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11 اســتخدام كافــة الســبل والوســائل المتاحــة بالدولــة لالرتقــاء بمســتوى أعضــاء الجمعيــة .
مــن المحاميــن والقانونييــن مهنيــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً.

21 التنســيق والتعــاون مــع الجهــات المعنيــة بالدولــة لوضــع األســس الكفيلــة لتنظيــم مزاولــة .
مهنــة المحامــاة.

31 ــامية . ــالتها الس ــاة ألداء رس ــة المحام ــز دور مهن ــة لتعزي ــود أعضــاء الجمعي ــم جه تنظي
فــي إرســاء قواعــد العدالــة وتطبيــق أخالقيــات المهنــة والعمــل بــروح المســؤولية والمــواالة 

للدولــة 

41 ــات الدراســية . ــدوات والحلق ــي إعــداد ونشــر البحــوث والدراســات وإقامــة الن العمــل عل
ــة بمــا يخــدم المجتمــع اإلماراتــي.  ــة الفكــر القانونــي ألعضــاء الجمعي بغــرض تنمي

51 توثيــق أواصــر الصلــة بيــن الجمعيــة واألنديــة واإلتحــادات والجمعيــات األخــرى محليــاً .
ً بمــا يتفــق وأهــداف الجمعيــة بعــد الحصــول علــي موافقــة مســبقة مــن  الــوزارة. ودوليــا

61 المســاهمة بإبــداء الــرأي فــي مشــروعات القوانيــن والتشــريعات التــي تصــدر فــي الدولــة .
مــن أجــل تحقيــق األهــداف التــي ترمــي إليهــا الجمعيــة وذلــك بالتعــاون مــع الجهــات ذات 

الصلــة المختصــة إذا طلــب ذلــك.

أهداف جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

فــي البدايــة يســعدني ويشــرفني أن أرفــع أســمى آيــات الشــكر والتقديــر إلــى مقــام ســيدي صاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتــور / ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة )حفظــه 
هللا ورعــاه(  علــى إرســائه دعائــم الثقافــة والمعرفــة، والحــرص علــى نشــرها بيــن أوســاط المجتمــع، 

والتــي كان مــن نتاجهــا أن تــم اختيــار إمــارة الشــارقة عاصمــة عالميــة للكتــاب للعــام 2019.

ضمــن أهــداف جمعيــة االمــارات للمحاميــن والقانونييــن الراميــة إلــى دعــم الفكــر القانونــي ونشــر 
البحــوث والدراســات القانونيــة والشــرعية أطلقــت الجمعيــة »مشــروع تطويــر مجلــة الحــق« حيــث 
تــم طباعــة 19 كتــاب يحتــوي علــى 20 عــدد مــن مجموعــة مجلــة الحــق ليتــم انجازهــا كإصــدار 

خــاص مــن المجلــة.

 مجلــة الحــق والتــي تأسســت عــام 1403هـــ -  1982 م  عــن إدارة البحــوث والدراســات بجمعيــة 
اإلمــارات للمحاميــن وهــي مجلــة دوريــة علميــة محكمــة موجهــة للمشــتغلين فــي حقــل القانــون مــن 
ــاع قــرار وجــاء العــدد حافــالً بالبحــوث والدراســات المتنوعــة  أكاديمييــن ومحامييــن وقضــاة وصن
فــي معظــم تخصصــات القانــون وفروعـــه، وقــد تميــزت البحــوث المنشــورة فــي المجلــة بالرصانــة 
العلميــة  فضــالً عــن إنهــا كانــت شــاملة لجميــع فــروع القانــون  هــذا وقــد احتلــت هــذه البحــوث مكانــة 
مهمــة فــي الوســط القانونــي لمــا لهــا مــن دور كبيــر فــي رفــد وترســيخ ونشــر الوعــي القانونــي، لــدى 

أبنــاء المجتمــع وبمــا يســاهم فــي تطــور المجتمــع ورقيــه.

تهــدف المجلــة بشــكل عــام علــى نشــر المعرفــة القانونيــة بمــا يســهم فــي تطويــر العمــل القانونــي، 
ــة  ــد القانوني ــر القواع ــن خــالل نش ــي م ــر القانون ــراء الفك ــي إث ــادة ف ــاهمة الج ــى المس ــة ال باإلضاف
واآلراء الفقهيــة واالجتهــادات القضائيــة مــع التأكيــد علــى الجــودة العاليــة للمــادة المنشــورة وصلتهــا 
ــم  ــاخ المالئ ــة المن ــي، وتهيئ ــي أو العرب ــع المحل ــى الواق ــة الناشــئة عل ــر االجتماعي ــة بالظواه الوثيق
للمفكريــن والباحثيــن لنشــر نتــاج أفكارهـــم وأنشـــطتهم العلميــة والبحثيــة فــي المجــاالت القانونيــة ذات 
الصـــلة بالبيئــة االجتمــــاعية والحــرص علــى التنــوع الفكــري وااللتــزام المنهجــي واالســتفادة من كل 

معطيــات الفكــر القانونــي الناضــج وال ســيما الــذي يعمــل علــى التوأمــة بيــن األصالــة والتجديــد .

لمجلــة الحــق قاعــدة انتشــار واســعة فــي أوســاط القانونييــن وســيتم توفيــر مجلــة الحــق بإصدارهــا 
ــم. الخــاص إلكترونيــا حتــى يســتطيع الجمهــور تصفحهــا واالطــالع عليهــا مــن أي مــكان بالعال

وفق هللا الجميع ، ودامت مهنة المحاماة جليلة وسامية ،،.
المستشار / زايد سعيد الشامسي

رئيس مجلس اإلدارة
جمعية اإلمارات للمحامين والقانونيين

إفتتاحية اإلصدار الخاص لمجلة الحق
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امل�صادر الفقهية املعتمدة لدى
 احلنابلة

اأ. د. حممد الزحيلي
اأ�ستاذ الفقه املقارن والدرا�سات العليا

كلية ال�سريعة  - جامعة ال�سارقة

المصادر الفقهية المعتمدة لدى الحنابلة
9أ.د. محمد الزحيلي

ضمانات النظام العقابي 
45د. عبد الرزاق الموافي عبد اللطيف

االستثناءات الواردة على قاعدة تطهير الدفوع
في األوراق التجارية

د. حمدي محمد مصطفى
81

الحماية القانونية للمعلومات غير المفصح عنها
119د. طارق كاظم عجيل

حكم التسويق بعمولة هرمية
215أ. أحمد سمير قرني

األقليات المسلمة وتغير الفتوى
161أ.د. عبد اهلل محمد الجبوري
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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني الذي دعا اإىل العلم، ورفع مكانة العلماء، وف�سلهم على غريهم 
بالعلم والإخال�ص والعمل.

وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل املبعوث رحمة العاملني، والقائل: »اإمنا بعثت معلمًا«)1(، 
واأنزل عليه القراآن الكرمي واأمره بالتبليغ والبيان، فبينه نظريًا ب�سنته واأقواله، وعمليًا باأفعاله 

وتطبيقه، ور�سي اهلل عن الآل والأ�سحاب اأجمعني، وبعد:

وقام  والعلماء،  العلم  طريق  عن  دينه  بحفظ  تعاىل  اهلل  تكفل  فقد  املذاهب:  ف�ضل 
ال�سحابة اأوًل، والتابعون ومن تبعهم ثانيًا، باجلهود اجلبارة يف علوم الدين والدنيا، فكانوا 
جنوم الهدى، ومنارات ال�سياء، حتى جاء املجتهدون والأئمة فاأعلوا البناء، ور�سخوا الأركان، 
ووطدوا الأ�س�ص، و�سيدوا ال�سروح التي اأكملها اأ�سحابهم وتالمذتهم، حتى ا�ستقرت املذاهب 

الفقهية يف اأرجاء العامل، وانت�سر الفقه ال�سديد، والعلم النافع.

»فيجب  تعاىل:  اهلل  رحمه  تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  قال  والعلماء:  الأئمة  ف�ضل 
على امل�سلمني بعد موالة اهلل ور�سوله موالة املوؤمنني كما نطق به القراآن، خ�سو�سًا العلماء 
الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم اهلل مبنزلة النجوم يهتدى بهم يف ظلمات الرب والبحر، 
عليه  اهلل  �سلى  مبعث حممد  قبل  اأمة  كل  اإذ  ودرايتهم،  على هدايتهم  امل�سلمون  اأجمع  وقد 
و�سلم فعلماوؤها �سراءها اإل امل�سلمني، فاإن علماءهم خيارهم، فاإنهم خلفاء الر�سول يف اأمته، 

واملحيون ما مات من �سنته، بهم قام الكتاب، وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب، وبه نطقوا«)2(.

ونقدم نبذة عن جانب من هذا البناء ال�سامخ امل�سرق يف التاريخ الإ�سالمي، وهو بيان 
»امل�ضادر الفقهية املعتمدة لدى احلنابلة« لالإ�سادة بجهودهم القيمة، ولإر�ساد طلبة 
يف  واملعتمد  الراجح  القول  ملعرفة  احلنبلي،  املذهب  يف  املعتمدة  للم�سادر  والباحثني  العلم 
اإليها، وال�ستفادة مبا�سرة منها، ولبيان القول املفتى به يف  الفقه احلنبلي، لي�سهل الرجوع 

املذهب، اأو القول الذي يق�سي به القا�سي.

هذا احلديث اأخرجه ابن ماجه 83/1.  -1
رفع املالم عن الأئمة الأعالم، له �ص 3.  -2

11

األستاذ الدكتور محمد الزحييل



10

امل�صادر الفقهية املعتمدة لدى احلنابلة

جمعية احلقوقيني 10

م�ضكلة البحث:

اأحمد، ومو�سوع البحث عن الكتب املعتمدة من  1-اإن املذهب احلنبلي ين�سب لالإمام 
غريه يف مذهبه، وهذا اإ�سكال كبري.

2-ما هو الأ�سا�ص يف اعتماد كتاب دون غريه يف املذهب؟

3-ما هي فائدة الروايات املتعددة، والأقوال املختلفة، والآراء والأوجه الباقية؟

بال  فما  الأخرية،  الع�سور  يف  متاأخرة  هي  احلنبلي  املذهب  يف  املعتمدة  الكتب  4-اإن 
النا�ص؟ وما حالهم؟ وكيف طبق املذهب يف الفتيا والق�ساء يف الع�سور ال�سالفة الأوىل؟

اأهداف البحث:

1-حتديد امل�سادر الأ�سلية، والكتب املعتمدة للفتيا والق�ساء يف املذهب احلنبلي.

2-ح�سر القول الراجح الذي ميثل املذهب احلنبلي.

3-بيان اأ�س�ص العتماد للم�سادر والأقوال.

4-التعرف على اأنواع امل�سادر املعتمدة يف املذهب من املتون وال�سروح واحلوا�سي.

املتعددة،يف  والآراء  واأقواله،  اأحمد،  الإمام  5-التوجيه لال�ستفادة من خمتلف روايات 
املذهب، وهي مرجوحة يف املذهب، لكن ي�ستفاد منها قطعًا.

الدرا�ضات ال�ضابقة:

تناول العلماء هذا املو�سوع يف ثنايا كتبهم، وبعبارات متناثرة، ثم اأفا�ص فيها وخل�سها 
بع�ص املتاأخرين يف كتب مهمة، منها:

1-املدخل اإىل مذهب الإمام اأحمد، عبد القادر بدران احلنبلي الدوماين الدم�سقي )1346هـ(.

2-املدخل املف�سل اإىل فقه الإمام اأحمد بن حنبل، لعالمة الع�سر بكر بن عبد اهلل اأبو 
زيد )حمرم 1429هـ(.

3-مرجع العلوم الإ�سالمية، للباحث، دار املعرفة، دم�سق ـ 1410هـ / 1990م.

 وجاء البحث لتلخي�ص ذلك وعر�سه يف �سفحات قليلة، واأجوبة مبا�سرة وخمت�سرة.

اأ. د. حممد الزحيلي
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منهج البحث:

قرنًا،  ع�سر  اثني  خالل  العلماء  ذكره  ما  لتتبع  ال�ستقرائي  املنهج  البحث  يف  �سلكت 
ثم املنهج التاريخي بال�سري ح�سب �سري التاريخ من القدمي اإىل الع�سر احلا�سر، مع توثيق 
ال�سنوات لكل موؤلف، اأو كتاب، لبيان كيفية ا�ستفادة الالحق من ال�سابق، وت�سليط ال�سوء على 

البناء ال�سامخ يف طبقاته التي تبنى طبقة طبقة، مع حتديد امل�سادر واملراجع.

ال�سرعية  الأحكام  واإحياء  و�سرعه،  اهلل  لدين  والعودة  وال�سداد،  التوفيق  اهلل  ون�ساأل 
عمليًا يف احلياة والتطبيق، واللتزام بها اإىل الأبد، ون�ساأل اهلل اأن يرد امل�سلمني اإىل دينهم 

ردًا جمياًل.

و�سلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، واحلمد هلل رب العاملني.
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متهيد

ف�ضل الإمام اأحمد ومكانته الفقهية:

هو اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل، اأبو عبد اهلل، ال�سيباين الوائلي، اإمام املذهب 
احلنبلي، واأحد الأئمة الأعالم الأربعة، واإمام ال�سنة، والإمام يف الزهد والثبات على احلق، ل 

يخاف يف اهلل لومة لئم، ولد �سنة 164 هـ، وتويف ببغداد �سنة 241 هـ.

اأ�سله من مرو، وكان اأبوه وايل �سرخ�ص، وولد ببغداد، ون�ساأ بها منكبًا على طلب العلم، 
و�سافر يف �سبيله اإىل الكوفة والب�سرة، ومكة واملدينة، وال�سام والثغور، واملغرب واجلزائر، 

وفار�ص وخر�سان وغريها، لرتغيب ال�سرع بالرحلة يف طلب العلم.

اإمام املحدثني، قال  كان من اأ�سحاب ال�سافعي رحمه اهلل تعاىل، ومن خوا�سه، وكان 
ال�سافعي رحمه اهلل تعاىل: »خرجت من بغداد، وما خلفت فيها اأفقه، ول اأروع، ول اأزهد، ول 

اأعلم من ابن حنبل«.

األف حديث، و�سنف كتابه  األف  اأمارات النجابة منذ �سباه، وكان يحفظ  ظهرت عليه 
�ست  يف  وطبع  حديث،  األف  ثالثون  وفيه  لغريه،  يتفق  مال  احلديث  من  فيه  جمع  »امل�سند« 

جملدات، ثم طبع مع التحقيق يف خم�سني جزءًا.

كان الإمام اأحمد اإمام اأهل ال�ضنة، وي�سرب به املثل يف الزهد والعلم والورع والتقوى 
والعبادة، والثبات على احلق، واللتزام باآثار ال�سلف، واأخذ عنه احلديث جماعة من الأماثل 
والأئمة، منهم ال�سافعي والبخاري وم�سلم رحمهم اهلل تعاىل. وامتحن بفتنة خلق القراآن، 
وا�ستدعاء املاأمون فمات قبل اأن يناظره، فتوىل املعت�ضم ذلك، فامتنع الإمام عن القول بخلق 
القراآن، ف�سجنه 28 �سهرًا، و�سرب وعذب لإكراهه على ذلك، فلما جاء الواثق رفع املالحقة 
القراآن،  بخلق  املعتزلة  مبذهب  والت�سهري  التعري�ص  عدم  عليه  وا�سرتط  اأحمد،  الإمام  عن 
حتى جاء املتوكل، فرتاجع عن �سرية اأ�سالفه، وق�سى على الفتنة، ونا�سر اأهل ال�سنة، وقمع 
املعتزلة، وقرب الإمام اأحمد واأكرمه، و�سارت له احلظوة عنده، ي�ست�سريه وياأخذ براأيه، ول 

يويل اأحدًا اإل مب�سورته.

وحليته  راأ�سه  ويخ�سب  الأبي�ص،  يلب�ص  القامة،  طويل  اللون،  اأ�سمر  اأحمد  الإمام  كان 
باحلناء، حتى تويف ببغداد 241 هـ مرفوع الراأ�ص، وح�سر جنازته مئات الآلف، و�سرب به 

اأ. د. حممد الزحيلي
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املثل يف ال�سرب وال�سدق والثبات على احلق والإخال�ص للعقيدة، ومن كتبه »امل�سند« و«التاريخ« 
وغريها،  احلديث«  و«علل  و«الزهد«  ال�سحابة«  و«ف�سائل  و«التف�سري«  واملن�سوخ«  و«النا�سخ 

و�سنف عدد من العلماء يف �سريته وف�سله)3(.

طبقات احلنابلة 1 / 4، املنهج لأحمد 1 /5، وفيات الأعيان 1 /47، الفتح املبني 1 /149، حلية الأولياء 9 /161، تاريخ   -3
بغداد 4 /412، البداية والنهاية 1 /325، تذكرة احلفاظ 1 /431، طبقات الفقهاء �ص 91، الأعالم 1 /192، ابن حنبل، 

اأبو زهرة �ص 15 وما بعدها، 158.
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املبحث الول

علماء املذهب احلنبلي وكتبه

1-فقه الإمام وتعدد الروايات عنه:

كان الإمام اأحمد رحمه اهلل تعاىل فقهيًا، وجمتهدًا، واإمامًا للنا�س، ومفتيًا لهم، 
وكان ي�ساأل كثريًا، ويجاوب، حتى قيل: اإنه �سئل عن �ستني األف م�ساألة، فاأجاب فيها)4(.

وكان الإمام اأحمد رحمه اهلل تعاىل حمدثًا، ويجتهد، ويفتي بح�سب الأحاديث، ولذلك 
كرثت الروايات عنه يف امل�ساألة الواحدة، وتعددت اأقواله بح�سب ما و�سله من الأخبار، ولو كانت 
�سعيفة، ويقدمها على القيا�ص، كما يعتمد اأقوال ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم، واآثار ال�سلف 
من التابعني ومن تبعهم من الأئمة واملجتهدين والفقهاء، متبعًا لهم مع اأدلتهم، ولذلك كرثت 

اأقواله، ورواياته، واآراوؤه، يف امل�سائل التي ي�ساأل عنها، ويح�سرها بالأمور الواقعية.

2-تالميذ الإمام اأحمد واأ�ضحابه:

الأ�سحاب،  واآلف  التالميذ،  ومئات  و�سالح  اهلل  عبد  اأولده  اأحمد  الإمام  عن  واأخذ 
و�سار علماء املذهب كثريون، وفيهم املجتهد املطلق، وجمتهد املذهب، وجمتهد التخريج، 

وجمتهد الرتجيح، والفقيه العامل، واملفتي، كما هو مو�سح يف كتب الأ�سول والرتاجم.

وابن  371هـ،  والتميمي  369هـ،  �ساقال  وابن   ، 275هـ  واملروذي  261هـ،  الأثرم  منهم 
حامد 403هـ، وابن البنا 471هـ . واأبو اخلطاب الكوذاين 510، وابن عقيل 513، واجلواليقي 
ال�سغري  يعلى  اأبي  وابن  526هـ،  يعلى  اأبي  وابن  458هـ،  القا�سي  الفراء،  يعلى  واأبو   ،540

560هـ، والوزير ابن هبرية 560هـ، وغريهم باملئات والآلف.

ثم جاء ال�سيخ »�سيخ املذهب« ابن قدامة 620هـ، ثم ابن تيمية اجلد 652هـ، وابن تيمية 
�سهاب الدين، 682هـ، و�سيخ الإ�سالم تقي الدين ابن تيمية 728هـ، ثم الزريراتي 729هـ، ثم 

ابن القيم 751، وغريهم.

قال ال�سيخ حممد اأبو زهرة رحمه اهلل تعاىل: »فقد كانت خرا�سان وما وراءها، والعراق وفار�ص وما حولهما، ل يجدون   -4
موؤمتنًا على الفتوى يف ع�سره مثله، اإذ ا�ستهاره بالورع وتقواه، وبالوؤه يف العقيدة، وورعه، كل هذا جعله مق�سودًا بال�ستفتاء 
من كل البقاع الإ�سالمية، وكان يجيب، حتى ل يرتك ال�سائل اإىل من يراهم مبتدعة » ابن حنبل �ص 158، ط دار الفكر 

العربي 1418هـ / 1997م. 
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اأي�سًا ابن مفلح املقد�سي 763هـ، ثم املرداوي 885هـ، ثم ابن عبد  الثامن  ويف القرن 
الهادي 909هـ، ثم احلجاوي 960هـ.

ويف القرن احلادي ع�سر البهوقي 1051هـ،)5( وغريه.

3-املذهب والإمام:

اإن الإمام اأحمد رحمه اهلل تعاىل كان اإمام املذهب احلنبلي الذي و�سع اأ�س�سه، ولبناته 
وقواعده، واأ�سوله.

واملفتني  والفقهاء  واملجتهدين  العلماء  من  املوؤلفة  الآلف  من  يتكون  املذهب  ولكن 
والق�ساة والأ�ساتذة، وامل�سلحني واملجددين حتى اليوم واإىل اأن تقوم ال�ساعة.

يتكون  �سيخلفهم،  ومن  املعا�سرين،  احلنابلة  علماء  وجمموع  �سبق،  ما  جمموع  ومن 
املذهب بالبناء والأ�سول، ثم بالإ�سافة والزيادة، ثم بالتنقيح والرتجيح، ثم بتحديد القول 

املعتمد، والراأي الراجح يف املذهب، ثم بالت�سنيف يف كل ذلك.

اأما  للمذهب،  ومقعدًا  وموؤ�ساًل  ورائدًا  موؤ�س�سًا  باعتباره  حنبل  لبن  املذهب  ون�ضبة 
حقيقة املذهب فهو جهود الآلف املوؤلفة يف الجتهاد، والرتجيح، والتخريج، والإ�سافة.

4-كتب املذهب احلنبلي:

وفتاويه  رواياته  ترك  واإمنا  الفقه،  يف  كتابًا  تعاىل  اهلل  رحمه  اأحمد  الإمام  يكتب  مل 
وامل�سائل، بني يدي اأولده وتالميذه)6(.

وبداأ الت�سنيف يف فقه املذهب بجمع فتاوى الإمام اأحمد ورواياته، ثم باإ�سافة اجتهادات 
التالميذ والأ�سحاب، واأول من كتب فقه الإمام اأحمد ح�سب اأبواب الفقه هو اأبو القا�سم عمر 

اخلرقي البغدادي الدم�سقي )334هـ ( يف خمت�سره امل�سهور كما �سياأتي.

وكتب كل مذهب عديدة وكثرية، وقد ي�سعب اإح�ساوؤها، وكل منها ي�ستفاد منه للعر�ص، 
وال�سرح، والأدلة، والتعليل، واملقارنة، وحفظ تراث الأمة وجهود العلماء، ولكنها لي�ست معتمدة 

مرجع العلوم الإ�سالمية �ص 440ـ 460، املدخل اإىل مذهب اأحمد، ابن بدران �ص 207 وما بعدها، املدخل املف�سل 2 /666   -5
وما بعدها.

انظر: ما لإمام املذهب يف ذلك من امل�سائل والروايات والأجزاء، املدخل املف�سل 2 /616.  -6
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يف الفتوى، ومعرفة القول الراجح يف املذهب.

ال�سافعي،  لالإمام  حدما(  )اإىل  والأم  مالك،  لالإمام  املدونة  ذلك:  على  الأمثلة  ومن 
والبحر  للماوردي،  واحلاوي  اجلويني،  احلرمني  لإمام  املطلب  ونهاية  لل�سريازي،  واملهذب 

للروياين، والذخرية للقرايف، واملغني ) اإىل حدما( لبن قدامة.

ويف املذهب احلنبلي خا�سة اآلف الكتب للعلماء الذين �سبق ذكرهم، ويندر وجود عامل 
يف املذهب، اأو مفت، اأو قا�ص، اأو فقيه، اإل وقد ترك كتابًا واأكرث يف فقه املذهب، مما يدل على 

ات�ساع الفقه يف كل مذهب، وتعدل الآراء والأقوال فيه)7(.

ولكن علماء كل مذهب حدودوا الكتب التي متثل حقيقة املذهب، وهذا يدعونا اإىل بيان 
الكتب املعتمدة يف املذهب احلنبلي، يف هذا البحث.

ذكر العالمة بكر اأبو زيد رحمه اهلل تعاىل الرثوة الفقهية يف مذهب الإمام اأحمد، فقال: »وهذه الكتب تاأ�سياًل وتفريعًا من   -7
لدن الإمام اأحمد املتوفى �سنة )241هـ( رحمه اهلل تعاىل اإىل وفيات ع�سرنا، بلغت 1250 كتابًا، وعدد موؤلفيها 486 فقهيًا« 
املدخل املف�سل 2 /607، ثم ذكر بع�ص املراجع التي بينت »معجم اأ�سماء الكتب« للحنابلة، و »الدر املن�سود يف اأ�سماء كتب 
مذهب الإمام اأحمد« وكتاب »الالآلئ البهية يف كيفية ال�ستفادة من الكتب احلنبلية« املدخل املف�سل 2 /610ـ 613، واأرى 
اأن عدد العلماء والفقهاء وامل�سنفني يف املذهب اآلف موؤلفة، كما تدل عليه كتب طبقات احلنابلة، واأن عدد الكتب يفوق 
ذلك بكثري، مع مالحظة ما اأحرق واأغرق عند احتالل املغول لبغداد، والتتار لدم�سق، والنكبات التي اأ�سابت تراث الأمة، 

وانظر املرجع ال�سابق 2 /964.

اأ. د. حممد الزحيلي
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املبحث الثاين

الكتب املعتمدة يف املذهب احلنبلي

1-املراد من املعتمد:

املذهب  متثل  التي  وهي  املذهب،  خال�ضة  هي  مذهب  كل  يف  املعتمدة  الكتب  اإن 
اأو الوجه الذي اختاره  اأو الرواية الراجحة يف املذهب،  حقيقة، وتبني القول الراجح فيه، 

علماء املذهب من اجتهادات الأ�سحاب.

هذا القول املعتمد هو الذي يتبناه الفقيه يف الفتوى، وهو الذي يق�ضي به القا�ضي 
الذي يلتزم مذهبًا معينًا، وهو الذي ين�سب اإليه املذهب ح�سرًا.

ويعرف القول املعتمد بالن�ص عليه �ضراحة، اأو بالقت�سار عليه يف التاأليف يف املتون 
والكتب التي قررها املحققون، ومن هنا تظهر الكتب املعتمدة يف املذهب.

2-ال�ضتفادة من بقية الآراء:

اإن اختيار القول املعتمد ل يعني اإلغاء بقية الروايات، اأو الآراء، اأو الأقوال، اأو الأوجه.

واإمنا تبقى تراثًا لالأمة، وثروة فقهية ثمينة، ولذلك يذكرها املوؤلفون مع بيان حقيقتها 
يف املذهب، فيقولون: ويف رواية، ويف قول، ويف راأي، ويف وجه.

وهذه الآراء ي�ستفاد منها قطعًا، وقد تختار يف امل�ستقبل للرتجيح، اأو لقبول العمل بها 
ح�سب حاجات الأمة، وم�سالح النا�ص، وتطور الأزمان، واختالف البلدان والأعراف)8(.

3-العتماد متوؤخرًا :

اإن الكتب املعتمدة يف كل مذهب هي املتاأخرة التي �سبقتها الآراء والأقوال والأدلة، ومت 
الجتهاد  ثم  اأدلتها،  ودرا�سة  ومقارنتها،  وتنقيحها،  املذهب،  يف  املجتهدين  من  متحي�سها 
اأ�سول املذهب وقواعده، وح�سب الأدلة ال�سرعية، وح�سب املوازنة بينهما،  لرتجيحها ح�سب 
العتماد  فيتم  لها،  العملية  والتطبيقات  واحلاجات،  وامل�سالح  والعادات،  الأعراف  واعتبار 

اأو مبفردها، يف كتاب: املدخل املف�سل  انظر قائمة بالكتب املنتقدة يف املذهب احلنبلي، والتي ل يعتمد عليها مبا�سرة   -8
.1028/2
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املذهب  بال�سروح. فاملعتمد يف  ثم  باملخت�سرات  تبداأ  التاأليف فيها، وغالبًا ما  ثم  والختيار 
احلنفي مثاًل كتاب الهداية للمرغيناين )596هـ( ثم �سروحها.

املالكية  �سمي  حتى  �سرحه،  ثم  )776هـ(  خليل  خمت�سر  املالكي  املذهب  يف  واملعتمد 
باخلليليني، ل�سهرته.

واملعتمد يف املذهب ال�سافعي منهاج الطالبني للنووي )676هـ( ثم �سروحه.

واملعتمد يف املذهب احلنبلي الإقناع للحجاوي )960هـ( ثم �سرحه)9(.

وهنا ياأتي ال�سوؤال: كيف كان احلال قبل هذه الكتب؟

واجلواب:اأن هذه الكتب هي املعتمدة يف املذاهب الآن، ويف الع�سر احلا�سر بعد تنقيح 
املذاهب كاملة، اأما قبل ذلك فكانت هناك كتب معتمدة يف كل مذهب ي�سري عليها اأتباع كل 

مذهب.

ال�سيباين  احل�سن  بن  حممد  لالإمام  الرواية  ظاهر  كتاب  كان  احلنفي  املذهب  ففي 
)189هـ(.

ويف املذهب املالكي كانت املدونة ل�سحنون )240هـ( وتنقيحاتها.

والعلماء  الطلبة  كان  الذي  )476هـ(  لل�سريازي  التنبيه  كان  ال�سافعي  املذهب  ويف 
يحفظونه على ظهر قلب، ثم كتاب املهذب لل�سريازي نف�سه الذي كان �سبه املعتمد يف املذهب 

�سابقًا.

واأ�سهر  خمت�سر،  اأقدم  وهو  )334هـ(  اخلرقي  خمت�سر  كان  احلنبلي  املذهب  ويف 
خمت�سر عند احلنابلة، ثم »املقنع« لبن قدامة )620هـ( ثم »الإقناع« للحجاوي )960هـ(.

4-بيان الكتب املعتمدة الأ�ضلية يف املذهب احلنبلي:

وهنا ن�سرد باخت�سار الكتب املعتمدة يف املذهب احلنبلي ح�سب اأهميتها:

اأ-�ضرح منتهى الإرادات: للعالمة من�سور بن يون�ص بن اإدري�ص البهوتي )1051هـ(، 

املف�سل  املدخل  كتاب:  يف  اليوم،  حتى  الإ�سالمي  التاريخ  طوال  احلنبلي  املذهب  يف  املعتمدة  للكتب  كاماًل  ثبتًا  انظر   -9
.1026/2
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وهو �سرح ملخت�سر« منتهى الإرادات« لل�سيخ حممد بن اأحمد الفتوحي املعروف بابن النجار 
مع  )620هـ(  قدامة  لبن  »املقنع«  جمع  قد  تعاىل  اهلل  رحمه  النجار  ابن  وكان  )772هـ( 
القول  مبينًا  والزيادات،  الفوائد  بع�ص  �سم  مع  )885هـ(  للمرداوي  امل�سبع«  »التنقيح 
ال�ضحيح والراجح واملعمول به يف املذهب، ثم �سرحه ابن النجار نف�سه، وعليه مدار 

الفتوى ومرجع الق�ساء.

النهى  اأوىل  »دقائق  و�سماه  الإرادات«  »منتهى  ف�سرح  تعاىل  اهلل  رحمه  البهوتي  وجاء   
نف�سه  املوؤلف  �سرح  ومن  النجار،  ابن  �سرح  �سرح خمت�سر، خل�سه من  وهو  املنتهى«  ل�سرح 

»ك�ساف القناع على الإقناع«.

وت�سافرت يف هذا الكتاب جهود ابن قدامة واملرداوي وابن النجار والبهوتي يف حترير 
هذا  فجاء  احلنابلة،  عند  ال�سحيح  الراجح  القول  وبيان  فيه،  الأقوال  وتنقيح  املذهب، 
ولقي  والتدري�ص،  والدرا�سة،  والفتوى،  الق�ساء،  يف  املعتمدة  احلنابلة  كتب  قمة  يف  الكتاب 

القبول عند العلماء، وانت�سر بينهم.

وطبع الكتاب قدميًا على هام�ص ك�ساف القناع، يف اأربعة اأجزاء كبرية، باملطبعة العامرة 
ثم حققه  مرات)10(،  عدة  م�ستقلة  اأجزاء  ثالثة  1319هـ، مت طبع يف  �سنة  ال�سرقية مب�سر 

ال�سيخ عبد امللك بن عبد اهلل بن دهي�ص، وطبعه عام )1411هـ( مبكة املكرمة)11(.

ب-ك�ضاف القناع عن منت الإقناع:

اإدري�ص البهوتي )1051هـ(، وهو �ساحب »�سرح منتهى  للعالمة من�سور بن يون�ص بن 
الإرادات« ، و�سرح البهوتي رحمه اهلل تعاىل »منت الإقناع« ل�سرف الدين مو�سى بن اأحمد بن 

مو�سى املقد�سي احلجاوي )968هـ(.

ويعترب »منت الإقناع« من اأجل كتب الفقه عند احلنابلة، لكرثة امل�سائل، وحترير النقول، 
والقت�سار على القول الراجح يف املذهب.

وجاء البهوتي ف�سرحه �سرحًا قيمًا، وبني األفاظه، وحرر م�سائله، واأردفه بالدليل والتعليل، 
و�سرح الأحاديث، والفوائد الفقهية.

طبع كتاب منتهى الإرادات يف ثالث جملدات، املدخل املف�سل 779/2.  -10
الأعالم 233/6، 249/8، �سرح منتهى الإرادات 2/1، 6، املطبعة ال�سرقية، املدخل املف�سل 778/2.  -11
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الدرجة الأوىل  يف الفتوى والق�ساء، وياأتي يف  معتمد احلنابلة  وهذا الكتاب هو 
عندهم، وهو اأف�سل كتاب يف فروع احلنابلة خا�سة، ولي�ص فيه مقارنة مع غريه من املذاهب.

جديدة  طبعة  طبع  ثم  الغرب،  وطرابل�ص  مب�سر،  مرات  عدة  الكتاب  هذا  وطبع 
مبطبعة احلكومة مبكة املكرمة �سنة 1394هـ، يف �ست جملدات بت�سحيح ال�سيخ حممد علي 
جلنة  من  النقول  وتوثيق  الأحاديث،  تخريج  مع  حمققًا،  طبع  والآن  اهلل.  حفظه  ال�سابوين 
اآخرها �سنة  ال�سعودية، وظهر يف 15جملدًا،  العربية  اململكة  العدل يف  متخ�س�سة يف وزارة 

1429هـ/2008م)12(.

د-املغني:

لل�سيخ موفق الدين عبد اهلل اأحمد، املعروف بابن قدامة املقد�سي)620هـ(.

�سرح  وهو  املقارن،  والفقه  احلنبلي  املذهب  يف  و�سخمة  كربى،  فقهية  مو�سوعة  وهو 
املخت�سر املوجز اجلامع »خمت�سر اخلرقي« احلنبلي )334هـ(.

وال�سرح مرتب على اأبواب الفقه وم�سائله، كما جاء يف املخت�سر اأي�سًا.

ويبداأ »املغني« ب�سرح كل م�ساألة وبيانها، وما دلت عليه مبنطوقها ومفهومها، وم�سمونها، 
ثم يتبع ذلك ما ي�سبهها من امل�سائل والأحكام مع التو�سع يف الأدلة والتعليل.

ويذكر ابن قدامة رحمه اهلل تعاىل مذاهب الفقهاء الثالثة امل�سهورة مع اأدلتهم، كما يذكر 
اأقوال فقهاء ال�سحابة والتابعني وغريهم ممن مل تدون مذاهبهم الفقهية، فيعد »املغني« 
�سجاًل لأقوالهم، ويبني مواطن الإجماع، ويناق�ص الأدلة بدون تع�سب، ويعر�ص روايات الإمام 
اأحمد رحمه اهلل تعاىل، والآراء والأقوال لفقهاء احلنابلة، ثم يرجح ما قوي دليله يف نظره، 
بقوله: »ولنا« اأو »ودليلنا« ويق�سد به القول الراجح يف املذهب مع ما اتفق معه، مع الحرتام 

الكامل للفقهاء والأئمة واملجتهدين. 

واهتم العلماء بهذا الكتاب، وتلقوه بالقبول والثناء، حتى قال العز بن عبد ال�سالم رحمه 
اهلل تعاىل : »ما طابت نف�ص بالفتيا حتى �سار عندي ن�سخة من املغني« وقال اأي�سًا: »ما راأيت 

يف كتب الإ�سالم يف العلم مثل املحلى لبن حزم واملغني«.

الأعالم 249/8، 267، ملحات يف املكتبة �ص 251، ك�ساف القناع 5/1، 15.  -12
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بتعجيم  بالكويت  الأوقاف  وزارة  فقامت  باملغني،  احلا�سر  الع�سر  يف  العلماء  واهتم 
كتاب املغني، وترتيب م�ساألة على حروف املعجم با�سم »معجم الفقه احلنبلي م�ستخل�ص 

من كتاب املغني لبن قدامة« يف جملدين كبريين.

وطبع املغني مرات كثرية م�ستقاًل، منها الطبعة الثالثة �سنة 1367هـ بالقاهرة،بعناية 
ال�سيد ر�سيد ر�سا يف ت�سع جملدات، ومنها طبعة مكتبة القاهرة مب�سر �سنة 1388هـ/1968م 
يف ع�سر جملدات كبرية بتحقيق الدكتور طه حممد الزيني، مع ترقيم م�ساأله من 8891-1 
م�ساألة، وطبع قدميًا مع »ال�سرح الكبري على منت املقنع« ل�سم�ص الدين عبد الرحمن بن قدامة 
)682هـ( يف اثني ع�سر جملدًا كبريًا �سنة 1348هـ مبطبعة املنار، ثم طبع حديثًا، وحمققًا 

بالريا�ص.

هذه الكتب الثالثة »�ضرح منتهى الإرادات« و »ك�ضاف القناع« و »املغني« هي الكتب 
املعتمدة الأ�سلية يف املذهب احلنبلي، وهي التي اعتمدتها وزارة العدل بال�سعودية، وعممتها 

على الق�ساة للعمل مبا جاء فيها)13(.

4-الكتب الأخرى املعتمدة يف املذهب احلنبلي: ي�ساف اإىل الكتب الثالثة الأ�سلية 
ال�سابقة املعتمدة يف املذهب احلنبلي، ي�ساف كتب اأخرى، وقد ل تقل اأهمية عما�سبق، وهي:

اأ-املقنع:

املذهب  على  الفقه  يف  كتاب  وهو  )620هـ(،  قدامة  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  لل�سيخ 
من  كثري  يف  وذكر  املتو�سطني،  للطالب  تعاىل  اهلل  رحمه  قدامة  ابن  األفه  خا�سة،  احلنبلي 
اإىل  امليل  فيه  ويرتبى  الروايات،  ترجيح  على  الطالب  ليتدرب  املذهب،  يف  روايتني  م�سائله 
الدليل، ورتبه على اأبواب الفقه. وتلقى العلماء هذا الكتاب بالقبول، وعكفوا عليه بالدرا�سة 
والتدري�ص وال�سرح، واأول من �سرحه ابن اأخي امل�سنف، وهو ال�سيخ عبد الرحمن بن اأبي عمر 
بن قدامة )682هـ( ، وطبع هذا ال�سرح يف اثني ع�سر جملدًا على هام�ص املغني �سنة 1348 

هـ مبطبعة املنار.

واعتمد ال�سارح على كتاب »املغني« لعمه موفق الدين، واأخذ عن غريه مامل يجده فيه 
من الفروع والروايات والوجوه، مع عزو الأحاديث التي مل يعزها عمه يف املغني، و�سمى ال�سرح 

ك�سف الظنون 472/2، ذيل طبقات احلنابلة 139/2، ملحات يف املكتبة �ص 250، الأعالم 191/4، املغني 8/1، ط مكتبة   -13
القاهرة.
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بالكايف، ولكنه ا�ستهر با�سم ال�سرح الكبري، وعرف �ساحبه يف الفقه احلنبلي با�سم ال�سارح.

ثم �سرح األفاظ »املقنع« وا�سطالحاته �سم�ص الدين حممد بن اأبي الفتح البعلي )709 
اأبواب املقنع« وهو مطبوع باملكتب الإ�سالمي بدم�سق )1385 هـ/  هـ( يف كتابه »املطلع على 

1965م(.

و�سرح »املقنع« اأي�سًا ال�سيخ �سعد الدين احلارثي )711 هـ(، و�سرحه اأبو احل�سن يو�سف 
بن حممد املقد�سي )719 هـ( يف كتابه »كفاية امل�ستقنع لأدلة املقنع«، و�سنف املرداوي علي بن 
�سليمان )885 هـ( كتابًا كبريًا على املقنع، �سماه »الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف« 
و�سنذكره م�ستقاًل. ثم اخت�سره املرداوي نف�سه رحمه اهلل تعاىل يف كتاب »التنقيح امل�سبع يف 

حترير اأدلة املقنع«.

واخت�سر »املقنع« اأي�سًا ال�سيخ �سرف الدين اأبو النجا احلجاوي )968 هـ( بكتابه »زاد 
امل�ستنقع« كما �سياأتي.

ال�سيخ �سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب حوا�سي على املقنع من  وجمع 
اأقوال علماء احلنابلة. واأول من قام ب�سرح املقنع ال�سيخ زين الدين املنجي بن عثمان التنوخي 
اآراء  وعر�ص  والعقلية،  النقلية  والأدلة  والأوجه،  الروايات  ذكر  مع  واٍف،  ب�سرح  هـ(   695(
جملدات  �ست  يف  خ�سر،  دار  يف  وطبع  دهي�ص،  بن  امللك  عبد  الدكتور  وحققه  الأ�سحاب، 

ومقدمة عن �سروح املقنع، بريوت، ط 2، 1418هـ /1997م.

له يف  مع حا�سية  �سنة 1322هـ،  املنار مب�سر  املقنع عدة مرات، فطبع مبطبعة  وطبع 
جملدين، وطبع مع حا�سية ال�سيخ �سليمان بن عبد اهلل يف ثالث جملدات، ثم طبع مع احلا�سية 

بالقاهرة �سنة 1400هـ/ 1980م يف اأربع جملدات)14(.

ب-املحرر يف الفقه:

تيمية اجلد احلراين  ابن  ال�سالم بن عبد اهلل،  الربكات عبد  اأبي  الدين  لل�سيخ جمد 
)652هـ (.

وهو كتاب معتمد يف فقه املذهب احلنبلي، قال املوؤلف يف مقدمته: »هذبته خمت�سرًا، 

ك�سف الظنون 510/2، الأعالم 191/4، 218/7، املقنع 3/1 ومابعدها، املطلع �ص1، 417، املمتع يف �سرح املقنع 5/1 وما   -14
بعدها، املدخل املف�سل 722/2.
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اإيجاز  يف  واجتهدت  والدلئل،  العلل  من  خاليًا  امل�سائل،  اأ�سول  لأكرث  حاويًا  حمررًا،  ورتبته 
لفظه، تي�سريًا على طالب حفظه«، وذكر روايتني فاأكرث.

ويقت�سر »املحرر يف الفقه« يف الغالب على بيان القول الراجح يف املذهب، وقد يذكر 
الرواية الثانية يف امل�ساألة.

وهو كتاب خمت�سر، ومفيد، ومرتب على اأبواب الفقه.

وعلق �سم�ص الدين حممد بن مفلح احلنبلي املقد�سي )763هـ( على »املحرر« مبينًا ما 
يرد عليه من اأمور م�سكلة، مع ترجيح اإحدى الروايتني، اأو اأحد القولني الذي اأطلق فيه املجد 

بن تيمية اخلالف.

جزاأين،  يف  /1950م،  1369هـ  �سنة  مب�سر  املحمدية  ال�سنة  مطبعة  يف  الكتاب  وطبع 
تيمية« لبن  ابن  الدين  املحرر ملجد  ال�سنية على م�سكل  والفوائد  »النكت  وطبع مع حا�سيته 

مفلح، ثم حقق وطبع بجامعة الإمام بالريا�ص عام 1405هـ)15(.

ج-الفروع:

ل�سم�ص الدين اأبي عبد اهلل، حممد بن مفلح املقد�سي )763هـ(.

فيه  جمع  والتعليل،  الدليل  عن  جمردًا  احلنبلي  املذهب  على  الفقه  يف  كتاب  وهو 
املوؤلف الروايات والأقوال يف املذهب، وقدم الراجح منها، فاإن اختلف الرتجيح اأطلق 

اخلالف.

»مكن�ضة  ي�سمى  كان  حتى  العلماء،  بهر  ما  الغريبة  الفقهية  الفروع  من  فيه  اأورد  ثم 
املذهب« واأ�سار فيه اإىل ذكر الوفاق واخلالف مع اأئمة املذاهب الثالثة الأخرى، ورمز لكل 

منهم برمز م�ستقل.

قال عالء الدين املرداوي رحمه اهلل تعاىل: »فاإن كتاب الفروع من اأعظم ما �سنف يف 
فقه الإمام الرباين اأبي عبد اهلل اأحمد بن حممد بن حنبل ال�سيباين نفعًا، واأكرثها جمعًا، 
واأمتها حتريرًا، واأح�سنها حتبريًا، واأغزرها علمًا، واأو�سطها حجمًا، قد اجتهد )ابن مفلح( يف 
حتريره وت�سحيحه، و�سمر عن �ساعد جده يف تهذيبه وتنقيحه، فحررنقوله، وهذب اأ�سوله، 

الأعالم 129/4، غاية النهاية 385/1، فوات الوفيات 570/1، املحرر يف الفقه 17/1، املدخل املف�سل 683/2، 741.  -15
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و�سحح فيه املذهب«.

العماد  ابن  بكر،  اأبي  بن  اأحمد  ف�سرحه  الكتاب،  بهذا  احلنبلي  املذهب  اأئمة  واعتنى 
احلموي احلنبلي، املعروف بابن الر�سام )844هـ( و�سماه »املق�سد املنجح لفروع ابن مفلح« 
باجلالل )812هـ(،  املعروف  امل�سري،  ثم  البغدادي  اأحمد  بن  اهلل  ن�سر  القا�سي  و�سرحه 
وعلق عليه احلوا�سي الإمام تقي الدين اأبو بكر اإبراهيم بن قند�ص البعلي احلنبلي )861هـ(، 
والقا�سي حمب الدين اأحمد بن ن�سر اهلل البغدادي )844هـ(، و�سحح ما اأطلقه من اخلالف 
يف  امل�سروع  احلكم  »نهاية  كتابه  يف  )769هـ(  احلنبلي  املرداوي  حممد  بن  يو�سف  العالمة 
ت�سحيح الفروع« و�سححه اأي�سًا عالء الدين علي بن �سليمان املرداوي )885هـ( وقال: »وقد 
تتبعنا كتابه فوجدنا ما قاله �سحيحًا، وما التزمه �سريحًا، اإل اأنه رحمه اهلل عرث له على بع�ص 
م�سائله، قدم فيه حكمًا نوق�ص يف كونه املذهب، وكذلك عرث له على بع�ص م�سائله اأطلق فيها 
اخلالف، ل �سيما يف الن�سف الثاين، واملذهب فيها م�سهور، وما ذاك اإل لأنه رحمه اهلل تعاىل 
مل يبي�ضه كله، ومل يقراأ عليه، وقال ابن حجر رحمه اهلل تعاىل عن »الفروع« : »اأجاد فيه اإىل 

الغاية«، وا�ستهر الكتاب يف الآفاق.

وطبع كتاب الفروع مبطبعة املنار مب�سر �سنة 1345هـ، ثم طبع طبعة جديدة مب�سر �سنة 
1379هـ/1960م، يف �ست جملدات، وعلى حا�سيته »ت�سحيح الفروع« لعالء الدين املرداوي 

)885هـ( رحمهم اهلل تعاىل)16(.

د-الإن�ضاف يف معرفة الراجح من اخلالف:

للفقيه املحقق عالء الدين اأبي احل�سن علي بن �سليمان املرداوي )885هـ(. وهو كتاب 
فقه يف املذهب احلنبلي خا�سة، �سم بني دفتيه كل ما قيل يف املذهب من روايات واأقوال 
ووجوه، مما يغني عن غريه من املخت�سرات واملطولت، و�سلك فيه م�سلكًا مل ي�سبق اإليه، 
فبني فيه ال�ضحيح من املذهب، ونقل يف كل م�ساألة ما ورد عنها يف الكتب، وكالم الأ�سحاب 
همه  لأن  نادرًا،  اإل  للدليل  يتعر�س  ل  اأنه  اإل  احلنابلة،  من  واملتاأخرين  املتقدمني  من 
كان موجهًا اإىل جمع واإح�ضاء كل ما قيل يف امل�ساألة، وقدم له مقدمة عن اخلالف يف 
روايات املذهب، والكتب التي اعتمد عليها، اأو نقل منها، �سواء كانت من املتون اأم من ال�سروح 

الأعالم 327/7، 100/1، 352/8، 231/9، الدرر الكامنة 30/5، ك�سف الظنون 187/2، الفروع 5/1، 8، 10، 22، 23،   -16
63، املدخل املف�سل 754/2.

اأ. د. حممد الزحيلي
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واحلوا�سي، وبني كيفية الرتجيح، وطرقه يف املذهب، و�سماه ال�سيخ بكر:»مكن�ضة املذهب يف 
الروايات«.

م�ضائل وفرائد وفوائد وغرائب  »وفيه  تعاىل:  املرداوي رحمه اهلل  امل�سنف  قال 
ونكت كثرية، مل تظفر مبجموعها يف غريه«، وكان ي�سيفها بعد اأحكام امل�ساألة الفقهية.

وعمل امل�سنف يف هذا الكتاب ت�ضحيحًا لكتاب »املقنع« لبن قدامة )620هـ( وتو�سع 
فيه، وكاأنه �ضرح له مع زيادات.

