ال َِّذيـ َن َهــا ُدوا َح َّر ْم َنــا َعلَيْ ِهـ ْم طَيِّبَـ ٍ
ـت لَ ُه ْم
ـات أُ ِحلَّـ ْ
َوب َِص ِّد ِهـ ْم َعـ ْن َسـبِيلِ اللَّـ ِه كَ ِثـ ًرا)(.)32
 3.3معيــار زمــان النازلــة :تغــر الفتــوى باختــاف الزمــان واملــكان مــا هــو مقــرر ومشــتهر
عنــد أهــل العلــم وذلــك فيــا مجالــه األحــكام املبنيــة عــى الظــن ،فــإن األحــكام املبنيــة
عــى اليقــن قطــع بصحتهــا وخرجــت عــن دائــرة االجتهــاد الســتقرارها.
4.4معيــار مــكان النازلــة :ومــن أمثلــة التفريــق يف حكــم النازلــة بســبب اختــاف املــكان ،مــا
يُعــرف بالعمليــات االستشــهادية ضــد الكيــان الصهيــوين ،هــل يختلــف حكمــه إذا كان
عــى أرض فلســطني املحتلــة ،أو كان قتــل الصهاينــة يف بلــد آخــر؟ وهــل يختلــف حكمهــا
عــن حكــم العمليــات التفجرييــة يف بــاد املســلمني؟.
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5.5معيــار ُمســمى النازلــة :ميكــن أن يكــون للمســمى أو املصطلــح تأثــر يف حكــم النازلــة،
ومــن ذلــك :التفرقــة يف حكــم اإلخصــاء أو اإلخصــاء الكيميــايئ ،فــإن اإلخصــاء امل ُشــتهر
هــو قطــع آلــة النســل أمــا اإلخصــاء الكيميــايئ ،فهــو تنــاول حبــوب لتقليــل الشــهوة عنــد
الرجــل وال أثــر لهــا عــى اإلنجــاب.
الضوابط واآلداب العامة التي ينبغي أن يراعيها املجتهد يف النوازل:
 /1التصور الصحيح لها :ويكون ذلك بالخطوات التالية:
.أالتأكــد مــن وقــوع النازلــة قبــل الحكــم فيهــا ودراســتها دراســة مســتوفية :فعــى
املجتهــد أو املفتــي أن يتأكــد مــن وقــوع النازلــة ،وال ينظُــر يف املســائل الغريبــة والنــادرة
أو امل ُســتبعدة ال ُحصــول ،ولكــن إذا كانــت ولــو مل تقــع منصوصـاً عليهــا ،أو كان حصولهــا
متوقعـاً عقـاً فتُســتحب اإلجابــة عنهــا والبحــث فيهــا ،كــا ورد يف حديــث املقــداد بــن
األســود  يف ســؤال بعــض الصحابــة ريض اللــه عنهــم للنبــي (:أرأيــت إذا لقيــت
رجــاً مــن الكفــار فاقتتلنــا ،فــرب إحــدى يــدي بالســيف فقطعهــا ،ثــم الذ منــي
ـلمت للــه ،أأقتلــه يــا رســول اللــه بعــد إذ قالهــا)( )33وذلــك مــن أجــل
بشــجرة ،فقــال :أسـ ُ
البيــان والتوضيــح ومعرفــة ُحكمهــا إذا نزلــت(.)34
.ب فهــم النازلــة فهــاً دقيقــاً شــامالً لــكل جوانبهــا :وذلــك بتصورهــا تصــورا ً صحيحــاً
ودراســتها دراســة مســتوفية قبــل الحكــم فيهــا ،وهــذا مــا أكدتــه القاعــدة الفقهيــة التــي
تنــص عــى ( :الحكــم عــى الــيء فــر ٌع عــن تصــوره)( .)35ولتصــور النازلــة وفهمهــا فهـاً
صحيحـاً ال بـ ّد مــن الجمــع بــن أمريــن:
األمــر األول :تصــور النازلــة يف ذاتهــا تصــورا ً صحيح ـاً حتــى ال يقــع التقصــر الــذي بســببه
تفهــم املســألة بصــورة مخالفــة ملــا هــي عليــه يف الواقــع كــا أشــار إىل ذلــك اإلمــام
ابــن قيــم الجوزيــة بقولــه (:وال يتمكــن املفتــي وال الحاكــم مــن الفتــوى والحكــم
بالحــق إال بنوعــن مــن الفهــم :أحدهــا :فهــم الواقــع والفقــه فيــه واســتنباط علــم
حقيقــة مــا وقــع بالقرائــن واإلمــارات والعالمــات حتــى يحيــط بــه علــاً .والنــوع
الثــاين :فهــم الواجــب يف الواقــع ،وهــو فهــم حكــم اللــه الــذي حكــم بــه يف كتابــه أو
عــى لســان قولــه يف هــذا الواقــع ،ثــم يطبــق أحدهــا عــى اآلخــر؛ فمــن بــذل جهــده
و اســتفرغ وســعه يف ذلــك مل يعــدم أجريــن أو أج ـرا ً؛ فالعــامل مــن يتوصــل مبعرفــة
الواقــع والتفقــه فيــه إىل معرفــة حكــم اللــه ورســوله)(.)36
ومــن أمثلــة ذلــك :الحكــم عــى الذبائــح املســتوردة بالحــل أو الحرمــة ،فهــذا يحتــاج
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إىل معرفــة الطريقــة التــي تتــم بهــا تذكيــة هــذه الذبائــح.
األمــر الثــاين :تصــور مــا يحيــط بهــذه النازلــة من مالبســات وقرائــن وأحــوال( . )37فاملالبســات
والقرائــن ،وذلــك مــن خــال الجمــع بــن مثيالتهــا ،وإلحاقهــا بــن نظائرهــا ،واعتبــار
الــيء مبثلــه ،ومــن األدلــة الواضحــة عــى أ ّن األحــكام الرشعيــة مبنيــة عىل التســوية
بــن املتامثــات وإلحــاق النظــر بنظــره ،مــا جــاء عــن أمــر املؤمنــن عمــر بــن
الخطــاب  قــال( :هششــت إىل املــرأة فقبلتُهــا وأنــا صائــم ،فأتيــت النبــي 
ـت وأنــا صائــم؟ فقــال رســول اللــه
ـت أم ـرا ً عظي ـاً ،ق ّبلـ ُ
فقُلــت :يــا رســول اللــه أتيـ ُ
 :أرأيــت لــو متضمضــت مبــاء وأنــت صائــم؟ فقلــت :ال بــأس ،فقــال رســول اللــه
« :ففيــم»( .)23قــال اإلمــام ابــن القيــم الجوزيــة رحمــه اللــه تعــاىل :ولــوال أ ّن حكــم
املثــل حكــم مثلــه وأ ّن املعــاين والعلــل مؤثــرة يف األحــكام نفيـاً وإثباتـاً مل يكــن لذكــر
هــذا التشــبيه معنــى ،فذُكــر ليــدل بــه عــى أن حكــم النظــر حكــم مثلــه ،وأ ّن نســبة
القبلــة التــي هــي وســيلة الــوطء ،كنســبة وضــع املــاء يف الفــم الــذي هــو وســيل ٌة إىل
رشبــه ،فكــا أ ّن هــذا األمــر ال يــر فكذلــك اآلخــر(.)38
ج -أن تكــون النازلــة مــن املســائل التــي يســوغ االجتهــاد فيهــا :كــا بيّنــا فيــا ســبق أهميــة
تأكــد املجتهــد مــن وقــوع النازلــة وتــرك النظــر عــا مل يقــع أو يســتبعد وقوعــه عقـاً ،فعــى
املجتهــد أيض ـاً مراعــاة مــا يســوغ االجتهــاد فيــه مــن املســائل ومــا ال يســوغ ،ألن املجتهــد
قــد يــرك االجتهــاد يف بعــض املســائل التــي ال يســوغ االجتهــاد فيهــا ألن حكمهــا كحكــم مــا
مل يقــع مــن املســائل لعــدم الفائــدة والنفــع مــن ورائهــا ،فالضابــط الــذي ينبغــي أن يراعيــه
املجتهــد أال يشــغل نفســه وغــره مــن أهــل العلــم إالّ مبــا ينفــع النــاس ويحتاجــون إليــه يف
واقــع دينهــم ودنياهــم( .)39أمــا األســئلة التــي يريــد بهــا أصحابهــا املـراء والجــدال أو التعــامل
والتفاصــح وتعجيــز املفتــي فهــذه ينبغــي للمجتهــد أن ال يلقــي لهــا بــاالً ،ألنهــا تــر وال تنفــع
وتهــدم وال تبنــي وقــد تفــرق وال تجمــع( .)40وقــد ورد النهــي عــن ذلــك كــا جــاء عــن النبــي
 أنــه( :نهــى عــن الغلوطــات)( .)41والغلوطــات أو األغلوطــات هــي :شــداد املســائل وقيــل:
دقيقهــا ،وقيــل :مــا ال يحتــاج إليــه مــن كيــف وكيــف(.)42
كذلــك ينبغــي للمجتهــد أن ال يقحــم نفســه ويجتهــد يف املســائل التــي بهــا نــص
رصيــح إذ القاعــدة فيهــا( :ال مســاغ لالجتهــاد يف مــورد النــص)( .)43واملقصــود بهــذه القاعــدة،
مــا قالــه اإلمــام الزركــي رحمــه اللــه ( :املجتهــد فيــه وهــو كل حكــم رشعــي عمــي أو
علمــي() يقصــد بــه العلــم ليــس فيــه دليــل قطعــي)( .)44واملقصــود بالعلمــي ( :ماتضمنــه
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علــم األصــول مــن املظنونــات التــي يســتند العمــل بهــا)
د -تحديــث املعلومــات حــول النازلــة واســتقصاء الدراســات الســابقة إن وجــدت ،ســواء كانت
رشعيــة أو مــن علــوم أخــرى .ويــرى الباحــث :أن الدراســات الســابقة الرشعيــة املحكمــة عــى
حســب قوانــن وضوابــط الرشيعــة ،ال ميكــن اســتقصاؤها بــأي حــال مــن األحــوال ،خاصــة
وإن كانــت النازلــة تتحكــم إىل الرشيعــة اإلســامية ،ألن الرشيعــة مبناهــا وأحكامهــا تقــوم
عــى رعايــة املصالــح وتكميلهــا ودرء املفاســد وتقليلهــا.
 /2تكييــف النازلــة :وذلــك بردهــا إىل أصلهــا العلمــي ،إن كانــت ترجــع إىل أصــل ،أو ردهــا إىل
جملــة أصــول ،أو مبــا يغلــب عليهــا أو اعتبارهــا مســألة لهــا حالــة خاصــة ،وكل ذلــك يُعــرف
إمــا بالنــص أو اإلجــاع أو التخريــج عــى نازلــة متقدمــة ،أو فتــوى إمــام متقــدم ،أو قاعــدة
فقهيــة ،وأمــا عمــوم املســائل املتعلقــة بالعلــوم األخــرى فيُعــرف تكييفهــا باتبــاع مناهــج
البحــث يف تلــك العلــوم(.)46
 /3تطبيــق الحكــم عليهــا :تحقيق ـاً ملقصــد الشــارع وتحصي ـاً للمصالــح ودرءا ً للمفاســد يف
الحــال واملــآل وذكــر األدلــة عــى ذلــك(.)47
الخاتمة:
فــإن معرفــة معايــر وضوابــط االجتهــاد عنــد األصوليــن مــا يحتــاج إليــه الفقيــه يف
فقهــه ،واملفتــي يف فتــواه ،والقــايض يف ُحكمــه يف بنــاء كثــر مــن أحــكام النــوازل املســتجدة ،إذ
إن مــن أصــول ديننــا الحنيــف إلحــاق النظــر بالنظــر والجمــع بني املتامثــات وإيجــاد الحلول
النافعــة لــكل مســتجدات ونــوازل عرصنــا ،ويلتمــس مــن خــال هــذه املعايــر والضوابــط
عـ ُ
ـدل رشيعتنــا ،وأنهــا ُمشــتملة عــى عوامــل النهضــة للبرشيــة يف كل زمــان ومــكان.
النتائج :فقد خلُصت الدراسة إىل جملة من النتائج وهي:
 1.1وجوب التأكد من وقوع النازلة قبل الحكم فيها ودراستها دراسة مستوفية.
2.2يجب أن تكون النازلة من املسائل التي يسوغ االجتهاد فيها.
3.3ينبغــي مراعــاة أحــكام النــوازل ومعايــر وضوابــط االجتهــاد فيهــا ،ال ســيام يف عرصنــا
الحــايل.
4.4يف مرشوعيــة االجتهــاد يف النــوازل املســتجدة بيــان للبعــد الحضــاري واإلنســاين لرشيعتنــا
الغراء.
(.)45
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التوصيات:
كام خلُصت الدراسة إىل جملة من التوصيات التالية وهي:
1.1الرجوع إىل تُراثنا الفقهي فإ ّن فيه ُحلوالً كثرية ملشكالت عرصنا.
2.2مراعاة الباحثني وطلبة العلم الرشعي ،ألحكام الرشيعة وقواعدها املجملة.
3.3دراسة الواقع املحيط بالنازلة واألعراف التي تحيط بها.
4.4الوضوح والبيان واالستفصال من قبل املجتهد أو املفتي يف اإلفتاء.
5.5مراعاة ذكر الدليل قبل الحكم يف النازلة.
6.6تقويــة الصلــة باللــه تعــاىل والــورع عنــد التثبــت يف النازلــة ،ومراعــاة عــدم اإلفتــاء يف
أمــور الرشيعــة مــن بــاب املحابــاة واملجاملــة.
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ج 3ص 133-ص .134
(((رشح األسنوي عىل منهاج البيضاوي :لجامل الدين األسنوي ،ج2ص.232
(((اإلحكام يف أصول األحكام :لسيف الدين عيل بن أيب عيل اآلمدي،ج3ص.204
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أ .مشارك – قسم الدراسات اإلسالمية
جامعة الزعيم األزهري

املستخلص :
تناولــت الدراســة حجيــة الشــورى واألمــور التــي تقــع فيهــا ودورهــا يف
تنظيــم املجتمــع ،متثلــت مشــكلة الدراســة يف إهــال واحــد مــن أهــم املبــادئ
اإلســامية وعــدم تطبيقهــا يف حــل املشــكالت ،مــا أدى إىل عــدم القــدرة عــى
التعامــل مــع كثــر مــن املشــكالت يف جميــع مجــاالت الحيــاة .هدفــت الدراســة
إىل الوقــوف عــى مبــدأ الشــورى وبيــان دوره يف املجتمــع .تعــود أهميــة املوضــوع
إىل الوقــوف عــى غيــاب العمــل بهــذا املبــدأ ،اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي
التحليــي .توصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج أهمهــا :رضورة وجــود مجلــس
للشــورى ،إن رأي أهــل الشــورى ملــزم لــويل األمــر ،وأن الشــورى مــن املبــادئ
األساســية لحــل املشــكالت.
Abstract :
The study investigated the argument of the shura and the matter that are related to it and its role
in organizing the society. The problem of the study
was emeraged from the neglect of one of the most
important Islamic principle and the failure to apply
these principles in solving problems، which they led
to the inability to deal with many problems in all aspects of life.The study aim to identify the principle
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of shura and explain its role in society.The importance of
the study was according to the lack of working with these
principles. The study used the descriptive and analytical
method.The study reached a number of important findings، which are as follow: The necessity for a shura council، moreover the opinion of the people of the shura must
be binding matter on the guardian، because shura is considered as one of the basic principle for solving problems.
املقدمة :
كــا هــو معلــوم فــإن الرشيعــة اإلســامية جعلهــا اللــه صالحــة لــكل زمــان ومــكان
ومتجــددة ،فهــي شــاملة لحيــاة النــاس وكل مجــاالت الحياة.وقــد تعــددت اتجاهــات العلــاء
يف األخــذ مــن مصــادر الترشيــع األساســية (الكتــاب والســنة) ،فأتــوا بالعلــوم املختلفــة مبــا
يوجــب لهــم منــا الشــكر.وعلوم الرشيعــة جديــرة باالهتــام فهــي الطريــق الــذي يســلكه
الــكل للوصــول للحــق ،وهــذه العلــوم قامــت عــى مبــادئ عامــة وقواعــد كليــة تضبط شــؤون
الحيــاة املختلفة.ومــن هــذه املبــادئ مبــدأ الشــورى بــكل تفاصيلــه ،الــذي اخــرت منــه يف
هــذه الورقــة العلميــة جزئيــة حجيــة الشــورى واألمــور التــي تقــع فيهــا .الشــورى أصـاً مــن
وتأسيســا
األصــول األوىل للنظــام الســيايس اإلســامي ،بــل امتـ َّدت لتشــمل كل أمــور املســلمني؛
ً
عــى ذلــك فــإن الدولــة اإلســامية تكــون قــد ســبقت النظــم الدميقراطيــة الحديثــة يف رضورة
موافقــة الجامعــة عــى اختيــار َمـ ْن يقــوم بواليــة أمورهــا ورعايــة مصالحهــا وتدبــر شــؤونها؛
مـ َّـا يؤكِّــد قيمــة وفاعليــة اإلجــاع عنــد املســلمني.
تعريف الشورى لغة واصطالحَا:
أوال :تعريف الشورى يف اللغة :
قــال ابــن منظــور ( :)1الشــورى واملشــورة -بضــم الشــن -مفعلــة وال تكــون مفعولــة،
ألنهــا مصــدر ،واملصــادر ال تجــيء عــى مثــال -مفعولــة -وإن جــاءت عــى مثــال -مفعــول-
وكذلــك املشــورة ،وتقــول منــه :شــاورته يف األمــر واســترشته -مبعنــى -وفــان خــر شـ ِّـر ،أي
يصلــح للمشــاورة ،وشــاوره مشــاورة وشــوارا ً ،واستشــارة :طلــب منــه املشــورة ،وأشــار الرجــل
يشــر إشــارة :إذا أومــأ بيــده ،ويقــال :شــورت إليــه بيــدي وأرشت إليــه ،أي لوحــت إليــه
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وألحــت -أيض ـاً ،وأشــار إليــه باليــد :أومــأ ،وأشــار عليــه بالــرأي ،وأشــار يشــر -إذا مــا وجــه
الــرأي ،ويقــال :فــان جيــد املشــورة .ويســتفاد مــن ذلــك أن الشــورى يف اللغــة تعنــي :تقليــب
الــرأي وإظهــاره .جــاء يف الصحــاح ([ )2الشُّ ــورى] :مــن املشــاورة ،قــال اللــه تعــاىلَ { :وأَ ْم ُر ُهـ ْم
شُ ــورى بَ ْي َن ُه ـ ْم} ســورة الشــورى  :38أي يتشــاورون فيــه ،وهــذا دليــل عــى صحــة القــول
بالشــورى يف ا ِإلمامــة.
واملشــورة  -لغًــ ًة  -قــال الفــراء :املشــورة أصلهــا مشْ ــ َورة ،ثــم نقلــت إىل َمشُ ــورة
لخفتهــا ،وقــال الليــث :املشــورة :مفعلــة  -اشــتق مــن اإلشــارة ،ويقــالَ :مشُ ــورة ،وقــال أبــو
()3
ســعيد :يقــال :فــان وزيــر فــان وشـ ِّـره ،أي مشــاوره ،وجمعــه :شُ ـ َو َرا ُء.
جاء يف املعجم )4( :الشُّ و َرى  :التشا ُور .والشُّ و َرى األَ ْم ُر الذي يتَشَ ا َو ُر فيه.
ويســتفاد مــن ذلــك أن الشــورى يف اللغــة تعنــي :تقليــب الــرأي وإظهــاره ،ومــن
خــال تلــك املعــاين ميكننــا تعريــف الشــورى اصطالح ـاً بــاآليت:
تعريف الشورى يف اصطالح الفقهاء:
إن التعريــف االصطالحــي للشــورى :رجــوع الحاكــم أو القــايض أو آحــاد املكلفــن
يف أمــر مل يُسـتَنب حكمــه بنــص قــرآين أو ســنة أو ثبــوت إجــاع إىل مــن يُرجــى منهــم معرفتــه
بالدالئــل االجتهاديــة مــن العلــاء املجتهديــن ومــن قــد ينضــم إليهــم يف ذلــك مــن أويل
الدرايــة واالختصــاص .وهكــذا فــإن الشــورى يف االصطــاح الــذي يقــي بــه اإلســام ميكــن أن
تتســع لتُعـ ِّـر عــن :اســتخالص الــرأي الجامــع مــن خــال الحــوار الجامــع ،وهــذا هــو مطلــوب
الشــورى ،فــإن مل يكــن رأي جامــع فــرأي راجــح لــدى اســتصدار الق ـرار ،مــا ينعقــد عليــه
العمــل الجامــع لــدى التطبيــق والتنفيــذ ( .)5وقــد عرفهــا الباحثــون بتعاريــف عــدة ومنهــا
تعريــف الدكتــور محمــد عبدالقــادر أبــو فــارس ،إذ يقــول :الشــورى :تعنــي تقليــب اآلراء
املختلفــة ووجهــات النظــر املطروحــة يف قضيــة مــن القضايــا واختبارهــا مــن أصحــاب العقــول
واألفهــام حتــى يتوصــل إىل الصــواب منهــا أو إىل أصوبهــا وأحســنها ليعمــل بــه لــي تتحقــق
()6
أحســن النتائــج.
أما الشيخ أحمد محيي الدين العجوز  -فعرفها بقوله:
الشــورى :هــي تبــادل اآلراء يف أمــر مــن األمــور ملعرفــة أصوبهــا وأصلحهــا ألجــل
()7
اعتــاده والعمــل بــه.
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وعرفــت الشــورى بأنهــا :اســتنباط املــرء رأيـاً فيــا يعــرض لــه مــن األمــور واملشــكالت ،وهــذا
التعريــف يدخــل فيــه التشــاور يف كل مــا يعــرض مــن املشــاكل بــن األرسة ،كــا يف حــق
فطــام الطفــل الرضيــع إذ يقــول اللــه تعــاىل( :فَ ـ ِإ ْن أَ َرا َدا ِف َصــاالً َع ـ ْن تَـ َر ٍ
اض ِم ْن ُهـ َـا َوت َشَ ــا ُو ٍر
ـاح َعلَيْ ِهـ َـا) ســورة البقــرة( ،)233ويســتفاد مــن النــص رضورة التشــاور (.)8وع ـ ّرف
فَــا ُج َنـ َ
الشــورى الدكتــور صالــح بــن عبــد اللــه بــن حميــد بأنهــا :تبــادل الــرأي بــن املتشــاورين مــن
()9
أجــل اســتخالص الصــواب مــن الــرأي ،واألنجــع مــن الحلــول ،والســديد مــن الق ـرارات
وعرفهــا الدكتــور هــاين الطعيــات قائـاً :الشــورى اســتطالع رأي األمــة أو مــن ينــوب عنهــا يف
أمــر مــن األمــور العامــة املتعلقــة بهــا بهــدف التوصــل فيهــا إىل الــرأي األقــرب إىل الصــواب
املوافــق ألحــكام الــرع متهيــدا ً التخــاذ الق ـرار املناســب يف موضوعــه ( .)10وهــذا التعريــف
مــن أدق التعاريــف فيــا يتعلــق بالشــورى العامــة ،وهنــاك مــن الباحثــن مــن أضفــى عــى
الشــورى وصــف اإلميانيــة ثــم عرفهــا بنــا ًء عــى ذلــك فقــال:
الشورى اإليمانية:
هــي التعــاون يف تبــادل الــرأي ومداولتــه يف أمــر مــن أمــور املؤمــن أو الجامعــة
املؤمنــة أو األمــة املؤمنــة عــى نهــج أو أســلوب وأســس وقواع ـ َد تحقــق أهداف ـاً وغايــات
تجتمــع كلهــا لتبحــث عــن الحــق أو مــا هــو أقــرب إليــه طاعــة وعبــادة ،ويكــون النهــج
واألســلوب والقواعــد واألهــداف والغايــات كلهــا ربانيــة يحددهــا منهــاج اللــه( .)11وهــذه
التعاريــف تــدور كلهــا حــول اســتنباط الــرأي واســتخراجه مــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة
التــي تحقــق لألمــة املؤمنــة مــا ينصلــح بــه حالهــا ويســتقيم بــه نظــام الفــرد واملجتمــع
والدولــة ،فالشــورى ليســت إال جــزءا ً مــن منهــاج اللــه الــذي ال تســتقيم أمــور النــاس بدونــه،
والــذي جــاء ليعالــج واقــع اإلنســانية يف شــتى مجــاالت الحيــاة ،ومبامرســة الشــورى يكــون
اإلنســان قــد أدى مســؤوليته وأمانتــه التــي يحاســب عليهــا يف الدنيــا واآلخــرة.
الشورى اصطالحاً :
طلب الرأي من أهله ،وإجالة النظر فيه ،وصوالً إىل الرأي املوافق للصواب.
حجية الشورى:
هنــاك اختــاف بــن العلــاء والباحثــن حــول الــرأي الفقهــي املتعلــق بحكــم
الشــورى ،هــل هــي واجبــة أم منــدوب إليهــا ،وأغلــب الظــن أن الحكــم يتأرجــح مــا بــن
الوجــوب والنــدب (.)12
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د .نجاة عبد الرحيم إبراهيم محمد

1.1مــن رأى بوجــوب الشــورى وفرضيتهــا ،وهــم جمهــور الفقهــاء ،منهــم الحنفيــة واملالكيــة،
ـووي وابــن
والقــول الصحيــح مــن املذهــب الشــافعي ،وينســب هــذا القــول أيض ـاً لل ّنـ ّ
عطيــة وابــن خويــز والـرازي ،وبعــض املعارصيــن كأمثــال محمــد عبــده ،محمــد شــلتوت
ومحمــد أبــو زهــرة وعبــد الوهــاب خــاف وعبــد القــادر عــودة ،نظـرا ً للنصــوص الرشعية
الــواردة يف هــذا الشــأن ،عــي ويل األمــر العمــل بالشــورى ومــا يصــدر عنهــا مــن نتائــج
ورؤى ،ويأثــم إذا أعــرض عنهــا ،وتــرك العمــل بهــا ،بــل يــرى ابــن عطيــة 541هـــ أن:
الشــورى مــن قواعــد اإلســام وعزائــم األحــكام ،مــن ال يستشــر أهــل العلــم والديــن
فعزلــه واجــب ( )13واألدلــة عــى ذلــك قولــه تعــاىلَ « :وشَ ــا ِو ْر ُه ْم ِف األَ ْمـ ِر « (ال عمـران،
ايــة )159 :وألن األصوليــن يقولــون أن صيغــة األمــر تشــر إىل الوجــوب مــامل ترصفــه
قرينــة ( ،)14وال قرينــة صارفــه عــن الوجــوب .وظاهــر األمــر يــدل عــى الوجــوب ،وإمنــا
أمــر اللــه تعــاىل نبيــه باملشــاورة ليقتــدي بــه املســلمون ،فــا غنــى لــويل األمــر عــى
املشــاورة ،فــإن اللــه تعــاىل أمــر بــه نبيــه  .)15( ومــن األحاديــث مــا يشــر إىل وجــوب
الشــورى يف حيــاة املســلمني ،مــا روي عــن أيب هريــرة  ،أنــه قــال :مــا رأيــت أحــدا ً
أكــر مشــاورة ألصحابــه مــن رســول اللــه  .)16( وكان مــن عادتــه  أن يقــول :أشــروا
ى معــر املســلمني ( ،)17والشــورى يف اإلســام نــص قاطــع ال يــدع لألمــة املســلمة شــكاً
عـ َّ
()18
يف أن الشــورى مبــدأ أســايس ،ال يقــوم نظــام اإلســام عــى أســاس ســواه .
إن الشــورى مــن لــوازم اإلميــان ،حيــث جعلهــا صفــة مــن الصفــات الالصقــة باملؤمنــن
املميــزة لهــم عــن غريهــم ،فــا يكمــل إميــان املســلمني إال بوجــود صفــة الشــورى فيهــم،
وال يجــوز لجامعــة مســلمة أن تقيــم أو تــرىض إقامــة أمرهــا عــى غــر الشــورى ،وإال
كانــت آمثــة مضيعــة ألمــر اللــه (.)19
2.2مــن رأى النــدب يف الشــورى؟ وينســب هــذا القــول لقتــادة وابــن إســحاق والشّ ــافعي
وال ّربيــع وابــن حــزم وابــن القيــم ،ورجحــه ابــن حجــر ،وقــد ورد هــذا ضمــن كالم بعــض
الســلف وقياســاً عــى أن الرســول  مل تجــب عليــه الشــورى أو املشــاورة وبالتــايل
يقــاس عليــه وضــع الخليفــة املســلم ،إذ ال تجــب عليــه املشــاورة ،ألن الســلطات الدينيــة
والسياســية مــن صالحياتــه لــه أن يتوالهــا بنفســه أو أن يفــوض فيهــا البعــض باختيــاره،
مــن دون إلـزام أو فــرض عليــه.
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الراجح:
أن الشــورى واجبــة بالنظــر إىل طبيعــة الحكــم يف اإلســام ،وأن قواعــد السياســة
الرشعيــة تســتلزم عــدم االنفـراد بالــرأي ،الســيام يف أمــور املســلمني العامــة ،أمــا ربــط مقــام
الخليفــة مبقــام النبــي  ،فالظاهــر أنــه ربــط يف غــر موضعــه ،إذ أن مقــام الرســول 
أوجــه وأحكــم مــن مقــام الخليفــة ،فالرســول كان يجمــع أكــر مــن وظيفــة دينيــة ودنيويــة
يف آن واحــد ،وليــس مــن العجيــب أن يكــون الرســول  :يف بعــض املواضيــع مســتغنيا عــن
آراء النــاس وأحكامهــم نظ ـرا ً لقــوة املصــدر الــذي يعــود إليــه ،وهــو الوحــي ،ويف مســائل
الدنيــا ،كان مــن عادتــه  التشــاور مــع أصحابــه ،وهــذا واضــح بــا منــازع أمــا الخليفــة
 والحاكــم  -فهــو غالب ـاً مــا يشــكل رم ـزا ً لهــذه األمــة ،وســلطاته تعــود باألســاس إىل األمــةبعمومهــا ،وســلطانها العــام - ،والحاكــم -يســتمد ســلطانه مــن األمــة ال مــن ذاتــه ولعــل
املصلحــة الرشعيــة التــي تعــود بالشــورى واملشــاورة أكــر مــن تلــك التــي تؤخــذ مــن االنفـراد
والتحكــم بالــرأي ،والغنــى لــويل األمــر عــن املشــاورة ،فــإن اللــه أمــر بهــا نبيــه  ،فقــال
تعــاىل« ..وشــاورهم يف األمــر» وقــد قيــل :إن أمــر بهــا نبيــه لتأليــف قلــوب أصحابــه ،وليقتدي
بــه مــن بعــده وليســتخرج بهــا منهــم الــرأي فيــا ينــزل فيــه وحــي مــن أمــر الحــروب،
()20
واألمــور الجزئيــة ،وغــر ذلــك ،فغــر ( أوىل باملشــورة)
فــإذا كانــت الشــورى يف حــق رســول ( )املعصــوم الــذي يوحــى إليــه ،فهــو شــأن
ســائر أمئــة املســلمني مــن بــاب أوىل (.)21
ثــم إن الشــورى واجبــة بنــاء عــى قواعــد ودالالت األلفــاظ يف علــم أصــول الفقــه،
ففــي قــول اللــه تعــاىلَ « :وشَ ــا ِو ْر ُه ْم ِف األَ ْم ـ ِر « (آل عم ـران ،آيــة ،)159 :لفظــة (وشــاورهم)
تشــر إىل الوجــوب ،ألن حقيقــة األمــر عنــد االصوليــن تنــرف إىل الوجــوب مــا مل ترصفهــا
قرينــة (.)22وليــس يف القــرآن أو الســنة مــا يشــر خــاف ذلــك ،فمــن الــدالالت القرآنيــة إىل
األحاديــث النبويــة مــا يشــر إىل الوجــوب والعمــل بهــا ومنهــا مــا يشــر إىل النــدب واملــدح
للعاملــن بهــا ،وهــذه األخــرة ال تخالــف األوىل يف الحكــم ،بــل تعززهــا وبالتــايل الــذي نذهــب
إليــه أن الشــورى كحكــم رشعــي واجبــة الســيام وأنهــا كنظــام إنســاين أو آليــة حكــم واجبــة
بوجــوب موضوعهــا ابتــدا ًء وإنتهــا ًء (.)23
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الشورى املعلمة والشورى امللزمة:
ال ريــب أن هنــاك تســليامً تامـاً بأهميــة الشــورى ومحوريتهــا يف النظــام الســيايس
اإلســامي ،لكــن تختلــف آراء الفقهــاء واملفكريــن اإلســاميني حــول مــا يتبــع الــرأي الشــوري
مــن نتائــج أي مــدى إعالميــة تلــك النتائــج وإلزاميتهــا للحاكــم أو مبعنــى آخــر :هــل يجــوز
للحاكــم أن يســتمع إىل آراء أعضــاء مجلــس الشــورى ثــم يرفــض مــا أجمعــوا عليــه أو اتفقــوا
عليــه باألغلبيــة البســيطة أو العظمــى ،أم أنــه ملــزم بقبــول ذلــك الــرأي ولــو اختلــف مــع
رأيــه الخــاص ( .)24والــذي أميــل إليــه وينســجم مــع فطــريت ،وموازيــن عقــي ،ومحاكمــة
قلبــي ،وأعتقــد أن األدلــة الرشعيــة تؤيــده هــو أن الشــورى ملزمــة للحاكــم ،لــن ذلــك مينعــه
مــن االســتبداد ويف قصــة الشــورى خــال غــزوة الخنــدق وعرضــه  مصالحــة غطفــان عــى
ثلــث املدينــة ،واع ـراض زعــاء األنصــار عليــه وقبــول الرســول  االع ـراض تدلنــا هــذه
الحادثــة عــى إلزاميــة الشــورى للحاكــم وتضــع تقليــدا ً دســتورياً هام ـاً ،وهــو أن الحاكــم
ولــو كان رســوالً معصومـاً يجــب عليــه أال يســتبد بأمــر املســلمني وال أن يقطــع بــرأي يف شــأن
مهــم ،وال أن يعقــد معاهــدة تلــزم املســلمني بــأي إلتـزام دون مشــورتهم وأخــذ أرائهــم ،فــإن
فعــل كان لألمــة حــق إلغــاء كل مــا اســتبد بــه مــن دونهــم ،ومتزيــق كل معاهــدة مل يكــن
لهــم فيهــا رأي (.)25
فهــذا رأي واضــح قاطــع يف تقريــر إلزاميــة الشــورى وممــن يقولــون بإلزاميــة الشــورى الفقيــه
املعارص:
−الدكتــور توفيــق الشــاوي ،فبعــد حديــث لــه عــن ظــروف نــزول آيــة (آل عمـران)159 :
علــق عــى قولــه تعــاىل »:وشــاورهم يف األمــر» قائــا :ومعنــى ذلــك أن الشــورى واجبــة
وملزمــة ،حتــى لــو كان هنــاك احتــال يف أن يكــون رأي األغلبيــة خاطئ ـاً أو ضــارا ً ،ألن
الــرر الناتــج عــن خطــأ األغلبيــة
−أخــف مــن الــرر الناتــج عــن تــرك الشــورى واســتبداد الحــكام بالــرأي دون اإللتـزام
بــرأي عامــة النــاس وجمهورهــم ( ،)26وهــو رأي مســتمد عــن عــر التاريــخ الطويــل،
حيــث تــرك األمــر للحــكام ومل يربهنــوا عــى أنهــم أرشــد دامئ ـاً وأهــدى مــن عامــة
النــاس (.)27
−وقــال الدكتــور رحيــل محمــد غرابيــه األخــذ مببــدأ إلزاميــة الشــورى بنــاء عــى
الحيثيــات التاليــة:
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حجية الشورى

1.1تعارفــت األمــم والشــعوب عــى مــدار األزمــان بامليــل نحــو األكرثيــة واعتبــار الغالبيــة
يف معظــم األحــوال دليــل صــواب ..وتواطــأ النــاس قدميــاً وحديثــاً ،مســلمني وغــر
مســلمني ،عــى إقــرار مبــدأ رىض األقليــة بــرأي األغلبيــة فيمكــن االســتئناس بهــذه
التجربــة العامليــة عــى إقـرار هــذا املبــدأ ،مــن منطلــق توجــه العقــل اإلنســاين العــام
مبجملــه يف هــذا االتجــاه.
2.2يقتــي العقــل واملنطــق أن يكــون رأي املجموعــة أقــوم وأصــوب وأقــرب إىل الحقيقــة
مــن رأي الواحــد ،مهــا عظمــت وطالــت خربتــه.
3.3اإلمــام أو الخليفــة هــو فــرد مــن األمــة ،ال يتميــز عــن آحادهــا بــيء ســوى أنــه أثقــل
حمـاً وأعظــم مســؤولية ،كــا روي هــذا عــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ، ،وهــذا
يقتــي أن يكــون اجتهــاده مثــل اجتهــاد غــره مــن املجتهديــن ،وإذا كان هــذا يصــح
إطالقــه عــى عمــر والخلفــاء الراشــدين فهــو أكــر صحــة وأقــوم بالنســبة إىل غريهــم.
4.4إن إلــزام األمــر ـ الحاكــم ـ بإتبــاع رأي األغلبيــة يعتــر ضامنــة عــى عــدم االســتبداد
بالــرأي ومنــع التســلط الفــردي الــذي عانــت منــه األمــة ف ـرات طويلــة.
5.5إن اإللتـزام بــرأي األغلبيــة أكــر تحقيقـاً ملبــدأ ســلطة األمــة والــذي هــو محــل اتفــاق وال
نـزاع فيــه ،وإن تفــرد األمــر برأيــه ،وعــدم نزولــه عــى رأي أهــل الشــورى أمنــا هــو نقــض
لســلطة األمــة ،واعتــداء عــى حقهــا املمنــوح لهــا رشعـاً.
6.6إن االلتــزام بــرأي األغلبيــة أكــر انســجاماً مــع روح الرشيعــة وأكــر تحقيق ـاً ملقاصــد
النصــوص التــي جــاءت تأمــر بالشــورى وتحــض عليهــا.
7.7تقتــي ظــروف العــر أن ال يبقــى األمــر بالشــورى عامـاً غامئـاً ،بــل ال بــد مــن تحويلــه
إىل مبــدأ دســتوري وقاعــدة ترشيعيــة قابلــة للتطبيــق اإلجـرايئ الواضــح املحــدد الحاســم
عنــد االختــاف (.)28وال منــاص مــن أن نقــرر أن االلتــزام بالشــورى العاصــم البــري
املمكــن مــن خيانــة األمانــة وإتبــاع الهــوى وغفــوة وازع اإلميــان ( * .)29الدكتــور أكــرم
ضيــاء العمــري :وبعــد أن ذكــر الدكتــور أكــرم ضيــاء العمــري آيتــي ســورة الشــورى
(( ))38وآل عمـران (( ))159اســتدل عــى وجــوب الشــورى بقولــه :إن الخــر إذ أريــد بــه
اإلنشــاء الطلبــي فهــو أقــوى مــن األمــر ،وأمــا اآليــة الثانيــة فهــي بصيغــة األمــر ،وليــس
يف القــرآن قرينــة تــرف األمــر عــن الوجــوب إىل النــدب فلــم يبــق إال أن نفتــش يف
الســنة ومل أجــد  -حســب جهــدي  -يف أحــداث الســرة النبويــة نصـاً صحيحـاً يــدل عــى
رصف األمــر بالشــورى عــن الوجــوب إىل النــدب ( .)30وقــال الدكتــور العمــري مؤكــدا ً:
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مل أقــف عــى مايــدل عــى عــدم إلزاميــة الشــورى ( .)31فهــو قــد أكــد رأيــه بأدلــة مــن
()32
أصــول الفقــه عــزز بهــا رأيــه يف وجــوب الشــورى وإلزاميتهــا يف الوقــت نفســه
إن موضــوع الشــورى تحديــدا ً مثــار بحــث وق ـراءة يف الفكــر الســيايس اإلســامي منــذ
أن كان الخــاف بــن املســلمني عــى موضــع اإلمامــة والخالفــة ولضبــط العالقــة مــا بــن
الحاكــم واملحكــوم يف تحصيــل املصالــح ودرء املفاســد عنهــا ،وتنظيــم طبيعــة العالقــة
بينهــا ،كان البــد مــن وســيلة فعالــة أو إج ـراءات مناســبة لذلــك ،وهــذا ال يتحقــق إال
بالشــورى ألن فيهــا ضامنــة ملقاصــد الرشيعــة يف الحكــم والسياســة ،توفــر املزيــد مــن
املقاصــد االجتامعيــة كحريــة الــرأي واملســاواة بــن املواطنــن ،مــا يعنــي ترســيخ مبــدأ
الحــوار وتعميــق مضمــون التنميــة يف البــاد ولعــل مــن مرجحــات كــون الشــورى إلزامية
أنهــا حاجــزة لحــاالت التســلط يف الحكــم والقمــع للــرأي اآلخــر ،وإذا خــول الحاكــم يف
االعتــداد برايــه دامئـاً ،كان ذلــك وبــاالً عليــه وعــى األمــة وعــى طريقــة الحكــم ،بــل قــد
يصــل بــه األمــر إىل الدخــول يف العقائــد والترشيعــات برأيــه وفكــره ،كــا قــال فرعــون
لقومــه « َمــا أَ َرى َو َمــا أَ ْه ِدي ُكـ ْم إِلَّ َسـب َِيل ال َّرشَ ــا ِد « (غافــر ،آيــة )29:لــذا كانــت النتيجــة
قولــه تعــاىلَ « :وأَضَ ـ َّـل ِف ْر َعـ ْو ُن قَ ْو َمـ ُه َو َمــا َهـ َدى « (طــه ،آيــة.)79:
بــل يف الظــن الغالــب عــى الــرأي ،أن لــومل تكن مــن مرجحات القــول بلزوم الشــورى
للحاكــم أو الرئيــس ســوى منــع حــاالت االســتبداد بالــرأي وقمــع الخصــوم لكفــى وأقنــع ،إذ ال
قداســة لــرأي ( ،)33ســيام يف بعــض تجــارب الحكــم يف تاريخنــا اإلســامي القديــم واملعــارص ،إذ
أن هنــاك منــاذج وتطبيقــات يســتحيل معهــا أن نــويص بعــدم لــزوم نتيجــة الشــورى للحاكــم.
وتــزداد أهميــة ذلــك يف نوعيــة القـرار الصــادر عــن مجلــس الشــورى ،خصوصـاً إذا
كان متعلقــا مبصالــح املســلمني العامــة ،فأمــر العامــة ال يربــط بــرأي الفــرد ،وإن كان لــه مــن
الصفــات القياديــة الشــئ الكثــر .العتبــار تقنــي أكــر منــه رشعــي ،فــإن علــم الشــورى علــم
إداري ســيايس قائــم يف جميــع مجــات الحيــاة ،بــل ويعتــر الجانــب الســلويك يف عمــل الحاكــم
أو املســؤول عمليــة تعليميــة ،وتدريبيــة لآلخريــن ،بــل هــو عــى حــد تعبــر أحدهــم باملعلــم
الكبــر (.)34وهــذا يتــم مــن خــال تحفيــز املرؤوســن واملحكومــن مبعرفــة احتياجاتهــم ورفــع
روحهــم املعنويــة ،أو جعــل القيــادة لهــم باملبــادأة والقــدوة الحســنة ،واختيــار األســاليب
الفعالــة ،أو باالتصــال بهــم ،وإعطــاء التوجيهــات والتعليــات آلرائهــم ،عــى أن شــخصية
الحاكــم أو الرئيــس ،تلزمــه أن يجمــع مــا بــن الكفــاءة والكاريزمــا وهــي بــا شــك رضوريــة يف
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تفعيــل العمــل املؤســي عنــد الرعيــة ( .)35فاإلســام ينشــئ األمــة ويربيهــا ،ويعدهــا للقيــادة
الراشــدة ولــوكان وجــود القيــادة الراشــدة مينــع الشــورى ،ومينــع تدريــب األمــة عليهــا تدريبـاً
عمليـاً واقعيـاً يف أخطــر الشــؤون ،لــكان وجــود محمــد  ومعــه الوحــي مــن اللــه ســبحانه
وتعــاىل كافيــا لحرمــان الجامعــة املســلمة يومهــا مــن حــق الشــورى ولكــن ومــع وجــود
محمــد رســول اللــه  ومعــه الوحــي اإللهــي ،مل يلــغ هــذا الحــق (.)36
هــذا النهــج الشــورى ،سيشــكل بــا شــك موظفــن متخصصــن يف عملهــم ،يســاعدون
الحاكــم أو  -الرئيــس  -يف تقديــم االستشــارات والــرؤى حــول املواضيــع املتعلقــة بتحقيــق
مصلحــة املجتمــع أو الدولــة ،وهــذا مــا يجعلنــا نؤكــد عــى أن الحاكــم ال يحكــم النــاس ،بــل
املهمــة قيــادة النــاس(. )37
مــن هــذا النهــج الشــورى ،ســيتحقق يف أف ـراد املجتمــع مبــدأ إداري مهــم ،وهــو
مبــدأ إرســاء قاعــدة التميــز بــن صفــوف النخــب السياســية واالجتامعيــة وهنــا يلــزم البيــان
بــأن طبيعــة املؤسســة الحاكمــة يف اإلســام أن ترفــض الفرديــة أو املركزيــة يف اتخــاذ القـرارات،
الســيام الســلطة املركزيــة النابعــة مــن فرديــة الحاكــم أو دعــم بطانتــه لقراراتــه وكــا هــو
متبــع يف علــم اإلدارة فــإن هنــاك مزايــا للعمــل املؤســي أو الشــوري ،مــن أهمهــا:
−أن وضــع ســلطة اتخــاذ القــرارات ســيكون قريبــاً مــن القواعــد مــا يعنــي ســامة
القــرارات املتخــذة.
−تخفيــض أعبــاء القيــادات نظــرا ً لتفويــض الســلطة وتخلــق روابــط وثيقــة ،ويزيــد
التعــاون والتنســيق.
−تســاعد عــى رسعــة اتخــاذ القــرارات ،وســهولة تحديــد مناطــق الضعــف ،ورسعــة
عالجهــا( ،)38كــا ال يســتطيع الشــخص الواحــد إدارة عمــل متميــز ،أو عــى أبعــد تقديــر
إحــداث تغيـرات عــى مســتوى املؤسســة بــدون فريــق عمــل متميــز ،ألن خلــق منظمــة
مبدعــة ( ،)39بحاجــة إىل عمــل جامعــي متناســق ،أي أن علــم اإلدارة الحديــث يف الحكــم
والقيــادة يدعــم بــرورة دعــم الشــورى وآلياتهــا واعتبارهــا مصــدر قــوة للحاكــم
واملحكــوم ،لكــن مــع تأكيدنــا عــى رضورة اح ـرام ق ـرار الشــورى املؤســي مــن أهــل
الحــل والعقــد ،نــرى بــرورة اح ـرام رأي الحاكــم ،أو اح ـرام حقــه يف االع ـراض عــى
رأي مجلــس الشــورى ،ال ســيام إذا كان لــه وجاهــة وإصابــة ،بحيــث يثبــت رأيــه ويقنــع
غــره بــه ،ويقــرر باملصلحــة العامــة (.)40
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−إن القــول بإلزاميــة الشــورى هــو مــا نديــن للــه بــه ونــرى رضورتــه وجــدواه ،وبدونــه
ال ميكــن تفعيــل الشــورى عــى املســتوى الدســتوري لألمــة ،فالدولــة اإلســامية دولــة
مدنيــة ،تؤمــن باملؤسســات ،وتــرى فصــل الســلطات ،وأن تكــون مرجعيتهــا اإلســام فهــي
ليســت دولــة أرسار مغلقــة يديرهــا رجــال الديــن ،وإمنــا دولــة لشــعب ،ولــذا ال بــد أن
يتــاح للــكل أن يســهم يف أمــر النصــح والشــورى وأن يلتــزم والة األمــور بحكــم األغلبيــة
كشــورى ملزمــة ،فهــذا األمــر مــن األهميــة مبــكان ،وال بــد مــن أن يســتبني متامــا قبــل
الــروع يف أي محاولــة جديــة لتطبيــق الشــورى يف النظــام الســيايس اإلســامي (.)41
األمور التي تقع فيه الشورى:
إن ثبــوت مرشوعيــة الشــورى ،يســتدعي الوقــوف عــى األمــور التــي تجــري فيهــا
الشــورى ،أي مجالهــا وموضوعاتهــا ،فهــل يجــوز لــويل األمــر أن يرجــع إىل األمــة يشــاورها يف
جميــع أمورهــا؟ أم ال يجــوز لــه إال أمــور معينــة ؟
اختلــف العلــاء يف ذلــك ودار خالفهــم حــول الشــورى فيــا نــزل فيــه الوحــي ،أومل
ينــزل ،وخــرج بعضهــم ليزعــم أن هــذه املســألة مل يــأت الــرع ببيانهــا ( .)42وأصــل الخالف يف
املســألة ،هــو املعنــى املـراد مــن قولــه تعــاىل (وشــاورهم يف األمــر) فــا هــذا األمــر؟ هــل هــو
جميــع شــؤون املســلمني؟ أم هــو مــا كان يف تدبــر الحــروب؟ أم مــا كان يف النظــام اإلداري
للدولــة؟ فــا املوضوعــات التــي تدخلهــا الشــورى بــن الحاكــم واملحكومــن؟
يف ذلك رأيان:
الرأي األول:
تقــع الشــورى يف جميــع األمــور التــي ال وحــي فيهــا :وقــد ذهــب إليــه بعــض
العلــاء منهــم ،ابــن تيميــة ،واآلمــدي ،والزمخــري ،والحســن البــري ،والضحــاك وغريهــم،
ألن مجــال الشــورى ال يكــون فيــا نــزل فيــه وحــي ،بــل تكــون يف غريهــا ،إذ أن األحــكام
الرشعيــة يف منــأى عــن عقــول البــر ،فهــي مســتغنية بذاتهــا ،والرســول  مــا جــاء إال
لتبليغهــا ،قــال ســفيان ابــن عيينــة يف قولــه تعــاىل (وشــاورهم يف األمــر) ،هــو للمؤمنــن أن
يتشــاوروا فيــا مل يأتهــم عــن النبــي  أثــر( .)43ويؤيــد هــذا اإلتجــاه مــا ُروي عــن عــي
ابــن أيب طالــب  قــال :قلــت يــا رســول اللــه ،األمــر ينــزل بعــدك مل ينــزل فيــه قــرآن ومل
يســمع عنــك فيــه بــيء؟ قــال“ :اجمعــوا لــه العابــد مــن أمتــي ،واجعلــوه بينكــم شــورى ،وال
تقضــوه بــرأي واحــد” ( .)44وقــد كان النبــي  يشــاور يف ســائر الحــوادث عنــد عــدم النــص.
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ذلــك ألن املجــال الــذي تــدور فيــه الشــورى ينحــر يف األمــور التنظيميــة األخــرى التــي مل
يــرد فيهــا نــص قاطــع ،والتــي متــس مصالــح املســلمني يف شــؤونهم العامــة والخاصــة .وهــذا
مــا قــرره ابــن تيميــة حــن جعــل الشــورى فيــا مل ينــزل فيــه وحــي مــن أمــور الحــرب واألمور
الجزئيــة وغــر ذلــك مــن األمــور اإلجتهاديــة ،كــا يقــول اآلمــدي :ألن األمــر باملشــاورة إمنــا
يكــون فيــا يحكــم فيــه باإلجتهــاد ال بالوحــي ،وقولــه تعــاىل ،معاتبـاً لنبيــه يف إطــاق أســارى
بــدر( :مــا كان لنبــي أن يكــون لــه أرسى)( .ســورة األنفــال آيــة .) 67والعتــاب إمنــا يكــون فيــا
قــى فيــه باإلجتهــاد ال بالوحــي ،ومثلــه قولــه مــا مل ينــزل فيــه وحــي( .)45وعليــه ال تكــون
الشــورى إال يف األمــر الــذي ال نــص فيــه ،فهــي يف األمــور التــي فيهــا مــرح للعقــل الســتخالص
الــرأي الــذي يــؤدي إىل رعايــة شــؤون املســلمني عــى جهــة الخــر والصــاح والســداد.
تعــاىل( :عفــا اللــه عنــك مل أذنــت لهم)(.ســورة التوبــة .)43 :فاألمــر باملشــاورة كــا يقــول
الزمخــري هــو :يف أمــر الحــرب ونحــوه.
الرأي الثاني:
ال تكــون الشــورى إال يف أمــر الحــرب .نُقــل هــذا الــرأي عــن قتــادة ،والربيــع ،وابــن
اســحق ،والشــافعي ،وابــن القيــم ،وأيب عــي الجبــايئ .فالرأيــان الســابقان يقــرران عــدم شــمول
الشــورى ألمــور املســلمني ،مبعنــى أن الشــورى ليســت متعلقــة بجميــع املصالــح الدنيويــة
واآلخرويــة ،كالدســتور ،والقوانــن ،والنظــام االقتصــادي ،والنظــام االجتامعــي ،والسياســة
املاليــة ،واإلداريــة ،والتعليميــة ،واســتخدام املــوارد لطبيعيــة ،ألن كثـرا ً مــن هــذه األمــور قــد
ورد النظــام لهــا مــن الــرع ،ولكــن وقــع الخــاف يف كثــر مــن املســائل الفقهيــة يف كثــر
مــن أمــور املســلمني ،وصحيــح أن األغلــب األعــم مــن أحــوال الشــورى يف عهــد الرســول 
قــد وقعــت يف أمــور الحــرب والســلم ،وكذلــك فإنــه  مل يشــاور أصحابــه يــوم الحديبــة ،بــل
أمــى رأيــه ،ثــم أبــان ســبب ذلــك ،وهــو أن اللــه ســبحانه وتعــاىل أمــره مبــا صنــع يومئــذ،
ومــن يقــرأ أحــوال الشــورى التــي جــرت يف عهــد النبــي  ،وكذلــك يف عــر الصحابــة بعــد
ذلــك ،يتضــح لــه خطــأ مــن قــال بــأن الشــورى محصــورة يف أمــور معينــة محــددة ،وبيــان
ذلــك يتجــى يف إعطــاء الــرأي املختــار وهــو :إن مجــال الشــورى عــام يف كافــة األمــور (.)46
مجاالت الشورى :
إن النظــر إىل طبيعــة الشــورى مــن الوجهــة السياســية ،هــو الــذي يعــن املنطــق
الــذي منــه تعــرف األمــور التــي البــد أن تشــملها الشــورى ،واألمــور التــي ال تشــملها.