»التنقيح  و�سماه  اآخر،  نفي�ص  كتاب  يف  »الإن�ساف«  كتاب  املرداوي  املوؤلف  اخت�سر  ثم 
امل�سبع يف حترير اأحكام املقتع« وقد طبع.

1955م،  1374هـ/  �سنة  بالقاهرة،  املحمدية  ال�سنة  مبطبعة  »الإن�ساف«  كتاب  وطبع 
بت�سحيح وحتقيق ال�سيخ حممد حامد الفقي، يف اإثني ع�سر جزءًا.

الدولية بالأردن يف جملدين كبريين )بحرف �سغري، وعمودين  ثم طبعه بيت الأفكار 
يف ال�سفحة(، وقدم له واعتنى به رائد بن �سربي، ابن اأبي علفة وقال: »فهذا كتاب عايل 

ال�سفات، �ساهق الطود، ظهر عالوؤه، وانت�سر �سناوؤه، وبهر �سياوؤه....« )17(.

هـ-الرو�س املربع:

للعالمة من�سور بن يون�ص البهوتي )1051هـ(.

وهو كتاب خمت�سر يف الفقه احلنبلي، �سرح فيه البهوتي كتاب »زاد امل�ستنقع« ل�سرف 
من  بدوره  اخت�سره  الذي  )968هـ(  املقد�سي  احلجاوي  مو�سى  بن  اأحمد  بن  مو�سى  الدين 

كتاب »املقنع«ملوفق الدين بن قدامة )620هـ( رحمهم اهلل تعاىل.

وكان ابن قدامة رحمه اهلل تعاىل قد ذكر يف »املقنع« روايتني يف امل�ساألة ملذهب احلنابلة، 
ليكون كتاب متو�سطًا للطالب، يتعودون فيه على ترجيح الروايات، وجاء احلجاوي فاخت�سر 
املقنع، واقت�ضر فيه على الرواية القوية، والقول الراجح يف مذهب اأحمد بن حنبل، 

مع زيادة بع�ص الفوائد فجاء »زاد امل�ستنقع«.

ك�سف الظنون 510/2، �سذرات الذهب 340/7، ال�سوء الالمع 225/5، الأعالم 104/5، املقنع 1/ 4، الإن�ساف 1/ 13   -17
)ط 1( 5/1 )ط بيت الأفكار(، املدخل املف�سل 675/2، 683، 729.
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املخت�سر،  حقائق  فيه  يبني  لطيف  �سرح  بت�سنيف  تعاىل  اهلل  رحمه  البهوتي  قام  ثم 
ويو�سح معانيه ودقائقه، ويذكر بع�ص الأدلة، ثم �سم اإليه بع�ص القيود والفوائد التي يحتاج 

اإليها الطالب، مع عزو الأحاديث اإىل كتب ال�سنة امل�سرفة.

والكتاب �سرح خمت�سر ومفيد، وخا�ص باملذهب احلنبلي، فال يذكر، ول ي�سري، ل�سائر 
املذاهب، ولذلك اعتمد مقررًا للتدريي�ص يف املعاهد الدينية، وكليات ال�سريعة يف اجلامعات 

الإ�سالمية بال�سعودية وغريها.

باملطبعة  ال�سابعة  الطبعة  منها  وال�سعودية،  والقاهرة  والهند  بدم�سق  الكتاب  وطبع 
�سنة  بريوت  يف  الر�سالة  موؤ�س�سة  طبعة  ومنها  جزاأين،  يف  1392هـ  �سنة  بالقاهرة  ال�سلفية 
1424هـ/ 2003م يف جملد كبري، مع حا�سية نفي�سة لل�سيخ العامل حممد بن �سالح العثيمني 

رحمه اهلل تعاىل)18(.

و-منار ال�ضبيل يف �ضرح الدليل:

لل�سيخ اإبراهيم بن حممد بن �سامل بن �سويان )1353هـ(.

لنيل  الطالب  »دليل  منت  املوؤلف  فيه  �سرح  احلنبلي،  املذهب  على  الفقه  يف  كتاب  وهو 
املطالب« لل�سيخ مرعي بن يو�سف احلنبلي املقد�سي )1033هـ(.

اأهل  جزم  الذي  القول  موؤلفه  فيه  ذكر  الفقه،  يف  خمت�سر  الطالب«  »دليل  ومنت 
الت�ضحيح ب�ضحته، وعليه الفتوى يف املذهب احلنبلي عند اأهل الرتجيح، واخت�سره من 

منت »املنتهى« لبن النجار الفتوحي )972هـ( واقت�سر فيه على امل�سائل الراجحة.

�سرح  بني  ما  عليه،  والكتابة  الطالب«  »دليل  مبنت  احلنابلة  من  املتاأخرون  واعتنى 
وحا�سية ونظم، لغزارة العلم فيه، وكرثة الفوائد، ومنهم ال�سيخ ابراهيم بن �سويان يف »منار 

ال�سبيل)19(«.

الأعالم 8/ 249، 267، الرو�ص املربع 1/ 3، 7، 9 )ط 7(، املدخل املف�سل 2/ 771.  -18
ومن �سروح )دليل الطالب( كتاب نيل املاآرب �سرح دليل الطالب، لل�سيخ عبد القادر بن عمر ال�سيباين امل�سهور بابن اأبي   -19
تغلب احلنبلي )1135هـ( وهو اأحد ال�سروح املتعددة، وطبع مبكتبة الفالح بالكويت �سنة 1983م وقامت وزارة الأوقاف 
بالكويت بعمل فهر�ص حتليلي له، وطبعة ون�سرته ـ ط 1 �سنة 1414هـ /1994 يف 262 �سفحة، وفيه قائمة بامل�سطلحات، 

و�سياأتي.

اأ. د. حممد الزحيلي
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ويف ال�سرح ذكر للدليل والتعليل لكل م�ساألة، ورمبا ذكر فيه رواية ثانية، اأو وجهًا ثانيًا 
»ال�سرح  ومن  )620هـ(  قدامة  بن  الدين  ملوفق  »الكايف«  كتاب  من  ذلك  ونقل  الدليل،  لقوة 
الكبري« لعبد الرحمن بن قدامة )682هـ( ومن »الفروع« لبن مفلح )763هـ( ومن »القواعد« 

لبن رجب احلنبلي )795هـ(، و�سبك ذلك بعبارة �سهلة وا�سحة، و�سرح خمت�سر.

جملدين  يف   ، 1378هـ  �سنة  بدم�سق  الإ�سالمي  املكتب  يف  ال�سبيل«  »منار  كتاب  وطبع 
كبريين.

وقامت وزارة الأوقاف بالكويت بعمل فهر�ص حتليلي له، وطبعته، ون�سرته، ط اأوىل، �سنة 
1414هـ /1994 م، يف 217 �سفحة، وفيه قائمة بامل�سطلحات)20(.

ون�سيف ملا �سبق كتابني اآخرين متاأخرين وهما:

ز-الرو�س الندي �ضرح كايف املبتدي:

للعامل اأحمد بن عبد اهلل بن اأحمد البعلي )1189هـ(.

وهو كتاب متو�سط احلجم �سرح فيه املوؤلف منت »كايف املبتدي« امل�سهور لدى احلنابلة، 
تعاىل،  اهلل  رحمه  )1083هـ(  الدم�سقي  اخلزرجي  بلبان  بن  الدين  بدر  بن  حممد  لالإمام 
نف�سه يف نحو ن�سفه  املوؤلف  ثم اخت�سره  الفقه،  اأبواب  الإيجاز، مرتب على  واملنت يف غاية 
بعنوان » اأخ�ضر املخت�ضرات« وقام ال�سيخ عبد الرحمن بن عبد اهلل بن اأحمد احللبي ثم 
البعلي الدم�سقي )1192هـ( ب�سرحه، وهو �سقيق �سارح »كايف املبتدي«، و�سمى الأول �سرحه 

»ك�سف املخدرات على اأخ�سر املخت�سرات«.

ونظرًا لأهمية منت »كايف املبتدي« و�سهرة �ساحبه، فقد ت�سدى ل�سرحه الإمام البعلي 
يف كتابه »الرو�ص الندي« فو�سحه، و�سم اإليه القيود، و�سرحه بابًا بابًا �سرحًا متو�سطًا، لي�ص 
بالطويل اململ، ول بالق�سري املخل، وذكر امل�سائل الفرعية املتعلقة باملنت، مع تنبيهات، وفوائد، 
وقد يطيل ال�سرح يف امل�سائل املهمة، ونبه على بع�ص املنكرات والبدع، واعتمد يف �سرحه على 
كتاب »الكايف« و »املقنع« لبن قدامة، وكتب ابن تيمية وابن القيم، وخا�سة كتابي »الإن�ساف« 

و »التنقيح« للمرداوي، وكتب احلجاوي والبهوتي يف »ك�ساف القناع«.

الأعالم 8/ 88، منار ال�سبيل 1/ 5 ط املكتب الإ�سالمي، فهر�ص منار ال�سبيل، املقدمة �ص 5.  -20
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وطبع »الرو�ص الندي« يف مطبعة املنار بالقاهرة بتحقيق العالمة حمب الدين اخلطيب 
رحمه اهلل تعاىل، ثم طبعه املكتب الإ�سالمي بدم�سق، واأخريًا طبعه قطاع امل�ساجد بالكويت 

بتحقيق و�سبط نور الدين طالب، يف جملدين كبريين، �سنة 1428هـ /2007م)21(.

ح-دليل الطالب لنيل املطالب، لل�سيخ مرعي بن يو�سف الكرمي املقد�سي ثم املعدي، 
احلنبلي )1033هـ( اخت�سره من كتاب »منتهى الإرادات« وطبع مرارًا، وعملت وزارة الأوقاف 
بالكويت فهر�سًا حتليليًا له ول�سرحه »نيل املاآرب ب�سرح دليل الطالب« لل�سيخ عبد القادر بن 
1414هـ  عام  بالكويت  وطبع  )1135هـ(،  احلنبلي  تغلب  اأبي  بابن  امل�سهور  ال�سيباين  عمر 

/1994م)22(. 

الكويت(،  9 )ط   /1 الندي  الرو�ص   ،162/1 الأعالم   ،131 ال�سطي �ص  لل�سيخ جميل  احلنابلة،  ذيل طبقات  خمت�سر   -21
املدخل املف�سل 2/ 798، 801.

املدخل املف�سل 2/ 785، 792، وكتاب نيل املاآرب من الكتب املنتقدة يف املذهب، املرجع ال�سابق 2/ 1029.  -22

اأ. د. حممد الزحيلي
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املبحث الثالث

درا�ضة عن امل�ضادر الفقهية املعتمدة لدى احلنابلة

بعد اأن عر�سنا امل�سادر الفقهية املعتمدة لدى احلنابلة نقدم درا�سة خمت�سرة عنها.

اأوًل: اأنواع امل�ضادر الفقهية املعتمدة لدى احلنابلة:

تنق�سم هذه امل�سادر بح�سب طولها وق�سرها اإىل ثالثة اأنواع، وهي:

النوع الأول: املتون:

وهي خمت�سرات تقت�سر غالبًا على احلكم الفقهي، والقول الراجح املعتمد يف املذهب، 
وتخلو غالبًا عن الدليل والتعليل)23(، واأهمها:

1-خمت�ضر اخلرقي، عمر بن احل�سني، اأبو القا�سم اخلرقي البغدادي ثم الدم�سقي، 
و�سرحه كثريون،  واحدة،  رواية  الفقه احلنبلي، ويف  وهو منت يف  الفقيه احلنبلي )334هـ( 

واأ�سهرها »املغني« لبن قدامة )620هـ( )24(.

املقد�سي )620هـ(،  اأحمد بن قدامة  الدين عبد اهلل بن  ملوفق  2-العمدة والكايف، 
رواية  وفيهما  احلنبلي،  املذهب  درا�سة  يف  واملتو�سطني  للمبتدئني  �ساحبهما  اأعدهما 

واحدة)25(.

3-املقنع، ملوفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن قدامة املقد�سي )620هـ(، وهو متو�سط 
ذكر  موؤلفه  واعتمد  احلجاوي،  واخت�سره  �سبق،  كما  املذهب  علماء  عليه  واعتمد  احلجم، 

روايتني فاأكرث اأحيانًا.

4-الإقناع، ل�سرف الدين مو�سى بن اأحمد بن مو�سى املقد�سي احلجاوي )968هـ(، 
ويف  �سبق،  كما  القناع«  »ك�ساف  يف  البهوتي  و�سرحه  املتاأخرة،  املخت�سرات  اأهم  من  وهو 

مرجع العلوم الإ�سالمية �ص 442، املدخل املف�سل 2/ 608، 676، 687، وانظر �سائر املتون يف املذهب وال�سروح الواردة   -23
عليها، املرجع ال�سابق 2/ 685.

قال ال�سيخ بكر اأبو زيد: )وكان اأول من قام بو�سع منت ملذهب اأحمد، �سلك فيه م�سلك الجتهاد يف ترجيح الروايات املنقولة   -24
عنه اأبو القا�سم اخلرقي( املدخل املف�سل 2/ 670، ثم قال: )قد جرى على طريقة اأ�سحاب الإمام ال�سافعي فحذا يف 

ترتيب خمت�سره حذو املزين يف ترتيب خمت�سره( 2/ 679.
املدخل املف�سل 2/ 680، 719ـ 740.  -25
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»الإقناع« عناية بالدليل والتعليل)26(.

لبن  »املقنع«  كتاب  من  احلجاوي  اخت�سره  ال�سابق،  للموؤلف  امل�ضتنقع،  5-زاد 
قدامة)27(.

6-منتهي الإرادات، لل�سيخ حممد بن اأحمد الفتوحي املعروف بابن النجار )972هـ( 
و�سرحه ابن النجار نف�سه، ثم �سرحه البهوتي كما �سبق.

املقد�سي  احلنبلي  يو�سف  بن  مرعي  لل�سيخ  املطالب،  لنيل  الطالب  7-دليل 
)1033هـ(، و�سرحه ابن �سويان يف »منار ال�سبيل« كما �سبق.

8-كايف املبتدي، لل�سيخ حممد بن بدر الدين بن بلبان اخلزرجي الدم�سقي )1083هـ(، 
و�سرحه البعلي يف »الرو�ص الندي« كما �سبق)28(.

النوع الثاين: ال�ضروح:

وفيها الدليل، والتعليل، وبيان الروايات والأقوال والأوجه يف املذهب، وقد ت�سري اأحيانًا 
للمذاهب الأخرى، و�سبق بيانها، ونكتفي بتعدادها.

1-املغني، لبن قدامة املقد�سي.

2-املمتع يف �ضرح املقنع، لزين الدين التنوخي )695هـ(.

3-�ضرح منتهى الإرادات، للعالمة من�سور بن يون�ص البهوتي، حمقق املذهب.

4-ك�ضاف القناع، للبهوتي، �سرح منت »الإقناع« للحجاوي.

5-الرو�س املربع، للبهوتي، �سرح فيه منت »زاد امل�ستنقع« للحجاوي.

بن  مرعي  لل�سيخ  الطالب«  »دليل  منت  فيه  �سرح  �سويان،  لبن  ال�ضبيل،  6-منار 
يو�سف.

7-الرو�س الندي، للبعلي، �سرح فيه منت »كايف املبتدي« لبن بلبان اخلزرجي.

املدخل املف�سل 2/ 765.  -26

املدخل املف�سل 2/ 771.  -27
املدخل املف�سل 798/2.  -28
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وي�ساف اإىل هذه ال�سروح، مما ي�سابهها يف ال�سرح والعر�ص والتدليل والتعليل، وذكر 
الروايات والأقوال والأوجه، ما يلي:

1-املحرر يف الفقه، لل�سيخ جمد الدين ابن تيمية.

2-الفروع، لبن مفلح املقد�سي.

3-الإن�ضاف، عالء الدين املرداوي.

النوع الثالث: احلوا�سي:

ال�سروح،  على  وت�سويبات  وت�سحيحات  وتقييدات  واإ�سافات  تعليقات  و�سع  وهي 
واحلوا�سي لي�ست قليلة يف امل�سادر الفقهية املعتمدة لدى احلنابلة، منها:

1-حا�سية التنقيح )للمرداوي( تاأليف اأحمد بن عبد العزيز النجار الفتوحي )949هـ( 
وحوا�سي التنقيح للحجاوي )968هـ( )29(.

2-حوا�سي على �سرح املقنع، لبن فريوز الإح�سائي )1205هـ( و�سليمان بن حممد بن 
عبد الوهاب )1233هـ( )30(.

3-حوا�سي على املحرر لبن قند�ص )861هـ( ومنر الدين الكناين )876هـ( )31(.

الت�سرتي )812هـ(،  الدين  الفروع، لبن ر�سالن )786هـ( وجلالل  4-احلوا�سي على 
واملحب الت�سرتي )844هـ( ولبن قند�ص )861هـ( )32(.

اأخته  ولبن  )1051هـ(  البهوتي  يو�سف  بن  من�سور  ال�سرح  ملوؤلف  الإقناع،  5-حوا�سي 
البهوتي اخللوتي )1295هـ( )33(.

6-حا�سيته العنقري على الرو�ص املربع وطبع يف ثالث جملدات، وحا�سيته ابن قا�سم 
على الرو�ص املربع، وطبع مرارًا يف �سبع جملدات، ثم حا�سية ال�سيخ حممد بن �سالح العثيمني 

املدخل املف�سل 732/2.  -29

املدخل املف�سل 732/2.  -30

املدخل املف�سل 743/2.  -31

املدخل املف�سل 760/2.  -32

املدخل املف�سل 768/2.  -33
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على الرو�ص املربع، وهي من لفظه يف درو�سه، �سجلها طالبه، ثم فرغوها كتابة، ثم طبعت، 
واإن  النجدي )1208هـ(،  اأبابطني  املربع، وحا�سية  الرو�ص  وحا�سية فريوز )1205هـ( على 
حا�سية ال�سيخ العنقري )1373هـ( هي جمع ال�سيخ حممد بن عبد املح�سن اخليال )1410هـ( 
اإليه وطبعها، وحا�سية  وكان يعر�سها على �سيخه الكفيف العنقري، فيقره عليها، ثم ن�سبها 

ابن بدران )1346هـ( وحا�سية ابن �سويان )1353هـ( وغريها)34(.

7-احلوا�سي على �سرح منتهى الإرادات، لبن فريوز الإح�سائي)1205هـ(، وللفداغي 
)1237هـ(  النجدي  غنام  ابن  وحا�سية  )1282هـ(  اأبابطني  وحا�سية  13هـ(  )ق  النجدي 
يكملها،  ومل  )1346هـ(  الدم�سقي  بدران  ابن  وحا�سية  )1295هـ(  حميد  ابن  وحا�سية 

وغريها)35(.

نيل  على  وحا�سية  )1200هـ(  الدوماين  م�سطفى  لل�سيخ  املاآرب  نيل  على  8-حا�سية 
لل�سيخ عبد  الطالب«  دليل  �سرح  املاآرب  نيل  اإىل فهم وحتقيق  املطالب  »تي�سري  با�سم  املاآرب 

الغني بن يا�سني اللندي النابل�سي )1319هـ( )36(.

ثانيًا:ميزات امل�ضادر الفقهية املعتمدة لدى احلنابلة:

1-ميزة املتون: اإن ميزة املتون تنح�سر يف الخت�سار، والقت�سار على القول الراجح 
يف املذهب، لي�سهل جمع الفقه كاماًل يف كتاب �سغري، اأو متو�سط، ولت�سهل درا�سته وتدري�سه 
ـ  نادرًا  ـ  ترد  قد  ولكن  الأخرى،  الفقهية  املذاهب  اإىل  الإ�سارة مطلقًا  تتجنب  وحفظه، وهي 

اإ�سارات للرواية الثانية لالإمام، اأو القول الثاين يف املذهب، اأو الوجه الآخر لالأ�سحاب.

الطريق  ومهدت  املذهب،  وحفظت  اأهدافها،  حققت  للمتون  امليزة  هذه  اأن  ول�سك 
لدرا�سته وتعلمه، و�سهلت على املبتدئني حفظ الأحكام.

2-التدليل والتعليل:

القراآن  من  الأدلة  بيان  اأي  بالتدليل،  احلنابلة  لدى  املعتمدة  الفقهية  ال�سروح  امتازت 
التي  الأ�سولية  امل�سادر  �سائر  من  التعليل  ذلك  اإىل  واأ�سافت  الراجح،  للقول  وال�سنة 

املدخل املف�سل 772/2.  -34
املدخل املف�سل 2/ 780 ـ 784.  -35

املدخل املف�سل 792/2.  -36
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وال�ست�سحاب  والعرف  ال�سحابة  واأقوال  وال�ستح�سان  والقيا�ص  كالإجماع  املذهب  يقررها 
والذرائع)37(.

ما  وبيان  ال�ستدلل،  وكيفية  الدللة،  وجه  بعر�ص  وال�سنة  بالقراآن  ال�ستدلل  ويقرتن 
ي�ستبه من الآيات الأخرى، والأحاديث ال�سريفة، مع عزوها لكتب ال�سنة، والإ�سارة اإىل درجتها 

يف ال�سحة والت�سعيف، واختيلر رواية احلديث املتفق مع املذهب.

وتظهر هذه امليزة يف التدليل والتعليل يف ال�سروح التي عر�سناها �سابقًا، ك�سرح منتهى 
الإدارات، وك�ساف القناع، واملحرر يف الفقه، والرو�ص املربع، ومنار ال�سبيل والرو�ص الندي.

بينما خال كتاب “الفروع” نهائيًا من الأدلة والتعليل، وكذلك “الإن�ساف” اإل نادرًا.

3-الرتجيح وعر�س الروايات والأوجه:

تقت�سر كتب املتون على القول الراجح يف املذهب، وتخلو من عر�ص الروايات والرتجيح 
بينها، بينما ورد عك�ص ذلك متامًا يف كتابي “الفروع” و “الإن�ساف”.

ففي “الفروع” قام ابن مفلح رحمه اهلل تعاىل بجمع الروايات التي وردت عن الإمام 
اأحمد رحمه اهلل تعاىل، وهي كثرية يف معظم امل�سائل، وقد يكون له يف امل�ساألة الواحدة عدة 
روايات، كما جمع اأقوال الإمام اأحمد يف امل�ساألة، وبني الأوجه واأقوال الأ�سحاب يف املذهب، 

وقدم الراجح منها، فاإن اختلف الرتجيح بني علماء املذهب اأطلق اخلالف.

كما قام املرداوي رحمه اهلل تعاىل مبثل ذلك تقريبًا يف “الإن�ساف” فجمع كل ما قيل 
يف املذهب من روايات واأقوال ووجوه، ثم بني ال�ضحيح من املذهب، ونقل يف كل م�ساألة ما 
ورد عنها يف الكتب وكالم الأ�سحاب املتقدمني واملتاأخرين من احلنابلة، فجمع واأح�سى كل 

ما قيل يف امل�ساألة تقريبًا.

4-املقارنة:

والأقوال  الروايات  بني  واملقابلة  املذهب،  داخل  ال�سروح  معظم  يف  املقارنة  اقت�سرت 
والأوجه يف املذهب غالبًا.

انظر اأ�سول ال�ستنباط يف الفقه احلنبلي يف كتاب: ابن حنبل �ص 162 ومابعدها، 279، املدخل اإىل مذهب الإمام اأحمد،   -37
ابن بدران �ص 125.

35

األستاذ الدكتور محمد الزحييلالمصادر الفقهية المعتمدة لدى الحنابلة

34



34

امل�صادر الفقهية املعتمدة لدى احلنابلة

جمعية احلقوقيني 34

واأ�سارت بع�ص ال�سروح اإىل اأقوال املذاهب الأخرى باخت�سار واإيجاز، كما فعل ابن مفلح 
الثالثة  املذاهب  مع  واخلالف  الوفاق  ذكر  اإىل  فيه  فاأ�سار  “الفروع”  يف  تعاىل  اهلل  رحمه 

الأخرى، ورمز لكل منها بحرف م�ستقل لالخت�سار.

ولكن جاء كتاب “املغني” لبن قدامة رحمه اهلل تعاىل يف قمة كتب املقارنة بني املذاهب 
الفقهية امل�سهورة، مع بيان اأقوال فقهاء ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم، واآراء التابعني واأ�سحاب 

املذاهب املندثرة التي مل تدون مذاهبهم الفقهية.

وكان منهجه اأن يبني حكم امل�ساألة يف املذهب احلنبلي، ثم يعقبه مبا�سرة مبا وافق عليه 
القول  يعر�ص  ثم  ال�ساذة،  الآراء  بعدهم، حتى  ومن  ال�سحابة  واأقوال  الأخرى  املذاهب  من 
املخالف، وقد يبداأ فيه برواية الإمام اأحمد، ثم مبن وافقه على ذلك مع اأدلتهم، وتعليلهم، ثم 
ينتقل للتدليل والتعليل للقول الأول )الراجح يف املذهب، ومن يوؤيده( وي�سرح بقوله: “ولنا” 
اأو “ودليلنا” ويناق�ص بقية الآراء املخالفة، ويوجه اأدلتهم، ليطمئن القارئ اإىل �سحة قوله 
فقه  وي�سمى  الأول،  الطراز  من  مقارن  فقه  كتاب  فهو  اأدلته،  اإىل  والطمئنان  الرتجيح،  يف 

اخلالف.

وياأتي يف هذا املجال كتاب “الإف�ساح عن معاين ال�سحاح” لأبي املظفر الوزير عون 
احلنبلي،  املذهب  على  الفقه  يف  فهو  )560هـ(  احلنبلي  هبرية  بن  حممد  بن  يحيى  الدين 
ويف الفقه املقارن بني املذاهب الأربعة، بل هو اأرقى واأدق واأ�سح كتاب يف املقارنة، ونقل اآراء 

املذاهب، ويفوق يف ذلك على “املغني” نف�سه)38(.

ونخ�ص بالذكر الق�سم الفقهي من الكتاب، وفيه جميع اأبواب الفقه املعروفة، مع الأقوال 
املتفق عليها واملختلف فيها، واأفرده ابن هبرية عند �سرح حديث »من يرد اهلل به خريًا يفقهه 
يف الدين«)39( واأذن بن�سخه م�ستقاًل، وطبع هذا الق�سم من »الإف�ساح« مرتني يف حلب، الطبعة 
الثانية �سنة 1366 هـ / 1947م، يف جزاأين متو�سطني، ثم ن�سرته املوؤ�س�سة ال�سعيدية بالريا�ص 

�سنة 1398هـ يف جزاأين كبريين، ثم طبع حمققًا يف قطر مع التحقيق.

والكتابان يفوقان من حيث الدقة والنقل يف اأقوال املذاهب املعتمدة كتاب “بداية املجتهد ونهاية املقت�سد” لأبي الوليد   -38
حممد بن اأحمد، املعروف بابن ر�سد احلفيد الفيل�سوف )595هـ( وهو كتاب يف الفقه املقارن، وله اأهميته، وفيه علم غزير 

وفوائد مهمة، لكن ي�سوبه النقد يف نقل اآراء املذاهب، انظر: مرجع العلوم الإ�سالمية �ص 748.
هذا احلديث رواه البخاري 1/ 39 رقم 71، وم�سلم 7/ 128 رقم 1037، واأحمد 1/ 306، عن معاوية ر�سي اهلل عنه، وكذا   -39

اأحمد 3/ 94، واأخرجه اأبو نعيم يف احللية عن ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه، الفتح الكبري 3/ 362.
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والكتاب يف اأ�سله يف احلديث ال�سريف، ل�سرح �سحيحي البخاري وم�سلم، ولذلك �سماه 
“الإف�ساح عن معاين ال�سحاح” ويقع يف عدة جملدات، واأخريًا حققه ون�سره الأ�ستاذ الدكتور 

امل�ست�سار فوؤاد عبد املنعم مب�سر يف ع�سرة اأجزاء)40(.

5-الن�ضر والطباعة:

امتازت امل�سادر الفقهية املعتمدة لدى احلنابلة بالرعاية والعناية يف القرن الرابع ع�سر 
الهجري/ الع�سرين ميالدي، وذلك بقيام بع�ص املوؤ�س�سات ودور الن�سر بتحقيقها، وطبعها، 
ون�سرها على نطاق وا�سع، مثل املطبعة املنريية بالقاهرة، واملكتب الإ�سالمي بدم�سق، ومطبعة 
اأن�سار ال�سنة املحمدية بالقاهرة، ودور الن�سر يف ال�سعودية، كما تبنت بع�ص الدول العربية 
وال�سعودية،  قطر،  يف  احلنابلة  لدى  املعتمدة  الفقهية  امل�سادر  اأهم  ون�سر  وطباعة  حتقيق 

والكويت.

لدى  املعتمدة  الفقهية  امل�ضادر  مع  التعامل  يف  املثلى  الطريقة  ثالثًا: 
احلنابلة:

1-يجب حتقيق هذه الكتب، وخدمتها علميًا.

2-يجب طباعتها ون�ضرها واإخراجها اإىل احلياة باأ�سلوب ق�سيب.

3-العتماد على امل�ضادر املعتمدة لدى احلنابلة ح�سرًا.

4-درا�ضة هذه املتون وامل�ضادر، وتدري�سها، ح�سب امل�ستويات.

5-تعميم ن�ضرها على طللبة العلم، واملعاهد، والكليات، واجلامعات، وامل�ساجد، وعلى 
عامة النا�ص، لتتوفر يف البيوت ويف كل مكان.

6-عقد حلقات علمية ودرا�سية لأحد كتب املذهب ب�سكل منتظم.

7-وجوب معرفة القول الراجح واملعتمد يف املذهب مع اأدلته، لت�سح ن�سبته اإليه.

8-يف املراحل الالحقة ميكن الطالع على الروايات الأخرى، والأقوال ال�سعيفة، 
اأو ال�ساذة، والأوجه والآراء املخالفة، لإمكان ال�ستفادة منها من قبل الباحثني واملجتهدين، 

ك�سف الظنون 1/ 127، وفيات الأعيان 5/ 274، ذيل طبقات احلنابلة 1/ 251، الأعالم 9/ 222.  -40
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والدرا�سات املقارنة، والق�سايا املعا�سرة.

9-جتنب التع�ضب املذهبي، باحرتام بقية املذاهب والآراء، وتقدير اجلهود املبذولة 
يف الرتاث الإ�سالمي، وال�سلف ال�سالح، وعلماء الأمة.

10-بيان خ�سائ�ص وميزات الفقه احلنبلي، و�سعته، وخا�سة يف املعامالت، ومقارنته 
بالأنظمة والقوانني، وتقدمي الآراء ال�سديدة فيه حلل م�سكالت الأمة، والنا�ص جميعًا، وخا�سة 

يف امل�ستجدات والق�سايا املعا�سرة)41(.

كل ذلك يتوقف على اإخال�ص النية، والعزم الكامل على تطبيق ال�سريعة الغراء يف جميع 
العربية والإ�سالمية، والعودة ال�سادقة لدين اهلل تعاىل، وتطبيق �سريعته، واللتزام  البالد 

بالكتاب وال�سنة.

انظر اأمثلة لذلك، كحرية التعاقد، وال�سروط املقرتنة بالعقد، يف كتاب: ابن حنبل �ص 258.  -41
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اخلامتة

وتت�سمن نتائج البحث وخال�سته، ثم املقرتحات والتو�سيات فيه.

اأوًل: نتائج البحث وخال�ضته:

الفقهية  املذاهب  وتقدير  وال�سابقني،  والعلماء  الأئمة  بف�ضل  العرتاف  يجب   -1
املوجودة.

اتفق اجلميع على ف�ضل الإمام اأحمد بن حممد بن حنبل مع زهده وورعه و�سموده   -2
يف وجه املعتزلة، واأنه اإمام اأهل ال�سنة يف ع�سره.

تعددت الروايات والأقوال عن الإمام اأحمد رحمه اهلل تعاىل، وقام اأ�سحابه بنقلها   -3
وتدوينها والتخريج عليها، والقيا�ص والزيادة والإ�سافة حتى الع�سر احلا�سر، ولذلك 

كرثت كتب املذهب احلنبلي.

املق�سود من امل�ضادر املعتمدة هو ما ا�ستقر عليه املذهب للفتيا والق�ساء، مع احلفاظ   -4
على الأقوال الأخرى لال�ستفادة منها عند احلاجة.

اأهم الكتب املعتمدة عند احلنابلة �سرح منتهى الإرادات، وك�ساف القناع، واملغني،   -5
مع كتب اأخرى كاملقنع، واملحرر، والفروع، والإن�ساف، والرو�ص املربع، ومنار ال�سبيل، 

والرو�ص الندي.

واحلوا�سي،  وال�سروح  املتون  اإىل  احلنابلة  لدى  املعتمدة  الفقهية  امل�ضادر  تتنوع   -6
وهي كثرية.

درا�ستها  وي�سهل  املعتمد،  الراجح  القول  على  والقت�سار  بالخت�سار،  املتون  متتاز   -7
وتدري�سها. 

متتاز ال�سروح بالتدليل لالآراء، والتعليل، والرتجيح، وعر�ص الروايات والأوجه، وقد   -8
يقارن  منها  والقليل  الأخرى،  للمذاهب  ت�سري  وقد  احلنبلي،  املذهب  على  تقت�سر 

تف�سيال مع املذاهب، ويف قمتها املغني لبن قدامة، والإف�ساح لبن هبرية.

اإن الطريقة املثلى يف التعامل مع امل�سادر الفقهية املعتمدة لدى احلنابلة تتوقف على   -9
خدمتها، وحتقيقها، وطباعتها، ون�سرها، ثم على درا�ستها وتدري�سها، ثم يف تطبيقها 
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العلماء،  البحث، و�سيم  اأدب  والتزام  التع�سب املذهبي،  عمليًا يف احلياة، مع جتنب 
وعمق الباحثني.

ثانيًا: اقرتاحات وتو�ضيات

اإن معظم احلنابلة من فل�سطني املحتلة، ومن القد�ص، ومردا، وجماعيل، وع�سقالن،   -1
حي  هو  بدم�سق  حيًا  و�سكنوا  بال�ساحلني،  وعرفوا  دم�سق،  اإىل  بع�سهم  هاجر  ثم 

ال�ساحلية ن�سبة لهم.

وهذا يذكرنا بواجبنا نحو فل�سطني والقد�ص، لتبقى يف قلوبنا، ون�سحي بالغايل والنفي�ص 
لتحريرها مع امل�سجد الأق�سى، واإعادتها لأهلها من املحتلني ال�سهاينة، لنجدد ذكرى �سالح 

الدين الأيوبي رحمه اهلل تعاىل يف حتريرها �سابقًا من ال�سليبني املحتلني.

واإن فل�سطني والقد�ص والأق�سى يف وجدان كل م�سلم وعربي، ويف عقيدته وفكره، ويف 
اآماله واأحالمه وطموحه، حتى يعرف اجلميع ذلك.

اإن �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل تعاىل كان جمتهدًا، وجمددًا، وكان حنبليًا،   -2
لكن مل يلتزم به كاماًل، وقدم الجتهادات فيه، والرتجيحات التي اعتمدها كثريون، 
كابن القيم رحمه اهلل تعاىل )751هـ(، وتبعه فيها بع�ص علماء احلنابلة املعا�سرين، 
وغريهم، مع تقدمي اآراء وترجيحات يف املذهب، كال�سيخ ابن باز، وال�سيخ ابن عثيمني، 

وال�سيخ بكر اأبو زيد رحمهم اهلل تعاىل.

وو�سع  املذهب،  موؤ�ض�س  هو  تعاىل  بن حنبل رحمه اهلل  اأحمد بن حممد  الإمام  اإن   -3
�سامخ  بناء  هو  فقهي(  املذهب احلنبلي )وكل مذهب  واإن  الأ�سا�ص فقط،  فيه حجر 
�سارك فيه الآلف املوؤلفة، يف التنقيح والتحرير، والتدليل والتعليل، والتفريع والتو�سع، 

والإ�سافة للم�ستجدات يف كل ع�سر، وللوقائع التي تواجه امل�سلمني)42(.

احلياء  مع  بالف�سل،  والعرتاف  والتقدير،  والحرتام  وال�سكر،  الثناء  يوجب  وهذا 
والتوا�سع، والفتخار والعزة، بهذه املذاهب الفقهية عامة، واملذهب احلنبلي خا�سة، لن�ستقي 
من معينها، ونر�سف من مائها، ثم نختار، ون�سيف ما يحتاجه الواقع، وما ي�ستجد من امل�سائل 
يف هذا الع�سر، وهو كثري كثري، مما نعجز عنه حتى الآن، وهو يك�سف العبث يف الهدم، واإعادة 

انظر: عمل رجال املذهب احلنبلي فيه، يف كتاب: ابن حنبل �ص 290.  -42
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البناء للم�سائل الفقهية التي ن�سجت وانتهت، وخا�سة ما ورد يف الن�سو�ص ال�سرعية، وقام 
العلماء يف ال�سابق بالتف�سري وال�ستنباط والجتهاد فيها من جميع اجلوانب ملا ل مزيد عليه 

اإل العبث و�سياع الوقت، واإل ما نحتاجه يف التاأ�سيل فيها للوقائع والق�سايا وامل�ستجدات.

اإن اأقوال املذهب احلنبلي )و�سائراملذاهب( لي�ست مقد�سة، ول يجب �سرعًا اللتزام   -4
بها، فال تقدير ول التزام اإل للقراآن وال�سنة، ولكن هذه املذاهب هي التف�ضري املثايل 
وامل�سلحون  واملجتهدون  العلماء  منها  يختار  كال�سيدليات  لتكون  وال�سنة،  للقراآن 
مع  ومكان،  زمان  كل  يف  والنا�ص  الأمة  م�سالح  مع  ويتفق  ينا�سبهم،  ما  وامل�سرعون 
ال�سرعية  الأحكام  ملعرفة  وم�ساعدة  ومعينة  كا�سفة  اأنوارًا  واتخاذها  بها،  ال�ستنارة 

للق�سايا اجلديدة، وامل�ستجدات الفقهية، وما ياأتي به العلم والتقدم والتطور.

على  العتماد  هو  الفقهية،  واملذاهب  والفقه،  ال�سريعة،  لدرا�سة  العملي  املنهج  اإن   -5
اأحد املتون يف مذهب معني، ثم النتقال اإىل ال�سروح، ثم املقارنة مع بقية املذاهب، 
وعدم اخللط بني املذاهب، وعدم البدء بالفقه املقارن، لأنه ي�سيع النا�سئة، والعوام، 
والطلبة، وخا�سة يف ممار�سة العبادات وتطبيقها، ثم يف معرفة الراجح وت�ستت العقل 
فيها، وبعد الن�سج والتح�سيل املبدئي، تبداأ املقارنة للرتجيح بني املذاهب، ولالختيار، 

والبحث العلمي.

امل�ساألة  اأخرى يف  اآراء  لوجود  الإ�سارة  مع  به،  املفتى  املذهب  بيان  يجب  الفتوى  عند   -6
بها واللتزام فيها، وكل ذلك مع جتنب  الأخذ  اأو  بها،  التعمق  اأو  ملن يريد معرفتها، 

التع�سب، اأو القدح باملذاهب الأخرى، اأو بالآراء املخالفة.

و�سلى اهلل على �سيدنا حممد، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، واحلمد هلل رب العاملني.
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اأهم امل�ضادر واملراجع

الأعالم، خري الدين الزركلي، ط 3، بريوت، 1389هـ/1969م.  -1

البداية والنهاية، اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الدم�سقي )774هـ(، ت�سوير عن   -2
مطبعة ال�سعادة مب�سرـ 1351هـ/1932م.

تاريخ بغداد، اأحمد بن علي، اخلطيب البغدادي )463هـ( ت�سوير عن طبعة اخلاجني،   -3
القاهرة، 1349هـ/ 1931م.

العربي  الرتاث  اإحياء  ت�سوير  )748هـ(  الذهبي  اأحمد  بن  حممد  احلفاظ،  تذكرة   -4
بالقاهرة، د.ت، عن طبعة الهند.

اأبو نعيم الأ�سبهاين )430هـ( ت�سوير عن مكتبة  حلية الأولياء، اأحمد بن عبد اهلل،   -5
ال�سعادة مب�سر، 1350هـ/ 1932م.

ابن حنبل، ال�سيخ حممد اأبو زهرة )1974م(، دار الفكر العربي، القاهرة ـ 1418هـ/   -6
1997م.

الدرر الكامنة، اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين )852هـ( مطبعة املدين، القاهرة ـ   -7
1378هـ/ 1967.

ذيل طبقات احلنابلة، عبد الرحمن اأحمد، ابن رجب احلنبلي )795هـ( مطبعة اأن�سار   -8
ال�سنة املحمدية، القاهرة ـ 1372هـ/ 1952م.

مكتبة  )728هـ(  تيمية  ابن  احلليم،  عبد  بن  اأحمد  الأعالم،  الأئمة  عن  املالم  رفع   -9
القاهرة، م�سر ـ د.ت.

احللبي،  البابي  عي�سى  مط  )273هـ(  القزويني  يزيد  بن  حممد  ماجه،  ابن  10-�سنن 
القاهرة ـ 1372هـ/ 1952م.

�سذرات الذهب، عبد احلي بن العماد احلنبلي )1089هـ( مكتبة القد�سي، القاهرةـ   -11
1350هـ.

12-ال�سوء الالمع لأهل القرن التا�سع، حممد بن عبد الرحمن ال�سخاوي )902هـ( مكتبة 

اأ. د. حممد الزحيلي
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القد�سي، القاهرة ـ 1353هـ/1935م.

13-طبقات احلنابلة، حممد بن اأبي يعلى الفراء )526هـ( مط اأن�سار ال�سنة املحمدية، 
القاهرة ـ 1371هـ/ 1952.

الرائد  دار  )476هـ(،  ال�سريازي  اإ�سحاق  اأبو  علي،  بن  اإبراهيم  الفقهاء،  14-طبقات 
العربي، بريوت ـ 1970م.

الطبعة  ت�سوير  املراغي،  م�سطفى  اهلل  عبد  الأ�سوليني،  طبقات  يف  املبني  15-الفتح 
الثانية، بريوت ـ 1394هـ/ 1974م.

16-فوات الوفيات، حممد بن �ساكر بن اأحمد الكتبي )764هـ( مط ال�سعادة، القاهرة ـ 
1951م.

خليفة )1067هـ( طبع  كاتب جلبي حاجي  اهلل،  عبد  بن  الظنون، م�سطفى  17-ك�سف 
ا�ستنبول ـ 1351هـ.

18-ملحات يف املكتبة والبحث وامل�سادر، الدكتور حممد عجاج اخلطيب، موؤ�س�سة الر�سالة، 
دم�سق، ط 5 ـ 1400هـ /1980م.

الدم�سقي  بدران  ابن  اأحمد،  بن  القادر  عبد  اأحمد،  الإمام  مذهب  اإىل  19-املدخل 
)1346هـ( اإدارة الطباعة املنريية ـ القاهرة ـ د.ت.

اأبو زيد )حمرم  اأحمد بن حنبل، بكر بن عبد اهلل  الإمام  اإىل فقه  20-املدخل املف�سل 
1429هـ( دار العا�سمة، الريا�ص ـ 1417هـ/1997م.

ـ   1 ط  ـ  دم�سق  املعرفة،  دار  الزحيلي،  حممد  الدكتور  الإ�سالمية،  العلوم  21-مرجع 
1410هـ/1990م.

النه�سة  مكتبة  )861هـ(  خلكان  بن  بكر  اأبي  بن  حممد  بن  اأحمد  الأعيان،  22-وفيات 
امل�سرية، القاهرة، 1367هـ/ 1949م.
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�ضمانات النظام العقابي
درا�ضة مقارنة يف

)النظام اجلنائي الإ�ضالمي والقوانني الو�ضعية(

د. عبدالرازق املوايف عبداللطيف
اأ�شتاذ القانون اجلزائي امل�شارك 

كلية احلقوق - جامعة املنوفية  ) م�شر ( 
معهد دبي الق�شائي  ) دبي - الإمارات (

كلية القانون – جامعة ال�شارقة ) �شابقًا ( 
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مقدمة 

مو�ضوع البحث واأهميته: 

يتعلق مو�شوع البحث بال�شمانات التي ت�شحب نظام العقوبات يف القوانني الو�شعية ، 
والت�شريع اجلنائي الإ�شالمي ؛ حيث اإن تقرير هذه ال�شمانات �شروري يف كل ت�شريع يحر�ص 
ط  واإذا مل تحُ  ، اأهم حقوق الأفراد  ؛ فالعقوبة مت�ص  الأ�شا�شية لأفراد املجتمع  على احلقوق 
وحريات  حقوق  واأهدرت  العامة  ال�شلطة  يد  يف  ا�شتبداد  اأداة  اأ�شبحت   ، متعددة  ب�شمانات 

الأفراد .

منهج البحث : 

نتبع يف هذا البحث املنهج املقارن ؛ حيث نقارن بني القوانني الو�شعية والت�شريع اجلنائي 
الإ�شالمي لنو�شح مدى معرفة وتطبيق النظام اجلنائي الإ�شالمي لهذه ال�شمانات. 

خطة البحث : 

اإىل  ونق�شمه   ، العقوبات  اأق�شام  نبني  الأول  البحث من خالل مبحثني، يف  نتناول هذا 
مطلبني : املطلب الأول بعنوان اأق�شام العقوبات يف الت�شريعات اجلنائية الو�شعية ، ويف الثاين 
التي  ال�شمانات  نبحث  الثاين  املبحث  ويف  الإ�شالمي.   اجلنائي  الفقه  يف  العقوبات  اأق�شام 
تيط بنظام العقوبات ، ونق�شمه هو الآخر اإىل مطلبني : يف الأول نبني ال�شمانات التي تيط 
بنظام العقوبات يف الت�شريعات اجلنائية الو�شعية ، ويف الثاين نبحث ال�شمانات التي تيط 

بنظام العقوبات يف الت�شريع اجلنائي الإ�شالمي.
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املبحث األول 
اأق�ضام العقوبات 

، تقت�شي  الو�شعية احلديثة  الت�شريعات اجلنائية  العقابي يف  النظام  درا�شة �شمانات 
منا اأن ن�شتعر�ص اأنواع العقوبات ، وبالتايل نتناول يف مطلب اأول التق�شيمات املختلفة للعقوبات 
النظام  يف  للعقوبات  املختلفة  التق�شيمات  نبحث  ثان  مطلب  ويف   ، الو�شعية  الت�شريعات  يف 

اجلنائي الإ�شالمي ، وذلك على النحو التايل .

املطلب الأول

اأق�ضام العقوبات يف الت�ضريعات اجلنائية الو�ضعية 

تنق�شم العقوبات اإىل عدة اأق�شام تبعًا للمعيار الذي يتخذ اأ�شا�شًا للتق�شيم، واأهم هذه 
املعاير نوع اجلرمية، واحلق الذي مت�شه العقوبة، ومدى ا�شتقاللها عن بع�شها . ونتناول هذه 

التق�شيمات ب�شئ من الإيجاز على النحو التايل .

أواًل - تقسيم العقوبات من حيث نوع الجريمة : 
املخ�ش�شة  العقوبات  فهناك  اجلرمية  وخطورة  ج�شامة  بح�شب  هنا  العقوبات  تق�شم 
للجنايات وهي اأخطر اجلرائم ولذلك حدد لها امل�شرع اأخطر العقوبات ، والعقوبات املخ�ش�شة 
للجنح وهذه الأخرية اأقل ج�شامة وخطورة من اجلنايات ولذلك حدد لها امل�شرع عقوبة اأقل 
ولذلك حدد  وج�شامة  اأقل اجلرائم خطورة  وهي  للمخالفات  املخ�ش�شة  والعقوبات   ، �شدة 
امل�شرع لها عقوبة اأقل �شدة من عقوبة اجلنح . والعربة يف �شدة العقوبة هي بالعقوبات الأ�شلية 

دون التبعية ))(.

ثانياً - تقسيم العقوبات من حيث أصالتها أو تبعيتها : 
اأ�شلية ميكن  اإىل عقوبات  توقيعها مبفردها  اإمكانية  العقوبات من حيث مدى  تنق�شم 
توقيعها منفردة غري مرتهنة بتوقيع عقوبة اأخرى معها ، وعقوبات غري اأ�شلية ل يجوز توقيعها 

مبفردها بل يلزم توقيعها بالتبعية لعقوبة اأ�شلية اأو مكملة لها ))(.

انظر د. حممود جنيب ح�شني ، �شرح قانون العقوبات ، الق�شم العام الطبعة ال�شاد�شة 989) دار النه�شة العربية �ص 705 .   - (
انظر د. عبدالرءوف مهدي ، �شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ، نا�ص للطباعة 004) �ص 000) وما بعدها ؛ وتف�شياًل   - (
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اأو تبعية . والعقوبة التكميلية هي  اأن تكون عقوبة تكميلية  اإما  والعقوبات غري الأ�شلية 
اأي ل �شلطة  اأ�شلية وهي قد تكون وجوبية  اإ�شافة اإىل عقوبة  اأو  العقوبة التي توقع ا�شتكماًل 
تكون  وقد  للقانون  خمالفًا  حكمه  كان  بها  يحكم  مل  واإذا  توقيعها  ب�شاأن  للقا�شي  تقديرية 
فاإذا مل يحكم بها فال يعد حكمه خمالفًا   ، ب�شاأنها  ب�شلطة تقديرية  القا�شي  يتمتع  جوازية 
للقانون))(. والعقوبة الأ�شلية هي اجلزاء الرئي�شي للجرمية ويجب اأن يحدد القا�شي يف حكمه 

نوعها ومقدارها .

ثالثاً - تقسيم العقوبات بحسب الحق الذي تصيبه : 
ج�شده.  يف  اأو  احلياة  يف  الإن�شان  حق  ت�شيب  وهي  اجل�شدية،  اأو  البدنية  العقوبات 
ال�شالبة  والعقوبات   ، عليه يف حريته  املحكوم  ت�شيب  التي  وهي  للحرية  ال�شالبة  والعقوبات 
للحقوق وهي ت�شيب الفرد ال�شيا�شية اأو املدنية ، والعقوبات املالية وهي ت�شيب املحكوم عليه 
يف حقوقه املالية وثروته كالغرامة وامل�شادرة والعقوبات املا�شة بال�شرف والعتبار وهي التي 
ن�شر احلكم ال�شادر  ، فت�شيبه يف �شرفه واعتباره مثل عقوبة  ال�شخ�ص  تنق�ص من اعتبار 

بالإدانة يف ال�شحف اأو تعليقه على اجلدران )4(. 

املطلب الثاين 

تق�ضيم العقوبات يف النظام اجلنائي الإ�ضالمي

اأو  اأ�شالتها  من حيث  عدة تق�شيمات :  الإ�شالمي  العقابي  النظام  العقوبات يف  تق�شم 
تبعيتها ، ومن حيث حملها ، ومن حيث نوع اجلرمية ، ونف�شل ذلك على النحو الآتي : 

أواًل -  تقسيم العقوبات من حيث أصالتها أو تبعيتها :   
تق�شم العقوبات من هذه الزاوية اإىل عقوبات اأ�شلية، وتبعية، وتكميلية، وبدليه :

والعقوبات الأ�شلية هي العقوبات املقررة اأ�شاًل للجرمية كالقطع بالن�شبة جلرمية ال�شرقة. 

انظر د. غنام حممد غنام ، �شرح قانون العقوبات التادي لدولة الإمارات العربية املتحدة ، مطبوعات جامعة الإمارات 
العربية املتحدة )00) �ص 9)) وما بعدها .

انظر تف�شياًل يف خ�شائ�ص العقوبات التكميلية والتبعية د. غنام حممد غنام ، املرجع ال�شابق، �ص ))) وما بعدها.    -  (
انظر يف التف�شيالت د. حممود جنيب ح�شني ، املرجع ال�شابق �ص 706 ؛ ود. عبدالرءوف مهدي ، املرجع ال�شابق �ص 004)     - 4

وما بعدها . 
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والعقوبات التبعية اأو التكميلية توقع على اجلاين يف حالة احلكم عليه بعقوبة اأ�شلية ، 
ولكن يلزم اأن ينطق القا�شي بالعقوبة التكميلية لكي تطبق على اجلاين، اأما العقوبة التبعية 
فال يلزم اأن ينطق بها ؛ حيث تطبق ب�شكل تبعي ومالزم للعقوبة الأ�شلية، ومن اأمثلتها: اأن من 

يحكم عليه بحد القذف ل يكون اأهاًل لأداء ال�شهادة )5( .

تعذر  حالة  يف  اأ�شد  اأخرى  عقوبة  من  بدًل  تطبق  اأ�شلية  عقوبة  هي  البدلية  والعقوبة   
تطبيقها . فالتعزير عقوبة اأ�شلية يف جرائم التعازير ، ويحكم به بدياًل عن الق�شا�ص اأو احلد 

يف حالة وجود �شبب �شرعي مينع من تطبيقه.

ثانياً - تقسيم العقوبات من حيث المحل : 
تق�شم العقوبات من هذه الناحية اإىل عقوبات بدنية ، وعقوبات نف�شيه ، وعقوبات مالية، 
�شالمة  اأو يف  كالقتل،  حياته  عليه يف  املحكوم  ت�شيب  التي  العقوبات  البدنية هي  العقوبات 
املحكوم  ال�شخ�ص  ت�شيب  التي  العقوبات  هي  النف�شية  والعقوبات  واجللد.  كالقطع  ج�شده 
عليه يف نف�شيته ومعنوياته كالتهديد والت�شهري والتوبيخ . والعقوبات املالية هي العقوبات التي 

ت�شيب الذمة املالية لل�شخ�ص املحكوم عليه كالدية )6(.

ثالثاً -  تقسيم العقوبات من حيث نوع الجريمة : 
تنق�شم العقوبات من هذه الناحية اإىل عقوبات احلدود والق�شا�ص والدية والتعزير)7(:  

احلدود: تطبق عقوبات احلدود بالن�شبة للجرائم اخلطرية التي تهدد كيان املجتمع 
الإ�شالمي، اأو تعتدي على احلقوق واحلريات الأ�شا�شية لالأفراد ، وقد قرر ال�شرع هذه العقوبات 
على وجه حمدد ل يعطي لويل الأمر اأو للقا�شي اأي �شلطة تقديرية ب�شاأنها . وتحُعرف جرائم 
تعاىل«)8(،  هلل  حقا  جتب  مقدرة  بعقوبة  عنها  اهلل  زجر  �شرعية  »حمظورات  باأنها  احلدود 
، وعلى عقوباتها فيقال جرائم  الإ�شالمي على جرائم احلدود  الفقه  وتطلق كلمة احلد يف 

اأنظر عبدالقادر عودة: الت�شريع اجلنائي الإ�شالمي مقارنا بالقانون الو�شعي ، الطبعة الثالثة 977) اجلزء الأول ، �ص))6.   - 5
انظر يف اأق�شام العقوبة ، الإمام حممد اأبو زهرة ، اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�شالمي ، العقوبة ، دار الفكر العربي ، بدون    - 6

تاريخ ن�شر �ص 44 وما بعدها .
انظر يف اأق�شام العقوبة ، الإمام حممد اأبو زهرة ، املو�شع ال�شابق  .     - 7

انظر اأبو بكر الكا�شاين : بدائع ال�شنائع اجلزء ال�شابع، مطبعة الإمام مب�شر ، �ص)).  - 8
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احلدود اأو عقوبات احلدود)9(.

التي  للجرمية  م�شاو  نحو  على  باجلاين  العقاب  توقيع  يعني  الق�شا�ص  الق�ضا�ص: 
للقتل  مقررة  عقوبة  وهي   . يحُجرح)))(  جرح  ارتكب  واإن  يحُقتل  قتل  ارتكب  فاإن   ،)(0( اقرتفها 
العمدي ، واجلروح والإ�شابات العمدية ؛ اأي اأن الق�شا�ص قد يكون يف النف�ص ، القتل العمدي، 

اأو فيما دون النف�ص ، اجلروح والإ�شابات العمدية.

ذات  وهي   ، الدم  اأولياء  اإىل  اأو  عليه  املجني  اإىل  يدفع  املال  من  مبلغ  الدية  الدية: 
طبيعة  خمتلطة تدور بني العقوبة والتعوي�ص ، فهي عقوبة لأن فيها حرمان للجاين من جزء 
اإىل املجني عليه ولي�ص  اأمواله ، وبذلك تقرتب من الغرامة ، وهي تعوي�ص لأنها تذهب  من 
اإىل الدولة ، وهذا ما ق�شت به حمكمة متييز دبي)))( ، ويجوز له  اأن يتنازل عن ا�شتيفائها 
اأو ا�شتيفاء جزء منها)))(. ولكن هذا التنازل ل مينع توقيعها من املحكمة  ،  ويف هذا ال�شدد 
ق�شت حمكمة متييز دبي باأنه : من املقرر اأن الدية ال�شرعية وان كان الغر�ص منها هو تعوي�ص 
ال�شرر الذي اأ�شاب ورثة املتويف اإل انها عقوبة اأ�شلية وفقا لن�ص املادتني 9)، 66 من قانون 
املحكمة بهذه  توقعها  بل  الورثة  طلب  على  بها  احلكم  يتوقف  ل  عقوبة  وبو�شفها  العقوبات 
ال�شفة من تلقاء نف�شها ول ميلك اأحدهم اأن يتنازل عن توقيع الدية ول مينع هذا التنازل من 

وجوب الق�شاء بها، وهم و�شاأنهم يف التنازل عن ا�شتيفائها عند تنفيذ احلكم .)4)(

وهي العقوبة الأ�شلية املقررة يف جرائم القتل اخلطاأ، والقتل �شبه العمد، واجلروح غري 

انظر الأمام حممد اأبو زهرة املرجع ال�شابق �ص 49 ؛ وعبدالقادر عودة الت�شريع اجلنائي الإ�شالمي مقارنًا بالقانون الو�شعي،    - 9
اجلزء الثاين موؤ�ش�شة الر�شالة الطبعة الرابعة ع�شر 998) �ص )4) . 

انظر تف�شياًل الإمام حممد اأبو زهرة املرجع ال�شابق �ص  )5 وما بعدها .   - (0
الق�شا�ص لغة مغناه امل�شاواة ، وا�شطالحا يعني امل�شاواة بني اجلرمية والعقوبة، انظر ما �شياأتي ب�شاأن الق�شا�ص فيما بعد   - ((

انظر حكم حمكمة متييز  دبي بتاريخ )0-07-004) يف الطعن رقم 004) / 89 جزاء من املقرر و على ما جرى به ق�شاء هذه    - ((
املحكمة ان الدية ال�شرعية ف�شال عن كونها تعوي�ص لورثة املجني عليه فهي عقوبة اأ�شلية ذات حد واحد ل ميلك القا�شي اأن 
ينق�ص منها �شيئًا اأو يزيد يف مقدارها عما هو مقرر قانونا و انه ل يق�شي بقيمتها الكاملة ال يف حالة ثبوت اخلطاأ يف جانب 
املتهم وحده و مل يكن املجني عليه او غريه قد �شاهم يف اخلطاأ املن�شوب للجاين و الذي ترتب عليه الوفاه ذلك ان توزيع الدية 
بح�شب ن�شبة اخلطاأ املن�شوب لكل من ا�شرتك فيه لي�ص فيه افتئات على قيمتها ال�شلية املقررة قانونا ما دامت هذه القيمة 

وحدها هي التي اتخذت الأ�شا�ص يف التوزيع. 
)) -   انظر د. على �شادق اأبو هيف: الدية يف ال�شريعة الإ�شالمية ، ر�شالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، ))9) ، �ص))ومابعدها ؛ 

عبد القادر عودة: املرجع ال�شابق ، اجلزء الأول ، �ص668.
4) -   حكم حمكمة متييز  دبي بتاريخ 9)-04-)00) يف الطعن رقم )00) / 85 جزاء و )00) / 86 جزاء
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العمدية )5)(، وتل حمل الق�شا�ص يف حالة تعذر تطبيقه، كما يف حالة عفو املجني عليه عن 
اجلاين اأو يف حالة كون اجلاين غري اأهل للتكليف اأو يف حالة تعذر املماثلة بني اأذى اجلرمية 

والق�شا�ص)6)( . 

اجلرائم  ج�شامه  ومدى  نوع  مع  تتنا�شب  لكي  التعزيرية  العقوبات  تتنوع  التعزير: 
املعنوية  بالناحية  يتعلق  ما  ومنها  كالت�شهري،   : بالعتبار  يتعلق  ما  فمنها   ،  )(7( التعزيرية 
والنف�شية: كالتوبيخ والتهديد ، ومنها ما مي�ص الذمة املالية للجاين كالغرامة ، واأخريًا منها ما 

ي�شيب احلياة كالقتل اأو اجل�شد كاجللد )8)(.

وجرائم التعزير وعقوبتها غري حمددة على �شبيل احل�شر، ولكن منهي عنها يف القراآن 
اإىل  وجوده  مربر  التعزير  نظام  ويجد   .)(9( املبداأ  حيث  من  عليها  من�شو�ص  فهي  ال�شنة،  اأو 
جانب احلدود والق�شا�ص والدية، يف اأن املجتمعات يف تطور م�شتمر، وم�شالح النا�ص متجددة، 
العقاب؛ ولو تركت بال  اأفعاًل �شارة ت�شتحق  وبالتايل يظهر يف املجتمع خالل مراحل تطوره 
والق�شا�ص  باحلدود  اخلا�شة  الن�شو�ص  واأن  كبريًا،  �شررًا  املجتمع  مب�شالح  لأ�شرت  جزاء 
والقيا�ص  فالجتهاد  وبالتايل  متناهية  غري  واجلرائم  والأحداث  متناهية،  حمدودة  والدية 

واجب العتبار حتى يكون ب�شدد كل حادثة اجتهاد ، ومن هنا يجد نظام التعزير مربره. 

5) -   انظر عبد القادر عودة : املرجع ال�شابق ، اجلزء الثاين، الطبعة الرابعة ع�شر 998) �ص 89) ، )0) ، )6) . 
6) -   انظر عبدالقادر عودة اجلزء الثاين املرجع ال�شابق  �ص 76) .

7) -   التعزير يف اللغة ماأخوذ من عزر مبعنى منع واأدب ووقر ، ومن املنع �شميت العقوبة غري املقدرة تعزيرًا ؛ لأنها متنع اجلاين 
من العودة اإىل الفعل املعاقب عليه ، واجلرائم التعزيرية ت�شمل جميع املعا�شي التي مل يرد بالقراآن اأو ال�شنة عقوبة مقدرة 
لها ، مع ثبوت النهي عنها ، انظر د. حممد �شليم العوا : اأ�شول النظام اجلنائي الإ�شالمي ، دار املعارف ، الطبعة الثانية ، 
)98) �ص59). وقد عرفها البع�ص باأنها »املعا�شي التي لي�ص فيها حد مقدر ول كفارة » انظر ابن تيمية، ال�شيا�شة ال�شرعية ، 
�ص))). ويكون التعزير كذلك يف جمال احلدود والق�شا�ص يف حالة ا�شتحالة تطبيق عقوبة احلد اأو عقوبة الق�شا�ص لعدم 
توافر �شروط تطبيقها ، كما يف حالة عدم توافر اأربعة �شهود يف جرمية الزنا ، اأو وجود �شبهة تدراأ احلد اأو الق�شا�ص ، اأو يف 

حالة عفو املجني عليه اأو اأولياء الدم عن الق�شا�ص اأو الدية.
8) -   ويجب اأن تطبق عقوبة الإعدام تعزيرًا يف نطاق �شيق ، وق�شرها على اجلرائم اخلطرية التي مل ينفع اأي اإ�شالح للجاين 
وبع�ص  واملالكية  الأحناف  ق�شرها  وقد   ، عليهم  العقوبة  هذه  بتوقيع  اإل  املجتمع  عن  �شررهم  ملنع  �شبيل  من  وما  ب�شاأنها، 
اأو اعتياد   ، الأعداء  الوطن حل�شاب  الفقهاء على اجلرائم اخلطرية كالتج�ش�ص على  اأجازها من  ال�شافعية واحلنابلة ومن 
ال�شرقة ، اأو اعتياد اللواطة اأو القاتل الذي ا�شتحال تطبيق الق�شا�ص عليه ب�شبب الآلة امل�شتخدمة يف القتل ،  انظر برهان 
الدين بن فرحون ، تب�شرة احلكام اجلزء الثاين �ص 5) مطبعة م�شطفى احللبي القاهرة 78)) ه ، انظر اأبو عبداهلل بن 
قيم اجلوزية ، الطرق احلكمية ، املطبعة العلمية باملدينة �شنة )9)) ه ، عن مطبعة �شركة طبع الكتب العربية مب�ص ، �شنة 

7))) ه  �ص07) وما بعدها .
9) -    انظر ما �شياأتي فيما بعد ب�شاأن التعزير ومبداأ ال�شرعية .
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املبحث الثاني
ال�ضمانات التي ت�ضحب نظام العقوبات 

كانت العقوبة منذ عهودها الأوىل واإىل قبل قيام الثورة الفرن�شية تهدف اإىل النتقام 
اأن  اأو الردع ، وا�شتلزم تقيق هذا الغر�ص  اأو التكفري عن الذنب الذي ارتكبه  من اجلاين 
، والتع�شف يف توقيعها من الق�شاء �شواء  الإن�شانية  العقوبة بالق�شوة والتعذيب وعدم  تت�شم 
امللكي اأو الديني ، وذلك لغياب مبداأ �شرعية العقوبة ، وكانت تختلف من حيث النوع واملقدار 
هناك  تكن  فلم   ، عليه  املجني  اأو  للجاين  الجتماعية  والطبقة  للمكانة  وفقًا  التنفيذ  وطرق 
م�شاواة اأمام العقوبة )0)(، ولكن بعد قيام الثورة الفرن�شية تطور النظام العقابي ، وظهرت 
معامل هذا التطور من خالل ن�شو�ص اإعالن حقوق الإن�شان واملواطن الذي اأ�شدرته الثورة 
الفرن�شية ؛ حيث ن�شت  ،املادة الثامنة منه على مبداأ »�شرعية اجلرائم والعقوبات مقررة اإنه 
» ل ميكن معاقبة ال�شخ�ص اإل مبقت�شى قانون �شدر قبل وقوع اجلرمية » ، وجاء هذا الن�ص 

ردًا على تع�شف الق�شاة وتكمهم يف جمال التجرمي والعقاب.

وظهرت معامل هذا التطور اأي�شًا من خالل الت�شريعات العقابية التي �شدرت بعد قيام 
الثورة الفرن�شية )))( ، حيث قرر امل�شرع يف القانون ال�شادر يف )) يناير 790) مبداأ » امل�شاواة 
اأمام القانون يف العقاب » ، فن�ص على اأن » يعاقب على اجلرائم املت�شابهة بنف�ص نوع العقوبات 
بغ�ص النظر عن مكانة اجلاين الجتماعية » ، ون�ص على مبداأ �شخ�شية العقوبة ؛ حيث قرر 
من  اأع�شائها  ترم  اأو  اأذى  باأي  اأ�شرته  ت�شيب  األ  يجب  اجلاين  على  املوقعة  العقوبة   « اإن 
ممار�شة الوظائف واملهن«  ، وكذلك ن�ص يف الت�شريع العقابي ل�شنة )79)  على مبداأ » العقوبة 
يحدد  الذي  هو  القانون  واأن   ، تقديرية  ب�شلطة  القا�شي  يعني عدم متتع  وهذا  ؛   « املحددة 
مقدار ومدة العقوبة.وهذه املبادئ تعد من ال�شمانات اجلوهرية التي ت�شحب نظام العقوبات 
يف الت�شريعات اجلنائية احلديثة. اإذن كان للثورة الفرن�شية دور وا�شح يف و�شع اأ�ش�ص الت�شريع 

العقابي احلديث .و�شنق�شم هذا املبحث اإىل مطلبني : 

.penologie et droit penitentiaire . Paris. Cujas.1967 p.49. Schmelck R. et Picca G  - (0
 Donnedieu de Vabres H. : Traite de droit criminel et de legislation penale comparee. Paris. Sirey 1947 .. N. 42.    - ((
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العمدية )5)(، وتل حمل الق�شا�ص يف حالة تعذر تطبيقه، كما يف حالة عفو املجني عليه عن 
اجلاين اأو يف حالة كون اجلاين غري اأهل للتكليف اأو يف حالة تعذر املماثلة بني اأذى اجلرمية 

والق�شا�ص)6)( . 

اجلرائم  ج�شامه  ومدى  نوع  مع  تتنا�شب  لكي  التعزيرية  العقوبات  تتنوع  التعزير: 
املعنوية  بالناحية  يتعلق  ما  ومنها  كالت�شهري،   : بالعتبار  يتعلق  ما  فمنها   ،  )(7( التعزيرية 
والنف�شية: كالتوبيخ والتهديد ، ومنها ما مي�ص الذمة املالية للجاين كالغرامة ، واأخريًا منها ما 

ي�شيب احلياة كالقتل اأو اجل�شد كاجللد )8)(.

وجرائم التعزير وعقوبتها غري حمددة على �شبيل احل�شر، ولكن منهي عنها يف القراآن 
اإىل  وجوده  مربر  التعزير  نظام  ويجد   .)(9( املبداأ  حيث  من  عليها  من�شو�ص  فهي  ال�شنة،  اأو 
جانب احلدود والق�شا�ص والدية، يف اأن املجتمعات يف تطور م�شتمر، وم�شالح النا�ص متجددة، 
العقاب؛ ولو تركت بال  اأفعاًل �شارة ت�شتحق  وبالتايل يظهر يف املجتمع خالل مراحل تطوره 
والق�شا�ص  باحلدود  اخلا�شة  الن�شو�ص  واأن  كبريًا،  �شررًا  املجتمع  مب�شالح  لأ�شرت  جزاء 
والقيا�ص  فالجتهاد  وبالتايل  متناهية  غري  واجلرائم  والأحداث  متناهية،  حمدودة  والدية 

واجب العتبار حتى يكون ب�شدد كل حادثة اجتهاد ، ومن هنا يجد نظام التعزير مربره. 

5) -   انظر عبد القادر عودة : املرجع ال�شابق ، اجلزء الثاين، الطبعة الرابعة ع�شر 998) �ص 89) ، )0) ، )6) . 
6) -   انظر عبدالقادر عودة اجلزء الثاين املرجع ال�شابق  �ص 76) .

7) -   التعزير يف اللغة ماأخوذ من عزر مبعنى منع واأدب ووقر ، ومن املنع �شميت العقوبة غري املقدرة تعزيرًا ؛ لأنها متنع اجلاين 
من العودة اإىل الفعل املعاقب عليه ، واجلرائم التعزيرية ت�شمل جميع املعا�شي التي مل يرد بالقراآن اأو ال�شنة عقوبة مقدرة 
لها ، مع ثبوت النهي عنها ، انظر د. حممد �شليم العوا : اأ�شول النظام اجلنائي الإ�شالمي ، دار املعارف ، الطبعة الثانية ، 
)98) �ص59). وقد عرفها البع�ص باأنها »املعا�شي التي لي�ص فيها حد مقدر ول كفارة » انظر ابن تيمية، ال�شيا�شة ال�شرعية ، 
�ص))). ويكون التعزير كذلك يف جمال احلدود والق�شا�ص يف حالة ا�شتحالة تطبيق عقوبة احلد اأو عقوبة الق�شا�ص لعدم 
توافر �شروط تطبيقها ، كما يف حالة عدم توافر اأربعة �شهود يف جرمية الزنا ، اأو وجود �شبهة تدراأ احلد اأو الق�شا�ص ، اأو يف 

حالة عفو املجني عليه اأو اأولياء الدم عن الق�شا�ص اأو الدية.
8) -   ويجب اأن تطبق عقوبة الإعدام تعزيرًا يف نطاق �شيق ، وق�شرها على اجلرائم اخلطرية التي مل ينفع اأي اإ�شالح للجاين 
وبع�ص  واملالكية  الأحناف  ق�شرها  وقد   ، عليهم  العقوبة  هذه  بتوقيع  اإل  املجتمع  عن  �شررهم  ملنع  �شبيل  من  وما  ب�شاأنها، 
اأو اعتياد   ، الأعداء  الوطن حل�شاب  الفقهاء على اجلرائم اخلطرية كالتج�ش�ص على  اأجازها من  ال�شافعية واحلنابلة ومن 
ال�شرقة ، اأو اعتياد اللواطة اأو القاتل الذي ا�شتحال تطبيق الق�شا�ص عليه ب�شبب الآلة امل�شتخدمة يف القتل ،  انظر برهان 
الدين بن فرحون ، تب�شرة احلكام اجلزء الثاين �ص 5) مطبعة م�شطفى احللبي القاهرة 78)) ه ، انظر اأبو عبداهلل بن 
قيم اجلوزية ، الطرق احلكمية ، املطبعة العلمية باملدينة �شنة )9)) ه ، عن مطبعة �شركة طبع الكتب العربية مب�ص ، �شنة 

7))) ه  �ص07) وما بعدها .
9) -    انظر ما �شياأتي فيما بعد ب�شاأن التعزير ومبداأ ال�شرعية .



52

�ضمانات النظام العقابي 

جمعية احلقوقيني 52

املطلب الأول

ال�ضمانات التي ت�ضحب نظام العقوبات يف الت�ضريعات اجلنائية الو�ضعية

التي  وال�شمانات  املبادئ  جمموعة  احلديثة  اجلنائية  الت�شريعات  يف  العقوبة  تكم 
تهدف اإىل تقيق الأغرا�ص املق�شودة من العقوبة واحرتام حقوق الأفراد وكرامتهم ، وت�شمل 
هذه ال�شمانات �شرعية العقوبة ، و�شخ�شيتها ، وامل�شاواة اأمامها ، واأخريًا احرتام الكرامة 

الإن�شانية للمحكوم علية .

أواًل -  خضوع العقوبة لمبدأ الشرعية :
يحُق�شد مببداأ �شرعية العقوبة اأن تكون العقوبة مقررة بن�ص القانون، فامل�شرع هو الذي 
باأثر  يحدد الأفعال التي تعد جرائم ، ولكن ل يجوز له الن�ص على �شريان قانون العقوبات 
رجعي ، ويبني العقوبات املقررة لها نوعا ومقدارًا ، ويقت�شر دور القا�شي على توقيع العقوبة 
املحددة بالن�ص ، فال ي�شتطيع اأن يوقع على اجلاين عقوبة مل يرد بها ن�ص يف القانون ، ول 
لِزم  ميكنه اأن يتجاوز احلد الأق�شى اأو الأدنى للعقوبة اإل يف حالة توافر موجبات ذلك )))( . ويحُ
هذا املبداأ ال�شلطة التنفيذية بتنفيذ العقوبة التي �شدر ب�شاأنها حكم من الق�شاء ، واأن تنفذها 

بالكيفية التي اأرادها القانون. 

ويت�شمن مبداأ �شرعية اجلرائم والعقوبات Legalite de la Peine �شقني : ال�شق الأول هو 
الثاين هو مبداأ  وال�شق   ، بالقول )ل جرمية بغري ن�ص(  ويعرب عنه  �شرعية اجلرمية،  مبداأ 
�شرعية العقوبة ، ويعرب عنه بالقول )ل عقوبة بغري ن�ص( ، ويرتتب على ذلك نتيجة ذات 

اأهمية كبرية، تتمثل يف عدم رجعية الن�شو�ص العقابية .

وقد ن�ص د�شتور دولة الإمارات العربية املتحدة يف املادة 7) على مبداأ قائاًل : “ يحدد 
القانون اجلرائم والعقوبات ، ول عقوبة على ما مت من فعل اأو ترك قبل �شدور القانون الذي 

ين�ص عليها” )))( . وبالتايل يعد مبداأ ال�شرعية ذات قيمة د�شتورية .

)) -   يف حالت الت�شديد اأو التخفيف املبينة بالقانون .
ون�ص عليه الد�شتور امل�شري يف املادة 66 يف قولها »ل جرمية ول عقوبة اإل بناء على قانون ، ول توقع عقوبة اإل بحكم ق�شائي،    - ((
ول عقاب اإل على الأفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون، ون�ص عليه قانون العقوبات امل�شري  احلايل ال�شادر �شنة 7)9) 
بقولها »يعاقب على اجلرائم مبقت�شى القانون املعمول به وقت ارتكابها...« انظر ب�شاأن مبداأ ال�شرعية والد�شتور د. اأحمد 
؛ د. عبدالعظيم  ، 995) ، �ص)0) وما بعدها  الإجراءات اجلنائية  الإن�شان يف  الد�شتورية وحقوق  ال�شرعية  فتحي �شرور: 

مر�شي وزير ، �شرح قانون العقوبات ، الق�شم العام ، اجلزء الأول طبعة 999) �ص )) وما بعدها .
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ومل تعرف اأوربا هذا املبداأ اإل منذ قرنني من الزمان ، وكان الفقيه الإيطايل »بكاريا« هو 
اأول من دعا اإىل هذا املبداأ يف كتابه »املطول يف اجلرائم والعقوبات �شنة 764) ؛ لأن الق�شاة 
املنا�شبة  العقوبات  بتحديد  فنادى   ، الإن�شان  اآدمية  تهدر  عقوبات  يخلقون  كانوا  يف ع�شره 
 ، املجتمع  التي متثل  الت�شريعية  ال�شلطة  وتقوم بذلك   ، القوانني وحدها  للجرائم من خالل 
وبذلك يوؤكد اأن القانون وحده هو الذي يحدد احلالت التي يخ�شع فيها الفرد للعقوبة )4)(. 
وقد اأكدت الثورة الفرن�شية غداة قيامها مبداأ �شرعية اجلرائم والعقوبات يف اإعالن حقوق 
الإن�شان واملواطن 789) ، و�شدر اأول ت�شريع جنائي فرن�شي بعد الثورة �شنة )79) جم�شدًا 

هذا املبداأ.

فاملادة   ، الدويل)5)(  امل�شتوى  على  للفرد  املقررة  ال�شمانات  من  ال�شرعية  مبداأ  ويعد 
))/) من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان ال�شادر عن الأمم املتحدة �شنة 948) تن�ص على 
اأنه » ل يدان اأي �شخ�ص من جراء فعل اأو ترك اإل اإذا كان يعترب جرمية وفقًا للقانون الوطني 
اأو الدويل وقت الرتكاب ، كذلك ل توقع عليه عقوبة اأ�شد من تلك التي يجب توقيعها وقت 
ارتكاب اجلرمية »وتن�ص املادة 5) من التفاقية الدويل حلقوق الإن�شان املدنية وال�شيا�شية 
ال�شادرة عن الأمم املتحدة �شنة 976) على اأنه »ل يجوز اإدانة اأحد بجرمية جنائية ، نتيجة 
فعل اأو امتناع عن فعل ما مل ي�شكل وقت ارتكابه جرمية جنائية مبوجب القانون الوطني اأو 
الدويل ، كما ل يجوز توقيع عقوبة اأ�شد من العقوبة واجبة التطبيق يف وقت ارتكاب اجلرمية 
، وي�شتفيد املتهم من اأي ن�ص قانوين ي�شدر بعد ارتكاب اجلرمية اإذا جاء مت�شمنا لعقوبة 
اأخف« ، ونف�ص املبداأ من�شو�ص عليه يف املادة ال�شابعة من التفاقية الأوربية حلقوق الإن�شان 
ل�شنة 950) والتي جاءت �شياغتها كالتايل » ل ميكن اأن يحاكم اأحد عن فعل اأو امتناع ، ل 
يكون وقت حدوثه جرمية طبقا للقانون الوطني اأو القانون الدويل ، وباملثل ل ميكن اأن توقع 

عقوبة اأ�شد من تلك التي تكون �شارية يف الوقت الذي ارتكب فيه اجلرمية ».

ثانياً -  شخصية العقوبة :
اإل على من  Personnalite de la Peine عدم توقيع العقوبة  يق�شد مببداأ �شخ�شية العقوبة 
ي�شاأل عقابيًا عن اجلرمية ولو كان واحدًا من اأفراد اأ�شرته اأو ورثته، لأن العقوبة مقابل للخطاأ 

.Beccaris: Traite des delits et des peines ed. Fr. Paris. Cujas. 1966. Chapitre III. P.67 .. VI. P.72    - (4
 ،  (989-(988  ، اأمريكي  الأجنلو  القانون  يف  الأ�شا�شية  مبادئه   ، اجلنائي  القانون  عو�ص:  الدين  حمي  حممد  د.  انظر     - (5

�ص76.

55

الدكتور عبد الرزاق املوايف عبد اللطيفضمانات النظام العقابي

54



54

�ضمانات النظام العقابي 

جمعية احلقوقيني 54

الذي اقرتفه اجلاين، وهذا املبداأ متفرع عن مبداأ �شخ�شية امل�شئولية اجلنائية ، ويف �شوء 
اأو  اأنه قد �شاهم يف ارتكاب اجلرمية ب�شفته فاعاًل  اإل من يثبت  تنال  العقوبة ل  ذلك فاإن 
�شريكًا ، وكان اأهال للم�شئولية اجلنائية ، فال م�شئولية جنائية عن فعل الغري ، ومن اأهم ما 
يرتتب على هذا املبداأ من نتائج  قاعدة انق�شاء العقوبات بالوفاة فاإذا مات املحكوم عليه 
 ،  )(6( انق�شاءها  ذلك  ويعني  ورثته  يف  تنفذ  اأن  جائزًا  ولي�ص   ، فيه  العقوبة  تنفيذ  ا�شتحال 

با�شتثناء الغرامة التي تنفذ يف تركته ؛ حيث تعترب دين ول تركة اإل بعد �شداد الديون )7)(.

العقوبة   « اأن   مقررًا  املبداأ  هذا  على  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  د�شتور  ون�ص   
�شخ�شية واملتهم برئ حتى تثبت اإدانته يف حماكمة قانونية وعادلة« ون�ص عليه اأي�شًا قانون 
العقوبات التادي  قائاًل » ل يوؤخذ اإن�شان بجرمية غريه ، واملتهم برئ حتى تثبت اإدانته وفقًا 

للقانون » )8)(. 

العلم  الأ�شا�شية يف  املبادئ  »من  بقولها  العقوبة  �شخ�شية  مبداأ  الق�شاء  اأحكام  وتوؤكد 
والعقوبات   ، يوؤخذ بجريرتها غري جناتها  ، فاجلرائم ل  اأخرى  وزر  وازرة  تزر  األ  اجلنائي 
�شخ�شية حم�شة ل تنفذ اإل يف نف�ص من اأوقعها الق�شاء عليه ، وحكم هذا املبداأ اأن الإجرام 

ل يحتمل ال�شتنابة يف املحاكمة واأن العقاب ل يحتمل ال�شتنابة يف التنفيذ)9)(.

ومل يكن هذا املبداأ مطبقًا يف الت�شريعات القدمية ، ففي القانون الفرن�شي القدمي كان 
يعاقب باإعدام اجلاين وم�شادره اأموال اأ�شرته ، واإبعاد اأفرادها عن البالد يف حالة التاآمر 
على امللك اأو على الدولة )0)( ، كذلك كانت توقع عقوبة  امل�شادرة العامة لأموال اجلاين بعد 
وفاته على نحو ي�شر بورثة املجني عليه ب�شكل مبا�شر)))( ، ويف الواقع ، ت�شيب العقوبة يف 

6) -   انظر د . حممود جنيب ح�شني : �شرح قانون العقوبات ، الق�شم العام ، املرجع ال�شابق ، �ص 696 وما بعدها ، وق�شت بذلك 
حمكمة النق�ص امل�شرية ، انظر نق�ص 0)نوفمرب 0)9) ،جمموعة القواعد القانونية ، اجلزء الثاين ، رقم 04) ، �ص06). 

7) -   انظر ن�ص املادة 9)) من قانون الإجراءات اجلزائية الإماراتي ، واملادة 5)5 من قانون الإجراءات اجلنائية امل�شري . 
8) -   انظر ن�ص املادة 8) من د�شتور دولة الإمارات العربية املتحدة ل�شنة )97) ، واملادة الثانية من قانون العقوبات التادي رقم 

) ل�شنة 987).
9) -   انظر نق�ص )0 نوفمرب )9)0 جمموعة القواعد القانونية ، اجلزء الثاين ، رقم )40 ، �ص)60 ، انظر كذلك نق�ص )4مايو، 
)79) ، جمموعة اأحكام النق�ص �ص)) ، رقم )65 ، �ص696 ، نق�ص6 يناير )089 ، جمموعة اأحكام النق�ص �ص)) رقم 7 ، 

�ص)9.
0) -   انظر د.رءوف عبيد : مبادئ الق�شم العام من الت�شريع العقابي ، الطبعة اخلام�شة  ، 979) ، �ص765 .

                                  Garcon: Code penal annote. 2ed. 1952-1959. T.1N.41. P.56. انظر   - ((
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الغالب ذويه وجميع من يعتمدون عليه باأ�شرار كالنتقا�ص من اأموال الأ�شرة ، اأو فقد م�شدر 
العي�ص الوحيد لهم ، ولكن هذه الآثار ل تخل مببداأ �شخ�شية العقوبة؛ لأنها اآثارًا غري مبا�شرة 

وغري مق�شودة )))(. 

ثالثاً - المساواة أمام العقوبة :
يق�شد مببداأ امل�شاواة Legalite de la Peine اأن ن�شو�ص القانون التي تقرر العقوبات ت�شري 
على جميع الأفراد دون تفرقة بينهم ، فعندما يقرر القانون عقوبة معينة جلرمية ، فاإن هذه 
العقوبة توقع على من يرتكب هذه اجلرمية ، دون تفرقة بني الأفراد ودون النظر ملكانتهم يف 
الهيئة الجتماعية)))( ، وهذه امل�شاواة ل تعني التزام القا�شي باأن يحكم بذات العقوبة على 
للن�ص  وفقًا  العقاب  تفريد  له  تتيح  تقديرية  �شلطة  فله   ، معينة  يرتكبون جرمية  من  جميع 

القانوين .

مل تعرف الت�شريعات احلديثة مبداأ امل�شاواة اأمام القانون اإل بعد قيام الثورة الفرن�شية 
ال�شادر  واملواطن  الإن�شان  اإعالن حقوق  كما جاء يف  القانون  اأمام  امل�شاواة  مبداأ  واإعالنها 

عنها �شنة 789).

وكانت املدر�شة التقليدية تنظر للم�شاواة يف العقاب على اأنها م�شاواة ح�شابية، مبعنى 
توقيع نف�ص القدر من العقوبة على اجلناة دون تفرقة بينهم )4)( ، وذلك لأنها توؤ�ش�ص امل�شئولية 
اجلنائية على حرية الإرادة ، وتقرر اأن جميع الأفراد مت�شاوون يف هذا ال�شدد ، بالإ�شافة اإىل 
اأن اأفكارها تهتم بال�شرر النا�شئ عن اجلرمية ، وبالتايل تدد العقوبة على اأ�شا�ص ج�شامة 

ال�شرر ، ولي�ص على اأ�شا�ص ج�شامة الفعل الذي ارتكبه اجلاين)5)(.

ويف الواقع اإن امل�شاواة لي�شت م�شاواة ح�شابية، ولكنها م�شاواة اأمام القانون فح�شب، اأي 

انظر د. حممود جنيب ح�شني : املرجع ال�شابق �ص 697 .    - ((
انظر د. هاليل عبدالاله  اأحمد ، اأ�شول الت�شريع اجلنائي الإ�شالمي ، مع الإ�شارة اإىل تطبيقاته يف اململكة العربية ال�شعودية،    - ((

دار النه�شة العربية ، 995) �ص 8) . 
واتباعًا لذات النهج ن�ص قانون العقوبات الفرن�شي ال�شادر �شنة )79) على عقوبة واحدة لكل جرمية ومل يرتك للق�شاة    - (4

�شلطة تقديرية .
هذه النظرة املو�شعية للجرمية والعقوبة املرتتبة عليها دافع عنها موؤ�ش�ص املدر�شة التقليدية »بكاريا« و«بنتام«  بالن�شبة لبكاريا    - (5
                                                                                                                  Beccaria: Traite des delits et des peines ed. Fr. Paris. Cujas. 1966. chapitre XXIV. P.113 انظر
                                                                                   Varaut  J.M.: L utilitarisme de Jeremy Bentham. R.s.c. 1982 p.261  et s. بالن�شبة ل “بنتام” انظر  
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م�شاواة يف اخل�شوع لن�ص القانون وا�شتحقاق العقوبة التي يقررها )6)( ، وي�شتطيع القا�شي 
القيام بتفريد العقوبة )7)( اأي تنوعيها وتدرجها بحيث تتنا�شب مع ج�شامة ال�شرر، وج�شامة 
اخلطاأ الذي ارتكبه اجلاين ، ومن مظاهر هذا التفريد تراوح العقوبة بني حدين: حد اأق�شى 
اأيهما على  يوقع   ، العديد من اجلرائم بني عقوبتني  للقا�شي يف  وترك اخليار   ، اأدنى  وحد 
املتهم ، كذلك نظام الأعذار القانونية ، ونظام الظروف الق�شائية املخففة ، ونظام اإيقاف 

تنفيذ العقوبة.

تخل  ا�شتثناءات  على  تن�ص  املعا�شرة  اجلنائية  الت�شريعات  اأن  يالحظ  الواقع  ويف 
النيابية،  املجال�ص  لأع�شاء  املقررة  احل�شانات   : منها  القانون  اأمام  الأفراد  م�شاواة  مببداأ 
يرتتب  والتي  الأجنبي  والقن�شلي  ال�شيا�شي  امل�شلكني  ولأع�شاء   ، الأجنبية  الدول  ولروؤ�شاء 
على  منهم  تقع  التي  للجرائم  بالن�شبة  عليهم  الوطني  اجلنائي  القانون  تطبيق  عدم  عليها 

اأر�ص الوطن)8)(.

رابعاً - احترام الكرامة اإلنسانية للمحكوم علية :  
، وبالتايل  الإن�شان واملواطن  ارتكاب اجلاين للجرمية، فهو مل يتجرد من �شفتي  فمع 
العقوبة ،  القدر الذي مت�شه  يجب الإقرار له باحلقوق املرتبطة بهاتني ال�شفتني، با�شتثناء 
فاجلاين اإن�شان كغريه من اأفراد املجتمع لي�ص مع�شومًا من اخلطاأ ، والعقوبة تهدف اأ�شا�شًا 
اأي�شًا  واإن كانت تهدف   ، ال�شليمة  للحياة الجتماعية  للعودة  وتاأهيله  اإ�شالحه وعالجه  اإىل 
اإىل تكفريه عن ذنبه، وهذا يقت�شي تدعيم اعتداده بنف�شه كي ير�شخ يف عقيدته اأن ارتكاب 
اأما   ، باحرتام كرامته  اإل  لن يحدث  فيبتعد عنه وهذا   ، �شلوك مذموم ومرفو�ص  اجلرائم 
الإيالم اأو التحقري والإ�شاءة املرتتبة على العقوبة فيجب األ تتجاوز احلد الذي يبعد بالعقوبة 
لقانون  لي�شت هدفًا  املفرطة  ق�شوتها  اأو  العقوبة  توقيع  والتع�شف يف   ، اأغرا�شها  عن تقيق 
العقوبات، فهو ل يهدف فقط اإىل عقاب املجرم ، ولكن بالإ�شافة اإىل ذلك حمايته من رد فعل 

الراأي العام ومن القا�شي نف�شه )9)( . 

6) -   انظر د. حممود جنيب ح�شني: �شرح قانون العقوبات ، املرجع ال�شابق ، �ص697، 698 .
7) -   تعترب املدر�شة التقليدية اجلديدة L ecole neoclassique اأول من نادت ب�شرورة تفريد العقاب.

8) -   ب�شاأن هذه احل�شانات انظر تف�شياًل د . �شيد حممد يو�شف اللبان ، نطاق تطبيق الت�شريع اجلنائي من حيث الأ�شخا�ص ، 
درا�شة مقارنة ، ر�شالة دكتوراه ، جامعة عني �شم�ص )00) ؛ د. عبدالرءوف مهدي : املرجع ال�شابق �ص ))) وما بعدها ؛ د. 

عبدالعظيم مر�شي وزير ، املرجع ال�شابق �ص 89 وما بعدها ؛ ود . غنام حممد غنام ، املرجع ال�شابق �ص 84 وما بعدها . 
Garcon: op. cit. T.1N.32 P.55   - (9
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قراراته  للقانون اجلنائي يف  الدولية  للجمعية  الدويل احلادي ع�شر  املوؤمتر  اأكد  ولقد 
اإن�شانية وت�شمن احرتام ذات الفرد  اأن تكون  ال�شيا�شة اجلنائية يف جمال العقاب يجب  اأن 

وحقوقه الأ�شا�شية)40(.

ون�شت املادة اخلام�شة من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان على اأنه » ل يجوز اإخ�شاع 
�شخ�ص للتعذيب اأو لعقوبات اأو معاملة قا�شية اأو غري اإن�شانية اأو مهينة.

الإ�شالح  يف  هدفها  تقق  لن   ، اجلاين  لكرامة  واملهينة  الق�شوة  املفرطة  والعقوبة 
والتقومي ، وي�شعب على اجلاين بعد النتهاء من تنفيذها اأن يتقبله املجتمع مما قد ي�شطره 
اإىل العودة اإىل  ارتكاب اجلرائم والختالط باملجرمني الذين يرحبون بعودته ، فاجلاين كما 
يرى البع�ص اإذا كان يجب عليه اأن يدفع دينه للمجتمع ، فمن حقه بعد الوفاء بالدين اأن ترباأ 

ذمته كاأي مدين))4( .

املطلب الثاين

ال�ضمانات التي ت�ضحب نظام العقوبات يف الت�ضريع اجلنائي الإ�ضالمي 

مل تنزل اآيات الأحكام مع بدء الر�شالة عندما بحُعث الر�شول ، حيث كانت بداية الر�شالة 
ت�شتلزم تربية النفو�ص ، وبث القيم الروحية واخللقية والجتماعية احل�شنة ونبذ القيم ال�شيئة 
، وا�شتمرت هذه املرحلة الرتبية الإميانية ثالث ع�شرة �شنة ، وبداأت بعد ذلك اآيات الأحكام 

يف النزول ب�شكل تدريجي فلم جتد النفو�ص �شعوبة يف العمل بها.

اأن  النا�ص، فكان من الطبيعي  العدالة بني  الر�شل الأوىل هي تقيق  ونظرًا لأن مهمة 
ويف  العدالة  بتحقيق  مبا�شرًا  ات�شاًل  تت�شل  �شمانات  الإ�شالمي  اجلنائي  النظام  يت�شمن 
مقدمتها �شرعية اجلرائم والعقوبات، و�شخ�شية العقوبة، وامل�شاواة اأمام العقوبة، واحرتام 
اجلنائي  النظام  معرفة  مدى  نبني  ال�شمانات  هذه  نبحث  اأن  وقبل   . الإن�شانية  الكرامة 

الإ�شالمي لتق�شيم العقوبات ، ونف�شل ذلك يف مطلبني على النحو التايل .

يحكم نظام العقوبات يف الت�شريع اجلنائي الإ�شالمي عدة �شمانات مل ي�شعها الغرب 
مو�شع التطبيق اإل ابتداء من اأول ت�شريع عقابي فرن�شي و�شع عقب قيام الثورة الفرن�شية �شنة 

R.S.C. 1976. P.227.  : انظر   - 40
Stefani، Levasseur et Bouloc : droit penal general 15 ed. dalloz.1994. P.389   - 4(
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)79)، ومل ت�شل الت�شريعات العقابية احلديثة يف تطبيقها لهذه ال�شمانات اإىل الدرجة التي 
و�شل اإليها املجتمع الإ�شالمي، وهذه ال�شمانات هي ال�شرعية وال�شخ�شية ، وم�شاواة الأفراد 
اأمامها ، واأخريًا اإن�شانية العقوبة ، ونف�شل ونو�شح كل �شمانة من هذه ال�شمانات على النحو 

التايل .

اأوًل - �ضرعية العقوبة : 
القاعدة يف ال�شريعة الإ�شالمية اأنه ل حكم على الأفعال قبل ورود ن�ص بتجرميها ؛ ولذا 
يقال اأن الأ�شل يف الأ�شياء والأفعال الإباحة ، وهذه هي امل�شروعية الأ�شلية ، كما اأن الأفعال 
ال�شاأن يف  اإل بالن�ص عليها وتقرير عقوبة لها كما هو  املحرمة يف ال�شريعة ل تعترب جرمية 
احلدود والق�شا�ص ولذا ن�شتطيع القول باأنه ل جرمية ول عقوبة اإل بن�ص �شرعي))4( . وتدلل 
نب  ى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئمب))4(،  اآيات قراآنية كثرية على هذا املبداأ منها قوله تعاىل 
وقوله  ىئمب)44(،  ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ  وئ   نب  تعاىل  وقوله 
تعاىل نبڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   مب)45(.

وا�شتمد فقهاء الإ�شالم من هذه الآيات القراآنية بع�ص القواعد التي توؤكد وجود مبداأ 
»ل حكم لأفعال العقالء قبل ورود الن�ص« ،  ال�شرعية يف الت�شريع اجلنائي الإ�شالمي منها 
وتعني اأن الأفعال التي ت�شدر عن الإن�شان املكلف امل�شئول ل تو�شف باأنها حمرمة ما مل يرد 
ن�ص بتحرميها، فال حرج على املكلف اأن يقوم بالفعل اأو برتكه اإىل حني الن�ص على ترميه. 
وقاعدة » الأ�شل يف الأ�شياء والأفعال الإباحة » وتعني هذه القاعدة اأن كل فعل اأو ترك مباح 

اأ�شاًل بالإباحة الأ�شلية ، واإذا مل يرد ن�ص بتحرميه فال م�شئولية على فاعله اأو تاركه )46(. 

 �ضرعية العقوبة يف جمال احلدود :
يظهر مبداأ ال�شرعية بو�شوح يف جرائم احلدود ؛ حيث ورد ذكرها يف القراآن الكرمي ، 

الإ�شالمي  الفقه  لأحكام  درا�شة تليلية  الإ�شالمي  الت�شريع اجلنائي  الق�شم اخلا�ص يف  �شرح   : نعيم فرحات  د. حممد  انظر    - 4(
مقارناة بالقانون الو�شعي فقهًا وق�شاًء احلدود ال�شرعية – اجلنايات املوجبة للق�شا�ص ، دار النه�شة العربية )99) �ص 0)). 

�شورة الإ�شراء الآية 5).   - 4(
44 -   �شورة الق�ش�ص الآية 59.
45 -   �شورة الن�شاء الآية 65).

46 -   انظر ابن حزم الأندل�شي : الإحكام يف اأ�شول الأحكام، اجلزء الأول ، الطبعة الأوىل ، مطبعة ال�شعادة، القاهرة ، �ص)5 ، 
عبدالقادر عودة: املرجع ال�شابق ، اجلزء الأول ، �ص5)) وما بعدها ، د. حممد �شليم العوا: املرجع ال�شابق ، �ص59.
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اأو بال�شنة النبوية ، ول خالف بني جمهور الفقهاء على  بن�شو�ص القراآن  وتقررت عقوباتها 
اأن جرائم احلدود �شت هي: الردة، و�شرب اخلمر، وال�شرقة، والقذف، والزنا ، واحلرابة. 
ولكن البع�ص ي�شيف اإليها البغي ، ويخرج البع�ص الآخر جرمية �شرب اخلمر )47(. اإذن هذه 

اجلرائم وعقوبتها حمددة وتتفق ومبداأ ال�شرعية. 

وي�شرتط  خفية،  الغري  مال  اأخذ  باأنها  ال�شرقة  الفقهاء  يعرف  ال�ضرقة:  عقوبة 
»القطع«  هي  ال�شرقة  وعقوبة   ، ر�شاه)48(  ودون   ، عليه  املجني  علم  دون  املال  اخذ  لقيامها 
تطبيقًا لقوله تعاىل »وال�شارق وال�شارقة فاقطعوا اأيديهما جزاء مبا ك�شبا نكاًل من اهلل واهلل 

عزيز حكيم«)49( .