78

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الثاين  -دورية  -ذو القعدة 1442هـ  -يونيو 2021م

د .نجاة عبد الرحيم إبراهيم محمد

واملســألة هنــا هــي الشــورى بوصفهــا تلــك الحالــة السياســية بــن املســلمني وأوليــاء األمــور،
التــي ت ُعــد ركنــا مــن قاعــدة“ :الســلطان لألمــة” وهــي القاعــدة الثانيــة التــي عليهــا يُقــام
نظــام الحكــم يف اإلســام ،فالشــورى حــق للمســلمني كالبيعــة ،فلهــم الحــق يف إبــداء رأيهــم يف
كل مــا يتعلــق مبصالحهــم الدنيويــة واألخرويــة مبقتــى حكــم الــرع .والقــول بــأن الشــورى
ال تقــع إال يف بعــض األمــور ،إمنــا هــو قــول يحمــل يف ثنايــاه معــاول الهــدم لشــخصية األمــة
السياســية ،ألنــه بذلــك ينتقــص مــن ســلطانها ،ويبــارش عزلهــا عــن جوانــب مــن الحيــاة
السياســية ،وقــد يكــون ذلــك نذيـرا ً ببدايــة تصــدع النظــام الســيايس العــام ،فضــا عــن تحــول
األمــة لتصبــح قطعيـاً مــن األغنــام تســاق ســوق الراعــي ملــا تريــد ومــا ال تريــد – كــا هــو
واقــع املســلمني اليــوم -يف ظــل غيــاب اإلســام عــن معــرك الحيــاة .وبنــاء عــى قاعــدة
الســلطان لألمــة :يتقــرر أن متــارس الشــورى يف الدولــة اإلســامية لتشــمل جميــع املســلمني
مــن غــر اســتثناء لــيء ،فالشــورى عامــة تشــمل كل رأي يف الكــون ال فــرق بــن الترشيــع
وغــره ،فتكــون يف األحــكام الرشعيــة ،والدســتور وجميــع القوانــن ،وتكــون يف الحــرب،
والسياســة الداخليــة والخارجيــة ،وتكــون يف املصالــح ،ورعايــة الشــؤون ،وتكــون يف كل يشء،
فتقــع يف اآلراء كلهــا ،لألدلــة التــي جــاء ثبوتهــا عامــة يف جميــع األمــور التــي تجــري يف الحيــاة
االســامية .وقــد ثبــت ذلــك بالقــرآن والســنة واجــاع الصحابــة ،وهــذا بيــان ذلــك:
الدليل األول:
القرآن الكريم:
إن األدلــة الــوردة يف القــرآن الكريــم عــى مرشوعيــة الشــورى محصــورة يف قولــه
تعــاىل( :وشــاورهم يف األمــر) وقولــه تعــاىل( :وأمرهــم شــورى بينهــم) .يف اآليــة األوىل أمــر
مــن اللــه تبــارك وتعــاىل لنبيــه  مبشــاورة املســلمني يف “األمــر” ،واآليــة الثانيــة وردت يف
ســياق مــدح اللــه تبــارك وتعــاىل للمســلمني الذيــن يجعلــون التشــاور بينهــم يف “أمرهــم”
فموضــوع الشــورى يف األيتــن هــو “األمــر” و“أمرهــم” ،أي “أمــر املســليمن” ،وهــذا اللفــظ
“األمــر” لفــظ عــام ،ألن املقصــود هنــا :أمراألمــة اإلســامية ،وهــذا عــام يف كل أمــر مــن أمــور
الحيــاة اإلســامية التــي يحياهــا املســلمون يف ظــل الدولــة اإلســامية ،وكلمــة “األمــر” أل فيهــا
للجنــس ،أي :جنــس األمــر ،وهــو مــن صيــغ العمــوم ،والعــام يبقــى عــى عمومــه مــامل يــرد
دليــل التخصيــص ،وهنــا مل يــرد يف القــرآن أي دليــل يخصــص الشــورى يف أمــر معــن دون
أمــر آخــر ،وعــى هــذا تكــون الشــورى عامــة يف كل أمــور املســلمني ،وال مســوغ لحرصهــا يف
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الحــرب ،أو أي أمــر آخــر ،فــا تتوقــف الشــورى عنــد أمــر ،بــل تظــل يف جميــع األمــور التــي
تجــري يف حيــاة املســلمني بــا اســتثناء(.)47
الدليل الثاني :السنة النبوية:
لقــد جــرت الســنة عــى أن تكــون الشــورى عامــة يف كل األمــور ،وهــذا ظاهــر فيــا
جــرى عليــه عمــل الرســول  ،ومارســه مامرســة عمليــة ،فقــد شــاور أصحابــه يف مواقــف
كثــرة ،وشــاورهم يف األحــكام وأمــور الحــرب ،وغــر ذلــك ،وهــذه أمثلــة مــن حيــاة الرســول
 ،تــدل عــى أن الشــورى تقــع يف جميــع األمــور.
أوال :الشورى يف األحكام:
روى الرتمــذي عــن عــي بــن أيب طالــب  قــال :ملــا نزلــت (يــا أيهــا الذيــن آمنــوا
إذا ناجيتــم الرســول…) قــال يل الرســول  :ماتــرى؟ دينــار ،قلــت :ال يطيقونــه ،قــال:
ـت :شــعرية ،قــال :إنــك لزهيــد .فنزلــت
فنصــف دينــار؟ قلــت :ال يطيقونــه ،قــال فكــم؟ قلـ ُ
(أأشــفقتم – اآليــة) قــال :فبــي خفــف اللــه عــن هــذه األمــة )48( .يقــول ابــن حجــر :ففــي
()49
هــذا الحديــث املشــاورة يف بعــض األحــكام.
ثــم إنــه شــاورهم يف أســارى بــدر ،وهــي مشــاورة يف حكــم الــرع ،ألن مفادات األســر
باملــال ،جوازهــا وفســادها مــن أحــكام الــرع ،ومــا هــو حــق اللــه تعــاىل ،فعلــم أنــه كان
يشــاورهم يف األحــكام كــا يف الحــروب ،أمــا قــول مــن قــال :أنــه  مل يكــن يشــاور املســلمني
يف فرائــض األحــكام ،فليــس لــه مــن وجــه إال أنــه مل يكــن يشــاور يف الفرائــض والحـرام ،مبعنــى
أن يفعــل أو ال يفعــل ،ألن هــذا مــا ال يُطــرح للتشــاور ،ألن حكــم الــرع قــد تعــن ،فــا
يشــاورهم يف عــدد الصلــوات ،وال شــهرالصوم ،وال أنصبــة الــزكاة ،أو يف حكــم الزنــا ،وحكــم رشب
الخمــر ،وحكــم الرسقــة .أمــا املبــاح وهــو حكــم رشعــي ألنــه خطــاب الله تعــاىل املتعلــق بأفعال
العبــاد عــى جهــة التخيــر ،فقــد وقعــت فيــه الشــورى ،ألن الحكــم هنا متعــن ولكــن يف أمرين،
الفعــل والــرك .أمــا يف الفــرض فــا شــورى يف تركــه ،ألن فعلــه متعــن ،لذلــك اعــرض املســلمون
عــى نتائــج صلــح الحديبيــة ،وحوســب الرســول  ،بعنــف مــن قبــل عمــر بــن الخطــاب ،
مل يســمع رســول اللــه  رأيهــم وأمــى عقــد الصلــح ،مــع أنــه مــن أمــور الحــرب التــي تجــري
فيهــا الشــورى ،ألن صلــح الحديبيــة كان بنــاء عــى أمــر اللــه تعــاىل لنبيــه  ،لذلك قــال  :أين
عبداللــه ورســوله ،ولــن أخالــف أمــره ،ولــن يضيعنــي.
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فلــا ســمع املســلمون ذلــك أدركــوا أن الصلــح هــو تقيــد بأمــر اللــه عزوجــل ،والبــد
مــن تنفيــذه ،فرضــوا بــه (.)50
وعليــه فالشــورى تقــع يف األحــكام الرشعيــة ،ألنهــا وقعــت يف املبــاح وهــو حكــم رشعــي .ثــم
إن جميــع أمــور املســلمني تقــع يف دائــرة األحــكام الرشعيــة.
الشورى يف غري األحكام:
عــن أيب هريــرة  قــال :مــا رأيــت أحــدا ً أكــر مشــورة ألصحابــه مــن رســول
اللــه  .فقــد كان يشــاور يف كل أمورهــم ،فشــاورهم يــوم بــدر ،وأحــد والخنــدق ،ويف
طــاق عائشــة وأهــل اإلفــك ،وأن مييــل عــى ذراري املرشكــن يــوم الحديبيــة ،وملــا نزلــت
آيــة املناجــاة ،وكان يستشــر املــرأة فتشــر عليــه بالــيء فيأخــذ بــه ،فــكان  خــر رئيــس
للدولــة يف تاريــخ البرشيــة ،وقــد جعــل مــن الشــورى نظامـاً يســند الحكــم االســامي ،وركيــزة
قويــة يف رصح الشــخصية السياســية لألمــة االســامية.
الدليل الثالث:
إجماع الصحابة:
لقــد كان املســلمون بعــد وفــاة النبــي  أكــر حاجــة إىل الشــورى يف جميــع األمــور،
وقــد تشــاوروا فع ـاً يف جميــع األمــور ،يف األحــكام مثــل :م ـراث الجــد ،وحــد رشب الخمــر،
وعــدده ،ويف إمــاص املــرأة ،وقتــال مانعــي الــزكاة .وتشــاوروا يف غــر األحــكام ،مثــل :أمــر
الخالفــة ،واالســتخالف ،والحــروب ،وتعيــن الــوالة ،وجمــع القــرآن ،والتاريــخ الهجــري ،وغــر
ذلــك .فــكان عملهــم هــذا دليــا إىل جانــب الكتــاب والســنة ،عــى أن الشــورى يف جميــع
األمــور ،امتثــاالً لقولــه تعــاىل( :وشــاورهم يف األمــر) فشــؤون املســلمني خاضعــة للتشــاور بــن
رئيــس الدولــة اإلســامية ،واألمــة اإلســامية ،ألن الشــورى حــق للمســلمني ،وهــي متثــل جانبـاً
أساســياً يف قواعــد الحكم يف اإلســام  .
أقسام الشورى:
تنقسم الشورى إىل ثالث مجموعات:
من ناحية وضوح املسألة أو خفائهاّ ،
1.1مــا تجــب فيــه املشــاورة :وهو كل مــا يُـراد اتخــاذ قـرار فيــه تتعلــق بــه مصالــح األمــة،
ومل يتضــح وجــه الصــواب فيــه لــويل األمــر ،فهــذا تجــب املشــاورة فيــه ،حتــى يقــدم عــى
بصــرة مــن أمــره .وال يعــرض األمــة أو مصالحهــا للخطــر باإلقــدام عــى جهــل.
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2.2مــا تجــوز املشــاورة فيــه أو تســتحب :وهو كل مــا يُــراد اتخــاذ قــرار فيــه ،ووجــه
الصــواب واضــح لــويل األمــر ،فإنــه يجــوز لــويل األمــر املشــاورة فيــه – إذا مل يكــن مــن
األمــور التــي ال تحتمــل التأخــر – تش ـ ّوفاً ملزيــد مــن العلــم واالطــاع حــول املوضــوع؛
متشــياً مــع قــول القائــلَ « :رأْيُنــا صــواب يحتمــل الخطــأ ،ورأي غرينــا خطــأ يحتمــل
الصــواب» ،و«مــن جاءنــا بأحســن مــا قدرنــا عليــه أخذنــا بــه».
3.3مــا تحــرم املشــاورة فيه :وهــو مــا تبـنَّ فيــه حكــم الــرع بإيجــاب أو تحريــم أو إباحــة
فــا ميكــن املشــاورة فيــه ،لقضــاء اللــه ورســوله يف ذلــكَ { :و َمــا كَا َن لِ ُم ْؤ ِمــنٍ َوال ُم ْؤ ِم َن ـ ٍة
ـر ُة ِم ـ ْن أَ ْم ِر ِه ـ ْم} [األح ـزاب .]36 :وال
إذَا قَـ َ
ـى اللَّ ـ ُه َو َر ُســولُ ُه أَ ْم ـ ًرا أَن يَ ُكــو َن لَ ُه ـ ُم ال ِْخـ َ َ
()51
تكــون الشــورى فيــه إال يف كيفيــة التنفيــذ ،إذا كان هنــاك أكــر مــن طريقــة لتنفيــذه .
ومــن ناحيــة النظــر إىل طبيعــة الشــورى ووظيفتهــا :فــإن طلــب الشــورى إمنــا هــو
للمعاونــة واملســاعدة وليــس لإلل ـزام ،فــإن طالــب الشــورى يريــد ممــن يشــاورهم أن
يعينــوه ال أن يُلزمــوه برأيهــم ،وهــو الــذي يحــدد كيــف يفعــل ذلــك ،وعــى ذلــك فــإن
ويل األمــر هــو الــذي يحــدد كيــف يشــاور؟ أيكــون ذلــك فرديـاً؛ مبعنــى أن يستشــر كل
فــرد عــى حــدة ،أم جامعي ـاً مبعنــى أن يجمعهــم مع ـاً ويعــرض عليهــم مــا يريــد ،أم
يســتخدم هــذا حينـاً ،وذاك حينـاً آخــر ،وهــذا يف مســائل ،وذاك يف مســائل أخــرى؟ وهــل
لذلــك عــدد ثابــت ،أو يستشــر فــردا ً يف حالــة وأف ـرادا ً يف حــاالت أخــرى؟ وهــل يلــزم
لذلــك تكويــن مجلــس يُعــرف مبجلــس الشــورى أم ال؟ وهــل لهــذا املجلــس -إذا ُعمــل-
اجتامعــات دوريــة ،أم أنــه ينعقــد عنــد االســتدعاء؟ وإذا كانــت لــه اجتامعــات دوريــة؛
فكــم مــرة يجتمــع يف الســنة مث ـاً ،وأيــن ،ومتــى؟ والطريقــة التــي يتــم تبــادل الــرأي
فيهــا بــن املجتمعــن ،وإىل أي مــدى يؤثــر غيــاب بعــض أهــل الشــورى يف قرارهــم؟
وهــل لذلــك نصــاب محــدد؟ ونحــو ذلــك مــن األمــور ،إمنــا يحددهــا مــن يستشــر؛ ألنــه
الطالــب للمعاونــة واملســاعدة(.)52
صالحيات الخليفة :تنقسم إىل قسمني:
1.1أمــور يتوالهــا مبقتــى واليتــه وهــي داخلــة يف صالحياتــه ،فإنــه ينفذهــا ويقــوم بهــا
عــى الوجــه الــذي يــرى أنــه يحقــق مقاصــد الواليــة ،وال يجــب عليــه أن يستشــر يف
ذلــك إال إذا مل يــد ِر وجــه الصــواب مــن األمــور املشــكلة ومل يرتجــح لــه يشء فيهــا،
فأمــا تســيريه ألمــور الدولــة وإصــداره للتعليــات التــي تنظِّــم ذلــك ،وعمــل اللوائــح
وال ُّنظُــم التــي يضبــط بهــا أمــره ،واختيــاره ملعاونيــه ،وتوليتــه للــوالة عــى األقاليــم أو
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غريهــا ،وتحديــد صالحياتهــم ومحاســبتهم وعزلهــم إذا اقتــى األمــر ،ونحــو ذلــك مــن
األمــور التــي تدخــل يف صالحياتــه ،والتــي يشــار إليهــا يف الفكــر الســيايس الوضعــي
بأنهــا «الســلطة التنفيذيــة»؛ فإنــه يعمــل ذلــك انطالقـاً مــن صالحياتــه ،وال تجــب عليــه
االستشــارة يف ذلــك ،وإن كنــا نقــول :االستشــارة يف هــذه األمــور ومــا جــرى مجراهــا – إذا
مل يرتتــب عليهــا تعطيــل لألمــور – فيهــا خــر كبــر ،ولــن يعــدم املستشــر أن يســتفيد
خ ـرا ً إذا أحســن اختيــار مــن يستشــره.
 2.2أمــور ال ميلــك التــرف فيهــا مبقتــى واليتــه ،فهــذه ال ميلــك أن ميضيهــا إال مبوافقــة
أهلهــا عــى ذلــك ،ولذلــك أمثلــة :ففــي غــزوة بــدر الكــرى ملــا أراد الرســول  مالقــاة
املرشكــن ـ بعــد نجــاة قافلــة مكــة ـ استشــار مــن معــه يف القتــال ،فوافقــه عــى ذلــك
املهاجــرون ،لكــن الرســول  مل يكتـ ِ
ي أيهــا النــاس!» ،وهــو
ـف بذلــك وقــال« :أشــروا عـ َّ
يريــد بذلــك األنصــار ،وذلــك أن البيعــة التــي أخذهــا عليهــم يف مكــة مل تكــن تلزمهــم
بالقتــال خــارج املدينــة ،وإمنــا كانــت مقتــرة عــى أن مينعــوه وهــو يف ديارهــم مــا
مينعــون منــه أنفســهم ،ومل يُفــرض الجهــاد يف ذلــك الوقــت فرض ـاً عام ـاً ،فــكان خــروج
األنصــار إىل القتــال يف غــزوة بــدر خارجـاً عــن حــد البيعــة ،كــا مل يكــن هنــاك إلـزام مــن
رص الرســول  عــى معرفــة رأي األنصــار وموافقتهــم عــى ذلــك،
الــرع بذلــك؛ لذلــك أ َّ
فقــال لــه ســعد بــن معــاذ ـ  ـ ملــا فطــن أن رســول  يقصدهــم بقولــه« :أشــروا عيلَّ
أيهــا النــاس!» قــال« :لعلــك تخــى أن تكــون األنصــار تــرى حق ـاً عليهــا أن ال تنــرك
إال يف ديارهــم! وإين أقــول عــن األنصــار وأجيــب عنهــم؛ فاظعــن حيــث شــئت ،وصــل
حبــل مــن شــئت ،واقطــع حبــل مــن شــئت ،»..إىل أن قــال« :واللــه! لــن اســتعرضت بنــا
ـر رســول اللــه  بقــول ســعد ونشَّ ــطه ذلــك،
هــذا البحــر فخضتــه لخضنــاه معــك» ،فـ ُ َّ
ثــم قــال «:ســروا وأبــروا ،فــإن اللــه قــد وعــدين إحــدى الطائفتــن ،واللــه لــكأين اآلن
أنظــر إىل مصــارع القــوم» .ويف غــزوة حنــن ،عندمــا قســم الرســول  عــى املســلمني
غنامئهــم التــي أفاءهــا اللــه عليهــم؛ جــاء وفــد هــوازن مســلامً تائب ـاً وســألوه أن مي ـ ّن
عليهــم مبــا غنمــه املســلمون منهــم مــن الســبايا واألمــوال ،وملــا كانــت هــذه قســمة قــد
وقعــت ووصلــت أصحابهــا مبقتــى القســمة الرشعيــة ،ووضــع أصحابهــا يدهــم عليهــا
وصــارت ملــكاً لهــم بذلــك؛ مل يكــن لرســول اللــه  أن يأخــذ منهــم مــا اســتحقوه بحكــم
الــرع إال مبوافقتهــم؛ لذلــك عــرض عليهــم  ذلــك وندبهــم إليــه ،وبـنَّ لهــم أن مــن
طابــت نفســه بــرد ذلــك عليهــم فلــرده ،ومــن مل تطــب نفســه فــإن الرســول  يع ِّوضــه
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حجية الشورى

عــن ذلــك مــن أول مــا يفــيء اللــه عــى املســلمني ،فقــال رســول اللــه « :إن هــؤالء
القــوم جــاؤوا مســلمني ،وقــد كنــت اســتأنيت ســبيهم ،وقــد خريتهــم فلــم يعدلــوا باألبنــاء
ـبيل ذلــك،
والنســاء شــيئاً ،فمــن كان عنــده منهــن يشء فطابــت نفســه بــأن يــرده فسـ ُ
ومــن أحــب أن يستمســك بحقــه فلــرد عليهــم ولــه بــكل فريضــة ســت فرائــض مــن أول
مــا يفــيء اللــه علينــا .فقــال النــاس :قــد طيبنــا لرســول اللــه  .فقــال :إنــا ال نعــرف
مــن ريض منكــم ممــن مل يرض،فارجعــوا حتــى يرفــع إلينــا عرفاؤكــم أمركــم» ،فهنــا أيضـاً
شــاور رســول اللــه  أصحــاب الشــأن وعمــل عــى رأيهــم؛ ألنهــم هــم أملــك بذلــك.
نطاق الشورى:
ومن ناحية نطاق الشورى أو مجالها ،فإنها تنقسم إىل نوعني:
مســائل دينيــة ،ومســائل دنيويــة ،فاملســائل الدينيــة يُعمــل فيهــا مبقتــى الدليــل
الرشعــي ،وال التفــات ملــن خالــف ذلــك مــن كــرة أو قلــة« ،وإذا استشــارهم؛ فــإ ْن ب ـنَّ لــه
بعضهــم مــا يجــب اتباعــه مــن كتــاب اللــه أو سـ ّنة رســوله  أو إجــاع املســلمني؛ فعليــه
اتبــاع ذلــك ،وال طاعــة ألحــد يف خــاف ذلــك؛ وإن كان عظيـاً يف الديــن والدنيــا» .وإن كان
عــدد املخالفــن كب ـرا ً .وأمــا املســائل الدنيويــة التابعــة للمصالــح؛ فإنــه يشــاور فيهــا ويكــر
مــن االستشــارة ،ويعمــل مبــا يؤديــه إليــه اجتهــاده بعــد مشــاورة أهــل االختصــاص يف ذلــك.
ومــن ناحيــة تح ُّملــه مســؤولية قيــادة الدولــة والواجبــات امللقــاة عــى عاتقــه :فــإن مــن
حقــه أن يستشــر مــن يراهــم أهـاً لذلــك وال يُفــرض عليــه أحــد ،كــا أن مــن حقــه أن يأخــذ
بالــرأي الــذي يـراه محققـاً ملــا أُنيــط بــه مــن واجبــات ،وهــذا الحــق يقابلــه مــن وجــه آخــر
حــق أهــل الحــل والعقــد يف االحتســاب عليــه إذا أســاء يف هــذا الجانــب(.)53
الخاتمة :
تناولــت الدراســة حجيــة الشــورى ،حيــث إن الشــورى لهــا دور كبــر يف تنظيــم
املجتمــع اإلســامي فقــد عرضــت تعريــف الشــورى يف اللغــة واصطــاح الفقهــاء ،ثــم جــاء
الوقــوف عنــد حجيــة العمــل بالشــورى ،ورضورة تطبيقهــا عــى أرض الواقــع ،وعــدم اهاملهــا
مــا يفتــح البــاب أمــام شــهوات النفــس االمــارة بالســوء مــا يــؤدي إىل االســتبداد بالــرأي،
وخلصــت الدراســة إىل أهــم النتائــج والتوصيــات.
ويف الختــام آمــل أن أكــون وفقــت يف اختيــار هــذه الجزئيــة مــن موضــوع مبــدأ الشــورى،
واللــه ويل التوفيــق.
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أهم النتائج :
−الشورى تحد من النزعة االستبدادية يف الرأي.
−التوصل إىل الرأي الصواب أو ما هو أقرب للصواب دون جهد كبري
−تعصــم مــن الوقــوع يف األخطــاء الفادحــة التــي يصعــب تداركهــا وتعويــض الــرر بعــد
وقوعــه.
−تؤدي لالستفادة من خربات اآلخرين.
−توثق الثقة بني افراد املجتمع.
−الشورى قربة وطاعة لله عز وجل.
التوصيات :من أهم التوصيات:
−الشــورى مواضيعهــا متعــددة وجميعهــا تحتــاج إىل البحــث .مــن ذلــك مبــادئ الشــورى،
الشــورى وأنظمــة الحكــم.
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املصادر واملراجع:
(((لســان-العرب -محمــد بــن مكــرم بــن عــي أبــو الفضــل جــال الديــن ابــن منظــور  ،دار
صــادر – بــروت 1999م-ج436_/٤-
((( مختار الصحاح ،محمد بن ايب بكر بن عبدالقادر الرازي ص 796
(((لسان العرب  437 /4مصدر سابق.
((( املعجــم الوســيط ،املؤلــف مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة (إبراهيــم مصطفــى  -احمــد
الزيــات – حامــد عبدالقــادر ،) ......دار الدعــوة 2010م  1ص .102
(((الشورى ،احمد األمام ص.13
(((محمد أبو فارس :النظام السيايس يف اإلسالم ،ص 79مصدر سابق.
(((أحمــد محيــي الديــن العجــوز :مناهــج الرشيعــة اإلســامية  128 /2مكتبــة املعــارف -
بــروت 1401هـــ 1981م.
(((حســن بــن محمــد املهــدي .ذكــره املؤلــف يف مؤلفــه املوســوم بحقــوق اإلنســان يف الســنة
النبويــة ص 486الطبعــة األوىل 1425هـ.
(((انظــر مقدمــة (الشــورى يف اإلســام رؤيــة نيابيــة) للدكتــور صالــح بــن حميــد رئــس
مجلــس الشــورى الســعودي وإمــام وخطيــب املســجد الحــرام ص.1
(((1هــاين ســليامن الطعيــات :حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ،ض 225الطبعــة األوىل
ســنة 2001م -دار الــروق للنــر والتوزيــع  -بــروت.
( ((1عدنــان عــي رضــا النحوي :الشــورى ومامرســتها اإلميانيــة ،ص 24الطبعة الثالثــة 1408هـ
 1988م  -دار النحــوي للنــر والتوزيــع .الريــاض  -اململكة العربية الســعودية.(((1اإلمام ابن جرير الطربي ،تفسري الطربي ،ط الثانية ،النارش دار الحديث (.)192 /3
( ((1محمــد بــن أحمــد األنصــاري القرطبــي أبــو عبداللــه ،الجامــع ألحــكام القــرآن ،ط 1
1427هـــ 2006 -م ،دار الرســالة ()249 /4
(((1إبراهيــم بــن مــوىس بــن محمــد اللخمــي الشــهري بالشــاطبي ،املوافقــات ،دار ابــن عفــان
1417ه 1997م.)115 /4( ،
(((1املفصــل يف أحــكام املــرأة والبيــت املســلم ،د .عبــد الكريم زيــدان ،ط1993 ،1م ،مؤسســة
الرسالة)327 /4( ،
(((1أحمــد بــن الحســن بــن عــي أبوبكــر البيهقــي ،ســنن البيهقــي ،ط ،3دار الكتــب العلمية،
بريوت ()186 /10
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( ((1أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش ،تفســر ابــن كثــر ،ط ،1دار الكتــب
العلميــة ()192 /2
(((1ســيد قطــب إبراهيــم حســن ،يف ظــال القـران ،ط 1978 ،7م ،،دار الــروق للنــر/1( ،
.)501
(((1عبد القادر عقوده ،اإلسالم وأوضاعنا السياسية ،مؤسسة الرسالة 1981م ،ص .91
(((2ابــن تيميــة :أحمدبــن عبدالحليــم بــن تقــي الديــن ابــن تيميــة ،السياســة الرشعيــة يف
اصــاح الرعيــة ،ط1429 ،1هــــ النــارش مجمــع الفقــه اإلســامي ،جــدة ص .157
(((2محمــد فتحــي عثــان ،مــن أصــول الفكــر الســيايس اإلســامي ،ط1984 ،2م،املكتبــة
الوقفيــة ،ص.156
(((2املوافقات ( )115 /4للشاطبي( .مرجع سابق)
(((2فتحي الدريني ،خصائص الترشيع اإلسالمي ،صـ.477
(((2محمــد وقيــع اللــه ،الشــورى ومعــاودة اخـراج األمــة ،وقفيــة الشــيخ عــي بــن عبداللــه
آل ثــاين للمعلومــات والدراســات 2007م ،ص .87
(((2محمــود شــلتوت،من توجيهــات اإلســام ،النــارش :دار العــامل العــريب 2018م ص (/522
)523
(((2توفيق الشاوي ،فقه الشورى واالستشارة ،ط  ،2مطابع دار الوفاء 1992م ،ص52
(((2الشورى ومعاودة اخراج األمة ص( .99مرجع سابق)
(((2راحيــل محمــد غرايبــة ،الحقــوق والحريــات يف الرشيعــة اإلســامية ،ط ،1املعهــد العاملــي
للفكــر اإلســامي ،مكتبــة األردن ،صـ.328
(((2محمــد ســليم العــوا ،النظــام الســيايس للدولــة اإلســامية ،ط ،2مكتبــة الــروق 2006م،
ص.211
( ((3الشورى ومعاودة إخراج األمة ص (.102مرجع سابق)
(((3املصدر بنفسه ص .102
(((3املصدر نفسه ص .102
(((3محمد الغزايل ،اإلسالم واالستبداد السيايس ،ط ،1النارش :نهضة مرص 1961م ،ص .137
( ((3عمر الجوهري ،أصول االدارة والتنظيم ،ط1985 1م النارش :دار االشعا
(((3د .سامي الصالحات ،الشورى ،ط2008 1م ،مكتبة الفالح ،ص .138
(((3يف ظالل القرآن ( )502 \1سيد قطب( .مرجع سابق)
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(((3سامي الصالحات ،الشورى ،ص ( .138مرجع سابق)
(((3املصدر نفسه ص .139
(((3الشورى ،سامي الصالحات ،ص ( .139مرجع سابق)
(((4املصدر نفسه ص .140
( ((4الشورى ومعاودة إخراج األمة ص ( .108مرجع سابق)
(((4عبدالحميــد متــويل ،مبــادئ نظــام الحكــم يف اإلســام ،ط2008 1م ،النــارش :منشــأة
املعــارف ،ص.672
(((4ابن تيمية ،السياسة الرشعية ص ( 185مرجع سابق).،
(((4شــهاب الديــن محمــود بــن عبداللــه الحســيني األلــويس ،روح املعــاين،ط1415 1ه ،دار
الكتــب العلميــة  -بــروت 25/46
( ((4أبوبكــر محمــد بــن الطيــب الباقــاين ،كشــف األرسار ،ط ،1النــارش :دار ابــن الجــوزي،
.3/929
( ((4محمــد بــن عبداللــه العــريب املالــي ،أحــكام القــرآن ،ط1424 ،3هـــ ،دار الكتــب العلمية
– بــروت.4/1655 ،
(((4عبداللــه بــن عمــر بــن محمــد بــن عــي الش ـرازي ،منهــاج الوصــول يف علــم األصــول،
ط1439 ،1ه ،املكتبــة الوقفيــة،ص .62-61
(((4أبــو العــا محمــد عبدالرحمــن بــن عبدالرحيــم املباركفــوري ،تحفــة األحــوذي بــرح
جامــع الرتمــذي ،دار الكتــب العلميــة -،بــروت2010م.”9/192 ،
(((4ابــن حجــر أبــو الفضــل العســقالين ،فتــح البــاري ،دار املعرفــة – بــروت ،ط1372 ،1ه،
.”17/103
(((5مســلم بــن الحجــاج النيســابوري ،صحيــح مســلمـ ،دار طيبــة ،ط1427 ،1ه،
12-/141عبدالرحمــن بــن محمــد بــن ابــن خلــدون ،تاريــخ ابــن خلــدون ،دار الفكــر،
ط1408 ،2ه.”2/786 ،
(((5موسوعة الرد عىل املذاهب الفكرية املعارصة (.)41 /65
(((5موسوعة الرد عىل املذاهب الفكرية املعارصة (.)42 /65
(((5موسوعة الرد عىل املذاهب الفكرية املعارصة (.)45 – 44/65
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في الفقه اإلسالمي
د.خالد فايت حسب اهلل عبد اهلل

كلية القانون  -كلية اإلمام الهادي

مستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إىل بيــان أثــر إقــرار املريــض مــرض املــوت عــى
الترصفــات التــي تصــدر منــه يف مرضــه الــذي ميــوت فيــه ،والــذي يعضــده التقريــر
الطبــي بتســبيب وتشــخيص ســبب الوفــاة ،ومــا مــدى حجيــة إقـراره وترصفاتــه التــي
تصــدر منــه ،وذلــك وفــق مرجعيــة فقهيــة وطبيــة ،حيــث إن اإلقـرار يعتــر من وســائل
اإلثبــات بــل أقواهــا مــن حيــث الحجيــة ،كــا أنــه حجــة عــى مــن صــدر منــه .تــم
اســتخدام املنهــج االســتقرايئ ،وتوصلــت البحــث إىل نتائــج وتوصيــات ،ومــن النتائــج
إن إقـرار املريــض يف مــرض موتــه وإن كان يؤخــذ بحــذر إال أنــه يعتــر إقـرارا ً صحيحـاً
مــا مل تشــوبه شــائبة تهمــة تــر بالورثــة أو الدائنــن ،أو يتجــاوز ترصفــه الثلــث ،ومــن
التوصيــات يجــب االعتــاد عــى التقريــر الطبــي لبيــان ســبب املــرض و املــوت.
Abstract:
The purpose of this research is to show the effect
of the patient’s acknowledgment of death disease on
the actions issued by him in his illness in which he dies,
which is supported by the medical report by the cause
and diagnosis of the cause of death, and the extent
of the authenticity of his acknowledgment and his
actions, according to the jurisprudence and medical
reference, Means of proof, but the strongest in terms
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of authentic, as he is an argument to those who issued it.
The study has reached conclusions and recommendations,
the results of which the patient’s admission in his death
disease, although taken cautiously, is considered valid
unless it is tainted by a charge proving the damage to the
heirs or creditors, or his behavior exceeds one-third, and
recommendations You must rely on the medical report to
indicate the cause of the disease
املقدمة:
إن موضــوع إق ـرار املريــض مــرض املــوت مــن املواضيــع التــي أثــرى بهــا الفقــه
اإلســامي مباحــث الدراســات الخاصــة باملوضــوع؛ فهــو موضــوع قديــم متجــدد إال أنــه أصبــح
لــه نصيــب مــن الفتــاوى واملحاكــم والحقــل الطبــي ،مــا اســتدعى للبحــث عــن أحكامــه يف
كتــب الفقــه اإلســامي ،وفيــا مــا تركــه الفقهــاء مــن ثــروة فقهيــه ثــره تــري املوضــوع مــن
حيــث دراســته مــن زوايــا عــدة.
مفهوم اإلقرار يف اللغة:
كل مولــود يولــد عــى اإلقــرار باللــه وهــو امليثــاق الــذي أخــذه اللــه عليهــم
حــن أخرجهــم مــن ظهــر آدم  -عليــه الســام -لقولــه تعــاىلَ { :و إِ ْذ أَ َخـ َذ َربُّـ َـك ِمـ ْن بَ ِنــي
ـت ِب َربِّ ُكـ ْم قالُــوا بَــى شَ ـ ِه ْدنا}
آ َد َم ِمـ ْن ظُ ُهو ِر ِهـ ْم ُذ ِّريَّتَ ُهـ ْم َوأَشْ ـ َه َد ُه ْم َعــى أَنْف ُِسـ ِه ْم أَل َْسـ ُ
( ،)1فالنــاس جميعــاً وإن اختلفــوا يف أديانهــم ونحلهــم عاملــون بــأن اللــه عــز وجــل
خالقهــم ومقريــن بذلــك.
جــاء تعريــف اإلق ـرار يف اللغــة عــى أنــه يعنــي حالــة الثبــوت والســكون ،لقولــه
تعــاىل{ :اللَّ ـ ُه الَّـ ِـذي َج َعـ َـل لَ ُك ـ ُم ْالَ ْر َض قَ ـرارا}( ،)2فيقــال أقــره عــى كــذا ،إذا أثبتــه عليــه(،)3
فاإلقـرار بالــيء تقريــره وإثباتــه ،وإخبــار املــرء بحــق آلخــر عليــه( ،)4وضــده إنــكاره( ،)5تقــول:
أقــر بالحــق :اعــرف بــه( ،)6وتقريــر اإلنســان بالــيء ،حملــه عــى اإلق ـرار بــه( ،)7ويســتعمل
اإلق ـرار يف اإلذعــان ،واالع ـراف بالحــق الثابــت(.)8
هنــاك فــرق بــن اإلقــرار واالعــراف :فاإلقــرار :هــو التكلــم بالحــق الــازم عــى
النفــس ،مــع توطــن النفــس عــى االنقيــاد واإلذعــان ،لقولــه تعــاىلَ { :وإِ ْذ أَ َخذْنــا ِميثاقَ ُك ـ ْم
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ال ت َْس ـ ِفكُو َن ِدما َءكُ ـ ْم َوال تُ ْخ ِر ُجــو َن أَنْف َُس ـ ُك ْم ِم ـ ْن ِديا ِركُ ـ ْم ث ُ ـ َّم أَقْ َر ْرت ُ ـ ْم َوأَنْتُ ـ ْم ت َشْ ـ َه ُدونَ}(،)9
واالعــراف :هــو التكلــم بذلــك وإن مل يكــن معــه توطــن ،كــا أن االعــراف هــو مــا كان
باللســان ،واالقـرار قــد يكــون بــه ،وبغــره ،بــل بالقرائــن ،كــا يف حــق األخــرس ،وينطبــق عــى
الوجهــن تســمية الشــهادة بالتوحيــد :إق ـرارا ً ،ال اعرتاف ـاً(.)10
ومــن الفــروق بــن اإلق ـرار واالع ـراف أيض ـاً :أن اإلق ـرار حاصلــة إخبــار عــن يشء
مــاض وهــو يف الرشيعــة جهــة ملزمــة للحكــم ،والدليــل عــى أنــه جهــة ملزمــة قولــه تعاىل{:يا
أَيُّ َهــا ال َِّذي ـ َن آ َم ُنــوا إِذا تَدايَ ْنتُ ـ ْم ِب َديْــنٍ إِىل أَ َجــلٍ ُم َس ـ ًّمى فَاكْتُ ُبــوه}،إىل قولــه { َولْ ُي ْملِــلِ الَّـ ِـذي
َعلَ ْي ـ ِه الْ َحـ ُّـق َولْ َيتَّــقِ اللَّ ـ َه َربَّــه}( ،)11فأمــر باإلصغــاء إىل قــول مــن عليــه الحــق يف االســتيثاق
واإلشــهاد ليثبــت عليــه ذلــك ،فلــوال أنــه جهــة ملزمــة مل يكــن إلثباتــه فائــدة ،وقــال بعضهــم:
االع ـراف مثــل اإلق ـرار إال أنــه يقتــي تعريــف صاحبــه الغــر أنــه قــد التزمــت مــا اعــرف
بــه؛ فأصلــه مــن املعرفــة ،أمــا أصــل اإلقـرار فمــن التقريــر ،وهــو تحصيــل مــال مل يــرح بــه
القــول ،فيجــوز أن يقــر بالــيء وهــو ال يعــرف أنــه أقــر بــه ،ويجــوز أن يقــر بالباطــل الــذي
ال أصــل لــه ،وال يقــال لذلــك اعــرف ،إمنــا االع ـراف هــو اإلق ـرار الــذي صحبتــه املعرفــة مبــا
أقــر بــه مــع االلتـزام لــه ونقيــض االعـراف الجحــد ونقيــض اإلقـرار اإلنــكار(.)12
ولهــذا يقــال الشــكر اعـراف بالنعمــة ،وال يقــال إقـرار بهــا؛ ألنــه ال يجــوز أن يكــون
شــاكرا ً إال إذا قارنــت املعرفــة موقــع املشــكور باملشــكور لــه يف أكــر الحــال ،فــكل اع ـراف
إق ـرار ،وليــس كل إق ـرار اعرتاف ـاً ،ولهــذا اختــار الفقــه اإلســامي يف مســائل اإلثبــات لفــظ
اإلق ـرار ألنــه يلــزم ثبــوت الحــق عــى املقــر ،ويوجــب حكــم صدقــه عــى قائلــه.
مفهوم اإلقرار يف االصطالح الفقهي:
يعتــر اإلق ـرار ســيد األدلــة ؛ ولذلــك وجــد حظــه مــن التعريــف عنــد الفقهــاء ،ملــا
لــه مــن أثــر يف جانــب اإلثبــات املــدين والجنــايئ ،عــى أن تعاريــف الفقهــاء لإلقـرار تتوافــق
يف بيــان مفهومــه ومــن تلــك التعريفــات.
عــرف الحنفيــة اإلقـرار :فقالــوا« :هــو إخبــار عــن ثبــوت حــق الغــر عــى نفســه»(،)13
وقــال املالكيــة« :اإلقـرار خــر يوجــب حكــم صدقــه عــى قائلــه فقــط بلفظــه أو بلفــظ نائبــه،
أو هــو إخبــار عــن أمــر يتعلــق بــه حــق الغــر»( ،)14وعرفــه الشــافعية فقالــوا« :اإلقـرار إخبــار
عــن حــق ثابــت عــى املخــر»( ،)15وعرفــه الحنابلــة فقالــوا« :اإلقـرار إظهــار املكلــف الراشــد