عقوبة الزنا: يق�شد بالزنا كل وطء بني رجل وامراأة بالغني يف غري زواج �شحيح ول 
�شبهة زواج ، ويحُق�شد بال�شبهة ما ي�شبه الثابت ولي�ص بثابت ، ومثال ذلك اأن تزف امراأة اإىل 
�شخ�ص ويطاأها على اأنها زوجته ثم يتبني اأنها لي�شت زوجته ، واأ�شا�ص ال�شبهة هنا ظن الفاعل 
عند اإتيانه للفعل اأنه مباحًا )50( . وعقوبة الزنا مقررة بن�ص القراآن الكرمي وبال�شنة النبوية، 
فحد الزنا بالن�شبة لغري املح�شن ))5( جلد مائة لقوله تعاىل » الزانية والزاين فاجلدوا كل 
بال�شنة  ثابت  وهذا   ، الرجم  فعقوبته   ،  )5(( املح�شن  واأما   . جلدة..«))5(  مائة  منهما  واحد 
القولية؛ حيث يقول الر�شول  Ì » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » ، وكذلك بال�شنة الفعلية؛  

47 -   تعد جرائم احلدود املتفق عليها اأربعة : هي احلرابة وال�شرقة والزنى والقذف ، وبالتايل يخرج منها الردة وال�شرب والبغي 
وت�شبح جرائم تعزيرية فقط . ب�شاأن عدد احلدود ، انظر د. حممد �شليم العوا : املرجع ال�شابق ، �ص))) وما بعدها. 

48 -   انظر اأبو حممد بن قدامه : املغني ، اجلزء العا�شر  مطبعة الفجالة اجلديدة مب�شر ، �شنة ))88 ه ، �ص))9 ، عبدالقادر 
عودة : اجلـزء الثاين �ص5)4.

49 -   �شورة املائدة الآية 8). وي�شقط حد ال�شرقة لأ�شباب متعددة منها : رجوع ال�شارق عن اإقراره �شراحة اأو �شمنًا اإذا مل تكن له 
دليل اإل الإقرار ، تكذيب املجني عليه ال�شارق يف اإقراره بال�شرقة، اأو تكذيبه ال�شهود فيما �شهدوا به من ال�شرقة . فالتكذيب 
امل�شروق قبل  ، رد  ال�شارق  ، عفو املجني عليهم جميعًا عن  ، ويرتتب على بطالنهما �شقوط احلد  وال�شهادة  الإقرار  يبطل 
املرافعة ، متلك ال�شارق للم�شروق قبل الق�شاء ، اأي قبل احلكم ، فاإذا متلكه بعد احلكم وقبل التنفيذ �شقط القطع اأي�شا 
عند بع�ص الفقهاء ، اإدعاء اجلاين ملكية ال�شيء امل�شروق ، ال�شفاعة يف ال�شرقة قبل بلوغ الأمر اإىل الإمام اإعماًل حلديث 
الر�شول Ì »تعافوا احلدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب« انظر يف التفا�شيل عبدالقادر عودة: اجلـزء الثاين ، 

�ص9)6.
50 -   انظر : اأبو حممد بن قدامه : املغني ، املرجع ال�شابق ، �ص54).

)5 -    غري املتزوج
)5 -    �شورة النور الآية ).

)5 -   املتزوج
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حيث اأمر الر�شول Ì برجم ماعز والغامدية بعد اأن اأقرا بالزنا واأ�شرا على تنفيذ احلد عليهما 
، ويرى جمهور الفقهاء عدم اجلمع بني اجللد والرجم بالن�شبة للمح�شن لأن الر�شولÌ رجم 

ماعزا ومل يجلده ، ولأن الزنا جرمية واحدة فال يوجب اإل عقوبة واحدة )54(. 

عقوبة احلرابة : تعرف احلرابة باأنها »اخلروج لأخذ املال على �شبيل املغالبة« )55( 
؛ فهي قطع الطريق ، وعقوبة احلرابة ثابتة يف قوله تعاىل »اإمنا جزاء الذين يحاربون اهلل 
ور�شوله وي�شعون يف الأر�ص ف�شادا اأن يقتلوا اأو ي�شلبوا اأو تقطع اأيديهم واأرجلهم من خالف 
اأو ينفوا من الأر�ص ، ذلك لهم خزي يف الدنيا ولهم يف الآخرة عذاب عظيم ، اإل الذين تابوا 

من قبل اأن تقدروا عليهم فاعلموا اأن اهلل غفور رحيم«)56( .

عقوبة �ضرب اخلمر: يوجد اختالف بني الفقهاء يف تديد معنى ال�شرب ، فريى 
البع�ص اأن املق�شود بال�شرب هو �شرب امل�شكر �شواء كان يحمل ا�شم اخلمر اأم مل يحمل ا�شمه 
، و�شواء اأكان ع�شريا للعنب اأو لأي مادة اأخرى ، و�شواء اأ�شكر قليلة اأو اأ�شكر كثرية)57( ، ويرى 
اأم  قلياًل  �شربه  �شواء كان ما مت  ال�شرب مق�شور على �شرب اخلمر فقط  اأن  الآخر  البع�ص 
كثريًا ، فهذا الراأي يفرق بني اخلمر وامل�شكر ، ويحرم فقط �شرب اخلمر قلياًل كان اأو كثريًا ، 
وما عدا اخلمر ي�شميه م�شكرًا ل خمرًا ، وامل�شكر يف راأيه ل يعاقب على �شربه كاخلمر، واإمنا 
يعاقب على ال�شكر منه ؛ حيث يرى اأن امل�شكر ل يكون حرامًا يف ذاته واإمنا احلرام هو الكمية 

الأخرية التي توؤدي اإىل ال�شكر)58( .

 وقد حرم القراآن الكرمي اخلمر ؛ حيث يقول تعاىل » يا اأيها الذين اآمنوا اإمنا اخلمر 
يريد  اإمنا   * تفلحون  لعلكم  فاجتنبوه  ال�شيطان  والأزلم رج�ص من عمل  والأن�شاب  واملي�شر 
العداوة والبغ�شاء يف اخلمر واملي�شر وي�شدكم عن ذكر اهلل وعن  اأن يوقع بينكم  ال�شيطان 

54 -   وي�شقط حد الزنا يف حالة عدم توافر ال�شروط الالزمة لقيام اجلرمية ، اأو لعدم اكتمال �شروط الدليل ال�شرعي ، اأو لرجوع 
اجلاين عن اإقراراه اإذا كان هو الدليل على ثبوت اجلرمية.

عبدالقادر عودة: املرجع ال�شابق ، الطبعة الثالثة 977) ،اجلـزء الثاين �ص8)6.   - 55
�شورة املائدة الآية )) ، الآية 4). وي�شقط حد احلرابة لعدة اأ�شباب منها : عدم توافر ال�شروط الالزمة لقيام اجلرمية ، ووقوف    - 56
اجلرمية عند حد ال�شروع ، اأو لعدم اكتمال �شروط الدليل ال�شرعي على اجلرمية ، اأو لرجوع اجلاين يف اإقراره ، ويف حالة توبة 

املحارب قبل القدرة عليه ، تطبيقًا لقوله تعاىل » اإل الذين تابوا من قبل اأن تقدروا عليهم فاعلموا اأن اهلل غفور رحيم«.
انظر : اأبو حممد بن قدامه : املغني ، املرجع ال�شابق ، �ص6)).   - 57

انظر عبدالقادر عودة: املرجع ال�شابق ، �ص499.   - 58
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ال�شالة فهل انتم منتهون »)59( .

 ويقول الر�شول Ì » كل م�شكر خمر وكل خمر حرام » ، ويقول » ما اأ�شكر كثرية فقليلة 
حرام ».

اخلمر  �شرب  من   «  Ì الر�شول  حديث  اإىل  ا�شتنادًا  )60(؛  اجللد  هي  اخلمر  وعقوبة 
فاجلدوه ، ثم اإن �شرب فاجلدوه ثم اإن �شرب فاجلدوه ثم اإن �شرب فاقتلوه » ، ويقال اأن القتل 
تعزير يقرره الإمام عند احلاجة))6( .  وقد اختلف الفقهاء يف مقدار اجللد ))6( فقال الأحناف 
واملالكية واحلنابلة باأنه ثمانون جلدة))6( ، وقال ال�شافعي والظاهرية والزيدية  باأنه اأربعون 

جلدة)64(.

عقوبة القذف : القذف يعني رمي املح�شن بالزنا اأو نفي ن�شبه ، واحلكم يف ال�شريعة 
الإ�شالمية هو اأنه يجب على من يرمى اإن�شانًا بواقعة اأو �شفة حمرمة ، اأن يثبت �شحة ذلك ، 

فاإن مل ي�شتطع اإثباته اأو رف�ص وجب عقابه)65( .

وي�شرتط لتوافر حد القذف ، الرمي بالزنا اأو نفي الن�شب مع عجز اجلاين عن اإثبات 
بالغًا عاقاًل حرًا م�شلمًا عفيفًا  اإذا كان  ويعترب كذلك   ، املقذوف حم�شنًا  واأن يكون   ، ذلك 
باأن ما رمى به املجني عليه غري  واأن يعلم اجلاين   ، اأو امراأة  ، و�شواء كان رجاًل  عن الزنا 

حقيقي.

ويعاقب القاذف بعقوبة اأ�شلية هي اجللد ثمانني جلدة )66(، وبعقوبة تبعية هي عدم قبول 

�شورة املائدة الآية 90 ، و الآية )9.   - 59
ت�شقط عقوبة ال�شرب باأحد الأ�شباب الآتية : الرجوع عن الإقرار اإذا كان هو الدليل الوحيد ، رجوع ال�شهود عن �شهادتهم اإذا    - 60
كانت ال�شهادة هي الدليل الوحيد ، بطالن اأهلية ال�شهود لل�شهادة بعد احلكم وقبل التنفيذ . انظر عبدالقادر عودة: اجلـزء 

الثاين �ص))5.
انظر ابن تيمية : ال�شيا�شة ال�شرعية ، �ص4)).   - 6(

هذا الختالف يف تديد مقدار عقوبة �شارب اخلمر ، جعل البع�ص يقرر اأن الإجماع غري واقع بالن�شبة ملقدار العقوبة ، وبالتايل    - 6(
تعترب عقوبة �شارب اخلمر  تعزيرية ل حدية ، انظر يف التفا�شيل د. حممد �شليم العوا: املرجع ال�شابق ، �ص4)) وما بعدها.

انظر اأبو بكر الكا�صاين : بدائع ال�شنائع ، املرجع ال�شابق اجلزء ال�شابع ، �ص57.   - 6(
انظر اأبو علي بن حزم :  املحلى ، مطبعة املكتب التجاري، بريوت ، اجلزء التا�شع ، �ص65).   - 64

عبدالقادر عودة : املرجع ال�شابق ، �ص455.   - 65
66 -   عقوبة اأ�شلية
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�شهادته )67(، وم�شدر عقوبة القذف قوله تعاىل )والذين يرمون املح�شنات ثم مل ياأتوا باأربعة 
�شهداء فاجلدوهم ثمانني جلدة ول تقبلوا لهم �شهادة اأبدًا واأولئك هم الفا�شقون«)68(.

 ، له  اعتناقه  بعد  الإ�شالم  عن  عمدًا  امل�شلم  خروج  بالردة  يحُق�شد   : الردة  عقوبة 
دينه  عن  منكم  يرتد  ومن   « تعاىل  اهلل  قال  حيث  ؛  وال�شنة  القراآن  الردة  ترمي  وم�شدر 
فيمت وهو كافر فاأولئك حبطت اأعمالهم يف الدنيا والآخرة واأولئك اأ�شحاب النار هم فيها 
خالدون»)69( ، ويقول الر�شول Ì » من بدل دينه فاقتلوه » . وعقوبة الردة هي القتل تطبيقًا 
حلديث الر�شول �شلى اهلل علية و�شلم . ويرى البع�ص )70( اأن العقاب على الردة يناق�ص مبداأ 
حرية العتقاد ، ويرد على ذلك باأن القول بحرية العتقاد قول بحرية الكفر التي ل ميكن اأن 
يقرها الإ�شالم، واأن احلدود ومنها حد الردة �شرعت لل�شالم الجتماعي على امل�شتوى املحلي 
والعاملي.  واأن ن�شو�ص حرية الختيار يف القراآن: تعني حرية اختيار البداية.. فالدخول يف 
الإ�شالم يكون برغبة واختيار، ولكن اخلروج منه بالردة يختلف ول يقر عليه، ولي�ص لل�شخ�ص 

احلق يف ذلك؛ لأنه دخل غري مكره، في�شتتاب ثم يعاقب باحلد حماية للجماعة امل�شلمة«.

واإذا قيل اإن القراآن اأكد اأن نب  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ مب ))7(، وبالتايل ل حد يف 
الردة، فهذا مردود؛ لأن هذا خا�ص مبن بقي على دينه ومل يدخل يف الإ�شالم، واأن »العقيدة 
نق�ص  اأي  واأن  العقد،  ينق�ص هذا  اأن  بحال  يجوز  ربه، ل  وبني  الإن�شان  الإ�شالمية عقد بني 
له يعترب تعديا على حق اهلل عز وجل ي�شتوجب العقوبة«. كما اأن املجاهر بردته الداعي لها 
ياأخذ حكم حد احلرابة قائال: »اإن الآية الكرمية التي ي�شتدل بها يف حد احلرابة وهي قوله 

تعاىل:نبچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گمب))7( تلك الآية لي�شت مق�شورة 

67 -   عقوبة تبعيبة
68 -   �شورة النور الآية 4. وت�شقط عقوبة القذف اإذا توافرت حالة من احلالت الآتية: رجوع ال�شهود عن �شهادتهم ، بطالن اأهلية 
اأبي حنيفة ومالك - ، ت�شديق  ال�شهود قبل التنفيذ »وهو �شرط خا�ص باأيى حنيفة« ، تكذيب املجني عليه ل�شهودة - عند 

املقذوف للقاذف ، انظر عبدالقادر عودة : املرجع ال�شابق ، �ص495.
69 -   �شورة البقرة الآية 7)).

Professor Dr. Michael Bohlander ، Durham University : انظر   - 70
الذي قدمه ملوؤمتر اأ�شول النظام اجلنائي الإ�شالمي ومنهجه يف حفظ املدنية ، الذي عقدته كلية لقانون وكلية ال�شريعة بجامعة ال�شارقة    
                                                                                      The Criminal Law of Islam in the 21st Century – A View from the West. : يف الفرتة من 9) – )مايو 008)  بعنوان

)7 -   �شورة الكهف:9)،
)7 -    �شورة املائدة:)) .
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على �شرقة الأموال وقتل الأنف�ص، حيث اإن معنى حماربة اهلل ور�شوله هو العداون على الدين، 
واأول من يطبق عليهم تلك الآية هم املرتدون«.))7(

لويل  جوازية  اأم  وجوبية  للمرتد  القتل  عقوبة  كانت  اإذا  عما  الفقهاء  بع�ص  ويت�شاءل 
الأمر، وبالتايل فهي عقوبة تعزيرية ؟ يرى البع�ص)74( اأنه » وقد يتغري وجه النظر يف امل�شاألة 
اإذا لوحظ اأن كثريا من العلماء يرى اأن احلدود ل تثبت بخرب الآحاد ، واأن الكفر بنف�شه لي�ص 
مبيحا للدم ، واإمنا املبيح هو حماربة امل�شلمني والعدوان عليهم ، وحماولة فتنتهم عن دينهم، 

واأن ظواهر القراآن الكرمي تاأبى الإكراه على الدين«. 

ويقول راأي اآخر )75( اأن حديث الر�شول �شلى اهلل علية و�شلم تيط به عدد من الدلئل 
دنيوية  عقوبة  تقرير  عن  الكرمي  القراآن  �شكوت   : منها  غريه  اإىل  الوجوب  عن  ت�شرفه 
للمرتد)76(، واأن يف ال�شنن ال�شحيحة عن ر�شول اهلل �شلى اهلل علية و�شلم ما يفيد اأن ما ورد 
يف احلديث يحُق�شد به جمرد جواز القتل ل وجوبه ، ومن ثم تكون عقوبة املرتد عقوبة تعزيرية 
من  منا�شبًا  تراه  ما  ب�شاأنها  تقرر   ،)77( الإ�شالمية  الدولة  يف  املخت�شة  ال�شلطة  اإىل  موكولة 
العقوبات ، التي قد ت�شل اإىل الإعدام ، ويكون معنى حديث ر�شول اهلل �شلى اهلل علية و�شلم، 

هو جواز معاقبة من بدل دينه بالقتل ، ولي�ص وجوب ذلك )78(. 

)7 -   انظر يف موقع  اإ�شالم اأون لين.نت » النقا�ص الذي دار يف ندوة  »حد الردة.. اإ�شكالت واإجابات« التي نظمها الق�شم 
ال�شرعي ب�شبكة »اإ�شالم اأون لين.نت« بال�شرتاك مع اللجنة الثقافية بنقابة ال�شحفيني م�شاء اأم�ص الإثنني 0)/007/9) .

74 -   انظر ال�شيخ حممود �شلتوت: الإ�شالم عقيدة و�شريعة ، دار ال�شروق )98) ، �ص)8).
75 -   انظر د. حممد �شليم العوا: املرجع ال�شابق ، �ص)6)وما بعدها.

76 -   ولكن ت�شمن القراآن الكرمي تهديدًا م�شتمرًا  بعذاب �شديد يف الآخرة .
77 -   اأي مفو�شة اإىل احلاكم ، اأي القا�شي ، اأو الإمام ، اأي رئي�ص الدولة .

78 -   وهناك من الدلئل ما ي�شرف الأمر يف حديث الر�شول اإىل الإباحة منها: اأن الأحاديث التي ورد فيها اأن الر�شول قتل مرتدا 
اأو مرتدة اأو اأمر باأيهما اأن يقتل ، تت�شف ب�شعف اإ�شنادها جميعًا ، ومن ثم فاإنه مل يثبت اأن الر�شول عاقب على الردة بالقتل. 
ثبت برواية البخاري وم�شلم اأن اأعرابيًا بايع الر�شول ، ثم طلب منه بعد ذلك اإقالته من الإ�شالم ، وهذه حالة ردة ظاهرة ، 
ومع ذلك مل يعاقبه الر�شول ، بل تركه يخرج من املدينة �شاملا. ما رواه البخاري عن اأن�ص اأن رجاًل ن�شرانيًا اأ�شلم ثم عاد بعد 
ذلك اإىل الن�شرانية ، وقد حدث ذلك يف عهد الر�شول فلم يعاقبه على ردته . حدث يف عهد الر�شول اأن اأرتد عن الإ�شالم 
جماعة من اليهود كانوا قد دخلوا فيه ليفتنوا املوؤمنني عن دينهم ويردوهم عن الإ�شالم ، ومل يعاقب الر�شول هوؤلء املرتدين 
. اأن بع�ص الآثار املروية ، والآراء الفقهية تذكر عقوبات اأخرى للمرتدين غري عقوبة القتل ، مما يفيد اأن هذه الآراء قد فهمت 
اأن العقوبة الواردة يف احلديث النبوي هي عقوبة تعزيرية ولي�شت عقوبة حدية ، ومن ذلك حينما �شئل عمر ر�شي اهلل عنه 
عن نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإ�شالم ماذا كنت �شانعًا بهم لو اأخذتهم ؟ فقال كنت عار�شا عليهم الباب الذي 
خرجوا منه اأن يدخلوا فيه ، فاإن فعلوا ذلك قبلت منهم واإل ا�شتودعتهم ال�شجن« انظر تف�شياًل د. حممد �شليم العوا : املرجع 

ال�شابق ، �ص)6)وما بعدها.
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اخلروج  باأنه  البع�ص)79(  فعرفه   ، البغي  تعريف  يف  الفقهاء  اختلف  البغي:  عقوبة 
ڱ   ڱ    تعاىلنبڳ   يقول   ، وال�شنة  القراآن  البغي  عقوبة  وم�شدر   ، مغالبة  الإمام  على 
ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  
ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆمب)80( ، ويف ال�شنة يقول الر�شول �شلى 
اأو يفرق  اأن ي�شق ع�شاكم  اأتاكم واأمركم جميع على رجل واحد يريد  اهلل علية و�شلم » من 

جماعتكم فاقتلوه«.

شرعية العقوبة في مجال القصاص والدية :
الق�ضا�ص: م�شدر عقوبة الق�شا�ص))8( هو القراآن الكرمي وال�شنة ))8( ؛ فهي مقررة 

باآيات قراآنية واأحاديث نبوية ؛ حيث يقول تعاىل نبڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  کک  
گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  
ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ     ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ  
اأن النف�ص بالنف�ص والعني  ۆ  ۆ  ۈمب))8(، ويقول تعاىل » وكتبنا عليهم فيها 
فهو  به  ت�شدق  فمن  ق�شا�ص  واجلروح  بال�شن  وال�شن  بالأذن  والأذن  بالأنف  والأنف  بالعني 
 Ì كفارة له ، ومن مل يحكم مبا اأنزل اهلل فاأولئك هم الظاملون«)84( ، ويقول الر�شول الكرمي
اأن  اإما  اإحدى ثالث:  باخليار بني  فهو  الأع�شاء-  وقطع  –اجلراح  اأو خيل  بدم  اأ�شيب  »من 

يقت�ص واإما اأن ياأخذ الدية واإما اأن يعفو، فاإن اأراد الرابعة فخذوا على يديه » . 

واجلروح   ، العمد  �شبه  والقتل   ، القتل اخلطاأ  املقررة يف جرائم  العقوبة  الدية: هي 
غري العمدية ، وتل حمل الق�شا�ص حينما ميتنع �شرعًا تطبيقه ، كما هو احلال حينما يعفو 
املماثلة بني  ا�شتحالة  اأو  للتكليف  اأهل  اأو عندما يكون اجلاين غري  املجني عليه عن اجلاين 
اأذى اجلرمية والق�شا�ص ، والدية مبلغ من املال يدفع اإىل املجني عليه اأو اإىل اأولياء الدم ، 
وم�شدر عقوبة الدية هو القراآن الكرمي  ، وال�شنة ، والإجماع )85( . يف القراآن يقول اهلل تعاىل 

79 -   انظر عبدالقادر عودة: املرجع ال�شابق اجلزء الثاين ، �ص6)4 ، 786.
80 -    �شورة احلجرات الآية 9.

)8 -   يف تعريف الق�شا�ص اأنظر ما �شبق من ه)ذا البحث .
)8 -   انظر ما �شبق ب�شاأن الآيات والأحاديث التي وردت ب�شاأن الق�شا�ص �ص   

)8 -   �شورة البقرة الآيتان 78) ، 79).
84 -    �شورة املائدة الآية 45.

85 -    انظر ما �شبق ب�شاأن الآيات والأحاديث التي وردت ب�شاأن الدية �ص   

د.  عبدالرازق املوايف عبداللطيف
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 « Ì  نب  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿمب)86( ، ويقول الر�شول
واأن يف النف�ص مائة من الإبل » ، وقد اأجمع الفقهاء على وجوب الدية )87(.

شرعية العقوبة في مجال التعزير:
يف  والعقوبات  اجلرائم  تديد  للقا�شي  يرتك  الإ�شالمي  النظام  اأن  البع�ص)88(  يرى 
الراأي مقررين  الرد على هذا  ، ولكن ميكن  ال�شرعية  التعزير وهذا ما يخالف مبداأ  جمال 
اأن جرائم التعزير مقررة اأ�شا�شًا يف القراآن اأو ال�شنة ، فهي من�شو�ص عليها من حيث املبداأ 
، وعلى امل�شرع الو�شعي اأن يحددها بدقة ويقرر العقوبات املقررة لها يف ن�شو�ص وا�شحة ثم 
يقوم القا�شي بتطبيقها ، وبالن�شبة لل�شلطة التقديرية للقا�شي فاإن ذلك حمله مقدار العقوبة 
املن�شو�ص عليها  الكلية  واملبادئ  يتفق  واأن   ، اإنذار  ي�شبقه  اأن  والذي يجب   ، التجرمي  ولي�ص 
يف ال�شريعة الإ�شالمية ، وال�شند يف ذلك قوله تعاىل » واإن تنازعتم يف �شئ فردوه اإىل اهلل 

والر�شول اإن كنتم توؤمنون باهلل واليوم الأخر » )89(. 

وبع�ص جرائم التعزير)90( نهي عنه القراآن الكرمي دون تديد عقوبة دنيوية لها كالر�شوة 
اأداء ال�شهادة ، والغ�ص يف الكيل وامليزان، وبع�شها  والربا ، وال�شهادة الزور ، والمتناع عن 
نهت عنه ال�شنة النبوية، فقد عاقب ر�شول اهلل Ì ، يف جمال التعزير بعقوبات خمتلفة ؛ حيث 
عاقب على اإ�شاءة ا�شتعمال حق التاأديب ، وعلى ترك اجلهاد، وعلى �شرقة ل توجب احلد ، 

وعلى منع الزكاة ))9(.

ثانياً - شخصية العقوبة:
تعد �شمانة �شخ�شية العقوبة ))9(من ال�شمانات الرا�شخة يف ال�شريعة الإ�شالمية ، وتدل 
على ذلك الآيات القراآنية والأحاديث النبوية : ففي القراآن يقول اهلل تعاىل » ول تك�شب كل 

86 -   �شورة الن�شاء الآية )9.
انظر اأبو حممد ابن قدامه : املغني مطبعة الفجالة اجلديدة مب�شر ، اجلزء ال�شابع 7 ، �ص758 ؛ الإمام حممد اأبو زهرة    - 87

املرجع ال�شابق �ص ))4 .
انظر بحث :  Professor Dr. Michael Bohlander ، Durham University  �شابق الإ�شارة اإليه .    - 88

انظر تف�شياًل د. عبدالعزيز عامر : التعزير يف ال�شريعة الإ�شالمية ، دار الفكر العربي م�شر 976) �ص )47 .   -89
90 -   انظر يف التفا�شيل ما �شبق ب�شاأن التعازير �ص 

)9 -   انظر د. حممد �شليم العوا : املرجع ال�شابق ، �ص64) وما بعدها. 
انظر ما �شبق يف هذا البحث ب�شاأن مبداأ �شخ�شية العقوبة .   -9(
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نب ی  ی  ی     ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   ، ويقول تعاىل  اأخرى«  اإل عليها ول تزر وازرة وزر  نف�ص 
يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  مب))9( ، ويقول تعاىل 
ويقول   ، نب ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ     ىئ  ىئ          ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ  ىئ          يئ  جب   مب)94( 

تعاىلنب ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  مب)95( ، ويقول احلديث ال�شريف »ل 
يوؤخذ الرجل بجريرة اأبية ول بجريرة اأخيه » ، وبهذه ال�شمانة ا�شتبعد الإ�شالم ما كان يتبع يف 

اجلاهلية من قيام م�شئولية القبيلة عن اجلرمية التي تقع من اأحد اأفرادها)96(.

ثار الت�شاوؤل ب�شاأن جرائم اخلطاأ حول مدى تناق�ص تمل » العاقلة » للدية عن اجلاين  ويحُ
مع �شخ�شية العقوبة ؟ ميكن القول من الناحية الظاهرية باأن ذلك يناق�ص �شخ�شية العقوبة، 
املعونة  قبيل  من  هو  للدية  العاقلة  فتحمل   ، تناق�ص  يوجد  ل  اأنه  نرى  النظر  باإمعان  ولكن 
العاقلة ل  العمدية فاإن  اأما يف اجلرائم  العمد يف جانبه  والتخفيف عن اجلاين لعدم توافر 
تتحمل عنه دية العمد الذي ي�شقط فيه الق�شا�ص؛ حيث ل ي�شتحق التخفيف لتوافر العمد 
يف  القبيلة  اأفراد  جميع  ت�شامن  اإىل  اأ�شا�شًا  ترجع  العاقلة  تمل  فكرة  اأن  كما   ، جانبه  يف 
امل�شائل اجلنائية ، وهذه الفكرة كانت را�شخة يف عادات وتقاليد العرب ومل تنكرها ال�شريعة 
جانب  عليها  يغلب  للدية  القانونية  الطبيعة  فاإن  ذلك  اإىل  وبالإ�شافة   ، عليهم  الإ�شالمية 

التعوي�ص اأكرث من العقوبة )97( .

ثالثاً -المساواة بين األفراد أمام العقوبة :
ترجع امل�شاواة )98( يف العقوبة بني الأفراد يف النظام اجلنائي الإ�شالمي ، اإىل امل�شاواة 
املطلقة بني كل النا�ص التي ت�شود النظام الإ�شالمي كمبداأ عام )99( ، ومل يكن مبداأ امل�شاواة 
�شائدًا عند العرب قبل الإ�شالم ، �شواء يف �شورته العامة اأو يف املجال العقابي ، فكانت هناك 
تفرقة يف احلقوق والواجبات بني الأ�شراف وبقية اأفراد املجتمع ، وكان هناك عدم م�شاواة 
بينهم يف املجال العقابي ؛ حيث كانت دية القتيل من الأ�شراف اأ�شعاف دية القتيل من بقية 

)9 -   �شورة النجم الآيات 8) ، 9) ، 40 ، )4.
94 -   �شورة البقرة الآية 4)).

95 -   �شورة �شباأ الآية 5).
96 -   ال�شيخ حممود �شلتوت: املرجع ال�شابق ، �ص5)).

97 -   د. على �شادق اأبو هيف: املرجع ال�شابق �ص55.
98 -   انظر ما �شبق من هذا البحث ب�شاأن امل�شاواة يف القوانني الو�شعية .

99 -   انظر عبدالقادر عودة ، املرجع ال�شابق ، �ص 7) وما بعدها.
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تل اأحد من الأ�شراف ، ولكن تحُطلب دماء كل اأفراد قبيلة  الأفراد ، ول تكفي دماء القاتل اإذا قحُ
امل�شائل اجلنائية  ، ويف  النا�ص  كل  املطلقة بني  امل�شاواة  قرر  الإ�شالم  وملا جاء   . القاتل)00)( 
اأو�شح الر�شول ، اأن مقدار الدية مائة من الإبل لكل قتيل دون متييز بني املجني عليهم ، وكان 
قرر  للق�شا�ص  وبالن�شبة  اجلاهلية،  يف  �شائدة  كانت  التي  امل�شاواة  عدم  على  للق�شاء  ذلك 

املبداأ الذي مقت�شاه اأن » امل�شلمون تتكافاأ دماوؤهم »))0)(.

العقابي  النظام  العقابية يف  للن�شو�ص  الأفراد يف اخل�شوع  بني  امل�شاواة  مبداأ  ويطبق 
الإ�شالمي ب�شكل مطلق دون تفرقة بني اأفراد املجتمع بح�شب املركز الجتماعي ، ول بح�شب 
الغنى والفقر ، وقد طبق الر�شول الكرمي هذا املبداأ ب�شورة مطلقة ، وبداأ بنف�شه ، فخطب 
يف النا�ص قائاًل » اأيها النا�ص من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فلي�شتقد منه ، ومن كنت 
�شتمت له عر�شا فهذا عر�شي فلي�شتقد منه ، ومن اأخذت له مال فهذا مايل فلياأخذ منه ، األ 
واإن اأحبكم اإىَل من اأخذ مني حقًا اإن كان له ، اأو حللني فلقيت ربي واأنا طيب النف�ص))0)( »، 
وطبقه اأي�شًا على اأهل بيته ليوؤكد م�شاواتهم بجميع النا�ص يف اخل�شوع للعقاب ، ففي حديث 
الكرمي  الر�شول  ، رف�ص  اأ�شراف قري�ص  اإىل قبيلة من  تنتمي  ، وهي  التي �شرقت  املخزومية 
ال�شفاعة لها وقال يف نهاية خطبته اإىل النا�ص »... واآمي اهلل لو اأن فاطمة بنت حممد �شرقت 
لقطعت يدها » ، وكذلك طبق حد القذف على من قذفوا ال�شيدة عائ�شة دون زيادة يف قدر 

العقوبة))0)(.

اأبو بكر يف النا�ص عقب مبايعته  وطبقه اأي�شًا ال�شحابة بعد الر�شول الكرمي ؛ فخطب 
باخلالفة قائاًل : اأيها النا�ص فاإين قد وليت عليكم ول�شت بخريكم ، فاإن راأيتموين على حق 
فاأعينوين ، واإن راأيتموين على باطل ف�شددوين ، اأطيعوين ما اأطعت اهلل فيكم ، فاإن ع�شيته 

فال طاعة يل عليكم »)04)(. 

وطبقه عمر ر�شي اهلل عنه على ولته يف خمتلف الدولة الإ�شالمية؛ حيث خطب فيهم 

00) -   انظر د. حممد �شليم العوا: املرجع ال�شابق ، �ص68.
)0) -   انظر حممد ال�شوكاين: نيل الأوطار، مطبعة م�شطفى احللبي، القاهرة ، اجلزء ال�شابع والع�شرون ، �ص0).

)0) -   انظر عبدالقادر عودة: املرجع ال�شابق اجلزء الأول ، �ص8)).
)0) -   ويف هذا ال�شدد قيل عند ذكر توقيع الر�شول ) �ص ( احلد على القذفة، وفيه الت�شوية بني اأف�شل النا�ص بعد النبي )�ص( 
واأدنى النا�ص درجة يف الإميان، ل يزاد القاذف على الثمانني واإن �شتم خري النا�ص بعد الر�شول ) �ص ( ول ينق�ص منها . 

انظر د. حممد �شليم العوا: املرجع ال�شابق ، �ص70.
04) -   تاريخ ابن الأثري ج) �ص60).
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ويف النا�ص يف مو�شم احلج قائاًل : » اأيها النا�ص اإين ما اأر�شل اإليكم عماًل لي�شربوا اأب�شاركم، 
ول لياأخذوا اأموالكم ، واإمنا اأر�شلهم ليعلموكم دينكم ، و�شنة نبيكم ، فمن فعل به �شئ �شوى 
ذلك فلريفعه اإيَل فو الذي نف�ص عمر بيده لأق�شنه منه . فوثب عمرو ابن العا�ص فقال يا اأمري 
املوؤمنني ، اأراأيت اإن كان رجل من امل�شلمني على رعية فاأدب بع�ص رعيته اأنك لتق�شنه منه؟ 
فقال اأي والذي نف�ص عمر بيده ، اإذن لأق�شنه منه ، وكيف ل اأق�شه منه، وقد راأيت النبي 
�شلى اهلل عليه و�شلكم يق�ص من نف�شه » )05)( . ويف ذلك يقول ابن قدامه احلنبلي »ويجري 
تتكافاأ  املوؤمنني  ولأن   ، والأخبار  الآيات  لعموم  وبني رعيتهم   ، والعمال  الولة  الق�شا�ص بني 

دماوؤهم ، ول نعلم يف هذا خالفًا )06)(.

ِبق مبداأ امل�شاواة على غري امل�شلمني  يف ظل النظام الإ�شالمي ، حيث اتهم يهودي  وطحُ
يربئ  الر�شول  على  الوحي  فنزل   ، امل�شلمني  من  النفو�ص  �شعاف  بع�ص  من  بال�شرقة  ظلمًا 

اليهودي مما ن�شب اإليه بقوله تعاىل :نب ې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  
اأبي  بن  على  املوؤمنني  باأمري  تتعلق  اأخرى  واقعة  ويف   . ۈئمب)07)(  ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ  
طالب ؛ حيث فقد درعه اأثناء خالفته ، وعرث عليها عند يهودي ، ومل ي�شتطع اأن يثبت ملكيته 
لها ، فلم يحكم القا�شي ل�شالح خليفة امل�شلمني وحكم ل�شالح اليهودي . ويف واقعة �شباق 
ابن القبطي وابن عمرو ابن العا�ص وايل م�شر ؛ حيث لطم ابن عمرو ال�شبي ابن القبطي 
على وجهه عندما �شبقه ، ف�شكاه اأبوه اإىل اخلليفة عمر ابن اخلطاب ، فاأر�شل عمر اإىل عمرو 
بن العا�ص ليح�شر هو وابنه اإىل املدينة ، وامتثل وايل م�شر لأمر اأمري املوؤمنني عمر، ووقف 
هو وابنه اأمام القبطي، واأمر عمر ابن القبطي اأن يقت�ص لنف�شه من ابن عمرو بن العا�ص ، 
ويقول له ا�شرب ابن الأكرمني. وقد طبق الق�شاء الإماراتي امل�شاواة بني امل�شلم وغري امل�شلم 

يف مقدار الدية )08)( 

النظام  يف  العقوبة  اأمام  الأفراد  م�شاواة  على  التطبيقات  هذه  كل  تدلل   ، الواقع  ويف 
بينه وبني اخل�شوع  الإ�شالمية بح�شانة تول  الدولة  يتمتع رئي�ص  ؛ فلم  الإ�شالمي  العقابي 
للن�شو�ص العقابية يف حالة ارتكاب جرمية ت�شتحق توقيع العقوبة عليه ، كذلك ل يتمتع روؤ�شاء 

05) -   تاريخ ابن الأثري ج) �ص08)، كتاب اخلراج لأبي يو�شف �ص66.
06) -   انظر ال�شيخ حممد �شلتوت، املرجع ال�شابق ، �ص))).

07) -   انظر ب�شاأن هذه الواقعة ال�شيخ حممود �شلتوت ، املرجع ال�شابق ، �ص 448 وما بعدها . 
انظر اتاديا عليا جزائي �شرعي 994/6/4) ،الطعن رقم 5) ل�شنة 6) ق�شائية )�شرعي ( جمموعة اأحكام املحكمة �ص    - (08

6) رقم 49 �ص 45) .
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الدول الأجنبية يف البالد الإ�شالمية بح�شانة عند تواجدهم فيها وارتكابهم �شلوكًا يوجب 
العقاب ، ول يتمتع بح�شانة اأي�شًا اأع�شاء ال�شلك ال�شيا�شي والقن�شلي الذين يعملون داخل 

الدول الإ�شالمية)09)(.

تختلف  لكونها   ، امل�شاواة  مبداأ  مع  تتنافى  اأنه  التعزير  جرائم  ب�شاأن  القول  يجوز  ول 
باختالف الأ�شخا�ص وبح�شب كرب الذنوب و�شغرها ؛ لأن التعزير اإذا كان  يق�شد به التاأديب 
 ،)((0( بالكبري  اإل  ينزجر  ل   من  ومنهم   ، بالي�شري  ينزجر  من  النا�ص  من  فاإن   ، والنزجار 
عامة  قواعد  هو  وامنا  بالذات  معني  �شخ�ص  يخ�ص  ل  الختالف  فاإن  ذلك  اإىل  وبالإ�شافة 

تنطبق على اأي اإن�شان توافرت فيه ))))( .

ويرى البع�ص))))( اأن النظام الإ�شالمي يقرر اأن دية املراأة ن�شف دية الرجل وهذا يخالف 
ويتنافى مع مبداأ امل�شاواة  ولكن ميكن الرد على هذا الراأي باأن »م�شاألة الدية حمل اجتهاد، 
ولي�شت من الثوابت ول من القطعيات؛ لذلك لي�ص هناك ما مينع من اإعادة النظر فيما ذهب 
اإليه الفقهاء« ب�شاأنها. ول جند دليال ي�شاند راأي القائلني بالتن�شيف وعبارة القراآن الكرمي يف 

الدية عامة مطلقة مل تخ�ص الرجل ب�شيء منها عن املراأة، قال تعاىل: نب  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿمب))))( . 

وهذه الآية ت�شري اإىل اأنه: »ل فرق يف وجوب الدية بالقتل اخلطاأ بني الذكر والأنثى، فمن 
املعلوم عند اأهل اللغة اأن النكرة يف �شياق ال�شرط تعم، فاجلملة )الآية ( �شرطية وموؤمنا نكرة 

ت�شمل املراأة والرجل فتقت�شي العموم«. )4))( .

انظر عبدالقادر عودة: املرجع ال�شابق ، اجلزء الأول �ص7)) وما بعدها ، د. حممد �شليم العوا: املرجع ال�شابق ، �ص70.   - (09
0)) -   انظر حا�شية ابن عابدين اجلزء الثالث �ص )8) . 

))) -   انظر د. �شريف فوزي حممد فوزي ، مبادئ الت�شريع اجلنائي الإ�شالمي ، درا�شة مقارنة بالتجاهات اجلنائية املعا�شرة 
�شل�شلة الكتاب اجلامعي ، الكتاب الثاين �ص 77) ، د. هاليل عبدالاله اأحمد ، املرجع ال�شابق �ص 0) . 

انظر بحث : Professor Dr. Michael Bohlander   �شابق الإ�شارة اإليه .                                                                                                                                             - (((
))) -   الن�شاء الآية )9.

4)) -   ويف هذا ال�شدد يرى ال�شيخ د. القر�شاوي اأن م�شاألة الدية »لي�ص فيها حديث متفق على �شحته ول اإجماع م�شتيقن واإذا مل 
ي�شح حديث يف هذه الق�شية يحتج به فكذلك مل يثبت فيها اإجماع... بل ذهب ابن علية والأ�شم- من فقهاء ال�شلف- اإىل 

الت�شوية بني الرجل واملراأة يف الدية وهو الذي يتفق مع عموم الن�شو�ص القراآنية والنبوية واإطالقها«. 
فيها  تاأخذ  املرياث(  كثرية )يف  فهنالك حالت  به  يعتد  »ل  الدية  م�شاألة  املرياث يف  على  القيا�ص  ا�شتخدام  اأن  واعترب   
القائلون  اإليها  ي�شتند  الذي  امل�شلحة  مراعاة  القر�شاوي حجة  ال�شيخ  وفند  الرجل«.  ياأخذه  الذي  الن�شيب  نف�ص  املراأة 
بالتن�شيف باعتبار اأن فقد الرجل باعتباره العائل لي�ص مثل فقد املراأة، وقال: »هذا الأمر لي�ص له اعتبار يف ال�شريعة بدليل 
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وقد اأخذ القانون الإماراتي بامل�شاواة يف الدية بني الرجل واملراأة ؛ حيث حدد القانون 
التادي رقم )7)( ل�شنة )99)م  مقدار الدية ال�شرعية للمتويف خطاأ من الأ�شخا�ص مببلغ  
  K 150.000مائة وخم�شني األف درهم يف جميع حماكم امارات الدولة. ، وقد مت تعديل هذا 
املقدار بحيث تكون )00.000)( » مائتي األف درهم «)5))( . وقد ا�شطرد الق�شاء الإماراتي 

اإليه عدد من علماء  اأن دية الطفل ال�شغري مثل الكبري والفرا�ص مثل الربوفو�شري«. ودّعم د.القر�شاوي راأيه مبا ذهب 
الع�شر كال�شيخ حممد ر�شيد ر�شا وال�شيخ حممود �شلتوت يف كتابه »الإ�شالم عقيدة و�شريعة«، وال�شيخ اأبو زهرة يف كتابه 

»العقوبة«، وال�شيخ حممد الغزايل رحمه اهلل. 
بهذا  الأخذ  اإىل  املراأة، ودعا حكومة قطر  زاوية تكرمي  الدية من  النظر يف م�شاألة  اأدلته ب�شرورة  القر�شاوي  د.  واأنهى   

التوجه. 

واتفق مع راأى ال�شيخ القر�شاوي خالل الندوة كل من ال�شيخ عبد القادر بن حممد العماري نائب رئي�ص حمكمة ال�شتئناف   
�شابقا، والدكتورة عائ�شة يو�شف املناعي عميدة كلية ال�شريعة جامعة قطر، والأ�شتاذ الدكتور حممد عثمان �شبري اأ�شتاذ 

بق�شم الفقه كلية ال�شريعة جامعة قطر. 

واأ�شار ال�شيخ عبد القادر العماري يف هذا ال�شدد اإىل اأن مو�شوع الدية »قدمي وقد طرح منذ 5) �شنة«، وقراأ على احل�شور   
راأي ال�شيخ حممد الغزايل رحمه اهلل الذي يوؤيد م�شاواة الرجل باملراأة يف الدية. وقال اإن »تن�شيف دية املراأة ل ي�شتفيد 

منه اإل �شركات التاأمني«. 

و�شاندت الدكتورة عائ�شة املناعي هذا التوجه الذي راأت فيه »اإن�شافا للمراأة«، موؤكدة اأنه حان الوقت لإعادة النظر يف هذه   
امل�شاألة. 

اأما الدكتور حممد عثمان �شبري فاأكد اأن م�شاألة الدية حمل اجتهاد، وقال: »املعلوم اأن الظروف والأحوال قد تغريت عن   
الظروف التي قيلت فيها اجتهادات الفقهاء«. 

اللجنة الوطنية حلقوق الإن�شان يف قطر بتوجه امل�شاواة بني الرجل واملراأة يف م�شاألة  واأ�شاد �شامل را�شد املريخي ع�شو   
الدية، وذكر اأن »قوانني حقوق الإن�شان ل تفرق بني الذكر والأنثى، وهي �شد اأي متييز«. - ودعا ال�شيخ الدكتور يو�شف 
القر�شاوي اإىل امل�شاوة بني الذكر والأنثى يف م�شاألة دية القتل اخلطاأ، واأورد يف �شبيل ذلك حججا واأدلة من القراآن الكرمي 

وال�شنة تدلل على �شحة دعوته. 

جاء ذلك خالل ندوة نظمها املجل�ص الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة يف العا�شمة القطرية الدوحة الأربعاء ))-))-004) ، وياأتي   
تنظيم هذه الندوة على خلفية دعوات تطالب بتغيري القانون القطري الذي يقرر اأن دية القتل اخلطاأ للمراأة ن�شف دية 
الرجل وهو ما حكمت به املحاكم القطرية يف 9) حالة خالل الفرتة الواقعة بني تاريخ )-)-999) حتى نهاية عام )00)، 

حيث قررت اأن مقدار الدية هو: 50 األف ريال قطري لالأنثى القتيلة و00) األف للرجل. 

  انظر  املوقع اللكرتوين اإ�شالم اأون لين.نت الأخبار / ))-))-004) . 
5)) -    انظر القانون التادي رقم )9( ل�شنة )00) م بتعديل مقدار الدية ال�شرعية للمتوفى خطاأ من الأ�شخا�ص.
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على امل�شاواة بني الرجل واملراأة يف الدية )6))( ، وبني امل�شلم وغري امل�شلم )7))( . 

رابعاً - إنسانية العقوبة :
تهيمن على النظام العقابي الإ�شالمي مبادئ الإن�شانية والرحمة والعدل ، وحدد اهلل 

؛  رقم 4)  العدد 5 �ص )07)  والت�شريع  الق�شاء  ل�شنة 994) جزاء جملة   6 رقم  الطعن  دبي )/994/4)  انظر متييز     - ((6
4)/994/5) الطعن رقم 9) ل�شنة 994) جزاء ، العدد 5 �ص 097) رقم 9) . وانظر اأي�شًا حكم املحكمة التادية العليا 

طعن رقم 59) ل�شنة )) الق�شائية �شادر بتاريخ 6/7 / )00) ) �شرعي جزائي ( 
7)) -   ويف هذا ال�شدد تقول املحكمة التادية العليا اإن مقدار الدية بني امل�شلم وغريه مت�شاوية وفقا ملذهب الإمام اأبي حنيفة. 
اإن وقائع الق�شية  اأحكام ال�شريعة والقانون . وحيث  ثلثا ع�شر دية امل�شلم خطاأ يف تطبيق  مثال : منح هندو�شي الديانة 
تتلخ�ص ح�شبما يتبني من ت�شفح وثائق امللف وم�شتنداته اأن النيابة العامة ن�شبت اإىل املطعون �شده ر�شوان اهلل مريزا 
: ) ) ( ت�شبب بخطئه يف موت حممد ..... وفيجا ..... وكان ذلك نا�شئًا عن  باأنه يف يوم )/))/999) بدائرة الذيد 
واإ�شابة  احلادث  وقوع  اإىل  اأدى  مما  بتهور  املبينة  املركبة  قاد  باأن   ، القانون  وخمالفته  احرتازه  وعدم  ورعونته  اإهماله 
امل�شا�ص  ت�شبب بخطئه يف   ) اأودت بحياتهما ) )  والتي  املرفقني  الطبيني  بالتقريرين  املبينة  بالإ�شابات  املجني عليهما 
ب�شالمة ج�شم �شديق ..... واآخرين وكان ذلك نا�شئًا عن اإهماله وعدم احرتازه وخمالفته للقانون باأن قاد املركبة املبينة 
 )  (  ( املرفقة  الطبية  بالتقارير  املبينة  بالإ�شابات  عليهم  املجني  واإ�شابة  احلادث  وقوع  اإىل  اأدى  مما  بتهور  باملح�شر 
ت�شبب بخطئه يف اإحلاق �شرر باملركبة املبينة باملح�شر واململوكة ل�شركة ..... بورينج ليمتد ، وكان ذلك نا�شئًا عن اإهماله 
ورعونته وعدم احرتازه وخمالفته القانون باأن قاد املركبة بتهور ، ف�شدم املركبة اأنفة البيان واأحدث بها التلفيات املبينة 
، وطلبت معاقبته  ت�شكل خطرًا على اجلمهور  بتهور ب�شورة  الطريق  باملح�شر على  املبينة  املركبة  قاد   )  4 باملح�شر ) 
طبقًا لأحكام ال�شـريعة الإ�شـالمية الغراء واملادتني)4)/) و)4)/) – ) من قانون العقوبات التـادي واملـواد ) ، )5/) 
، 54 من القانون التـادي رقم )) ل�شنة 995) يف �شاأن ال�شري واملرور . وحمكمة الذيد ال�شرعية البتدائية ق�شت بتاريخ 
6/))/999) مبعاقبة املتهم بتغرمية مائتي درهم وتاأمني دية املتويف حممد نظري غالم نظري ) باك�شتاين اجلن�شية ( وهي 
مائة وخم�شون األف درهم وتتحملها عن املتهم عاقلته . وتاأمني دية املتويف فيجا ..... وهي ثلثا ع�شر دية امل�شلم اأي ع�شرة 

الآف درهم واأعلمت املتهم بكفارة القتل اخلطاأ عن كل نف�ص واأ�شبح هذا احلكم نهائيًا لعدم الطعن عليه . 

وحيث اإن ال�شيد النائب العام نعى على احلكم اخلطاأ يف تطبيق اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية لق�شائه للمتويف فيجا .....   
بثلثي ع�شر دية امل�شلم ع�شرة الآف درهم لكونه غري م�شلم ) هندو�شي ( ......

وحيث اإن هذا النعي �شديد ذلك اأن املقرر وفقًا للقانون التادي رقم 7) ل�شنة )99) باعتبار الدية 50) األف درهم ،   
ونظرًا ملا ا�شتقر عليه ق�شاء هذه املحكمة التادية العليا من الت�شوية يف مقدار الدية بني امل�شلم وغريه وفق ما جاء يف 

مذهب الإمام اأبي حنيفة واعتبارًا ملا يقت�شيه ال�شالح العام 

اأيد حكم حمكمة البداية فيما ق�شي به من تاأمني دية املتويف ) فيجا .....( الهندو�شي  فاإن احلكم املطعون فيه حينما   
الديانة وهي ثلثا ع�شر دية امل�شلم اأي ع�شرة الآف درهم ، فاإنه يكون قد اأخطاأ يف تطبيق اأحكام ال�شريعة والقانون مما 
املوؤيد حلكم  فيه  املطعون  وملا كان احلكم   .... املحكمة  ا�شتقر عليه ق�شاء هذه  ال�شاأن مت�شيًا مع ما  لهذا  نق�شه  يوجب 
حمكمة البداية قد ق�شي للمتويف بثلثي ع�شر الدية لكونه غري م�شلم فاإنه يكون قد �شدر خالفًا ملا ا�شتقر عليه عمل هذه 
املحكمة التي اختارت ال�شري يف مثل هذه الق�شايا وفق مذهب الإمام الأعظم اأبي حنيفة كما هو مبني اأعاله ، ولذلك فاإن 
ي�شتوجب نق�شه جزئيًا  التحديد مما  الإ�شالمية يف هذا  ال�شريعة  اأحكام  اأخطاأ يف تطبيق  احلكم املطعون فيه يكون قد 
مع ت�شحيحه وفق ما جرى عليه عمل هذه املحكمة من جعل دية املتويف ) فيجا .....( الهندو�شي دية كاملة 50) األف 

درهم.
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وقد اأخذ القانون الإماراتي بامل�شاواة يف الدية بني الرجل واملراأة ؛ حيث حدد القانون 
التادي رقم )7)( ل�شنة )99)م  مقدار الدية ال�شرعية للمتويف خطاأ من الأ�شخا�ص مببلغ  
  K 150.000مائة وخم�شني األف درهم يف جميع حماكم امارات الدولة. ، وقد مت تعديل هذا 
املقدار بحيث تكون )00.000)( » مائتي األف درهم «)5))( . وقد ا�شطرد الق�شاء الإماراتي 

اإليه عدد من علماء  اأن دية الطفل ال�شغري مثل الكبري والفرا�ص مثل الربوفو�شري«. ودّعم د.القر�شاوي راأيه مبا ذهب 
الع�شر كال�شيخ حممد ر�شيد ر�شا وال�شيخ حممود �شلتوت يف كتابه »الإ�شالم عقيدة و�شريعة«، وال�شيخ اأبو زهرة يف كتابه 

»العقوبة«، وال�شيخ حممد الغزايل رحمه اهلل. 
بهذا  الأخذ  اإىل  املراأة، ودعا حكومة قطر  زاوية تكرمي  الدية من  النظر يف م�شاألة  اأدلته ب�شرورة  القر�شاوي  د.  واأنهى   

التوجه. 

واتفق مع راأى ال�شيخ القر�شاوي خالل الندوة كل من ال�شيخ عبد القادر بن حممد العماري نائب رئي�ص حمكمة ال�شتئناف   
�شابقا، والدكتورة عائ�شة يو�شف املناعي عميدة كلية ال�شريعة جامعة قطر، والأ�شتاذ الدكتور حممد عثمان �شبري اأ�شتاذ 

بق�شم الفقه كلية ال�شريعة جامعة قطر. 

واأ�شار ال�شيخ عبد القادر العماري يف هذا ال�شدد اإىل اأن مو�شوع الدية »قدمي وقد طرح منذ 5) �شنة«، وقراأ على احل�شور   
راأي ال�شيخ حممد الغزايل رحمه اهلل الذي يوؤيد م�شاواة الرجل باملراأة يف الدية. وقال اإن »تن�شيف دية املراأة ل ي�شتفيد 

منه اإل �شركات التاأمني«. 

و�شاندت الدكتورة عائ�شة املناعي هذا التوجه الذي راأت فيه »اإن�شافا للمراأة«، موؤكدة اأنه حان الوقت لإعادة النظر يف هذه   
امل�شاألة. 

اأما الدكتور حممد عثمان �شبري فاأكد اأن م�شاألة الدية حمل اجتهاد، وقال: »املعلوم اأن الظروف والأحوال قد تغريت عن   
الظروف التي قيلت فيها اجتهادات الفقهاء«. 

اللجنة الوطنية حلقوق الإن�شان يف قطر بتوجه امل�شاواة بني الرجل واملراأة يف م�شاألة  واأ�شاد �شامل را�شد املريخي ع�شو   
الدية، وذكر اأن »قوانني حقوق الإن�شان ل تفرق بني الذكر والأنثى، وهي �شد اأي متييز«. - ودعا ال�شيخ الدكتور يو�شف 
القر�شاوي اإىل امل�شاوة بني الذكر والأنثى يف م�شاألة دية القتل اخلطاأ، واأورد يف �شبيل ذلك حججا واأدلة من القراآن الكرمي 

وال�شنة تدلل على �شحة دعوته. 

جاء ذلك خالل ندوة نظمها املجل�ص الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة يف العا�شمة القطرية الدوحة الأربعاء ))-))-004) ، وياأتي   
تنظيم هذه الندوة على خلفية دعوات تطالب بتغيري القانون القطري الذي يقرر اأن دية القتل اخلطاأ للمراأة ن�شف دية 
الرجل وهو ما حكمت به املحاكم القطرية يف 9) حالة خالل الفرتة الواقعة بني تاريخ )-)-999) حتى نهاية عام )00)، 

حيث قررت اأن مقدار الدية هو: 50 األف ريال قطري لالأنثى القتيلة و00) األف للرجل. 

  انظر  املوقع اللكرتوين اإ�شالم اأون لين.نت الأخبار / ))-))-004) . 
5)) -    انظر القانون التادي رقم )9( ل�شنة )00) م بتعديل مقدار الدية ال�شرعية للمتوفى خطاأ من الأ�شخا�ص.
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ر�شالة الر�شول الكرمي تقيق العدل والرحمة وامل�شاواة بني كل النا�ص ؛ حيث يقول تعاىل نب ک  
ک  گ         گ  گمب وكرم اهلل الإن�شان على كثري من خلقه ؛ حيث يقول تعاىلنبک  
ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک 
اأو عند  العقوبات،  تقرير  �شواء عند  وا�شحة  والإن�شانية  الرحمة  وتبدو هذه  ںمب)8))(، 
تنفيذها ، بل وبعد التنفيذ.ومع ذلك يرى البع�ص اأن العقوبات يف النظام الإ�شالمي تت�شف 
الإ�شالمي  النظام  العقوبات يف  باأن  الراأي  الرد على هذا  ، وميكن   )((9( والوح�شية  بالق�شوة 

تت�شف بالرحمة والإن�شانية .

، وتفريد  العقابي الإ�شالمي: العفو يف جمال الق�شا�ص  ومن مظاهر ذلك يف النظام 
العفو  على  الإ�شالم  الق�شا�ص حث  ففي جمال  ؛  التوبة  ونظام   ، التعزير  العقوبة يف جمال 
وحببه اإىل النفو�ص ، ويف ق�شاء الر�شول الكرمي ما يدل على ذلك ، فعن اأن�ص ر�شي اهلل عنه 
اأنه قال ما رفع اإىل ر�شول اهلل Ì اأمر فيه الق�شا�ص اإل اأمر فيه بالعفو ، ويقول الفقهاء يف 
ذلك » العفو اأف�شل من ال�شلح ، وال�شلح اأف�شل من الق�شا�ص » )0))(، وكان امل�شدر يف ذلك 
اأو ال�شلح يف امل�شائل  نب   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  مب))))(. ويرجع تف�شيل العفو  قوله تعاىل 
اجلنائية اإىل اأنه ينهي النزاع النا�شئ عن اجلرمية بطريقة ودية تبعد اأولياء الدم عن الثاأر 
والنتقام ، ف�شاًل عن اأن العفو اأو ال�شلح يعد و�شيلة ناجحة لتقومي نف�ص اجلاين واإ�شالحه .

وبالإ�شافة اإىل ذلك ، فاإن  نظام تفريد العقاب يف جمال التعزير يجيز لويل الأمر 
حق العفو عن العقوبة اأو اإيقاف تنفيذها اأو تخفيفها ح�شب مقت�شى احلال ، ويختار القا�ضي 
العقوبة املنا�شبة لظروف اجلاين ، وله كذلك اأن يخفف منها اأو يوقف تنفيذها متى كان املتهم 
ي�شتحق ذلك ، ويف ذلك رحمة باجلاين ، والعمل على اإ�شالحه بعيدًا عن ال�شجون ومفا�شدها، 
ي�شاف اإىل ذلك اأن الت�شريع اجلنائي الإ�شالمي جعل توبة اجلاين �شببًا م�شقطًا للعقوبة))))( ، 

وذلك رحمة باجلاين والبعد به عن ال�شعور بالياأ�ص الذي قد يدفعه اإىل تكرار اجلرمية.

8)) -   �شورة الإ�شراء الآية 70.
9)) -   انظر :  Professor Dr. Michael Bohlander  البحث ، ال�شابق.     

0)) -   انظر ال�شيخ حممود �شلتوت : املرجع ال�شابق ، �ص))).
))) -   �شورة ال�شورة الآية40.

انظر يف تف�شيالت هذا املو�شوع د. عبداهلل اجلبوري ، اأثر التوبة يف �شقوط العقوبة يف الفقه الإ�شالمي الطبعة الأوىل    -(((
دبي، الإمارات العربية املتحدة ، دار الَقلم، 006).

د.  عبدالرازق املوايف عبداللطيف
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الكرمي  الر�شول  اأمر  فقد   ، العقوبة  تنفيذ  جمال  يف  اأي�شًا  والإن�شانية  الرحمة  وتبدو 
بالرحمة يف التنفيذ ؛ حيث قال » اإذا قتلتم فاأح�شنوا القتلة » ، ونهى عن املثلة حتى ولو كانت 
بالكلب العقور ، وعن معايرة اجلاين اأو �شبه اأثناء تنفيذ العقوبة اأو بعده ؛ فقد قال خلالد بن 
الوليد عندما �شب الغامدية وهو يرجمها » مهاًل يا خالد ، فالذي نف�شي بيده لقد تابت توبة 
لو تابها �شاحب مك�ص لغفر له » ، وغ�شب ر�شول اهلل Ì من قول البع�ص لأحد امل�شلمني بعد 

تنفيذ حد �شرب اخلمر فيه  » اأخزاك اهلل »، وقال لهم » ل تعينوا عليه ال�شيطان«))))( .

ول جند نظريًا للرحمة والإن�شانية التي ت�شود النظام العقابي الإ�شالمي ؛ يف الأنظمة 
التي كانت �شائدة يف اأوربا قبل الثورة الفرن�شية ، فكانت العقوبات البدنية �شديدة الق�شوة، 
)4))( . ومن ذلك  التنفيذ  للتعذيب قبل  وتنفذ ب�شورة وح�شية ، وكان املحكوم عليه يتعر�ص 
ما كان يتعر�ص له املحكوم عليه بعقوبة الإعدام ، حيث كانت تقطع يده ول�شانه قبل �شنقه ، 
اأو تحُقطع يديه ورجليه ثم يربط بقية اجل�شد يف عجلة تدور به حتى يلفظ اأنفا�شه ، اأو تقطع 
اأو ي�شنق وعقب ذلك  اأطرافه اليدين والرجلني ثم يرتك يتجرع اآلم هذا البرت حتى املوت، 
تقطيع اأو�شال املحكوم عليه ، اأو يحرق اجلاين حيًا ، اأو ي�شنق ثم يحرق ، اأو يقطع ل�شانه ثم 
يحرق حيًا ، اأو بتم ربطه  يف اأربعة من اخليول تنطلق يف اجتاهات عك�شية فتمزق ج�شده ، اأو 

تطيم راأ�شه باآلة حادة)5))(.

انظر اأبو علي بن حزم: املحلى ، مطبعة املكتب التجاري، بريوت اجلزء احلادي ع�شر ، �ص)65.   - (((
M. Foucault: »Surveiller et punir، naissance de la prison« Paris. Gallimard، 1990. P.7 et S. : انظر   - ((4

. Foucault  M.: op. cit.  p 36   - ((5
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اخلامتة
والت�شريع  الو�شعية  القوانني  يف  العقابي  النظام  معامل  بيان  البحث  هذا  يف  تناولنا 
اجلنائي الإ�شالمي وانتهينا اإىل اأن النظام العقابي الو�شعي يق�شم العقوبات اإىل عقوبات من 
حيث احلق الذي ت�شيبه العقوبة ، ومن حيث نوع اجلرمية املرتكبة ، ومن حيث اأ�شالتها اأو 
تبعيتها  ، ويحيط هذه العقوبات ب�شمانات تمي الأفراد من التع�شف والتجاوز وهي �شرعية 

العقوبات ، و�شخ�شية العقوبة ،  وامل�شاواة بني الأفراد اأم العقوبة ، واأخريًا اإن�شانية العقوبة 

فوجدنا   ، وال�شمانات  التق�شيمات  معرفته هذه  لنبني مدى  الإ�شالمي  الت�شريع  وقارنا 
اأنه يعرف تق�شيم العقوبات ؛حيث تق�شم بالنظر اإىل اأ�شالتها اأو تبعيتها اإىل عقوبات اأ�شلية، 
 ، مالية  و   ، نف�شيه  و   ، بدنية  عقوبات  اإىل  حملها  اإىل  وبالنظر   ، وبدليه  وتكميلية،  وتبعية، 

وبالنظر اإىل نوع اجلرمية اإىل عقوبات احلدود والق�شا�ص والدية والتعزير .

وكذلك انتهينا يف هذه الدرا�شة اإىل وجود �شمانات تيط بنظام العقوبات يف الت�شريع 
فقد  احلديثة  الو�شعية  الت�شريعات  يف  املوجودة  ال�شمانات  ذات  وهي  الإ�شالمي  اجلنائي 
عرفت ال�شريعة الإ�شالمية مبداأ ال�شرعية اجلنائية يف جرائم احلدود والق�شا�ص والدية ، 
اأو امل�شرع الو�شعي يقوم بتقنني  اأن ويل الأمر  اأ�شا�ص  وكذلك يف جرائم التعزير وذلك على 
اجلرائم التعزيرية والعقوبات املقررة لها يف قانون مكتوب حتى تتحقق حكمة اهلل تعاىل باأنه 
ل يعاقب اأحد من عباده قبل اإنذاره بالعقاب واأنه ل عقاب على ذنب اإل بعد التنبيه اإىل اأنه 
ذنب ، وهذا هو ما ي�شمى حاليًا مببداأ ل جرمية ول عقوبة اإل بن�ص ؛ وال�شخ�شية وامل�شاواة 
بني الأفراد والإن�شانية والرحمة التي تت�شف بها العقوبة �شواء عند تقريرها اأو عند تنفيذها 

اأو بعد تنفيذها 

الثورة  بعد  حديثًا  اإل  الو�شعية  القوانني  يف  تظهر  مل  ال�شمانات  هذه  اأن  حظنا  ول 
الفرن�شية، حيث جاءت هذه ال�شمانات يف اإعالن حقوق الإن�شان واملواطن الذي اأعلنته الثورة 
الفرن�شية، ثم الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان ال�شادر عن الأمم املتحدة ، يف حني اأنه موجودة 

يف الت�شريع اجلنائي الإ�شالمي قبل جميء الثورة الفرن�شي بقرون طويلة ، 

ولحظنا اأي�شًا وجود ا�شتثناءات من بع�ص هذه املبادئ وال�شمانات يف القوانني الو�شعية 
مثل ح�شانات روؤ�شاء الدول الأجنبية واأع�شاء ال�شلك ال�شيا�شي والقن�شلي ، حيث تعد ا�شتثناء 
من مبداأ امل�شاواة اأما العقوبة ، ول وجود لهذه ال�شتثناءات يف الت�شريع اجلنائي الإ�شالمي؛ 

د.  عبدالرازق املوايف عبداللطيف
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الكرمي  الر�شول  بالفعل  وطبقها   ، مطلقة  ب�شورة  واملبادئ  ال�شمانات  هذه  تطبق  حيث 
وال�شحابة من بعده يف ق�شايا كثرية دون تفرقة بني اأفراد الدولة الإ�شالمية ، ل من حيث 
الو�شع الجتماعي ول من حيث الغنى والفقر وبالنظر اإىل وجود هذه ال�شمانات فاإننا نرى 
تعديل النظام العقابي يف القوانني الو�شعية ليتما�شى مع اأحكام الت�شريع اجلنائي الإ�شالمي 
دائمًا  بالنق�ص  يت�شفون  الذين   ، الب�شر  �شنع  من  لي�ص  �شماوي  ت�شريع  اأنه  خا�شة  وب�شف 
فالكمال هلل وحده ولذلك كل واقعة جتد �شنجد لها احلكم يف ال�شريعة الإ�شالمية ال�شاحلة 

للتطبيق يف كل زمان ومكان .    
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قائمة املراجع )126( 
اأواًل – باللغة العربية : 

) – يف ال�شريعة الإ�شالمية : 
كتب الرتاث : 

ابن تيمية : ال�شيا�شة ال�شرعية.  -
 ، الأوىل  الطبعة   ، الأول  اجلزء   ، الأحكام  اأ�شول  يف  الإحكام   : الأندل�شي  حزم  ابن   -

مطبعة ال�شعادة، القاهرة .
اأبو بكر الكا�شاين : بدائع ال�شنائع اجلزء ال�شابع، مطبعة الإمام مب�شر.  -

اأبو عبداهلل بن قيم اجلوزية : الطرق احلكمية ، املطبعة العلمية باملدينة �شنة )9)) ه،   -
عن مطبعة �شركة طبع الكتب العربية مب�شر ، �شنة 7))) ه  .

اأبو علي بن حزم :  املحلى ، مطبعة املكتب التجاري، بريوت ، اجلزء التا�شع ، واجلزء   -
احلادي ع�شر.

الفجالة  مطبعة   ، العا�شر  واجلزء   ، ال�شابع  ،اجلزء  املغني   : قدامه  بن  حممد  اأبو   -
اجلديدة مب�شر ، �شنة 88)) ه . 

م�شطفى  مطبعة   (5 �ص  الثاين  اجلزء  احلكام  تب�شرة   : فرحون  بن  الدين  برهان   -
احللبي القاهرة 78)) . 

ال�شابع  اجلزء   ، القاهرة  احللبي،  م�شطفى  مطبعة  الأوطار،  نيل  ال�شوكاين:  حممد   -
والع�شرون.

الكتب احلديثة : 
مقارنة  درا�شة   ، الإ�شالمي  اجلنائي  الت�شريع  مبادئ  فوزي:  فوزي حممد  �شريف  د.   -

بالجتاهات اجلنائية املعا�شرة �شل�شلة الكتاب اجلامعي ، الكتاب الثاين .
م�شر  العربي  الفكر  دار   ، الإ�شالمية  ال�شريعة  يف  التعزير   : عامر  عبدالعزيز  د.   -

 .(976
د. عبداهلل اجلبوري : اأثر التوبة يف �شقوط العقوبة يف الفقه الإ�شالمي الطبعة الأوىل،   -

دبي ،الإمارات العربية املتحدة ، دار الَقلم، 006).
الطبعة   ، الو�شعي  بالقانون  مقارنا  الإ�شالمي  اجلنائي  الت�شريع   : عودة  عبدالقادر   -

∗ برتتيب اأبجدي مع حفظ الألقاب .  -((6

د.  عبدالرازق املوايف عبداللطيف
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الثالثة 977) اجلزء الأول.
-  الت�شريع اجلنائي الإ�شالمي مقارنًا بالقانون الو�شعي ، اجلزء الثاين موؤ�ش�شة الر�شالة 

الطبعة الرابعة ع�شر 998) .
جامعة   ، دكتوراه  ر�شالة   ، الإ�شالمية  ال�شريعة  يف  الدية  هيف:  اأبو  �شادق  على  د.   -

القاهرة، ))9).
اإىل  الإ�شارة  مع   ، الإ�شالمي  اجلنائي  الت�شريع  اأ�شول   : اأحمد  عبدالاله  هاليل  د.   -

تطبيقاته يف اململكة العربية ال�شعودية ، دار النه�شة العربية ، 995) . 
دار   ، العقوبة   ، الإ�شالمي  الفقه  يف  والعقوبة  اجلرمية   :) )الإمام  زهرة  اأبو  حممد   -

الفكر العربي ، بدون تاريخ ن�شر.
د. حممد �شليم العوا: اأ�شول النظام اجلنائي الإ�شالمي ، دار املعارف ، الطبعة الثانية،   -

)98) �ص59).
د. حممد نعيم فرحات : �شرح الق�شم اخلا�ص يف الت�شريع اجلنائي الإ�شالمي درا�شة   -
احلدود  وق�شاًء،  فقهًا  الو�شعي  بالقانون  مقارنة  الإ�شالمي  الفقه  لأحكام  تليلية 

ال�شرعية – اجلنايات املوجبة للق�شا�ص ، دار النه�شة العربية )99) . 
حممود �شلتوت )ال�شيخ ( : الإ�شالم عقيدة و�شريعة ، دار ال�شروق )98).  -

2 – يف القانون : 
د. اأحمد فتحي �شرور: ال�شرعية الد�شتورية وحقوق الإن�شان يف الإجراءات اجلنائية ، 995) .  -
د.رءوف عبيد : مبادئ الق�شم العام من الت�شريع العقابي، الطبعة اخلام�شة، 979).  -

د. �شيد حممد يو�شف اللبان : نطاق تطبيق الت�شريع اجلنائي من حيث الأ�شخا�ص ،   -
درا�شة مقارنة ، ر�شالة دكتوراه ، جامعة عني �شم�ص )00) .

د. عبدالرءوف مهدي : �شرح القواعد العامة لقانون العقوبات طبعة 004) .  -
د. عبدالعظيم مر�شي وزير:�شرح قانون العقوبات ، الق�شم العام، اجلزء الأول طبعة 999).  -

د. غنام حممد غنام : �شرح قانون العقوبات التادي لدولة الإمارات العربية املتحدة،   -
مطبوعات جامعة الإمارات العربية املتحدة )00).

د. حممد حمي الدين عو�ص: القانون اجلنائي ، مبادئه الأ�شا�شية يف القانون الأجنلو   -
اأمريكي ، 988)-989).

د. حممود جنيب ح�شني : �شرح قانون العقوبات ، الق�شم العام الطبعة ال�شاد�شة 989)   -
دار النه�شة العربية .
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ثانياً – باللغة االأجنبية : 
-  Beccaris: Traite des delits et des peines ed. Fr. Paris. Cujas. 1966. 

-  Donnedieu de Vabres H. : Traite de droit criminel et de legislation penale 
comparee. Paris. Sirey 1947 . 

-  Foucault  M.: Surveiller et punir، naissance de la prison. Paris. Gallimard، 1990. 

-   Garcon: Code penal annote. Paris.Sirey. 2ed. 1952-1959.

  -  Michael Bohlander :The Criminal Law of Islam in the 21st Century – A View 
from the West .2008 .                                                                                      

بحث  قدمه ملوؤمتر اأ�شول النظام اجلنائي الإ�شالمي ومنهجه يف حفظ املدنية ، الذي 
عقدته كلية لقانون وكلية ال�شريعة بجامعة ال�شارقة  بدولة الإمارات العربية املتحدة يف الفرتة 

من 9) – )مايو 008)  . 
- Schmelck R. et Picca G.: penologie et droit penitentiaire . Paris. Cujas.1967.:   
- Stefani، Levasseur et Bouloc: droit penal general 15 ed. dalloz.1994. 
- Varaut  J.M.: L utilitarisme de Jeremy Bentham. R.s.c. 1982 p.261  .
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 متهيد
قاعدة تطهري الدفوع

اإذا كانت �سرعة تداول الأوراق التجارية، مبختلف اأنواعها، وي�سر انتقالها من يد اإىل 
يد من اأهم اخل�سائ�ص التي متيزها، فمن املنطقي اأن تكون القواعد احلاكمة لهذه الأوراق 
الورقة التجارية من دفوع  بتاأمني حامل  الثقة فيها،  خادمة لتداولها، داعمة لأكرب قدر من 
اأكرث  يعطي  ل  ال�سخ�ص  اأن  العامة  القاعدة  كانت  واإذا  للوفاء.  تقدميها  عند  بها  يفاجاأ  قد 
ميلكه  مما  اأكرث  الآخذ  متنح  التجارية  الأوراق  يف  الدفوع  تطهري  قاعدة  فاإن  ميلك)1(  مما 
اإليه- ومل  اأي دفع مل يعلم به -حال تظهري الورقة  النية من  املعطي، فاأّمنت احلامل ح�سن 
يكن يف مقدوره اأن يعلم به، قد يحتج به عليه من قبل اأحد امللتزمني يف الورقة، غري اأن هذه 
القاعدة ل ميكنها اأن تطهر الورقة التجارية من كل الدفوع التي قد يواجه بها احلامل ح�سن 
النية، فهناك دفوع ل ميكن لهذا الأخري اأن يدفعها حمتميًا بذات القاعدة ، مما يعني اأنها 

ا�ستثناءات يف تطبيقها.

ومو�سوع هذا البحث لن يتطرق بالتف�سيل لكل جوانب هذه القاعدة، واإمنا �سيقت�سر 
البحث  هذا  ملباحث  تق�سيمنا  فاإن  لذلك  علهيا.  الورادة  ال�ستثناءات  معاجلة  على  -فقط- 
�سيقت�سر على تلك ال�ستثناءات، غري اأن بيان هذه ال�ستثناءت لن ي�ستقيم دون الإ�سارة اإىل 
وبيان  لعر�ص  التمهيد  هذا  خ�س�ست  لذلك  باأ�سدادها،  تت�سح  فالأ�سياء  نف�سها،  القاعدة 

قاعدة تطهري الدفوع بالقدر املنا�سب مع مو�سوع البحث.

اأوًل م�صمون القاعدة وت�صورها)2(:

يق�سد بقاعدة تطهري الدفوع يف جمال الأوراق التجارية: عدم اإمكانية املدين يف اللتزام 
ر اإليه ح�سن النية، بالدفوع التي كان ميكنه اأن يتم�سك بها يف  ال�سريف الحتجاج على املظهَّ

اأن الورقة التجارية تنفرد بقاعدة تطهري الدفوع كاأثر للتظهري، وا�ستبعاد هذا الأثر يف احلوالة  اأن نذكر  جدير باملالحظة   -1
املدنية، ففي الأخرية ل ينقل املحيل اإىل املحال له اإل ذات احلق الذي كان له قبل املحال عليه بكل ماي�سوبه من عيوب وما يرد 
عليه من دفوع، في�ستطيع املحال عليه –طبقًا للمادة 1120 من قانون املعامالت املدنية الحتادي واملادة 312 مدين م�سري- 

اأن يدفع يف مواجهة املحال له بكل الدفوع التي كان ي�ستطيع اأن يدفع بها يف مواجهة املحيل وقت نفاذ احلوالة يف حقه. 
اأن الورقة التجارية تنفرد بقاعدة تطهري الدفوع كاأثر للتظهري، وا�ستبعاد هذا الأثر يف احلوالة  اأن نذكر  جدير باملالحظة   -2
املدنية، ففي الأخرية ل ينقل املحيل اإىل املحال له اإل ذات احلق الذي كان له قبل املحال عليه بكل ماي�سوبه من عيوب وما يرد 
عليه من دفوع، في�ستطيع املحال عليه –طبقًا للمادة 1120 من قانون املعامالت املدنية الحتادي واملادة 312 مدين م�سري- 

اأن يدفع يف مواجهة املحال له بكل الدفوع التي كان ي�ستطيع اأن يدفع بها يف مواجهة املحيل وقت نفاذ احلوالة يف حقه. 
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ر اأو احلامل �سئ النية. وحتى تت�سح القاعدة فاإننا نت�سورها باملثال الآتي.. مواجهة املظهِّ

اإذا حرر )اأ( ورقة جتارية اإىل )ب( ب�سبب عقد بيع، لكن ف�سخ هذا العقد، ب�سبب عدم 
الورقة  -لقيمة  )ب(  مطالبة  يدفع  اأن  ل)اأ(  ميكن  هنا  التزامات،  من  عليه  ما  تنفيذ)ب( 
التجارية-، ب�سبب ف�سخ العقد. ولي�ص لالأخري اأن يتم�سك بقاعدة تطهري الدفوع، لأنها ل تعمل 
يف العالقات املبا�سرة. اأما اإذا قام )ب( بتظهريها اإىل)ج(، الذي ل يعلم بف�سخ العقد، بل 
رمبا ل يعلم اأ�ساًل ب�سبب حترير الورقة، مما يعني اأنه كان ح�سن النية وقت تظهري الورقة 
اإليه، فاإن )اأ( ل ي�ستطيع اأن يدفع مطالبة)ج( له بقيمة الورقة بنف�ص الدفع الذي كان باإمكانه 
اأن يدفع به يف مواجهة)ب(، حتى لو علم )ج( بعد تظهري الورقة اإليه بف�سخ العقد، الذي كان 

�سببًا يف حترير الورقة. 

التام  باأن)التظهري  حكمها  يف  امل�سرية  النق�ص  حمكمة  املعنى  هذا  عن  عربت  وقد 
يجوز  ل  بحيث  الدفوع  من  ويطهرها  اإليه،  املظهر  اإىل  الورقة  يف  الثابت  احلق  ملكية  ينقل 
للمدين الأ�سلي فيها التم�سك يف مواجهة املظهر اإليه ح�سن النية بالدفوع التي كان ي�ستطيع 
اأن يتم�سك بها قبل املظهر()3(. ول تاأثري لإهمال احلامل ح�سن النية على الحتجاج بقاعدة 
التطهري يف مواجهة ال�ساحب الذي يبقى التزامه قائمًا، باعتباره املدين الأ�سلي يف الورقة، 
الورقة في�سقط حق احلامل املهمل يف  امللتزمني يف  اأما بقية  وكذلك �سامنه الحتياطي)4(. 

الرجوع عليهم، والحتجاج يف مواجهتم بقاعدة تطهري الدفوع.

ثانيًا تاأ�صيل القاعدة:

القانون املدين، فمنهم  اإىل قالب من قوالب  القاعدة  الفقهاء رد هذه  حاول كثري من 
اإىل  ا�ستند  ومنهم من  الغري،  بال�سرتاط مل�سلحة  قال  ومنهم من  الإنابة،  بنظرية  قال  من 
تف�سري خا�ص حلوالة احلق ومنهم من قال بنظرية الت�سرف القانوين املجرد، لكن مل تفلح 
النقد)5(.  من  نظرية  ت�سلم  ومل  جوانبها،  بكافة  القاعدة  تاأ�سيل  يف  النظريات  هذه  من  اأي 

3 -  طعن رقم 536 جل�سة 12-5-1970 �ص36ق جمموعة اأحكام النق�ص �ص21 ج2 �ص810. 
 .294.N ،3 Tome،1965 .Civ .Bull ،17-7-1965،.Com.Cass

4-  طعن رقم 56 جل�سة 16-6-1974 ل�سنة39 ق �ص25 جمموعة اأحكام النق�ص �ص1082، وكذلك طعن رقم 81 جل�سة 15-
6-1967 جمموعة اأحكام النق�ص ل�سنة34 ق �ص 18 �ص1275.

راجع هذه النظريات تف�سياًل والرد عليها د/حم�سن �سفيق م�سدر �سابق ف704 وما بعدها �ص581 وما بعدها، د/اأحمد   -5
 N.302 ،  ،les effets de commerce، Paris،1958  ،Lescot et Roblot الب�سام م�سدر �سابق �ص33 وما بعدها، 

traitéde droit commerce، éd.13 L.G.D.J 1992، Tome 2 P.247،N.2040.. Ribert et Roblot
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لذلك نذهب مع جل الفقه)6( اإىل رد هذه القاعدة اإىل �سرورات احلياة التجارية والعتبارات 
العملية والقت�سادية، دون حماولة ردها اإىل نظرية من هذه النظريات، التي رمبا تقدم لنا 

تف�سريًا جلانب من جوانب القاعدة دون اأن تفلح يف تف�سريها بكافة جوانبها.

ثالثًا �صروط تطبيق قاعدة تطهري الدفوع:

ل تعمل قاعدة تطهري الدفوع ول توؤتي ثمارها يف الأوراق التجارية اإل اإذا توافرت لها 
�سرائط ثالثة، الأول اأن يكون انتقال الورقة قد مت بطريق التظهري التام اأو الناقل للملكية، 
والثاين اأن يكون حامل الورقة ح�سن النية، والثالث يجب اأن ل يكون احلامل طرفًا يف العالقة 
النا�سئ عنها الدفع )7(. ونحاول اأن نبني هذه ال�سروط الثالثة بقدر من التف�سيل يتنا�سب مع 

هذا التمهيد.

ال�صرط الأول : انتقال الورقة التجارية اإىل احلامل بطريق التظهري 
التام)8(

 de porteur جمرد انتقال ملكية احلق الثابت يف الورقة التجارية اإىل حامل ح�سن النية
bonne foi لي�ص كافيًا لتطبيق قاعدة التطهري، بل يلزم اأن تنتقل اإليه الورقة بطريق التظهري 

التام اأو الناقل للملكية)9(، فاإذا انتقلت الورقة اإىل احلامل بطريق التظهري التوكيلي، اأو بغري 
طريق التظهري كالو�سية اأو الإرث فال جمال لإعمال قاعدة تطهري الدفوع.

وهناك من الفقه)10(، ومعه بع�ص الق�ساء)11(، من يرى اأنه يجوز للوارث اأو املو�سى له 

د/اأبو زيد ر�سوان و د/فايز نعيم ر�سوان الأوراق التجارية 1994-1995، بدون نا�سر، ف186 �ص168، د/م�سطفى كمال   -6
طه و اأ/وائل بندق الأوراق التجارية وو�سائل الدفع الإلكرتونية احلديثة دار الفكر اجلامعي الإ�سكندرية 2007 �ص87. 

7-  �سياأتي الكالم تف�سياًل لهذا ال�سرط عند بحثنا للدفوع املبنية على العالقة ال�سخ�سية بني املدين واحلامل ح�سن النية.
8-  من اجلدير بالذكر اأن التظهري قليل ال�ستعمال يف ال�سيك، باعتبار اأنه من ال�سكوك التي تتميز بق�سر حياتها، فالغالب 
اأن الذي يتقدم للوفاء بال�سيك هو امل�ستفيد الأول. د/�سميحة القليوبي الأوراق التجارية وفقًا لقانون التجارة اجلديد ط3 

دار النه�سة العربية 1999 ف32 �ص332، د/علي جمال الدين م�سدر �سابق ف90  �ص115.
 Tom ،commerce de effets Les Benjamin et Michel ،128د/علي جمال الدين عو�ص م�سدر �سابق ف109 �ص  -9

éd.3 P.157. ،2

الأوراق  تظهري  الطراونة  حمد  د/ب�سام  �ص224،  ف91   2000 لبنان  �سادر  مكتبة  ط2  التجارية  الأ�سناد  عيد  د/اإدوار    -10
 et 267.N .cit.op ،Roblot et Lescot ،204التجارية درا�سة مقارنة دار وائل للن�سر والتوزيع عمان الأردن 2004 �ص

593

طعن رقم 172 جل�سة 18-4-1967 �ص37ق الدائرة اجلنائية �ص18 �ص557 مطبعة دار ال�ساء العايل الفرعية القاهرة    - 11
.1967
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تظهري الورقة التجارية التي اآلت اإليه بالإرث اأو بالو�سية، على اعتبار اأنه مالك للحق الثابت 
فيها، م�سريًا اإىل اأن �سل�سلة التظهريات يف هذه احلالة تكون منقطعة، لأن الورقة مل تظّهر اإىل 
الوارث اأو املو�سى له، وميكن حل هذه امل�سكلة باأن يتاأكد املظهر اإليه من �سرعية انتقال الورقة 

اإىل املظهر، �سواء بالإرث اأو بالو�سية.

قانون  من   504 املادة  ن�ص  �سريح  مع  يتعار�ص  اإنه  حيث  الراأي،  هذا  نوؤيد  ول 
املعامالت التجارية الحتادي رقم18ل�سنة1993 يف �ساأن الكمبيالة واملادة 1/396 من قانون 
للورقة  ال�سرعي  احلامل  اأن  املادة  هذه  اعتربت  فقد  ل�سنة1999،  رقم17  امل�سري  التجارة 
اأن  ريب  ول  التظهريات،  ب�سل�سلة غري منقطعة من  الورقة  ملكية  اإليه  اآلت  التجارية هو من 
الوارث اأو املو�سى له مل تنتقل اإيل اأي منهما ملكية الورقة بطريق التظهري. اأ�سف اإىل ما تقدم 
اأن اأن�سار هذا الراأي يحاولون اإيجاد املربر للخروج من هذا الن�ص، باأن على املظهر اإليه اأن 
يتاأكد-فقط- من �سرعية انتقال الورقة اإىل املظهر الوارث اأو املو�سى له، وهو ما يتعار�ص مع 
مبداأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية، حيث اإن حتقق املظهر اإليه من �سرعية اأيلولة الورقة 
اإىل املظهر يتطلب منه البحث يف غري الورقة التجارية، وهو ما ل يتنا�سب مع مبداأ الكفاية 
الذاتية للورقة التجارية. وبيان �سرط انتقال الورقة التجارية بطريق التظهري التام، ي�ستوجب 

علينا اأن نعرف هذا النوع من التظهري، مع بيان �سروط �سحته.

اأ-تعريف التظهري التام اأو الناقل للملكية

ر،  باملظهِّ وي�سمى حينئذ  –غالبًا-  التجارية  الورقة  امل�ستفيد على ظهر  يكتبه  بيان  هو 
ر اإليه)12(، وطبقًا ملفهوم املادة  ينقل به احلق الثابت بها لأمر اأو لإذن �سخ�ص ي�سمى باملظهَّ
1/507من قانون املعامالت التجارية الحتادي واملادة 1/394جتاري م�سري، فاإن التظهري 
التام هو الأ�سل، ما مل يرد ما يخ�س�سه، كاأن يكتب يف العبارة ذاتها اأن القيمة للتح�سيل اأو 
اأو لل�سمان. هذا وقد اعتربت حمكمة النق�ص الفرن�سية)13( اأن قرينة التظهري التام  للرهن 
قرينة ب�سيطة يف العالقة بني املظهر واملظهر اإليه، يجوز اإثبات عك�سها بكافة طرق الإثبات، 
اإثبات عك�سها،  التظهري  القرينة قاطعة ل يجوز لأحد طريف  للغري فتعترب هذه  بالن�سبة  اأما 
ما  نف�سها  الورقة  يف  يرد  مل  ما  التظهري،  حمل  التجارية  الورقة  ظاهر  على  الغري  لعتماد 

Ro - et Ribert،68د/�سميحة القليوبي م�سدر �سابق ف32 �ص332، د/البارودي و د/ العريني م�سدر �سابق ف44 �ص  - 12
 N° 2017. .cit.op ،lot

.126.P ،1972.Com.D.T.R ،03-5-1971.Com.Cass  -13
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يخ�س�ص عبارة التظهري، تطبيقًا لقاعدة ترك املطلق على اإطالقه ما مل يرد ما يقيده.

ب-�صروط التظهري التام:

التظهري التام اأو الناقل للملكية ل يرتب اآثاره ومنها قاعدة تطهري الدفوع اإل اإذا ا�ستجمع 
كافة �سروطه املو�سوعية وال�سكلية.

1-ال�صروط املو�صوعية:

وهي  قانوين  ت�سرف  كل  ل�سحة  الالزمة  العامة  املو�سوعية  ال�سروط  اإىل  بالإ�سافة 
تتوافر  اأن  التظهري  ل�سحة  يلزم  فاإنه  والأهلية،  امل�سروع  وال�سبب  واملحل  ال�سحيح  الر�سا 
اأو  للورقة)15(  ال�سرعي  اأن ي�سدر من احلامل  �سروط مو�سوعية خا�سة)14(، فالتظهري يجب 
بوا�سطة وكيله، وعلى الوكيل اإبراز �سفته عند التوقيع واإل اعترب يف حكم املظهر، مما يعني 
اأن يرد التظهري  اأمام احلامل ح�سن النية)16(. كما يلزم  التزامه بالت�سامن التزامًا �سرفيًا 
على كامل مبلغ الورقة التجارية، فاإن ورد على بع�ص املبلغ وقع التظهري باطاًل، كذلك يجب اأن 
يكون التظهري باتًا غري معلق على �سرط، فاإن علق التظهري على �سرط وقع التظهري �سحيحًا 

وبطل ال�سرط)17(.

2-ال�صروط ال�صكلية:

اأن  يلزم  بل  ال�سابقة،  املو�سوعية  ال�سروط  توافر  جمرد  التظهري-  –ل�سحة  يكفي  ل 
يكون التظهري مكتوبًا واأن ترد الكتابة على ذات الورقة حتقيقًا ل�ستقاللية الورقة التجارية 
الكمبيالة  ورقة م�ستقلة عن  التظهري على  وقع  فاإذا  لها،  الذاتية  الكفاية  وتاأكيدًا على مبداأ 
فال يعترب تظهريًا، بل حوالة حق ت�سري عليها قواعد القانون املدين)18(. لكن يف حالة كرثة 
التظهريات بحيث مل يعد بالورقة مكان لتظهري اآخر، فمن املمكن اأن يكتب التظهري على ورقة 
اأخرى مت�سلة بها ت�سمى الو�سلة Allonge، ويجب العتناء -يف هذه احلالة- باإحلاق الو�سلة 

. JAUFFRET، Traité de droit commercial Tome 2 Dalloz 1966، N.1417  - 14
طعن رقم 603 جل�سة 1975/1/8 ل�سنة 29 ق �ص26 �ص135 جمموعة اأحكام حمكمة النق�ص امل�سرية.  -15

د/فايز نعيم ر�سوان قانون املعامالت التجارية ج2، ط1، اأكادميية �سرطة دبي دبي 2005  ف84 �ص110  -16
راجع املادة1/499 جتاري اإماراتي.  -17

د/علي جمال الدين م�سدر �سابق ف111 �ص131، حمكمة ا�ستئناف القاهرة 1963/3/16 املجموعة ال�سنة61 ع2 �ص    -18
.76.N ،911.P ،1977 Paris ،commercial droit de Cours ،Guyenot Jean،309
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ما  ولي�ص هناك   .)19( بالورقة  الو�سلة  تبعية  يكون هناك �سك يف  التجارية بحيث ل  بالورقة 
مينع من ورود التظهري على وجه الورقة recto Au، على الأخ�ص يف حالة ازدحام ظهر الورقة 
بالتظهريات، ومل يعد هناك مكان ملزيد منها)20(. لكن اإذا كان التظهري على بيا�ص واقت�سر 
على جمرد توقيع املظهر على وجه الورقةمل يعترب ذلك تظهريًا، واإمنا يعد املوقع على وجه 
الورقة �سامنًا احتياطيًا عماًل مبفهوم املخالفة للمادة 2/500 جتاري اإماراتي واملادة2/393 
كان  �سواء  الورقة،  على  املظهر  توقيع  التظهري-  -ل�سحة  كذلك  يلزم  كما  جتاري م�سري. 
التوقيع بخط اليد اأو عن طريق اخلامت اأو ب�سمة الإ�سبع)21(. ومن اجلدير بالذكر اأن اأي �سكل 
كان عليه التوقيع، يجب اأن يكون مقروءًا اأو ي�سهل معه التعرف على ا�سم املوقع ولقبه، واإل جاز 
للمحكمة اأن تعترب التوقيع كاأن مل يكن، ومع هذا ل ي�سرتط يف توقيع املظهر اأن يكون مقروءًا، 

ما دام ميكن ن�سبته اإىل �سخ�ص معني )22(.

ال�صرط الثاين اأن يكون احلامل ح�صن النية: 

ل خالف بني فقهاء القانون على اأن قاعدة تطهري الدفوع ل ي�ستفيد منها اإل احلامل 
و لكن من هو احلامل  النية يف�سد كل �سئ،  النية، ف�سوء  النية، بخالف احلامل �سئ  ح�سن 

ح�سن النية؟

املوحد،  قانون جنيف  به  اأخذ  الذي  امل�سري الجتاه  وامل�سرع  الإماراتي  امل�سرع  اعتنق 
الذي اأخذ موقفًا و�سطًا بني نظرية العلم ونظرية الإ�سرار. فاعترب اأن ح�سن النية ينتفي، اإذا 
كان احلامل قد تلقى الورقة وهو عامل اأن املدين ي�سار باكت�سابه لهذه الورقة، بحرمانه من 
التم�سك بدفع كان يف مقدوره اأن يتم�سك به يف مواجهة املظهر لول اأيلولة الورقة اإىل املظهر 
اأنه )مع عدم  اإليه)23(، فقد ن�ست املادة 506 من قانون املعامالت التجارية الحتادي على 

Ribert et Roblot op.cit.N.2022.  - 19
20-  د/اأكرم ياملكي الأوراق التجارية وفقًا لتفاقيات جنيف املوحدة والعمليات امل�سرفية وفقًا لالأعراف الدولية ج2 جامعة 

جر�ص الأهلية 1999 ف143 �ص131.
راجع املادة 1/548 جتاري م�سري، ومن اجلدير بالذكر اأن املادة 1/486 جتاري اإماراتي حددت التوقيع بالإم�ساء اأو   -21

ب�سمة الإبهام دون اخلامت كما هو احلال يف القانون امل�سري. 
د/فايز نعيم ر�سوان م�سدر �سابق �ص110، د/كيالين عبد الرا�سي م�سدر �سابق �ص48.  -22

د/علي جمال الدين عمليات البنوك من الوجهة القانونية يف قانون التجارة وت�سريعات البالد العربية دار النه�سة العربية   -23
القاهرة 2000 ط3 ف671 �ص705، اأ/حممد الهيني تطهري الدفوع يف الأوراق التجارية على �سوء الفقه والق�ساء مكتبة 

دار ال�سالم الرباط املغرب 2007 ط1 �ص88.
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الإخالل باأحكام املادة 493، لي�ص ملن للمدين الذي اأقيمت عليه دعوى بكمبيالة اأن يحتج على 
حاملها بالدفوع املبنية على عالقاته ال�سخ�سية ب�ساحبها اأو بحامليها ال�سابقني، ما مل يكن 
ق�سد احلامل وقت ح�سوله عليها الإ�سرار باملدين()24(. فالوا�سح من الن�ص اأنه مل يكتف 
مبجرد العلم، كما اأنه مل ي�سرتط الغ�ص والتواطوؤ بني املظهر واملظهر اإليه، بل اكتفي باجتاه نية 
احلامل اإىل الإ�سرار باملدين عند تلقيه للورقة التجارية، ولو مل تقم هذه النية عند املظهر. 
والعربة ب�سوء نية احلامل وقت اإجراء التظهري، ول يزول عنه هذا الو�سف لو علم بالعيب فيما 
بعد)25(. وُح�سن النية مفرت�ص يف احلامل اإىل اأن يثبت عك�ص ذلك)26(، وللمدين اأن يثبت �سوء 

نية احلامل بكافة طرق الإثبات)27(.

راأينا يف معيار ح�صن النية الذي اأخذ به امل�صرع امل�صري والإماراتي:

وامل�سرع  الإماراتي  امل�سرع  من  كل  به  اأخذ  الذي  املعيار  اأن  الفقه)28(  بع�ص  مع  ونرى 
من  العديد  يثري  معيار  املوحد،  جنيف  بقانون  اقتداء  الفرن�سي،  امل�سرع  واأي�سًا  امل�سري 
امل�سكالت ال�سعبة واحللول املت�ساربة، فالبحث عن نية اأو ق�سد الإ�سرار لدى حامل الورقة 
م�ساألة نف�سية، كثريًا ما يتطلب اإثباتها ال�ستعانة براأي اخلرباء للبحث عن العنا�سر املكونة 
لأمد  واإطالة  التجارية  للمعامالت  تعقيد  الأمر من  ينطوي عليه هذا  النية)29(، مع ما  ل�سوء 

اخل�سومات.

اأما املعيار الذي كان ياأخذ به امل�سرع امل�سري والفرن�سي قبل تعديلهما، فقد كان يكتفي 
مبجرد العلم بالعيب لإثبات �سوء نية احلامل، دون م�سقة البحث عن توافر نية الإ�سرار لدى 
احلامل من عدمها، فمجرد اإثبات علم احلامل بالعيب كاف لنفي ح�سن نيته. وبالتايل فنحن 

راجع املادة 397 من قانون التجارة امل�سري، ومن اجلدير بالذكر اأن امل�سرع الفرن�سي كان يكتفي مبعيار العلم لعتبار   -24
احلامل �سئ النية، حتى �سدر املر�سوم بقانون يف 1935 فاأخذ امل�سرع الفرن�سي يف املادة 121 منه بنف�ص الجتاه الذي اأخذ 

به قانون جنيف املوحد.
د/اإدوار عيد م�سدر �سابق ف111 �ص268.  -25

طعن رقم 1507 جل�سة 1-11-1993 ل�سنة 55 ق �ص 44 املجموعة ج3 �ص 130، ا�ستئناف القاهرة 17-6-1957 رقم 182   -26
�سنة75 ق راجع مو�سوعة عبد املعني لطفي �ص375.