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الثاين  -دورية  -ذو القعدة 1442هـ  -يونيو 2021م

91

أثر اإلقرار على تصرفات مريض مرض الموت في الفقه اإلسالمي

املختــار مــا عليــه لفظ ـاً أو كتابــة ،أو شــارة ،أو عــى موكلــه ،أو مورثــه مبــا ميكــن صدقــه
فيــه»(.)16
عــرف اإلق ـرار« :بأنــه االع ـراف باملدعــى بــه ،وهــو أقــوى األدلــة إلثبــات دعــوى
املدعــى عليــه ولهــذا :يقولــون إنــه ســيد األدلــة ويســمى بالشــهادة عــى النفــس»( ،)17وعرفتــه
مجلــة األحــكام «بأنــه إخبــار اإلنســان عــن حــق عليــه آلخــر ،فيقــال لذلــك مقــر ،ولهــذا مقــر
لــه ،وللحــق مقــر بــه»( ،)18وبالتــايل فهنالــك توافــق بــن مفهــوم اإلقـرار يف اللغــة واالصطــاح
الفقهــي؛ فهــو االعـراف الــذي ينــايف اإلنــكار ،واإلكـراه مــن قبــل املكلــف بحــق عليــه ســواء
كان ذلــك يف مجلــس القضــاء أو غــره.
مفهوم مرض املوت:
مفهوم مرض املوت يف اللغة:
جــاء تعريــف املــرض يف اللغــة عــى أنــه :الســقم ،وهــو نقيــض الصحــة ،ويكــون
املــرض والســقم يف البــدن والديــن جميع ـاً ،كــا يقــال الصحــة يف البــدن والديــن جميع ـاً،
واملــرض يف القلــب يطلــق عــى كل مــا خــرج باإلنســان عــن الصحــة ،وأصــل املــرض النقصــان،
يقــال :بــدن مريــض ،أي ناقــص القــوة ،ويقــال :قلــب مريــض أي ناقــص الديــن ،واملــرض يف
القلــب ،فتــوره عــن الحــق ،ويف األبــدان فتــور يف األعضــاء( .)19إن املــرض بصفــة عامــة فســاد
يف امل ـزاج وســوء بالصحــة بعــد اعتاللهــا( ،)20ومــن أمثلــة املريــض مــرض املــوت عنــد علــاء
اللغــة :الــذي يصــر صاحــب فـراش ويــزداد كل يــوم مرضــه ،أو كان غالــب حالــه الهــاك رجـاً
كان أو امــرأة ،كمريــض عجــز عــن إقامــة مصالحــه خــارج البيــت أي عــن الذهــاب إىل حوائجه
خــارج البيــت ،مــا مل ميتــد مرضــه وهــو عــى حــال واحــد ومتــى عليــه ســنة فهنــا يكــون يف
حكــم الصحيــح ،أمــا إذا اشــتد مرضــه ،وتغــر حالــه وتــوىف قبــل مــي ســنة فيعــد مرضــه
اعتبــارا ً مــن وقــت التغــر إىل الوفــاة مــرض املــوت( .)21ويلحــق مبــرض املــوت الشــخص الــذي
بــارز رجـاً يف املحاربــة أي خــرج مــن صــف القتــال ألجــل القتــال ،أو قــدم ليقتــل لقصــاص ،أو
رجــم ،أو قدمــه ظــامل ليقتلــه ،أو أخــذه الســبع بغتــة ،أو انكــرت الســفينة وبقــي عــى لــوح،
أو املــرأة عنــد وجــع الــوالدة فهــي مبنزلــة املريــض مــرض املــوت يف الوصيــة أو اإلق ـرار(،)22
فهــؤالء وأمثالهــم وإن كانــوا أصحــاء ولكنهــم إذا ترصفــوا أثنــاء هــذه الحالــة الخطــرة ،ثــم
اتصــل بهــا املــوت تعتــر ترصفاتهــم كترصفــات املريــض مــرض املــوت الــذي يعنــي حالــة
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الســكون أو حالــة عــدم الوجــود لعــدم مقدرتــه عــى مبــارشة أعاملــه ،يقــول تعاىلَ {:والَّـ ِـذي
ْشنــا ِبـ ِه بَلْـ َد ًة َميْتــا}(.)23
نَـ َّز َل ِمـ َن َّ
الســا ِء َمــا ًء ِب َقـ َد ٍر فَأَن َ ْ
مفهوم مرض املوت يف اصطالح الفقهاء:
لقــد عــرف الحنفيــة مــرض املــوت« :مــرض املــوت هــو املــرض الــذي يعجــز فيــه
اإلنســان عــن متابعــة أعاملــه املعتــادة ويغلــب فيــه الهــاك وميــوت عــى تلــك الحــال قبــل
مــرور ســنة ،فــإن امتــد مرضــه ســنة فأكــر وهــو يف حالــة واحــدة دون ازديــاد تكــون ترصفاتــه
كترصفــات الصحيــح ،ويعتــر يف حكــم مــرض املــوت ،الحــاالت التــي تحيــط باإلنســان فيهــا
()24
خطــر املــوت ويغلــب يف أمثالهــا الهــاك ولــو مل يكــن مريضـاً.
أمــا املالكيــة فقــد نصــوا عــى أن مــرض املــوت هــو مــا ال يتعجــب مــن صــدور
املــوت عنــه ولــو مل يكــن غالبـاً( ،)25كــا عرفــه الشــافعية فقالــوا« :مــرض املــوت هــو املــرض
الــذي يخــاف منــه املــوت ال نــادرا ً ،وإن مل يكــن غالبـاً» ،وهــو كل مــا اتصــل بــه املــوت(.)26
عرفــه الحنابلــة أيضــاً مــرض املــوت فقالــوا« :هــو مــا يكــر حصــول املــوت
منــه واتصــل املــوت بــه ،أي هــو املــرض املخــوف الــذي يتصــل باملــوت ولــو مل يكــن املــوت
بســببه( ،)27أمــا األمـراض املزمنــة ،أو املمتــدة فــا تعتــر مــن مــرض املــوت ،إال إذا تغــر حــال
املريــض واشــتد ،وخيــف منــه الهــاك؛ فيكــون حــال التغــر هــو مــرض املــوت أن اتصــل
باملــوت(.)28
كذلــك جــاء تعريــف مــرض املــوت يف مجلــة األحــكام املــادة )1595( :فنصــت عــى
أن« :مــرض املــوت هــو املــرض الــذي يعجــز املريــض فيــه عــن رؤيــة مصالحــه الخارجــة عــن
داره أن كان مــن الذكــور ويعجــز عــن رؤيــة املصالــح الداخلــة يف داره أن كان مــن اإلنــاث،
والــذي يكــون فيــه خــوف املــوت يف األكــر وميــوت ،وهــو عــى ذلــك الحــال قبــل مــرور ســنة
ســواء كان مالزمـاً للفـراش أو مل يكــن ،وإذا امتــد مرضــه وكان دامئـاً عــى حــال واحــد ومــى
عليــه ســنة يكــون يف حكــم الصحيــح ،وتكــون ترصفاتــه كترصفــات الصحيــح ،مــا مل ميتــد
مرضــه ويغــر حالــه ،أمــا إذا اشــتد مرضــه ،وتغــر حالــه وتــوىف قبــل مــي ســنة فيعــد مرضــه
()29
اعتبــارا ً مــن وقــت التغــر إىل الوفــاة مــرض املــوت».
إن املــرض عبــارة عــن نقــص يعــري األبــدان والقلــوب ،مــا يحــدث علــة عــى
ســامة الجســد والنفــس ،فاملــرض حالــة خارجــة عــن الطبيعــة تصيــب أعضــاء الجســم بأرضار
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متفرقــة ،فتوقــف الوظائــف الجســمية عــن العمــل كليـاً ،أو جزئيـاً ،أو مؤقتـاً ،أو لفــرة طويلة،
مــا يجعــل اإلنســان غــر قــادر عــى إنجــاز أعاملــه بالطريقــة املثــى أو الطبيعيــة ،وتتنــوع
األمـراض إىل أمـراض جســدية ونفســية وعقليــة ،فمنهــا مــا هــو ورايث وغــر ورايث.
قــال األطبــاء :املــرض إمــا مفــرد أو مركــب ألنــه إمــا أن يكــون تحققــه باجتــاع
أم ـراض حتــى يحصــل مــن املجمــوع هيئــة واحــدة ويكــون مرض ـاً واحــدا ً وال يصــدق عــى
يشء مــن أجزائــه أنــه ذلــك املــرض ،أو ال يكــون كذلــك ،واألول هــو املــرض املركــب ،والثــاين
املــرض املفــرد( ،)30ومــرض املــوت :العلــة املقعــدة املتصلــة باملــوت( .)31أمــا مــرض املــوت فهــو
العلــة التــي يقــرر األطبــاء إنهــا علــة مميتــة( ،)32وعــى هــذا فــإن املريــض هــو الــذي اعتلــت
صحتــه باملــرض ،ســواء كان املــرض يف جــزء مــن بدنــه أو يف جميــع بدنــه واملــرض قــد يعقبــه
شــفاء ،ولكــن املقصــود مبــرض املــوت هنــا املــرض الــذي أدى إىل وفاتــه وانتهــى مبوتــه وهــو
مــا اصطلــح عــى تعريفــه مبــرض املــوت.
بنا ًء عىل ما سبق من تعاريف مرض املوت نجدها تتوافق يف اآليت:
1.1املــرض الــذي يعجــز بــه الرجــل عــن إقامــة مصالحــه خــارج البيــت ،وتعجــز بــه
املــرأة عــن مصالحهــا داخــل البيــت ،ويغلــب منــه املــوت.
 2.2املــرض الــذي الزم املريــض حتــى أرشف عــى املــوت ،وكان ســبباً للمــوت غالب ـاً
بحيــث ال يطــول أكــر مــن ســنة ،عــى أن تكــون مرجعيــة مــرض املــوت لألطبــاء.
 3.3املرض الذي يغلب عىل الهالك عادة ويزداد حاالً ،فحاالً إىل أن يكون آخره املوت.
4.4الحــاالت التــي تحيــط باإلنســان فيهــا خطــر املــوت ويغلــب يف أمثالهــا الهــاك ولــو مل
يكــن مريضـاً ،كاملبــارز ،واملقتــص منــه ،وحالــة الرجــم ،ومــن أخــذه الســبع بغتة...إلــخ.
بنــا ًء عــى ذلــك فــإن مــرض املــوت يقصــد بــه املــرض الــذي مــات عليــه املقــر ،أو
صــدر أثنــاء ترصفــات مــن املريــض ،ســواء كان هــذا اإلقــرار أو التــرف يــر أو مل يــر
بورثتــه أو الدائنــن ،مــا يتطلــب تكييــف هــذا اإلق ـرار فقهي ـاً ووقــف مقاصــد الرشيعــة،
فينظــر لتلــك الترصفــات أال يشــوبها تهمــة الحــاق الــرر بجهــة مــا.
دليل مشروعية اإلقرار وشروطه
دليل مشروعية اإلقرار
يستمد اإلقرار حجته من القرآن الكريم والسنة النبوية واإلجامع.
أوالً :دليــل مرشوعيــة اإلق ـرار مــن القــرآن الكريــم :يقــول تعــاىل{ :يــا أَيُّ َهــا ال َِّذي ـ َن آ َم ُنــوا
كُونُــوا قَ َّوا ِمـ َن بِالْ ِق ْسـ ِ
ـط شُ ـ َهدا َء لِلَّـ ِه َولَـ ْو َعــى أَنْف ُِسـ ُك ْم}( .)33والشــهادة عــى النفــس
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ـاق ال َّن ِب ِّي ـ َن ...قـ َ
إق ـرار ،ويقــول تعــاىلَ { :وإِ ْذ أَ َخ ـ َذ اللَّ ـ ُه ِميثـ َ
ـال أَأَقْ َر ْرت ُـ ْم َوأَ َخ ْذتُـ ْم َعــى
()34
صي قالُــوا أَقْ َر ْرنــا قـ َ
ـال فَاشْ ـ َه ُدوا َوأَنَــا َم َع ُك ـ ْم ِم ـ َن الشَّ ــا ِه ِدي َن} .
ذلِ ُك ـ ْم إِ ْ ِ
ثانيـاً :دليــل مرشوعيــة اإلقـرار مــن الســنة النبوي:جــاء يف حديــث العســيف « ...يــا رســول
اللــه ،إن ابنــي كان عســيفاً عــى هــذا وإنــه زىن بامرأتــه فأخــرت أن عــى ابنــي
الرجــم فافتديــت منــه مبائــة شــاة وخــادم ،فلــا ســألت أهــل العلــم أخــروين أن عــى
ابنــي جلــد مائــة وتغريــب عــام ،وأن عــى امــرأة هــذا الرجــم ،فقــال رســول اللــه :
«والــذي نفــس محمــد بيــده ألقضــن بينكــا بكتــاب اللــه :أمــا املائــة شــاة والخــادم
فهــا مــردودان عليــك ،وعــى ابنــك جلــد مائــة وتغريــب عــام ،واغــد يــا أنيــس عــى
امــرأة هــذا فــإن اعرتفــت فارجمهــا « فغــدا عليهــا فســألها فاعرتفــت فرجمهــا»( .)35ومــا
جــاء يف رجــم ماعــز بــن مالــك االســلمي( ،)36والغامديــة( ،)37بنــا ًء عــى إقرارهــا(.)38
ثالثاً :دليل مرشوعية اإلقرار من اإلجامع:
لقــد أجمــع الفقهــاء عــى حجيــة اإلقـرار دون خــاف بينهــم؛ فالحكــم باإلقـرار يلــزم
قبولــه بــا خــاف( ،)39واإلق ـرار حجــه قــارصه ال تتعــدى املقــر فيصبــح املقــر ملزم ـاً بإق ـراره،
إال إذا كان هنــاك بينــة تدحــض أو تؤثــر عــى إق ـراره ،أو أن يختــل رشط مــن رشوط اإلق ـرار
الصحيــح ،فمثــا لــو ادعــى مــدع عــى آخريــن دينـاً فاقــر بــه البعــض ،وانكــره البعــض اآلخــر
فــإن اإلقـرار يلــزم مــن أقــر بــه ،إال أن يثبتــه بالبينــة عليهــم فــإن أثبتــه فإنــه يلــزم الجميــع(.)40
شروط اإلقرار:
لــي يكــون اإلقـرار صحيحـاً هنــاك رشوط يتعلــق بعضهــا باملقــر وبعضهــا باملقــر لــه
وأخــرى باملقــر بــه وبالصيغــة وهــي كاآليت:
أو ًال :شروط املقر:
1.1أ ن يكــون عاق ـاً بالغ ـاً ،ولذلــك ال يصــح إق ـرار الصغــر واملجنــون
واملعتــوه ،واختلــف يف إق ـرار الســكران ،وال يصــح إق ـرار أوليائهــم
وأوصيائهــم ،إال أن الصغــر املميــز املــأذون لــه يأخــذ حكــم البالــغ
يف الخصومــات التــي تصــح مأذونيتــه فيهــا ،كــا أنــه ال يشــرط أن
يكــون املقــر لــه عاق ـاً فلــو أقــر أحــد للصغــر الغــر مميــز يصــح
()41
ويلزمــه إعطــاء ذلــك املــال.
2.2أن يكــون اإلقــرار صــادرا ً برضــا املقــر فــا يصــح اإلقــرار الواقــع
()42
بالجــر واإلكــراه.
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3.3أال يكون املقر مجبورا ً عىل اإلقرار.
 4.4أال يكــذب ظاهــر الحــال اإلقــرار ،أو تنفيــه العــادة ،فلــو أقــر
الصغــر الــذي مل يحتمــل جســمه البلــوغ بقولــه :بلغــت ال يصــح
إقــراره وال يعتــر.
()44
5.5أن يكون املقر معلوماً .
ثانياً :شروط املقر له:
املقر له هو من يثبت له الحق املقر به ويشرتط فيه ما يأيت:
1.1أن ال يكــون املقــر لــه مجهــوالً جهالــة فاحشــة ،أمــا الجهالــة اليســرة ال متنــع مــن
صحــة اإلقـرار ،فمثـاً لــو اقــر أحــد بــأن هــذا املــال لرجــل مشـرا ً إىل مــال معــن
يف يــده ،أو أقــر قائـاً إن هــذا املــال هــو ألحــد مــن أهــل البلــدة الفالنيــة ،ومل يكن
أهــايل تلــك البلــدة محدوديــن فــا يصــح إقـراره ،أمــا لــو قــال :إن هــذا املــال هــو
ألحــد هذيــن الرجلــن ،أو ألحــد مــن أهــايل املحلــة الفالنيــة ،وكان أهــايل تلــك
املحلــة قومـاً محصوريــن فيصــح إقـراره ،وعــى تقديــر أنــه أقــر عــى هــذا الوجــه
املــروح وقــال :إن هــذا املــال ألحــد هذيــن الرجلــن ،فلهــا إذا اتفقــا أن يأخــذا
ذلــك املــال ،وميلكانــه بعــد األخــذ باالشـراك.
()45
2.2أن يكون املقر له أهالً الستحقاق املقر به رشعاً.
ثالثاً :شروط املقر به:
1.1أن يكون معلوما ليس مجهوالً.
 2.2أن يكون متقوماً.
نماذج من إقرار وتصرف املريض مرض املوت:
إقرار املريض مرض املوت بدين أو عني لغري وارث:
إن ترصفــات املريــض مــرض املــوت ال تخــرج عــن ترصفــات خاصــة باملعاوضــات
أو إخبــار بــه ،وكل ذلــك مربــوط بــرط صحــة اإلقـرار ومــن ذلــك أال يكــون املقــر متهـاً يف
إق ـراره ،فلــو كان كذلــك مل يصــح إق ـراره ،ألن إق ـرار املريــض يف مــرض املــوت أمــا أن يكــون
إق ـرارا ً بتــرف مثــل االع ـراف بحــق عليــه (بديــن) أو عــن ،أو إق ـراره باســتيفاء الحــق أو
اإلب ـراء وقــد يكــون إق ـراره بذلــك لــوارث أو لألجنبــي.
كــا يحتــاج املريــض مــرض املــوت يف مرضــه إىل حاجــات يف حياتــه ،فــإذا تــرف
وهــو عــى هــذه الحالــة ،أي تــرف لنفســه ،أو ملــن يعــول ،أو عــى مــن يلزمــه رشعــاً
اإلنفــاق عليــه ،فــإن ترصفــه صحيــح وال يعــرض عليــه أحــد مــن قبــل الورثــة أو الدائنــن.
()43
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اختلــف الفقهــاء يف املقصــود بالــوارث هــل هــو الــوارث عنــد مــوت املريــض مــرض
املــوت؟ أم الــوارث عنــد إق ـراره؟ جــاء يف مجلــة األحــكام املــادة ( ،)1599امل ـراد بالــوارث يف
هــذا املبحــث« :هــو الــذي كان وارث ـاً للمريــض وقــت وفاتــه ،أمــا الوراثــة الحادثــة بســبب
حاصــل يف وقــت وفــاة املقــر ومل تكــن قت ـاً؛ فــا تكــون مانعــة لصحــة اإلق ـرار ،فعليــه إذا
أقــر أحــد يف مــرض موتــه مبــال المــرأة أجنبيــة ثــم تزوجهــا ومــات يكــون إقـراره نافــذا ً ،وأمــا
اإلقـرار ملــن كانــت ورثتــه قدميــة ،ومل تكــن حاصلــة بســبب حــادث كهــذا فــا يكــون إقـراره
نافــذا ً ،مث ـاً لــو أقــر مــن لــه ابــن ألخيــه مــن أبويــن مبــال ثــم مــات بعــد مــوت أخيــه ال
()46
يكــون إق ـراره نافــذا ً ،الن أخــاه يرثــه مــن حيــث كونــه أخ ـاً لــه.
أما أقوال الفقهاء يف الوراث فقد جاءت كاآليت:
القــول األول :يــرى جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة واملالكيــة والشــافعية والحنابلــة ،املقصــود
بالــوارث هــو الــوارث املوجــود عنــد مــوت املريــض مــرض املــوت ال عنــد إقـراره ،وعلــة
()47
ذلــك أن اعتبــار كل ترصفــات املريــض تعتــر بحــال املــوت ال عنــد اإلقـرار.
القــول الثــاين :روايــة أخــرى للشــافعية والحنابلــة وبعــض العلــاء ،املقصــود بالــوارث هنــا
الــوارث الــذي قــام بــه ســبب مــن أســباب اإلرث وقــت اإلقــرار ال عنــد املــوت،
وحجتهــم فيــا ذهبــوا إليــه أن اق ـران التهمــة باإلق ـرار ال مبــا يحــدث عنــد املــوت،
فــإذا انتفــى أحــد األمريــن نفــذ اإلق ـرار غــر موقــوف عــى إجــازة الورثــة؛ فــإذا أقــر
املريــض لــوارث فصــار عنــد املــوت غــر وارث ،مل يصــح إق ـراره لــه ،ألنــه متهــم فيــه
ولــو أقــر لغــر وارث فصــار عنــد املــوت وارثـاً صــح إقـراره ،ألن اإلقـرار ملــزم بنفســه
وهــو غــر متهــم فيــه ،مثــال إذا أقــر املريــض يف مــرض موتــه بديــن المــرأة أجنبيــة
منــه ثــم تزوجهــا بعــد هــذا اإلقـرار وميــوت عنهــا وهــي وارثــه لــه ،أو إقـرار املريــض
بديــن أو عــن ألخيــه ولــه ابــن ،ثــم ميــوت ابنــه قبلــه ،ثــم ميــوت هــو فريثــه أخــوه،
ففــي هاتــن الصورتــن ينفــذ اإلق ـرار لعــدم توافــر الرشطــن مع ـاً وقــت الوفــاة(،)48
وعليــه فــإن إقـرار املريــض مــرض املــوت يف هــذه الحالــة يعتــر صحيحـاً لعــدم وجــود
شــبهة تعــري هــذا اإلقـرار ،فــإذا ثبــت أن هنــاك تهمــة تتمثــل يف إلحــاق رضر بالورثــة
فــا يعتــر إق ـراره.
وقــد اتفــق الفقهــاء عــى أن إق ـرار املريــض مــرض املــوت بديــن أو عــن لغــر
وارث جائــز ،واجمعــوا عــى أن إق ـرار املريــض يف مرضــه بالديــن لغــر وارث جائــز وإســن
أحــاط بجميــع مالــه ،وال يتوقــف ذلــك عــى إجــازة الورثــة؛ وذلــك لنفــي التهمــة بأرضارهــم،
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كــا أن اإلق ـرار بالديــن يقــدم عــى امل ـراث والوصيــة( ،)49ويــرى فقهــاء الحنفيــة واملالكيــة
والشــافعية والحنابلــة :أن إقـرار املريــض باســتيفاء الديــن وجــب لــه إذا كان عــى غــر وارث،
فــإذا أقــر املريــض يف مــرض املــوت بديــن ال عــن عــى غــر وارث صــح هــذا اإلق ـرار(.)50
جــاء يف مجلــة األحــكام املــادة ( )1601إذا أقــر املريــض يف مــرض موتــه بعــن أو
ديــن ألخيــه الــذي مل يكــن وارثــه فإق ـراره صحيــح استحســاناً وأن اســتغرق جميــع أموالــه.
جــاء يف املجلــة األحــكام أيض ـاً املــادة ( )1603إذا أقــر أحــد يف مــرض موتــه بكونــه
قــد اســتوىف دينــه الــذي يف ذمــة أجنبــي ينظــر ،فــإن كان هــذا الديــن قــد تعلــق يف ذمــة
األجنبــي حــال املــرض املقــر يصــح إق ـراره ولكــن ال ينفــذ يف حــق غرمــاء الصحــة ،وأن كان
دينــه هــذا قــد تعلــق يف ذمــة األجنبــي يف حــال صحــة املقــر فيصــح إق ـراره عــى كل حــال
ســواء كان مدينـاً بديــون صحــة أوالً ،مثـاً :لــو أقــر املريــض بعــد بيعــه مــاالً يف حــال مرضــه
بأنــه قبــض مثنــه يصــح إقـراره ،إال أنــه أن كان لــه غرمـاً صحــه فلهــم إال يعتــروا هــذا اإلقـرار،
وإذا بــاع مــاالً يف حــال صحتــه ،وأقــر بقبــض مثنــه يف مــرض موتــه يصــح إقـراره عــى كل حــال،
وإن كان لــه غرمــاء صحــة فليــس لهــم أن يقولــوا :ال نعتــر هــذا اإلقـرار.
إقرار املريض مرض املوت باستيفاء الدين أو العني لوارث
األصــل الــذي يســتند عليــه الفقهــاء يف حكــم إق ـرار املريــض مــرض املــوت لــوارث،
أنــه ال وصيــة لــوارث ،وبنــاء عــى ذلــك اختلــف الفقهــاء يف هــذه املســألة إىل اآليت:
القــول األول :قــال الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة ،إن إقـرار املريــض يف مــرض موتــه بديــن أو
عــن لــوارث غــر صحيــح ،إال مبوافقــة بقيــة الورثــة ،أمــا إذا أقــر أحــد يف مــرض موتــه
بكونــه قــد قبــض أمانتــه التــي هــي عنــد وارثــه ،أو أقــر بكونــه قــد اســتهلك أمانــة
وأرثــه املعلومــة التــي أودعهــا عنــده يصــح إقـراره ،مثـاً لــو أقــر أحــد يف مــرض موتــه
بقولــه :أخــذت وقبضــت أمانتــي التــي أودعتهــا عنــد ابــن فــان يصــح إقـراره ويكــون
معت ـرا ً ،وكــذا لــو قــال :إن ابنــي فالن ـاً أخــذ بالوكالــة دينــي الــذي هــو عــى فــان،
وســلمه يل يكــون إق ـراره معت ـرا ً كذلــك لــو قــال :بعــت خاتــم األملــاس الــذي كان
وديعــة ،أو عاريــة عنــدي البنــي فــان الــذي قيمتــه خمســن ألــف درهــم ورصفــت
مثنــه يف أمــوري واســتهلكته يكــون إقـراره معتـرا ً ويلــزم تضمــن قيمــة ذلــك الخاتــم
مــن الرتكــة( ،)51واســتدل لذلــك بحديــث( :ال وصيــة لــوارث وال ق ـرار لــه بالديــن) (.)52
القــول الثــاين :قــال املالكيــة :أن إقـرار املريــض يف مــرض موتــه لوارثــه صحيــح مــامل تشــوبه
تهمــة ،فــإن وجــدت التهمــة فيكــون إقـراره باطـاً ،فــا يصــح وال يقبــل منــه إال بإجازة
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بقيــة الورثــة ويجــوز األخــذ بهــذا اإلقـرار إن كان للــوارث بينــة تثبــت حقــه.
القــول الثالــث :قــال الشــافعية :إن إقــرار املريــض مــرض املــوت لوارثــه صحيــح مطلقــاً،
باعتبــاره مأمونـاً يف إقـراره ،وأنــه غــر متهــم ،كــا أنــه مل يقــر بجميــع أمواله ،واســتدلوا
بذلــك بعهــد أبوبكــر ريض اللــه عنــه إىل عمــر ريض اللــه عنــه فقــال :هــذا مــا عهــد بــه
أبوبكــر خليفــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عنــد آخــر عهــده بالدنيــا وأول
عهــده باآلخــرة يف الحــال( ،)54والــذي نـراه أن اإلقـرار صحيــح مــا مل يكــن هنــاك تهمــة
أو بينــة تــدل عــى الــرر بالورثــة أو الدائنــن.
جــاء يف املــادة 1598مــن مجلــة األحــكام [إذ أقــر يف مــرض موتــه بعــن أو ديــن
ألحــد ورثتــه ثــم مــات ،يكــون إق ـراره موقوف ـاً عــى إجــازة باقــي الورثــة ،فــإن أجــازوه كان
معتـرا ً ،وإن مل يجيــزوه ال يعتــر إقـراره ،ولكــن إذا صدقــه باقــي الورثــة يف حــال حياتــه فليــس
لهــم الرجــوع عــن تصديقهــم ويكــون ذلــك اإلقـرار معتـرا ً .وقــد اختلــف الفقهــاء إذا مــا أقــر
املريــض يف مــرض موتــه بديــن هــو مهــر لزوجتــه ،إذ يــرى الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة :أن
اإلق ـرار بهــذا الديــن صحيــح مــا دام ال يتجــاوز مهــر املثــل أو أقــل منــه ،فهــو أشــبه مــا لــو
كان عليــه ديــن ببينــة فأقــر بأنــه مل يوفــه صاحبــه ،أمــا إذا تجــاوز مهــر املثــل فإنــه ال يصــدق
يف الزيــادة عليــه( ،)55بينــا يــرى املالكيــة :أن هــذا اإلقـرار صحيــح مــا مل تشــوبه تهمــة املــودة
وانقطاعــه إليهــا ،كــا لــو كان لــه زوجــة غريهــا ولــه ولــد منهــا ،وكان الــذي بينــه وبــن ولــده
متفاقـاً ،فــا يجــوز إقـراره لهــا( ،)56وتوفيقـاً بــن الرأيــن بــإن اإلقـرار صحيــح إذا كان الديــن
باملهــر للزوجــة يف حــدود مهــر املثــل أو أقــل منــه دون اعـراض منهــا ،أمــا إذا تجــاوز الديــن
باملهــر للزوجــة مهــر املثــل أي زاد عليــه ،فــا يعتــر اإلقـرار لوجــود شــبهة أقــل مــا يقــال عنهــا
شــبهة امليــل أو عــدم العــدل.
كذلــك اختلــف أهــل الحديــث يف اإلق ـرار للــوارث يف مــرض املــوت ،فــرده بعضهــم
للتهمــة بامليــل إىل بعضهــم ،وذهــب قــوم إىل أنــه الزم ،كــا لــو أقــر ألجنبــي مبــال ،وقــال
بعضهــم :أحــق مــا تصــدق بــه الرجــل آخــر يــوم مــن الدنيــا ،وأول يــوم مــن اآلخــرة( ،)57فــإذا
أبــرأ الــوارث مــن الديــن فقــد بــرئ ،وإذا أقــرت املــرأة وقالــت عنــد موتهــا« :إن زوجــي
قضــاين وقبضــت منــه جــاز» ،ولكنهــم اتفقــوا عــى أنــه يجــوز إق ـراره بالوديعــة والبضاعــة
واملضاربــة(.)58
دليــل الذيــن قالــوا بالجــواز قــول رســول اللــه « :إياكــم والظــن ،فــإن الظــن
أكــذب الحديــث» ،وقولــه صــى اللــه عليــه وســلم« :آيــة املنافــق :إذا اؤمتــن خــان»( ،)59وقــول
()53
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اللــه تعــاىل{ :إ َّن اللَّـ َه يَأ ُمركـ َم أن تــؤدوا األمانــات إىل أهلهــا}( ،)60فلــم يخــص وارثـاً وال غــره،
وأىت اإلمــام البخــاري بالحديثــن واآليــة لــرد عــى القائلــن بعــدم جــواز إقـرار املريــض؛ فــإن
رده لســوء الظــن ممنــوع للنهــي عــن ســوء الظــن ،وكذلــك تــرك الخيانــة يوجــب أن يقــر مبــا
عليــه مــن حقــوق لآلخريــن ،وإذا أقــر ال بــد مــن اعتبــار إقـراره ،وكذلــك األمــر بــأداء األمانــة
مطلقـاً يوجــب ذلــك.
ورد البعــض عــى مــا أورد اإلمــام البخــاري بــأن الظــن املنهــي عنــه هــو الظــن
الفاســد ،وأن اإلقــرار يعتــر حيــث ال تهمــة ،واملريــض متهــم يف إقــراره باملحابــاة لبعــض
الورثــة ،أو غريهــم ،وأداء األمانــة مطلــوب حيــث يثبــت أن الذمــة مشــغولة ،وال دليــل عــى
()61
شــغل ذمــة املريــض مــع احتــال التهمــة أيض ـاً.
أمــا إذا أقــرت (املبتوتــة) وهــي التــي طلقــت طالق ـاً بات ـاً بــأن قالــت عنــد املــوت:
«قــال يل زوجــي أنــت طالــق البتــة ،أو قالــت طلقنــي ثالث ـاً ،أو الطلقــة الثالثــة ،أو طلقنــي
طلقــة واحــدة وانتهــت عــديت ،أو أقــر هــو عنــد املــوت بأنــه قــد طلــق زوجتــه طــاق
املبتوتــة ويســمى هــذا الطــاق طــاق الفــار أي أقــر بطالقهــا ليفــر مــن مرياثهــا ،ويف توريثهــا
خــاف لــدى املذاهــب فمنهــم مــن يورثهــا إذا مــات وهــي يف العــدة كالحنفيــة ومنهــم مــن
ورثهــا مطلقـاً ولــو مــات بعــد انقضــاء العــدة كالحنابلــة واملالكيــة ومنهــم مل يورثهــا مطلقــا
كالشــافعية )62( .وقــال بعضهــم :ترثــه وإن نكحــت زوجـاً غــره وقــال غريهــم ترثــه مــا امتنعت
مــن األزواج ويف قــول بعضهــم ال تــرث املبتوتــة ،ســأل ابــن الزبــر عــن الرجــل الــذي ،يطلــق
املــرأة فيبتهــا ثــم ميــوت وهــي يف عدتهــا ،فقــال عبــد اللــه بــن الزبــر :طلــق عبــد الرحمــن
بــن عــوف ريض اللــه عنــه متــارض بنــت األصبــغ الكلبيــة فبتهــا ثــم مــات وهــي يف عدتهــا
فورثهــا عثــان ريض اللــه عنــه ،وقــال« :مــن فــر مــن كتــاب اللــه رد إليــه»( ،)63قــال ابــن
الزبــر « :وأمــا أنــا فــا أرى أن تــرث مبتوتــة «قــال الشــافعي :والــذي أختــاره إن ورثــت بعــد
انقضــاء العــدة أن تــرث مــا مل تتــزوج فــإذا تزوجــت فــا ترثــه فــرث زوجــن وتكــون كالتاركــة
لحقهــا بالتزويــج(.)64
إن مــرض املــوت علــة للحجــر عــن اإلقـرار بالتربعــات فيــا هــو حــق الــوارث بعــد
املــوت بصفــة إيصــال املــوت بــه وهــذا منتظــر فــكان املوجــود يف الحــال علــة تشــبه الســبب
فــإذا تــم باتصــال املــوت بــه اســتند حكمــه إىل أول املــرض حتــى يبطــل تربعــه مبــا زاد عــى
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الثلــث وإذا بــرأ مــن مرضــه كان تربعــه نافــذا ً ألن العلــة مل تتــم بصفتهــا( ،)65وقــد اســتدل عــى
إرث املبتوتــة يف مــرض املــوت بــأن توريثهــا مناقضــة للميــت يف قصــده حرمانهــا ،كحرمــان
القاتــل إرثــه مــن موروثــه معارضــة لــه بنقيــض قصــده( ،)66كذلــك مــرض املــوت علــة لتغــر
األحــكام اســا ومعنــى إال أن حكمــه يثبــت بــه بوصــف االتصــال باملــوت فأشــبه األســباب
()67
مــن هــذا الوجــه وهــو يف الحقيقــة علــة.
الدليــل مــن املعقــول :اإلقـرار مظهــر ثبــوت الديــن الجتــاع أركانــه ،وكل ديــن ظهــر
ثبوتــه وجــب أداؤه كإقـراره يف الصحــة ،أو إقـراره ألجنبــي ،والتــرع امتنــع حــذرا ً مــن إيحــاش
باقــي الورثــة بالتخصيــص وفيــه قطيعــة رحمهــم :متهــم يف اإلقـرار بدليــل منعــه مــن التــرع
وال يندفــع هــذا بدليــل عقلــه ودينــه الطـراد العــرف ،واملــرض أوجــب حجـرا يف حــق األجنبــي
فهــو متعلــق بحــق الورثــة ،واملنــع عــن التــرع يف حــق الغــر ال يــدل عــى الحجــر والثلــث
خالــص حقــه )68( .وقولهــم املبتوتــة يف مــرض املــوت تــرث؛ ألن الــزوج قصــد الفــرار مــن
قياســا عــى القاتــل ملــا اســتعجل ،أمــا املبتوتــة :وهــي التــي
املـراث ،فعــورض بنقيــض قصــدهً ،
طلقهــا زوجهــا طالقًــا بائ ًنــا يف مــرض املــوت ،فإنهــا تــرث زوجهــا أثنــاء العــدة وال يرثهــا ،وبــه
قــال جمهــور الصحابــة وأكــر فقهــاء املذاهــب ،واملشــهور عــن اإلمــام أحمــد أنهــا ترثــه يف
العــدة وبعدهــا مــا مل تتــزوج ،وقــد صــح عــن عثــان -ريض اللــه عنــه -أنــه و ّرث متــارض بنــت
األصبــغ الكلبيــة مــن عبــد الرحمــن بــن عــوف ،وكان طلقهــا يف مرضــه فبتهــا ،واشــتهر ذلــك
()69
يف الصحابــة فلــم ينكــر فــكان إجام ًعــا.
إن غرمــاء الصحــة يقدمــون يف الرتكــة عــى غرمــاء املــرض وعنــد الشــافعي ريض اللــه
عنــه يســتوون ،وصورتــه إذا كان عليــه ديــن يف صحتــه ثــم مــرض مــرض املــوت ثــم أقــر لغريم
آخــر بديــن يف مرضــه لنــا النصــوص املوجبــة لقضــاء الديــون وديــن الصحــة أظهــر ألنــه تعلــق
مبالــه حالــة الصحــة ملــا عــرف ولــه قولــه تعــاىل {إن اللــه يأمــر بالعــدل واإلحســان} ومقتضــاه
التســاوي بــن الغرمــاء قلنــا رصفــه إىل ديــن الصحــة مقتــى اإلحســان ألن متليــك هــذه
األلــف حــق غريــم الصحــة فلــو نفــذ إقـراره لبطــل هــذا الحــق وإنــه ال يجــوز.
مســألة إذا أقــر املريــض يف مــرض موتــه لبعــض ورثتــه بعــن أو ديــن مل يصــح حتــى
يصدقــه باقــي الورثــة وقــال الشــافعي يصــح إقـراره وينفــذ ،وعــن ابــن عمــر موقوفـاً عليــه
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ومرفوعـاً «ال يجــوز إقـرار املريــض لوارثــه بالديــن مــن غــر مخالــف» ولهــا قولــه صــى اللــه
()70
عليــه وســلم إمنــا أقــي بالظاهــر فينفــذ.
لقــد اختلــف الفقهــاء يف إق ـرار املريــض باســتيفاء ديــن وجــب لــه عــى وارث ،إذ
يــرى الحنفيــة والحنابلــة :عــدم صحــة هــذا اإلقـرار فــإذا أقــر إنســان ألحــد ورثتــه بديــن ،فــإن
كان يف مــرض موتــه ال يصــح مــا مل يصدقــه بأمــر الورثــة ،وذلــك الحتــال كــون املريــض قصــد
بهــذا اإلقـرار حرمــان الورثــة مســندا ً إىل كونــه يف املــرض ،أمــا إذا كان اإلقـرار يف حــال الصحــة
فانــه جائــز ،واحتــال إرادة حرمــان ســائر الورثــة حينئــذ مــن حيــث إنــه احتــال مجــرد
()71
ونــوع مــن التوهــم ال مينــع حجــة اإلقـرار.
ويــرى املالكيــة والشــافعية :أن اإلقـرار صحيــح حيــث ال مانــع لوجــود رشوط الصحة،
وألن املقــر انتهــى إىل حالــه يصــدق فيهــا الــكاذب ويتــوب فيهــا الفاجــر ،والظاهــر يف هــذه
الحــال ال يقــر إال عــى تحقيــق وال يقصــد الحرمــان ،وليــس هنــاك مثــة فــرق بــن ديــن الصحــة
وديــن املــرض فهــا ســواء فاملــرض والصحــة ال يؤثـران يف حقــوق الغــر ولذلــك يصــح اإلقـرار
باالســتيفاء مــا دام ليــس هنــاك شــبهة إرضار بالدائنــن أو الورثــة ،إذ جــاء يف مجلــة األحــكام
العدليــة املــادة ( )1602ديــون الصحــة مقدمــة عــى ديــون املــرض مــن حيــث االســتيفاء.
ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــل إق ـرار املريــض يف مــرض موتــه بأســقاط
(إبـراء) الديــن أو أعفــاه غرميــه مــن الديــن يف مــرض موتــه صحيــح أم ال؟ يــرى الفقهــاء اآليت:
 1.1الحالــة األوىل :أن يكــون اإلبـراء لألجنبــي فــإذا أقــر بـراءة ذلــك الديــن يف مــرض
موتــه مــن غرميــه األجنبــي؛ فيكــون هــذا اإلبــراء صحيــح مــا دام يف حــدود
الثلــث ،ألن اإلبــراء تــرع بإســقاط الديــن فتربعــات املريــض مــرض املــوت
حدودهــا الثلــث إذا كان الــوارث كفيــاً عــن األجنبــي فأنــه ال يصــح إبــراء
()72
األجنبــي يف هــذه الحالــة.
 2.2الحالــة الثانيــة :إبـراء الــوارث :قــال الحنفيــة واملالكيــة والشــافعية والحنابلــة :ال
يصــح إب ـراء الــوارث إال ببينــة أو إجــازة الورثــة ،وســواء كان عــى املريــض ديــن
أم ال ،وعلــة ذلــك أن اإلبـراء يف مــرض املــوت يف حكــم الوصيــة والوصيــة ال تصــح
()73
لــوارث إال بإجــازة الورثــة فكذلــك اإلب ـراء مــن الديــن.
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حجية اإلقرار ونفاذه والرجوع عنه:
حجية إقرار املريض مرض املوت ونفاذه:
إن املــرض مــن حيــث العمــوم ليــس مانع ـاً مــن صحــة اإلق ـرار يف الجملــة ،ألن
الصحــة ليســت رشط ـاً يف املقــر لصحــة إق ـراره ،ويكــون اإلق ـرار يف مجلــس القضــاء ،كــا أن
إقـرار املريــض مــرض املــوت يأخــذ صفــة شــهادة النقــل ،وال ســيام إذا كان املــرض مينعــه مــن
التحــرك ملبــارشة مصالحــه وأعاملــه.
إن الحكــم باإلقــرار يلــزم قبولــه بــا خــاف فهــو حجــة عــى مــن أقــر بــه وال
يتعــداه ،ألن حــال املريــض يف مــرض املــوت أوىل عــى الصــدق فــكان إقـراره أوىل بالقبــول(،)74
ويتبــن فيــا تقــدم لنــا أن األصــل يف إقـرار ترصفــات املريــض مــرض املــوت صحيــح ،إال إذا ثبــت
أن إقـراره شــابه شــبهة تــر بالورثــة أو الدائنــن ،وحينئــذ مينــع مــن نفــاذ إقـراره بالترصفــات.
أن مــرض املــوت ابتــدا ًء ال يؤثــر عــى ترصفــات املريــض مــرض املــوت ،مــا مل يكــن
محجــورا ً عليــه ،كــا إذا ثبــت أن هنالــك خل ـاً يف عقلــه ،أو أختــل رشط مــن رشوط اإلق ـرار
الصحيــح ،كــا أن الصحــة مــن عدمهــا ليســت رشطـاً مــن رشوط ترصفــات املريــض ،فلــه أن
يــؤدي العبــادات عــن طريــق (الرخصــة) التــي حددهــا الــرع للمريــض ،ولــه أيضـاً أن يــؤدي
مــا عليــه مــن التزامــات ماليــة ،ويصــح منــه الــزواج والطــاق والـراء ،وتكــون دعــوى بطــان
ترصفــات املريــض مــرض املــوت مــن قبــل الورثــة أو الدائنــن أو مــن لــه مصلحــة ،إال أنــه
يجــب أخــذ هــذه الدعــوى بحــذر ،فيجــب عــى مــن يدعيهــا أن يثبــت أن هــذه الترصفــات
شــابتها شــبهة اإلرضار بالورثــة أو الدائنــن ،وال ســيام إذا كان تــرف املريــض بالتــرع.
الرجوع عن اإلقرار:
يصبــح اإلق ـرار ملزم ـاً عــى املقــر إذا كان اإلق ـرار صحيح ـاً ،وال يصــح الرجــوع عنــه،
وذلــك يف حقــوق العبــاد ،فعليــه لــو قــال أحــد :إننــي مديــن لفــان بكــذا درهــم فيلــزم
()75
بإق ـراره ،وال يعتــر قولــه بعــد ذلــك :رجعــت عــن إق ـراري.
أمــا إذا ادعــى أحــد أنــه كاذب يف إقـراره ،فيحلــف املقــر لــه عــى عــدم كــون املقــر
كاذبـاً ،مثـاً لــو أعطــى أحــد ســندا ً آلخــر محــرر فيــه :إننــي قــد اســتقرضت كــذا دراهــم مــن
فــان ثــم قــال :إننــي وإن كنــت أعطيــت هــذا الســند لكننــي مــا أخــذت املبلــغ املذكــور
()76
حتــى اآلن ،يحلــف املقــر لــه عــى عــدم كــون املقــر كاذبـاً يف إقـراره هــذا.
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الخاتمة والنتائج والتوصيات:
الحمــد للــه الــذي تتــم بنعمتــه الصالحــات والصــاة والســام عــى مــن ال نبــي
بعــده تــم هــذا البحــث والــذي جــاء ردا ً عــن ســؤال ترصفــات املريــض مــرض املــوت ،وقــد
وضعــت الرشيعــة اإلســامية أحــكام خاصــة باإلنســان ســواء كان يف حالــة الصحــة أو املــرض،
وال ســيام أن ظاهــرة املــرض بأنواعــه ومســمياته املختلفــة ومــا يلحــق بهــا مــن حــاالت وفــاة
طبيعيــة أو مفاجئــة بســبب املــرض ،أو بســبب آخــر اهتمــت بــه املباحــث الخاصــة بالعلــوم
الطبيــة والتــي توضــح العالقــة بــن الوفــاة واملــرض مــن خــال التقريــر الطبــي ،وتبعـاً لذلــك
يقــرر علــاء الفقــه والقانــون حكــم معامــات املريــض وترصفاتــه التــي أقــر بهــا ،ســواء كان
يف حــال صحتــه أو حــال مرضــه ،مــا يســتدعي معرفــة صحــة إقـراره بهــا مــن عدمــه وفــق
الرشيعــة اإلســامية ومقاصدهــا ،وتعضيــد ذلــك بتقريــر طبــي يشــخص ســبب الوفــاة.
أو ًال :النتائج:
توصل البحث إىل النتائج اآلتية:
1.1اإلقرار يعترب من أقوى األدلة.
 2.2إن إق ـرار أو ترصفــات املريــض يف مــرض املــوت عموم ـاً ســواء لتلبيــة حاجاتــه ،أو
مــن يعــول رشعـاً جائــز ،مــا مل يشــوبه شــبهة أو تهمــة اإلرضار بالدائنــن أو الورثــة
مــع إثبــات هــذا الــرر.
 3.3أن إقـرار املريــض يف مــرض املــوت يكــون يف حــدود الثلــث ،فــا زاد يتوقــف عــى
إجــازة الورثــة ،عــى أال يرتتــب عليــه رضر بالدائنــن مثبــت بدليــل.
 4.4إن إق ـرار املريــض بديــن أو عــن يعتــر صحيح ـاً ســواء كان اإلق ـرار لــوارث أو
لغــره وارث ســواء كان ترصفــه قبــل مرضــه أو بعــده مــا مل يرتتــب عــى ذلــك
رضر يــدل عليــه.
 5.5إن بيــان العالقــة بــن املــرض واملــوت مــن اختصــاص األطبــاء ،باعتبارهــم الجهــة
املتخصصــة لتشــخيص املــرض وســبب الوفــاة ،بينــا مــا يرتتــب عــى إقــرار
وترصفــات املريــض يف مــرض موتــه ،أو قبــل ذلــك مــن أحــكام جائــزه أو غــر جائــزه
مــن شــأن الفقهــاء.
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ثانياً التوصيات:
يويص البحث برضورة:
1.1التعــاون بــن الحقــل الطبــي والفقهــي يف الدراســات ذات التداخــل مــا يســهم يف
إث ـراء البحــوث.
2.2عــدم إصــدار حكــم بســبب الوفــاة إال بعــد االطــاع عــى التقريــر الطبــي الخــاص
بذلــك واالســتفادة مــن األحــكام الرشعيــة ومقاصدهــا ملعرفــة املرشوعيــة يف املجــال
الطبــي.
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املصادر واملراجع-:
َ
(( (سورة األعراف ،اآلية ( )172ومتامها { ...أ ْن تَقُولُوا يَ ْو َم الْ ِقيا َم ِة إِنَّا كُ َّنا َع ْن هذا غا ِفلِ َني}.
(((سورة عافر ،اآلية (.)63
(((تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،محمــد أبــو الفيــض مرتــى الزبيــدي ،دار مكتبــة
الحيــاة ،بــروت.396/13 ،
(((طلبــة الطلبــة ،عمــر بــن محمــد ،أبو حفــص ،نجــم الديــن النســفي (ت537 :هـــ) ،املطبعة
العامرة ،بغــداد ،1311هـ ،ص.136
(((جمهــرة اللغــة ،أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد األزدي (ت321 :هـــ) تحقيــق:
رمــزي منــر بعلبــي ،دارالعلــم للماليــن ،بــروت ،ط1987 ،1/م ،148/1 ،الع ـرات يف
غريــب اللغــة ،محمــد بــن عبــد الواحــد ،غــام ثعلــب(ت345:هـــ) تحقيــق :يحيــى
عبدالــرؤوف جــر ،املطبعــة الوطنيــة ،عــان ،140/1 ،مجمــل اللغــة البــن فــارس،أحمــد
بــن فــارس بــن زكريــا الـرازي( ،ت395 :هـ)تحقيــق :زهري عبد املحســن ســلطان ،مؤسســة
الرســالة ،بــروت،ط1986 ،2/م ،177/1 ،معجــم مقاييــس اللغــة ،أحمــد بــن فــارس بــن
زكريــا الـرازي( ،ت395:هـــ) تحقيــق :عبــدالســام محمــد هــارون ،دار الفكــر1399 ،هـــ
-1979م.8/5 ،
(((املخصــص ،تحقيــق خليــل إبراهيــم جفــال ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،ط،1/
1996م ،53/4 ،واملحكــمواملحيــط األعظــم ،أبــو الحســن عليــن ســيده املــرىس (ت:
458ه) تحقيــق :عبــد الحميــد هنــداوي ،دار الكتــب،ط2000 ،1/م.63/3 ،
(((الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد الجوهــري الفــارايب
(ت393 :هـ)تحقيــق:أحمــد عبــد الغفــور عطــار ،دار العلــم للماليــن ،بــروت ،ط،4/
1987م ،791/2 ،تهذيــب اللغــة ،محمــد بــن أحمــدبن الهــروي ،أبو منصــور (ت370 :هـ)
تحقيــق :محمــد عــوض مرعــب ،دار إحيــاء الـراث العــريب ،بــروت ،ط ،1/2001م.77/4 ،
(((لســان العــرب ،محمــد بــن مكــرم بــن منظــور (ت711:هـــ) دار صــادر ،بــروت ،ط،3/
1414هـــ،99/11 ،معجــممقاييــس اللغــة ،أحمــد بــن فــارس.8/5 ،
(((سورة البقرة ،اآلية (.)84
(((1الفــروق اللغويــة ،أبــو هــال الحســن بــن عبــد اللــه بــن مهـران العســكري (ت395 :هـــ)
تحقيــق :محمــد إبراهيــمســليم ،دار العلــم والثقافــة ،القاهــرة ،مــر ،ص.64-46
(((1سورة البقرة ،اآلية (.)282
(((1الفروق اللغوية ،املرجع السابق ،ص.64-46
(((1تبيــن الحقائــق ،عثــان بــن عــي فخــر الديــن الزيلعــي( ،ت743 :هـــ) ،مطبعــة بــوالق،
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القاهــرة ،ط 1313 ،1/هـــ ،2/5،لســان الحــكام يف معرفــة األحــكام ،أحمــد بــن محمــد،
ابــن الشــحنة( ،ت882 :هـــ) ،القاهــرة ،ط ،2/1973م ،ص.265
(((1مواهب الجليل :أبو عبد الله املعروف بالحطّاب ،مكتبة النجاح ،طرابلس.216/5 ،
(((1مغنــي املحتــاج الرشبينــي ،محمــد بــن محمــد الخطيــب( ،ت: 977ه)،دار الكتــب
العلميــة ،بــروت ،ط1994 ،1/م.238/2 ،
(((1املغنــي ،البــن قدامــة ،أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه بــن قدامــة (ت620:هـــ)
مكتبــة القاهــرة1968 ،م ،.345/5
(((1فقــة الســنة ،ســيد ســابق( ،ت1420 :هـــ) ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت ،ط1397 ،3/هـــ
 1977م.421/3 ،(((1مجلــة األحــكام العدليــة ،لجنــة مكونــة مــن عــدة علــاء وفقهــاء يف الخالفــة العثامنيــة،
نــور محمــد ،كراتــي،املــادة(.)1572
(((1القامــوس املحيــط ،ملجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي ،تحقيــق :محمــد
عبــد الرحمــن املــرع شــي،دار الجيــل ،بــروت ،لبنــان ،ط1997 ،1/م ،ص .843
(((2لســان العــرب ،البــن منظــور ،مرجــع ســبق ذكــره ،231/7 ،املعجــم الوســيط ،مجمــع
اللغــة العربيــة بالقاهــرة،إبراهيــم مصطفــى ،وآخــرون ،دار الدعــوة ،863/2 ،مختــار
الصحــاح للـرازي ،الشــيخ محمــد بــن أيب بكــر عبــدالقــادر الـرازي( ،ت666:ه) تحقيــق
محمــود خاطــر ،دار الحديــث ،بــروت ،ط1995 ،1/م ،ص.259 ،
(((2موسوعة كشاف اصطالحات الفنون ،مرجع سبق ذكره.1260/2 ،
(((2طلبة الطلبة ،أبو حفص ،نجم الدين النسفي ،ص169
(((2سورة الزخرف ،اآلية (,)11
(((2رد املحتــار عــى الــدر املختــار رشح تنويــر األبصــار ،محمــد األمــن بــن عابديــن( ،ت:
1252ه)تحقيــق عــادلأحمــد عبــد الجــواد وآخــر ،دار الكتــب بــروت 1994م.461/4 ،
(((2فتــح العــي املالــك يف الفتــوى عــى مذهــب اإلمــام مالــك ،محمــد بــن أحمــد محمــد
عليــش( ،ت1299:هـــ) مطبعــةمصطفــى بايب الحلبــي ،القاهرة1378 ،هـ ،417/1 ،حاشــية
الخــريش ،محمــد بــن عبــد اللــه الخــريش (ت1101:هـــ)،دار صــادر ،مطبعــة بــوالق،
1318هـ.305/5 ،
(((2تحفــة املحتــاج يف رشح املنهــاج ،أحمــد بــن محمــد بــن عــي بــن حجــر الهيتمــي ،املكتبة
التجاريــة الكــرى ،مــر،طبعــة1357 ،هـــ -1983م ،نهايــة املحتــاج إىل رشح املنهــاج،
شــمس الديــن محمــد بــن أيب العبــاس ،شــهاب الديــنالرمــي (ت1004:هـــ) دار الفكــر،
بريوت ،ط1404 ،1/هـــ.61/-1984،6
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(((2املبــدع يف رشح املقنــع ،إبراهيــم ابــن محمــد بــن مفلــح ،أبــو إســحاق( ،ت884 :هـــ) دار
الكتــب العلميــة،بــروت1997،م.367/8 ،
(((2مغني املحتاج إىل معرفة اللفاظ املنهاج ،50/3 ،واملهذب ،أبو زكريا النووي.460/1 ،
(((2مجلة األحكام العدلية ،املادة (.)1595
(((3موســوعة كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلــوم ،محمــد بــن عــي ابــن القــايض محمــد،
(ت :بعــد 1158هـــ)،تقديــم وإرشاف ومراجعــة :د .رفيــق العجــم ،تحقيــق :د .عــي
دحــروج ،بــروت ،ط1996 ،1/م.1516/2 ،
(((3القامــوس الفقهــي لغــة واصطالحــا ،د /ســعدي أبــو حبيــب ،دار الفكــر ،دمشــق ،ســورية،
ط1408 ،2/هـــ-1988م ،ص ،343معجــم لغــة الفقهــاء ،محمــد رواس قلعجــي وحامــد
صــادق قنيبــي ،دار النفائــس ،ط1408 ،2/هـــ -1988م.422/1 ،
(((3معجم لغة الفقهاء ،محمد رواس ،مرجع سبق ذكره ،ص .391
(((3سورة النساء اآلية (.)135
(((3سورة آل عمران اآلية (.)81
(((3صحيــح البخــاري ،أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســاعيل البخــاري194( ،ﮪ -256ﮪ)،
تحقيــق :محمــد زهــر بــن نــارص،دار الفكــر ،بــروت ،لبنــان1401 ،ﮪ-1981م ،رقــم
( ،167/8 ،)6827صحيــح مســلم ،مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن النيســابوري،
(ت261:هـــ) ،تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء ال ـراث العــريب ،بــروت،
ط ،1/1992م ،رقــم ( ،1324/3 ،)1697الســنن املأثــورة للشــافعي ،إســاعيل بــن يحيــى
بــن إســاعيل ،أبــو إبراهيــماملــزين (املتــوىف264 :هـــ) ،تحقيــق :د .عبــد املعطــي أمــن
قلعجــي ،دار املعرفــة ،بــروت ،ط1406 ،1/هـــ ،رقــم( ،)551ص.394
(((3ماعــز :بــن مالــك األســلمي ،أىت النبــي rمعرتفـاً بالزنــا ،فرجمــه فــكان ماعــز ثالــث تراجــم
وقيــل هــو األول ،كتــب لــهالرســول rكتابـاً بإســام قومــه ،روى عنــه ابــن عبداللــه حديثـاً
واحــدا ً ،وهــو عندمــا ســأل النبــي « rأي األعــالأفضل»(.الطبقــات الكــرى ،أبــو عبــد
اللــه محمــد بــن منيــع بــن ســعد (ت230:هـــ) تحقيــق :زيــاد محمــد منصــور،مكتبــة
العلــوم والحكــم ،املدينــة املنــورة ،ط1408 ،2/هـــ،241/4 ،غوامــض األســاء املبهمــة ،أبــو
القاســم خلــف بــنمســعود بــن بشــكوال (ت578:هـــ) تحقيــق :د .عــز الديــن عــي
الســيد ،وآخــر ،عــامل الكتــب ،ط1407 ،1/هـــ ،،203/1التحفــة اللطيفــة يف تاريــخ املدينــة
الرشيفــة ،شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد الســخاوي (ت902:هـــ) دارالكتــب العلميــة،
ط1993 ،1/م ،399/2 ،اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ،أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين،
(ت852:ﮪ) ،تحقيــق :عــادل عبــد املوجــود وآخــر ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط،1/
1917م.521/5 ،
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(((3الغامديــة :قيــل اســمها ســبيعة ،وقيــل اســمها أبيــة وهــي التــي أتــت رســول اللــهr
فقالــت :يــا رســول اللــه ،طهــرين،فقــال لهــا ارجعــي ثــم أتتــه مــن الغــد فاعرتفــت بالزنــا
ريض اللــه عنهــا( .تهذيــب األســاء واللغــات ،أبــو زكريــا بــنرشف النــووي (ت676 :هـــ)
دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،397/2 ،أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة ،عــز الديــنأبــو
الحســن عــي ابــن األثــر ( 555هـــ -630هـــ) تحقيــق :عــي محمــد معــوض ،وآخــر ،دار
الكتــب العلميــة ،ط ،1/1994م.)425/7 ،
(((3ســنن أيب داود ،أبــو داود ســليامن بــن األشــعث ،السجســتاين (ت275:هـــ) تحقيــق:
محمــد محيــي الديــن عبــدالحميــد ،صيــدا ،بــروت ،رقــم ( ،)9982ســنن الرتمــذي،
محمــد بــن عيــى الضحــاك ،أبــو عيــى (ت279:هـــ)تحقيــق :بشــار عــواد معــروف،
دار الغــرب اإلســامي ،بــروت1998 ،م ،693/4 ،ســنن ابــن ماجــه ،أبــو عبــد اللــهمحمــد
بــن يزيــد القزوينــي (ت273:هـــ) تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء الكتــب
العربيــة ،بــروت ، ،854/2املوطــأ ،اإلمــام مالــك بــن أنــس بــن مالــك األصبحــي (ت:
179هـــ) تحقيــق :محمــد مصطفــى األعظمــي،أبــو ظبــي ،ط1425 ،1/ه،5/12 ،صحيــح
مســلم ،رقــم (.230/3 ،)1318
(((3الطــرق الحكميــة ،محمــد بــن أيب بكــر بــن قيــم الجوزيــة (ت751:هـــ) ،تحقيــق:د/
محمــد ميــل عــازي ،مطبعــةاملــدين ،ص  ،194بدايــة املجتهــد ونهايــة املقتصــد ،أيب الوليــد
محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن رشــد القرطبــي،(ت591:هـــ) تحقيــق الشــيخ عــي
معــوض ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1989 ،1/م.293/2 ،
(((4فقه السنة ،سيد سابق.423/2 ،
(((4مجلة االحكام العدلية ،املادة ( )1573واملادة (.)1574
(((4املرجع السابق ،املادة ( )1006واملادة (.)1574
(((4نفس املرجع ،املادة (.)1576
(((4املرجع نفسه.)1577( ،
(((4مجلة االحكام املادة (.)1578
(((4مجلة االحكام املادة (.)1599
(((4تحفــة الفقهــاء ،أبــو بكــر عــاء الديــن الســمرقندي (ت540:هـــ) ،دار الكتــب العلميــة،
بــروت ،ط1994 ،2/م ، ،331/3البحــر الرائــق رشح كنــز الدقائــق ،زيــن الديــن بــن
إبراهيــم بــن نجيــم املــري (ت970:هـــ) دار الكتــاباإلســامي ،القاهــرة ،ط،432/7 ،2/
فتــح القديــر ،محمــد بــن عــي بــن محمــد الشــوكاين(ت1250:هـ) ،دار ابــنكثــر،
دمشــق ،ط1414 ،1/هـــ ،410/8 ،األشــباه والنظائــر ،،جــال الديــن عبدالرحمــن بــن أيب
بكــر ،الســيوطي(ت: 911ه) ،دار الكتــب ،بــروت ،ط ،1/1998م. 400/2 ،
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(((4الحــاوي الكبــر ،أبــو الحســن عــي بــن حبيــب البــري ،املــاوردي (ت450:هـــ) تحقيــق:
الشــيخ عــي محمــدمعــوض وأخر ،دار الكتــب ،بــروت ،ط1999 ،1/م ،292/8 ،املبســوط،
لشــمس الديــن الرسخــي ،أيب بكــرمحمــد بــن أيب ســهل( ،ت 490 :هـــ) دار املعرفــة،
بــروت لبنــان ،طبعــة 1409هـــ -1989م ،32/18 ،الذخــرة،القـرايف ،اإلمــام شــهاب الديــن
أيب العبــاس أحمــد بــن إدريــس ،املشــهور بالقـرايف ،تحقيــق د .محمــد حجــي ،دارالغــرب
اإلســامي ،ط1994 ،1/م ،15/7 ،املغنــي ،البــن قدامــة ،أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد
اللــه بــن قدامــة،.345/5
(((4االجامع البن املنذر ،ص.73
(((5تحفــة الفقهــاء ،أبــو بكــر عــاء الديــن الســمرقندي ،186/2 ،املدونــة الكــرى ،لإلمــام
مالــك بــن أنــس بــنمالــك األصبحــي( ،ت 179 :هـــ) مطبعــة الســعادة ،الحــاج محمــد
أفنــدي التونــي ،مــر 1323هـــ،110/4 ،حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر ،محمــد
بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي( ،ت1230:هـــ) دار الفكــر ،بــروت،لبنــان،212/12 ،
املبســوط ،لشــمس الديــن الرسخــي، 82/18 ،بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الرشائــع ،عــاء
الديــن،أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاين (ت587:هـــ) دار الكتــب العلميــة،
بــروت ،لبنــان ،ط1406 ،2/هـــ -1986م ،227/7 ،رد املحتــار عــى الــدر املختــار رشح
تنويــر األبصــار ،محمــد األمــن بــن عابديــن.382/8 ،
(((5البنايــة رشح الهدايــة ،أبــو محمــد محمــود بــدر الديــن العينــى (ت855:هـــ) ،دار الكتــب
العلميــة ،بــروت ،ط ،1/2000م 472/9 ،رد املحتــار ،639/4 ،روضــة الطالبــن ،أبــو زكريــا
يحيــى بــن رشف النــووي (ت676 :هـــ) تحقيــق:زهري الشــاويش ،بــروت ،ط1412 ،3/هـ،
 ،8/4الحــاوي الكبــر ،املــاوردي ،291/8 ،تحفــة املحتــاج ،بــنحجــر ،69/5،املغنــي ،البــن
قدامــة ،344/5 ،مســائل اإلمــام أحمــد بــن حنبــل وإســحاق بــن راهويــه ،إســحاق
بــنمنصــور بــن بهــرام ،الكوســج (ت251:هـــ) الجامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة،
الســعودية ،ط1425 ،1/هـــ -2002م.1614/4 ،
(((5ســنن الــدار قطنــي ،أيب الحســن عــي بــن عمــر الــدار قطنــي( ،ت385:هـــ) ،تحقيــق حرز
اللــه أحمــد بوهــوم،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،ط1424 ،1/هـــ -2004م ،15212.ســنن
الرتمــذي.433/4 ،
(((5املدونــة الكــرى ،لإلمــام مالــك بــن أنــس األصبحــي ،110/4 ،حاشــية الدســوقي عــى
الــرح الكبــر.400/3 ،
(((5الحــاوي الكبــر ،للــاوردي  ،291/8مغنــى املحتــاج ،240/2 ،املجمــوع رشح املهــذب ،أبــو
زكريــا محيــي الديــنيحيــى بــن رشف النــووي (ت676 :هـــ) دار الفكــر ،بــروت.241/23 ،
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د .خالد فايت حسب اهلل عبد اهلل

(((5نهاية املحتاج ،شهاب الدين الرميل ،61/6 ،املغنى ،البن قدامة 344/5 ،.
(((5الــرح الصغــر عــى أقــرب املســالك إىل مذهــب اإلمــام مالــك ،الدرديــر ،العالمــة أبــو
الــركات أحمــد بــن محمــدبــن أحمــد الدرديــر ،دار املعــارف ،القاهــرة،1974م.177/2 ،
(((5رشح الســنة ،محيــي الســنة ،أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن الفــراء البغــوي
(ت516:هـــ) تحقيــق :شــعيب األرنــؤوط ،وآخــر ،بــروت ،ط1403 ،1/هـــ.291/5 ،
(((5صحيح البخاري ،أبو عبد الله محمد بن إسامعيل البخاري.4/4 ،
(((5صحيح البخاري ،املرجع السابق ،نفس الجزء والصفحة.
(((6سورة النساء ،اآلية ( .)58
(((6رشح السنة ،املرجع السابق.291/5 ،
(((6صحيح البخاري ،4/4 ، ،
(((6تقويــم النظــر يف مســائل خالفيــة ذائعــة ،ونبــذ مذهبيــة نافعــة ،محمــد بــن عــي بــن
شــعيب ،أبــو شــجاع،(ت592:هـــ) ،تحقيــق :د .صالــح بــن نــارص بــن صالــح الخزيــم،
مكتبــة الرشــد ،الريــاض ،الســعودية ،ط ،1/1422هـــ 2001 -م .240/4 ،
(((6السنن الكربى ،أبو بكر البيهقي ،رقم (.594/7 ،)15124
(((6أصــول الرسخــي ،محمــد بــن أحمد شــمس األمئــة الرسخــي (ت483 :هـــ) ،دار املعرفة،
بريوت.316/2 ،
(((6رشح مختــر الروضــة ،ســليامن بن عبــد القوي ،أبــو الربيع ،نجــم الديــن (ت716 :هـ) تحقيق:
عبــد اللــه بنعبد املحســن الرتيك ،مؤسســة الرســالة ،ط1407 ،1/هـــ 1987 -م.383/3 ،
(((6كشــف األرسار رشح أصــول البــزدوي ،عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد ،عــاء الديــن
البخــاري( ،ت730 :هـــ)،دار الكتــاب اإلســامي.194/4 ،
(((6تقويم النظر يف مسائل خالفية ذائعة ،أبو شجاع.37/3 ،
(((6املســتصفى ،أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغـزايل الطــويس (املتــوىف505 :هـــ) ،تحقيــق:
محمــد عبــد الســام عبدالشــايف ،دار الكتــب العلميــة ،ظ1413 ،1/هـــ 1993 -م ،ص،312
روضــة الناظــر وجنــة املناظــر يف أصــول الفقــهعــى مذهــب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل،
أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد ،ابــن قدامــة (ت:620هـ)مؤسســة
الريّــان ،ط1423 ،2/هـــ-2002م.215/2 ،
(((7إيثــار اإلنصــاف يف آثــار الخــاف ،يوســف أبــو املظفــر ،أيب الفــرج ابــن الجــوزي (ت:
654هـــ) تحقيــق :نــارص العــيالنــارص الخليفــي ،دار الســام ،القاهــرة ،ط1408 ،1/هـــ،
ص ،357تخريــج الفــروع عــى األصــول ،محمــود بــنأحمــد ،أبــو املناقــب شــهاب الديــن
(ت656 :هـــ) ،تحقيــق :د .محمــد أديــب صالــح ،مؤسســة الرســالة ،بــروت،ط،2/
1398هـــ ،ص،271
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أثر اإلقرار على تصرفات مريض مرض الموت في الفقه اإلسالمي

(((7رد املحتــار عــى الــدر املختــار رشح تنويــر األبصــار ،محمــد األمــن بــن عابديــن،
 ،235/12الــروض املربــع رشح زاداملســتقنع ،منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن
البهــوىت (ت1051:هـــ) تحقيــق :عبــد القــدوس محمــد نذيــر،مؤسســة الرســالة ،بريوت،
لبنــان.421/12 ،
(((7رد املحتــار ،ابــن عابديــن ،235/12 ،بدائــع الصنائــع ،الكاســاين ،11/64 ،االشــباه والنظائــر،
ابــن نجيــم ،ص.256
(((7مواهب الجليل ،85/8 ،املجموع رشح املهذب ،419/16،املغنى ،ال قدامة.524/6 ،
(((7معنى املحتاج.50/3 ،
(((7مجلة االحكام املادة (.)1588
(((7مجلة االحكام املادة (.)1589
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أسباب التصفية االختيارية للشركات في الفقه والقانون
( دراسة مقارنة)
أ.عثمان عبدالعظيم النور

باحث

املستخلص :
تنــاول هــذا البحــث أســباب التصفيــة االختياريــة يف الفقــه اإلســامي
والقانــون الســوداين .تــأيت أهميــة املوضــوع يف التعريــف بأســباب التصفيــة االختيارية
بــن الفقــه والقانــون وتجميــع مــا تناثــر مــن شــتات موضــوع التصفيــة االختياريــة
باملقارنــة بــن الفقــه والقانــون يف مرجــع واحــد ،واألهميــة الواقعيــة لهــذا املوضــوع
لتعلقــه باألزمــات املاليــة املعــارصة املتغــرة ،وحاجــة الــركات التجاريــة له .يهــدف
البحــث إىل تبيــن أســباب تصفيــة الرشكــة اختياريًــا يف القانــون الســوداين باملقارنة مع
الفقــه اإلســامي ،وإيـراد اإلجـراءات املتبعــة يف تصفيــة الــركات يف الفقــه والقانــون،
وذكــر أســباب القســمة االختياريــة بني الفقــه والقانون .مشكلــــــة البحــــــث تكمن
يف اإلجابــة عــن هــل تختلــف أســباب التصفيــة االختياريــة للــركات مــن الفقــه
ـص عليهــا
والقانــون؟ ومــا إج ـراءات تصفيــة الــركات يف الفقــه اإلســامي والتــي نـ َّ
القانــون الســوداين؟ انتهــج البحــث املنهج الوصــــفي التحليلــــي االســتقرايئ واملقارن.
خلــص البحــث إىل نتائــج أهمهــا :قانــون الــركات لســنة (1935م (مســتم ًدا مــن
قانــون الــركات لســنة ) 1919م) ومل يـرا ِع االختالفــات االجتامعيــة والعقائديــة وذلك
بإباحتــه للربــا ،والســاح للــركات إلصــدار أســهم ممتــازة بفوائــد بنســبة مئويــة
محــددة وإلـزام املســاهمني بدفــع فوائــد عــن تأخرهــم يف ســداد قيمــة األســهم ،وقــد
متــت معالجــة ذلــك بصــدور قانــون أصــول األحــكام القضائيــة لســنة (1992م) .وأن
للدائنــن الحــق يف اللجــوء إىل املحكمــة يف الن ـزاع حــول التصفيــة االختياريــة ســوءا
بطلــب عــزل املصفــي ،أو تعــن بديـ ًـا لــه ،أو الطعــن يف أي ق ـرار يصــدره يتعلــق
بالتصفيــة االختياريــة أو التصفيــة تحــت إرشاف املحكمــة .وأوىص البحــث بتوصيــات
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)أسباب التصفية االختيارية للشركات في الفقه والقانون( دراسة مقارنة

 رضورة وجــود نصــوص تلــزم الرشكــة لوضــع نســبة مــن أرباحهــا الســنوية يف.عــدة منهــا
 وتحقــق منــه أرباحهــا وتطبيــق ذلــك بشــفافية يف البنيــات،تنميــة املجتمــع وتعمــل فيــه
 وضــع نصــوص تجعــل مــن املصفــي الرســمي موظ ًفــا حكوم ًيــا كــا هــو الحــال يف.التحتيــة
 مــا يجعــل املحكمــة تطمــن عــى قيامــه بواجباتــه واســتيفائه،بعــض األنظمــة القانونيــة
.للــروط املقــررة قانونًــا مــن ناحيتــي الخــرة والتأهيــل
Abstract:
This research deals with the reasons for voluntary
liquidation in Islamic jurisprudence and Sudanese law.
The importance of the topic comes in defining the reasons
for voluntary liquidation between jurisprudence and law
and compiling what was scattered from the diaspora of the
subject of voluntary liquidation in comparison between
jurisprudence and law in one reference, and the realistic
importance of this topic because of its connection to the
changing contemporary financial crises, and the need of
commercial companies for it. The research aims to clarify
the reasons for the voluntary liquidation of the company in
Sudanese law in comparison with Islamic jurisprudence,
and the procedures followed in the liquidation of
companies in jurisprudence and law, and the reasons for
voluntary division between jurisprudence and law.The
research problem lies in answering the question: Do the
reasons for voluntary liquidation of companies differ
from jurisprudence and law? What are the procedures for
liquidating companies in Islamic jurisprudence, which
are stipulated by Sudanese law? The research adopted
the descriptive, inductive, and comparative method. The
research concluded with the most important results: The
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Companies Law of 1935 AD (derived from the Companies
Law of 1919 AD) and did not take into account social
and ideological differences by permitting usury, allowing
companies to issue preferred shares with interest at a specified
percentage and obligating shareholders to pay interest for their
late payment of the value of the shares. This was addressed
by the issuance of the Judicial Judgments Law of the year
1992 AD. And that the creditors have the right to resort to the
court in the dispute over the voluntary liquidation, whether
by requesting the liquidator’s dismissal, or appointing a
replacement for him, or challenging any decision issued by
him related to the voluntary liquidation or liquidation under
the supervision of the court. The research recommended
several recommendations, including: The necessity of having
texts that oblige the company to put a percentage of its annual
profits in the development of the community and work in it,
and to verify its profits and to implement this transparently
in the infrastructure. Establishing texts that make the official
liquidator a government employee, as is the case in some legal
systems, which makes the court reassure that he performs his
duties and that he meets the legally established conditions in
terms of experience and qualification.
: مقدمة
الحمــد للــه رب العاملــن وأفضــل صــاة وأتــم تســليم عــى الهــادي األمــن رســول رب
.العاملــن وعــى آلــه وصحبــه أجمعني
شــخصا مــن األشــخاص االعتياديــن تتمتــع بأهليــة قانونيــة
إ َّن الرشكــة بصفتهــا
ً
 وباملقابــل تحمــل االلتزامــات مثلهــا يف ذلــك،تتمكــن مــن خاللهــا مــن اكتســاب الحقــوق
 وعــى ذلــك فــإ َّن الرشكــة لهــا نقطــة بدايــة تولــد فيهــا ويكــون بالتســجيل،الشــخص الطبيعــي
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يف الســجل التجــاري ،كــا أ َّن لهــا نقطــة نهايــة تتصفــى بهــا أو تتحــول بهــا الرشكة.والرشكــة
بهــذه الشــخصية القانونيــة يخــول لهــا كافــة الترصفــات التــي يقــوم بهــا األفـراد العاديــن مــن
بيــع ورشاء وإجــارة وغريهــا .كــا ميكــن أن تكــون مدع ًيــا أو مد ًعــى عليــه إذا مــا دخلــت يف
نـزاع مــع أطـراف أخــرى.
تتعــرض الــركات للربــح والخســارة ،والثانيــة تجعــل حيــاة الرشكــة مهــددة بالــزوال
بالتصفيــة كــا هــو الحــال إذ أصبحــت غــر قــادرة عــى تســديد التزاماتهــا ،أو ال متلــك ســيولة
نقديــة لتســيري أعاملهــا التشــغيلية ،أو لديهــا عجــز يف رأس مالهــا العامل.كــا وأ َّن التصفيــة
واجبــة بقــوة القانــون يف جميــع أنــواع الــركات التــي امتلكــت مقومــات وجودهــا وعملهــا
وأتيــح لهــا مامرســة نشــاطها املســجل بهــا.
الدراسات السابقة:
 .1تصفيــة الــركات التجاريــة ،مذكــرة ماجســتري للباحــث  /رحــاين عــادل ،جامعــة محمــد
بوضيــاف ،املغــرب ،ســنة (2015م) ،تنــاول الباحــث فيــه جوانــب القصــور يف القانــون
الجزائــري يف عمليــات التصفيــة.
 .2اآلثــار املرتتبــة عــى تصفيــة الــركات املســاهمة ،رســالة ماجســتري للباحــث  /ســعد ثابت
مرشــود ،جامعــة ديــايل (2017م) ،تنــاول الباحــث بعــض اآلثــار القانونيــة واملحاســبية
عــى تصفيــة الــركات املســاهمة يف القانــون العراقــي.
أسباب التصفية االختيارية يف الفقه اإلسالمي:
تعريف القسمة يف الفقه اإلسالمي ومشروعيتها :
تعريف التصفية والقسمة يف الفقه اإلسالمي:
ربــط الفقــه التقليــدي بــن التصفيــة والقســمة ربطًــا وثي ًقــا ،معت ـ ًرا أ َّن التصفيــة
هــي العمليــة املمهــدة للقســمة ،وأنَّــه ال محــل للتصفيــة إن مل تكــن هنــاك قســمة تليهــا ،أي
ال محــل للتصفيــة إذا انتهــت الحاجــة إليهــا كــا لــو اجتمعــت الحصــص يف يــد رشيــك واحــد،
وأخــذ عــى عاتقــه تســديد ديــون الرشكــة ،أو إذا اندمجــت الرشكــة برشكــة أخــرى ،أو نقلــت
()1
إليهــا رأس مالهــا.
تعريف التصفية:
فالتصفيــة – بحســب هــذا الــرأي – رخصــة مقــرة يف مصلحــة الــركاء الذيــن يبقــى
زمامهــم يف أيديهــم ،وبالتــايل فهــي لهــا صفــة اإللزاميــة بــل الصفــة االختياريــة ،ويعــود
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للــركاء أن يقــرروا إجـراء القســمة فــور انقضــاء الرشكــة ،مــن دون اللجــوء إىل التصفيــة ،عــى
رضت بحقوقهــم ،وقــد اعتمــد
أن يبقــى لدائنــي الرشكــة حــق االع ـراض عــى القســمة إذا أ َّ
ـول مطابقــة لهــذا الــرأي.
القضــاء الفرنــي حلـ ً
يف حــن نظــر الفقــه الحديــث إىل التصفيــة كعمليــة غــر مرتبطــة بالقســمة ،لكنهــا
أساســا إىل متكــن دائنــي الرشكــة مــن الحصــول
رضورة يحتمهــا انقضــاء الرشكــة ،وهــي تهــدف ً
عــى حقوقهــم؛ أل َّن مصلحــة الدائنــن تتقــدم عــى مصلحــة الــركاء الذيــن تعنيهــم القســمة.
( )2ولذلــك تعــد القســمة الزمــة ورضوريــة ،مــا دام يرتتــب عــى الرشكــة املنحلــة ديونًــا للغــر،
وروابــط قامئــة معهــم ،فــا تتــم التصفيــة وتنتهــي إال بانقضــاء هــذه الروابــط جمي ًعــا.
تعريف القسمة:
والقســمة لغــة :هــي إفـراز النصيــب ،أو التفريــق( .)3ورش ًعــا لهــا تعاريــف متقاربــة
عنــد الفقهــاء ،فقــال الحنفيــة :القســمة :جمــع نصيــب شــائع يف مكان معـ ّـن ،أو مخصــوص(،)4
وعرفتهــا املــادة ( )1114مجلــة بقولهــا« :القســمة :هــي تعيــن الحصــة الشــائعة ،يعنــي إفـراز
الحصــص بعضهــا مــن بعــض مبقيــاس مــا كالــذرع والــوزن والكيــل» ،أو هــي عبــارة عــن
إفـراز بعــض األنصبــاء عــن بعــض ،ومبادلــة بعــض ببعــض؛ أل َّن نصيــب كل رشيــك أو ملكــه
منتــر يف جميــع أجــزاء الــيء املقســوم ،فــإذا حدثــت القســمة ،وقــع يف حصتــه جــزء
مملــوك لــه ،وجــزء مملــوك لصاحبــه شــائ ًعا يف كل األج ـزاء ،فتتــم املبادلــة بــن الرشيكــن
بتنــازل كل واحــد منهــا عــن نصــف نصيبــه بعــوض :وهــو نصــف نصيــب صاحبــه(.)5
ومعنــى املبادلــة أي (أخــذ عــوض حقــه) واضــح يف القســمة الرضائيــة ،أمــا القســمة الجربيــة
فتحــدث بنــاء عــى طلــب الرشيكــن للقــايض ،يتضمــن رضاهــا باملبادلــة .فالقســمة تتضمــن
معنــى املبادلــة؛ ألن مــا يــؤول ألحدهــا ،بعضــه كان لــه ،وبعضــه كان لصاحبــه ،فهــو يأخــذه
عوضً ــا عــا يبقــى مــن حقــه يف نصيــب صاحبــه ،فــكان ذلــك مبادلــة مــن وجــه ،وإفـرازًا مــن
وجــه ،واإلفـراز هــو الظاهــر يف املكيــات واملوزونــات لعــدم التفــاوت ،واملبادلــة هــي الظاهــر
يف غــر املكيــل واملــوزون للتفــاوت ،ويجــوز اإلجبــار عــى املبادلــة كــا يف بيــع مــال املديــن.
وعــرف املالكيــة القســمة مبــا يقــارب تعريــف الحنفيــة ،فقالــوا :هــي تعيــن نصيــب كل رشيك
يف مشــاع (عقــار أو غــره) ،ولــو كان التعيــن باختصــاص تــرف فيــا عــن لــه ،مــع بقــاء
الرشكــة يف الــذات.
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وهــذا التعريــف يشــمل عندهــم أنــواع القســمة الثالثــة :قســمة املهايــأة ،وقســمة
املراضــاة ،وقســمة القرعــة( .)6وعرفهــا الشــافعية والحنابلــة بأوضــح تعريــف ،فقالوا :القســمة:
()7
متييــز بعــض األنصبــاء عــن بعــض ،وإفرازهــا عنهــا ،بتجزئــة األنصبــاء بالكيــل أو غــره.
والقســمة عنــد الفقهــاء يـراد بهــا معرفــة ومتييــز الحقــوق الشــائعة بــأن يتعــن نصيــب كل
رشيــك يف املشــاع قبــل القســمة (.)8
مشروعية القسمة:
أجمــع العلــاء عــى جــواز القســمة لثبــوت رشعيتهــا يف القــرآن والســنة :أمــا القــرآن
ـر ﴾ ( .)9يــدل عــى جــواز
ش ٍب ُم ْحتَـ َ ٌ
فقولــه تعــاىلَ ﴿ :ونَ ِّبئْ ُه ـ ْم أَ َّن الْـ َـا َء ِق ْس ـ َم ٌة بَ ْي َن ُه ـ ْم ك ُُّل ِ ْ
ـى َوالْ َم َســاكِ ُني
قســمة املهايــأة ،وقولــه ســبحانهَ ﴿ :وإِذَا َحـ َ َ
ـر الْ ِق ْس ـ َم َة أُولُــو الْ ُق ـ ْر َ ٰب َوالْ َيتَا َمـ ٰ
فَا ْر ُزقُو ُهــم ِّم ْنـ ُه﴾ ( ،)10الــوارد يف قســمة الرتكــة ،وقولــه ســبحانه يف قســمة الغنائــمَ ﴿ :وا ْعلَ ُمــوا
ش ٍء فَــأَ َّن لِلَّــ ِه ُخ ُم َســ ُه َولِل َّر ُســو ِل ،)11( ﴾ ..وال يعلــم هــذا الخمــس عــن
أَنَّ َــا َغ ِن ْمتُــم ِّمــن َ ْ
األربعــة األخــاس املســتحقة للغامنــن إال بالقســمة .وأمــا مــن الســنة  :فقــد قســم النبــي -
 -غنائــم خيــر وحنــن بــن الغامنــن ،وقســم املواريــث( ،)12مــا يــدل عــى اإلباحــة .ويؤيده
حاجــة النــاس إىل القســمة ليتمكــن كل واحــد مــن الــركاء مــن التــرف املســتقل يف حصتــه،
وليتخلــص مــن ســوء املشــاركة ،وكــرة األيــدي( .)13وقــد نــص الفقهــاء يف تــويل أمــر القســمة
قســا ًما يقــوم بتصفيــة الرشكــة
والتصفيــة فقالــوا  « :يجــوز أن يعــن الــركاء مصفيًــا أو َّ
قســا ًما للرشكــة بنــاء عــى طلــب الــركاء أو
وقســمتها ،كــا يجــوز للقــايض أن يعــن مصفيًــا َّ
أحدهــم؛ أل َّن القســمة مــن جنــس عمــل القضــاء ،مــن حيــث أنَّــه يتــم بــه قطــع املنازعــات،
ومــن جملــة ذلــك قســمة األمــوال املشــركة ،ســواء أكانــت مرياثًــا أم بعقــد الرشكــة ،وال يتــم
ـدل
قســام للرشكــة « )14( .واشــرطوا يف القاســم أن يكــون ذكـ ًرا حـ ًّرا عـ ً
ذلــك إال بتعيــن مصـ ٍّـف َّ
ـلم ضابطًــا ســمي ًعا بص ـ ًرا ناط ًقــا عامل ًـاً باملســاحة والحســاب؛ لــي يحصــل الغــرض مــن
مسـ ً
عملــه ،وهــذه الــروط تلــزم يف املصفــي القاســم إذا كان معي ًنــا مــن قبــل القــايض ،أ َّمــا إذا
كان معي ًنــا مــن قبــل الــركاء فــا يشــرط ذلــك؛ أل َّن املصفــي القاســم وكيــل عنهــم ،وقــد
رضــوا بــه عــى حالــه فلهــم ذلــك )15(.وتكــون أجــرة املصفــي مــن بيــت املــال مــن ســهم
املصالــح ؛ ألن عملــه مــن جملــة املصالــح العامــة ،فــإن تعــذر أخــذ أجرتــه مــن بيــت املــال
فأجرتــه عــى الــركاء ،وكذلــك إذا اســتأجروه ،وتكــون األجــرة موزعــة عــى الــركاء بحســب
حصصهــم يف رأس مــال الرشكــة ،وعنــد بعــض الفقهــاء أن األجــرة تكــون عــى الــرؤوس؛ ألن
()16
العمــل يف النصيــب القليــل كالعمــل يف الكثــر.
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أنواع القسمة وشروطها وكيفيتها عند الفقهاء:
أنواع القسمة:
القســمة أنــواع يف املذاهــب الفقهيــة ،إذ كل مذهــب ينظــر إىل القســمة مــن جانــب
فقال الحنفيــة( : )17القســمة نوعــان:
 1.1قســمة جربيــة :وهــي التــي يتوالهــا القــايض ،بطلــب أحــد الــركاء .ولــو قســم القــايض
أو نائبــه بالقرعــة ،فليــس لبعــض الــركاء اإلبــاء بعــد خــروج بعــض الســهام (.)18
2.2قســمة رضائيــة :وهــي التــي يفعلهــا الــركاء بالـرايض ،وهــي تعتــر عقـ ًدا مــن العقــود،
ركنهــا ككل عقــد :هــو اإليجــاب والقبــول ،ومحلهــا :العــن املشــركة التــي يجــوز االتفــاق
عــى قســمتها )19( .وكل واحــد منهــا عــى نوعــن:
.أ قســمة تفريــق أو فــرد :وهــي تخصيــص كل رشيــك بحصــة جزئيــة معينــة مــن املــال
املشــرك ،كقســمة دار كبــرة بــن رشيكــن أو ثالثــة ،يختــص كل واحــد منهــم بنصــف
أو بثلــث .وهــي تحــدث يف كل مــا ال رضر يف تبعيضــه بالرشيكــن كاملكيــل ،واملــوزون،
والعــددي املتقــارب ،ســواء قســمة رضــا أو قســمة جــر.
.ب قســمة جمــع :وهــي أن يجمــع نصيــب كل رشيــك يف عــن عــى حــدة ،كأن يكــون
الــيء املشــرك أقطانًــا بــن رشيكــن ،فيتقاســان ،عــى أن يختــص أحدهــا بكميــة
منهــا واآلخــر بالباقــي .وهــي جائــزة يف جنــس واحــد ،وال تجــوز يف جنســن مختلفــن،
فتصــح يف املثليــات وهــي املكيــات ،واملوزونــات ،والعدديــات املتقاربــة كأصنــاف
الحنطــة ،وال تصــح يف جنســن مــن املكيــل ،واملــوزون ،واملــذروع والعــددي كالحنطــة
والشــعري ،والقطــن والحديــد ،والجــوز واللــوز ،والآللــئ واليواقيــت .وتصــح بــن أف ـراد
اإلبــل ،أو أفـراد البقــر ،أو أفـراد الغنــم ،أي يف ضمــن الجنــس الواحــد ،والتفــاوت القليــل
ملحــق بالعــدم وال تصــح بــن خيــل وإبــل ،أو بــن بقــر وغنــم ،الختــاف الجنــس،
فيتــرر أحدهــا .وال تقســم الــدور واألرايض املتعــددة عنــد أيب حنيفــة قســمة جمــع؛
من ًعــا للــرر؛ لوجــود التفــاوت الفاحــش بــن دار ودار ،وأرض وأرض ،بســبب اختــاف
البنــاء والبقــاع ،فتعتــر يف حكــم جنســن مختلفــن .وعنــد الصاحبــن  :تجــوز قســمة
الــدور واألرايض قســمة جمــع ،ويعــدل مــا فيهــا مــن التفــاوت بالقيمــة .وال تقســم الــدار
والضيعــة (األرض) ،أو الــدار والحانــوت املشــركتان قســمة جمــع باتفــاق الحنفيــة ،بــل
يقســم كل واحــد عــى حــدة؛ الختــاف الجنــس ( )20وقال الحنابلة،كــا قــال الحنفيــة (:)21
القســمة نوعــان:
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 .1قســمة ت ـر ٍ
اض :ال تجــوز إال برضــا الــركاء كلهــم :وهــي التــي فيهــا رضر ،ورد عــوض
مــن أحدهــا عــى اآلخــر ،كالــدور الصغــرة ،والحــام والطاحــون الصغرييــن ،والدكاكــن
اللطــاف الضيقــة .وال إجبــار فيهــا ،فــإن طلــب أحــد الرشيكــن قســمة بعضهــا يف مقابلــة
بعــض ،مل يجــر اآلخــر؛ أل َّن كل عــن منهــا تختــص باســم وصــورة .وهــي تشــبه قســمة
الــرد عنــد الشــافعية ،بدليــل أن الحنابلــة قالــوا :كل مــا ال ميكــن ق َْســمه باألج ـزاء ،أو
التعديــل ،ال يقســم بغــر رضــا الــركاء كلهــم .وحكــم قســمة ال ـرايض كالبيــع ،أي كــا
قــال الشــافعية؛ أل َّن صاحــب الزائــد بــذل املــال عوضً ــا عــا حصــل لــه مــن حــق رشيكــه،
وهــذا هــو البيــع ،والبيــع محصــور فيــا يقابــل الــرد (أي العــوض الــذي رد مــن أحدهــا
عــى اآلخــر) وإفـراز يف الباقــي ،كــا تبــن يف صفــة القســمة .وإذا كانــت هــذه القســمة
بي ًعــا ،فــا يجــوز فيهــا مــا ال يجــوز يف البيــع ،وال يجــر عليهــا املمتنــع منهــا ،لحديــث ابــن
عبــاس مرفو ًعــا« :ال رضر وال رضار»(.)22
 .2قســمة اإلجبــار  :مــا ال رضر فيهــا عــى الرشيكــن ،وال عىل أحدهــا ،وال رد عــوض ،كأرض
واســعة وقريبــة ،وبســتان ودار كبــرة ،ودكان واســع ونحوهــا ،ســواء أكانــت متســاوية
األج ـزاء أم ال.
وتحــدث إن أمكــن قســمتها بتعديــل الســهام مــن غــر يشء يجعــل معهــا ،فــإن مل ميكــن
تعديــل الســهام إال بجعــل يشء معهــا ،فــا إجبــار ،ألنــه معاوضــة ،فــا يجــر عليهــا مــن امتنــع
منهــا ،كســائر املعاوضــات .ومــن أمثلتهــا :قســمة مكيــل أو مــوزون مــن جنــس واحــد ،كدهــن
مــن زيــت وســرج وغريهــا ،ولــن ودبــس وخــل ومتــر وعنــب ونحوهــا ،وســائر الحبــوب
والثــار املكيلــة .وإذا طلــب أحــد الــركاء القســمة يف املذكــورات وأىب الرشيــك اآلخــر ،أجــر
املمتنــع ،ولــو كان وليًــا عــى صاحــب الحصــة؛ ألنَّــه يتضمــن إزالــة الــرر الحاصــل بالرشكــة،
وحصــول النفــع للرشيكــن ،فيمكنهــا التــرف بالحصــص ،أو االســتثامر بــأي طريــق يختــاره
الرشيــك .وتجــدر اإلشــارة إىل أنــوا ٍع أخــرى للقســمة تناولهــا الفقهــاء ,ومنهــم املالكيــة وهــي
قســمة الرقــاب فقالــوا ( :)23قســمة الرقــاب أو األعيــان نوعــان :قســمة مراضــاة وقســمة قرعــة.
أما قســمة املراضــاة  :فهــي أن يرتاضيــا عــى أن كل واحــد يأخــذ شــيئاً مــا هــو
مشــرك بــن الرشيكــن ،يــرىض بــه بــا قرعــة .وهــي كالبيــع ،فمــن ريض بــيء منــه ،ملــك
ذاتــه ،وليــس لــه رده إال برتاضيهــا كاإلقالــة ،وال رد فيهــا بالغــن إال إذا أدخــا بينهــا مقو ًمــا.
وتصــح يف متحــد الجنــس كالثيــاب ،أو يف مختلــف الجنــس كثــوب ودابــة .وأما قســمة
القرعــة :فهــي متييــز حــق مشــاع بــن الــركاء ،ال بيــع .فــرد فيهــا بالغــن ،وال بــد فيهــا
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مــن مقــوم ،ويجــر عليهــا مــن أباهــا ،وال تكــون إال فيــا متاثــل أو تجانــس ،وال يجــوز فيهــا
الجمــع بــن حــظ اثنــن .وقال الشــافعية ( :)24القســمة ثالثــة أنــواع؛ أل َّن املقســوم إن تســاوت
األنصبــاء منــه صــورة وقيمــة فهــو األول ،وإال فــإن مل يحتــج إىل رد يشء فالثــاين ،وإال فالثالــث:
 .1قســمة اإلف ـراز (أو قســمة األج ـزاء أو قســمة املتشــابهات ( :وهــي إف ـراز حــق كل مــن
الــركاء ،فهــي متييــز للحــق ال بيــع .وتحــدث فيــا ال رضر فيــه ،كاملثليــات مــن حبــوب
ودراهــم وأدهــان ،ودور متفقــة األبنيــة ،وأرض مســتوية األجـزاء .ويجــري فيهــا اإلجبــار،
فيلــزم الرشيــك بالقســمة بطلــب رشيكــه ،إذ ال رضر عليــه فيهــا ،فيجــزأ مــا يقســم كيـ ًـا
يف املكيــل ،ووزنًــا يف املــوزون ،وذر ًعــا يف املــذروع ،وعـ ًّدا يف املعــدود بعــدد األنصبــاء إن
اســتوت .ثــم بعدئــذ يقــرع بــن األنصبــاء لتعيــن كل نصيــب منهــا ألحــد الــركاء.
 .2قســمة التعديــل للســهام  :وهــي أن تعــدل األنصبــاء املختلفــة بالقيمــة ،لتحقيــق
املســاواة بــن الــركاء ،كأرض تختلــف قيمــة أجزائهــا بســبب قــوة إنبــات ،أو قــرب مــاء
ونحوهــا ،أو يختلــف جنــس مــا فيهــا ،كبســتان بعضــه نخــل ،وبعضــه عنــب .فــإذا
كانــت األرض مناصفــة بــن رشيكــن ،وكانــت قيمــة ثلثهــا املشــتمل عــى مــا ذكــر كقيمــة
ـهم ،ويقــرع بينهــا كــا ســبق.
ـهم ،والثلثــان سـ ً
الثلثــن الباقيــن ،فيجعــل الثلــث سـ ً
ويجــري فيهــا اإلجبــار ،فيلــزم الرشيــك بالقســمة بطلــب رشيكــه ،كــا يف النــوع األول،
فــإن أمكــن قســم الجيــد وحــده ،والــرديء وحــده ،مل يجــر الرشيــك عــى التعديــل.
ويجــر الرشيــكان عــى هــذه القســمة يف منقــوالت متحــدة القيمــة ،مختلفــة الصفــة،
كثيــاب مــن نــوع واحــد ،كــا يجـران عليهــا يف نحــو دكاكــن صغــرة متالصقــة ،متامثلــة
األعيــان أو الــذوات ،للحاجــة إىل القســمة ،بخــاف نحــو الدكاكــن الكبــرة ،أو الصغــرة
غــر املتالصقــة لشــدة اختــاف األغ ـراض ،أو املقاصــد باختــاف املحـ ّ
ـال واألبنيــة.
 .3قســمة الــرد  :وهــي التــي تحتــاج إىل رد مــال أجنبــي عــن ذات املقســوم ،كأن يكــون
بأحــد جانبــي األرض املشــركة بــر أو شــجر مثـ ًـا ،ال ميكــن قســمته ،فــر ّد مــن يأخــذه
بالقســمة الناتجــة عــن القرعــة قســط قيمــة البــر أو الشــجر .فلــو كانــت قيمــة البــر
أو الشــجر ألفًــا ،وحصتــه النصــف ،رد اآلخــذ خمــس مئــة .وال يجــري فيهــا اإلجبــار.
ويعتــر النــوع األول إفــرازًا للحــق ،ال بي ًعــا ،والنوعــان اآلخــران بي ًعــا .وبــه يتبــن أن
القســمة عنــد الشــافعية كغريهــم نوعــان رئيســان  :قســمة إجبــار ،وقســمة تــراض.
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شروط القسمة:
ذكــر الفقهــاء ـــــ رحمهــم اللــه ـــــ رشوطًــا لقســمة الـرايض (القســمة االختياريــة)
ورشوطًــا للقســمة الجربيــة؛ َّإل أننــي ســأخترص فقــط عــى القســمة االختياريــة موضــوع
البحــث:
اشرتط الحنفية رشوطًا يف قسمة الرتايض هي ما يأيت (:)25
 .1أهليــة املتقاســمني  :وهــي العقــل فقــط ،فــا يجــوز قســمة املجنــون والصبــي الــذي ال
يعقــل (غــر املميــز)؛ أل َّن القســمة عقــد مــردد بــن الــرر والنفــع وفيهــا معنــى البيــع،
فيشــرط فيهــا مــا يشــرط يف البيــع .وال يشــرط البلــوغ عنــد الحنفيــة ،فتجــوز قســمة
الصبــي العاقــل (املميــز) بــإذن وليــه ،كــا ال يشــرط اإلســام والذكــورة والحريــة لجــواز
القســمة ،فتجــوز قســمة الذمــي واملــرأة والعبــد املكاتــب واملــأذون ،لجــواز البيــع منهــم.
 .2امللــك أو الواليــة :فــا تجــوز القســمة بدونهام.أمــا امللــك :فهــو أن يكــون القاســم مالــكاً
عــن مــا يقســمه وقــت القســمة ،فيقســمه الــركاء بال ـرايض ،فــإن مل يكــن املقســوم
مملــوكًا للقاســم ،ال تجــوز القســمة؛ ألن القســمة إفـراز بعــض األنصبــاء ،ومبادلــة البعض،
وكل ذلــك ال يصــح إال يف الــيء اململــوك ( .)26وبنــاء عليــه  :ال تصــح عنــد الحنفيــة
قســمة الديــون املشــركة قبــل القبــض؛ ألنهــا ال متلــك إال بالقبــض؛ ألن الديــن يف حكــم
املعــدوم ،ووجــوده اعتبــاري ،واملقســوم يشــرط فيــه كونــه عي ًنــا .ويرتتــب عليــه أيضً ــا أن
ـول أو فعـ ًـا .وأمــا الواليــة :فهــي واليــة القرابــة
قســمة الفضــويل موقوفــة عــى اإلجــازة قـ ً
املاليــة ،بــأن يكــون القاســم ذا واليــة ماليــة عــى الصغــر واملجنــون واملعتــوه ،وهــو األب
ووصيــه ،والجــد ووص ّيــه .والقاعــدة يف هــذه الواليــة :أن كل مــن لــه واليــة البيــع ،فلــه
واليــة القســمة ،ومــن ال فــا ،ولهــؤالء واليــة البيــع ،فلهــم واليــة القســمة .وأمــا ويص
األم ،وويص األخ والعــم ،فيقســم املنقــول ،دون العقــار؛ ألن لــه واليــة بيــع املنقــول ،دون
العقــار.وال يقســم ويص امليــت عــى املــوىص لــه ،النعــدام واليتــه عليــه ،وكــذا ال يقســم
الورثــة عليــه ،النعــدام واليتهــم عليهــم؛ ألن املــوىص لــه كواحــد مــن الورثــة .وكــذا ال
يقســم بعــض الورثــة عــى بعــض ،النعــدام الواليــة فيــا بينهــم.
 .3حضــور الــركاء أو نوابهــم :فــا تصــح القســمة عــى غائــب ،وتنقــض القســمة ،لــو
اقتســم الــركاء ،وأحدهــم غائــب .هــذا يف قســمة الــرايض .أمــا يف قســمة القــايض،
فتنفــذ القســمة وال تنقــض.
 .4رضــا الــركاء فيــا يقســمونه بأنفســهم  :إذا كانــوا مــن أهــل الرضــا أو رضــا مــن يقــوم
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مقامهــم .فــإن مل يوجــد الرضــا ال تصــح القســمة ،فلــو كان يف الورثــة صغــر ال ويص لــه،
أو كبــر غائــب ،فاقتســموا فالقســمة باطلــة؛ ألن القســمة فيهــا معنــى البيــع ،كــا تقــدم،
وقســمة الرضــا  -عنــد الحنفيــة  -أشــبه بالبيــع ،وكــا ال يصــح البيــع إال بال ـرايض ،ال
تصــح القســمة إال بــه .وإذا مل يكــن رشي ـكًا مــن أهــل الرضــا ،كالصبــي واملجنــون ،قــام
وليــه أو وصيــه مقامــه .وإذا مل يكــن للصغــر ونحــوه و ٍل وال ويص ،كان موقوفًــا عــى أمــر
الحاكــم ،فينصــب ويص مــن طــرف الحاكــم ليقســم مبعرفتــه )27( .وكذلــك قــال الشــافعية
( :)28يشــرط يف قســمة الـرايض بأنواعهــا مــن رد وغــره رضــا الــركاء حتــى بعــد خــروج
القرعــة ،ولــو ثبــت بحجــة غلــط أو حيــف يف قســمة اإلجبــار أو قســمة ال ـرايض التــي
تكــون باإلف ـراز ،نقضــت القســمة بنوعيهــا ،فــإن كانــت بالتعديــل أو بالــرد ،مل تنقــض؛
ألنهــا بيــع.
كيفية القسمة االختيارية (الرتاضي) :
أبــان الفقهــاء ـــــــ رحمهــم اللــه ــــــ كيفيــة القســمة وإجراءاتهــا التــي يتبعهــا
القاســم ،فهــي عنــد األحنــاف ـــــــ وهــو يف تقديــري مجــرد اجتهــاد يتغــر بحســب العصــور
ــــــ عــى النحــو التــايل:
 .1ميســح القاســم األرض ،لحفــظ الخريطــة ،ورفعها للقــايض ،ويق ّوم البناء ليعــرف كل رشيك قيمة
نصيبــه .يفــرز كل نصيــب عــن غــره مــع ارتفاقاتــه مــن طريــق ونحــوه عــى حــدة ،ليتحقــق
معنــى التمييــز واإلفـراز متــام التحقيــق ،ومينــع تعلــق نصيــب كل رشيــك بنصيــب اآلخــر.
 .2تحدد األنصباء باألرقام املتوالية ،ويطلق عىل كل نصيب اسم «السهم»
 .3تســجل أســاء املتقاســمني يف أوراق متســاوية مســتقلة ،وتوضــع يف وعــاء أو نحــوه ،ثــم
يقــرع بينهــم عــى ســبيل النــدب واالستحســان؛ تطيي ًبــا للقلــوب ،وبع ـ ًدا عــن تهمــة
امليــل والتحيــز ألحــد الــركاء ،فمــن خــرج اســمه أولً  ،فلــه الســهم امللقــب بــاألول،
ويعطــى مــن خــرج اســمه ثان ًيــا الســهم الثــاين ،وهكــذا ...إذا اتحــدت مقاديــر الســهام.
 .4فلــو اختلفــت الســهام ـ بــأن كانــت بــن ثالثــة مثـ ًـا ،ألحدهــم عــرة أســهم ،وآلخــر
ســهم ،وكتــب أســاء
خمســة أســهم ،وآلخــر ســهم ـ جعلهــا القاســم ســتة عــر
ً
أول اســم صاحــب العــرة ،أعطــاه الســهم األول ،وتســعة
الثالثــة ،فــإن خــرج ً
متصلــة بــه ،لتكــون ســهامه متصلــة مــع بعضهــا ،وهكــذا حتــى يتــم التوزيــع.
والقرعــة مندوبــة عنــد الحنفيــة ،فلــو عــن القاســم لــكل رشيــك نصيبــه ،مــن غــر اقـراع،
جــاز؛ ألن عملــه يف معنــى القضــاء ،فيملــك إلـزام كل رشيــك بنصيبــه.
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أسباب التصفية االختيارية للشركات في الفقه والقانون( دراسة مقارنة)