الفكهاين ف1134 �ص620، نق�ص جل�سة 1967-6-22  ل�سنة36 ق �ص21 جمموعة  طعن رقم 536 جل�سة 1970-5-12   -27
�ص18، نق�ص جل�سة 12-6-1967 �ص18 راجع يف هذين النق�سني مو�سوعة عبد املعني لطفي ف512-513 �ص367. 

د/علي �سيد قا�سم قانون الأعمال-و�سائل الئتمان التجاري واأدوات الدفع يف القانون رقم 17 ل�سنة 1999 دار النه�سة   -28
العربية القاهرة 2000 ط2 ج3 ف108 وما بعدها �ص128.

 .2044.N ،cit.op Roblot et Ribert ، 26-6-1956.Com.Cass  -29
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نرى اأن معيار العلم فقط معيار منا�سب للمعامالت التجارية، ملا يتميز به من ب�ساطة وو�سوح 
وي�سر يف الإثبات. لذلك مل يكن م�ستغربًا اأن تاأخذ اتفاقية الأمم املتحدة يف �ساأن الكمبيالة 
قانون جنيف  به  اأخذ  الذي  املعيار  املعيار، دون  بهذا  �سنة 1988  الدولية  الإذنية  وال�سندات 
القانوين دون العتداد  واإذا كان احلامل �سخ�سًا معنويًا، فالعربة ب�سوء نية ممثله  املوحد. 
متوافرًا  القانوين  ممثله  كان  اإذا  النية  ح�سن  يعترب  املعنوي  ال�سخ�ص  اأن  مبعنى  بالتابعني، 
فيه معيار ح�سن النية ال�سابق الإ�سارة اإليه، حتى لو ات�سلت عيوب الورقة بعلم من دونه من 

التابعني)30(.

رابعًا �صوابط التفرقة بني الدفوع التي تطهر بالتظهري والدفوع امل�صتثناة 
من التطهري:

التظهري  قاعدة  من  الهدف  اأن  يف  �سفيق  الدكتور/حم�سن  املرحوم  الفقيه  مع  نتفق 
بالتطهري، هو عدم مباغتة احلامل ح�سن النية بدفع مل يكن يعلم به، ومل يكن يف ا�ستطاعته 
اإل باإجراءات طويلة، يرتتب على تكليفه بها تثاقل تداول الورقة التجارية، فاإذا  اأن يعلم به 
علم احلامل بالدفع –وقت التظهري-تقو�ص الأ�سا�ص الذي تقوم عليه القاعدة فتنهار)31(. فهل 
ي�سلح هذا الهدف �سابطًا للتمييز بني الدفوع التي تطهر بالتظهري والدفوع امل�ستثناة منه؟ 
اإذا قلنا بهذا الهدف �سابطا، فِبَم نف�سر ا�ستثناء الدفع بنق�ص الأهلية يف مواجهة احلامل 
اأو التاأكد  ح�سن النية من القاعدة، بالرغم من خفاء نق�ص الأهلية، وعدم علم احلامل به 
وكذلك  اأهليته.  نق�ص  لإخفاء  احتيالية  الأهلية طرقًا  ناق�ص  ا�ستعمل  لو  الأخ�ص  منه! على 
ا�ستثناء الدفع بتزوير التوقيع يف مواجهة احلامل ح�سن النية، فكيف يتاأتى لهذا احلامل اأن 
يتاأكد من �سحة التوقيع وهو رمبا ل يعرف ال�ساحب اأ�ساًل؟ لذلك فاإننا نذهب مع ما ذهب 
اإليه الدكتور/ثروت عبد الرحيم من القول باأن من الع�سري و�سع �سوابط للتفرقة بني الدفوع 
التي يطهرها التظهري وتلك التي ل تتطهر به، لأن القاعدة مل ت�سيد على اأ�س�ص علمية واإمنا 

اأوجدتها العتبارات العملية البحتة)32(.

تق�صيم البحث

ملا كانت قاعدة تطهري الدفوع وال�ستثناءات الواردة عليها من �سنع العرف قبل الت�سريع، 

د/كيالين عبد الرا�سي م�سدر �سابق �ص143.   -30
د/حم�سن �سفيق م�سدر �سابق ف313 �ص286.  -31

د/ثروت عبد الرحيم م�سدر �سابق �ص227.  -32
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فاإن هذه ال�ستثناءات ل تقوم على �سابط واحد يجمعها. فبع�ص هذه ال�ستثناءات يعتمد على 
ظاهر الورقة التجارية، وما قد يدل عليه من نق�ص بيان من بياناتها اجلوهرية، الأمر الذي 
اأو  العيب  اكت�ساف  لتق�سريه يف  احلامل،  نية  ح�سن  معه  ينتفي  الورقة  �سكليًا يف  عيبًا  ميثل 
جلهله بتعيب الورقة بهذا النق�سان. وكالهما ل ي�سلح عذرًا ي�ستوجب حماية هذا احلامل. 
اأن يحتج به  اأنها قد تت�سمن �سرطًا اختياريًا يجيز لوا�سعه  الورقة �سحيحة غري  وقد تكون 
اأما  فيها.  الثابت  التظهري  بطالن  على  م�سمونها  يدل  اأن  اأو  للورقة،  حامل  كل  مواجهة  يف 
البع�ص الآخر من ال�ستثناءات، فالدفوع فيها-لي�ست ك�سابقتها- ل تكون ظاهرة يف الورقة 
ول يدل عليها م�سمونها،  ومع هذا اأجاز امل�سرع الحتجاج بها يف مواجهة احلامل ح�سن النية، 
تف�سياًل مل�سلحة املدين ال�سريف املتم�سك بالدفع على م�سلحة احلامل لنعدام ر�ساء الأول، 

وقد يكون �سبب التف�سيل راجعًا لعتبارات قانونية اأخرى قدرها امل�سرع.

وتاأ�سي�سًا على ما �سبق، فقد اأوردت بيان هذه ال�ستثناءات يف مبحثني، تناولت يف املبحث 
الأول الدفوع امل�ستمدة من ظاهر الورقة التجارية، وقد ق�سمته اإىل مطلبني، تناولت يف املطلب 
الأول الدفوع املبنية على عيب �سكلي يف الورقة. واملطلب الثاين تناولت فيه الدفوع امل�ستمدة 
من م�سمون الورقة التجارية. ويف املبحث الثاين تناولت الدفوع امل�ستندة اإىل م�سلحة اأوىل 
الأول  املطلب  خ�س�ست  مطلبني،  اإىل  وق�سمته  النية،  ح�سن  احلامل  م�سلحة  من  بالرعاية 
للدفوع املبنية على تف�سيل م�سلحة املدين لنعدام الر�سا. واملطلب الثاين خ�س�سته للدفوع 
تاأتي اخلامتة  املبحثني  وبعد هذين  قانونية.  املدين لعتبارات  تف�سيل م�سلحة  على  املبنية 
وقد ا�ستملت على اأهم نتائح البحث. وقد �سبق املبحثني واخلامتة التمهيد الذي عقدته لبيان 

قاعدة تطهري الدفوع.
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املبحث األول
 الدفوع امل�صتمدة من ظاهر الورقة التجارية

قد ت�سدر الورقة التجارية وتطلق للتداول م�ستملة على عيب �سكلي، كنق�ص اأحد البيانات 
اجلوهرية فيها obligatoires Mentions، وقد تكتمل يف الورقة جميع بياناتها اجلوهرية، لكنها 
قد تت�سمن �سرطًا اختياريًا و�سعه املظهر ك�سرط عدم ال�سمان. يف هذه احلالة والعيب غري 
خفي وال�سرط وا�سح جلي، هل ميكن للمدين ال�سريف اأن يدفع بهذا العيب اأو ذاك ال�سرط يف 
مواجهة احلامل ح�سن النية؟ الإجابة على هذا ال�سوؤال توجب علينا اأن نتناول الدفوع املبنية 
على عيوب �سكلية يف الورقة التجارية )مطلب اأول(، ثم نبني الدفوع امل�ستمدة من م�سمون 

الورقة التجارية )مطلب ثاين(.

 املطلب الأول 
الدفوع املبنية على عيب �صكلي يف الورقة التجارية 

يت�سمنه من  ال�سرف وما  وبالتايل ل تخ�سع لأحكام قانون  الورقة جتارية -  ل تعترب 
وما  التجاري.  امل�سرع  بيانات جوهرية حددها  على  ا�ستملت  اإذا  اإل  الدفوع-  تطهري  قاعدة 
اأنواعها، فبع�ص هذه  اأن هذه البيانات لي�ست واحدة يف الأوراق التجارية مبختلف  من �سك 
 )33(، á ordre Billet تختلف عن بع�سها يف ال�سند لأمر Lettre de change البيانات يف الكمبيالة
كما تختلف كذلك عن بع�سها يف ال�سيك chéque.  Le ومرد ذلك اإىل اختالف ماهية كل ورقة 
عن الأخرى ،فالعالقة يف كل من ال�سيك والكمبيالة ثالثية الأطراف ،بينما العالقة يف ال�سند 
لأمر ثنائية الأطراف ،اأ�سف اإيل هذا اأن الوظيفة املبتغاة من ال�سيك اأن يكون اأداة وفاء فقط، 
بينما الكمبيالة اأوال�سند لأمر قد تكون اأداة وفاء وقد تكون اأداة ائتمان .هذا الختالف يف 
بع�ص بيانات الأوراق التجارية ،ل تاأثري له على اعتبار الورقة التجارية باطلة لو جاءت خالية 
من اأحد هذه البيانات الواجب توافرها فيها ،اأو جاء اأحد هذه البيانات ب�سورة مبهمة يتعذر 

معها ك�سف جليتها بالكتفاء بذات الورقة.

ويق�سد بالبطالن هنا اأن تفقد الورقة �سفتها كورقة جتارية)34(، فت�سبح ك�سند دين 

راجع املادة 591 جتاري اإماراتي.  -33
.24.N ،891.P 1977 Paris commerce droit de Cours ،Guyenot Jean ،52البارودي و العريني م�سدر �سابق �ص  -34
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�سحته  ل�سرائط  م�ستجمعًا  كان  اإذا  فيها  الثابت  اللتزام  البطالن  ي�سيب  فال  عادي)35(، 
اإن�ساء  الأخرى)36(. ونرى اأن هذا اجلزاء يتنا�سب مع ما اأوله امل�سرع لل�سكلية من اأهمية يف 
اللتزام ال�سريف يف الأوراق التجارية)37(. وال�سوؤال الآن-يف خ�سو�ص مو�سوع هذا البحث-
هل للحامل ح�سن النية اأن يدفع هذا البطالن حمتجًا بقاعدة تطهري الدفوع، حمتميًا وراء 
البيان  التجارية على هذا  الورقة  ا�ستمال  القانون من  اأوجبه  نيته، متعلاًل بجهله مبا  ح�سن 
احلامل  نية  ح�سن  اأن  �سك  ل  القاعدة؟  من  ا�ستثناء  البطالن  بهذا  الدفع  اأن  اأم  الناق�ص؟ 
-هنا- لن يجديه نفعًا، لأن البيان الناق�ص يف الورقة التجارية لي�ص �سيئًا خفيًا حتى نقول اإن 
ر اطلع عليها وتفح�سها، واأنه  احلامل مل يعلم به)38(. فامل�سلَّم به اأنه حني تلقى الورقة من املظهِّ
قد اأدرك هذا العيب)39(. واإن كان مل يطلع عليها، فهذا خطاأ ج�سيم منه لي�ص له اأن ي�ستفيد 
منه، كذلك ل يقبل من هذا احلامل اأن يتعلل بجهله بالقانون، حيث ل يجوز العتذار باجلهل 
بالقانون. لكـن بالنظر يف الن�سو�ص القانونية، جند اأن امل�سرع قد رتب البطالن عند تخلف 
بع�ص هذه البيانات، يف حني اأنه مل يرتب نف�ص اجلزاء عند تخلف البع�ص الآخر منها، وهذا 
بدوره يقودنا اإىل �سوؤال موؤداه هل كل نق�ص يف الورقة التجارية ميثل عيبًاً مينع من الحتجاج 
بقاعدة تطهري الدفوع؟ الإجابة على هذا ال�سوؤال ت�ستلزم اأن نفرق بني بيانات الورقة التجارية 
بع�سها البع�ص، فبع�ص البيانات اأوجد امل�سرع بدائل لها يف حال نق�سان واحد منها، بينما 

نفى امل�سرع و�سف الورقة التجارية عنها اإذا جاءت خالية من واحد من البيانات الأخرى.
اأوًل نق�صان الورقة التجارية من اأحد البيانات ذات البدائل)40(

�ساأن  يف  م�سري  جتاري   380 واملادة  اإماراتي  جتاري   485 املادة  ن�ص  اإىل  بالرجوع 
الكمبيالة، واملادة 592 جتاري اإماراتي واملادة 469 جتاري م�سري يف �ساأن ال�سند لأمر، واملادة 

العربية  النه�سة  دار   1999 ل�سنة   17 رقم  اجلديد  التجارة  لقانون  طبقًا  التجارية  الأوراق  ر�سوان  نعيم  د/فايز  راجع   -35
القاهرة 2000-2001 ف108، وراجع كذلك طعن رقم 587 جل�سة 10-2-1970 ل�سنة35 ق �ص21 جمموعة اأحكام حمكمة 

.95.N ،1994.Civ .Bull ،1-3-1994.Com.Cass 271النق�ص �ص
 ،DELMAS  Encyclopedie �ص149،  �سابق  م�سدر  عيد  د/اإدوار  ف282،  �ص261  �سابق  م�سدر  �سفيق  د/حم�سن   -36

.12.N affaires des Droit-commercial Droit

د/فايز نعيم ر�سوان قانون املعامالت التجارية ج2، ط1، اأكادميية �سرطة دبي دبي 2005 �ص86.  -37
د/على جمال الدين عو�ص ال�سيك يف قانون التجارة وت�سريعات الدول العربية م�سدر �سابق �ص274 ف256.  -38

38.P ،1979،JCP،22-141-1978.Com.Cass .129راجع جملة املحاماه �ص21 �ص373 رقم-  -39
هذه البيانات وردت على �سبيل احل�سر فال متتد اإىل غريها من البيانات اأيا كان وجه الت�سابه اأو التقريب اأو القيا�ص.    -40

د.م�سطفى كمال طه و اأ/وائل بندق م�سدر �سابق �ص55.
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597 جتاري اإماراتي واملادة 2/477 يف �ساأن ال�سيك، جند اأن امل�سرع قد اعترب الورقة التجارية 
التي مل يذكر فيها ميعاد ال�ستحقاق، اأو مكان الوفاء، اأو مكان الإ�سدار، اأو ال�سيك)41( الذي مل 
يذكر فيه ا�سم امل�ستفيد، ورقة �سحيحة تخ�سع لأحكام قانون ال�سرف. وي�ستعا�ص عن عدم 
الوفاء  الوفاء مبجرد الطالع، وعن مكان  الورقة واجبة  باعتبار  ذكر ميعاد ال�ستحقاق)42( 
باعتبار املكان املبني بجانب ا�سم امل�سحوب عليه مكانًا للوفاء، وعن مكان الإ�سدار باعتبارها 
�سادرة يف املكان املبني بجانب توقيع ال�ساحب، وعن عدم ذكر ا�سم امل�ستفيد - يف خ�سو�ص 

ال�سيك - باعتباره �سدر حلامله.

ول  يعيبها،  التجارية ل  الورقة  البيانات يف  اأحد هذه  نق�سان  فاإن  �سبق  ما  وبناء على 
البيان  ميكن الدفع يف مواجهة احلامل ببطالنها، لعتبار امل�سرع �سحتها وال�ستعا�سة عن 
البيانات  هذه  اأحد  من  خالية  التجارية  الورقة  �سدرت  لو  ماذا  ولكن  اآخر.  ببيان  الناق�ص 
والبيان البديل؟ كاأن ت�سدر الورقة خالية من بيان مكان الإن�ساء، ويف ذات الوقت مل يرد ذكر 
اأن يتم�سك بهذا الدفع يف  ملكان بجانب ا�سم ال�ساحب، هل تعد معيبة؟ ويحق للملتزم فيها 

مواجهة احلامل ح�سن النية؟ نفرق يف هذا ال�سدد بني ال�سيك وبني الكمبيالة وال�سند لأمر.

1-ال�صيك:

اإذا �سدر ال�سيك دون ذكر مكان الإن�ساء، ومل يذكر مكان بجانب توقيع ال�ساحب، فاإننا 
نرى اأن هذا النق�سان –على عك�ص بع�ص الفقه)43(- ل يعيب ال�سيك، ول مينع احلامل من 
التم�سك بقاعدة تطهري الدفوع. فامل�ساهد اأن ال�سيكات املطبوعة من قبل البنوك لي�ص فيها 
اإلزامية بيان مكان  ذكر ملكان الإ�سدار ول بيان مكان بجانب توقيع ال�ساحب، اعتمادًا على 
الوفاء)44(، وملا كانت ال�سيغة الإلزامية لبيانات ال�سيك ت�ستند اإىل العرف، وكان هذا العرف 
اإهمال ذكر هذا البيان تعيب  غري م�ستقر على وجوب ذكر مكان التحرير، فال يرتتب على 

ال�سيك.

يف خ�سو�ص الكمبيالة وال�سند لأمر ل يجوز اإ�سدار اأي منهما حلامله، ويرتتب على اإغفال ا�سم امل�ستفيد يف اإحداهما فقد ال�سك   -41
لو�سفه كورقة جتارية وحتوله اإىل �سند دين عادي يكون الدائن فيه قاباًل للتعيني. د/هاين دويدار م�سدر �سابق �ص69.

نق�سان بيان ميعاد ال�ستحقاق يخ�ص فقط الكمبيالة وال�سند لأمر دون ال�سيك يف النظام امل�سري، لأن الأخري لي�ص من   -42
القانون  اأما يف  املادة 503 جتاري م�سري،  الوفاء مبجرد الطالع. راجع  اأنه واجب  بياناته ميعاد ال�ستحقاق، باعتبار 

الإماراتي فال�سيك واجب الوفاء يف التاريخ املبني فيه كتاريخ لإ�سداره. راجع املادة 1/617-2 جتاري اإماراتي. 
د/م�سطفى كمال طه و اأ/وائل بندق م�سدر �سابق �ص251.  -43

د/هاين دويدار م�سدر �سابق �ص65، د/ح�سني غنامي م�سدر �سابق �ص276.  -44
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2- الكمبيالة وال�صند لأمر:

على خالف احلال يف ال�سيك، فاإن الكمبيالة اأوال�سند لأمر، اإذا �سدر اأحدهما خاليًا من 
مكان الإ�سدار وكذلك من مكان بجانب توقيع ال�ساحب، فالنتيجة هي تعيب ال�سك)45(، مع 
اإمكان التم�سك به يف مواجهة احلامل ح�سن النية. اأما يف قانون التجارة الإماراتي، فالأمر 
على خالف ذلك، فقد ن�ست املادة 3/485 على اأنه)اذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الن�ساء 
اعتربت من�ساأة يف املكان املبني بجانب ا�سم ال�ساحب، واذا مل يذكر ذلك املكان �سراحة يعترب 
مكان ان�سائها هو املحل الذي وقعها فيه ال�ساحب(. ويرى البع�ص46 –وهو ما نوؤيده- اأن اعتبار 
الكمبيالة من�ساأة يف املحل الذي وقعها فيه ال�ساحب ل يتفق ومبداأ الكفاية الذاتية، لأن اإثبات 
املكان الذي وقع فيه ال�ساحب الكمبيالة يتطلب اإقامة الدليل على ذلك، مما يعني الإحالة على 

عنا�سر خارجة عنها.

ثانيًا نق�صان بيان يف الورقة التجارية ل بديل له:

الورقة  عيبًا يف  يعد  ل  بدائل،  امل�سرع  لها  اأوجد  التي  البيانات  اأحد  نق�سان  اأن  عرفنا 
التجارية ول يوؤثر على �سحتها، لكن ما هو احلل اإذا كان البيان الناق�ص يف الورقة مل يوجد 
جتاري  واملادة380  الإماراتي  التجارة  قانون  من   485 املادة  لن�ص  طبقًا  بدياًل؟  امل�سرع  له 
م�سري، فاإن الورقة �ستفقد �سفتها كورقة جتارية، لتتحول اإىل �سند دين عادي، اأو تعدم كل 
قيمة قانونية لها ح�سب نوع البيان الناق�ص)47(. وهنا ل ميكن القول باحتجاج احلامل بتطبيق 
قاعدة تطهري الدفوع)48(، وي�سبح للمدين اأن يتم�سك بهذه الدفوع يف مواجهة كل حامل ولو 

كان ح�سن النية، مما يعني اأنه ا�ستثناء من قاعدة تطهري الدفوع.

 ،1998  .Civ  .Bull  ،24-3-1998.Com.Cass �ص303،   1985 بريوت  التجارة  قانون  يف  الكامل  ن�سيف  د/اإليا�ص   -45
.114.N

د/عزيز عبد الأمري العكيلي الأوراق التجارية يف القانون التجاري الأردين دار جمدلوي للن�سر عّمان 1993 ط1 �ص87.  -46
خلو الورقة التجارية من ذكر املبلغ اأو توقيع ال�ساحب يعدمها كل قيمة قانونية باعتبار اأن الأول ميثل انعدام حمل اللتزام   -47
يف الورقة، والثاين يعني انعدام اإرادة امللتزم. اأما فقدان الورقة التجارية لغري هذين البيانني فقد يحولها اإىل �سند دين 
عادي على ح�سب الأحوال. راجع د/حمي الدين ا�سماعيل املطول يف ال�سيك الن�سر الذهبي للطباعة 2006 �ص133 وما 

بعدها.
رقم44  �ص21  املجموعة   1970-2-10 م�سري  نق�ص  �ص1168،  رقم200  �ص28  املجموعة   1977-5-10 م�سري  نق�ص   -48

 ، ، 126.P ،1974 .Com.RTD ،10-7-1973.Com.Cass ،271ص�
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ت�صحيح الورقة التجارية اأثناء تداولها واأثره على قاعدة تطهري الدفوع:

ال�سوؤال الآن هل ميكن ت�سحيح الورقة باإكمال هذا البيان الناق�ص اأثناء تداولها؟ واإذا 
كانت الإجابة باجلواز فما اأثر هذا الت�سحيح على الحتجاج بقاعدة تطهري الدفوع؟ اأما فيما 
يتعلق بت�سحيح الورقة اأثناء تداولها كاأن ت�سدر على بيا�ص اأو يف اأحد بياناتها نق�سان، فلي�ص 
هناك ما مينع قانونًا- عند تظهري الورقة اأو تقدميها للقبول -من مالأ بياناتها التي �سدرت 
على بيا�ص اأو اإكمال البيان الناق�ص فيها)49(، حيث اإن العربة يف احلكم على الورقة التجارية 
بالبطالن اإمنا هو بتاريخ تقدميها للوفاء، ولي�ص بتاريخ اإن�سائها. اإذا كنا قد عرفنا اأن ت�سحيح 
الورقة التجارية –قبل تقدميها للوفاء- اأمر جائز قانونًا، بقي اأن نعرف اأثر هذا الت�سحيح 
على الحتجاج بقاعدة تطهري الدفوع؟ وهنا نفرق بني فر�سني: الأول منهما اأن يتم الت�سحيح 
على وفق ما مت التفاق عليه بني ال�ساحب وامل�ستفيد. والفر�ص الثاين اأن يتم الت�سحيح على 

خالف هذا التفاق.

الفر�ض الأول الت�صحيح وفق التفاق بني ال�صاحب وامل�صحوب عليه:

اإذا مت اإكمال البيان اأو البيانات الناق�سة يف الورقة التجارية مبا يتوافق مع التفاق املربم 
بني ال�ساحب وامل�ستفيد، فالورقة تعترب �سحيحة منذ اإن�سائها ول يجوز التم�سك ببطالنها)50(، 
على اأ�سا�ص اأن العربة يف �سحة الورقة بوقت تقدميها للوفاء. وبالتايل فال ميكن للمدين –يف 
اأن يدفع يف مواجهة احلامل ب�سئ لعدم تعيب الورقة، �سواء كان احلامل قد  هذا الفر�ص- 

تلقاها قبل اإكمال النق�ص)51(، اأو كان قد تلقاها بعد اإكمال النق�ص.

الفر�ض الثاين الت�صحيح خالف التفاق بني ال�صاحب وامل�صحوب عليه:

اإذا جاء ت�سحيح الورقة التجارية على خالف التفاق املربم بني ال�ساحب وامل�ستفيد)52(، 

راجع تف�سيالت هذه النظريات والرد عليها للدكتور/اإدوار عيد م�سدر �سابق �ص 157 وما بعدها، وانظر اأي�سًا يف جواز   -49
الت�سحيح د/ح�سني غنامي م�سدر �سابق �ص74 

.169.N ،1983.Civ Bull ،7-02-1983 .Com.Cass،7850-  د/هاين دويدار م�سدر �سابق �ص
نقل د/اإدوار عيد يف كتابه الأ�سناد التجارية �ص162 اأن معظم الفقه يجّوز لل�ساحب الحتجاج يف مواجهة احلامل الذي   -51
تلقى ال�سند قبل اإ�سالح عيوبه ببطالن ال�سند، حتى لو مت الإ�سالح وفق التفاق بني ال�ساحب وامل�ستفيد. لكننا ل نوافق 
هذا الفقه فيما ذهب اإليه على اأ�سا�ص اأن ال�سند واإن كان قد �سدر ناق�سًا اإل اأن هذا النق�ص ل يعيبه، ما دام الت�سحيح 

مت وفقًا لالتفاق، والعربة ب�سحة ال�سند بوقت الوفاء ولي�ص الإن�ساء.
52-  ل�سنا بحاجة هنا لبيان اأثر هذا الت�سحيح على العالقة بني ال�ساحب وامل�ستفيد الذي تلقى منه الورقة، لأن هذه العالقة 

–اأ�ساًل- لي�ست جماًل لإعمال قاعدة تطهري الدفوع.
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فالورقة هنا تكون باطلة، على اعتبار اأن الت�سحيح جاء على خالف اإرادة ال�ساحب. لكن لي�ص 
للملتزم يف هذه الورقة اأن يحتج بهذا البطالن يف مواجهة احلامل ح�سن النية، الذي مل يعلم 
بهذا العيب عند تلقيه للورقة)53(، حيث يتطلب هذا العيب ملعرفته البحث عن الأ�س�ص التي 
حتكم العالقة بني ال�ساحب وامل�ستفيد، وهو اأمر ي�سق على حامل الورقة كما اأنه ميثل عائقًا 
اأن احلامل الذي تلقى ال�سند عند التظهري م�ستماًل على جميع البيانات  اأمام تداولها. كما 
التي يوجبها القانون غري خمطئ يف ت�سرفه، وهو جدير باحلماية اأكرث من ال�ساحب الذي 
ارتكب خطاأً بتوقيعه �سندًا على بيا�ص اأو غري م�ستكمل �سكله القانوين، ثم اأطلق هذا ال�سند 
تطهري  لقاعدة  تطبيق  حم�ص  النية-  ح�سن  احلامل  حق  –يف  الفر�ص  فهذا  للتداول)54(. 

الدفوع، ولي�ص �سمن ال�ستثناءات التي ترد عليها. 

الدفع ببطالن الورقة التجارية طبقًا لقانون دولة الإ�صدار:

ن�ست املادة 387 جتاري م�سري على اأنه)1-يخ�سع �سكل اللتزامات مبوجب الكمبيالة 
لقانون الدولة التي �سدرت فيها)55(. 2-ومع ذلك اإذا كان اللتزام غري �سحيح �سكاًل مبوجب 
القانون امل�سري،  ولكنه �سحيح �سكاًل وفقًا لأحكام  ال�سابقة  الفقرة  اإليه يف  امل�سار  القانون 
الكمبيالة يف  تن�ساأ مبوجب  التي  الالحقة  اللتزامات  اأثر يف �سحة  ال�سكلي  لعيبه  يكون  فال 

م�سر(. 

وطبقًا لهذا الن�ص فاإن الورقة التجارية تخ�سع –يف احلكم على �سحتها �سكاًل- لقانون 
دولة الإن�ساء، فاإذا مت حترير ورقة جتارية يف دولة غري جمهورية م�سر العربية، وكانت الورقة 
تظهريها يف  ثم مت  الإن�ساء،  دولة  لقانون  اجلوهرية طبقًا  البيانات  من  بيان  لتخلف  باطلة 
وتظل  م�ستقلة  توقيعاتهم  تعترب  م�سر-  -يف  الورقة  هذه  ظهروا  الذين  فاملظهرون  م�سر، 
�سحيحة، طاملا اأن القانون امل�سري ل يعتد بالعيب ال�سكلي الذي يقرره قانون بلد الإ�سدار، 
فال يجوز الحتجاج بالعيب امل�ساحب للورقة طبقًا لدولة الإن�ساء يف وجه احلامل ح�سن النية. 

لي�ص املق�سود بالعيب هنا اأن يعلم احلامل اأن الورقة �سدرت منذ اإن�سائها ناق�سة اأحد اأو بع�ص بياناتها، واإمنا املق�سود   -53
بالعيب هنا علم احلامل اأن هذا البيان الناق�ص مت ت�سحيحه خالفًا لالتفاق بني ال�ساحب وامل�ستفيد.

د/اإدوار عيد م�سدر �سابق �ص161، اأ/حممد الهيني م�سدر �سابق �ص128.  -54
نقل د/اإدوار عيد يف كتابه الأ�سناد التجارية �ص162 اأن معظم الفقه يجّوز لل�ساحب الحتجاج يف مواجهة احلامل الذي   -55
تلقى ال�سند قبل اإ�سالح عيوبه ببطالن ال�سند، حتى لو مت الإ�سالح وفق التفاق بني ال�ساحب وامل�ستفيد. لكننا ل نوافق 
هذا الفقه فيما ذهب اإليه على اأ�سا�ص اأن ال�سند واإن كان قد �سدر ناق�سًا اإل اأن هذا النق�ص ل يعيبه، ما دام الت�سحيح 

مت وفقًا لالتفاق، والعربة ب�سحة ال�سند بوقت الوفاء ولي�ص الإن�ساء.
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فهذا الن�ص يرد ال�ستثناء بالحتجاج بالعيب الوا�سح يف ظاهر الن�ص يف وجه احلامل ح�سن 
النية اإىل اأ�سل قاعدته، فيكون من حق احلامل هنا اأن يحتج بقاعدة تطهري الدفوع)56(، حتى 

لو كان يعلم بالعيب الذي يعيب الورقة طبقًا لقانون دولة الإ�سدار.

واأرى اأن حكم املادة ال�سابقة يتفق مع املنطق ال�سليم وطبيعة الورقة التجارية يف حرية 
التداول، حيث اإن العيب واإن كان يف �سكل ال�سند طبقًا لقانون دولة الإ�سدار، اإل اإنه لي�ص من 
املفرت�ص اأن يكون احلامل على علم بهذا القانون، فهنا يقبل منه العتذار بجهله بالقانون. 
واإن قيل مَِل ل يكون احلامل الذي يعلم بهذا العيب �سئ النية؟ فيكون منطقيًا الدفع يف مواجهته 
بالبطالن؟ اأقول ل ميكن الدفع يف مواجهة احلامل الذي يعلم بالعيب بالبطالن جريًا على 
اإماراتي ن�ص عام مل يرد  ال�ستثناء من قاعدة تطهري الدفوع، لأن ن�ص املادة 495 جتاري 
فيه ما يدل على التخ�سي�ص، والقاعدة اأن العام يرتك على عمومه ما مل يرد ما يخ�س�سه، 

بالإ�سافة اإىل �سعوبة اإثبات علم احلامل بقانون دولة الإ�سدار يف كثري من احلالت.

 املطلب الثاين 
الدفوع امل�صتمدة من م�صمون الورقة التجارية 

الفر�ص هنا اأن الورقة �سدرت �سحيحة م�ستوفية جميع �سرائطها، غري اأن اأحد امللتزمني 
الورقة  ت�سدر  اأن  اأو  حامل.  كل  مواجهة  يف  مبقت�ساه  الدفع  له  يجيز  �سرطًا  �سمنها  فيها 
�سحيحة وتطلق يف التداول، لكن قد ي�ست�سف من م�سمونها ما مينح املدين ال�سريف فر�سة 

الدفع ببطالن التظهري. فهل متثل هذه الدفوع ا�ستثناءات على قاعدة تطهري الدفوع؟

اأوًل ت�صمني الورقة بع�ض ال�صروط الختيارية:

البيانات  اإليها-بجانب  ي�سيفوا  اأن  التجارية  الورقة  يف  الأطراف  امل�سرع  مينع  مل 
الإلزامية- ما ي�ساءون من البيانات اأو ال�سروط الختيارية)57(، غري اأنه ي�سرتط لإ�سافة اأي 
ل  واأن  الآداب،  اأو  العام  للنظام  البيان غري خمالف  يكون هذا  اأن  الورقة  اختياري يف  بيان 
يفقد ال�سند ا�ستقالله اأو كفايته الذاتية)58(، كما ي�سرتط كذلك اأن ل توؤدي اإ�سافة هذا البيان 

د/حمي الدين اإ�سماعيل م�سدر �سابق �ص165.  -56
البيانات الختيارية : هي اأو�ساف يلحقها املوقع باللتزام ال�سريف ويكون من �ساأنها اإما التخفيف من عبء ذلك اللتزام   -57

يف ثقله �سعيًا وراء تداول الورقة. راجع اأ. د/اأحمد اإبراهيم الب�سام م�سدر �سابق �ص97. 
الأمريية  املطابع  �ص25 �ص397  ل�سنة38ق  جل�سة 1974-02-21   398 رقم  �سابق �ص216، طعن  عيد م�سدر  د/اإدوار    -58

.1977
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اإىل اإعاقة تداول الورقة التجارية، كاأن تت�سمن الورقة �سرطًا يق�سي بجواز الحتجاج بكافة 
هذه  النية)59(.  ح�سن  احلامل  مواجهة  يف  ال�سابقة  ال�سرفية  العالقات  عن  النا�سئة  الدفوع 
ال�سروط الختيارية ل تقع حتت ح�سر)60(، ومن اأمثلتها �سرط عدم ال�سمان)61(، و�سرط عدم 

القبول)62(، �سرط عدم الت�سامن)63(، �سرط الرجوع بال م�ساريف)64(.

اأثر ال�صروط الختيارية على قاعدة تطهري الدفوع:

بعد اأن عرفنا اأنه يجوز ت�سمني الورقة التجارية �سروطًا اختيارية، نريد الآن اأن نتعرف 
ميكن  هل  مبعنى  الدفوع؟  تطهري  بقاعدة  الحتجاج  يف  ال�سروط  هذه  ا�ستثنائية  مدى  على 
للمدين الذي �سرط هذا ال�سرط اأن يدفع به يف مواجهة احلامل ح�سن النية؟ وهل لهذا الأخري 

اأن يتم�سك بقاعدة تطهري الدفوع؟

ي�سرتطه  اأن  الورقة  ملتزم يف  لكل  الوفاء ميكن  �سرط عدم �سمان  اأن  اإىل  اأنبه  بداية 
لنف�سه با �ستثناء ال�ساحب، لأن ال�ساحب هو املدين الأ�سلي يف الورقة التجارية، وبالتايل اإذا 
اأدرج ال�ساحب مثل هذا ال�سرط اعترب كاأنه غري مكتوب)65(، وبالتايل فال اعتبار ول تاأثري له 
على قاعدتنا اإذا ا�ستوفت الورقة بقية �سروطها. اأما اإذا اأدرج ال�ساحب –با�ستثناء عدم �سمان 
الوفاء- اأو اأحد امللتزمني يف الورقة اأي بيان اختياري، مبا فيها �سرط عدم �سمان الوفاء فاإنه 

د/حممد ال�سيد الفقي م�سدر �سابق �ص17-18 ف8.  -59
د/م�سطفى كمال طه و اأ/وائل بندق م�سدر �سابق �ص 62.   -60

يق�سد ب�سرط عدم ال�سمان : عدم �سمان جميع املوقعني على الورقة التجارية بالوفاء بها ملن يعد حاماًل �سرعيًا لها، غري   -61
اأن ال�ساحب ل ي�ستطيع اإدراج �سرط يت�سمن اإعفاءه من �سمان الوفاء، واإذا اأدرج هذا ال�سرط اعترب كاأن مل يكن. 

�سرط عدم القبول: ل يدرج هذا ال�سرط اإل يف الكمبيالة، لأن القبول غري جائز يف ال�سيك بن�ص املادة 1/600 جتاري   -62
اإماراتي واملادة 482 جتاري م�سري 

جميع  اأن  يعني  وهو  التجارية،  بالأوراق  للوفاء  املقررة  ال�سمانات  اأهم  من  ال�سريف  الت�سامن  يعد  ال�سريف:  الت�سامن   -63
بالنظام  يتعلق  ل  ال�سريف  الت�سامن  لكن  التجارية.  بالورقة  الوفاء  عن  جماعية  م�سئولية  م�سئولون  الورقة  يف  املوقعني 
 Ripert ،57العام، ولذلك يجوز ا�ستبعاده بالن�ص على عدم الت�سامن يف الورقة. راجع د/هاين دويدار م�سدر �سابق �ص

.2146.N ،cit.op Rpblot et

يعني هذا ال�سرط اأن حامل الورقة التجارية ل يكون مطالبًا بتحرير احتجاج عدم الوفاء يف حالة امتناع املدين الأ�سلي فيها   -64
عن الوفاء، ول يعني ال�سرط اإعفاء احلامل من التزام تقدمي الورقة التجارية للم�سحوب عليه للوفاء بقيمتها عند حلول 
اأجلها، فاإذا خالف حامل الورقة هذا ال�سرط، وقام بتحرير احتجاج عدم الدفع واإعالنه، فاإنه يتحمل وحده امل�ساريف 
�ص24  رقم 259 جل�سة 1973-11-13  اأي �سرر. طعن  عليه عن  امل�سحوب  اأمام  بالتعوي�ص  م�سئوًل  ويكون  تكبدها  التي 

جمموعة الفكهاين ج3 ف1137 �ص622.
65-  راجع املادة 497 جتاري اإماراتي واملادة 390/ جتاري.
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اأدرج  وملن  الورقة،  يف  امللتزمني  من  غريه  دون  وحده  منه  ي�ستفيد  ال�ساحب)66(-  –بخالف 
هذا ال�سرط اأن يحتج به يف مواجهة كل حامل للورقة حتى ولو كان ح�سن النية. ول ي�ستطيع 
هذا الأخري اأن يتم�سك بقاعدة تطهري الدفوع، لأن هذه ال�سرط ظاهرة يف الورقة يفرت�ص يف 
احلامل اأنه قد اطلع عليها، ول ي�ستطيع الدعاء بعدم معرفته بها. فعدم معرفته بها-بفر�ص 
ال�سرط.  هذا  وا�سع  م�سلحة  من  اأوىل  لي�ست  وم�سلحته  خطاأه،  اإىل  معرفته-راجع  عدم 
والنتيجة اأن ال�سرط اأو البيان الختياري يف الورقة التجارية، ميثل دفعًا ميكن ل�ساحبه –اأو 
لكل ملتزم يف الورقة على ح�سب- اأن يتم�سك به يف مواجهة احلامل ح�سن النية. الأمر الذي 
يعني اأنه ميثل اأحد ال�ستثناءات على  قاعدة تطهري الدفوع. غري اأنه ي�سرتط لإعمال اأثر هذا 
ال�سرط الختياري اأن يرد ال�سرط يف ذات الورقة نف�سها. ل اأن يرد يف ورقة م�ستقلة عنها، 
حتقيقًا ملبداأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية. فاإذا ورد ال�سرط الختياري يف ورقة م�ستقلة، 
فلي�ص للمدين اأن يتم�سك به يف مواجهة احلامل ح�سن النية الذي مل يكن طرفًا فيه، ومل يعلم 
بوجوده وقت تلقيه)67(، واإل جاز لهذا احلامل اأن يتم�سك –يف مواجهة هذا الدفع- بقاعدة 

تطهري الدفوع.

ثانيًا الدفع ببطالن التظهري: 

املدين  اأن  الطبيعي  التظهري، ومن  بيانًا يدل على بطالن  التجارية  الورقة  قد تت�سمن 
النية  للحامل ح�سن  فهل  احلامل.  مواجهة  البطالن يف  بهذا  يتم�سك  اأن  �سيحاول  ال�سريف 
على  ال�ستثناءات  اأحد  ميثل  الدفع  هذا  اأن  اأم  الدفوع؟  تطهري  بقاعدة  يتم�سك  اأن  –هنا- 
الالحق،  التظهري  ببطالن  بالدفع  تتعلق  الأوىل  نقطتني:  يف  اجلزئية  هذه  نعالج  القاعدة؟ 

والثانية تتعلق بالدفع ببطالن التظهري اجلزئي.

1-الدفع الناجت عن التظهري الالحق:

الأ�سل اأن يتم تظهري الورقة التجارية بني تاريخ اإن�سائها وتاريخ ا�ستحقاقها، ول اإ�سكالية 
تاريخ  بعد  مت  اإذا  التظهري  يف  اإ�سكالية  ل  كذلك  الفرتة.  هذه  خالل  يف  مت  اإذا  التظهري  يف 
ال�ستحقاق ولكن قبل حترير احتجاج عدم الوفاء، اإذ يظل التظهري �سحيحًا منتجًا لآثاره، 
بعد  التظهري  اإمتام  يف  الإ�سكالية  تبدو  لكن  الدفوع،  تطهري  بقاعدة  الحتجاج  اأهمها  ومن 

66-  اأما ال�سرط الذي ي�سرتطه ال�ساحب فاإنه ي�ستفيد منه جميع املوقعني على الورقة التجارية، على اأ�سا�ص اأنه املن�سئ الأول 
للورقة. راجع د/اأحمد الب�سام م�سدر �سابق �ص97، اأ/حممد الهيني م�سدر �سابق �ص132.

د/ خمتار بريري م�سدر �سابق ف90 �ص104، د/كيالين عبد الرا�سي حممود م�سدر �سابق �ص150.  -67

د. حمدي حممد م�صطفى

99جملة احلق العدد )16( ربيع الأول 1432هـ  فرباير 2011 م

حترير الحتجاج بعدم الوفاء)68(، اأو بعد انق�ساء امليعاد املحدد لتحرير هذا الحتجاج)69(. 
اآثار  اإل  يرتب  فال  ال�سرفية،  اآثاره  ترتيب  عدم  هو  التظهري  هذا  جزاء  امل�سرع  جعل  فقد 
احلوالة املدنية)70(، وما يعنينا –يف خ�سو�ص بحثنا- هل للحامل هنا اأن يتم�سك بالقاعدة 
اأن هذه احلالة هي اأحد ال�ستثناءات التي ترد على القاعدة؟  اأم  للتخل�ص من هذا الدفع؟ 
من  فاكت�سافه  العيب،  بهذا  علمه  عدم  يدعي  اأن  ي�ستطيع  ل  احلامل-هنا-  اأن  نقرر  بداية 
قبل احلامل لي�ص بالأمر الع�سري ل يحتاج اإىل كبري جهد، فهو وا�سح جلي ظاهر يف ال�سك، 
كما اأنه غري منف�سل عن الورقة ذاتها. وبالتايل ي�ستطيع كل ملتزم يف الورقة اأن يحتج بهذا 
الدفع يف مواجهة احلامل، ولي�ص لالأخري اأن يواجه هذا الدفع بجهله بالقانون، لأنه كما �سبق 
التظهري  الدفع ببطالن  اأن  اأرى  فاإين  وبناء عليه  بالقانون.  القول ل يجوز العتذار باجلهل 
بالتطهري.  التظهري  التي ل تطهرها قاعدة  ال�ستثناءات  اأحد  ال�ستحقاق هو  مليعاد  الالحق 
ومن الأهمية مبكان اأن نبني اأن امل�سرع عالج هذا الفر�ص على اأ�سا�ص اأن تاريخ التظهري ثابت 
يف الورقة. اأما اإذا مل يذكر تاريخ التظهري، فقد اأقام امل�سرع قرينة على اأن التظهري قد ح�سل 
قبل انق�ساء ميعاد حترير الحتجاج عدم الوفاء، ما مل يقم الدليل على عك�ص ذلك)71(، اأي 

اأن القرينة هنا ب�سيطة تقبل اإثبات العك�ص. 

:Endossement Partiel :2-الدفع الناجت عن التظهري اجلزئي

يجب اأن ي�سمل التظهريجميع املبلغ املدون يف الورقة التجارية. فال يجوز تظهري بع�ص 
املبلغ دون البع�ص الآخر )72(، فاإذا حدث مثل هذا التظهري اجلزئي، فاإنه طبقًا للفقرة الثانية 

من املادة 392 جتاري م�سري واملادة 2/499 جتاري اإماراتي يكون باطاًل.

اأن يدفع ببطالن هذا التظهري يف مواجهة  اأحد امللتزمني يف الورقة  والآن هل مبقدور 
اأنه ا�ستثناء من  احلامل؟ وهل يف مقدور هذا الأخري اأن يحتمي بقاعدة تطهري الدفوع؟ اأم 

احتجاج عدم الوفاء هو اإجراء يقوم به احلامل على ورقة ر�سمية من اأوراق املح�سرين يثبت فيها امتناع امل�سحوب عليه عن   -68
الوفاء بالورقة التجارية يف ميعاد ال�ستحقاق، وبدون هذا الإجراء ل ي�ستطيع احلامل الرجوع على �سامني الوفاء. راجع 

د/هاين دويدار م�سدر �سابق �ص246، د/اأبو زيد ر�سوان م�سدر �سابق ف387 �ص355.
.12.N affaires des Droit-commercial Droit ،DELMAS Encyclopedie  -69

راجع املادة 1/509 اإماراتي و املادة 1/400 جتاري م�سري.  -70
71-  د/ثروت عبد الرحيم م�سدر �سابق �ص220.

ي�سري حظر التظهري اجلزئي حتى ولو تعدد املظهر اإليهم، واحلكمة من منع التظهري اجلزئي تتمثل يف اإعاقة هذا التظهري   -72
لتداول الورقة التجارية و�سعوبة قيامها كبديل للنقود.راجع د/حم�سن �سفيق م�سدر �سابق ف302 �ص276.
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القاعدة؟ ل �سك اأن التظهري اجلزئي للورقة التجارية اأمر غري خفي عن اأطرافها، فهو وارد يف 
ذات الورقة اأو على و�سلتها، الأمر الذي يجيز للملتزم فيها اأن يدفع مطالبة احلامل ببطالن 
هذا التظهري، ولي�ص لهذا الأخري اأن يتم�سك بقاعدة تطهري الدفوع؛ حيث اإن البطالن راجع 
لأمر ظاهر يف الورقة، فاإن كان احلامل مل يعلم به اأو مل ينتبه اإليه، فمرد ذلك اإىل تق�سريه 
على  ي�ستع�سي  اجلزئي  التظهري  ببطالن  الدفع  فاإن  لذلك  منه.  ي�ستفيد  اأن  له  لي�ص  الذي 
قاعدتنا، لين�سم اإىل طائفة ال�ستثناءات التي ترد على هذه القاعدة. ومن اجلدير بالذكر اأن 
التظهري اجلزئي يختلف عن التظهري املعلق على �سرط. فالأول اأبطله امل�سرع بن�ص �سريح، 
اأما املعلق على �سرط، فقد �سححه امل�سرع مع اعتبار ال�سرط كاأن مل يكن. ولعل ذلك راجع اإىل 
رغبة امل�سرع يف تقليل اأ�سباب البطالن، وحماية الئتمان )73(، الأمر الذي يعني اأن التظهري 
املعلق على �سرط ل ميثل دفعًا حتى نقول اإن القاعدة تطهره اأم ل. فامل�سرع اأجاز التعامل مع 
التظهري املعلق على �سرط وكاأن ال�سرط ل وجود له)74(. وعلى الرغم من و�سوح هذا الن�ص 
اإل اأن بع�ص الفقه)75( وجدناه يقرر بطالن التظهري املعلق على �سرط، وبالتايل وطبقًا لهذا 
الراأي �سيتحول التظهري املعلق على �سرط اإىل دفع يجوز التم�سك به يف مواجهة احلامل ح�سن 

النية.

بن�ص �سريح  اإرادته  اأف�سح عن  قد  امل�سرع  اأن  اأرى  الراأي،  ويف تعليقي على هذا 
يجيز فيه التظهري ويلغي ال�سرط، والقاعدة اأنه ل اجتهاد مع الن�ص. ويو�سح الأ�ستاذ/ريبري 
يف  ال�سرط  ببطالن  والكتفاء  اجلزئي  التظهري  بطالن  بني  امل�سرع  تفريق  يف  العلة   Ribert

ت�سليم  اإىل  اأن يتالءم مع احلاجة  التظهري اجلزئي ل ميكن  اأن  املعلق على �سرط،  التظهري 
ال�سند اإىل املظهر اإليه)76(.

د/ب�سام الطراونة م�سدر �سابق �ص199.  -73
راجع املادة 1/499 جتاري اإماراتي. واملادة 1/392 جتاري م�سري.   -74

وامل�سرفية- التجارية  املو�سوعة  الكيالين  د/حممود  الراأي  نف�ص  وانظر  �ص111،  ف86  �سابق  م�سدر  ر�سوان  د/فايز   -75
الأوراق التجارية-ج3 جامعة عمان الأهلية �ص 140.