 .5آلــة القســمة :املــال املشــرك إن كان مــن املكيــات ،فبالكيــل ،أو مــن املوزونــات فبالوزن،
()29
أو مــن العدديــات فبالعــدد ،أو مــن الذرعيــات فبالــذراع يصــر تقســيمه.
وفصلــوا ـــــ رحمهــم اللــه ـــــ يف أنــواع املقســوم كالــدور واألرض ،والبنــاء ،والضيعــة،
َّ
والحانــوت حتــى تطرقــوا لقســمة الطريــق ،مــا يطــول الــكالم فيــه.
القاسم تعيينه ،وشروطه ،وأجرته ،وتعدد القسام:
ً
أول  :تعيني القاسم :
القاســم  :هــو الــذي ميــارس القســمة .وقــد يتــوىل الــركاء أنفســهم بالـرايض إجـراء القســمة
إال إذا كان فيهــم صغــر فيحتــاج إىل أمــر القــايض؛ ألنــه ال واليــة لهــم عليــه ،وقــد يعينــون
وكيـ ًـا عنهــم ،وهــو الغالــب ،وقــد يعينــه القــايض .وينــدب لإلمــام أو للقــايض تعيــن قاســم
دائــم ،يُــرزق مــن بيــت املــال ،ليقســم بــا أخــذ أجــر ،وهــو أحــب وأوىل؛ ألنــه أرفــق بالنــاس
وأبعــد عــن التهمــة ،وألن القســمة مــن جنــس عمــل القضــاء؛ ألن بــه يتــم فصــل الخصومــة
وقطــع املنازعــة ،ونفعــه يعــم النــاس ،فتكــون كفايتــه يف مالهــم ،غر ًمــا بالغنــم.
فــإن مل يعــن قاســم دائــم ،عــن القــايض قاسـ ًـا يقســم بأجــر املثــل عــى حســاب
املتقاســمني؛ ألن النفــع عائــد لهــم عــى الخصــوص ،وبقــدر أجــر مثلــه ،كيــا يتحكــم بطلــب
الزيــادة عــن املثــل ،كــا أنــه ال يجــر القــايض النــاس عــى قاســم واحــد؛ ألنــه لــو تعــن
القســام يشــركون (تكويــن رشكــة
لتحكــم أيضً ــا بالزيــادة عــى أجــر مثلــه .وال يــرك القــايض ّ
مثـ ًـا) كيــا يتواضعــوا عــى مغــاالة األجــر ،فيتــرر النــاس ( ،)30فــإن كونــوا نقابــة عــى النحــو
الحديــث بــإرشاف الحاكــم جــاز؛ ألن الحاكــم يوافــق عــى نظــام النقابــة ،ومينــع املغــاالة.
ثانيًا :شروط القاسم:
من الرشوط التي وضعها الحنفية استحبابًا وندبًا يف القاسم ما يأيت:
أن يكــون عــدلً أمي ًنــا عاملًــا بالقســمة؛ ألنــه لــو كان غــر عــدل ،خائ ًنــا أو جاهـ ًـا
بأمــور القســمة يخــاف منــه الجــور يف القســمة ال يجــوز.أن يكــون معي ًنــا مــن القــايض ()31؛ ألن
قســمة غــره ال تنفــذ عــى الصغــر والغائــب؛ وألنــه أجمــع لرشائــط األمانــة.
املبالغــة يف تعديــل األنصبــاء ،والتســوية بــن الســهام ،بأقــى اإلمــكان؛ لئــا يدخــل
القصــور يف ســهم .وينبغــي أال يــدع القاســم ح ًقــا بــن رشيكــن غــر مقســوم مــن الطريــق
والــرب إال إذا مل ميكــن .وينبغــي أال يضــم القاســم نصيــب بعــض الــركاء إىل
واملســيل
ِّ
بعــض ،إال إذا رضــوا بالضــم؛ ألنــه يحتــاج إىل القســمة ثان ًيــا.
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أن يقــرع بــن الــركاء بعــد الفـراغ مــن القســمة؛ تطييبـاً للنفــوس ولــورود الســنة
بهــا ( )32؛ وألن القرعــة أنفــى للتهمــة.
واشــرط الشــافعية والحنابلــة يف القاســم املعــن مــن قبــل القــايض ســبعة رشوط
وهــي :اإلســام ،والبلــوغ ،والعقــل ،والحريــة ،والذكــورة ،والعدالــة ،وعلــم املســاحة والحســاب؛
ألن علمهــا آلــة القســمة .وأضــاف الشــافعية اشـراط الســمع ،والبــر ،والنطــق ،والضبــط،
إذ ال بــد مــا ذكــر؛ ألن للقاســم واليــة عــى مــن يقســم لهــم بســبب كــون قســمته ملزمــة،
ومــن مل تتوافــر فيــه هــذه الــروط ،فليــس مــن أهــل الواليــة.
فــإن كان القاســم كافـ ًرا أو فاسـقًا أو جاهـ ًـا بالقســمة ،مل تلــزم القســمة إال بـرايض
الــركاء بهــا ،كــا لــو اقتســموا بأنفســهم.
هــذا إذا كان القاســم معي ًنــا مــن قبــل القــايض ،فــإن ت ـراىض الــركاء مبــن يقســم
()33
بينهــم مل تشــرط الــروط الســابقة ،إال التكليــف؛ ألنــه وكيــل عنهــم.
القسام:
ثالثًا :تعدد َّ
صــح إجــراء القســمة بقاســم واحــد أو أكــر ،وقــال املالكيــة :يكفــي يف قســمة
القرعــة قاســم واحــد؛ ألن مهمتــه اإلخبــار عــن نتيجــة االقـراع ،كالقائــف (العــامل باألنســاب)
والطبيــب واملفتــي .ويكتفــى بقاســم واحــد عنــد املالكيــة ،والشــافعية ،والحنابلــة إن مل يكــن
يف القســمة تقويــم؛ ألنــه يف قســمه كالحاكــم يف حكمــه .فــإن كان يف القســمة تقويــم أي
تقديــر قيمــة الســلع املشــركة ،فــا بــد فيهــا مــن التعــدد عنــد هــؤالء الفقهــاء ،فــا تجــوز
()34
بأقــل مــن اثنــن؛ ألن التقويــم شــهادة بالقيمــة ،وال بــد يف الشــهادة مــن اثنــن.
رابعًا :أجرة القاسم:
اتفــق الفقهــاء عــى أنــه إذا كان القاســم معي ًنــا مــن قبــل القــايض،
فأجــره (أو رزقــه) ،مــن بيــت مــال املســلمني ،إذا كان فيــه ســعة؛ ألن القســمة
مــن جنــس عمــل القــايض؛ وألن منفعتــه تعــم النــاس كــا بــان ســابقًا.
وأمــا إن كان القاســم باختيــار الــركاء يف مقابــل أجــر ،فاألجــر عــى الرشكاء.ويتــم توزيــع
األجــرة عنــد أيب حنيفــة ومالــك عــى الــركاء بحســب العــدد ،أو الــرؤوس؛ ألن األجــرة يف
مقابــل العمــل ،وهــو متييــز الحصــص ،والتمييــز عمــل واحــد؛ ألن متييــز القليــل مــن الكثــر
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هــو بعينــه متييــز الكثــر مــن القليــل ،فيتعلــق الحكــم بأصــل التمييــز ،وتعــب القاســم يف
متييــز النصيــب اليســر كتعبــه يف متييــزه الكبــر ،وإذا مل يتفــاوت العمــل ،ال تتفــاوت األجــرة.
وقــال الصاحبــان والشــافعية والحنابلــة :يتــم توزيــع األجــرة بقــدر الحصــص أو األنصبــاء؛ ألن
العمــل يف الكثــر أكــر منــه يف القليــل ،وألن األجــرة كالنفقــة التــي يحتاجهــا امللــك ،فتقــدر
بقــدر امللــك ،ويؤيــده أن أجــرة الكيــال والــوزّان بقــدر األنصبــاء إجام ًعــا ،وكــذا ســائر املــؤن
كأجــرة الراعــي والحمــل والحفــظ وغريهــا ( .)35وهــذا يف تقديــري هــو األوىل واألصــح؛ ألنــه
أعــدل وأرفــق بالنــاس.
أسباب التصفية يف القانون السوداني:
أسباب التصفية يف القانون الوضعي:
تنشــأ الــركات ـــــ غالبًــا ـــــ مــن أجــل تحقيــق األهــداف واألربــاح التــي يعجــز
كل رشيــك عــن تحقيقهــا مبفــرده ،فيســعى هــؤالء الــركاء عــى إبقائهــا صامــدة لتســتمر
يف نشــاطها ،لكــن رغــم املجهــودات املبذولــة مــن طــرف أصحابهــا إال أنــه قــد تقــع عوائــق
وأحــداث تعيــق نشــاط الرشكــة وتحــول دون اســتمرارها ،لتــؤول بعــد مــدة ســواء كانــت
قصــرة أم طويلــة إىل الــزوال ،وهــو مــا يعــرف مــن الناحيــة القانونيــة بانقضــاء الــركات،
الــذي يقصــد بــه انحــال الرابطــة القانونيــة التــي تجمــع الــركاء ،فحــل الرشكــة يعــود إىل
مجموعــة مــن األســباب منهــا مــا هــو عــام يــري عــى جميــع الــركات مهــا كان نوعهــا
ومسـ َّـاها ( رشكات أشــخاص  /رشكات أمــوال  /رشكات مختلطــة) ،ومنهــا مــا هــو خــاص بنــوع
معــن مــن الــركات دون غريهــا.
إذًا فللتصفيــة أســباب كثــرة تختلــف باختــاف نــوع الرشكــة ،وبصــورة عامــة فــإن
أغلــب أســباب التصفيــة االختياريــة ميكــن حرصهــا فيــا يــي (:)36
 .1انتهاء املدة املعينة للرشكة.
 .2إمتام الغاية التي تأسست من أجلها.
 .3استحالة إمتامها.
 .4اتفاق الرشكاء عىل حل الرشكة وتصفيتها.
نص نظام الرشكة عىل فسخها وتصفيتها عند وقوعه.
 .5وقوع حادث لها َّ
 .6صدور قرار من الرشكة باندماجها أو بفسخها أو بتصفيتها.
 .7يف الحاالت األخرى التي ينص عليها نظام الرشكة أو القانون.
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 انقضــاء املــدة املحــددة للرشكــة :أجــازت القوانــن الوضعيــة توقيــت الرشكــة مبــدةمعينــة ،ولهــذا نصــت القوانــن عــى انتهــاء الرشكــة بانتهــاء املــدة املحــددة يف عقدهــا.
 انتهــاء العمــل الــذي قامــت الرشكــة مــن أجلــه  :قــد تنشــأ الرشكــة للقيــام بعمــل معــن،أو لغايــة معينــة ،فــإذا انتهــى العمــل أو انتهــت الغايــة التــي أنشــئت الرشكــة مــن أجــل
تحقيقهــا ،فإنهــا تنحــل بحكــم القانــون مبجــرد انتهــاء العمــل.
 هــاك مــال الرشكــة :إن رأس مــال الرشكــة هــو محــل العقــد فيهــا فــإذا هلــك فــا ميكنهــاالقيــام بالغــرض الــذي قامــت مــن أجلــه ،وهــاك رأس مــال الرشكــة يشــمل الهــاك
املــادي والهــاك املعنــوي كســحب الرخصــة التــي تتيــح للرشكــة القيــام بعملهــا مبوجبهــا،
أو إبطــال االخــراع الــذي تســتغله ،أو ســحب االمتيــاز املمنــوح لهــا مــن الحكومــة،
والــذي تبــارش نشــاطها مبقتضــاه .بيــد أن الهــاك املــادي لــرأس مــال الرشكــة قــد ال
يرتتــب عليــه انتهــاء الرشكــة إذا تــم تعويضــه ،ويتــم ذلــك باتفــاق الــركاء عــى تعويــض
مــا هلــك بزيــادة حصتهــم أو بحصــول الرشكــة عــى تعويــض مــن رشكــة التأمــن عــن
موجوداتهــا التــي هلكــت .وال يشــرط النتهــاء الرشكــة أن يهلــك جميــع مالهــا بــل إن
الرشكــة تنتهــي بهــاك جــزء منــه بحيــث ال تســتطيع االســتمرار بالجــزء الباقــي مــن
رأســالها ،وتقديــر عــدم كفايــة رأس مــال الرشكــة الباقــي الســتمرارها يعــود للقــايض
بالنســبة لرشكــة التضامــن والتوصيــة البســيطة ،أمــا بالنســبة للرشكــة ذات املســؤولية
املحــدودة فقــد أوجــب قانــون الــركات األردين تصفيتهــا إذا بلغــت خســارتها ثالثــة
أربــاع رأســالها إال إذا قــررت الهيئــة العامــة زيــادة رأســالها مبــا ال يقــل عــن نصــف
الخســارة ,وهــذا الحكــم يــري عــى الرشكــة املســاهمة العامــة ،وعــى رشكــة التوصيــة
باألســهم ،أمــا قانــون الــركات االتحــادي فقــد أوجــب عــى مجلــس إدارة الرشكــة
املســاهمة دعــوة الجمعيــة العموميــة غــر العاديــة للنظــر يف اســتمرار الرشكــة أو حلهــا
إذا بلغــت الخســارة نصــف رأس مــال الرشكــة ،وهــذا الحكــم يــري عــى الرشكــة ذات
املســؤولية املحــدودة.
 إشــهار إفــاس الرشكــة :ملــا كانــت الــركات التجاريــة تكتســب صفــة التاجــر باســتثناءرشكــة املحاصــة فإنهــا تخضــع ألحــكام نظــام اإلفــاس .ولكــن هــل يرتتــب عــى إشــهار
إفــاس الرشكــة انقضاؤهــا؟
لقــد نــص قانــون الــركات األردين عــى انتهــاء رشكــة التضامــن بإشــهار إفالســها
وتأخــذ رشكــة التوصيــة البســيطة حكمهــا ،وهــذا يعنــي أن رشكات األشــخاص  -باســتثناء
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رشكــة املحاصــة  -قــد تنتهــي بإفالســها إال إذا حصلــت عــى صلــح واقٍ مــن اإلفــاس .وقــد
تعــرض هــذا االتجــاه لنقــد مــن قبــل بعــض رشاح القانــون؛ ألن انتهــاء الرشكــة بإفالســها يــر
بالدائنــن والــركاء ،ذلــك أنــه قــد ينعقــد صلــح واقٍ مــن اإلفــاس بــن الرشكــة ودائنيهــا مــا
يرتتــب عليــه عــودة الرشكــة ملامرســة أعاملهــا ،ولكــن هــذا النقــد غــر مقنــع؛ ألن الصلــح
الواقــي مــن اإلفــاس إمنــا يكــون قبــل الحكــم بإشــهار إفــاس الرشكــة.
أمــا بالنســبة لــركات األمــوال الرشكــة املســاهمة العامــة ،فقــد نصت بعــض القوانني
عــى انتهائهــا بإشــهار إفالســها ،لكــن قانــون الــركات األردين وقانــون الــركات االتحــادي مل
ينصــا عــى انتهــاء الرشكــة املســاهمة العامــة بإفالســها ،رغــم أنهــا نصــا عــى رسيــان أحــكام
اإلفــاس يف قانــون التجــارة عــى جميــع أنــواع الــركات ،غــر أن قانــون الــركات األردين
جعــل مــن األســباب اإلجباريــة لتصفيــة الرشكــة عجزهــا عــن الوفــاء بالتزاماتهــا ،ويف رأيــي
أن توقــف الرشكــة عــن دفــع ديونهــا التجاريــة الضطـراب يف وضعهــا املــادي يدخــل يف هــذا
الســبب ،ومعنــى ذلــك أن إفــاس الرشكــة يعتــر ســببا مــن أســباب تصفيتهــا الــذي يــؤدي
بالنتيجــة إىل صــدور حكــم بفســخها ،بــل يــرى بعــض رشاح القانــون أن إشــهار إفــاس الرشكــة
بحــد ذاتــه يعــد ســببا مــن أســباب انقضــاء الرشكــة.
غــر أن بعــض رشاح القانــون ال يــرى أن إفــاس رشكات األمــوال يســتتبع حتــى حلهــا،
فإنــه قــد يبقــى بعــد تســديد الديــون جــزء مــن رأســالها يكفــي ملامرســة نشــاطها وعملهــا،
أمــا إذا مل يبــق مــن رأس مالهــا يشء بعــد تســديد الديــون ،أو بقــي جــزء ال ميكنهــا مزاولــة
أعاملهــا بــه فإنــه يتوجــب حلهــا.
 اتفــاق الــركاء عــى حــل الرشكــة :إن الــركاء الذين أنشــأوا الرشكــة باتفاقهم يســتطيعونحلهــا باتفاقهــم أيضــا ،وقــد نصــت بعــض القوانني عــى انقضــاء رشكات األشــخاص باتفــاق
الــركاء عــى حلهــا ،وعــر قانــون الــركات االتحــادي عــن ذلــك بإجــاع الــركاء عــى
انتهــاء مدتهــا .أمــا بالنســبة للرشكــة املســاهمة العامــة والرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة
ورشكــة التوصيــة باألســهم فقــد اشــرط موافقــة أغلبيــة الهيئــة العامــة عــى ذلــك.
 تحــول رأســال الرشكــة لشــخص واحــد :إن الترشيعــات التــي ال تعــرف ما يســمى برشكةالرجــل الواحــد تشــرط يف الرشكــة تعــدد الــركاء ،بــل يعتــر تعــدد الــركاء ركــن مــن
أركانهــا ،وإذا أنهــار الركــن انحلــت الرشكــة بحكــم القانــون(.)37
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أسباب التصفية يف القانون السوداني وضوابطها:
الفرع األول :أسباب التصفية:
مل يختلــف القانــون الســوداين عــن غــره مــن القوانــن األخــرى يف حــاالت
التصفيــة االختياريــة؛ فقــد حــدد املــرع حــاالت التصفيــة االختياريــة (:)38
.أأ .انتهــاء املــدة املحــددة ــــــ إن وجــدت ــــــ للرشكــة يف نظامها العــام ،أو وقوع
الحــادث الــذي نــص عليــه نظــام الرشكــة عــى حلهــا عنــد وقوعــه ،وإصــدار
الرشكــة يف اجتامعهــا العــام قـرا ًرا يقــي بتصفيتهــا تصفيــة اختياريــة.
.بب .إذا قررت الرشكة مبقتىض قرار خاص أن تصفي تصفية اختيارية.
.جج .إذا قــررت الرشكــة مبقتــى قـرار غــر عــادي أنهــا ال تســتطيع االســتمرار يف
مبــارشة أعاملهــا بســبب التزاماتهــا وأنــه مــن املستحســن تصفيتهــا (.)39
وميكن تفصيل هذه الحاالت كالتايل:
ً
أول :انتهــاء املــدة املحــددة للرشكــة  :إذا نــص عقــد الرشكــة أو نظامهــا األســايس عــى
مــدة محــددة لعمــل الرشكــة؛ فإنــه بحلــول هــذه املــدة تنقــي الرشكــة وتدخــل
يف طــور التصفيــة االختياريــة مبوجــب ق ـرار عــادي يصــدر مــن الجمعيــة العامــة،
حيــث يجــب هنــا أن يصــدر الق ـرار بأغلبيــة عاديــة مــن الحارضيــن إال إذا نــص
نظــام الرشكــة عــى نســبة معينــة ،وإذا مل يحصــل االقــراح بالتصفيــة االختياريــة
عــى النســبة املطلوبــة إلجازتــه يعتــر ذلــك تجديـ ًدا ضمن ًيــا لعقــد الرشكــة ،وتســتمر
الرشكــة مبقتــى ذلــك ،وإذا أغفــل االجتــاع الســنوي العــام البــت يف أمــر التصفيــة
رغــم انقضــاء املــدة جــاز ألي مســاهم أو امللزمــن بالدفــع دعــوة الجمعيــة العمومية
لالنعقــاد؛ للنظــر يف االق ـراح النقضــاء املــدة.
ثان ًيــا :وقــوع الحــادث الــذي نــص عليــه نظــام الرشكــة عــى حلهــا عنــد وقوعــه :هنــاك
بعــض الــركات تقــوم يف ظــروف معينــة؛ لخدمــة غــرض معــن ،وغال ًبــا مــا ينــص
نظامهــا يف هــذه الحالــة عــى انقضائهــا عنــد وقــوع حــادث معــن ،مثــل الــركات
التــي ينــص نظامهــا عــى انقضائهــا عنــد مــوت أحــد الــركاء ،وهــي التــي تقــوم
عــى االعتبــار الشــخيص مثــل الفــرق الغنائيــة مثـ ًـا .كــا أن بعــض الحكومــات تقــوم
بتكويــن رشكــة إذا مــا رغبــت يف عمــل كمــروع كبــر لتنفيــذه ،وتنقــي مثــل
هــذه الــركات بتــام العمــل أو باســتحالته ،مثــل رشكــة رشيــان الشــال ،وكذلــك
رشكــة خـزان الحــاداب ،ورشكــة ترعتــي كنانــة والرهــد .كــا تنقــي الرشكــة بهــاك
()40
ـتحيل.
أصولهــا أو بعضهــا متــى مــا أصبــح أمــر اســتمرارها مسـ ً
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ثال ًثــا :صــدور ق ـرار غــر عــادي مــن الرشكــة بتصفيتهــا اختيار ًيــا  :ميكــن تصفيــة الرشكــة
اختياريًــا عــن طريــق ق ـرار غــر عــادي مــن الجمعيــة العموميــة يقــي بذلــك.
راب ًعــا :صــدور ق ـرار خــاص مــن الرشكــة بالتصفيــة االختياريــة :تدخــل الرشكــة التصفيــة
االختياريــة بصــدور قـرار خــاص مــن جمعيتهــا العموميــة بتصفيتهــا تصفيــة اختيارية،
ومل يقيــد القانــون صــدور هــذا القـرار الخــاص بأســباب معينــة ،وبالتــايل فإنَّــه ميكــن
ألي مــن املســاهمني أو امللزمــن بالدفــع دعــوة الجمعيــة العموميــة للنظــر يف االقرتاح
بالتصفيــة االختياريــة ،ويعــرض األمــر للتصويــت ويصــدر القـرار الخــاص بالخطــوات
التــي ذكرتهــا املحكمــة العليــا يف قضيــة رشكــة الرينــو ضــد مصطفــى عبــد الحميــد
أبــو العــز( ،)41العتبــار أن القـرار خــاص وهــي:
 .1يتقــدم عــدد مــن املســاهمني يحــوزون عــى مــا ال يقــل عــن عــر رأس مــال الرشكــة
ودفعــوا جميــع أقســاطهم بالدعــوة الجتــاع فــوق العــادة لتصفيــة الرشكــة اختياريًــا.
 .2يقوم مجلس اإلدارة بالدعوة لالجتامع.
 .3إذا مل يقــم مجلــس اإلدارة بالدعــوة خــال ( )21يو ًمــا؛ جــاز ملقدمــي الطلــب الدعــوة
بأنفســهم لذلــك ،ويجــب أن يكــون خــال ( )3أشــهر مــن تاريــخ إيداعهــم الطلــب.
 .4إذا اكتمــل النصــاب وصـ َّوت عــى القـرار  4/3األعضــاء الذيــن لهــم حــق التصويــت يتــم
اإلعــان عــن اجتــاع آخــر بعــد مــدة ال تقــل عــن ( )14يو ًمــا ،وال تزيــد عــن ( )30يو ًمــا.
 .5يف االجتــاع الثــاين تتــم إعــادة التصويــت عــى القـرار فــإذا نــال ( )2/1األعضــاء الذيــن
لهــم حــق التصويــت (أغلبيــة عاديــة) يصــدر ق ـرار خــاص بالتصفيــة االختياريــة.
 .6يقــوم مجلــس اإلدارة خــال ( )30يو ًمــا مــن صــدور القـرار الخــاص ،بإيــداع صــورة منــه
لــدى املســجل التجــاري؛ وإال فيحكــم عــى الرشكــة بالغرامــة عــن كل يــوم تأخــر.
ضوابط التصفية االختيارية:
مل يحــط قانــون الــركات لســنة (1925م) التصفيــة االختياريــة بضوابــط محــددة،
كــا مل مي ِّيــز بــن أســبابها املختلفــة ،مبــا يف ذلــك اإلعســار؛ مــا جعلــه وســيلة ألكل أمــوال
ـهل ألي رشكــة متعــرة ،ومل يضــع القيــود التــي تحمــي الدائــن.
النــاس بالباطــل ،وطري ًقــا سـ ً
ولكــن عالــج تلــك املشــكالت قانــون الــركات لســنة (2015م) ،نصــت املــادة ( )203عــى
رشوط صارمــة إلكــال إجـراءات األزمــات االختياريــة ،ومــن أهــم تلــك الــروط قيــام أغلبيــة
أعضــاء املجلــس قبــل شــهر مــن تاريــخ صــدور ق ـرار التصفيــة بالتوقيــع عــى إق ـرار موثَّــق
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يؤكــد أن الرشكــة قــادرة عــى ســداد جميــع التزاماتهــا املاليــة خــال فــرة ال تتجــاوز العــام
منــذ بدايــة التصفيــة ،ويف حــال فشــلت الرشكــة يف الســداد خــال الفــرة املحــددة يعتــر
أعضــاء املجلــس مرتكبــن جرميــة اإلق ـرار الــكاذب ،ويعاقــب كل منهــم بالســجن لفــرة قــد
()42
تصــل لســبع ســنوات ،كــا تجــوز معاقبتــه بالغرامــة أيضً ــا.
يــرط لدخــول الرشكــة يف التصفيــة االختياريــة قيــام املســاهمني واألعضــاء يف الرشكة
بعمــل إقـرار مشــفوع باليمــن بــأ َّن الرشكــة مــا زالــت قــادرة عــى الوفــاء بالتزاماتها.
ولإلقـرار املشــفوع باليمــن مزايــا عظيمــة ومحاســن ج َّمــة تجــدر اإلشــارة إىل بعــض
منهــا ،وهــي أنــه:
 .1يضمــن عــدم اســتفادة الــركات املعــرة مــن إجــراءات التصفيــة االختياريــة؛ ألنهــا
تخضــع لقانــون اإلفــاس لســنة (1929م) ،ودخولهــا التصفيــة االختياريــة يجعلهــا يف
وضــع أفضــل مــن التاجــر املعــر الــذي يحيطــه قانــون اإلفــاس بضوابــط مشــددة
إلثبــات إفالســه.
 .2يجعــل الــركاء واملســاهمني ملتزمــن التزا ًمــا شــخص ًيا بالوفــاء بالديــون خــال ســنة
مــن بــدء التصفيــة االختياريــة؛ وإال فيكونــوا مرتكبــن جرميــة جنائيــة بتقديــم
اإلقــرار الــكاذب.
 .3يضمــن لدائنــي الرشكــة وفــاء ديونهــم بــأي حــال ســواء أكان مــن مــال الرشكــة أو
مــال الــركاء.
الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات ،وأفضــل صــاة وأزىك تســليامت عــى نبي
الرحمــة والــركات نبينــا محمــد ســيد الســادات ومفتــاح الجنــات ،صــى اللــه عليــه وســلم
صلــوات تتعاقــب مــا دامــت األرض والســموات.
تنــاول هــذا البحــث أســباب التصفيــة االختياريــة يف الفقــه اإلســامي والقانــون
الســوداين ،حيــث تنــاول الباحــث أســباب التصفيــة االختياريــة عنــد الفقهــاء ،فتحــدث عــن
تعريــف القســمة يف الفقــه اإلســامي ومرشوعيتهــا ،باإلضافــة إىل أنــواع القســمة ،ورشوطهــا،
وكيفيتهــا عنــد الفقهــاء .وأســباب التصفيــة االختياريــة يف القانــون الوضعــي ،وأســبابها يف
القانــون الســوداين.
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النتائج:

وخرج الباحث بعدة نتائج منها :
 .1قانــون الــركات لســنة( 1935م ( مســتم ًدا مــن قانــون الــركات لســنة ) 1919م )
ومل يـرا ِع االختالفــات االجتامعيــة والعقائديــة وذلــك بإباحتــه للربــا ،والســاح للــركات
إلصــدار أســهم ممتــازة بفوائــد بنســبة مئويــة محــددة وإلـزام املســاهمني بدفــع فوائــد
عــن تأخرهــم يف ســداد قيمــة األســهم ،وقــد تــم معالجــة ذلــك بصــدور قانــون أصــول
األحــكام القضائيــة لســنة (1992م).
 .2للدائنــن الحــق يف اللجــوء إىل املحكمــة يف النـزاع حــول التصفيــة االختياريــة ســوءا بطلب
عــزل املصفــي ،أو تعيــن بديـ ًـا لــه ,أو الطعــن يف أي ق ـرار يصــدره يتعلــق بالتصفيــة
االختياريــة أو التصفيــة تحــت إرشاف املحكمــة.
 .3الضغــوط االقتصاديــة ،وتدهــور ســعر العملــة املحليــة باإلضافــة إىل تســهيل إج ـراءات
التصفيــة االختياريــة يســاعد يف اســتغالل ذلــك مــن ضعــاف النفــوس ألكل أمــوال النــاس
بالباطــل.
التوصيات :
 .1رضورة وجــود نصــوص تلــزم الرشكــة لوضــع نســبة مــن أرباحهــا الســنوية يف تنميــة
املجتمــع وتعمــل فيــه ،وتحقــق منــه أرباحهــا وتطبيــق ذلــك بشــفافية يف البنيــات
التحتيــة.
 .2وضــع نصــوص تجعــل مــن املصفــي الرســمي موظ ًفــا حكوميًــا كــا هــو الحــال يف بعــض
األنظمــة القانونيــة ،مــا يجعــل املحكمــة تطمــن عــى قيامــه بواجباتــه واســتيفائه
للــروط املقــررة قانونًــا مــن ناحيتــي الخــرة والتأهيــل.
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دار الفكــر ،بــروت ،طبعــة ســنة ( 1984م) .269 / 8 ،
(((سورة القمر ،اآلية (.)54
(((1سورة النساء ،اآلية (.)8
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أدلة سببية الوصف
وأدلة ثبوتها عند األصوليين
د.أشرف إبراهيم عبد اهلل إبراهيم

أ .أصول الفقه املشارك -جامعة دنقال.