Ribert et Roblot، op.cit، N.2027.  -76
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 املبحث الثاني
 دفوع مبناها تف�صيل م�صلحة املدين ال�صريف 

يف  يكن  مل  ورمبا  احلامل،  به  يعلم  مل  عيب  على  مبنية  دفوع  املبحث  هذا  يف  الدفوع 
يتم�سك  الدفوع-اأن  تطهري  قاعدة  نهج  على  –�سريًا  املفرو�ص  وكان  به.  يعلم  اأن  مقدوره 
احلامل بالقاعدة لتطهري الورقة من هذه الدفوع. غري اأن امل�سرع وازن بني م�سلحة احلامل 
ح�سن النية وم�سلحة اأ�سخا�ص اآخرين، تعلق العيب الثابت يف الورقة بهم دون اأن يكون لهم 
مدخل يف اإحداثه، لنعدام اإرادتهم يف اللتزام ال�سريف )مطلب اأول(. اأو اأن يكون لهم مدخل 

يف اإحداث العيب، غري اأن امل�سرع اأ�سفى عليهم حمايته ملربرات قانونية )مطلب ثان(. 

 املطلب الأول
 دفوع مبناها تف�صيل م�صلحة املدين ال�صريف لنعدام الر�صا

تعيب اإرادة امللتزم يف الورقة التجارية بعيب-ما- ل يعدم الر�سا ولن مينع من تطبيق 
قاعدة تطهري الدفوع؛ لوجود اأ�سل الر�سا لدى امللتزم يف اإن�ساء اللتزام. لكن اإذا كان ر�ساء 
اأو بادعاء �سخ�ص  امللتزم منعدمًا من الأ�سا�ص، �سواء كان هذا النعدام كليًا بتزوير توقيعه 
وكالة -ل اأ�سل لها- عن �سخ�ص اآخر، اأو كان النعدام جزئيًا بتحريف بع�ص بيانات الورقة 
الدفع  يف  م�سلحة  اإرادته  انعدمت  ملن  يكون  فهنا  وكالته.  حدود  الوكيل  جتاوز  اأو  التجارية 
اأن يتم�سك  النية. لكن هل يكون من حق احلامل  اإرادته يف مواجهة احلامل ح�سن  بانعدام 
بقاعدة تطهري الدفوع؟ نتناول يف هذا املطلب الإجابة على هذا ال�سوؤال ببيان الدفع بتزوير 
التوقيع اأوًل، ثم الدفع بتحريف بع�ص بيانات الورقة التجارية ثانيًا، ثم الدفع بانعدام النيابة 

اأو جتاوز حدودها ثالثًا، واأخريًا الدفع بالإكراه على التوقبع.

اأوًل-الدفع بتزوير التوقيع:

حتمل  اأن  ينبغي  التجارية  فالورقة  ال�سريف،  اللتزام  ن�ساأة  يف  كبري  دور  لها  الإرادة 
اأ�سا�ص اللتزام ال�سريف، لذلك فاإن التوقيع  توقيعات �سحيحة الن�سب لأ�سحابها واإل انهار 
ر توقيعه �ساحبًا كان اأو �سامنًا اأو مظهرًا، ل ميكن اأن ين�سب اإىل  املزور اأيًا كانت �سفة من ُزوٍّ
اإماراتي  املادة 492 جتاري  اأكدته  ما  وهو  اإرادة.  دون  اإلتزام  ل  لأنه  اإليه،  ن�سبته  ِعي  ادُّ من 
واملادة 386 جتاري م�سري بن�سها)اإذا حملت الكمبيالة توقيعات اأ�سخا�ص لي�ست لهم اأهلية 
اللتزام بها، اأو توقيعات مزورة، اأو لأ�سخا�ص وهميني، اأو توقيعات غري ملزمة لأ�سباب اأخرى 
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لأ�سحابها، اأو ملن وقعت الكمبيالة باأ�سمائهم، فاإن التزامات غريهم من املوقعني عليها تبقى 
مع ذلك �سحيحة(. وطبقًا لهذا الن�ص فاإنه اإذا حملت الورقة التجارية توقيعًا مزورًا حتى لو 
كان التزوير على درجة عالية من الإتقان)77(، فاإن هذا التوقيع ل يكون حجة على من ن�سب 
اإليه، ويكون من حق �ساحب التوقيع املزور اأن يحتج به يف مواجهة احلامل)78(، دون اأن يكون 
لهذا الأخري احلق يف التم�سك بقاعدة التطهري من الدفوع. فم�سلحة احلامل ح�سن النية واإن 
كانت جديرة باحلماية خلفاء هذا التزوير عليه، اإل اأن م�سلحة �ساحب التوقيع املزور اأوىل 
باحلماية)79( لنعدام ر�ساه بالكلية. لكن اإذا كان �ساحب التوقيع املزور قد ن�سب اإليه اإهمال 
ت�سبب يف هذا التزوير، كاأن يرتك ختمه الذي وقع به لأحد موظفيه دون رقابة عليهم فوّقع به 
اأحدهم ورقة جتارية. يف هذه احلالة يكون �ساحب التوقيع املزور قد اأ�سهم باإهماله يف عملية 
التزوير، فتنعقد م�سئوليته يف مواجهة احلامل، لكن ل تنعقد م�سئوليته على اأ�سا�ص اللتزام 
ال�سريف، بل على اأ�سا�ص امل�سئولية التق�سريية)80(. فيلتزم بتعوي�ص احلامل عما اأ�سابه من 
�سرر ب�سبب اإهماله، وخري تعوي�ص –هنا- اأن يلتزم �ساحب التوقيع املزور بدفع قيمة الورقة 
يدفع مطالبة احلامل  اأن  التجارية  الورقة  ملتزم يف  لكل  الآن هل ميكن  وال�سوؤال  التجارية. 
بالتوقيع املزور؟ اأم اأن الدفع به قا�سر على من ن�سب اإليه التوقيع فقط؟ الوا�سح من �سريح 
ن�ص املادة 492 اأن توقيعات امللتزمني الآخرين على الورقة-غري من ن�سب اإليه التزوير- تظل 
التزوير  �ساحب  على  قا�سرًا  يكون  التزوير  بهذا  الحتجاج  اأن  منه  يفهم  ما  وهو  �سحيحة. 
فقط اإعماًل ملبداأ ا�ستقالل التوقيعات يف الورقة التجارية. وقد ذهب الأ�ستاذ الدكتور/علي 
جمال الدين اإىل اأن ال�ساحب له اأن يحتج بتزوير توقيع املظهر ما دامت له م�سلحة يف هذا 

الحتجاج.)81(، وقد �ساند بع�ص الق�ساء هذا الراأي)82(.

-3-07 جل�سة   113 رقم  طعن  �ص609،  ف1115  �سابق  م�سدر  الفكهاين  �ص18   1967-01-19 جل�سة   224 رقم  طعن   -77
 20-3-1973  Paris  de  Cour  ،  644  ،1974  Banque  ،12-12-1973  .Com  .Cass �ص28 �ص609،  املجموعة   1977

 .136.P 1973.Com.D.T.R

 Roblot  et  Ribert د/اأبو زيد ر�سوان م�سدر �سابق ف199 �ص180، د/خمتار بريري م�سدر �سابق ف106 �ص126،   -78
.2050.N ،cit.op

.308.N ،cit.op Roblot et Lescot ،272د/اإدوار عيد م�سدر �سابق ف113 �ص  -79
cit.op ،3-1973-2o ،Paris de Cour ،28980-  د/حم�سن �سفيق م�سدر �سابق ف315 �ص

د/علي جمال الدين م�سدر �سابق ف256 �ص275.  -81
طعن رقم 603 جل�سة 8-1-1975 املجموعة �ص26 ل�سنة39 ق ج1 �ص136 مطبعة دار الق�ساء العايل القاهرة 1977.  -82
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ومن جانبنا ل نوؤيد هذا الراأي

 لو�سوح الن�سو�ص القانونية الورادة يف هذا ال�ساأن، وتاأكيدها على �سحة �سائر التوقيعات 
غري التوقيع املزور. اأ�سف اإىل هذا اأن م�سلحة احلامل ح�سن النية م�سلحة جديرة برعاية 
امل�سرع، ما مل تتعار�ص مع م�سلحة اأخرى اأوىل، ولريب اأنه حني تتعار�ص م�سلحة احلامل مع 
م�سلحة �ساحب التوقيع املزور، فم�سلحة الأخري اأوىل بالرعاية لنعدام اإرادته، هذه املفا�سلة 
على م�سلحة احلامل، لي�ص لها ما يربرها يف حق امللتزمني الآخرين يف الورقة. ونذهب مع 
ما ذهب اإليه الأ�ستاذ الدكتور/خمتار بريري، فهو يرى اأن املحرر-يف هذا املقام- ل يتم�سك 
بتزوير الإم�ساء اإل كو�سيلة لإثبات عدم �سرعية حيازة ال�سند، وغني عن البيان اأن �سرعية 
احليازة �سرط لإعمال قاعدة تطهري الدفوع. فق�ساء النق�ص انتهى اإىل نتائج �سحيحة، واإن 
لهذا  –وفقًا  اأن املحظور  اإل  التوقيعات،  ا�ستقالل  بامل�سا�ص مببداأ  اأ�سبابه ما يوحي  ت�سمنت 
اآخر،  توقيعًا  اإىل عيب حلق  ا�ستنادًا  التزامه  التن�سل من  عني  املوقٍّ اأحد  املبداأ- هو حماولة 
والأمر هنا لي�ص كذلك، فاملحرر ل ي�ستند اإىل التزوير اإل لإثبات عدم �سرعية حيازة املظهر 
اإليه. الأمر الذي ثبت باإعالن الدائن املزور توقيعه اأنه مل يقم بتظهري ال�سند، مما يقطع ب�سوء 

نية املظهر اإليه وعدم ا�ستفادته من تطهري الدفوع، وهو ما انتهى اإليه ق�ساء النق�ص )83(.
الحتجاج بالدفع بالتزوير وال�صامن الحتياطي)84(

مواجهة  يف  الدفع  بهذا  التم�سك  -فقط-  املزور  التوقيع  ل�ساحب  اأن  اإىل  تو�سلنا  اإذًا 
حامل الورقة دون غريه من امللتزمني يف الورقة، فاإن امل�سكلة املطروحة الآن هي بخ�سو�ص 
ال�سامن الحتياطي ل�ساحب التوقيع املزور، هل ميكن لهذا ال�سامن اأن يحتج بالدفع بتزوير 
من �سمنه يف مواجهة حامل الورقة التجارية؟ امل�سكلة بخ�سو�ص ال�سامن الحتياطي تاأتي 
اإماراتي واملادة 1/420-2 جتاري م�سري، فقد ن�ست على  املادة 530 جتاري  من �سياغة 
اأنه)1-يلتزم ال�سامن الحتياطي بالكيفية التي التزم بها امل�سمون. 2-ويكون التزام ال�سامن 
الحتياطي �سحيحًا، ولو كان اللتزام الذي �سمنه باطاًل لأي �سبب اآخر غري عيب يف ال�سكل(، 
فالفقرة الأوىل من املادة �سالفة الذكر جعلت التزام ال�سامن الحتياطي تبعيًا، بتبعيته للتزام 
ال�سخ�ص امل�سمون، ومبقت�سى هذه التبعية يحق لل�سامن الحتياطي اأن يتم�سك يف مواجهة 

د/خمتار بريري م�سدر �سابق هام�ص189 �ص126.  -83
اأحد امللتزمني يف الورقة التجارية  ال�سامن الحتياطي : هو �سخ�ص يكون يف الأ�سل غريبًا عن الورقة التجارية يقدمه   -84

ككفيل له لي�سمنه يف الوفاء. د/حم�سن �سفيق م�سدر �سابق ف357 �ص319.
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احلامل بنف�ص الدفوع التي يحق ملن �سمنه اأن يتم�سك بها، ومنها الدفع بالتزوير. لكن الفقرة 
الثانية من نف�ص املادة جاءت فجعلت التزام ال�سامن الحتياطي التزامًا اأ�سليًا بن�سها على 
�سحة التزام ال�سامن، ولو كان التزام من �سمنه باطاًل، اإل اإذا كان البطالن راجعًا لعيب يف 

ال�سكل، فيبطل معه التزام ال�سامن الحتياطي.

فهل التزوير يعد عيبًا �صكليًا يخول لل�صامن الحتياطي الحتجاج به؟

العيوب  من  بالتزوير  الدفع  اعتبار  عدم  الب�سام-وبحق-اإىل  الدكتور/اأحمد  يذهب 
ال�سكلية، ما دامت الورقة حتمل مظهر ال�سحة، بالرغم من ا�ستمالها على توقيٍع مزور )85(. 
لأن من طبيعة الدفوع ال�سكلية اأن تظهر على الورقة لأول وهلة، فال يت�سمن الحتجاج بها اأي 
مفاجاأة للحامل. كما اأن امل�سرع مل يلزم املوقعني على الورقة بفح�ص �سحة التوقيعات، واإمنا 

بحفظ انتظامها لت�سهيل تداول الورقة وت�سجيع التعامل بها. 

واملادة  املادتني 420جتاري م�سري  لكل من  الثانية  للفقرة  �سبق وطبقًا  وبناء على ما 
530 جتاري اإماراتي ل يحق لل�سامن الحتياطي الدفع بالتزوير يف مواجهة حامل الورقة التي 

حتمل التوقيع املزور)86(، تاأ�سي�سًا على اأن التزوير لي�ص من العيوب ال�سكلية. 
ثانيًا-الدفع بتحريف الورقة التجارية)87(

خالل  بياناتها  بع�ص  لتحريف  تتعر�ص  ثم  �سحيحة،  التجارية  الورقة  ت�سدر  قد 
تداولها، �سواء ورد التحريف)88( على بيان اإلزامي اأو اختياري، و�سواء كان التحريف عفويًا اأو 

متعمدًا)89(.

د/اأحمد الب�سام م�سدر �سابق �ص103.  -85
انظر عك�ص هذا الراأي لالأ�ستاذ/املختار بكور تبعية التزام ال�سامن الحتياطي وقاعدة التم�سك بالدفوع املجلة املغربية   -86

لل�سيا�سة والقانون والقت�ساد ع18 �ص25 مذكور بهام�ص 42 لالأ�ستاذ/حممد الهيني م�سدر �سابق �ص141.
87-  يف حكم حديث ملحكمة النق�ص امل�سرية اعتربت فيه اأن التحريف يف الورقة هو من قبيل التزوير فق�ست باأن)التزوير 
كما يكون بو�سع اإم�ساءات اأو اأختام مزورة يكون اأي�سًا بتغيري احلقيقة الثابتة يف املحررات عن طريق حمو كلمات منها 
اأو اإ�سافة عبارات اأو كلمات( طعن رقم 511 جل�سة 11-12-2001 م�سار اإليه يف د/كيالين عبد الرا�سي م�سدر �سابق 

هام�ص2 �ص152.
ل يعترب الغلط الهجائي اأو النحوي اأو اإ�سافة كلمة حتريفًا، ما دام ل يرتتب على ذلك اإحداث تعديل يف اللتزام ذاته. راجع   -88

د/علي جمال الدين م�سدر �سابق ف238 �ص255.
د/اأحمد الب�سام م�سدر �سابق �ص104.  -89
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وال�سوؤال هل تطهر قاعدة التطهري هذا الدفع؟ اأم اأنه اأحد ال�ستثناءات التي ل توؤثر فيها 
القاعدة؟ عاجلت هذه احلالة املادة 586 جتاري اإماراتي واملادة 464 جتاري م�سري، فن�ست 
على اأنه)اإذا وقع حتريف يف منت الكمبيالة، التزم املوقعون الالحقون لهذا التحريف مبا ورد 
لهذا  الأ�سلي(، وطبقًا  فيلتزمون مبا ورد يف املنت  ال�سابقون  املوقعون  اأما  يف املنت املحرف. 
الن�ص لو قام اأحد املظهرين بتحريف يف الورقة بزيادة مبلغها، فاإن هذا التحريف ل يحتج 
به على ال�ساحب وامل�سحوب عليه القابل واملظهرين ال�سابقني، فقط يلتزمون يف حدود املبلغ 
قبل التحريف. وبالتايل ل ي�ستطيع احلامل ح�سن النية الحتجاج يف مواجهتهم –بخ�سو�ص 
على  الواردة  ال�ستثناءات  قافلة  اإىل  الدفع  لين�سم هذا  الدفوع،  تطهري  بقاعدة  التحريف- 
يف  فيحتج  اإجرائه،  على  وتواطاأ  التحريف  بهذا  امللتزم  قبل  اإذا  اإل  اإللهم  القاعدة،  هذه 
مواجهته بالقاعدة)90(. ويقع على احلامل عبء اإثبات هذا التواطوؤ. اأما املظهر الذي حرف 
الدفوع.  تطهري  بقاعدة  مواجهتهم  التم�سك يف  للحامل  فيمكن  عليه،  الالحقون  وامللتزمون 
وقد وازن امل�سرع يف هذا احلل بني م�سلحة احلامل ح�سن النية وم�سلحة امللتزمني ال�سابقني 
على التحريف. فاحلل واإن كان يجرد احلامل من احلماية التي تقررها له اعتبارات الو�سع 
الظاهر، على الأخ�ص عندما ل يك�سف ظاهر الورقة عن اأي اأثر للتحريف، اإل اأن ذلك ل يكفي 
لرتجيح م�سلحته على م�سلحة املدين الذي �سبق التزامه التحريف. لكن على اجلانب الآخر 
راعى امل�سرع م�سلحة احلامل بجعل عبء اإثبات التحريف اأو اأ�سبقية اللتزام عليه على من 

يدعي ذلك. ويكون الإثبات بكافة الو�سائل مبا فيها البينة لأنها واقعة مادية )91(.

ثالثًا-الدفع بانعدام النيابة اأو جتاوزها:

ر با�سمه ورقة جتارية، فهل  قد يدعي �سخ�ص اأنه نائب اأو كيل عن �سخ�ص -ما- فيظهِّ
ميكن للحامل ح�سن النية-الذي يظن وجود النيابة- اأن يحتج على من ظهرت الورقة با�سمه 
جتاري   1/389 واملادة  اإماراتي  جتاري   1/491 املادة  اأجابت  بالتطهري؟  التظهري  بقاعدة 
م�سري باأن)من يوقع كمبيالة نيابة عن �سخ�ص اآخر بغري تفوي�ص منه، يلتزم �سخ�سيًا مبوجب 

الكمبيالة، فاإذا اأوفاها اآلت اإليه احلقوق التي كانت توؤول اإىل من ادعي النيابة عنه(.

ومل  املزعوم،  النائب  قبل  من  با�سمه  الورقة  وقعت  من  م�سئولية  نفى  ال�سابق  فالن�ص 

Lescot et Roblot op.cit، N. 773-774.  -90
91-  هذا احلل فيه خروج على قاعدة اأن ال�سك يف�سر ل�سالح املدين، لكنه حل مرغوب فيه لتقوية الثقة والئتمان. د/علي 

جمال الدين م�سدر �سابق نفي الفقرة، د/عيد اإدوار م�سدر �سابق ف72 �ص166.
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وقعت  من  على  الحتجاج  ميلك  ل  احلامل  فهذا  وعليه  النية،  ح�سن  احلامل  الن�ص  ي�ستثن 
وازن بني  امل�سرع  اأن  الفر�ص جند  الدفوع. ويف هذا  با�سمه بقاعدة تطهري  التجارية  الورقة 
م�سلحة من وقعت الورقة با�سمه وم�سلحة احلامل ح�سن النية. فرجح م�سلحة الأول على 
اأن ثقته يف بياناتها  اإل  الأخري، لأن احلامل واإن كان قد اعتمد على ظاهر الورقة التجارية 
ل تربر اأبدًا الت�سحية مب�سالح �سخ�ص مل مينح اأحدًا توكياًل للتظهري عنه، اأ�سف اإىل ذلك 
اأن احلامل كان عليه اأن يتاأكد من �سفة املظهر وما له من �سلطة التظهري. ولكن يخفف من 
حدة هذا ال�ستثناء اأن امل�سرع اأقام م�سئولية النائب املزعوم على اأ�سا�ص امل�سئولية ال�سرفية، 
ورغم  املت�سددة)92(.  بقواعده  ال�سرف  قانون  اأحكام  لكل  يخ�سع  مت�سامنًا  �سامنًا  في�سبح 
منافاة هذا التاأ�سي�ص للقواعد العامة -حيث مل يوقع هذا ال�سخ�ص با�سمه- اإل اإنه يعد جزاًء 
منا�سبًا ملا قام به من ادعاء النيابة، وتاأكيدًا على رعاية امل�سرع مل�سلحة احلامل ح�سن النية 
كلما اأمكن ذلك. وتاأ�سي�سًا على ن�ص املادة 1/491 جتاري اإماراتي، فاإنه اإذا اأويف هذا النائب 
املزعوم بقيمة الورقة التجارية فاإنه توؤول اإليه احلقوق التي كانت �ستوؤول اإىل من وقعت الورقة 
با�سمه. وتطبيقًا ملبداأ ا�ستقالل التوقيعات يف الأوراق التجارية، فاإنه ل يحتج بهذا الدفع �سوى 

من وقعت الورقة با�سمه، دون غريه من امللتزمني يف الورقة التجارية)93(. 

وتن�سحب نف�ص الأحكام يف حالة وجود وكالة حقيقية، لكن جتاوز الوكيل حدودها، فن�ست 
املادة 2/492 على اأنه)وي�سري هذا احلكم-اأي الوارد يف الفقرة ال�سابقة- على النائب اإذا 
جاوز حدود �سلطته(. وقد يزول الدفع بتجاوز النيابة اأو انعدامه، اإذا اأقر من وقعت الورقة 
با�سمه باأ�سل النيابة اأو بالتجاوز فيها، وين�سحب الإقرار اإىل املا�سي فيعترب التظهري نافذًا يف 
حقه من يوم �سدوره من املظهر، ل من يوم الإقرار فالإقرار الالحق يف حكم التوكيل ال�سابق، 

ب�سرط اأن ل ي�سر باحلقوق التي ك�سبها الغري قبل ح�سول الإقرار )94(.

رابعًا الدفع بالإكراه على التوقيع:

يدفع  اأن  املكَره  لهذا  يجوز  فهل  ورقة جتارية،  تظهري  اأو  �سحب  على  �سخ�ص  يكره  قد 
مطالبة احلامل ح�سن النية ب�سبب الإكراه؟ نفرق يف هذا ال�سدد بني الإكراه املف�سد للر�سا 

92-  طعن رقم 366 جل�سة 5-4-1976 �ص41 ق املجموعة ال�سنة 27 �ص852.
Sociétés،1985 P.829. des Revue ،1985-6-25 Com.Cass ،128د/خمتار بريري م�سدر �سابق ف107 �ص  -93

التجارية من�ساأة  النق�ص يف املواد  الع�سرون م/�سعيد �سعله ق�ساء  ال�سنة  طعن رقم 213 جل�سة 27-11-1969 �ص35 ق   -94
املعارف الإ�سكندرية 1999 �ص179.
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والإكراه املعدم للر�سا.

1-الإكراه املف�صد للر�صا:

يتحقق هذا الإكراه بالتهديد املفزع يف النف�ص اأو املال، اأو با�ستعمال و�سائل �سغط اأخرى 
ل قبل للمكَره بتحملها اأو التخل�ص منها. فهو �سغط على ال�سخ�ص يولد يف نف�سه رهبة حتمله 
على التعاقد)95(. فاإذا حرر �سخ�ص ورقة جتارية اأو ظهرها حتت اإكراه من هذا النوع، فاإن 
ر�ساه يكون معيبًا ولي�ص منعدمًا. والدفع بتعيب اأو ف�ساد الر�سا من الدفوع التي يجوز للحامل 

ح�سن النية اأن يدح�سها بقاعدة تطهري الدفوع.

2-الإكراه املعدم للر�صا

هذا النوع من الإكراه ل يكون للمكَره فيه اأي قدر من الختيار، حيث ي�سبح كالآلة يف 
يد املكِره، فينعدم ر�ساء الأول بانعدام اإرادته، كاأن مي�سك املكِره بيد املكَره ليحرر اأو يظهر 
ورقة جتارية، اأو اأن ي�سوب �سالحًا نحو راأ�سه ويخريه بني التوقيع اأو اإزهاق روحه. اإذا حتقق 
ذلك ومت تظهري الورقة اإىل حامل ح�سن النية، فال ميلك الأخري الحتجاج يف مواجهة املدين 
املكَره بقاعدة تطهري الدفوع، لتف�سيل امل�سرع م�سلحة املكَره على احلامل ح�سن النية ب�سبب 
النعدام التام لإرادة الأول. وبذلك ين�سم هذا الدفع اإىل قافلة ال�ستثناءات التي ترد على هذه 
القاعدة. ومن اجلدير بالذكر اأن كثريًا من الت�سريعات العربية نظرت لالإكراه على اأنه معدم 

لالإرادة ولي�ص معيبًا لها، كالقانون الإماراتي)96(والقانون الأردين)97( والقانون العراقي)98(.

 املطلب الثاين
 دفوع مبناها تف�صيل م�صلحة املدين ال�صريف ملربرات قانونية

يف  ظاهر  غري  بعيب  مواجهته  يف  يدفع  الورقة  يف  مدين  اأمام  نف�سه  احلامل  يجد  قد 
امل�سرع  ف�سل  الدفوع، حيث  تطهري  بقاعدة  الدفع  يواجه هذا  اأن  احلامل  ول ميلك  الورقة، 
م�سلحة املدين على م�سلحة احلامل ملربرات قانونية تقت�سي حماية هذا ال�سخ�ص. وهو ما 

د/فتحي عبد الرحيم عبد اهلل العنا�سر املكونة للعقد كم�سدر لاللتزام يف القانوين امل�سري والإجنليزي كلية احلقوق   -95
جامعة املن�سورة جمموعة البحوث القانونية والقت�سادية �سنة 1979 ف131 �ص226.

د/ح�سني غنامي الأوراق التجارية م�سدر �سابق �ص33.  -96
د/اأكرم ياملكي م�سدر �سابق �ص23.  -97

راجع د/اأحمد الب�سام م�سدر �سابق �ص113.  -98

الدكتور حمدي محمد مصطفىاالستثناءات الواردة على قاعدة تطهير الدفوع في األوراق التجارية

109 108



108

ال�ستثناءات الواردة على قاعدة تطهري الدفوع يف الأوراق التجارية

جمعية احلقوقيني 108

نعاجله اأوًل يف الدفع بتوقيع عدمي الأهلية اأو ناق�سها. اأو اأن يجد احلامل نف�سه اأمام مدين 
تعلقت باأمواله حقوق لدائنني لهم الأ�سبقية على دين احلامل، فلي�ست م�سلحة احلامل اأوىل 
اأو اأن يجد  من م�سلحة هوؤلء الدائنني. وهو ما نعاجله ثانيًا يف حال الدفع بتوقيع املفل�ص. 
احلامل نف�سه اأمام مدين يف الورقة �سار دائنًا للحامل نف�سه، فال ميلك الأخري اأن يتم�سك 

بقاعدة تطهري الدفوع اأمام دفع امللتزم الدائن باملقا�سة وهو ما نعاجله ثالثًا. 

اأوًل الدفع بتوقيع عدمي اأو ناق�ض الأهلية:
�سامنًا-�سخ�سًا  اأو  مظهرًا  اأو  –�ساحبًا  التجارية  الورقة  على  املوقعني  اأحد  يكون  قد 
عدمي الأهلية، كال�سبي غري املميز و املجنون واملعتوه، اأو ناق�سها، كالقا�سر غري املاأذون له يف 
التجارة واملحجور عليه. ومن املعلوم اأن التزام عدمي الأهلية يكون باطاًل، واأن التزام ناق�ص 
الأهلية يكون قاباًل لالإبطال مل�سلحته اإذا كان دائرًا بني النفع وال�سر)99(. فهل ميكن الدفع 
بهذا البطالن يف مواجهة احلامل ح�سن النية؟ طبقًا ل�سريح ن�ص املادة 385 جتاري م�سري، 
واملادة 463 جتاري اإماراي، فاإنه يكون لناق�ص الأهلية اأو عدميها الحتجاج ببطالن التزامهم 
يف الورقة التجارية يف مواجهة كل حامل للورقة التجارية، ولو كان ح�سن النية )100(. مما يعني 
اأن الدفع بنق�سان الأهلية اأو انعدامها يف مواجهة احلامل ح�سن النية ميثل ا�ستثناء من قاعدة 
تطهري الدفوع، على الرغم من خفاء هذا العيب وعدم قدرة احلامل على التحقق منه ب�سهولة، 
ل �سيما واأن احلامل رمبا ل تربطه بالقا�سر اأو عدمي الأهلية عالقة مبا�سرة)101(. وبالنظر يف 
هذا ال�ستثناء جند اأن امل�سرع وازن بني م�سلحة احلامل وم�سلحة القا�سر اأو عدمي الأهلية، 
فرجح م�سلحة الأخري على الأول، على اعتبار اأن امل�سرع قد نظر اإىل قرارات ناق�ص الأهلية 
اأو عدميها يف م�سائل املعاو�سات على اأنها –يف الغالب- قد تكون �سد م�سلحته. واأن القول 
اأو ناق�سي الأهلية �سربًا  اأحاط بها القانون ت�سرفات عدميي  بغري ذلك يجعل القيود التي 
من العبث، اإذ ميكن الإفالت منها باإفراغ اللتزام يف �سورة ورقة جتارية تظهر تظهريًا ناقاًل 
للملكية اإىل حامل ح�سن النية)102(. ويوؤ�س�ص هذا ال�ستثناء على املادة 110 من القانون املدين 
التي ن�ست على بطالن التزام عدمي الأهلية اأو ناق�سها، بالإ�سافة اإىل اعتبار عملي يتمثل يف 

راجع املادة 110 مدين واملادة 1/114-2 مدين.  -99
.263.P ،1991.Com.D.T.R 5-3-1991.Com.Cass  -100

د/هاين دويدار م�سدر �سابق �ص111.  -101
 ،cit.op Roblot et Lescot ،273102-  د/ثروت عبد الرحيم م�سدر �سابق �ص228، د/اإدوار عيد م�سدر �سابق ف113 �ص
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اأن احلامل كان مبقدوره التحقق من توافر اأهلية من تلقى عنه الورقة )103(.

اإخفاء القا�صر نق�ض اأهليته بطرق احتيالية: 

اأهليته، كاإبرازه وثائق مزورة يدلل  القا�سر بطرق احتيالية لإخفاء نق�ص  رمبا ي�سعى 
بها على بلوغه �سن الر�سد اأو رفع احلجر عنه، فهل يقبل منه يف هذا الفر�ص اأي�سًا اأن يحتج 
بنق�ص اأهليته يف مواجهة احلامل ح�سن النية؟ املوقف لدى الفقه)104( والق�ساء امل�سريني)105( 
يوؤكد على جواز احتجاج القا�سر اأو عدمي الأهلية على احلامل ح�سن النية ببطالن اللتزام 

حتى لو اأتى الأول بو�سائل احتيالية لإخفاء نق�ص اأهليته. 
ويف الفقه والق�ساء الفرن�سيني اأجدهما يفرقان بني حالتني)106(

جتاه  املرتكبة  للمخالفة  كامل  بوعي  ت�سرف  قد  القا�سر  يكون  اأن  الأوىل:  احلالة 
الغري وبق�سد ت�سليله، ففي هذه احلالة يجعل القا�سر نف�سه جمرمًا قد ارتكب عمل تدلي�ص 
اأهليته يف مواجهة  له الحتجاج بنق�ص  اأو ت�سليل فعلي، وبالتايل تنعقد م�سئوليته ول يكون 

احلامل ح�سن النية. 

احلالة الثانية: اإذا كان القا�سر قد ت�سرف بخفة وطي�ص موؤكدًا اأنه را�سد وارتكب 
عماًل من اأعمال الطي�ص، فاإنه ي�ستطيع التذرع ببطالن ما تعهد به.

واأرى اأن امل�سرع حني ب�سط حمايته على القا�سر غري املاأذون له بجواز اإبطال ت�سرفاته 
الدائرة بني النفع وال�سرر، اإمنا ق�سد من وراء ذلك حمايته من ا�ستغالل الغري ل�سعف اإدراكه 
وقدرته على اتخاذ القرار ال�سحيح يف هذا النوع من املعامالت. ولكن حني ياأتي هذا القا�سر 
بت�سرفات تنطوي على غ�ص وخداع فاأرى اأن احلامل ح�سن النية هنا ترتجح م�سلحته على 
م�سلحة القا�سر. غري اأنه مينعني من هذا الراأي �سراحة ن�ص املادة 119 مدين والتي اأثبتت 
للقا�سر احلق يف الإبطال، حتى ولو كان قد اأتى بطرق احتيالية لإخفاء نق�ص اأهليته. لكن 
ال�سرر  عن  بالتعوي�ص  اإلزامه  اأجازت  مدين   119 املادة  اأن  احلماية  هذه  غلواء  من  يخفف 

.308.N ،Cit.op Roblot et Lescot ،136د/اأبو زيد ر�سوان و د/فايز نعيم ر�سوان م�سدر �سابق ف110 �ص  -103
نعيم ر�سوان م�سدر  �سابق �ص158، د/فايز  الرا�سي م�سدر  �سابق �ص112، د/كيالين عبد  الب�سام م�سدر  اأحمد  د/   -104

�سابق ف110 �ص136، د/ب�سام الطراونة م�سدر �سابق �ص308، اأ/حممد الهيني م�سدر �سابق �ص150.
طعن رقم29 جل�سة 03-3-1970 ل�سنة36ق جمموعة اأحكام النق�ص �ص21 ج1 �ص396.  -105

.1959.N ،cit.op Roblot et Ribert راجع هذا الراأي والأحكام الواردة  يف هذا اخل�سو�ص يف  -106
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الذي حل باحلامل من جراء عدم دفع قيمة الورقة، وقد يتخذ التعوي�ص هنا �سكل التعوي�ص 
القا�سر-حتى يحتج  يلزم  للحامل)107(. ول  الورقة  الأهلية بدفع قيمة  ناق�ص  باإلزام  العيني 
بالبطالن- اأن يثبت اأن �سررًا اأ�سابه من جراء توقيعه على الورقة التجارية، فالقانون)108( 
قد اأثبت له هذا احلق دون قيد اأو �سرط، والقاعدة اأن املطلق يرتك على اإطالقه ما مل يقيد. 
اأن يحتج على  وتطبيقًا ملبداأ ا�ستقالل التوقيعات يف الورقة التجارية، ل يجوز لغري القا�سر 
التزام بقية املوقعني يظل �سحيحًا، وللحامل  اأن  النية بهذا البطالن. مبعنى  احلامل ح�سن 

الرجوع على اأي منهم ل�ستيفاء قيمة الورقة التجارية. 

ثانيًا الدفع بتوقيع املفل�ض يف مواجهة احلامل ح�صن النية:

يقودنا احلديث عن الدفع ببطالن التزام ناق�ص الأهلية اإىل الت�ساوؤل عن حكم الدفع 
اأن  النية ببطالن التزام املفل�ص يف الورقة التجارية؟ بداية يجب  يف مواجهة احلامل ح�سن 
نقرر اأن فرقًا بني بطالن اللتزام ال�سريف للقا�سر وبطالن اللتزام ال�سريف للمفل�ص، فالأول 
يبطل التزامه ال�سريف يف ذاته، اأما املفل�ص فالتزامه ل ينفذ –فقط- يف حق جماعة الدائنني، 
دون اأن يكون اللتزام باطاًل يف حق املفل�ص)109(. فيبقى املدين املفل�ص ملتزمًا نحو احلامل، 
ولالأخري مطالبته بقيمة الورقة التجارية بعد ت�سفية ديونه ال�سابقة على �سهر اإفال�سه)110(. 
اأما عن الدفع ببطالن التزام املفل�ص يف مواجهة احلامل ح�سن النية، فمن املعلوم اأن املفل�ص 
-بعد  ت�سرفاته  تنفذ  ل  وبالتايل  اإفال�سه،  ب�سهر  احلكم  ب�سدور  اأمواله  اإدارة  عن  يده  تغل 
�سدور احلكم ب�سهر الإفال�ص- يف مواجهة جماعة الدائنني)111(. بل حتى قبل احلكم ب�سهر 
الإفال�ص وخالل فرتة الريبة اأوجب القانون بطالن بع�ص الت�سرفات التي يقوم بها املفل�ص 
على  تنطوي  والتي  الأخرى  الت�سرفات  بع�ص  اإبطال  واأجاز  الدائنني)112(،  جماعة  حق  يف 
اإ�سرار بجماعة الدائنني على تف�سيل يف ذلك)113(. وبالتايل فاإذا ظهر املفل�ص ورقة جتارية 

129.N ،cit.op Roblot er Lescot 150د/اأحمد الب�سام م�سدر �سابق �ص112، اأ/حممد الهيني م�سدر �سابق �ص  -107
ن�ست املادة 119 مدين على اأنه يجوز لناق�ص الأهلية اأن يطلب اإبطال العقد، مع عدم الإخالل باإلزامه بالتعوي�ص اإذا جلاأ   -108

اإىل طرق احتيالية ليخفي نق�ص اأهليته 
طعن رقم 460 جل�سة 22-12-1980 �ص48 ق ال�سنة31 م/�سعيد �سعلة م�سدر �سابق �ص767.  -109

د/ اأكرم ياملكي م�سدر �سابق ف139 �ص127، د/اأحمد الب�سام م�سدر �سابق �ص113.  -110
راجع املادة 1/590 جتاري م�سري.   -111

راجع املادة 696 جتاي اإماراتي واملادة 598 جتاري م�سري.   -112
راجع املادة 697 جتاري اإماراتي واملادة 599 جتاري م�سري.  -113
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بعد احلكم باإفال�سه، فاإنه ميكن جلماعة الدائنني الدفع يف مواجهة احلامل ببطالن توقيع 
وكذلك  مواجهتهم.  يف  الدفع  هذا  من  الورقة  بتطهري  هنا  اأثره  التظهري  يرتب  ول  املفل�ص، 
احلال اإذا ظهر املفل�ص الورقة خالل فرتة الريبة، فاإن تظهريه يكون باطاًل وجوبًا اإذا مت على 
�سبيل التربع، اأو وفاء لدين غري حال. ويكون باطاًل جوازًا اإذا مت التظهري وفاء لدين نقدي 
حال وكان املظهر اإليه يعلم وقت التظهري باختالل ا�سغال املظهر. والنتيجة اأن الدفع بتوقيع 
املفل�ص بعد �سهر اإفال�سه اأو خالل فرتة الريبة -على ح�سب- يعد اأحد ال�ستثناء ات الواردة 

على قاعدة تطهري الدفوع.

ثالثًا الدفوع امل�صتمدة من العالقة ال�صخ�صية املبا�صرة بني احلامل 
واملدين:

النية  التجارية هو حماية احلامل ح�سن  الأوراق  الدفوع يف  الهدف من قاعدة تطهري 
من دفوع قد يفاجاأ بها عند ا�ستيفاء الورقة التجارية، وبالتايل ل جمال لإعمال القاعدة اإذا 
كان احلامل على علم م�سبق بالدفع. ولذلك اقت�سرت احلماية يف هذه القاعدة على احلامل 
اأ�سبح املدين ال�سريف يف  ح�سن النية دون �سيئها الذي يعلم بالدفع م�سبقًا. ومن هنا فاإذا 
احلامل)114(  مواجهة هذا  باملقا�سة يف  يدفع  اأن  لالأول  للحامل، جاز  دائنًا  التجارية  الورقة 
دون اأن يتم�سك الأخري بقاعدة تطهري الدفوع، فعالقة املديونية غري خافية، ولي�ست م�سلحة 

احلامل هنا باأوىل من م�سلحة املدين الذي يتم�سك باملقا�سة. 

اأن  للحامل  دائنًا  اأ�سبح  الذي  املدين  لغري  يجوز  ل  التوقيعات  ا�ستقالل  ملبداأ  وتطبيقًا 
العالقة يف  بهذه  يدفع  اأن  املدين  لذات  يجوز  ل  باملقا�سة. كذلك  مواجهة احلامل  يدفع يف 

مواجهة حامل جديد)115(.

 affaires des Droit-commercial Droit ،DELMAS Encyclopedie ،229114-  د/ثروت عبد الرحيم م�سدر �سابق �ص
2.N

د/حم�سن �سفيق م�سدر �سابق ف215 �ص290، د/م�سطفى كمال طه و اأ/وائل بندق م�سدر �سابق ف107 �ص90.  -115
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اخلامتة
قاعدة تطهري الدفوع لها دور بارز يف القانون ال�سريف، نظرًا لإ�سهاماتها يف ت�سريع 
تداول الورقة التجارية وحتقيق الأمان وال�ستقرار والثقة بني املتعاملني بها. وقد راأينا اأن 

هذه القاعدة اأوجدها العرف قبل الت�سريع حماية للحامل ح�سن النية من اأن يفاجاأ بدفوع 
-عند ا�ستيفاء الورقة التجارية- مل يعلم بها ومل يكن يف ا�ستطاعته اأن يعلم بها. وقد اأخذ 

الت�سريع التجاري الإماراتي والت�سريع امل�سري -كغريهما من ت�سريعات الدول الأخرى- 
مبعيار ح�سن النية املن�سو�ص عليه يف قانون جنيف املوحد، الذي يجمع بني نظرية العلم 

ونظرية الإ�سرار، مع ما يكتنف هذا املعيار من �سعوبات عملية يف الإثبات، قد ل توجد يف 
املعيار الذي كان ياأخذ به امل�سرع امل�سري قبل قانون التجارة رقم 17 ل�سنة 1999، والذي 
كان يتمثل يف الكتفاء مبجرد اإثبات علم احلامل بالعيب لنتفاء ح�سن نيته. وهو ما جعل 

اتفاقية الأمم املتحدة يف �ساأن الكمبيالة وال�سندات الإذنية الدولية �سنة 1988 تاأخذ مبعيار 
العلم فقط دون ق�سد الإ�سرار. هذه احلماية التي قررتها القاعدة للحامل ح�سن النية 
لي�ست مطلقة، فهناك دفوع متثل ا�ستثناءات على قاعدة تطهري الدفوع ل ميكن للحامل 

ح�سن النية اأن يدح�سها بالتم�سك بالقاعدة. 

ومن جانبنا مل ن�ستطع اأن ن�سع معيارًا واحدًا يجمع بني ال�ستثناءات الواردة على قاعدة 
تطهري الدفوع، ولكن وجدنا اأن مرد هذه ال�ستثناءات يرجع اإىل اأكرث من معيار اأو اأ�سا�ص، 
هاوية  اإىل  بها  دفع  التجارية  الورقة  يف  ظاهر  عيب  على  تتاأ�س�ص  ال�ستثناءات  هذه  فبع�ص 
البطالن، اأو ل�ستمالها على �سرط اختياري –ل يبطل الورقة- ميكن لوا�سعه اأن يدفع به يف 
مواجهة كل حامل للورقة. ول ميكننا مع ظهور العيب اأو ال�سرط يف الورقة اأن ندعي ح�سن نية 
احلامل، ول جند حلامل الورقة التجارية من عذر �سوى جهله بالقانون، وهو ما ل ي�سلح عذرًا 
ل حتماء احلامل بالقاعدة. وعلى جانب اآخر من هذه ال�ستثناءات، وجدنا بع�سها ي�ستع�سي 
على قاعدة تطهري الدفوع بالعتماد على عيب خفي غري ظاهر يف الورقة، مل يعلم به احلامل 
ورمبا مل يكن يف مقدوره اأن يعلم به. غري اأن امل�سرع وازن -يف هذا النوع من ال�ستثناءات- بني 
م�سلحة احلامل، مع ح�سن نيته، وم�سلحة �سخ�ص اآخر جدير باحلماية، ل ذنب له فيما ن�سب 
اإليه من التزام �سريف لنعدام ر�ساه انعدامًا كليًا اأو جزئيًا، كما راأينا يف حالة تزوير توقيع 
املدين ال�سريف، اأو حتريف بع�ص البيانات الثابتة يف الورقة التجارية، وكذلك يف حالة ادعاء 
وكالة عن �سخ�ص غري موجودة اأ�ساًل اأو جتاوز الوكيل حدود وكالته. غري اأن امل�سرع منعًا من 
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ال�سخ�ص  اأقام  ال�ستثناءات،  النوع من  بالكلية يف هذا  النية  اإهدار م�سلحة احلامل ح�سن 
الذي اختلق هذا العيب -كاملزور يف تزوير التوقيع اأو مدعى الوكالة- مقام املدين ال�سريف يف 

الوفاء بقيمة الورقة التجارية.

واآخر هذه ال�ستثناءات وجدناه قد تاأ�س�ست على عيب اأ�سهم يف اإيجاده من يدفع به يف 
تعمد  الرغم من  التزامه، على  ببطالن  الأهلية  ناق�ص  النية، كدفع  مواجهة احلامل ح�سن 
الأخري نق�ص اأهليته با�ستخدام و�سائل احتيالية، غري اأن اإخ�ساع هذا الدفع للقاعدة العامة 
يف تطهري الدفوع يجعل احلماية القانونية التي قررها امل�سرع لناق�ص الأهلية وعدميها بال 
فائدة يف جمال الأوراق التجارية. وقد راأينا اأن امل�سرع -يف حالة تعمد القا�سر اإخفاء اأهليته 
با�ستعمال طرق احتيالية- اأقام م�سئولية القا�سر عن فعله، واألزمه بالتعوي�ص الذي رمبا قد 

يتمثل يف التنفيذ العيني باإلزام القا�سر بدفع قيمة الورقة التجارية.

الورقة كالدفع  الدفوع قد يتم�سك بها كل مدين يف  اأن بع�ص هذه  اأن ن�سجل هنا  ونود 
امل�ستند على عيب ظاهر يف الورقة اأو ال�سرط الختياري الذي ي�سعه ال�ساحب-با�ستثناء �سرط 
عدم �سمان الوفاء. بينما ال�سواد الأعظم من هذه الدفوع يقت�سر احلق يف التم�سك بها على 
املدين الذي اخت�ص بالعيب دون غريه، كاقت�سار الدفع بنق�ص الأهلية على القا�سر فقط دون 
ر توقيعه اأو ن�سبت اإليه وكالة اأو من يدفع  غريه من امللتزمني يف الورقة، وكذلك احلال فيمن ُزوِّ

باملقا�سة بدين له على احلامل، وهو ما ميثل حم�ص تطبيق ملبداأ ا�ستقالل التوقيعات.

كان  واإن  الدفوع  بتطهري  التظهري  قاعدة  على  الورادة  ال�ستثناءات  فاإن  النهاية  ويف 
وجودها –يف كثري من حالتها- حلماية حالت جديرة باحلماية على ح�ساب احلامل ح�سن 
النية، لكن يجب عدم التو�سع يف هذه ال�ستثناءات حفاظًا على هيبة القاعدة ودورها اخلالق 

يف دعم الثقة يف الأوراق التجارية وا�ستقرار التعامل بها.
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ملخ�ص البحث :  

مما ال�شك فيه اأن املعلومات يف الوقت احلا�شر اأخذت ت�شغل حيزا كبريا يف الدرا�شات 
القانونية حلداثة مو�شوعها من جهة والأهميتها من الناحية االقت�شادية من جهة اأخرى. 

وقد تناول البحث طراز جديد من املعلومات، له اأهميته العملية والقانونية وهو  »املعلومات 
. وقد تعلق البحث بهذه املعلومات لعدم ظهورها على رغم اأهميتها الكبرية  غري املف�شح عنها 
يف  الباحث  فطرحها  والعراقي.  االإماراتي  القانون  نطاق  يف  االأقل  على  بها  خا�ص  بحث  يف 
خطة جديدة ومعاجلة جديدة على وفق خطة مبتكرة انطوت على احدث االأفكار القانونية مع 
حماولة الباحث االجتهاد وبيان حلول جديدة يف ظل قانون تنظيم وحماية امللكية ال�شناعية 
االإماراتي رقم 17 ل�شنة 2002، وقانون براءات االخرتاع والنماذج ال�شناعية واملعلومات غري 
املف�شح عنها والدوائر املتكاملة واالأ�شناف النباتية رقم 81 ل�شنة 2004 املعدل لقانون براءة 
االخرتاع والنماذج ال�شناعية العراقي رقم 65 ل�شنة 1970 ويف ظل املبادئ العامة يف القانون 

املقارن. 

اإن درا�شة املو�شوع جاءت مقارنة باأحدث الت�شريعات واالتفاقيات الدولية التي عاجلت 
 . مو�شوع  » املعلومات غري املف�شح عنها 

وقد توزعت اخلطة على مبحثني، تناولنا يف االأول ماهية املعلومات غري املف�شح عنها 
الواجب  لل�شروط  والثاين  عنها،  املف�شح  غري  باملعلومات  للتعريف  االأول  مطالب،  ثالثة  يف 
توفرها يف املعلومات غري املف�شح عنها، اأما الثالث فكان ل�شور املعلومات غري املف�شح عنها. 
وخ�ش�شنا الثاين للتعرف على ماهية احلماية يف مطلبني، االأول الأ�شا�ص احلماية، والثاين 

لو�شائل احلماية.

) واحلمد هلل رب العاملني اأوال واآخرا( 

The Abstract:

Nowadays, undoubtedly information plays a vital role in the modern 
legal studies  its modernity as new phenomenon in the modern societies and 
its unsurpassed importance in the economies of the developed countries.

 The research deals with the undisclosed information which is a modern 
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category of information and rarely studied by the legal UAE and Iraqi 
literatures. The researcher has dealt this subject according to new research 
plan ,consisted of innovative ideas that suitable from the legal point of view 
for this kind of information. Moreover the researcher proposed new solutions 
for trade secrets compatible with the Iraqi modern Patent Law No 81 , 2004.

   The research plan is divided into three parts: the first dealt with the 
concept of trade secrets, the legal conditions of these trade secrets and the 
kinds of trade secrets. Whereas the second dealt with the legal protection of 
trade secrets and the legal basis of this protection.
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مقـدمــة

تعد املعلومات غري املف�شح عنها طراز جديدا من املعلومات، له اأهميته من الناحيتني               
النظرية والعملية. 

فتطور الدول يقا�ص مبدى ما متتلكه هذه الدول من معارف ومعلومات ال متتلكها الدول 
االأخرى. ففي نطاق التجارة وال�شناعة يقا�ص جناح م�شروع ما يف حقل اخت�شا�شه ومتيزه 
امل�شروع من معارف ومعلومات �شرية يجعله  االأخرى مبدى ما ميتلكه هذا  امل�شروعات   عن 

متميز عن غريه.