املستخلص:
هدفــت الدراســة لتُبــن أن أدلــة ســببية الوصــف وأدلــة ثبوتهــا هــا
ركنــا األحــكام الرشعيــة إذ ال بــد لــكل حكــم رشعــي مــن دليــل عــى رشعيتــه مــن
والســنة ،واإلجــاع ،والقيــاس ،وال بــد مــن دليــل عــى ثبوتــه مــن ال ُعــرف،
الكتــابُ ،
والتجربــة .ويتمثــل الهــدف مــن هــذا البحــث يف معرفــة أدلــة ســببية الوصــف وأدلــة
ثبوتهــا عنــد األصوليــن .وألدلــة ســببية الوصــف وأدلــة ثبوتهــا أهميــة بالغــة إذا ً
مــن خــال ســببية الوصــف يُعــرف رشعيــة الحكــم مــن وجــوب ،وإباحــة ،وحرمــة،
وكراهــة ،وغريهــا .ومــن خــال أدلــة الثبــوت يُعــرف وقــوع الوقائــع التــي تكــون
محـاً لألحــكام .وتتمثــل مشــكلة الدراســة يف بيــان الفــرق بــن أدلــة ســببية الوصــف
وأدلــة ثبوتهــا عنــد األصوليــن .ومــن أهــم األهــداف املرجــوة للبحــث بيــان أن أدلــة
والســنة ،بينــا أدلــة
ســببية الوصــف أدلــة محصــورة ومســتقاة مــن الوحيــن الكتــاب ُ
الثبــوت ترتبــط بالخــرة ،وال ُعــرف ،والقُرعــة ،والشــهادة وغريهــا مــن األدلــة ،ولــذا
فهــي أدلــة غــر محصــورة ومتجــددة .اعتمــدت الدراســة عــى املنهــج االســتقرايئ
التحليــي بالرجــوع إىل أُم ّهــات كتــب أصــول الفقــه والحديــث واللغــة واملراجــع
الحديثــة لتوفــر املــادة العلميــة املتعلقــة باملوضــوع .وخلصــت الدراســة إىل عــدة
نتائــج منهــا :أ ّن العلــم بأدلــة ســببية الوصــف وأدلــة ثبوتهــا عنــد األصوليــن مــا
يُعــن القــايض يف ُحكمــه ،وامل ُفتــي يف فتــواه ،والفقيــه يف فقهــه.
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Abstract:
The study aimed to show that the causal evidence of
the description and the evidence for its confirmation are
the two pillars of the legal rulings, as every legal ruling
must have evidence of its legitimacy from the Book, the
Sunnah, consensus, and analogy, and evidence of its proof
must be based on custom and experience. The aim of this
research is to find out the evidence of the causal description and the evidence for its proof according to the fundamentalists. Evidence for causation of description and
evidence of its confirmation are of great importance, so
through causation of description, the legitimacy of the ruling is known from the necessity, permissibility, sanctity,
dislike, and others.Through the evidence, the occurrence
of the facts that are the subject of judgments is known.
The problem of the study is to clarify the difference between the evidence of causal description and the evidence
of its proof according to the fundamentalists. One of the
most important objectives of the research is to clarify that
the evidence for causal description is limited evidence and
derived from the revelations of the Book and the Sunnah,
while the evidence of confirmation is related to experience, custom, lottery, testimony and other evidence, and
therefore they are unconfined and renewable evidence.
The study relied on the inductive-analytical approach by
referring to the mothers of the books of Usul al-Fiqh, hadith, language and modern references to provide scientific
material related to the subject. The study concluded with
several results, including: the knowledge of the evidence
for causal description and the evidence for its proof according to the fundamentalists, which helps the judge in
his judgment, the mufti in his fatwa, and the jurist in his
jurisprudence.
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مقدمة:
الحمــد للــه رب العاملــن والصــاة والســام عــى املبعــوث رحمــة للعاملــن وعــى آلــه
وصحبــه وســلم تســليامً كثـرا ً.
أما بعد،،،
مــن املعلــوم أن الرشيعــة اإلســامية مبنيــة عــى أســس متكاملــة لتحقيــق مصالــح
العبــاد يف املعــاش واملعــاد ،واعتمــدت لتوضيــح هــذه املصالــح عىل أدلــة ســببية الوصف(أدلة
والســنة واإلجــاع ،والقيــاس وغريهــا مــن األدلــة ،بينــا ســعت
رشعيــة الحكــم) مــن الكتــاب ُ
الرشيعــة لتوزيــع هــذه الحقــوق بطــرق شــتى كال ُعــرف ،والخربة(االختصــاص) والقُرعــة
وغريهــا مــن أدلــة الثبــوت العامــة .وســعت إلثبــات هــذه الحقــوق بطــرق اإلثبــات كاإلقـرار،
والشــهادة ،والقرائــن وغريهــا مــن طــرق اإلثبــات وهــذه األدلــة مــا يحتــاج إليهــا الفقيــه يف
فقهــه وامل ُفتــي يف فتــواه والقــايض يف حكمــه ،وأن هــذه األدلــة متغايــرة متباينــة ولهــذا قــال
اإلمــام ابــن قيــم الجوزيــة :إن دليــل ســببية الوصــف غــر دليــل ثبوتــه فيســتدل عــى ســببيته
()1
بالــرع وعــى ثبوتــه بالحــس أو العقــل أو العــادة فهــذا يشء وذلــك يشء
مفهوم األدلة وأقسامها عند األصوليني:
أو ًال :تعريف األدلة لغة واصطالحاً:
.أتعريــف األدلــة لغــة :األدلــة يف اللغــة جمــع دليــل وهو املرشــد والهــادي إىل املطلــوب(.)2
ويُطلــق عــى مــا يُســتدل بــه( ،)3فالدليــل هــو املرشــد إىل يشء حــي أو معنوي.
.بتعريــف الدليــل اصطالحــاً :والدليــل يف االصطــاح هــو :مــا ميكــن التوصــل بصحيــح
النظــر فيــه إىل مطلــوب خــري(.)4
ثانياً :أقسام األدلة عند األصوليني:
قسم علامء األصول األدلة إىل عدة أقسام باعتبارات متعددة فمن هذه األقسام:
1.1أدلــة ســببية الوصف(أدلــة مرشوعيــة األحــكام) :وهــي الكتــاب والســنة واإلجــاع
والقيــاس وقــال اإلمــام الق ـرايف :أدلــة ســببية الوصف(أدلــة رشعيــة األحــكام) فتســعة
والســنة ،وإجــاع األمــة،
عــر دلي ـاً باالســتقراء ،وهــي أدلــة محصــورة ،هــي الكتــاب ُ
والقيــاس وغريهــا(.)5
2.2أدلــة ثبــوت األحكام(أدلــة وقوعهــا) :قــال اإلمــام القــرايف :وأمــا أدلــة ثبوتها(أدلــة
وقوعهــا) فــا يحرصهــا عــدد( .)6وهــي تنقســم إىل أدلــة ثبــوت ووقــوع عامــة وهــي
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األدلــة التــي تــدل عــى ُمعرفــات األحــكام بصــورة عامــة ويحتــاج إليهــا جميــع املكلفــن
كال ُعــرف ،والخــرة ،واالســتصحاب ،والحســاب ،والحــس وغريهــا .وأدلــة ثبــوت ووقــوع
قضائيــة ،وهــي أدلــة الحجــاج القضائيــة وهــي طــرق إثبــات األحــكام القضائيــة كاإلقـرار،
والشــهادة ،والقيافــة ،وغريهــا.
3.3األدلــة االستئناســية :وهــي األدلــة التــي يســكن إليهــا القلــب وتذهــب بــه وحشــته،
كاألخــذ بأقــل مــا قيــل ،واالحتيــاط ،وداللــة األوىل ،واإللهــام(.)7
الفرق بني أدلة سببية الوصف وأدلة ثبوتها:
هنالك عدة فروق بني أدلة سببية الوصف وأدلة ثبوتها عند األصوليني من أهمها:
 /11.1أدلــة ســببية الوصــف أدلــة محصــورة معــدودة معلومــة كــا قــال اإلمــام الق ـرايف،:
أدلــة ســببية الوصف(أدلــة رشعيــة األحــكام) فتســعة عــر دليـاً باالســتقراء ،وهــي أدلــة
والســنة ،وإجــاع األمــة ،والقيــاس وغريهــا( .)8فهــي الكتــاب
محصــورة ،هــي الكتــاب ُ
والســنة واإلجــاع والقيــاس وغريهــا ،بينــا أدلــة ثبــوت األحــكام فــا يحرصهــا عــدد
كالخــرة والتجربــة وال ُعــرف واإلقـرار والشــهادة فهــي أدلــة تجــدد بتجــدد الحــوادث يف
كل زمــان ومــكان فيســتفيد منهــا أهــل العلــم واملعرفــة لبيــان صالحيــة هــذه الرشيعــة
لــكل زمــان ومــكان.
2.2أدلــة ســببية الوصــف يســتند عليهــا الفقهــاء ملعرفــة ســببية الســبب ،ورشطيــة الــرط،
ومانعيــة املانــع ،وكذلــك األثــر املرتتــب عليهــا مــن الوجــوب ،والحرمــة ،أو الكراهــة ،أو
الصحــة ،أو البطــان .أمــا أدلــة الثبــوت فيحتــاج إليهــا جميــع املكلفــن ملعرفــة ُمع ِّرفــات
األحــكام ،كــا يحتــاج إليهــا القضــاء واملفتــون واملجتهــدون يف كل عــر ومــر.
3.3أدلــة ســببية الوصــف متوقفــة عــى الــرع ،بينــا أدلــة ث ُبوتهــا ت ُعلــم بالخــرة أو
ال ُعــرف ،أو الشــهادة ،قــال اإلمــام ابــن قيــم الجوزيــة رحمــه اللــه تعــاىل :الفــرق بــن
دليــل مرشوعيــة الحكم(دليــل ســببية الوصــف) وبــن دليــل وقــوع الحكم(دليــل ثبوتــه)
فــاألول متوقــف عــى الشــارع والثــاين يعلــم بالحــس أو الخــر أو الزيــادة .فــاألول:
الكتــاب والســنة ليــس إال وكل دليــل ســواهام يســتنبط منهــا .والثــاين :مثــل العلــم
بســبب الحكــم ورشوطــه وموانعــه فدليــل ســببية ال ُحكــم يُرجــع فيــه إىل أهــل العلــم
بالقــرآن والحديــث ودليــل ث ُبوتــه يُرجــع فيــه إىل أهــل الخــرة بتلــك األســباب والــروط
واملوانــع .ومــن أمثلــه ذلــك بيــع املغيــب يف األرض مــن والجــزر والقلقــاس وغــره فدليــل
املرشوعيــة أو منعهــا موقــوف عــى الشــارع ال يعلــم إال مــن جهته.ودليــل ســبب الحكــم
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أو رشوطــه أو مانعــه يرجــع فيــه إىل أصلــه فــإذا قــال املانــع مــن الصحــة هــذا غــرر
ألنــه مســتور تحــت األرض قيــل كــون هــذا غــررا ً أو ليــس بغــرر يرجــع إىل الواقــع ال
يتوقــف عــى الــرع فإنــه مــن األمــور العاديــة املعلومــة بالحــس أو العــادة مثــل كونــه
صحيحـاً أو ســقيامً وكبــارا ً أو صغــا ًرا ونحــو ذلــك فــا يســتدل عــى وقــوع أســباب الحكــم
باألدلــة الرشعيــة كــا ال يســتدل عــى رشعيتــه باألدلــة الحســية فكــون الــيء مــرددا ً
بــن الســامة والعطــب وكونــه مــا يجهــل عاقبتــه وتطــوى مغبتــه أو ليــس كذلــك يعلــم
بالحــس أو العــادة ال يتوقــف عــى الــرع ومــن اســتدل عــى ذلــك بالــرع فهــو كمــن
اســتدل عــى أن هــذا الـراب مســكر بالــرع وهــذا ممتنــع بــل دليــل إســكاره الحــس
ودليــل تحرميــه الــرع .فتأمــل هــذه الفائــدة ونفعهــا ولهــذه القاعــدة عبــارة أخــرى
وهــي أن دليــل ســببية الوصــف غــر دليــل ثبوتــه فيســتدل عــى ســببيته بالــرع وعــى
ثبوتــه بالحــس أو العقــل أو العــادة فهــذا يشء وذلــك يشء(.)9
4.4أدلــة ســببية الوصــف أعــم وأشــمل مــن أدلــة الثبــوت ،وذلــك ألن أدلــة ســببية
الوصف(أدلــة رشعيــة األحــكام) تشــمل ُمع ِّرفــات الحكــم فســببية الســبب ورشطيــة
والســنة ،كــا يُعلــم
الــرط ومانعيــة املانــع تعــرف باألدلــة الرشعيــة مــن الكتــاب ُ
الحكــم التكليفــي مــن الوجــوب والحرمــة وغريهــا بأدلــة ســببية الوصــف ،أمــا أدلــة
ثبــوت األحكام(وقــوع األحــكام) مــن ال ُعــرف ،والعــادة ونحوهــا فهــي خاصــة مبعرفــات
الحكــم مــن الســبب والــرط وعــدم املانــع ،ال تتعــدى ذلــك إىل الحكــم التكليفــي الــذي
والســنة وغريهــا.
ال يعلــم بأدلــة ســببية الوصــف الكتــاب ُ
أمثلة تطبيقية فقهية لبيان الفرق بني أدلة سببية الوصف وأدلة ثبوتها:
هــذه جملــة مــن األمثلــة التطبيقيــة الفقهيــة واألصوليــة لبيــان وتوضيــح الفــرق بــن
أدلــة ســببية الوصــف وأدلــة ثبوتهــا:
الصـ َـا َة
1.1الــزوال مث ـاً :دليــل مرشوعيــة ســبباً لوجــوب الظهــر كــا قــال تعــاىل( :أَ ِقـ ِـم َّ
لِ ُدل ِ
ُــوك الشَّ ــ ْم ِس إِ َل غ ََســقِ اللَّ ْيــلِ َوقُــ ْرآ َن الْ َف ْجــ ِر إِ َّن قُــ ْرآ َن الْ َف ْجــ ِر كَا َن َمشْ ــ ُهو ًدا)(.)10
فالفقيــه يُقــرر أن وقــت صــاة الظهــر يكــون بعــد الــزوال اســتنادا ً عــى أدلــة ســببية
والســنة .ومعرفــة الــزوال يكــون بدليــل ث ُبــوت الحكــم ،ودليــل
الوصــف مــن الكتــاب ُ
ثبــوت الــزوال وحصولــه يف الكــون يكــون بقيــاس الظــل مث ـاً.
2.2والصــوم الــذي يؤخــر شــفاء املريــض مثـاً :فالفقيــه يُقــرر أ ّن الصــوم الــذي يُؤخــر شــفاء
املريــض ،يجــوز للمريــض أن يُفطــر يف نهــار رمضــان ،اســتنادا ً عــى األدلــة الرشعيــة

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الثاين  -دورية  -ذو القعدة 1442هـ  -يونيو 2021م

141

أدلة سببية الوصف وأدلة ثبوتها عند األصوليين

ـام أُ َخ َر)()11وكــون
كقولــه تعــاىل (:فَ َم ـ ْن كَا َن ِم ْن ُك ـ ْم َمرِيضً ــا أَ ْو َعـ َـى َس ـ َف ٍر فَ ِع ـ َّد ٌة ِم ـ ْن أَيَّـ ٍ
هــذا املــرض يتأخــر الـ ُـرء منــه بالصــوم يُرجــع فيــه إىل أهــل الطــب والتطبــب فهــم الذين
يعرفــون أدلــة حصــول ســبب الرخصــة بأدلــة الثبــوت والوقــوع مــن الكشــف والفحــص
عــى املريــض ثُــم يُقــررون أ ّن هــذا املريــض يجــب عليــه الفطــر.
3.3امل ُســكر مث ـاً :فيســتدل عــى تأثــر الســبب وهــو اإلســكار ،وحكمــه التكليفــي وهــو
الســكر بأدلــة ســببية الوصــف كقولــه صــى اللــه عليــه
الحرمــة ووجــوب الحــد عــى ُ
وســلم :كل مســكر ،ح ـرام ،ومــا أســكر كثــره  ،فقليلــه ح ـرام( )12بينــا يُعــرف أ ّن هــذا
الشــخص تنــاول ُمســكرا ً أو مخــدرا ً ســواء كان امل ُســكر أو املخــدر رشابـاً أم ُحبوبـاً بأدلــة
الثبــوت كالفحــص املعمــي وتقريــر الطبيــب.
4.4ومــن أمثلــه ذلــك بيــع املغيــب يف األرض مــن الجــزر والقلقــاس وغــره فدليــل املرشوعيــة
أو منعهــا موقــوف عــى الشــارع ال يعلــم إال مــن جهتــه .ودليــل ســبب الحكــم أو رشوطه
أو مانعــه يرجــع فيــه إىل أصلــه فــإذا قــال املانــع مــن الصحــة هــذا غــرر ألنــه مســتور
تحــت األرض قيــل كــون هــذا غــررا ً أو ليــس بغــرر يرجــع إىل الواقــع ال يتوقــف عــى
الــرع فإنــه مــن األمــور العاديــة املعلومــة بالحــس أو العــادة مثــل كونــه صحيح ـاً أو
ســقيامً وكبــارا ً أو صغــارا ً ونحــو ذلــك فــا يســتدل عــى وقــوع أســباب الحكــم باألدلــة
الرشعيــة كــا ال يســتدل عــى رشعيتــه باألدلــة الحســية فكــون الــيء مــرددا ً بــن
الســامة والعطــب وكونــه مــا يجهــل عاقبتــه وتطــوى مغبتــه أو ليــس كذلــك يعلــم
بالحــس أو العــادة ال يتوقــف عــى الــرع(.)13
أدلة سببية الوصف:
والســنة ،واإلجــاع ،والقيــاس ،وســد الذرائــع،
أدلــة ســببية الوصــف هــي الكتــابُ ،
واالستحســان ،واملصلحــة ،وغريهــا مــن أدلــة ســببية الوصــف وســيتناول الباحــث مــن هــذه
والســنة واإلجــاع والقيــاس مبينـاً معنــى هــذه األدلــة وحجيتهــا عــى النحــو
األدلــة الكتــاب ُ
التــايل:
أوالً :الكتاب(القــرآن الكريــم) :القــرآن هــو كالم اللــه الــذي نــزل بــه الــروح األمــن عــى
قلــب رســول اللــه  -صــى اللــه عليــه وســلم  -محمــد بــن عبــد اللــه بألفاظــه العربيــة
ومعانيــه الحقــة ،ليكــون حجــة للرســول عــى أنه رســول اللــه ودســتورا ً للنــاس يهتدون
بهــداه ،وقربــة يتعبــدون بتالوتــه ،وهــو املــدون بــن دفتــي املصحــف ،املبــدوء بســورة
الفاتحــة ،املختــوم بســورة النــاس ،املنقــول إلينــا بالتواتــر كتابــة ومشــافهة جيـاً عــن
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جيــل ،محفوظـاً مــن أي تغيــر أو تبديــل ،مصــداق قــول اللــه ســبحانه فيه(إِنَّــا نَ ْحـ ُن
نَ َّزلْ َنــا ال ِّذكْــ َر َوإِنَّــا لَــ ُه لَ َحا ِفظُــونَ)( .)15()14وأمــا ُحجيــة القــرآن الكريــم فقــد أجمــع
الصحابــة ريض اللــه عنهــم ،والتابعــون مــن بعدهــم ،واألمئــة املجتهــدون عــى ُحجيــة
القــرآن الكريــم ،وأنّــه املرجــع األول للترشيــع ،وأنّــه منهــج اللــه تعــاىل الــذي ال تصلــح
الحيــاة إال بــه ،وأســاس ســعادة البرشيــة يف الدنيــا واآلخــرة(.)16
الســنة النبويــة ولعــل أجمــع
الســنة النبويــة :تعــددت عبــارات األصوليــن يف تعريــف ُ
ثانيـاًُ :
الســنة النبويــة هــي أقوالــه وأفعالــه صــى اللــه عليــه وســلم و
هــذه التعريفــات أن ُ
تقريراتــه( .)17فأقوالــه صــى اللــه عليــه وســلم هــي التــي قالهــا يف مختلــف األحــوال
واملناســبات كقولــه عليــه الصــاة والســام(:ال يــرث الكافــر املســلم وال املســلم الكافــر)
( )18وغريهــا مــن األحاديــث التــي قالهــا صــى اللــه عليــه وســلم يف مختلــف األحــوال
واملناســبات .وأمــا أفعالــه صــى اللــه عليــه وســلم أنــه كان إذا أكل طعامــاً لعــق
أصابعــه الثالثــة( .)19فــكل أفعالــه يف نومــه ويقظتــه ،وســفره وحــره ،وحربــه وســلمه،
ومأكلــه ومرشبــه ،وملبســه ،وضحكــه وبكائــه ،ومدخلــه ومخرجــه ألنهــا كل أفعالــه
موضــع القــدوة واألســوة وهديــه صــى اللــه عليــه وســلم يف ذلــك كلــه خــر الهــدي
وأكملــه( .)20وأمــا تقريراتــه صــى اللــه عليــه وســلم وهــو أن يســكت صــى اللــه عليــه
وســلم عــن إنــكار فعــل أو قــول ،فُعــل أو قيــل يف حرضتــه ومل يُنكــره صــى اللــه عليــه
وســلم كأكل الضــب عــى مائدتــه.
1.1إمــا أن تكــون ســنة مقــررة ومؤكــدة حكـاً جــاء يف القــرآن ،فيكــون الحكــم لــه مصــدران
وعليــه دليــان :دليــل مثبــت مــن آي القــرآن ،ودليــل مؤيــد مــن ســنة الرســول .ومــن
هــذه األحــكام األمــر بإقامــة الصــاة ،وإيتــاء الــزكاة ،وصــوم رمضــان ،وحــج البيــت،
والنهــي عــن الــرك باللــه ،وشــهادة الــزور ،وعقــوق الوالديــن ،وقتــل النفــس بغــر حــق،
وغــر ذلــك مــن املأمــورات واملنهيــات التــي دلــت عليهــا آيــات القــرآن وأيدتهــا ســنن
الرســول  -صــى اللــه عليــه وســلم ويقــام الدليــل عليهــا منهــا.
ـرة ملــا جــاء يف القــرآن مجمـاً ،أو مقيِّــدة مــا جــاء فيــه
2.2إمــا أن تكــون ســنة مفصلِّــة ومفـ ِّ
مخص َصــة مــا جــاء فيــه عامـاً ،فيكــون هــذا التفســر أو التقييــد أو التخصيــص
مطلقـاً ،أو ِّ
الــذي وردت بــه الســنة تبيينـاً للمـراد ،مــن الــذي جــاء يف القــرآن ألن اللــه ســبحانه منــح
ـن لِل َّنـ ِ
ـاس
رســوله حــق التبيــن لنصــوص القــرآن بقولــه عــز شــأنه( َوأَنْ َزلْ َنا إِلَ ْيـ َـك ال ِّذكْـ َر لِتُ َبـ ِّ َ
َمــا نُـ ِّز َل إِلَ ْي ِهـ ْم)( )21ومــن هــذا الســنن التــي فصلــت إقامــة الصــاة ،وإيتــاء الــزكاة ،وحــج
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البيــت ،ألن القــرآن أمــر بإقامــة الصــاة ،وإيتــاء الــزكاة ،وحــج البيــت ،ومل يفصــل عــدد
ركعــات الصــاة ،وال مقاديــر الــزكاة ،وال مناســك الحــج ،والســنن العمليــة والقوليــة هــي
التــي بينــت هــذا اإلجــال؟ وكذلــك أحــل اللــه البيــع وحــرم الربــا ،والســنة هــي التــي
بينــت صحيــح البيــع وفاســدة ،وأنــواع الربــا املحــرم .واللــه حــرم امليتــة ،والســنة هــي
التــي بينــت املـراد منهــا مــا عــدا ميتــة البحــر .وغــر ذلــك مــن الســنن التــي بينــت املـراد
مــن مجمــل القــرآن ومطلقــه وعامــه ،وتعتــر مكملــة لــه وملحقــة بــه.
3.3وإمــا أن تكــون ســنة مث ِبتَــة ِ
ومنش ـئَة ُحك ـاً ســكت عنــه القــرآن ،فيكــون هــذا الحكــم
ثابت ـاً بالنســبة وال يــدل عليــه نــص يف القــرآن .ومــن هــذا تحريــم الجمــع بــن املــرأة
وعمتهــا أو خالتهــا ،وتحريــم كل ذي نــاب مــن الســباع ومخلــب مــن الطيــور ،وتحريــم
لبــس الحريــر والتختــم بالذهــب عــى الرجــال ،ومــا جــاء يف الحديــث« :يحــرم مــن
الرضــاع مــا يحــرم بالنســب( ،)22وغــر ذلــك مــن األحــكام التــي رشعــت بالســنة وحدهــا
ومصدرهــا إلهــام اللــه لرســوله ،أو اجتهــاد الرســول نفســه( .)23وقــد اتفــق العلــاء أن
الســنة حجــة ومصــدر مــن مصــادر األحــكام ّ
ودل عــى ذلــك الكتــاب وإجــاع الصحابــة
واملعقــول(.)24
ثالث ـاً :اإلجــاع :هــو اتفــاق جميــع املجتهديــن مــن املســلمني يف عــر مــن العصــور بعــد
وفــاة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم عــى حكــم رشعــي يف واقعــة( )25كاإلجــاع عــى
جمــع القــرآن الكريــم يف عهــد أيب بكــر الصديــق ريض اللــه عنــه وغريهــا مــن صــور
اإلجــاع .واإلجــاع حجــة لرشعيــة األحــكام(.)26
رابعــاً :القيــاس :هــو إلحــاق واقعــة ال نــص عــى حكمهــا بواقعــة ورد نــص بحكمهــا ،يف
الحكــم الــذي ورد بــه النــص ،لتســاوي الواقعتــن يف علــة هــذا الحكــم .)27( .وهــذه
أمثلــة مــن األقيســة الرشعيــة والوضعيــة توضــح هــذا التعريــف:
1.1رشب الخمــر :واقعــة ثبــت بالنــص حكمهــا ،وهــو التحريــم الــذي ّ
دل عليــه قوله ســبحانه
ـس ِمـ ْن َع َمــلِ
ـر َوالْ َن َْصـ ُ
ـاب َوالْ َز َْل ُم ِر ْجـ ٌ
وتعــاىل (:يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا إِنَّ َــا الْ َخ ْمـ ُر َوالْ َم ْيـ ِ ُ
الشَّ ـيْطَانِ فَا ْجتَ ِنبُــو ُه لَ َعلَّ ُكـ ْم ت ُ ْفلِ ُحــونَ)( ، )28لعلــة هــي اإلســكار ،فــكل نبيــذ توجــد فيــه
هــذه العلــة يســوي بالخمــر يف حكمــه ويحــرم رشبــه.
2.2قتــل الــوارث مو ّرثــه :واقعــة ثبــت بالنــص حكمهــا ،وهــو منــع القاتــل مــن اإلرث الــذي
دل عليــه قولــه صــى اللــه عليــه وســلم ( :ال يــرث القاتــل)( )29لعلــه هــي أن قتلــه فيــه
اســتعجال الــيء قبــل أوانــه فــرد عليــه قصــده ويعاقــب بحرمانــه ،وقتــل املــوىص بــه
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لــه .والعمــل بالقيــاس حجــة عنــد أهــل العلــم :ومــن األدلــة الواضحــة عــى أ ّن األحــكام
الرشعيــة مبنيــة عــى التســوية بــن املتامثــات وإلحــاق النظــر بنظــره ،مــا جــاء عــن
أمــر املؤمنــن عمــر بــن الخطــاب  قــال :هششــت إىل املــرأة فقبلتُهــا وأنــا صائــم،
ـت وأنــا صائــم؟ فقــال
ـت أمـرا ً عظيـاً ،قبّلـ ُ
فأتيــت النبــي  فقُلــت :يــا رســول اللــه أتيـ ُ
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم :أرأيــت لــو متضمضــت مبــاء وأنــت صائــم؟ فقلــت:
ال بــأس ،فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم« :ففيــم»( )30قــال اإلمــام ابــن القيــم
الجوزيــة رحمــه اللــه تعــاىل :ولــوال أ ّن حكــم املثــل حكــم مثلــه وأ ّن املعــاين والعلــل
مؤثــرة يف األحــكام نفي ـاً وإثبات ـاً مل يكــن لذكــر هــذا التشــبيه معنــى ،فذُكــر ليــدل بــه
عــى أن حكــم النظــر حكــم مثلــه ،وأ ّن نســبة القبلــة التــي هــي وســيلة الــوطء ،كنســبة
وضــع املــاء يف الفــم الــذي هــو وســيل ٌة إىل رشبــه ،فكــا أ ّن هــذا األمــر ال يــر فكذلــك
اآلخر(.)31
أدلــة الثبــوت عنــد األصوليــن :مــن املعلــوم أن أدلــة الثبــوت عنــد األصوليــن تنقســم إىل
قســمني هــا:
القســم األول :أدلــة الثبــوت العامــة :وهــي طُــرق املعرفــة والعلــم العامــة كال ُعــرف ،والخربة،
والحســاب ،والحــس وغريهــا مــن أدلــة الثبــوت العامة.
القســم الثــاين :أدلــة الثبــوت الخاصة(:األدلــة القضائيــة) :وهــي الطُــرق التــي يعتمــد عليهــا
القضــاء للفصــل بــن الخصــوم كاإلقــرار ،والشــهادة ،والقيافــة ،والقرائــن ،واألميــان
وغريهــا مــن أدلــة الحجــاج القضائيــة.
القســم األول :أدلــة الثبــوت العامــة :وهــي طــرق العلــم واملعرفــة العامــة وســوف أتنــاول يف
البحــث ال ُعــرف ،والخربة ،والحســاب.
أوالً :ال ُعــرف :فال ُعــرف هــو مــا تعارفــه النــاس وســاروا عليــه ،مــن قــول أو فعــل أو تــرك مــا
ال تـ ُرده الرشيعــة( )32فال ُعــرف دليــل مــن أدلــة الثبــوت العامــة ولذلــك ملــا شــكت هنــد
امــرأة أيب ســفيان زوجهــا للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم إمســاك أيب ســفيان وشُ ــحه
ر ّدهــا النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إىل ال ُعــرف بقولــه ُخــذي مــا يكفيــك وولــدك
باملعــروف( )33وهــذا اعتبــار لل ُعــرف يف تقديــر النفقــة( )34فال ُعــرف مــن أدلــة الوقــوع
العامــة ولكــن ال يُعت ـ ُد بال ُعــرف كدليــل مــن أدلــة الوقــوع إال إذا توفــرت رشوطــه
وانتفــت موانعــه ومــن أهــم رشوط ال ُعــرف مــا يــي:
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1.1أن ال يُعارض ال ُعرف نص رشعي ،أو أصل قطعي يف الرشيعة.
2.2أن يكون ال ُعرف مطردا ً وغالباً.
 3.3أن يكون ال ُعرف املراد تحكيمه ،والعمل به يف الترصفات قامئاً عند إنشائها.
4.4أن يكــون ُملزمـاً أي يتحتــم العمــل مبقتضــاه يف نظــر النــاس( .)35فال ُعــرف ليــس مــن أدلــة
ســببية الوصــف وإمنــا مــن أدلــة الثبــوت ولــذا يُعتــد بأعـراف النــاس وعاداتهــم يف ثبــوت
الحكم.
ثانيــاً :الخــرة والتجربة(االختصــاص) :وهــي املهــارات التــي يكتســبها الفــرد مــن خــال
مامرســاته ومــن خــال تخصصاتــه ،وعــادة مــا تُكتســب الخــرة باملامرســة واملشــاركة
يف عمــل معــن ويــؤدي تك ـرار هــذا العمــل إىل اكتســاب الخــرة وعــادة مــا ترتافــق
وتتطابــق كلمــة خــرة مــع كلمــة تجربــة وكلمــة اختصــاص( .)36ومــن أوضــح األمثلــة
عــى اعتبــار شــهادة الخــرة والتجربــة شــهادة الطبيــب املتخصــص يف بيــان ســبب
الوفــاة أو ســبب املــرض ،وكذلــك بيــان أهــل االقتصــاد أســباب غــاء األســعار وكيفيــة
معالجتــه وغــر ذلــك .ورشيعتنــا الغ ـراء مــن متــام كاملهــا وجاملهــا تعت ـ ُد بالخــرة
وال ُخ ـراء ك ٌُل يف مجالــه وتخصصــه وحســب خربتــه ومــن أوضــح األدلــة عــى اعتبــار
رشيعتنــا للخــرة وشــهادة الخـراء قولــه عليــه الصــاة والســام(:من تطبــب ومل يُعلــم
منــه طــب فهــو ضامــن)( )37فــأراد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بقولــه فهــو ضامــن
ألن مــن تطبــب ومل يعــرف الطــب وجــب عليــه الضــان ألنــه ليــس مــن أهــل الخــرة
واالختصــاص ،أمــا مــن كان متخصصــاً فــا ضــان عليــه .ويقــول اإلمــام ابــن قيــم
الجوزيــة يف بيــع املغيبــات  :إن هــذا غــرر ومجهــول « فهــذا ليــس حــظ الفقيــه،
وال هــو مــن شــأنه ،وإمنــا هــذا مــن شــأن أهــل الخــرة بذلــك .فــإن عــدوه قــارا ً أو
غــررا ً فهــم أعلــم بذلــك ،وإمنــا حــظ الفقيــه يحــل كــذا؛ ألن اللــه أباحــه ويحــرم كــذا؛
ألن اللــه حرمــه ،وقــال اللــه وقــال رســوله ،وقــال الصحابة.وأمــا أن يــرى هــذا خط ـرا ً
وقــارا ً أو غــررا ً فليــس مــن شــأنه بــل أربابــه أخــر بهــذا منــه ،واملرجــع إليهــم فيــه،
كــا يرجــع إليهــم يف كــون هــذا الوصــف عيبـاً أم ال ،وكــون هــذا البيــع مربحـاً أم ال،
وكــون هــذه الســلعة نافقــة يف وقــت كــذا وبلــد كــذا ،ونحــو ذلــك مــن األوصــاف
الحســية ،واألمــور العرفيــة ،فالفقهــاء بالنســبة إليهــم فيهــا مثلهــم بالنســبة إىل مــا يف
األحــكام الرشعيــة(.)38
ثالثــاً :الحســاب :وهــو أن يربــط الــرع الحكيــم الحكــم عــى الواقعــة بزمــن وتوقيــت
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معــن ،فيعــرف ســببية الســبب ،ورشطيــة الــرط ،ومانعيــة املانــع بالعــدد والحســاب.
ومــن ذلــك مثـاً فالــرع ربــط عــدة املتــوىف عنهــا زوجهــا بالعــدد والحســاب وهــي
أربعــة أشــهر وعــرة أيــام كــا يف قولــه تعــاىلَ (:وال َِّذي ـ َن يُتَ َوفَّ ـ ْو َن ِم ْن ُك ـ ْم َويَ ـ َذ ُرو َن
ـاح َعلَيْ ُكـ ْم
ـرا فَـ ِإذَا بَلَ ْغـ َن أَ َجلَ ُهـ َّن فَـ َـا ُج َنـ َ
أَ ْز َوا ًجــا يَ َ َتبَّ ْصـ َن ِبأَنْف ُِسـ ِه َّن أَ ْربَ َعـ َة أَشْ ـ ُه ٍر َو َعـ ْ ً
ِفيـ َـا فَ َعلْـ َن ِف أَنْف ُِس ـ ِه َّن بِالْ َم ْع ـ ُر ِ
وف َواللَّـ ُه بِ َــا تَ ْع َملُــو َن َخ ِب ـ ٌر)(.)39
القســم الثــاين :أدلــة الثبــوت الخاصة(األدلــة القضائيــة) :وهــي الطُــرق التــي يعتمــد عليهــا
القضــاء للفصــل بــن الخصــوم كاإلقـرار ،والشــهادة ،والقرعــة ،والقرائــن ،وغريهــا مــن
أدلــة الحجــاج القضائيــة.
ِ ِ ()40
أوالً :اإلق ـرار :إ ْخبَــا ٌر َوشَ ـ َها َد ُة الْ َم ـ ْر ِء َعـ َـى نَفْس ـه  .واإلق ـرار مــن أقــوى األدلــة القضائيــة،
ولإلق ـرار رشوط تتعلــق باملقــر كالعقــل واالختيــار أي أال يكــون مكره ـاً عــى إق ـراره،
والبلــوغ أي بلــوغ املقــر ســن املســؤولية ببلوغــه ســن الرشــد والتكليــف ،وأال يكــون
محجــورا ً عليــه إذ إن الحجــر مينــع نفــاذ الترصفــات التــي أقــر بهــا املقــر(.)41
ثانيـاً :الشــهادة :وهــي إخبــار صــادق يف مجلــس الحكــم بلفــظ الشــهادة إلثبــات حــق لغــره
عــى الغــر ولــو بــا دعــوى( .)42وقــال اإلمــام الق ـرايف :والشــهادة دليــل عــى وقــوع
معرفــات الحكــم القضــايئ( )43وقــد ثبتــت حجيــة الشــهادة بالكتــاب والســنة واإلجــاع
كــا قــال تعــاىلَ (:و ْاستَشْ ـ ِه ُدوا شَ ـهِي َديْنِ ِم ـ ْن ِر َجالِ ُك ـ ْم)( )44وقــال اإلمــام الشــافعي:
وال يســع شــاهد أن يشــهد إال عــا علــم والعلــم مــن ثالثــة وجــوه ،منهــا مــا عاينــه
الشــاهد فيشــهد ،ومنهــا مــا ســمعه فيشــهد مبــا أثبــت ســمعاً مــن املشــهود عليــه،
ومنــه مــا تظاهــرت بــه األخبــار ،مــا ال ميكــن أكــره مــن العيــان وثبتــت معرفتــه يف
القلــوب فيشــهد عليــه بهــذا الوجــه( )45ولــي تــؤدي الشــهادة عــى وجههــا ومتامهــا
يجــب أن يكــون الشــاهد مــن أهــل التمييــز والواليــة ،وأن تــأيت الشــهادة خاليــة مــن
الشــبه .والشــهادة دليــل مــن أدلــة ثبــوت معرفــات الحكــم القضــايئ وبالشــهادة
تُســتظهر الحقــوق ،وتُــرد املظــامل إذا توفــرت رشوطهــا وانتفــت موانعهــا.
ثالث ـاً :القرائــن القضائيــة :هــي األمــارة البالغــة حــد اليقــن( .)46ومــن أوضــح األدلــة عــى
ـي َرا َو َدتْ ِنــي َع ـ ْن نَ ْفـ ِ
جــواز األخــذ بالقرائــن قولــه تعــاىل (:قَـ َ
ـي َوشَ ـ ِه َد شَ ــا ِه ٌد
ـال ِهـ َ
ـت َو ُه ـ َو ِم ـ َن الْكَا ِذ ِب ـ َن (َ )26وإِ ْن
يص ـ ُه قُ ـ َّد ِم ـ ْن قُ ُبــلٍ ف ََص َدقَـ ْ
ِم ـ ْن أَ ْهلِ َهــا إِ ْن كَا َن قَ ِم ُ
يصـ ُه قُـ َّد
يصـ ُه قُـ َّد ِمـ ْن ُدبُـ ٍر فَ َك َذبَـ ْ
الصا ِد ِقـ َن ( )27فَلَـ َّـا َرأَى قَ ِم َ
ـت َو ُهـ َو ِمـ َن َّ
كَا َن قَ ِم ُ
ِم ـ ْن ُدبُـ ٍر قَـ َ
ـال إِنَّـ ُه ِم ـ ْن كَ ْي ِدكُ ـ َّن إِ َّن كَ ْي َدكُ ـ َّن َع ِظي ـ ٌم ( )47())28وقــال اإلمــام ابــن قيــم
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الجوزيــة :ملــا تكلــم عــن الحكــم بالقرائــن يف كتابــه الطــرق الحكميــة يف السياســة
الرشعيــة :وســألت عــن الحاكــم ،أو الــوايل يحكــم بالفراســة والقرائــن التــي يظهــر لــه
فيهــا الحــق ،واالســتدالل باألمــارات وال يقــف مــع مجــرد ظواهــر البينــات واإلق ـرار،
حتــى إنــه رمبــا يتهــدد أحــد الخصمــن ،إذا ظهــر منــه أنــه مبطــل ورمبــا رضبــه ،ورمبــا
ســأله عــن أشــياء تدلــه عــى صــورة الحــال .فهــل ذلــك صــواب أم خطــأ؟ فهــذه
مســألة كبــرة عظيمــة النفــع ،جليلــة القــدر ،إن أهملهــا الحاكــم أو الــوايل أضــاع
حقـاً كثـرا ً ،وأقــام باطـاً كثـرا ً ،وإن توســع فيهــا وجعــل معولــه عليهــا ،دون األوضــاع
الرشعيــة ،وقــع يف أنــواع مــن الظلــم والفســاد وقــد ســئل أبــو الوفــاء بــن عقيــل عــن
هــذه املســألة ،فقــال :ليــس ذلــك حك ـاً بالفراســة ،بــل هــو حكــم باألمــارات .وإذا
تأملتــم الــرع وجدمتــوه يجــوز التعويــل عــى ذلــك ،وقــد ذهــب مالــك  -رحمــه
اللــه  -إىل التوصــل باإلقــرار مبــا يــراه الحاكــم وذلــك مســتند إىل قولــه تعــاىل :إِ ْن
يصـ ُه قُـ َّد
يصـ ُه قُـ َّد ِمـ ْن قُ ُبــلٍ ف ََص َدقَـ ْ
ـت َو ُهـ َو ِمـ َن الْكَا ِذ ِبـ َن (َ )26وإِ ْن كَا َن قَ ِم ُ
كَا َن قَ ِم ُ
الصا ِد ِق ـ َن ( .)27فالحاكــم إذا مل يكــن فقيــه النفــس يف
ِم ـ ْن ُدبُـ ٍر فَ َك َذبَـ ْ
ـت َو ُه ـ َو ِم ـ َن َّ
األمــارات ،ودالئــل الحــال ،ومعرفــة شــواهده ،ويف القرائــن الحاليــة واملقاليــة ،كفقهــه
يف جزئيــات وكليــات األحــكام :أضــاع حقوقـاً كثــرة عــى أصحابهــا .وحكــم مبــا يعلــم
النــاس بطالنــه ال يشــكون فيــه ،اعتــادا ً منــه عــى نــوع ظاهــر مل يلتفــت إىل باطنــه
وقرائــن أحوالــه .فهاهنــا نوعــان مــن الفقــه ،ال بــد للحاكــم منهــا :فقــه يف أحــكام
الحــوادث الكليــة ،وفقــه يف نفــس الواقــع وأحــوال النــاس ،مييــز بــه بــن الصــادق
والــكاذب ،واملحــق واملبطــل .ثــم يطابــق بــن هــذا وهــذا فيعطــي الواقــع حكمــه مــن
الواجــب ،وال يجعــل الواجــب مخالف ـاً للواقــع .ومــن لــه ذوق يف الرشيعــة ،وإطــاع
عــى كامالتهــا وتضمنهــا لغايــة مصالــح العبــاد يف املعــاش واملعــاد ،ومجيئهــا بغايــة
العــدل ،الــذي يســع الخالئــق ،وأنــه ال عــدل فــوق عدلهــا ،وال مصلحــة فــوق مــا
تضمنتــه مــن املصالــح :تبــن لــه أن السياســة العادلــة جــزء مــن أجزائهــا ،وفــرع مــن
فروعهــا ،وأن مــن لــه معرفــة مبقاصدهــا ووضعهــا وحســن فهمــه فيهــا :مل يحتــج معهــا
إىل سياســة غريهــا ألبتــة(.)48
رابعـاً :القرعــة :قــال اإلمــام النــووي يف تعريــف القُرعــة :وســيلة مــن وســائل الفصــل وال ُحكــم
يف الحقــوق التــي يُزدحــم عليهــا ويُتنــازع فيهــا( .)49وقــال القرطبــي :القُرعــة طريقــة
مــن طــرق اســتخراج الحكــم الخفــي عنــد الخــاف والشــقاق( .)50وقــال أيضـاً :القُرعــة
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طريقــة مــن طــرق تعيــن املســتحق إذا أُشــكل( .)51فيتعــن مــن هــذه التعريفــات
أ ّن القُرعــة طريقــة مــن طــرق الرتجيــح تُســتعمل للفصــل يف ال ُحكــم ،عنــد تســاوي
الحقــوق .وعليــه فقــد ضبــط الفقهــاء رحمهــم اللــه تعــاىل مــا تجــري فيــه القُرعــة
ومــا ال تجــري فيــه القُرعــة ببعــض الضوابــط؛ فمــن هــذه الضوابــط مــا ذكــره الحافــظ
ابــن رجــب بقولــه :تســتعمل القرعــة يف متييــز املســتحق ابتــداء ملبهــم غــر معــن
عنــد تســاوي أهــل االســتحقاق ،وتســتعمل أيضـاً يف متييــز املســتحق املعــن يف نفــس
األمــر عنــد اشــتباهه والعجــز عــن االطــاع عليــه ،وتســتعمل يف حقــوق االختصــاص
والســنة
والواليــات ونحــو( .)52فقــد اســتدل العلــاء عــى مرشوعيــة القرعــة بالكتــاب ُ
ـب ن ِ
ُوحي ـ ِه
واإلجــاع واملعقــول ،فمــن الكتــاب قولــه تعــاىلَ ( :ذلِـ َـك ِم ـ ْن أَنْبَــا ِء الْ َغيْـ ِ
ـت لَ َديْ ِه ـ ْم
ـت لَ َديْ ِه ـ ْم إِ ْذ يُلْ ُقــو َن أَق َْل َم ُه ـ ْم أَيُّ ُه ـ ْم يَ ْك ُفـ ُـل َم ْريَ ـ َم َو َمــا كُ ْنـ َ
إِلَيْـ َـك َو َمــا كُ ْنـ َ
إِ ْذ يَ ْختَ ِص ُمــونَ)( )53قــال القرطبــي :اســتدل بعــض علامئنــا بهــذه اآليــة عــى إثبــات
القُرعــة ،وهــي أصــل يف رشعنــا لــكل مــن أراد العــدل يف القســمة ،وهــي ســنة عنــد
جمهــور الفقهــاء يف املســتويني يف ال ُحجــة ليعــدل بينهــم وتطمــن قلوبهــم وترتفــع
الِّظنــة عمــن يتــوىل قســمتهم ،وال يفضــل أحــد منهــم عــى صاحبــه إذا كان املقســوم
مــن جنــس واحــد اتباع ـاً للكتــاب والســنة ،وقــد عمــل بالقُرعــة ثالثــة مــن األنبيــاء،
يونــس ،و زكريــا ،ونبينــا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم عليهــم أجمعــن( .)54ومــن
الســنة النبويــة أ ّن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم
األدلــة عــى مرشوعيــة القُرعــة مــن ُ
عــرض عــى قــوم اليمــن فأرسعــوا ،فأمــر أن يُســهم بينهــم يف اليمــن أيهــم يحلــف(.)55
قــال الحافــظ ابــن حجــر يف الفتح:هــذا الحديــث ُحجــة يف العمــل بالقرعــة(.)56
واإلجــاع ،فقــد أجمــع العلــاء عــى مرشوعيــة القُرعــة ،وقــد نقــل اإلجــاع اإلمــام
ابــن املنــذر :واســتعامل القُرعــة كاإلجــاع( )57واملعقــول وأمــا املعقــول فــإ ّن الرشيعــة
الغـراء قــد تكفلــت بحفــظ الرضوريــات والحاجيــات والتحســينات ،فــكل مــا أدى إىل
حفــظ واحــد منهــا فهــو مــن مقاصــد الرشيعــة املطهــرة ،وملــا كان النــاس محتاجــن
إىل التعامــل بالقُرعــة أقـ ّر اإلســام مرشوعيتهــا ،قطعـاً للخــاف ،ونـرا ً للعــدل ،ودفعـاً
لإلشــكال ،وحســاً لــداء التشــهي .قــال الشــرازي :قــد جــرت عــادة ال ُعقــاء مــن
جميــع األقــوام مــن أربــاب املذاهــب وغريهــم عــى الرجــوع إيل القُرعــة عنــد التشــاح
والتنــازع ،أو مــا يكــون مظنــة لــه يف الحقــوق الدائــرة بــن أف ـراد مختلفــة ،أو مــن
األمــور التــي ال بــد لهــم مــن فعلهــا ولهــا طُـ ٌ
ـرق متعــددة يرغــب كل شــخص يف نــوع
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أدلة سببية الوصف وأدلة ثبوتها عند األصوليين

منهــا ،وال مرجــح هنــاك ،ويكــون إبقــاء األمــر بحالــه مث ـرا ً للتنــازع والبغضــاء ففــي
ذلــك كلــه يرجعــون إىل القُرعــة ويرونهــا طريقـاً وحيــدا ً لحــل هــذه املشــكالت( .)58أ ّن
ديننــا الحنيــف أقــر التعامــل بالقُرعــة وحــثّ عليهــا حفاظ ـاً عــى تطييــب النفــوس،
واألمــوال ،وج ـرا ً للــرر ،وقطع ـاً للمنازعــة ،وإنهــا ًء للخصومة.وتســكيناً الفتنــة ودرء
املفاســد .ويف القُرعــة دفـ ٌع للتُهــم والشــكوك والظُنــون املوجهــة إىل القضــاء والقانونيني
بصفــة خاصــة يف ُحكمهــم.
الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات ،والصــاة والســام عــى مــن بــر
املجتهــد املصيــب بأجريــن ،واملجتهــد املخطــئ بأجــر ،فقــد خلصــت الدراســة إىل جملــة مــن
النتائــج والتوصيــات:
أو ًال :النتائج:
فقد خلُصت الدراسة إىل جملة من النتائج وهي:
والســنة بينــا دليــل الثبــوت
 1.1أن أدلــة ســببية الوصــف يُرجــع فيــه ألهــل العلــم بالقــرآن ُ
يُرجــع فيــه إىل أهــل الخــرة بتلــك األســباب والــروط واملوانــع.
2.2أدلة الثبوت الخاصة يحتاج إليها القضاة لبناء كثري من األحكام عليها.
 3.3ال ُعــرف ليــس دلي ـاً مــن أدلــة ســببية الوصــف وإمنــا هــو مــن أدلــة الثبــوت كالخــرة
وغريهــا.
ثانياً :التوصيات:
كام خلُصت الدراسة إىل جملة من التوصيات التالية وهي:
1.1الرجوع إىل تُراثنا الفقهي فإ ّن فيه ُحلوالً كثرية ملشكالت عرصنا.
2.2عــى القضــاة واملحامــن مواكبــة التجــدد الــذي يحصــل يف أدلــة الثبــوت الخاصــة كبصمــة
العــن ،والحمــض النــووي ،وفحــص الــدم وغريها.
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املصادر واملراجع:
(((محمــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :بدائــع الفوائــد:ج ،4بــدون طبعــة
وبــدون تاريــخ ،ص.15
(((محمــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر ال ـرازي :مختــار الصحــاح ، :دار الفكــر -بــروت-
لبنــان ،الطبعــة األوىل1429ه2008 -م ،ص.134
(((جــال الديــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي :لســان العــرب :ج ،11دار إحيــاء الــراث
العــريب -بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 1421ه2001 -م ،ص.556
(((محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عــي املعــروف بابــن النجــار ،رشح الكوكــب املنري:
ج ،2مكتبــة العبيــكان -الرياض -اململكــة العربية ،الطبعــة األوىل1418ه1997 -م ،ص.6
(((شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس الق ـرايف :رشح تنقيــح الفصــول يف اختصــار املحصــول:
املكتبــة العرصيــة -صيــدا -بــروت ،الطبعــة األوىل 1432ه2011 -م ،ص.401
(((املرجع السابق :ص.403
(((أبــو قدامــة أرشف بــن محمــود بــن عقلــة الكنــاين :األدلــة االســتثنائية عنــد األصوليــن :دار
النفائــس -عــان -األردن ،الطبعــة األوىل1425ه2005 -م  ،ص.22
(((شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القـرايف :رشح تنقيــح الفصــول يف اختصــار املحصــول:
املكتبــة العرصيــة -صيــدا -بــروت  ،الطبعــة األوىل 1432ه2011 -م ،ص.403
(((محمــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :بدائــع الفوائــد :ج ،4بــدون طبعــة
وبــدون تاريــخ ،ص.15
(((1سورة اإلرساء :اآلية .78
(((1سورة البقرة :اآلية .184
( ((1أبــو عبــد اللــه محمــد يزيــد القزوينــي :ســنن ابــن ماجــة :ج ،2دار الفكــر -بــروت-
لبنــان  ،حديــث رقــم  ،3392ص.321
(((1محمــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :بدائــع الفوائــد:ج ،4بــدون طبعــة
وبــدون تاريــخ ،ص.15
(((1سورة الحجر :اآلية .9
(((1عبد الوهاب خالّف :أصول الفقه :مكتبة الدعوة -شباب األزهر -القاهرة -مرص ،ص.23
( ((1شــعبان محمــد إســاعيل :أصــول الفقــه امليــر:ج ،1دار ابــن حــزم -بــروت -لبنــان
الطبعــة األوىل 1429ه ،2008 -ص 113-ص.114
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(((1عبــد الوهــاب خــاف :أصــول الفقــه :مكتبــة الدعــوة -شــباب األزهــر -القاهــرة -مــر،
ص 24-ص.25
(((1أبــو بكــر بــن إســحاق بــن خزميــة النيســابوري :صحيــح ابــن خزميــة :ج ،4دار الكتــب
العلميــة -بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل1423ه-2003م ،حديــث رقــم  ،2985ص.322
(((1الحاكــم بــن محمــد بــن عبــد اللــه النيســابوري املعــروف بابــن البيــع :املســتدرك عــى
الصحيحــن:ج ،4دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل1416ه1996 -م ،حديــث
رقــم  ،7121ص.130
(((2يوسف القرضاوي :مدخل للتعريف بالسنة :بدون طبعة وبدون تاريخ ،ص.37
(((2سورة النحل :اآلية .44
( ((2أحمــد بــن شــعيب النســايئ :ســنن النســايئ الكــرى :ج ،6دار الكتــب العلميــة -بــروت-
لبنــان الطبعــة األوىل 1411ه1991 -م ،حديــث رقــم  ،3301ص.99
( ((2عبــد الوهــاب خــاف :أصــول الفقــه :مكتبــة الدعــوة -شــباب األزهــر -القاهــرة -مــر،
ص.44
(((2إبراهيــم نوريــن إبراهيــم :علــم أصــول الفقــه :رشكــة مطابــع الســودان للعملــة-
الخرطــوم -الســودان الطبعــة األوىل 2009م ،ص.119
( ((2عبــد الوهــاب خــاف :أصــول الفقــه :مكتبــة الدعــوة -شــباب األزهــر -القاهــرة -مــر،
ص.45
(((2محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عــي املعــروف بابــن النجــار ،رشح الكوكــب
املنــر :ج ،2مكتبــة العبيــكان -الريــاض -اململكة العربيــة ،الطبعــة األوىل1418ه1997 -م،
ص.137
(((2عبــد الوهــاب خــاف :أصــول الفقــه :مكتبــة الدعــوة -شــباب األزهــر -القاهــرة -مــر،
ص.52
(((2سورة املائدة :اآلية .90
(((2املســند :أحمــد بــن حنبــل الشــيباين:ج ،1املكتــب اإلســامي -بــروت -لبنــان ،الطبعــة
الثالثــة 1420ه-2001م  ،حديــث رقــم  ،346ص.49
(((3املرجع السابق:ج :1حديث رقم ،138ص.218
(((3محمــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :بدائــع الفوائــد:ج ،4بــدون طبعــة
وبــدون تاريــخ ،ص.257
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(((3إبراهيــم نوريــن إبراهيــم :علــم أصــول الفقــه :رشكــة مطابــع الســودان للعملــة-
الخرطــوم -الســودان ،الطبعــة األوىل 2009م ،ص.203
( ((3املســند :أحمــد بــن حنبــل الشــيباين:ج ،6املكتــب اإلســامي -بــروت -لبنــان ،الطبعــة
الثالثــة 1420ه-2001م  ،حديــث رقــم  ،24163ص.39
(((3إبراهيــم نوريــن إبراهيــم :علــم أصــول الفقــه :رشكــة مطابــع الســودان للعملــة-
الخرطــوم -الســودان الطبعــة األوىل 2009م ،ص.207
(((3املرجع السابق :ص.208
(((3زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الســنييك :الحــدود األنيقــة يف التعريفــات
الدقيقــة :ج ،1دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 1411ه2000 -م ،ص373
(((3محمــد بــن يزيــد القزوينــي :ســنن ابــن ماجــة :ج ،2دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،بــون
تاريــخ طبــع ،حديــث رقــم  ،3466ص.1147
(((3محمــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :إعــام املوقعني عــن رب العاملــن:ج،4
دار الكتــب العلميــة –بريوت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 1411ه1991 -م ،ص.4
(((3سورة البقرة :اآلية .234
(((4محمــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :الطــرق الحكميــة يف السياســة
الرشعيــة ، :دار البيــان -بــروت -لبنــان ،بــدون تاريــخ  ،ص.108
(((4البخــاري عبــد اللــه الجعــي :رشح قانــون اإلثبــات :مطبعــة مركــز اإلمــام البخــاري
للدراســات القانونيــة ،الخرطــوم -الســودان ،الطبعــة الســابعة 2011م ،ص.104
(((4املرجع السابق :ص.106
(((4شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القـرايف :الفــروق :ج ،3بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ،
ص.217
(((4سورة البقرة :اآلية .282
(((4محمــد بــن إدريــس الشــافعي :أحــكام القــرآن :ج ،2دار الفكــر -بــروت -لبنــان ،الطبعــة
األوىل1430ه2009 -م ،ص.134
(((4أحمد إبراهيم :طرق القضاء يف الرشيعة اإلسالمية ،:دار الكتب املرصية ،ص.221
(((4سورة يوسف :اآليات .28 /27 /26
(((4محمــد بــن أيب بكــر املعــروف بابــن قيــم الجوزيــة :الطــرق الحكميــة يف السياســة
لرشعيــة ، :دار البيــان -بــروت -لبنــان ،بــدون تاريــخ  ،ص.4
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( ((4أبــو زكريــا محــي الديــن بــن رشف النووي :املنهــاج رشح صحيح مســلم بــن الحجاج:ج،5
دار املعرفــة -بريوت -لبنان ،الطبعــة الثامنة1422ه2001 -م ،ص.327
( ((5محمــد بــن أحمــد القرطبــي :الجامــع ألحــكام القــرآن:ج ،4دار إحيــاء ال ـراث العــريب-
بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 1422ه2002 -م ،ص 06-ص.61
( ((5املرجع السابق :ج 15ص.83
(((5أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الــر :جامــع بيــان العلــم وفضلــه :القاهــرة -مــر  ،الطبعــة
األوىل 1388ه1968 -م ،ص.326
(((5سورة آل عمران :اآلية .44
(((5محمــد بــن أحمــد القرطبــي :الجامــع ألحــكام القــرآن:ج ،4دار إحيــاء ال ـراث العــريب-
بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 1422ه2002 -م ،ص.61
(((5محمــد بــن إســاعيل البخــاري :صحيــح البخــاري :دار األرقــم بــن أيب األرقــم -بــروت-
لبنــان ،حديــث رقــم  ،2674ص.558
( ((5أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين :فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري:
ج ،5دار املعرفــة -بــروت -لبنــان ،الطبعــة األوىل 1375ه ،ص.268
(((5عبــد اللــه بــن أحمــد بــن قدامــه املغنــي :ج ،10مطبعــة الفجالــة -القاهــرة -مــر،
الطبعــة األوىل 1388ه1986 -م ،ص.299
(((5إبراهيم بن عيل الشريازي :القواعد الفقهية ،بدون طبعة وبدون تاريخ ،ص.341
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عقد العمل وأثره فقهًا وقانونًا
(دراسة مقارنة)
د.املسلمي عبد الوهاب حممد الشيخ

قسم الرشيعة والقانون -كلية اإلمام الهادي

مستخلص:
تنــاول البحــث عقــد العمــل وأثــره فقه ـاً وقانون ـاً .تكمــن أهميــة البحــث يف
تناولــه جزئيــة معينــة يف عقــد العمــل واملســاهمة يف رشحهــا بصــورة أكــر تفصيــاً،
والتعريــف مبفهــوم ومضمــون عقــد العمــل ،وكذلــك معرفــة اآلثــار الفقهيــة والقانونيــة
لعقــد العمــل .هــدف البحــث لبيــان حقيقــة عقــد العمــل وتكييفــه تكييفـاً علميـاً عــى
ضــوء املعطيــات الفقهيــة والقانونيــة املتاحــة ،والوقــوف عــى حقــوق كل مــن أصحــاب
العمــل والعــال والواجبــات والحقــوق ،وتقديــم دراســة علميــة مقارنــة تســتهدف بيــان
اآلثــار املرتتبــة عــى عقــد العمــل .تتمثــل مشــكلة البحــث يف اإلجابــة عــى التســاؤالت
اآلتيــة :مــا املقصــود بعقــد العمــل؟ مــا اآلثــار املرتتبــة عــى العمــل ،مــا االلتزامــات عــى
صاحــب العمــل والعامــل؟ مــا أســباب حــاالت انتهــاء عقــد العمــل؟ انتهــج البحــث
املنهــج االســتقرايئ الوصفــي التحليــي وأســلوب املقارنــة .خــرج البحــث بعــدد مــن
النتائــج أهمهــا :فقهــاء اإلســام يــرون أن عقــد العمــل هــو اإلجــارة الرشعيــة الصحيحــة
وهــي عقــد عــى منفعــة مقصــودة مباحــة بعــوض معلــوم .املعنــى الجامــع لعقــد
العمــل يف القانــون هــو عقــد يتعهــد مبوجبــه شــخص يعمــل تحــت إدارة وإرشاف اآلخــر
ألداء عمــل معــن مقابــل أ ِجـ ِر معلــوم .املدلــول الفقهــي الشــائع ىف الكتــب الفقهيــة فــإن
العامــل يقصــد بــه الفــاح أو األجــر .وأوىص البحــث بعــدة توصيــات منها :يجــب مراعاة
املنازعــات الناتجــة مــن عقــد العمــل ومعالجتهــا مــن أجــل حاميــة حقــوق األط ـراف.
عــى الجهــات املختصــة إجــاد نافــذة إعالميــة وقانونيــة تتبنــى قضايــا العاملــن بشــكلٍ
مســتمر .يجــب عــى الدولــة مراعــاة تعديــل املســتوى األدىن لألجــور مــن حــن آلخــر
ملواكبــة متطلبــات الحيــاة .عــى املــرع النــص عــى ســلطات واضحــة ملكاتــب العمــل
حتــى تقــوم بدورهــا كامـاَ.
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Abstract:
The research dealt with the work contract and its
effect in jurisprudence and law. The importance of the
research lies in addressing a certain part of the work
contract and contributing to explaining it in more detail,
and introducing the concept and content of the work
contract, as well as knowing the jurisprudential and legal
effects of the work contract. The aim of the research is to
clarify the reality of the work contract and its scientific
adaptation in the light of the available jurisprudential
and legal data, and to identify the rights of each of the
employers and workers, duties and rights, and to present
a comparative scientific study aimed at showing the
effects of the work contract. The research problem is
to answer the following questions: What is meant by
an employment contract? What are the implications for
work, what are the obligations of the employer and the
worker? What are the causes of employment contract
termination cases? The research adopted the inductive,
descriptive, analytical, and comparative method. The
research came out with a number of results, the most
important of which are: Islamic jurists believe that
the work contract is the correct legal lease, and it is a
contract on an intended benefit that is permissible with
a known consideration. The collective meaning of an
employment contract in law is a contract under which a
person working under the management and supervision
of another undertakes to perform a specific work in return
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for a known wage. The common jurisprudential meaning
in the jurisprudence books, the worker means the farmer
or the wage earner. The research recommended several
recommendations, including: The disputes arising from
the employment contract must be taken into account and
addressed in order to protect the rights of the parties. The
competent authorities should create a media and legal
window that continuously adopts workers’ issues. The
state shall consider amending the minimum wage level
from time to time to keep pace with the requirements
of life. The legislator must stipulate clear powers for the
labor offices so that they can play their full role.
مقدمة:
الحمــد للــه رب العاملــن والصــاة والســام عــى املبعوث رحمــة للعاملني ســيدنا محمد
وعــى آلــه وصحبــه وســلم وبعــد؛ فــإن عالقــات العمــل بصــورة مختلفــة دامئـاً مــا تنشــأ يف ظــل
مقــررات الحقــوق وااللتزامــات املتبادلــة بــن أشــخاص العمــل أو أصحــاب العمــل والعاملــن
يف ميــدان القواعــد العامــة التعاقديــة وبطبيعــة الحــال يتقيــد أطـراف عقــد العمــل بالــروط
الخاصــة والعامــة بالعمــل ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن آثــار وضعــت لــه الرشيعــة والقانــون
أحكام ـاً وقواعــد تضبــط ذلــك ومتشــياً مــع مبــدأ املرشوعيــة التــي ال تخالــف طبيعــة العمــل
ـرع القانــوين لتنظيــم نشــاطات العمــل املختلفــة.
واملوجهــات الصــادرة مــن قبــل املُـ َ ِّ
مفهوم عقد العمل:
تعريف عقد العمل يف اللغة:
تعريف العقد يف اللغة:
العقــد يف اللغــة نقيــض الحــل والجمــع عقــود ،وعاقدتــه أو عقــدت عليــه وتأويلــه
ألزمتــه ذلــك باســتيثاق؛ واملتعاقــدة ،املعاهــدة ،وعاقــده وتعاقــد القــوم :تعاهــدوا ( )1والعقــد
الضــان والعهــد والعقــد( :)2العهــد مــا عقــد مــن اتفــاق بــن طرفــن يلتــزم مبقاضــاة كل
منهــا تنفيــذ مــا اتفــق عليهــا.
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العقــد يف االصطــاح :فيميــز بعــض الفقهــاء بــن االتفــاق والعقــد بــأن االتفــاق هــو
توافــق إدارتــن أو أكــر عــى إنشــاء التـزام أو نقلــه أوتعديلــه أو إنهائــه ومثــل االتفــاق عــى
تعديــل التـزام واالتفــاق عــى اقـران أجــل بااللتـزام أو إضافــة رشط لــه.
أمــا العقــد فهــو أخــص مــن االتفــاق فــا يكــون عقــدا ً إال إذا كان منشــئاً اللت ـزام
أو ناقـاً لــه ،فــإذا كان يعــدل االلت ـزام أو ينهيــه فهــو ليــس بعقــد.
تعريف العمل يف اللغة:
العمــل يف اللغــة :هــو املهنــة والفعــل والجمــع أعــال ،عمــل عم ـاً وأعملــه غــره
واســتعمله واعتمــل الرجــل :عملــه بنفســه والعامــل :هــو الــذي يتــوىل أمــور الرجــل يف مالــه
ـتخرج الــزكاة عامـاً.
وملكــه ومنــه قيــل للــذي يسـ ُ
تعريف اإلجارة:
اإلجــارة لغــة :مأخــوذة مــن أجــر يأجــر ،وهــي مــا أعطيــت مــن أجــر يف عمــل وأجــر
امللــوك بأجــرة أج ـرا ً فهــو مأجــور ،وأجــره يؤجــره إيجــارا ً ومؤاجــرة وأ َّج ـ ْرتُ عبــدي آجــره
إيجــارا ً فهــو مؤجــر ،أج ـ َّر اإلنســان وإســتأجره ،واألجــر :املســتأجر وجمعــه أج ـراء.
واالســم مــن اإلجــارة لغــة مشــتقه مــن األجــر وهــو الج ـزاء عــى العمــل ،وجمعــه
()3
أجــور ،واإلجــارة مــن أجــر يأجــر وهــو مــا أعطيــت مــن أجــر يف عمــل.
واألجــرة :الكـراء تقــول اســتأجر الرجــل فهــو يؤجــرين أي يصــر أجــري ،واتجــر عليــه
()4
بكــذا مــن األجــر فهــو مــن تجــر ،ومعنــاه اســتأجره عــى العمــل ،وأجــرة الــدار إكراهـاً.
تعريف عقد العمل يف الفقه اإلسالمي:
إذا كان الفقــه اإلســامي يتطــرق إىل عالقــات العمــل مــن خــال أحــكام اإلجــارة
فــإ َّن التعــرف إىل مقــدار التشــابه بــن مــا أورده الفقــه اإلســامي مــن أحــكام يتعلــق بعقــد
اإلجــارة وبــن عقــد العمــل ،واملعــروف أن هنــاك الكثــر مــن القوانــن  -ال ســيام يف الــدول
العربيــة – تتطلــع بأهميــة بالغــة لجعــل الفقــه اإلســامي أحــد مصــادر األحــكام املتعلقــة
بالعمــل – ال ســيام أن الزمــان الــذي طبقــت فيــه أحــكام عقــد اإلجــارة يختلــف يف كثــر مــن
األمــور عــن العــر الحــارض ،ولعــل خــر شــاهد عــى ذلــك مــا طــرأ مــن تغــر وتطــور يف
املجتمــع واملهــن واآلالت املســتخدمة فيهــا ،وعــاوة عــى ذلــك فقــد يالحــظ اتســاع نطــاق
عقــد اإلجــارة املعــروف يف الفقــه اإلســامي مــا قــورن بعقــد العمــل املنظــم يف القوانــن،
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األمــر الــذي يتطلــب بــدوره التعــرف إىل ماهيــة عقــد اإلجــارة وموضــع األحــكام املتعلقــة
بالعمــل فيــه.
إن فقهــاء املذاهــب األربعــة أوردوا تعريفــات متعــددة لعقــد اإلجــارة يف الفقــه
اإلســامي وعــى الرغــم مــن االختــاف يف صياغــة تلــك التعريفــات إال أنهــا يف الواقــع تحــي
عــن توافــق يف التعريــف مــع إي ـراد بعــض القيــود التــي يراهــا رضوريــة.
اإليجــارة عنــد الحنفيــة يقصــد بهــا« :بيــع املنفعــة املعلومــة يف مقابــل عــوض
معلــوم( .)5ويعرفهــا املالكيــة بأنَّهــا :بيــع منافــع معلومــة بعــوض مــع خــروج فســادها(.)6
أمــا الشــافعية فقــد عرفوهــا :بأنهــا عقــد منفعــة مقصــودة معلومــة قابلــة للبــذل واإلباحــة
بعــوض معلــوم( .)7يف حــن تعــرف لــدى الحنابلــة :بأنهــا عقــد عــى منفعــة مباحــة معلومــة
ـت بأنهــا عقــد عــى منفعــة مباحــة معلومــة ملــدة معلومــة مــن
تؤخــذ شــيئا فشــيئا( .)8و ُع ِرفَـ ْ
عــن أو موصــوف يف الذمــة أو عمــل معلــوم بعــوض معلــوم (.)9
نجــد أن تعريفــات الفقهــاء جميع ـاً متقاربــة يف املعنــى وإن اختلفــت يف عباراتهــا،
ذهــب املالكيــة والشــافعية والحنابلــة بــأن تكــون املنفعــة مباحــة فاالســتئجار عــى الرقــص
ورضب العــود واملزامــر والغنــاء املحــرم وغــر ذلــك مــن املحرمــات ( .)10وذهــب الشــافعية
وبعــض الحنابــة بــأن املنفعــة مقصــودة إلخــراج التافه»مثــل اســتئجار التفاحــة لشــمها»
وذهبــت بعــض التعاريــف إىل القــول «قابلــة للبــذل واإلباحــة إلخـراج عقــد النــكاح ألنــه عقد
عــى منفعــة البضــع فهــذه ال يصــح بذلهــا لغــر العقــد ،ويخــرج أيضــا اإليجــارة الفاســدة،
وهــي اإلجــارة عــى منفعــة محرمــة أو منفعــة مقصــودة أو مجهولــة فيهــا املنفعــة»( )11أمــا
املدلــول الفقهــي والشــائع يف الكتــب الفقهيــة فــإن العامــل يقصــد بــه الفــاح أو األجــر.
تعريف عقد العمل يف القانون:
عرفــه قانــون العمــل الســوداين لســنة 1997م بأنــه العقــد الــذي يتعهــد فيــه أحــد
املتعاقديــن بــأن يعمــل يف خدمــة املتعاقــد اآلخــر وتحــت إدارتــه وإرشافــه مقابــل أجــر
يتعهــد بــه املتعاقــد اآلخــر.
وعرفــت املــادة ( )300مــن قانــون عالقــات العمــل الفرديــة الســوداين لعــام 1981م
عقــد العمــل بأنــه :يقصــد بــه أي عقــد ســواء كان مكتوبـاَ أو شــفوياً رصيحـاً أو ضمنيـاً يعمــل
مبوجبــه أي شــخص تحــت إدارة ْوإرشاف صاحــب العمــل مقابــل أجــر أيـاً كان نوعــه عــى أن
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ال يشــمل عقــود التلمــذة الصناعيــة والتدريــب املهنــي لعــام 1972م ،وعرفتــه املــادة ()3/400
مــن قانــون املعامــات املدنيــة الســوداين لعــام 1984م بأنــه :عقــد يلتــزم أحــد الطرفــن بــأن
()12
يقــوم بعمــل ملصلحــة اآلخــر تحــت إرشافــه وإدارتــه لقــاء أجــر.
وهــذا يعنــي أن قانــون العمــل هــو الــذي يحكــم عالقــة العمــل الــذي يــؤدي
لحســاب شــخص آخــر وتحــت إرشافــه وتوجيهــه وبهــذا يتميــز هــذا العمــل عــن العمــل
املســتقل الــذي يقــوم بــه صاحبــه دون أن يخضــع عنــد أدائــه لــه اإلرشاف وتوجيــه آخــر وإمنــا
()13
يكــون ح ـرا ً يتمتــع بكامــل اســتغالله كاملحامــي يف مكتبــه والطبيــب يف عيادتــه.
وعرفــه املِــرع العــاين يف املــادة ( :)1/7بأنــه كل عقــد يتعهــد مبقتضــاه شــخص
طبيعــي بــأن يعمــل ملصلحــة صاحــب عمــل وتحــت إداراتــه وإرشافــه لقــاء أجــر( ،)14وعرفــت
املــادة ( )81مــن القانــون الســوري رقــم  ،79بأنــه اتفــاق بــن رب العمــل والعامــل ويشــتغل
مبوجبــه العامــل لصالــح صاحــب العمــل ولــو كان بعيــدا ً عــن نضارتــه ،لقــاء أجــر محــدد
()15
حســب مــدة العمــل أو مقــدار اإلنتــاج.
أيضــا ورد تعريفــه يف منتــدى املقــاالت وال ِّدراســات القانونيــة بأنــه :اتفــاق شــفاهي
أو كتــايب يتعهــد مبقتضــاه أن يعمــل لــدى صاحــب العمــل وتحــت إدارتــه وإرشافــه مقابــل
()16
أجــر.
أمــا القانــون املــدين املــري فقــد عرفــت املــادة ( :)674بأنــه عقــد يتعهــد فيــه
أحــد املتعاقديــن بــأن يعمــل يف خدمــة املتعاقــد اآلخــر تحــت إداراتــه وإرشافــه مقابــل آجــر
يتعهــد بــه املتعاقــد اآلخــر.
ونصــت املــادة ( )31مــن قانــون العمــل املــري :عــى أنــه العقــد الــذي يتعهــد
مبقتضــاه عامــل بــأن يعمــل لــدى صاحــب عمــل وتحــت وإدارتــه وإرشافــه مقابــل أجــرـ
وميكــن اعتــاد التعريــف األكــر شــمولية يف الفقــه الحديــث بأنــه « عقــد يلتــزم
مبقتضــاه العامــل بالعمــل لصالــح صاحــب العمــل أو املســتخدم وتحــت إرشافــه وتوجيهــه
مقابــل أجــر محــدد وملــدة محــددة أو غــر محــددة حيــث تنــاول هــذا التعريــف العنــارص
األربعــة لهــذا العقــد.
ونخلــص مــن هــذا التعريــف إىل أن عقــد العمــل عقــد رضــايئ ملــزم للجانبــن وأنــه
عقــد معاوضــة مســتمر ،ومحلــه املنفعــة واألجــرة .لذلــك مــن هــذا التعريــف يتضــح لنــا أن
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هنالــك ثالثــة عنــارص جوهريــة ال بــد مــن توافرهــا باإلضافــة إىل األركان العامــة يف العقــد لــي
يعتــر العقــد عقــد عمــل ،وهــي عنــارص العمــل ،وعنــر التبعيــة القانونيــة وعنــر األجــر.
وعقــد العمــل كســائر العقــود التــي تشــتمل عــى بيــان اللتزامــات طرفيــه إال أنــه
يختلــف عــن العقــود األخــرى بحســب طبيعتهــا ،وقــد جــرى الفقــه عــى بيــان عقــد العمــل
وعقــد املقاولــة وكــذا الفــرق بينــه وبــن عقــد الرشاكــة والوكالــة وخالفهــا وعــى أن األمــر
فيــا يبــدو ال يحتــاج لبيــان هــذه الفــروق إذ إن عقــد العمــل وفقـاً للتقنــن املــدين وأكــر مــا
يلتحــم بــه هــو عقــود العمــل األخــرى التــي تخضــع لقوانــن خاصــة والتــي كانــت يف وقــت
()17
ســابق يضعهــا التقنــن املــدين ومنهــا عقــود العمــل التــي ينظمهــا حاليـاً قانــون العمــل.
والــذي أرجحــه مــن التعريفــات بأنــه العقــد الــذي يتعهــد فيــه أحــد املتعاقديــن بــأن
يعمــل يف خدمــة املتعاقــد اآلخــر وتحــت إدارتــه إرشافــه مقابــل أجــر يتعهــد بــه املتعاقــد اآلخر.
وإذا مــا قــورن تعريــف عقــد العمــل يف القانــون بالتعريفــات التــي وردت يف الفقــه
اإلســامي ،نجــد أن القانــون قــد أورد يف التعريفــات أن عقــد العمــل يفيــد تعهــدا ً ضمنيـاً مــن
طرفيــه بااللتـزام الكامــل بحقــوق وضامنــات ورشوط العمــل األخــرى املقــررة بقانــون العمــل
وأنظمتــه ســواء ذكــرت يف العقــد أم مل تذكــر ،ويف حــن أن التعريفــات التــي وردت يف الفقــه
اإلســامي جــاءت يف مجملهــا لتعــر عــن قيــام عقــد اإليجــارة ،إيجــار األشــخاص عــى املنفعــة
والعــوض بصــورة أساســية ،وقــد أورد بعــض الفقهــاء مجموعــة مــن القيــود والخصائــص مــن
خــال تعريفاتهــم لعقــد اإليجــارة يف حــن ذكــر بعــض الفقهــاء قيــودا ً أخــرى ،وكل ذلــك ،أراه
ال يؤثــر كثـرا ً يف التعريــف.
كــا أن أهميــة املقارنــة بــن التعريفــات الــواردة يف الفقــه اإلســامي والقوانــن
تكمــن يف أن التعويــض ألحــكام عالقــات العمــل يف الفقــه يتطلــب الخــوض يف أحــكام الرابطــة
العقديــة التــي تقــوم بــن طــريف العمــل فضـاً عــن معالجــة املســائل واألحــكام التــي باتــت
تفرضهــا مســتجدات ومعطيــات التطــور يف القــرن املــايض كاألحــكام والضوابــط املتعلقــة
بتنظيــم اإلجــازات وســاعات العمــل والراحــة وإصابــات العمــل وغريهــا.
ومــن هنــا ميكــن القــول بــكل اطمئنــان أن العالقــة بــن التعريفــات املتعــددة لعقــد
العمــل عالقــة كبــرة ،بــل تــكاد تكــون متشــابهة ومتطابقــة يف بعــض التعاريــف ،فهــي بصــورة
عامــة تعــر عــن معنــى واحــد.
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عقد العمل وأثره فقهًا وقانونًا (دراسة مقارنة)

التعريــف الــذي أراه جامع ـاً مانع ـاً لعقــد اإليجــارة الرشعيــة الصحيحــة هــو أنــه
عقــد عــى منفعــة مقصــودة مباحــة معلومــة بعــوض معلــوم».
أمــا التعريــف الــذي أراه جامعــاً لعقــد العمــل يف القانــون هــو عقــد يتعهــد
مبوجبــه شــخص يعمــل تحــت إدارة وإرشاف اآلخــر ألداء عمــل معــن ،ويف مقابــل أجــر
معلــوم.
التزامات صاحب العمل يف الفقه اإلسالمي والقانون:
التزامات صاحب العمل يف الفقه اإلسالمي:
 .1االلتـزام بدفــع األجــر :األجــر يعتــر مــن أهــم االلتزامــات التــي يلتــزم بهــا صاحــب العمــل
للعامــل مقابــل اســتيفاء منافعــه ،وقــد أمــر اللــه بايتاء األجــر أو العامــل أجــره إذا عمل عمله
فقــال تعــاىل( :فــإن أرضعــن لكــم فئاتوهــن أجورهــن) ( ،)18وهــذا أمــر وأن كان خاصــا باعطــاء
املرضعــات أجورهــن إال أنــه يشــمل كل عامــل ألن العــرة بعمــوم اللفظ ال بخصوص الســبب.
الســنة تامــر صاحــب العمــل باعطــاء األجــر أجــره وتأمــر باملســارعة فيــه ،فقال
وقــد جــاءت ُ
عليــه الصــاة والســام «أعطــوا األجــر أجــره قبــل أن يجــف عرقــه «(.)19
وهــذا الحديــث يــدل عــى وجــوب إعطــاء األجــر أجــره ألن األمــر يقتــي
الوجــوب ،وقــد رؤي عــن بعــض الســلف الصالــح أنــه كان يطلــب مــن األجــر أال ميســح
عرقــه مــن جبينــه حتــى يســلمه أجــره ومــا ذلــك إال مســارعة منهــم يف امتثــال األوامــر.
 .2مــن املعلــوم أن عقــد العمــل عقــد معاوضــة معنــى ذلــك أن العامــل يقدم عمـاً ليحصل
عــى أجــرة مــن صاحــب العمــل فــإذا اتفــق العامــل مــع صاحــب عمــل للعمــل عنــده
مــدة مــن الزمــن لــزم صاحــب العمــل تزويــد العامــل بعمــل فيــه ليســتفيد العامــل بــا
ألجــرة وصاحــب العمــل باملنفعــة أمــا تــرك العامــل قصــدا ً دون عمــل فــإن فيــه رضر
عــى العامــل ألن أجــرة توقــف مــا ينتجــه كجـزاء مــن اإلنتــاج أو مبقــدار مــا يعمــل مــن
ســاعات أو أيــام وال يشــرط العمــل الفعــي كل املــدة ألن بعــض األعــال طبيعتهــا هــو
()20
التوقــف بعــض األوقــات أو إذا كان هنالــك أســباب قهريــة تحــول دون العمــل.
قــال بــن قدامــة :اســتقر األجــر وإن مل ينتفــع ألن املعقــود عليــه تلــف تحــت يــده
وهــي حقــه فاســتقر عليهــا بدلهــا(.)21
 .3االلت ـزام مبعاملــة العامــل باالح ـرام الالئــق :لقــد أوجــب اإلســام عــى املســلم اح ـرام
أخيــه املســلم ومعاملتــه معاملــة الئقــة وجعــل موضــع التفاضــل هــو التقــوى ال املــال
()22
قــال تعــاىل( :إن أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم).
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وقــد وردت يف ذلــك أحاديــث منهــا « يأيهــا النــاس إن ربكــم واحــد وإن أباكــم
واحــد ال فضــل لعــريب عــى عجمــي وال لعجمــي عــى عــريب – وال أحمــر عــى أســود إال
بالتقــوى»( ،)23ولذلــك كان الواجــب عــى صاحــب العمــل احـرام عاملــه ومعاملتهــم بالتــي
هــي أحســن بلــن ورحمــة (ولــو كنــت فظــا غليــظ القلــب النفضــوا مــن حولــك) (.)24
 .4رعايــة العامــل وحاميتــه :تهتــم الرشيعــة اإلســامية بالعمــل باعتبــاره مخزن ـاً للطاقــة
يحتاجهــا املجتمــع وتنعكــس إيجابيـاً عــى اإلنســانية جمعــاء غــر أن العامــل يقــوم بهــذا
الجهــد ببــذل طاقــة عظيمــة إن مل تجــد الرعايــة والحاميــة تبــددت وأصيــب العامــل
باملــرض أو العجــز ،ومتــى كان العامــل ســليم الجســم مرتــاح النفــس علــت همتــه
وقويــت عزميتــه لذلــك كان البحــث عــن الضامنــات وتوفريهــا للعامــل مــن الهمــوم
والتــي تشــغل بــال العاملــن ويؤثــر عــى جهدهــم.
وقــد دعــاء النبــي صــى اللــه عليــه وســلم « إىل مراعــاة قــدرات العامــل إذ يقــول
بالنســبة للعبيــد « وأحســنوا إىل مــا ملكــت أميانكــم أطعموهــم مــا تأكلــون وأكســوهم
مــا تلبســون وال تكلفوهــم مــا ال يطيقــون( ،)25وإن كان ذلــك يف ظــروف ســابقة ويف حــق
العبيــد فــإن املعنــي يتســع ليشــمل جميــع العاملــن( ،)26خاصــة يف العــر الــذي ي ِعــرف
مفهــوم العبوديــة إذ املعنــى يشــمل كل عامــل.
 .5يجــب عــى صاحــب العمــل االلتـزام بــكل التـزام بنــاء عــى رشط صحيــح يف العقــد ومــا
جــرى بــه عــرف صحيــح عــى أنــه مــن توابــع العمــل.
التزامات صاحب العمل يف القانون:
أو ًال :االلتزام بدفع األجر:
األصــل أن األجــر هــو املقابــل للعمــل وهــو عنــر جوهــري يف العقــد فــا قيمــة
لهــذا العقــد بــدون األجــر وااللتـزام بأدائــه إىل العامــل وهــو االلتـزام الرئيــي الــذي يقــع
عــى عاتــق صاحــب العمــل إن عقــد العمــل هــو أحــد عقــود املعاوضــة وهــو تبــادل يرتــب
التزامــات متقابلــة يف ذمــة طرفيــه فكــا أن العامــل قــد التــزم بــأداء العمــل املتفــق عليــه
فــإن صاحــب العمــل يلتــزم بــأداء األجــر.
معنــى آخــر األجــر هــو مقابــل العمــل أو عــى قــول البعــض األجــر هــو مثــن
العمــل ،واألجــر يقصــد بــه مجمــوع املرتــب األســايس وجميــع املكافــآت األخــرى التــى
()27
تدفــع للعامــل بواســطة صاحــب العمــل.
وجــاء يف قانــون املعامــات املدنيــة الســوداين عقــد العمــل يلتــزم أحــد طرفيــه
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بــأن يقــوم بعمــل ملصلحــة اآلخــر تحــت إرشافــه وإدارتــه لقــاء أجــر التــزم صاحــب العمــل
بالوفــاء ،واألصــل أن األجــر هــو مقابــل للعمــل غــر أن العامــل يســتحق األجــر ولــو مل يقــم
بالعمــل إذا كان الســبب يرجــع إىل صاحــب العمــل.
ونصــت املــادة ( )93مــن نظــام العمــل بقولهــا «إذا حــر العامــل أو املســتخدم
ملزاولــة عمــل يف الفــرة اليوميــة التــي يلتــزم بهــا عقــد العمــل أو أعلــن أنــه مســتعد ملزاولــة
عملــه يف هــذه الفــرة ومل مينعــه عــن العمــل إال ســبب راجــع إىل صاحــب العمــل كأنــه لــه
الحــق يف أجــر ذلــك اليــوم».
وهــذا يعنــي أن مجــرد حضــور العامــل إىل مــكان العمــل ومل يــؤ ِد العمــل يســتحق
أج ـرا ً وذلــك لــو كان بســبب صاحــب العمــل وهــذا يف اعتقــادي مــن صميــم العدالــة ألن
العامــل قــدم نفســه ووقتــه لصاحــب العمــل وأدى مــا عليــه مــن واجــب فاســتحق األجــر.
ثانيا :تقديم العمل وتمكني العامل من تنفيذه:
يلتــزم صاحــب العمــل ،بتقديــم العمــل إىل العامــل ومتكينــه مــن تنفيــذه ويكــون ذلك
بــأن يهيــأ لــه املــكان املناســب ألداء العمــل حيثــا جــرى عليــه االتفــاق أو العــرف الســائد يف
املهنــة وقــد يتمثــل العمــل يف محــل تجــاري أو مكتــب أو ورشــة أو منــزل .وقــد يتدخــل القانون
يف كثــر مــن األحيــان ليحــدد صاحــب العمــل املــكان الــذي يـزاول فيــه العمــل أو املهنــة بــأن
يقــدم لــه األدوات واملعــدات واملــواد الالزمــة ألداء العمــل ويتوقــف ذلــك عــى نــوع وطبيعــة
()28
العمــل املتفــق عليــه والعــرف املهنــي الســائد يف مجــال عمــل أو حرفــة صاحــب العمــل.
ثالثاً :منح شهادة نهاية الخدمة للعامل:
يجــب عــى صاحــب العمــل أن مينــح العامــل عنــد انقضــاء عقــد العمــل شــهادة
بنهايــة الخدمــة تتضمــن بيــان مهنتــه واملــدة التــي قضاهــا يف خدمتــه وآخــر أجــر كان
يتقاضــاه عنــده وقــد ورد هــذا االلتـزام برصيــح نــص املــادة  60مــن قانــون العمــل الكويتــي.
وتنــص املــادة ( )40مــن قانــون العمــل الســوداين 1997م (يجــب عــى صاحــب
العمــل عنــد انتهــاء عقــد العمــل أن يعطــي العامــل بيانــاً تفصيليــاً باســتحقاقاته) (.)29
وتبــن يف هــذه الشــهادة تاريــخ التحــاق العامــل بالعمــل وتاريــخ نهايــة الخدمــة
ونــوع العمــل الــذي كان يقــوم بــه واألجــر الــذي كان يأخــذه بجميــع صــوره مــع بيــان
االمتيــازات وهــذه الشــهادة مــن حــق العامــل الحصــول عليهــا أيـاً كان ســبب انقضــاء عقــده
()30
حتــى لــو كان مفصــوالً مــن العمــل كج ـزاء تأديبــي ملــا ارتكبــه مــن مخالفــات.
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رابعاً :االلتزام بالتسوية بني العمال:
إذا عهــد صاحــب العمــل إىل شــخص آخــر القيــام بجــزء مــن عملــه يف ذات املنطقــة
التــي يعمــل بهــا فــإن املعهــود إليــه بالعمــل يلتــزم بالتســوية بــن عاملــه الذيــن يســتخدمهم
يف أداء العمــل وعــال صاحــب العمــل األصــي ،ويشــرط لقيــام هــذا االلتـزام عــى صاحــب
العمــل مــن الباطــن أن يكــون العمــل املعهــود إليــه هــو نــوع األعــال األصليــة التــي يقــوم
()31
بهــا صاحــب العمــل األصــي أن تــؤدي هــذه األعــال ىف منطقــة واحــدة.
خامساً :مصروفات االنتقال:
 .1يجــب عــى صاحــب العمــل ترحيــل العامــل أو دفــع مصاريــف انتقالــه إىل الجهــة التــي
تــم اســتخدامه منهــا وذلــك خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ انتهــاء عقــد العمــل.
 .2إذا قــام صاحــب العمــل بنقــل العامــل مــن مــكان عملــه إىل مــكان آخــر خــال رسيــان
عقــد العمــل .يقــوم صاحــب العمــل بدفــع مرصوفــات نقلــه وأفــراد أرستــه الذيــن
يعتمــدون اعتــادا ً كلي ـاً عــى كســبه يف معيشــتهم وأمتعتهــم إىل ذلــك املــكان حســب
فئــات النقــل املقــررة.
 .3يقــوم صاحــب العمــل يف حالــة وفــاة العامــل برتحيــل أفـراد أرسة العامــل املتــويف الذيــن
()32
يعتمــدون اعتــادا ً كلي ـاً عــى كســبه وإىل مــكان إقامتهــم األصــي إذا طلبــوا ذلــك.
سادسَا :راحة العامل:
جــاء يف مجلــة األحــكام العدليــة؛ عــى أنــه لــو اســتأجر أحــد أجـرا ً عــى أن يعمــل
يومي ـاً بعمــل مــن طلــوع الشــمس إىل العــر أو املغــرب وفــق عــرف البلــد يف خصــوص
العمــل ولكــن إذا اتفــق العاقــدان عــى تعيــن الوقــت إلبتــداء العمــل وللفـراغ منــه فيعمــل
()33
بحســب اتفاقهــا.
إن الفقــه اإلســامي مل يناقــش أمــر تحديــد مــدة العمــل كــا هــو يف الترشيعــات
املعــارصة وتخصيــص لإليجــارة حتــى يســرد العامــل قوتــه ويحافــظ عــى صحتــه وكان
الفقهــاء اعتــروا ذلــك مــا يــي العامــل األجــر ولــه الحــق يف النــص عــى ذلــك ضمــن
()34
رشوط العقــد إذ إن العقــد رشيعــة املتعاقديــن.
سابعاً :كتابة عقد العمل:
إذا كانــت مدتــه تزيــد عــى ثالثــة أشــهر عــى أن يكــون مــن ثــاث نســخ وموقعـاً
عليهــا مــن الطرفــن ويحتفــظ كل منهــا بنســخة وإيــداع النســخة الثالثــة لــدى مكتــب
العمــل( ،)35كــا يجــب عــى املــرع إصــدار نصــوص واضحــة ملكاتــب العمــل حتــى تضطلع
بدورهــا تجــاه العاملــن يف القطــاع الخــاص.
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نــص القانــون عــى إل ـزام صاحــب العمــل بكتابــة عقــد العمــل إذا كانــت مدتــه
()36
تزيــد عــى ثالثــة أشــهر ويوقــع عليــه كل مــن الطرفــن بعــد اإلطــاع عليــه.
إن كان العامــل ال يلــم بالقـراءة والكتابــة يجــب أن يكــون هنالــك شــاهد يختــاره
العامــل بــرط أن يكــون مل ـاً بالق ـراءة والكتابــة ويقــوم صاحــب العمــل بق ـراءة العقــد
أمــا إذا مل يحــدد يف العقــد مــدة وانقضــت مــدة ثالثــة أشــهر اعتــر العقــد غــر مســمى
األجــل إذا مل يتــم انتهــاء العقــد بواســطة أحــد الطرفــن وتعتــر فــرة اختبــار ،ويجــب
()37
تدويــن العقــد إذا مل يكــن مدون ـاً بعــد انقضــاء الثالثــة أشــهر.
ثامناً :عدم تجاوز مدة العقد:
عــدم تجــاوز مــدة العقــد املســمى األجــل ســنتني ،وال تجــدد ألكــر مــن مــرة
واحــدة يف ذات املنشــأة( ،)38إذا تعاقــد مــع صاحــب العمــل مبوجــب عقــد محــدد املــدة
يجــب أال تزيــد مــدة العقــد أكــر مــن ســنتني وال تجــدد املــدة ألكــر مــن مــرة واحــدة
يف ذات املنشــأة ألن القانــون يكفــل للعامــل حاميتــه بهــذا النــص بحيــث إنــه ال يجــوز أن
تكــون الخدمــة املؤقتــة أكــر مــن أربــع ســنوات عــى أســاس أنــه ال يجــوز التعاقــد ملــدة
ســنتني مرتــن فقــط مــع صاحــب العمــل وإذا رغــب صاحــب العمــل يف اســتمرار العامــل
فإنــه ال بــد أن يدخــل العامــل الخدمــة املســتدمية حتــى يســتفيد العامــل مــن مكافــأة أو
معــاش مــا بعــد انتهــاء الخدمــة.
ويجــب ضــان حقــوق العامــل يف حالــة انتهــاء عقــد العمــل بصــورة مخالفــة
للقانــون ،وقــد اعتــر القانــون فــرة التجديــد متصلــة مبــدة الخدمــة الســابقة ويف حالــة
اســتمرار العمــل يف عملــه بعــد انتهــاء فــرة التجديــد يعتــر متعاقــدا ً بعقــد غــر مســمى
األجــل .ولذلــك أرى اتفــاق القانــون مــع الفقــه اإلســامي يف وجــوب دفــع األجــر عــى
صاحــب العمــل ووافــق بذلــك املذاهــب الفقهيــة.
التزامات العامل يف الفقه اإلسالمي والقانون:
التزامات العامل يف الفقه اإلسالمي:
تقع عىل العامل العديد من االلتزامات ومنها اآليت:
 .1التـزام العامــل بــأداء العمــل :يقــع عــى عاتــق طــريف عقــد العمــل القيــام بتنفيــذه وفــق
()39
الصيغــة التــي ارتضاهــا وذلــك لقولــه تعــاىل( :يأيهــا الذيــن ءامنــو أوفــوا بالعقــود)
وقــد أوجــب اإلســام عــى كل مقتــدر أن يقــوم بعمــل منتــج يتفــق مــع قدرتــه ويشــبع
حاجاتــه وحاجــات مــن يعولهــم ،ورضب الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وصحابتــه
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الك ـرام دروس ـاً متعــددة يف وجــوب العمــل عــى القــادر وتحريــم البطالــة بقولــه صــى
اللــه عليــه وســلم لــن يأخــذ أحدكــم أحبلــه ثــم يــأيت الجبــل فيحتطــب فيــأيت بحزمــة
()40
مــن حطــب عــى ظهــره فيبيعهــا خــر لــه مــن أن يســأل النــاس أعطــوه أو منعــوه
ويقــول عمــر بــن الخطــاب ريض اللــه عنــه :ال يعقــد أحدكــم عــن طلــب الــرزق ويقول:
()41
اللهــم أرزقنــي فقــد علــم أن الســاء ال متطــر ذهبـاً وال فضه
 .2قيــام العامــل بالعمــل بنفســه :يجــب عــى العامــل أن يــؤدي العمــل بنفســه إذا كانــت
شــخصيته محــل اعتبــار يف العقــد( ،)42وإذا اشــرط عــى العامــل العمــل بنفســه فقــد
اتفــق الفقهــاء عــى وجــوب عملــه وليــس لــه اســتنابة غــره وقــد اســتدلوا عــى ذلــك
()43
بالحديــث «املســلمون عــى رشوطهــم إال رشط حــرم حــاالً أو حــل حرام ـاً».
 .3تنفيــذ العمــل خــال املــدة املحــددة :وذكــر الفقهــاء عــى أن اإلجــارة هــي بيــع منافــع،
البيــع ال يصلــح إال يف معلــوم القــدر ،وذكــروا أن املنفعــة تقــدر إمــا باملــدة أو بالعمــل
فــإذا قــدرت املنفعــة باملــدة وجــب عــى العامــل أن يعمــل يوميـاً بــا لســاعات املتفــق
عليهــا فــإذا مل يحــدد ذلــك عمــل العامــل الفــرة املعروفــة بالعــرف وعــى العامــل أن
يلتــزم باملــدة املحــددة يف العقــد كاملــة وال يقتطــع جــزءا ً منهــا إال لــأكل ،إمــا يف حالــة
بقــاء العامــل دون عمــل بســبب مــن املؤجــر فإنــه يســتحق األجــر كامـاً وال يشء عليــه
ألنــه حبــس نفســه للعمــل جــاء يف مجلــة األحــكام العدليــة « األجــر الخــاص يســتحق
األجــر إذا كان يف مــدة اإلجــارة حــارضا ً للعمــل وال يشــرط عملــه بالفعــل ولكــن ليــس
()44
لــه أن ميتنــع عــن العمــل وإذا امتنــع ال يســتحق األجــرة «.
إذا قــدرت املنفعــة بالعمــل فعــى العامــل أن ينجــز العمــل خــال املــدة املتفــق عليهــا
يف العقــد فــإن تأخــر وأخــر بصاحــب العمــل كان عليــه أن يعــوض عــن الــرر وإال أن
()45
يكــون التأخــر بســبب خــارج عــن طاقتــه.
 .4صيانــة األمــوال التــي تحــت يــد العامــل :إن مــن االلتزامــات التــي تجــب عــى العامــل
هــي محافظتــه عــى اآلالت التــي تســلم إليــه للعمــل بهــا أو فيهــا فيحافــظ عليهــا مــن
العطــل ،ويعتنــي بهــا بعنايــة تامــة كأنهــا ملكــه ألن اإلســام يعتــره أمينـاً عــى مــا يؤمتــن
عليــه – وقــد أمــر العامــل بذلــك ورد يف الحديــث (كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن
رعيتــه فاألمــر راع عــى رعيتــه وهــو مســؤول عنهــم والرجــل راع عــى أهــل بيتــه وهــو
مســؤول عنهــم والعبــد راع عــى مــال ســيده وهــو مســؤول عنــه واملــرأة راعيــة عــى
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بيــت زوجهــا ومســؤولة عنــه) ( ،)46ففــي هــذا الحديــث دليــل واضــح عــن مســؤولية
العامــل أمــام اللــه ثــم أمــام صاحــب العمــل فوجــب عليــه أن يحافــظ عــى مــا بيــده
وقــد ورد ذكــر العامــل األمــن يف القــرآن الكريــم وينبغــي أن يكــون املختــار يف العمــل
(إن خــر مــن اســتأجرت القــوي األمــن) ( .)47ويف هــذه اآليــة تلميــح عــى أن العامل يجب
()48
أن يكــون أمين ـاً.
فيجــب عــى العامــل أن يحافــظ عــى آالت صاحــب العمــل واملحــل الــذي يعمــل
فيــه مــن تنظيــف ومراقبــة وتعهــد بالحفــظ والرعايــة وال يســتعملها إال فيــا أمــر بــه وال
يســتغل غيــاب صاحــب العمــل فيســتعمل اآلالت يف مصلحتــه الخاصــة ألن صاحــب العمــل
إذا غــاب فــإن اللــه ال تأخــذه ســنة وال نــوم فيجــب أن يخــاف مــن اللــه قبــل كل يشء قــال
()49
تعــاىل( :فــا تخشــوهم واخشــوين).
 .5التـزام العامــل بعــدم إفشــاء أرسار العمــل :قيــام األجــر بالعمــل لحســاب شــخص معــن
ميكنــه مــن التعــرف عــى أرسار هــذا العمــل وتــرب هــذه األرسار إىل الغــر وبصفــة
خاصــة املنافســن مــن شــأنه األرضار مبصلحــة رب العمــل ولذلــك فعــى األجــر أن
يلتــزم بــأن يحفــظ بــأرسار العمــل الصناعيــة والتجاريــة – وذهــب الفقهــاء إىل القــول
بــأن كل فعــل أدى إىل رضر بالغــر أوجــب الشــارع رفــع هــذا الــرر ووضــع الفقهــاء
قاعدة(الــرر يــزال) .وأصــل هــذه القاعــدة مــا روي عــن الرســول صــى اللــه عليــه
وســلم مــن قولــه( :الرضر وال رضار)
التزامات العامل يف القانون:
أوردت املــادة ( )404مــن قانــون املعامــات املدنيــة لســنة 1984م التزامــات العامــل
فيــا يــي:
 .1يجب عىل العامل
 .1أن يؤدي العمل بنفسه ويبذل يف تأديته عناية الشخص العادي.
 .2أن يراعي يف ترصفاته مقتضيات األمانة واآلداب.
ج .أن يلتــزم بأوامــر صاحــب العمــل الخاصــة بتنفيــذ العمــل املتفــق عليــه يف كل مــكان مــا
يعرضــه للخطــر وال يخالــف القانــون واآلداب.
د .أن يحرص عىل حفظ األشياء املسلمة إليه لتادية عمله.
ه .أن يحتفــظ بــأرسار صاحــب العمــل الصناعيــة ولــو بعــد انقضائــه وفقــاً ملــا يقتضيــه
االتفــاق أو العــرف.
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د .المسلمي عبد الوهاب محمد الشيخ

 .2يلتــزم العامــل بــكل مــا جــرى العــرف عــى أنــه مــن توابــع العمــل ولــو مل يشــرط يف
العقــد.
 .3أي اليجــوز للعامــل أن يشــغل نفســه وقــت العمــل بــي ٍء آخــر وال يعمــل مــدة العقــد
()50
أو إىل غــر صاحــب العمــل.
وإال جــاز لصاحــب العمــل فســخ العقــد وانتقــاص األجــر بقــدر تقصــر العامــل يف
عملــه لديــه.
وأوردت املــادة « »406بشــأن األحــكام الخاصــة باملنافســة :إذا كان العامــل يقــوم
بعمــل يســمح لــه باالطــاع عــى أرسار العمــل ومعرفــة عمــاء املنشــاة جــاز للطرفــن أن
يتفقــا عــى ال يجــوز للعامــل أن ينافــس صاحــب أو يشــرك يف عمــل ينافســه بعــد العقــد.
ونستعرض فيام ييل االلتزامات املنوطة للعامل:
 .1أداء العمــل املتفــق عليــه :أن محــل التـزام العامــل يف عقــد العمــل هــو قيامــه بالعمــل
املتفــق عليــه بالصــورة والكيفيــة التــي اتفــق الطرفــان عليهــا وهــو بصفتــه محـاً ال بــد
أن تتوافــر فيــه جميــع الــروط الالزمــة للعمــل بــأن يكــون ممكن ـاً ومعين ـاً أو قاب ـاً
للتعيــن( ،)51وأن يكــون مرشوعـاً فــإذا تخلــف أي رشط كان العقــد باطـاً بطالنـاً مطلقـاً
وبــرط أن يــؤدي ذات العمــل املتفــق عليــه فــا يجــوز لــه أن يقــوم بتأديــة عمــل آخــر
غــر املتفــق عليــه ألن يف ذلــك تعدي ـاً لًركــن يف العقــد وهــو رشيعــة املتعاقديــن وال
يجــوز لــكال الطرفــن التعديــل أو التغــر إال برضــاء الطــرف اآلخــر أو لألســباب التــي
يقررهــا القانــون(.)52
واملقصــود بالعمــل املطلــوب إنجــازه كل عمــل بــدين أو فكــري لــه مــردود اقتصــادي أو
اجتامعــي أو إداري وأن يلتــزم العامــل بتنفيــذ ذلــك العمــل املتفــق عليــه يســتوجب عــدم
الســاح لصاحــب العمــل بتغيــر نــوع العمــل إال إذا وافــق العامــل عــى ذلــك( ،)53كــا أن
رفــض العامــل القيــام بعمــل آخــر غــر عملــه يف ظــروف اســتثنائية ومؤقتــة يعتــر هــذا
خروجـاً عــن األصــل وأن يلتــزم العامــل بــأداء العمــل يف ظــروف الزمــان واملــكان املحــددة يف
العقــد لكــن مــن النــادر أن تحــدد رصاحــة يف العقــد ظــروف وزمــان أداء العمــل ومكانــه.
 .2االلتــزام بــأداء العمــل بنفســه :مــن خصائــص عقــد العمــل أنــه يقــوم عــى اعتبــار
شــخيص يف جانــب العمــل ويفــرض عليــه أن ينفــذ العمــل املتفــق عليــه بنفســه فــا
ميكــن بحســب األصــل أن يحــل غــره محلــه أو أن يطلــب مســاعدة هــذا الغــر دون
الرجــوع إىل صاحــب العمــل كــا يجــب عليــه أن يبــذل يف عملــه مــن العنايــة مــا يبذلــه
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الشــخص املعتــاد مــن حيــث قــدر العمــل املطلــوب ودرجــة جودتــه إال إذا نــص يف العقد
أو أوضحــت ظــروف إبرامــه نيــه الطرفــن يف االكتفــاء بعنايــة أقــل أو افتقــاء عنايــة
أكــر( ،)54وإذا عهــد األجــر إىل غــره بالعمــل املكلــف بــه وكان صاحــب العمــل مل يســمح
لــه بــأن يعهــد إىل غــره القيــام بعملــه فــإن يكــون مســؤوالً عــن عمــل هــذا الغــر كــا
يســأل عــن عمــل نفســه (.)55
 .3االلتــزام باملحافظــة عــى األدوات املســلمة للعامــل ببــذل العنايــة املعتــادة يف أداء
العمــل( ،)56ولكنــي أعتقــد أن االلتــزام باملحافظــة عــى األدوات املســلمة للعامــل
واســتعاملها بعنايــة الشــخص املعتــاد الت ـزام مســتقل تفرضــه القواعــد العامــة ،فهنالــك
التـزام رئيــي بالقيــام بالعمــل املطلــوب وهــذا يقتــي أن يبــذل العامــل يف أدائــه عنايــة
الشــخص املعتــاد ويســتوجب حســن أداء العمــل املحافظــة عــى أدوات وآالت العامــل
التــي يســلمها صاحــب العمــل األجهــزة واملســتندات وســائر األجهــزة األخــرى واملــواد
الخــام التــي يقــوم بتصنيعهــا واملنتجــات وإن يحافــظ عــى ســامتها وأال يســتعملها يف
غــر األغـراض املخصصــة لهــا إال بــإذن صاحــب العمــل وأن يحفــظ هــذه األدوات واآلالت
أو األجهــزة يف األماكــن املخصصــة لذلــك.
 .4االلتـزام بعــدم إفشــاء أرسار العمــل :األصــل أن مثــل هــذا االلتـزام تفرضــه القاعــدة التــي
تقتــي بتنفيــذ االلتزامــات بحســن النيــة مــع ذلــك تنــص عليــه بعــض القوانـ ّـن فتجــد
أن القانــون املــري الــذي أوجــب عــن العامــل االحتفــاظ بــأرسار العمــل الصناعيــة
والتجاريــة حتــى بعــد انقضــاء العقــد املــادة /685د .ويذهــب الفقــه إىل أن هــذا االلتـزام
عــى األرسار الصناعيــة والتجاريــة بــل ميتــد إىل جميــع األرسار التــي يطلــع عليهــا.
 .5التـزام العامــل بعــدم منافســة رب العمــل :يلتــزم العامــل بــأداء العمــل املطلــوب منــه يف
املــكان والزمــان املحدديــن يف العقــد أويف القانــون وهــو يؤديــه تحــت إرشاف وتوجيهــات
صاحــب العمــل أا يف وقــت فراغــه فإنــه حــر يف أن يســتغل ذلــك الوقــت للراحــة أو
االســتجامم أو يف العمــل ملصلحــة نفســه أو لــدى صاحــب عمــل آخــر ولكنــه مــع ذلــك
يجــوز لــه وفق ـاً ملــا يقتضيــه حســن النيــة أال ينافــس صاحــب العمــل يف املهنــة التــي
يزاولهــا ســواء أكان عملــه خــارج العمــل األصــي وفقـاً لعقــد العمــل كان ملصلحتــه هــو
شــخصياً أم ملصلحــة شــخص آخــر وإذا كان مبــدأ حســن النيــة يرفــض عــى العامــل االمتناع
عــن منافســة صاحــب العمــل أثنــاء قيــام عقــد العمــل فــإن هــذا األمر ينتهــي بانتهــاء عقد
العمــل فتعــود الحريــة للعامــل ويجــوز لــه العمــل مســتقالً أو لحســاب شــخص آخــر حتى
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لــو كان يف ذلــك منافســة لصاحــب العمــل ويف مهنتــه أو حرفتــه ولذلــك يحتــاط أصحــاب
األعــال فيضعــون رشطـاً يف عقــد العمــل يلتــزم مبوجبــه العامــل بعــدم انتهــاء العقــد املربم
بينهــا وملــا كان مثــل هــذا الــرط قيــدا ً عــى حريــة العامــل نجــد أن املــرع املــري قــد
وضــع لــه رشوطـاً ينبغــي توافرهــا حتــي يكــون صحيحـاً حيــث اشــرط يف القانــون املــدين
لصحــة االتفــاق بعــدم منافســة رب العمــل أن يكــون العامــل بالغ ـاً رشــده وقــت إب ـرام
هــذا االتفــاق وأن يكــون القيــد مقصــورا ً مــن حيــث املــكان والزمــان نــوع العمــل عــى
القــدر الــروري لحاميــة مصالــح رب العمــل املرشوعــة املــادة(.)686
ويــرى الباحــث أن التزامــات العامــل أو األجــر يف الفقــه اإلســامي األساســية نــص
عليهــا القانــون وأضــاف التزامــات أخــرى تدخــل يف إطــار الــرط الصحيــح أو العــرف الصحيح
وهــذه االلتزامــات ال يوجــد فيهــا مــا يخالــف الفقــه اإلســامي ويعتــر مــن أهــم االلتزامــات
بالنســبة للعامــل هــو أداء العمــل أو تســليم النفــس وااللتـزام بــأداء الخدمــة بنفســه واإلتقان
يف العمــل وقضــاء الوقــت يف العمــل وأن يراعــي مقتضيــات اللياقــة واآلداب العامــة وأن يأمــر
صاحــب العمــل يف كل مــا ال يعرضــه للخطــر وال يخالــف القانــون واآلداب وأن يحــرص
عــى املحافظــة عــى أدوات ووســائل العمــل ،وهــذه االلتزامــات كــا ذكــرت ال تخــرج عــن
التزامــات األجــر يف الفقــه اإلســامي ومنهــا االلتـزام الخــاص مبــا أوجبــه العــرف الصحيــح أو
الــرط الصحيــح فــإن االلتزامــات التــي مل ينــص عليهــا الفقهــاء يف املــايض مل تكــن طبيعــة
الحيــاة االجتامعيــة واالقتصاديــة تتطلبهــا يف ذلــك الوقــت فــإن العــرف الصحيــح والــرط
الصحيــح يكــون أساس ـاً لهــا ولــكل مــا يجــد مــن التزامــات يف املســتقبل ســواء أكان ذلــك
نتيجــة لتطــور الصناعــة والظــروف االقتصاديــة أو ألي ســبب آخــر وهــذا مــن مميـزات الفقــه
اإلســامي وصالحيتــه لــكل زمــان ومــكان.
انتهاء عقد العمل يف الفقه اإلسالمي والقانون:
انتهاء عقد العمل يف الفقه اإلسالمي:
يذهــب الفقــه اإلســامي يف انقضــاء عقد العمل عيل بيان األســباب املؤدية إىل االســتحالة
مثــل وفــاة األجــر وعجــز األجــر عن العمــل واملــرض الطويل املانــع عن الوفــاء وعنــد الوفاة.
آراء الفقهاء حول انقضاء عقد العمل أو (اإليجارة):
 .1انقضــاء املــدة أو انقضــاء العمــل :ذكــر أحــد أمئــة املذهــب الحنفــي ومنهــا انقضــاء
املــدة إال لعــذر وأن الثابــت إىل غايــة ينتهــي عنــد وجــود الغايــة فتفســخ اإلجــارة بإنتهــاء
()57
املــدة إال إذا كان مثــة عــذر.
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مقتــى هــذا النــص أن اإلجــارة املحــددة تنقــي بانقضــاء هــذه املــدة ومــن جانــب
آخــر إذا كان التعاقــد عــى إبقــاء العمــل فــإن اإلجــارة تنقــي بانتهــاء العمــل إال اذا كان
مثــة عــذر يقــي ببقــاء اإلجــارة.
وقــال الدســوقي :وهــو مــن أمئــة املذهــب املالــي تنقــي اإلجــارة إذا انقــى الزمــن
()58
وقــد قصــد تعيينــة مثــال ذلــك الحــج.
ويقــول اإلمــام النــووي :وهــو مــن امئــة املذهــب الشــافعي فــإن انقضــت املــدة
()59
انفســخت اإلجــارة لفــوات املعقــود عليــه
 .2اإلعــذار :قــال الرسخــي( ،)60تنفســخ اإلجــارة بالعــذر وأصــل ذلــك أن عقــد اإلجــارة جائــز
للحاجــة ولزومــه لتوفــر املنفعــة للمتعاقديــن فــإذا األمــر إىل العــذر بالقيــاس وقــال إن
العقــد يف حكــم املضــاف يف حــق املعقــود عليــه واإلضافــة يف التمليــكات متنــع اللــزوم يف
الحــال كالوصيــة ثــم الفســخ بســبب العيــب لدفــع الــرر ال لعــن العيــب فــإذا تحقــق
الــرر يف إبقــاء العقــد يكــون ذلــك عــذرا ً يف الفســخ وإن مل يتحقــق العيــب يف املعقــود
عليــه مثــال ذلــك مــن اســتأجر أج ـرا ً يقلــع رضســه فســكت مــا بــه مــن أمل كان ذلــك
عــذرا ً يف فســخ اإلجــارة ويجــوز انقضــاء اإلجــارة لدفــع الــرر(.)61
وقــال الصــاوى( :)62( )5كل عــن يســتوىف منهــا املنفعــة فبهالكهــا تنتفــي اإلجــارة(.)63
ويقــول اإلمــام النــووي :وال ينفســخ عقــد اإلجــارة عينيــة أو الذمــة بنفســها وال يفســخ أحــد
العاقديــن بأعــذار التــي ال يوجــب خل ـاً يف املعقــود عليــه.
 .3وفــاة أحــد العاقديــن :قــال الكســاين :األصــل أن اإلجــارة تبطــل مبــوت املعقــود لــه وال
تبطــل مبــوت العاقــد وإمنــا كان ذلــك اســتيفاء العقــد بعــد مــوت مــن وقــع لــه العقــد
يوجــب تغيــر موجــب العقــد ألن مــن وقــع لــه أن كان املؤجــر فالعقــد يقــي اســتيفاء
املنافــع مــن ملكــة ولــو أبقينــا بعــد موتــه الســتوفت املنافــع مــن ملــك غــر وهــذا خالف
مقتــى األجــرة مــن مالــه ولــو أبقينــا العقــد بعــد موتــه الســتحقت األجــرة مــن مــال
غــره وهــذا خــاف موجــب العقــد مــا إذا مــات مــن مل يقــع العقــد كالوكيــل ونحــوه ألن
العقــد منــه ال يقــع مقتضيـاً اســتحقاق املنافــع وال اســتحقاق األجــرة مــن ملكــه فإبقــاء
العقــد بعــد موتــه ال يوجــب تغيــر موجــب العقــد.
انتهاء عقد العمل يف القانون:
تنطبــق قواعــد القانــون املــدين الخاصــة بإيقــاف وانفســاخ وإنهــاء العقــود املدنيــة
عــى عقــد العمــل بصفــة عامــة ســواء كان يف الســودان أو مــر إال أن طبيعــة عقــد العمــل
وخاصــة بالنســبة للعامــل قــد أدت إىل تدخــل املــرع يف البلديــن لتنظيــم قواعــد أكــر
()64
مالءمــة لعقــد العمــل.
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أو ًال :إنهاء عقد العمل يف قانون الخدمة املدنية السوداني لسنة  2010م:
تنــاول قانــون الخدمــة املدنيــة الســوداين  2010م يف املــادة ( )48حيــث ذكــرت املــادة عــدة
أســباب تــؤدي إىل إنهــاء خدمــة العاملــن وهــي(:)65
 .1بلوغ سن التقاعد القانونية.
 .2إسقاط الجنسية السودانية.
 .3فقدان اللياقة الطبية لالستمرار للعمل بشهادة القسيون الطبي.
 .4إلغــاء الوظيفــة ألســباب موضوعيــة وفــق مقتضيــات العمــل للمصلحــة العامــة بق ـرار
مــن الوزيــر.
 .5الوفاة.
 .6الفصــل مبوجــب قــرار مجلــس محاســبة وفقــاً لقانــون محاســبة العاملــن بالخدمــة
املدنيــة لســنة  2010م.
 .7االختيار لشغل منصب دستوري.
 .8التقاعد االختياري وفق القانون.
 .9الغياب دون عذر رشعي مقبول ملدة خمسة وأربعني يوماً متصلة.
 .10الفشل يف اجتياز فرتة التجربة.
 .11اإلدانة يف محكمة مختصة يف جرمية تخل بالرشف واألمانة.
 .12قبول االستقالة.
ثانياً :إنهاء عقد العمل يف قانون العمل السودانى لسنة  1997م:
 /1إنهــاء عقــد العمــل بإنــذار العامــل :املــادة( )50تنــص عــى أنهــاء عقــد العمــل بإنــذار
ألي مــن األســباب األتيــة:
 .1عجــز العامــل عــن تأديــة عملــه أو مرضــه مرضـاً يــؤدي إىل انقطاعــه عــن العمــل إىل مــا
بعــد انتهــاء اإلجــازة املرضيــة الســنوية املســتحقة ســوا ًء أكانــت تلــك اإلجــازة بأجــر أم
دون أجــر عــى أن يتــم إثبــات العجــز أو املــرض وعــدم اللياقــة العامــل للخدمــة بواســطة
القمســيون الطبــي.
 .2إنهاء العمل محل التعاقد أو انتهاء مدته عند العمل املسمى األجل.
ج .هالك املنشأة هالكاً كلياً.
هـــ .بلــغ الســتني مــن العمــر إال إذا كان اتفــق الطرفــان عــى عمــر أكــر مــن ذلــك عــى أن
تعتــر فــرة الخدمــة مســتمرة.
و .اتفاق الطرفني كتابة عىل إنهاء عقد العمل.
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د .فصل العامل أو تركه العمل خالل فرتة االختبار.
ك .حل املنشأة أو تصفيتها عىل أن تثبت ذلك بشهادة رسمية من الجهة املختصة.
ط .استقالة العامل.
م .وفاة العامل.
 .2باســتثناء الحــاالت التــي ينــص فيهــا عقــد العمــل عــى إنــذار ملــدة أطــول ينتهــي عقــد
العمــل لألســباب الــواردة يف البنــد» »1بإنــذار مكتــوب مــن أحــد الطرفــن وتكــون مدتــه
عــن الوجــه اآليت:
 .1شهر واحد عندما يكون العامل قد عني عىل أساس األجر الشهري.
 .2أســبوعان عندمــا يكــون العامــل قــد عــن عــى أســاس األجــر كل أســبوعني وقــى أقــل
مــن خمــس ســنوات يف الخدمــة املســتمرة.
 .3أســبوع عندمــا يكــون العامــل قــد عــن عــى أســاس األجــر األســبوعى وقــي أقــل مــن
ســنتني يف الخدمــة املســتمرة وأســبوعني إذا قــى ســنتني وأقــل مــن خمــس ســنوات يف
الخدمــة.
 .4إذا كان العامــل قــد عــن عــى أســاس األجــر اليومــي فتكــون مدتــه اإلنــذار عــن الوجــه
اآليت:
أوالً :يف آخر يوم عمل إذا مل يقض العامل ثالثة شهور يف الخدمة املستمرة.
ثانياً:أسبوع إذا قىض العامل مابني ثالثة أشهر وسنتني من الخدمة املستمرة.
ثالثاً :أسبوعان إذا قىض العامل ما بني سنتني وخمس سنوات يف الخدمة املستمرة.
ت .شــهر واحــد عندمــا يكــون العامــل قــد عــن عــى أســاس األجــر اليومــي أو األســبوعي أو
كل أســبوعني وقــى مــاال يقــل عــن خمــس ســنوات يف الخدمــة .وســتة أشــهر قبــل انتهــاء
عقــد العمــل مبــارشة بســبب بلــوغ العامــل ســن التقاعــد ،والتــي صــدر بهــا ق ـرار رئــايس
ببلــوغ خمســة وســتني عامـاً الــذي مل يطبــق ىف كثــر مــن مؤسســات القطــاع الخــاص.
 .3إذا مل يقــم أي مــن الطرفــن بإنــذار اآلخــر بانتهــاء عقــد العمــل وفقـاً ألحــكام البنــد «»2
يدفــع للطــرف املــرور تعويضـاً يعــادل مــدة اإلنــذار.
 .4يجــوز للعامــل بعــد انقضــاء نصــف مــدة اإلنــذار أن يــرك العمــل للبحــث عــن أي عمــل
آخــر عــى أن يدفــع لــه أجــرة كاملــة عــى املــدة املتبقيــة مــن اإلنــذار.
 .5إذا كان العامــل عنــد انتهائــه عقــد العمــل مســتحقاً إلجازتــه الســنوية فــا تحســب مــدة
تلــك اإلجــازة ضمــن مــدة اإلنــذار.
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 .6يتم إثبات العمر ألغراض التقاعد بإحدى الوسائل اآلتية:
 .1إقــرارات العمــر املدونــة يف وثيقــة مــال التأمــن أو املعيشــة أو التأمــن عــى الحيــاة
بواســطة صاحــب العمــل التــى وقــع عليهــا العامــل.
 .2شهادة امليالد األصلية.
 .3شهادة تقدير السن يف القمسيون الطبي.
ثالثَا :إنهاء عقد العمل يف حالة املخالفات املتكررة:
نصــت املــادة (51ـ أ) يف حالــة املخالفــات املتكــررة إذا أنــذر العامــل بالفصــل اســتيفاء
لجميــع أو أقــى الجـزاءات املقــررة يجــوز لصاحــب العمــل يف حالــة أي مخالفــة الحقــة أن ينهــى
عقــد العمــل غــر املســمى األجــل بإنــذار وتحديــد مدتــه وفقـاً ألحــكام البنــد( )2مــن املــادة ()50
عــى أن يقــوم صاحــب العمــل بتســليم العامــل خطابـاً يبــن إنهــاء عقد العمــل ويدفــع له جميع
استحقاقاته.
(ب) إذا حصــل العامــل عــى إنــذار نهــايئ ومل يرتكــب أي مخالفــة خــال العــام
الــذي يــى تاريــخ اإلنــذار يســقط عنــه اإلنــذار نهائي ـاً.
االستئناف:
املــاده ( )1( )52يجــوز ألي مــن الطرفــن أن يســتأنف للســلطة إنهــاء عقــد العمــل
مبوجــب أحــكام املــادة ( )50أو املــادة ( )51خــال مــدة أســبوعني عــن تاريــخ إعالنــه بذلــك.
( )2تصــدر الســلطة املختصــة قرارهــا يف خــال أســبوعني مــن تاريــخ اســتالمها طلــب
االســتئناف.
( )3إذا أيــدت الســلطة املختصــة إنهــاء العقــد يدفــع صاحــب العمــل للعامــل جميــع
اســتحقاقاته كاملــة ويف حالــة عــدم التأييــد تأمــر الســلطة املختصــة بعودتــه للعمــل
ودفــع جميــع اســتحقاقاته كاملــة عــن املــدة التــي يكــون فيهــا قــد أوقــف عــن العمــل
ويف حالــة عــدم تنفيــذ ق ـرار الســلطة املختصــة بإعــادة العامــل لعملــه يقــوم صاحــب
العمــل بإعطــاء العامــل كافــة اســتحقاقاته القانونيــة مبــا يف ذلــك أجــرة خــال فــرة
اإليقــاف عــن العمــل زائــدا ً تعويض ـاً يعــادل مرتــب ســتة أشــهر.
ثالثــا :إنهــاء عقــد العمــل بــدون إنــذار العامــل :أعطــى القانــون الحــق لصاحــب العمــل أن
ينهــى عقــد العمــل دون إنــذار يف الحــاالت اآلتيــة:
 .1انتحال العامل لشخصية غريه أو االستعانة بأوراق مزورة بغرض العمل.
 .2ارتــكاب العامــل خطــأً ناتجــاً عــن إهــال جســيم أو ترتــب عليــه خســارة جســمية
لصاحــب العمــل.
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 .3عــدم مراعــاة العامــل للتعليــات الواجــب اتباعهــا لســامة العاملــن وســامة املنشــأة
رغــم إنــذاره كتابــة عــى أن تكــون تلــك التعليــات مكتوبــة يف مــكان ظاهــر.
 .4إغفال العامل عمدا ً القيام بالتزاماته املنصوص عليها يف عقد العمل.
 .5إفشــال العامــل اإلرسار الصناعيــة أو التجاريــة التــي تصــل إىل علمــه بحكــم عملــه فيــا
عــدا مــا يســمح بــه القانــون.
 .6ادانــة العامــل يف جرميــة متــس رشف أو األخــاق أو ارتكابــه عمــاً مخــاً بــاآلداب يف
مــكان العمــل
 .7اعتــداء العامــل عــى صاحــب العمــل أو املديــر أو املســؤول اعتــدا ًء يعاقــب عليــه
القانــون أو وقــوع اعتــداء جســيم منــه عــى أحــد رؤســائه.
 .8إذا وجــد العامــل أثنــاء ســاعات العمــل يف حالــة ســكر بــن أو كان تحــت تأثــر مــادة
مخــدرة عــى أن يقــرر الطبيــب الحالــة.
رابع ـاً :إنهــاء عقــد العمــل بــدون إنــذار صاحــب العمــل :املــادة « »54يجــوز للعامــل أن
ينهــي عقــد العمــل بــدون إنــذار صاحــب العمــل وذلــك يف الحــاالت اآلتيــة:
 .1إذا غش صاحب العمل أو من ينوب عنه العامل فيام يتعلق بعقد العمل.
 .2عــدم وفــاء صاحــب العمــل بالتزاماتــه مبوجــب أحــكام هــذا القانــون أو رشوط عقــد
العمــل.
 .3قيــام صاحــب العمــل أو مــن ينــوب عنــه باالعتــداء عــى العامــل اعتــدا ًء يعاقــب عليــه
القانــون.
 .4وجــود خطــر جســيم يهــدد ســامة العامــل وصحتــه وكان صاحــب العمــل عــى علــم
بذلــك ومل يتخــذ اإلجــراءات القانونيــة والتدابــر الالزمــة إلزالــة ذلــك الخطــر.
إنهاء عالقة العمل من جانب صاحب العمل ألسباب اقتصادية أو تقنية:
إذا دعــت أســباب اقتصاديــة أو تقنيــة أو فنيــة صاحــب العمــل لتخفيــض عــدد
العاملــن لديــه أو إغــاق مــكان العمــل يجــوز أن يتقــدم بطلــب بذلــك للســلطة املختصــة
التــي تنظــر الطلــب بواســطة اللجنــة املختصــة وأن يصــدر قرارهــا خــال ثالثــة أســابيع وإذا
وافــق الــوايل عــى الطلــب يحــق لصاحــب العمــل إجـراء التخفيــض دون مراعــاة لإلجـراءات
أعــاه أوخالفـاً لقـرار الــوايل أو قبــل صــدور تقديــم الطلــب ويرتتــب عــى ذلــك مــا يــأيت:
 .1إعادة العامل لعمله ودفع أجره كامالً عن مدة إيقافه عن العمل.
 .2دفــع جميــع حقــوق العامــل مبــا يف ذلــك أجــره عــن مــدة إيقافــه عــن العمــل زائــدا ً
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دفــع تعويــض يعــادل مرتــب ســتة أشــهر أســايس.
وبشــأن النظــر يف طلبــات إغــاق أمكنــه العمــل وتخفيــض العــال تشــكل الســلطة
املختصــة لجان ـاً ثالثيــة ميثــل فيهــا أصحــاب العمــل وتنظيــات العــال وأجهــزة الدولــة
ذات الصلــة بأعــداد متســاوية للنظــر والتوجيــه يف طلبــات إغــاق أمكنــة العمــل وتخفيــض
العــال.
ويرى الباحث أن:
 .1القانــون أخــذ بــرأي جمهــور فقهــاء املالكيــة والشــافعية والحنابلــة يف حالــة وفــاة
صاحــب العمــل إذا مل تكــن شــخصيته قــد روعيــت عنــد إب ـرام العقــد ومل يجــز فســخ
العقــد بنــاء عــى الوفــاة يف هــذه الحالــة.
 .2القانــون أخــذ بــرأي أبــو حنيفــة والجمهــور واعتــر وفــاة العامــل ســبباً لفســخ عقــد
العمــل.
 .3القانــون أخــذ بــرأي األحنــاف باعتبــار األعــذار املتعلقــة بأحــد العاقديــن متنــح العاقــد
اآلخــر حــق فســخ العقــد.
 .4القانــون أخــذ بــرأي الفقهــاء األربعــة بانفســاخ العقــد للعــذر الــذى مينــع اســتيفاء
املنفعــة إذا كان متعلقــاً بأحــد العاقديــن.
 .5أمــا اعتبــار ســن معينــة قيــدا ً زمني ـاً للعمــل أو مــا يعــرف بســن املعــاش فــإن الفقــه
اإلســامي مل يحــدد قيــدا ً زمني ـاً مثــل هــذا ومــا أراده أن التقييــد ينبغــي أن يقــوم عــى
مــدى كفــاءة العامــل وميكــن أن يخضــع لكشــف طبــي دوري لتحديــد مــدى صالحياتــه
للعمــل بعــد ســن الخمســة والســتني عام ـاً مث ـاً.
خاتمة:
بحمــد اللــه ســبحانه تعــاىل وفضلــه وكرمــه أكملت الرتاتيــب العلميــة املرتتبــة عىل عقد
العمــل وأثــره يف الفقــه اإلســامي والقانــون مــن خــال دراســة مقارنــة ،قــام البحــث ببيــان
حقيقــة عقــد العمــل وتكييفــه تكييف ـاً علمي ـاً عــى ضــوء املعطيــات الفقهيــة والقانونيــة
املتاحــة ،والوقــوف عــى حقــوق كل مــن أصحــاب العمــل والعــال والواجبــات والحقــوق،
وتقديــم دراســة علميــة مقارنــة تســتهدف بيــان اآلثــار املرتتبــة عــى عقــد العمــل ،وذلــك
مــن خــال توضيــح مــا املقصــود بعقــد العمــل ،وكذلــك توضيــح أســباب حــاالت انتهــاء
عقــد العمــل ،ثــم تنــاول اآلثــار املرتتبــة عــى العمــل وااللتزامــات عــى صاحــب العمــل
والعامــل ،وخلــص البحــث يف ختامــه للنتائــج والتوصيــات التاليــة:
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أو ًال :النتائج:
 .1فقهــاء اإلســام يــرون أن عقــد العمــل هــو اإلجــارة الرشعيــة الصحيحــة وهــي عقــد عــى
منفعــة مقصــودة مباحــة بعــوض معلــوم.
 .2املعنــى الجامــع لعقــد العمــل ىف القانــون هــو عقــد يتعهــد مبوجبــه شــخص يعمــل
تحــت إدارة وإرشاف اآلخــر ألداء عمــل معــن مقابــل أجِــ ِر معلــوم.
 .3املدلول الفقهى الشائع ىف الكتب الفقهية أن العامل يقصد به الفالح أو األجري.
 .4العامل هو الطرف الذي يستفيد من رشوط عقد العمل.
 .5عقد العمل برشوطه العامة والخاصة ملزم للطرفني.
 .6عقد العمل هو من عقود املعاوضات.
 .7اإلخالل بالتزامات العمل يؤدي للمنازعات بني الطرفني.
 .8اتفق الفقه والقانون ىف كثريِ من حاالت انتهاء عقد العمل.
 .9ذكر الفقهاء أن اإلجارة هي بيع املنافع (مثن العمل).
ثانياً :التوصيات:
 .1البــد أن تتــم عالقــات العمــل بالرضــاء التــام وااللتـزام ،مــع رضورة مراعــاة رشوط عقــد
العمــل وتنفيذهــا.
 .2يجــب مراعــاة املنازعــات الناتجــة مــن عقــد العمــل ومعالجتهــا مــن أجــل حاميــة
حقــوق األطــراف.
 .3عــى الجهــات املختصــة إيجــاد نافــذة إعالميــة وقانونيــة تتبنــى قضايــا العاملــن بشــكلٍ
مســتمر.
 .4يجــب عــى الدولــة مراعــاة تعديــل املســتوى األدىن لألجــور مــن حــن آلخــر ملواكبــة
متطلبــات الحيــاة.
 .5عىل املرشع النص عىل سلطات واضحة ملكاتب العمل حتى تقوم بدورها كامالَ.
 .6عــى محاكــم العمــل الخاصــة رسعــة الفصــل يف قضايــا العمــل التــي ترفــع إليهــا مــن
حــن آلخــر.
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 .7عــى مؤسســات القطــاع الخــاص تطبيــق الق ـرار الصــادر مــن رئاســة الجمهوريــة برفــع
ســقف التقاعــد لخمســة وســتني عام ـاً.
 .8عــى الجهــات املختصــة القيــام بحمـ ِ
ـات تفتيشــية ملؤسســات القطــاع الخــاص للتأكــد
مــن تطبيــق القانــون واللوائــح املنظمــة للعمــل وســامة اإلج ـراءات القانونيــة واإلداريــة.

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الثاين  -دورية  -ذو القعدة 1442هـ  -يونيو 2021م

179

عقد العمل وأثره فقهًا وقانونًا (دراسة مقارنة)

املصادر واملراجع:
(((ابن منظور األفريقي ،لسان العرب ،دار الحدث ،القاهرة 2003م. 355 / 6 ،
(((الفريوز آبادي ،محمد يعقوب بن إبراهيم الشريازي الفريوز آبادي ،القاموس املحيط،
املؤسسة العربية للتأليف ،دار بريوت للنرش ،بريوت ،ص .614
(((ابن منظور ،لسان العرب مرجع سابق .445/6
(((عاطف محمد عبدالله الحاج ،الحاجة املاسة ىف قانون االجار1991م،دار وادي النيل
للطباعة والنرش الخرطوم2008،م.
(((محمد بن يعقوب الفريوز ابادي ،القاموس املحيط ،مرجع سابق ص . 363-362
(((عيل ابن ايب بكر املريغنيايت ،الهداية رش بداية املبتدئ ،املكتبة القاهرة ،ج ،4ص. 5
(((محمد بن محمد الطرابليس الخطاب ،مواهب الجليل رشح مخترص خليل ،مكتبة النجاح،
طرابلس ،ج،5ص. 389
(((محمد بن محمد الخطيب الرشبيني ،معنى املحتاج اىل معرفة الفاظ املنهاج ،املكتبة
التوفيقية ،القاهرة ج ،3ص. 387
(((منصور بن يونس البهويت ،كشف القناع عىل منت اإلقناع ،دار عامل الكتب ،الرياض ،2003
ج،5ص. 173
(((1عبدالقادر بن عمر التغلبي الشيباين الحنبيل ،ليل املارب برشح دليل الطالب ،دار احياء
الكتاب العربية القاهرة ،ج،1ص. 321
(((1اإلمام أيب الربكات احمد بن محمد الدرديري ،املتويف سنة  201ه الرشح الصغري اىل اقرب
املسالك اىل مذهب مالك ،دار املعارف القاهرة ،ج ،4ص. 10
(((1اإلمام السيد البكري ،إعانة الطالبني ،مطبعة احياء الكتب العربية ،عيىس بالبايب الحلبي
وأوالده القاهرة ج ،3ص109
(((1بروف حاج ادم حسن الطاهر ،موسوعة قوانني العمل والتأمينات االجتامعية ،ط ،3
ص3.

180

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الثاين  -دورية  -ذو القعدة 1442هـ  -يونيو 2021م

د .المسلمي عبد الوهاب محمد الشيخ

(((1قانون العمل السوداين لسنة 1997م ،املادة  ،4وقانون املعامالت السوداين لسنة 1984م،
املادة  ،3/400وقانون العمل املرصي املادة. 647
(((1د .عدنان العابد ،و د .يوسف الياس ،مؤسسة دار الكتب للطباعة والنرش ،دار املعرفة،
ط 1عام  ،1980ص. 3
(((1د.عبد العزيز عبدا ملنعم ،عقد العمل يف ضوء قانون العمل العامين ،دار الكتب والوثائق،
املكتب الجامعي الحديث،
( ((1ط ،2012/ص. 39
(((1األستاذ بشري الرصيف ،الوجيز يف رشح قانون العمل الفردية والجامعية ،دار الريحانة
للكتاب ،ط ،2003-2ص. 56
(((1منتدى الدراسات واملقاالت القانونية والرشعية وأصول البحث العلمي (حسني وائل أبو
سفنة) . 20/2-2015
(((2د .محمد صالح عيل ،رشح قانون املعامالت املدنية لسنة ،1984ج ،5ص. 67
(((2سورة الطالق اآلية .6
(((2ابن ماجة أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجة ،تحقيق  :محمد فؤاد
عبدالباقي ،دار الحياء الكتب العربية – فيصل عيىس البايب الحلبي ،817/2 ،حديث رقم
.2443
(((2ابن قدامة أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة الجامعييل املقديس ثم الدمشقي
الحنبيل ،من أكابر الحنابلة ولد يف جامعيل  541ه ،وتويف يف دمشق  620ه ،من
آثاره كتاب املغني ،رشح الخرقي البداية والنهاية ،اسامعيل بن عمر بن كثري ،ط،2
بريوت،مكتبة املعارف  1411ه –  1991م ،ج ،13ص.99
(((2ابن قدامة ،املغني والرشح الكبري ،ج ،6مرجع سابق ،ص.16
(((2سورة الحجرات اآلية .13
(((2الشوكاين محمد بن عىل اليمني ،نيل األوطار ج.94/ 5
(((2سورة آل عمران اآلية .158

مجلة القلزم العلمية للدراسات اإلسالمية  -العدد الثاين  -دورية  -ذو القعدة 1442هـ  -يونيو 2021م

181

عقد العمل وأثره فقهًا وقانونًا (دراسة مقارنة)

(((2ابوبكر عبدالرازق بن هامم بن نافع الحمريي اليامين الصنعاين ،املصنف املحقق  :حبيب
الرحمن األعظمي ،املكتب اإلسالمي – بريوت ط 1403 – 2هـ ،439/9،حديث رقم
.17934
(((2محمد خريشفقة ،أحكام العمل ،ص ،98وما بعدها.
(((3انظر القانون املدين املرصي املادة ()4( )674قانون العمل السوداين املادة 4
(((3حسن كريه أصول عقد العمل ،منشاة املعارف ص.227 ،
(((3قانون العمل السوداين لسنة  1997م املادة .40
(((3حسن كريه أصول عقد العمل ،مرجع سابق ص.518 ،
(((3املادة  15من قانون العمل الكويتي.
(((3قانون العمل السوداين لسنة  1997م.
(((3مجلة األحكام العدلية املادة .495
(((3انظر حقوق العامل يف اإلسالم املنطلق (مجلة إسالمية) لبنان ،العدد  1988/43م ،ص.34
(((3قانون العمل السوداين لسنة  1997م املادة .1/28
(((3قانون عالقات العمل الفردية لسنة  1981م املادة .6
(((4سورة املائدة االية 1
(((4سورة املائدة االية 1
(((4محمد بن اسامعيل البخاري،كتاب البيوع حديث رقم 2216ص132
(((4اإلمام أيب حامد بن محمد الغزايل ،املتويف  505ه ،أحياء علوم الدين ،دار الرشاد
الحديثة ،ج ،4ص.17
(((4إبن قدامة ابواحمد عبدالله ،املغنى والرشح الكبري ،دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع
1203ه ،ج ،6ص.34
(((4الشوكاين ،ج ،5ص ،239مرجع سابق.
(((4عىل حيدر خواجه،مجلة األحكام العدلية املادة .500
(((4د .إبراهيم حسني،الوجيز ىف قانون العمل دار النهضة ص .76
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(((4اإلمام أحمد بن حنبل ،املسند  :املحقق  :شعيب األرناؤوط – عادل مرشد وآخرون،
مؤسسة الرسالة ط  1421 – 1ه –  2001م.139 ،5901/10 ،
(((4سورة القصص اآلية .26:
(((5ابن كثري  :مرجع سابق ص .60
(((5سورة البقرة اآلية .150 :
(((5قانون املعامالت املدنية السوداين ،سنة 1984م ،املادة .406 – 404
(((5انظر املادة  6/682مدين مرصي.
(((5د .يس محد يحى قانون العمل املرصي والسوداين ،دار النهضة العربية القاهرة ،ط 3-
 1991م ،ص.155
(((5حسن كرية اصول قانون العمل ،ط  1979 – 3م ،مرجع سابق ص .302
(((5محمود جامل الدين ذيك ،عقد العمل الفردي ،مرجع سابق ،ص.720
(((5حسني عبداللطيف حمدان ،قانون العمل اللبناين ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بريوت،
ط .2003 ،-265 2
(((5حسن كرية أصول عقد العمل ،مرجع سابق ص.238
(((5الكاساين ــ بدائع الصانع مرجع سابق322/ 4
(((6النــووي ـ املجمــوع رشح املذهــب الش ـرازي ـ مكتبــة اإلرشــاد جــدة اململكــة العربيــه
الســعودية 75\5
(((6أبــو بكربــن أحمــد بــن أيب ســهل الرسخــي رحمــه اللــه نســبه اىل رسخــس بلــد بخرســان
مولــده :ونشــأته ولــد يف رسخــس وانتقــل اىل أوزكنــد وهــي بلــدة يف مــا وراء النهــر مــن
نواحــي فرغانــة وانتقــل اىل بــاط القــي بهــا يف الســجن ،تــويف رحمــة اللــه يف ســنه 490
هـــ وقيــل ســنه  483هـ،معجــم املؤلقــن لعمــر رضــا كحالــة دار الرســالة بــروت ــــ ط 1ـ
1993م ـج 8ـص. 239
(((6الرسخيس يف املبسوط . 270/16
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(((6أحمــد بــن محمــد الخلــويت البشــر الصــاوي فقيــه مالــي ،نســبه اىل صــاء الحجــر ،تــويف
باملدينــة املنــورة ،مــن تصانيفــه  :حاشــيتة عــي تفســر الجاللــن ،وحــاويش عــي كتــب
الشــيخ أحمــد الدرديــري يف فقــه املالكيــة ،ولــد وتــوىف 1175هـــ ــ1241هـ1761،هـــ
ــــ1825م ،األعــام للــزركيل مرجــع ســابق 246\1
(((6محــي الديــن أبــو زكريــا بــن رشف بــن حســن بــن محمــد بــن جمعــه بن حـزام النــووي،
روضــة الطالبــن وعمــدة املفتني( ،ب :ت) ،املكتب اإلســامي بــروت 1984م248\5،
(((6قانون الخدمة املدنية السوداين لسنة 2010م ،املادة (.)48
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