براءات  نظام  علمنا اأن  ما  اإذا  عنها  املف�شح  غري  املعلومات  درا�شة  اأهمية  وتزداد 
االخرتاع اأم�شى يف اأفول يف االآونة االأخرية، فاحل�شول على براءة اخرتاع يقت�شي من املخرتع 
اأو من امل�شروع احلائز لالخرتاع الك�شف عنه للمجتمع يف مقابل احل�شول على حق ا�شتئثاري 
ال�شناعي ا�شتخدام  بالفن  م�شتغل  اأي  حق  من  بعدها  ي�شبح  حمددة  لفرتة  ال�شتغالله 
االخرتاع وا�شتغالله، وملا كان نظام براءات االخرتاع ال ي�شفي على املخرتع اإال حماية موؤقتة، 
بحيث تندثر هيمنته على اخرتاعه بعد انق�شاء مدة الرباءة فال غرو اأن ت�شعى امل�شروعات، 
وبالذات يف الدول ال�شناعية الكربى اإىل االحتفاظ مبا لديها من اخرتاعات ومعارف فنية يف 
طي الكتمان من اأجل ا�شتغاللها الأطول فرتة ممكنة، وذلك خارج التنظيم القانوين لرباءات 
االخرتاع، وبهذا االأ�شلوب تتمكن هذه امل�شروعات من ممار�شة نوع من اال�شتئثار الفعلي على 

ما حتوزه من عنا�شر ومعارف تكنولوجية طاملا ا�شتطاعت احلفاظ على �شريتها.

اإذا مل تعرتف بها االأنظمة القانونية فت�شع  اأن هذه احلماية الواقعية تبدو واهية  غري 
القواعد الكفيلة مبنع االعتداء على هذه املعلومات ال�شرية اأو غري املف�شح عنها، اإذ مل يعد 
املعلومات  اإىل  تنفذ  التي  احلديثة  املخرتعات  ظهور  بعد  حلمايتها  كافيا  املعلومات  كتمان 

فت�شجلها اأو ت�شورها بدون علم �شاحبها.  

وتتخذ االأنظمة القانونية املقارنة مواقفا متباينة فيما يتعلق بكيفية حماية هذه املعلومات، 
كما تختلف يف م�شمياتها.

ت�شتخدم معظم  بينما  التجارة  اأ�شرار  االأمريكية م�شطلح  املتحدة  الواليات  فت�شتخدم 
م�شطلح  وا�شرتاليا  بريطانيا  من  كال  وت�شتخدم  الفنية  املعرفة  م�شطلح  االأوربية  الدول 
اأما اتفاقية اجلوانب املت�شلة بالتجارة )الرتب�ص( ومعظم قوانني الدول  املعلومات ال�شرية، 
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اأما  العربية ومنها القانون العراقي فقد ا�شتخدمت م�شطلح املعلومات غري املف�شح عنها، 
قانون تنظيم وحماية امللكية ال�شناعية االإماراتي رقم 17 ل�شنة 2002 فقد ا�شتخدم م�شطلح 

الدراية العملية.  

وقد عالج امل�شرع االإماراتي نظام املعلومات غري املف�شح عنها حتت م�شطلح الدراية 
ل�شنة 2002 حيث عدها �شورة  ال�شناعية رقم 17  امللكية  تنظيم وحماية  قانون  العملية يف 
من �شور امللكية ال�شناعية، كما عالج امل�شرع العراقي نظام املعلومات غري املف�شح عنها يف 
قانون براءات االخرتاع والنماذج ال�شناعية واملعلومات غري املف�شح عنها والدوائر املتكاملة 
واالأ�شناف النباتية رقم 81 ل�شنة 2004 املعدل لقانون براءة االخرتاع والنماذج ال�شناعية 

رقم 65 ل�شنة 1970حيث عدها �شورة من �شور امللكية ال�شناعية اأي�شا. 

ومن الغني عن البيان اإن فهم نظام املعلومات غري املف�شح عنها وا�شتيعاب اأحكامه اأمر 
�شروري ل�شياغة نظام احلماية يف القانونني االإماراتي والعراقي.

وملا كانت هذه ال�شورة من �شور امللكية الفكرية جديدة على القانون االإماراتي وكذلك 
القانون العراقي، فقد حاول الباحث اأن يتعرف على اأحكامها عن طريق اال�شتعانة مبا كتب 
عنها يف القوانني املقارنة للتو�شل اإىل تقرير احلماية املنا�شبة لها يف ظل املبادئ العامة اأو عن 

طريق تقرير حماية خا�شة لها. 

وبعد اال�شتعانة باهلل متت معاجلة املو�شوع يف مبحثني رئي�شني خ�ش�شنا االأول لتعرف 
على ماهية املعلومات غري املف�شح عنها، اأما الثاين فكان حتت عنوان حماية املعلومات غري 

املف�شح عنها ومن اهلل التوفيق اأوال واآخرا.  
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املبحث األول
ماهية املعلومات غري املف�صح عنها

لبيان ماهية املعلومات غري املف�شح عنها، �شوف نق�شم هذا املبحث على ثالثة مطالب، 
نعالج يف املطلب االأول تعريف املعلومات غري املف�شح عنها، ونخ�ش�ص املطلب الثاين لل�شروط 
اأما املطلب الثالث ف�شنفرده لبيان  الواجب توفرها لكي تعترب املعلومات غري مف�شح عنها، 

�شور املعلومات غري املف�شح عنها. 

املطلب الأول

تعريف املعلومات غري املف�صح عنها

املف�شح  غري  ال�شرية  املعلومات  على  الدالة  امل�شطلحات  ا�شتخدام  يف  الدول  تختلف 
 ،)trade secret(، التجارة  اأ�شرار   « م�شطلح  االأمريكية  املتحدة  الواليات  فت�شتخدم  عنها، 
بينما ت�شتخدم اأغلب الدول االأوربية م�شطلح )املعرفة التقنية () know-how (، وت�شتخدم 
اجنلرتا وا�شرتاليا م�شطلح ) املعلومات ال�شرية (  )confidential information (، وت�شتخدم 
عنها(  املف�شح  غري  املعلومات   ( م�شطلح  )الرتب�ص(  بالتجارة  املت�شلة  اجلوانب  اتفاقية 

 .)1( )undisclosed information (

وقد عرفت مدونة الفعل ال�شار ل�شنة  )Restatment of Tort 1939 ( التي اأعدها معهد 
اأي  باأنها   757 الق�شم  يف  التجارة  اأ�شرار    Institue  The American Law االأمريكي  القانون 
و�شف اأو ت�شميم اأو اأ�شلوب اأو جمموعة من املعلومات التي ت�شتعمل يف العمل فتعطي ل�شاحبها 
فر�شة احل�شول على ميزة يف مواجهة مناف�شيه الذين يجهلونها اأو مل ي�شبق لهم ا�شتعمالها. 

 1979 )  Uniform Trade Secrets اأما القانون املوحد الأ�شرار التجارة االأمريكي ل�شنة 
جمموع،  ت�شميم،  و�شف،  كل  ت�شمل  معلومات   : باأنه  التجارة  �شر  عرف  فقد   Act 1979(

برنامج، اأ�شلوب، و�شائل، فن �شناعي، اأو طريقة تكون :)1(  لها قيمة اقت�شادية يف حد ذاتها، 
قائمة اأو حمتملة، نظرا لكونها غري معروفة عموما لالأ�شخا�ص الذين ي�شتطيعون اال�شتفادة 

الفكر  دار  الدوائية،  ال�شناعات  تواجه  التي  والتحديات  املف�شح عنها  املعلومات غري  ال�شغري، حماية  الدين  د. ح�شام   -1
اجلامعي، االإ�شكندرية، 2005، �ص62 هام�ص )58(.
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من ك�شف هذه املعلومات اأو ا�شتعمالها، وال يكون يف اإمكانهم احل�شول عليها ب�شهولة بو�شائل 
م�شروعة)2( تبذل جهود معقولة بح�شب الظروف للحفاظ على �شريتها )2(. 

ومن خالل مقارنة تعريف �شر التجارة الذي جاءت به مدونة الفعل ال�شار بالتعريف 
الذي جاء به القانون املوحد الإ�شرار التجارة يتبني لنا ما ياأتي : 

)1(  مل ي�شرتط القانون املوحد الأ�شرار التجارة �شبق ا�شتعمال ال�شر التجاري يف العمل 
اخلا�ص ب�شاحبه، على خالف التعريف الذي ذكرته مدونة الفعل ال�شار. االأمر الذي يرتتب 
عليه اأن حماية االإ�شرار التجارية وفقا للقانون املوحد )UTSA( ال تتوقف على اال�شتعمال، بل 

ت�شمل احلماية ال�شر التجاري ولو مل ي�شبق ا�شتعماله من قبل يف م�شروع �شاحبه.

)2(  مل ي�شرتط القانون املوحد الأ�شرار التجارة )UTSA( حلماية االإ�شرار التجارية اإن 
تكون املعلومات ال�شرية حمل احلماية لها قيمة اقت�شادية حالية، بل يكفي اإن يكون من املحتمل 
اإن ي�شبح لها قيمة من الناحية االقت�شادية يف امل�شتقبل. ويختلف الو�شع عن ذلك يف مدونة 
الفعل ال�شار ل�شنة 1939 التي ت�شرتط حلماية االأ�شرار التجارية اإن تعطي ل�شاحبها فر�شة 
يف احل�شول على ميزة اأو اأف�شلية باملقارنة ملناف�شيه الذين ال يعرفون �شيئا عن تلك االإ�شرار، 

وان يقرتن ذلك با�شتعمال االأ�شرار التجارية مبعرفة �شاحبها يف اإعماله اأو م�شروعاته. 

)3(  مل يق�شر القانون املوحد الأ�شرار التجارة احلماية على طائفة معينة من املعلومات، 
اأ�شاف اإىل القائمة الواردة بالتعريف الذي ذكرته مدونة  اإذ  واإمنا و�شع يف نطاق احلماية، 
املعلومات  عداد  يف  وادخلها  والطرق،  الفنية،  والتقنيات  والو�شائل،  الربامج،  ال�شار  الفعل 

امل�شمولة باحلماية. 

 The Restatment )third( )1995 اإما مدونة املناف�شة غري امل�شروعة )االإ�شدار الثالث
 Institute of the اأ�شرار التجارة  اأعدها معهد قانون  )of Unfair Competition )1995 التي 

عرف  اإذ  املو�شع،  باالجتاه  التجارة  الأ�شرار  تعريفها  يف  اأخذت  فقد   Law of trade secrets

اأي معلومات ميكن ا�شتخدامها يف مزاولة العمل  باأنه )  الق�شم 39 من املدونة �شر التجارة 
اأو يف م�شروع اأخر وتكون لها قيمة حمل اعتبار و�شرية بحيث تعطى ميزة اقت�شادية حالية اأو 

حمتملة ل�شاحبها يف مواجهة غريه ( )3 (.   

د. ح�شام الدين ال�شغري، امل�شدر ال�شابق، �ص19.  -2
3-  تناولت املدونة اإ�شرار التجارة يف االأق�شام من 38 اإىل 45. 
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مما تقدم يتبني لنا اأن م�شطلح اأ�شرار التجارة trade secrets ال ي�شمل فقط املعلومات 
الفنية اأو التقنية التي يحوزها امل�شروع، بل ي�شمل اأي�شا اأي معلومات يكون لها قيمة اقت�شادية، 
ومن ثم ميتد مفهوم اأ�شرار التجارة اأو املعلومات غري املف�شح عنها لي�شمل املعلومات املتعلقة 
باجلوانب التجارية واملالية واالإدارية   مثل : قوائم العمالء، طرق االإدارة املبتكرة، واخلطط 

الت�شويقية، والدرا�شات املالية واالقت�شادية. 

واإذا كان البد من اأن ن�شع تعريفا للمعلومات غري املف�شح عنها يف ظل القانون العراقي 
عن  عبارة  باأنها  عنها  املف�شح  غري  املعلومات  يفهم  اأن  عندنا  الق�شاء  على  اإن  نقول  فاإننا 
)جمموعة املعلومات التجارية واملالية واالإدارية والفنية التي يحوزها م�شروع ما اأو ي�شتخدمها 
اأو املحتملة وي�شعب  ل�شريتها وفاعليتها احلالية  اقت�شادية  لها قيمة  والتي  يف مزاولة عمله 
احل�شول عليها من قبل الغري بطريقة م�شروعة ملا يبذله اأ�شحابها من جهود معقولة بح�شب 

الظروف للحفاظ على �شريتها (.

من  الرغم  وعلى  االإماراتي  امل�شرع  اأن  نقول  فاإننا  االإماراتي،  القانون  موقف  عن  اأما 
ان�شمام االإمارات العربية املتحدة اىل منظمة التجارة العاملية وما يتبع ذلك من االن�شمام 
اىل اتفاقية جوانب حقوق امللكية الفكرية املت�شلة بالتجارة ) اتفاق ترب�ص ( اإال اأنه مل ي�شتخدم 
م�شطلح املعلومات غري املف�شح عنها يف ثنايا الت�شريعات االإماراتية االحتادية النافذة، فنحن 
نراه ين�ص يف املادة االأوىل من قانون تنظيم وحماية امللكية ال�شناعية رقم 17 ل�شنة 2002 
على اأنه ) الدراية العملية: املعلومات اأو البيانات اأو املعارف الناجمة عن اخلربة املكت�شبة من 

املهنة ذات الطبيعة التقنية والقابلة للتطبيق عمليا (. 

ولو قارنا بني م�شطلح ) الدراية العملية ( وم�شطلح ) املعلومات غري املف�شح عنها(
اأن م�شطلح ) الدراية  اأخرى، لوجدنا  من جهة وبني م�شطلح ) املعرفة الفنية ( من جهة 
ا�شتيعاب  وي�شيق عن   ) الفنية  املعرفة   ( يقابل م�شطلح  ركاكه  من  فيه  ما  على   ) العملية 
مفردات يغطيها م�شطلح ) املعلومات غري املف�شح عنها (، وكنا نف�شل وقد ان�شم امل�شرع 
الفكرية  امللكية  حقوق  جوانب  اتفاقية  على   و�شادق  العاملية  التجارة  منظمة  اىل  االإماراتي 
املت�شلة بالتجارة ) اتفاق تريب�ص ( اأن ي�شري على خطى امل�شرع امل�شري فيجمع بني قانون 
حماية حق املوؤلف وقانون تنظيم وحماية امللكية ال�شناعية يف قانون واحد يطلق عليه قانون 
حماية حقوق امللكية الفكرية، وي�شتخدم م�شطلح ) املعلومات غري املف�شح عنها ) لي�شمل 
باالإ�شافة اىل الدراية العملية حماية املعلومات املتعلقة باجلوانب التجارية واملالية واالإدارية 
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الت�شويقية،  والدرا�شات  الت�شويقية،  واخلطط  املبتكرة،  االإدارة  طرق  العمالء،  قوائم  مثل: 
والدرا�شات املالية واالقت�شادية.   

 مما تقدم يتبني لنا اأن م�شطلح املعلومــات غــري املف�شح عنها اأو�شع نطاقا من م�شطلح 
املعرفة الفنية اأو الــدراية العملية، وهــو فــي نف�ص الوقــت يختلف عـــن براءة االخرتاع، حـــيث 
اأن م�شـطلح املعرفة الفنية how-know  يقت�شر مــدلوله- يف الغالب – عــلى املعارف التقنية 

وال ميتد اإىل املعارف التجارية واملالية واالإدارية )4(. 

اأما عن اختالف املعلومات غري املف�شح عنها عن براءة االخرتاع، فاإن االأخرية ال متنح 
ت�شجيل  ويجب  واالبتكار  اجلدة  اأهمها  ال�شروط  من  جملة  الرباءة  حمل  يف  توفرت  اإذا  اإال 
االخرتاع  اخرتاع،اأ�شبح  براءة  ل�شاحبه  منحت  فاإذا  براءة،  ل�شاحبه  متنح  لكي  االخرتاع 
مباحا للكافة، فاإذا مت االعتداء على حق �شاحب الرباءة فاإن حمايته تتم عن طريق نظام 
اإن جوهر  واالبتكار كما  فيها اجلدة  ي�شرتط  املف�شح عنها فال  املعلومات غري  اإما  الرباءة، 
الفكرة التي تقوم عليها احلماية تكمن يف كون هذه املعلومات �شرية وغري معروفة، فاحلماية 
بني  ما  و�شتا  بالت�شجيل،  ترتبط  االخرتاع  براءة  احلماية يف  بينما  املعلومات  ب�شرية  ترتبط 

ال�شرية والت�شجيل اأو العلنية يف احلماية ويف ما يرتتب على احلماية من اآثار.

املطلب الثاين

ال�صروط الواجب توفرها يف املعلومات غري املف�صح عنها

ي�شرتط يف املعلومات لكي تكون جديرة باحلماية بحيث ينطبق عليها و�شف املعلومات 
غري املف�شح عنها الذي جاء به امل�شرع العراقي يف القانون رقم 81 ل�شنة 2004، اأو و�شف 
الدراية العملية الذي جاء به امل�شرع االإماراتي يف قانون تنظيم وحماية امللكية ال�شناعية رقم 
17 ل�شنة 2002، البد اأن تكون هذه املعلومات اأوال: �شرية، وثانيا: ذات قيمة اقت�شادية، وثالثا: 

حمافظ عليها من قبل حائزها. ونرى كل �شرط من هذه ال�شروط يف فرع خا�ص.

4-  انظر تعريف االأ�شتاذ Bertin للمعرفة الفنية، وهو ي�شرتط لوجود املعرفة الفنية اإن تتعلق بال�شناعة. م�شار اإليه عند ؛ د. 
ح�شام حممد عي�شى، نقل التكنولوجيا، درا�شة يف االآليات القانونية للتبعية الدولية، دار امل�شتقبل العربي، القاهرة، 1987، 
القانونية  د. �شربي حمد خاطر، احلماية  بكر،  املجيد  عبد  د. ع�شمت  العراقي،  الفقه  االجتاه يف  نف�ص  ويف  �ص123، 

للملكية الفكرية، بغداد، 2001، �ص238.
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الفرع الأول

اأن تكون املعلومات �صرية

عنها،  املف�شح  غري  املعلومات  حماية  فكرة  حوله  تدور  الذي  اجلوهر  هي  ال�شرية  اإن 
لذلك تعترب ال�شرية من اأهم خ�شائ�ص املعلومات التي تن�شب عليها احلماية املقررة قانونا، 
فاملعلومات غري ال�شرية تقبل التداول الأنها مباحة ومن ثم تكون مبناأى عن اأي حيازة وبالتايل 
اأية حماية، فاملعلومات املعروفة لطائفة ت�شم عددا كبريا من االأ�شخا�ص املتخ�ش�شني  عن 
يف جمال ن�شاط جتاري اأو �شناعي معني ك�شناعة ال�شيارات ال تدخل يف عداد املعلومات غري 

املف�شح عنها التي يحميها القانون )5 ( .

وتكت�شب املعلومات و�شفها اإما بالنظر اإىل طبيعتها ) كاكت�شاف �شيء كان جمهوال من 
قبل ( اأو بالنظر اإىل اإرادة ال�شخ�ص ) كاكت�شاف جمال حديث لالإدارة بوا�شطة رئي�ص �شركة 
ما واالحتفاظ ب�شريته ( اأو بالنظر اإىل االأمرين معا ) كما هو احلال بالن�شبة للرقم ال�شري 

للبطاقة االئتمانية ( )6 (. 

وال يوؤثر على توفر �شرط ال�شرية يف املعلومات اأن يعلم بها عدد قليل من االأ�شخا�ص مثل 
بع�ص اخلرباء يف امل�شروع، اأو امل�شت�شارين، اأو املحامني املوؤمتنني عليها. 

كما ال ي�شرتط يف املعلومات حتى تكون �شرية اأن تكون معروفة من م�شروع واحد، فال 
يوؤثر يف  �شرية املعلومات اإذا كان عدد من امل�شروعات املناف�شة يعلم بها طاملا اأن املعلومات 
غري معروفة على نطاق وا�شع يف جمال التخ�ش�ص املت�شل بالن�شاط، فمن املت�شور اأن يتو�شل 
اأكرث من م�شروع اإىل ذات املعلومات يف وقت واحد من خالل البحث والتطوير، ومع ذلك تبقى 
ال�شرية قائمة طاملا بقيت املعلومات غري متاحة اإىل باقي امل�شروعات العاملة يف جمال فرع 

التخ�ش�ص املت�شل بالن�شاط )7 (. 

انظر يف �شرط ال�شرية : املادة اأوال من الف�شل الثالث مكرر من القانون رقم 81 ل�شنة 2004 املعدل لقانون براءة االخرتاع   -5
والنماذج ال�شناعية العراقي رقم 65 ل�شنة 1970، واملادة 55 من قانون حماية حقوق امللكية الفكرية امل�شري رقم 82 
ل�شنة 2002، واملادة 34 من قانون العالمات والبيانات واالإ�شرار التجارية واحلماية من املناف�شة غري امل�شروعة العماين 

رقم 38 ل�شنة 2000.
6-  انظر : د. احمد خليفة امللط، اجلرائم املعلوماتية، دار الفكر اجلامعي، 2005، �ص85

7-  انظر : د. ح�شام حممد عي�شى، م�شدر �شابق، �ص133.
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على اأن هذا ال ينفي كما يتبادر اإىل الذهن �شرورة توافر درجة كافية من ال�شرية بالقدر 
ال�شرية  درجة  وتعترب  مناف�شيه،  مواجهة  يف  اقت�شادية  ميزة  املعلومات  حلائز  يحقق  الذي 
اأن  اإذا كان من ال�شعب على الغري احل�شول على املعلومات ال�شرية وا�شتغاللها دون  كافية 

ي�شلك م�شلكا معيبا )8(. 

   وي�شرتط جانب من الفقه توفر �شرط ) اجلدة ( يف املعلومات حلمايتها. واملق�شود 
باجلدة هنا هي اجلدة ) الن�شبية ( ولي�شت اجلدة ) املطلقة ( الأن املعلومات قد تكون معروفة 
لعدد قليل من االأ�شخا�ص وتبقى مع ذلك حمتفظة بطابع ال�شرية. على اأنه ينبغي مالحظة اأن 
اجلدة هنا تختلف عن ) اجلدة ( التي يلزم توفرها يف االخرتاع ك�شرط الزم للح�شول على 
الرباءة )9 (، فاجلدة يف االأ�شرار التجارية ال تعني �شوى اإن تكون املعلومات غري معروفة، من 

ثم فهي ال تختلف عن ال�شرية اإال يف م�شماها )10(. 

وقد ن�شت املادة 39 من قانون تنظيم وحماية امللكية ال�شناعية رقم 17 ل�شنة 2002 
على �شرط ال�شرية �شراحة الإمكانية حماية الدراية العملية بقولها ) تتمتع الدراية العملية 
للتمتع  وي�شرتط  للكافة،  العام  الت�شرف  حتت  تو�شع  اأو  تن�شر  مل  دامت  ما   ... باحلماية 
باحلماية اأن يكون �شاحب الدراية العملية قد اتخذ التدابري الالزمة للمحافظة على �شرية 
عنا�شرها (، كما ن�شت املادة ) 30/ ب ( من القانون رقم 81 ل�شنة 2004 املعدل لقانون 
براءة االخرتاع والنماذج ال�شناعية العراقي رقم 65 ل�شنة 1970 على �شرط ال�شرية بقولها 

) لها قيمة اقت�شادية الأنها اأ�شرار (. 

وقد حدد الق�شم 757 من مدونة الفعل ال�شار االأمريكية ل�شنة 1939 العوامل التي يجب 
اأن توؤخذ يف نظر االعتبار ملعرفة مدى توفر �شرط ال�شرية يف املعلومات املراد حمايتها وهي : 

)1( مدى معرفة املعلومات خارج املن�شاأة.           

انظر :   -8
 - Ann  S  .Jenning  and  Suzanne  E  .Tomkies  ،An  Overlooked  Site  of  Trade  secret  and  Other 

Intetellectual Property Leaks : Academia ،Texas Intellectual Property Law Journal ،vol.)2( 8  
 http// :www.utexas.ed/law/journals/tiplj/volumes/vol8iss2/Jennings.html

9-  د. ح�شام حممد عي�شى، م�شدر �شابق، �ص135، د. ح�شام الدين ال�شغري، م�شدر �شابق، �ص26-25.
10-  انظر : 

 - Albert Chavanne & Jean – Jacques Burst، droit dela propriété industrielle، troisième edition، 
1990، précis Dalloz، No 592 P.362. 
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)2( مدى دراية العاملني باملن�شاأة باملعلومات وعددهم. 

)3( االإجراءات اأو التدابري التي يتخذها �شاحب املعلومات للمحافظة على �شريتها. 

)4( القيمة االقت�شادية للمعلومات بالن�شبة للحائز وامل�شروعات املناف�شة له. 

)5( مقدار املبالغ التي اأنفقها حائز املعلومات اأو اجلهود التي يبذلها يف �شبيل التو�شل اإليها 

)6( مدى �شهولة اأو �شعوبة اأن يتو�شل الغري لذات املعلومات اأو يح�شل عليها بو�شائل 
م�شروعة. 

اأو كان عدد  اأو امل�شروع،  املن�شاأة  فاإذا كانت املعلومات معروفة على نطاق وا�شع خارج 
يتخذ �شاحب  اأو مل  باملعلومات،  املتخ�ش�شني على معرفة  العاملني حتى من غري  كبري من 
املعلومات االإجراءات اأو التدابري الكفيلة للمحافظة على �شرية املعلومات، اأو كان من ال�شهل 
تعترب يف هذه احلالة  املعلومات  فاإن  بو�شائل م�شروعة.  املعلومات  الغري احل�شول على  على 
غري �شرية وبالتايل اإذا فقدت املعلومات �شرط ال�شرية اأ�شبحت من املباحات غري ال�شاحلة 

للحماية عن طريق نظام املعلومات غري املف�شح عنها. 

اأن  اإن �شرط ال�شرية الواجب توفره يف املعلومات ال يعني بال�شرورة   ومن نافلة القول 
تكون مكونات املعلومات وعنا�شرها �شرية، اإذ يجوز اإن تكون املكونات والعنا�شر غري �شرية ومع 
ذلك تعترب املعلومات يف جمموعها من قبيل املعلومات غري املف�شح عنها. فقد تكون مكونات 
بذل جمهودات  اإىل  يحتاج  وترتيبها  اإن جتميعها  للعامة غري  معروفة  وعنا�شرها  املعلومات 
�شاقة، اأو اإنفاق مبالغ مالية كبرية، ففي هذه احلالة تن�شب احلماية املقررة للمعلومات غري 
قوائم  ذلك  مثال  عنا�شرها.  اأو  مكوناتها  على  ولي�ص  املعلومات  جمموع  على  عنها  املف�شح 
اإذا  اإذ تعترب تلك القوائم معلومات غري مف�شح عنها )اأ�شرار جتارية(  العمالء واملوردين، 

توفرت فيها ال�شروط القانونية للحماية )11(.

11- Francois Dessemontet، Protection of  Trade Secrets and Confidential Information in Intellectual 
Property and International Trade ; The TRIPS Agreement، La Hay 1998، NO 28.
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الفرع الثاين

اأن تكون للمعلومات قيمة اقت�صادية

ي�شرتط يف املعلومات لكي تكون حمال للحماية اأن تكون لها قيمة اقت�شادية، وجند هذا 
الفكرية  امللكية  اتفاقية جوانب حقوق  من   39 املادة  من  الثانية  الفقرة  �شريحا يف  ال�شرط 
حقوق  حماية  قانون  من   55 املادة  عليه  ن�شت  كما  الرتيب�ص(،  )اتفاقية  بالتجارة  املت�شلة 
التجارية من  قيمتها  ت�شتمد  اأن   -2  ( بقولها  ل�شنة 2002   82 رقم  امل�شري  الفكرية  امللكية 
كونها �شرية (، كما اأ�شار اىل هذا ال�شرط القانون رقم 81 ل�شنة 2004 املعدل لقانون براءة 
اأنه  على  )30/ب(  املادة  ن�شت  حيث   1970 ل�شنة   65 رقم  ال�شناعية  والنماذج  االخرتاع 
)لها قيمة اقت�شادية الأنها اأ�شرار ( )12(، ومل ي�شر القانون االحتادي االإماراتي ب�شاأن تنظيم 
وحماية امللكية ال�شناعية رقم 17 ل�شنة 2002 لهذا ال�شرط، ولكن ميكن ا�شتخال�شه �شمنا 

من جمموعة الن�شو�ص التي عاجلت مو�شوع الدراية العملية. 

املعلومات  جتارية  والعراقي  امل�شري  امل�شرع  ربط  كما  الرتيب�ص،  اتفاقية  ربطت  وقد 
بكونها �شرية، فقيمة املعلومات تزداد كلما كانت �شرية، وتنخف�ص كلما زاد عدد من يعرفونها، 
كما ترتبط القيمة االقت�شادية للمعلومات مبدى �شعوبة اأو �شهولة ح�شول الغري عليها بو�شائله 
اخلا�شة. وال يلزم تقدير قيمة املعلومات بدقة للتحقق من توفر هذا ال�شرط، اإذ يكفي اأن تكون 
املعلومات غري املف�شح عنها نافعة اأو مفيدة يف جمال ن�شاط امل�شروع، الأن فائدة املعلومات اأو 
مقدار نفعها هي التي جتعل لها قيمة اقت�شادية يف جمال الن�شاط. ويعترب ال�شرط متحققا اإذا 
كانت املعلومات ال�شرية تعطي ل�شاحبها ميزة ن�شبية يف ن�شاطه يف مواجهة مناف�شيه الذين 

يجهلونه. 

وقد ن�ص القانون املوحد الأ�شرار التجارة االأمريكي على هذا ال�شرط �شراحة يف تعريفه 
ل�شر التجارة حيث بني اإن من عنا�شر املعلومات التي ينطبق عليها و�شف ال�شر التجاري اإن 

يكون لها قيمة اقت�شادية يف ذاتها، قائمة اأو حمتملة. 

كما جند هذا ال�شرط وا�شحا يف الق�شم 757 من مدونة الفعل ال�شار ل�شنة 1939 الذي 
عرف ال�شر التجاري حيث جاء فيه ) .... فتعطي ل�شاحبها فر�شة احل�شول على ميزة يف 

12-  تقابل املادة 55 من قانون حماية حقوق امللكية الفكرية امل�شري رقم 82 ل�شنة 2002، واملادة 34 من قانون العالمات 
والبيانات واالإ�شرار التجارية واحلماية من املناف�شة غري امل�شروعة العماين رقم 38 ل�شنة 2000.  
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مواجهة مناف�شيه الذين يجهلونها اأو مل ي�شبق لهم ا�شتعمالها(. 

يف  الفيدرالية  اال�شتئناف  ملحكمة  الثانية  الدائرة  �شراحة  ال�شرط  هذا  طبقت  وقد 
 )،.Pate  v. National Fund Raising Consultants، Inc( الواليات املتحدة االأمريكية يف ق�شية
يرتكز  الذي  العقد  وهو  فرن�شايز  عقد  تنفيذ  منا�شبة  يف  ثار  نزاعا  الق�شية  هذه  وملخ�ص 
بتزويد  املرخ�ص مبوجبه  يلتزم  التجارية، حيث  والعالمة  اال�شم  با�شتغالل  الرتخي�ص  على 

املرخ�ص له باملعارف واخلربة الفنية الالزمة لالإنتاج والتوزيع. 

وقد قدمت ال�شركة املرخ�شة وهي �شركة )NFRC( اإىل املرخ�ص له اإ�شرار جتارية. 

التجارة  تتوفر يف �شر  اأن  التي يجب  العنا�شر  ا�شتعر�شت حمكمة اال�شتئناف  اأن  وبعد 
  Restatement of Torts( 1939 وفقا للق�شم 759 من مدونة الفعل ال�شار ل�شنة trade secret

جتميع  يف  ماال  واأنفقت  جهدا  بذلت  املرخ�شة  ال�شركة  اأن  الوقائع  من  ا�شتخل�شت   ،)1939

اأدى  املعارف التي قدمتها اإىل املرخ�ص له، وقد ا�شتفاد املرخ�ص له من تلك املعارف مما 
اإىل زيادة دخله خالل فرتة زمنية ق�شرية. كما ا�شتخل�شت املحكمة من �شهادة ال�شهود اأن 
ال�شعب احل�شول  ومن  متميزة  املرخ�شة  ال�شركة  قدمتها  التي  التدريب  وبرامج  املعلومات 
عليها من م�شادر اأخرى. وبناء على ما تقدم اأيدت حمكمة اال�شتئناف قرار املحلفني الذي 

انتهى اإىل وقوع االعتداء على االإ�شرار التجارية بال�شركة املرخ�شة )13(.

الفرع الثالث 

اأن يتخذ حائز املعلومات تدابري جدية للمحافظة على �صريتها  

 ن�شــت على هذا ال�شرط �شراحة املادة 39 مــن اتفاقية جوانب حقـوق امللكية الفــكرية 
املت�شلة بالتجارة ) اتفاقية الرتيب�ص ( بقولها ) 2- يتم توفري مثل تلك احلماية للمعلومات 
غري املف�شح عنها ... اأخ�شعت الإجراءات معقولة بغية احلفاظ على �شريتها (، كما ن�شت على 
هذا ال�شرط املادة 39 من قانون تنظيم وحماية امللكية ال�شناعية رقم 17 ل�شنة 2002 والتي 
جاء فيها ) ... وي�شرتط للتمتع باحلماية اأن يكون �شاحب الدراية العملية قد اتخذ التدابري 
الالزمة للمحافظة على �شرية عنا�شرها (، كما ن�شت على هذا ال�شرط اأي�شا الفقرة )ج( 
املف�شح  واملعلومات غري  ال�شناعية  والنماذج  االخرتاع  براءات  قانون  املادة )30( من  من 

13-  م�شار اإليه عند : د. ح�شام الدين ال�شغري، م�شدر �شابق، �ص30-29.
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عنها والدوائر املتكاملة واالأ�شناف النباتية رقم 81 ل�شنة 2004 املعدل لقانون براءة االخرتاع 
والنمـاذج ال�شناعية العراقـي رقم 65 ل�شنة 1970 التي جاء فيها ) خا�شعة ملراحل ر�شينة 

ح�شب اأو�شاع ال�شخ�ص الذي يحوز املعلومات ب�شورة قانونية حلفظها �شرا ( )14(. 

حمايتها،  اأجل  من  للمعلومات  احلائز  قبل  من  املتخذة  والتدابري  االإجراءات  وتتنوع 
ودرجة  فيه،  ت�شتخدم  الذي  الن�شاط  ونوع  وقيمتها  املعلومات  طبيعة  باختالف  تختلف  فهي 
املخاطرة التي ينطوي عليها ك�شف املعلومات. فاالإجراءات اأو التدابري الب�شيطة التي يتخذها 
م�شروع �شغري للحفاظ على اإ�شراره التجارية مثل جمرد و�شع املعلومات يف حجرة اأو مكان 
مغلق، قد تعد كافية بينما حتتاج امل�شروعات الكبرية اإىل اتخاذ اإجراءات اأمنية اأكرث تعقيدا 
للمحافظة على اأ�شرارها التجارية. ومن اأمثلة االإجراءات اأو التدابري التي ميكن  اتخاذها: 
حظر دخول اأماكن معينة يف امل�شروع اإال لعدد حمدود من االأ�شخا�ص الذين ي�شغلون م�شتويات 
االإدارة العليا، وا�شتخدام رموز اأو كلمات �شرية لفتح االأبواب املغلقة اخلا�شة باأماكن تخزين 
املعلومات، وتعيني حرا�شة دائمة على اأماكن وجود املعلومات، ومراقبتها عن طريق الكامريات 
اأجهزة  وا�شتخدام  معقدة،  �شفرة  با�شتخدام  ت�شفريها  بعد  باملعلومات  واالحتفاظ  اخلفية، 
تلفت  العمل  اأماكن  اإخطارات يف  وو�شع  اأنظمة احلماية،  اخرتاق  للتنبيه مبحاوالت  االإنذار 

انتباه العاملني وتذكرهم بااللتزام باملحافظة على �شرية املعلومات.

ويالحظ اأن للق�شاء �شلطة تقديرية يف بيان مدى اجلهد املبذول من قبل حائز املعلومات 
يف املحافظة على �شريتها، م�شتعينا يف ذلك مبعيار الرجل املعتاد، فاإذا تبني ملحكمة املو�شوع 
اأن حائز املعلومات الذي يدعي اأن الغري ح�شل على املعلومات العائدة له بدون موافقته، مل 
يبذل اجلهود الكافية للمحافظة على �شريتها، فاإن املحكمة ترد دعواه لفقدان املعلومات اأحد 

ال�شروط الواجب توفرها لكي تكون حمال �شاحلا للحماية من قبل القانون. 

 ).Glaxo Inc .v. Novopharm Ltd( ق�شية  املبداأ يف  االأمريكي هذا  الق�شاء  وقد طبق 
كما جاء   ،)Novopharm( �شركة  )Glaxo( �شد  �شركة  رفعتها  التي  الق�شية  وقائع  وتتلخ�ص 
)املدعى  الثانية  ال�شركة  قيام  ادعت  )املدعية(  االأوىل  ال�شركة  اأن  الدعوى، يف  يف عري�شة 
عليها( بتقليد اأحد اخرتاعاتها الدوائية املحمية عن طريق الرباءة ف�شال عن قيامها ب�شرقة 

اأ�شرارها التجارية املتعلقة بخطوات وطريقة حت�شري الدواء )Zantac( وم�شتقاته.

العالمات  واملادة 34 من قانون  ل�شنة 2002،  الفكرية امل�شري رقم 82  امللكية  املادة 55 من قانون حماية حقوق  تقابل   -14
والبيانات واالإ�شرار التجارية واحلماية من املناف�شة غري امل�شروعة العماين رقم 38 ل�شنة 2000.
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 ،)Novopharm( اإن �شركة )Glaxo( والذي يتعلق مبو�شوعنا هو ال�شق اخلا�ص بادعاء �شركة
�شرقت االأ�شرار املتعلقة بالعنا�شر واملكونات واخلطوات الفنية التي متر بها عملية حت�شري 
الدواء وا�شتخدمتها يف اإنتاجه. وقد ق�شت املحكمة برف�ص هذا االدعاء ا�شتنادا اإىل اأن �شركة 
)Glaxo( مل تقم باتخاذ التدابري الالزمة للمحافظة على �شرية املعلومات املتعلقة بالعنا�شر 

الداخلة يف تركيب الدواء وخطوات حت�شريه، وذلك الأنها قامت بتقدمي الوثائق وامل�شتندات 
التي تت�شمن تلك املعلومات اإىل املحكمة يف دعوى �شابقة ) وهي تتكون من 135 م�شتندا ( 
فر�شة  االأخرى  االأدوية  اإنتاج  ل�شركات  فاأتاحت  �شريتها،  تكفل  اإجراءات  اأي  تتخذ  اإن  بدون 
االطالع على هذه الوثائق واحل�شول على �شور منها وبالتايل فقدت املعلومات طابع ال�شرية. 
مغلقة  مظاريف  يف  �شرية  معلومات  على  حتتوي  التي  الوثائق  تقدم  اأن  لل�شركة  ميكن  وكان 
ولكنها مل  �شريتها  باملحافظة على  الكفيلة  االإجراءات  اتخاذ  املحكمة  وتطلب من  وخمتومة 
تفعل. وقررت املحكمة اأن قيام ال�شركة املدعى عليها با�شتغالل هذه املعلومات التي اأتيحت 
اتخاذ  للمعلومات، وان عدم  باإف�شاء �شريتها ال يعد �شرقة  ال�شركة املدعية  للكافة بعد قيام 
ال�شركة املدعية لالإجراءات الالزمة للمحافظة على �شرية املعلومات ي�شقط حقها يف احلماية 

الأنها مل تعد اأ�شرارا جتارية )15(.

املطلب الثالث

�صور املعلومات غري املف�صح عنها 

عاجلت الفقرة الثانية والثالثة من املادة 39 من اتفاقية جوانب امللكية الفكرية املت�شلة 
بالتجارة ) اتفاقية الرتيب�ص ( �شور املعلومات غري املف�شح عنها، كما ن�شت املادتان )55، 
56 ( من قانون حماية حقوق امللكية الفكرية امل�شري رقم 82 ل�شنة 2002 على �شور املعلومات 
والنماذج  االخرتاع  براءات  قانون  املادتان )30و 31( من  كما عاجلت  املف�شح عنها،  غري 
ال�شناعية واملعلومات غري املف�شح عنها و الدوائر املتكاملة واالأ�شناف النباتية رقم 81 ل�شنة 
2004 املعدل لقانون براءة االخرتاع والنماذج ال�شناعية العراقي رقم 65 ل�شنة1970 احلماية 

املقررة للمعلومات غري املف�شح عنها وهذه املعلومات هي على نوعني : 

الأوىل : املعلومات ال�شرية التي تخ�ص االأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني وتقع حتت 
�شيطرتهم القانونية. 

15- Glaxo Inc .v. Novopharm Ltd. ،1996 U.S. Dist )Eastern District of North Carolina، July 5، 1996(. 
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اإىل  تقدميها  يلزم  التي  االأخرى  ال�شرية  واملعلومات  االختبارات  بيانات   : الثانية 
اأو  �شيدالنية  حقلية  منتجات  بت�شويق  ترخي�ص  على  للح�شول  املخت�شة  احلكومية  اجلهات 

كيميائية حتتوي على مواد جديدة. 

ونرى كل �شورة من هاتني ال�شورتني من �شور املعلومات يف فرع خا�ص.

الفرع الأول

املعلومات ال�صرية التي تخ�ص الأ�صخا�ص الطبيعيني والعتباريني 

وتقع حتت �صيطرتهم ب�صورة قانونية

  وهذه ال�شورة هي القاعدة العامة يف املعلومات غري املف�شح عنها، فقد �شبق منا القول 
قيمة  ولها  معنوي  اأو  ال�شخ�ص  كان هذا  ما طبيعي  �شخ�ص  يحوزها  �شرية  معلومات  اأية  اأن 
جتارية ويبذل جهود جدية من اأجل املحافظة على �شريتها ينطبق عليها و�شف القانون لها 

باأنها معلومات غري مف�شح عنها ت�شتحق احلماية من قبل امل�شرع.

ومثال هذه املعلومات االإ�شرار ال�شناعية secrets industrial  اأو الدراية العملية على حد 
تعبري امل�شرع االإماراتي وهي املعلومات التي يحتفظ بها امل�شروع ب�شفة �شرية والتي ت�شتخدم 
 chemical الكيميائية  واملركبات    production methods االإنتاج  طرائق  مثل  ال�شناعة،  يف 

 . blueprints or prototypes والنماذج واالأمناط  formula

sales methods  وطرق  البيع  اأ�شاليب  مثل   ،  commercial secrets التجارية  واالأ�شرار 
 business العمل  contract forms  وخطط  العقود  واأ�شكال   ،distribution methods التوزيع 
االإعالن  و�شيا�شات   ،details of price agreements االأ�شعار  اتفاقات  وقوائم   schedules

 .)16(  clients lists of suppliers or وقوائم املوردين اأو العمالء ،strategies advertising

 اإن االأ�شرار ال�شناعية والتجارية واملعرفة الفنية واأية معلومات �شرية اأخرى، يجب اأن 
ولها  �شرية  املعلومات  تكون هذه  اأن  بحثها، وهي  لنا  �شبق  التي  الثالثة  ال�شروط  فيها  تتوفر 
قيمة اقت�شادية اأو جتارية – على حد تعبري امل�شرع العراقي – وخا�شعة ملراحل ر�شينة ح�شب 
اأو�شاع ال�شخ�ص الذي يحوز املعلومات ب�شورة قانونية حلفظها �شرا. فاإذا تخلف احد هذه 

16-  انظر يف ذلك : د. ح�شام الدين ال�شغري، م�شدر �شابق، �ص98.  

د. طارق كاظم عجيل

135جملة احلق العدد )16( ربيع الأول 1432هـ  فرباير 2011 م

ال�شروط فقدت املعلومات و�شف املعلومات غري املف�شح عنها واأ�شبحت من املباحات التي ال 
يحميها القانون من اعتداء الغري. 

الفرع الثاين

اإىل  تقدميها  يلزم  التي  الأخرى  ال�صرية  واملعلومات  الختبارات  بيانات 
اجلهات احلكومية للح�صول على ترخي�ص بت�صويق منتجات حقلية �صيدلنية 

اأو كيميائية حتتوي على مواد كيميائية جديدة

الغالب يف معظم دول العامل، اإن احلكومة ال ت�شمح مبنح ترخي�ص اإىل جهة ما لت�شويق 
اأن تطلع على  اأو كيميائية حتتوي على مواد كيميائية جديدة قبل  منتجات حقلية �شيدالنية 
مكونات هذه املنتجات وبيانات االختبارات واملعلومات ال�شرية املتعلقة باإنتاجها حماية الأرواح 

امل�شتهلكني. 

ولكن كما هو معروف فاإن التو�شل اإىل منتجات حقلية �شيدالنية اأو كيميائية كاملنتجات 
الزراعية يحتاج اإىل وقت وجهد كبريين باالإ�شافة اإىل املبالغ الطائلة التي تنفق يف �شبيل ذلك. 
مما قد يعر�ص هذه املعلومات عند تقدميها اإىل احلكومة اأو اجلهة املخت�شة للح�شول على 
ترخي�ص بت�شويقها اإىل ال�شرقة اأو ا�شتغاللها من قبل الغري. لذاك كان لزاما على اجلهات 
احلكومية املحافظة على �شرية هذه املعلومات. لذلك ن�ص امل�شرع العراقي يف املادة )31( 
من القانون رقم 81 ل�شنة 2004 املعدل لقانون براءة االخرتاع والنماذج ال�شناعية رقم 65 
ل�شنة 1970 على اأنه ) اإذا طلب الوزير تقدمي معلومات تتعلق باختبارات �شرية اأو اأي بيانات 
متح�شله نتيجة للجهود الكبرية للموافقة على ت�شويق منتجات حقلية �شيدالنية اأو كيميائية 
املعلومات من اال�شتعمال التجاري الغري  جديدة، فان الوزير يلتزم مبا يلي : اأ( حماية هذه 
�شري من خالل منع اأي �شخ�ص اأخر، غري حا�شل على موافقة مقدم الطلب، من الركون اإليها 
يف ت�شويق املنتجات ال�شيدلية لذلك ال�شخ�ص اإال بعد مرور خم�ص �شنوات اعتبارا من تاريخ 

ح�شول مقدم هذه املعلومات على املوافقة لت�شويق هذه املنتجات ( )17(. 

من هذا الن�ص يت�شح لنا اإن امل�شرع العراقي وفر احلماية الالزمة لبيانات االختبارات 
واملعلومات ال�شرية التي يلزم تقدميها اإىل اجلهة املخت�شة ) الوزير املخت�ص ( للح�شول على 

17-  تقابل املادة 56 من قانون حماية حقوق امللكية الفكرية امل�شري رقم 82 ل�شنة 2002، واملادة 34 من قانون العالمات 
والبيانات واالإ�شرار التجارية واحلماية من املناف�شة غري امل�شروعة العماين رقم 38 ل�شنة 2000.
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ترخي�ص بت�شويق منتجات حقلية �شيدالنية اأو كيميائية. 

وا�شرتط امل�شرع العراقي لتوفر هذه احلماية نوعان من ال�شروط :  

الأوىل : هي ال�شروط العامة املن�شو�ص عليها يف املادة )30( من القانون رقم81 ل�شنة 
يكون  وان  �شرية،  لكونها  املعلومات ذات قيمة جتارية نظرا  تكون  وان  ال�شرية،  2004، وهي 

حائزها قد اتخذ اإجراءات معقولة بغية احلفاظ على �شريتها. 

والثانية : هي ال�شروط اخلا�شة املن�شو�ص عليها يف املادة )31( وهي : اأن يكون تقدمي 
منتجات  بت�شويق  ترخي�ص  على  للح�شول  الزما  احلكومية  للجهة  والبيانات  املعلومات  هذه 
الرتخي�ص  يراد  التي  املنتجات  هذه  مكونات  يف  يدخل  واأن  كيميائية،  اأو  �شيدالنية  حقلية 
اإىل  التو�شل  واأن تكون هناك جهود كبرية بذلت من اجل  بت�شويقها مواد كيميائية جديدة، 

هذه البيانات. 

    وملا كنا قد عر�شنا فيما �شبق لل�شروط العامة التي يجب توفرها يف املعلومات غري 
املف�شح عنها لكي تتمتع باحلماية فاإننا لن نعر�ص لها هنا، ونق�شر بحثنا يف ال�شروط اخلا�شة 

منعا للتكرار وهي : 

لزما  املخت�صة  اجلهة  اإىل  والبيانات  املعلومات  تقدمي  يكون  اأن   : اأول 
للح�صول على ترخي�ص بت�صويق منتجات حقلية �صيدلنية اأو كيميائية. 

     وهذا ال�شرط يعني اأن املعلومات والبيانات التي ت�شملها احلماية وفق اأحكام القانون 
الوزير املخت�ص  التي يطلب  ل�شنة 2004 تقت�شر على املعلومات غري املف�شح عنها  رقم 81 
تقدميها الأجل املوافقة على منح ترخي�ص بالت�شويق. فاإذا مت تقدمي املعلومات اأو البيانات اإىل 
الوزير املخت�ص ب�شورة اختيارية بحيث مل تكن الزمة الأجل احل�شول على ترخي�ص بالت�شويق 

كانت غري م�شمولة باحلماية. 

    ويالحظ اأن �شركات �شناعة املنتجات ال�شيدالنية اأي �شركات �شناعة االأدوية ال تقدم 
على طرح اأي دواء جديد يف االأ�شواق قبل اإن جتري عليه جمموعة من التجارب واالختبارات 
للتاأكد من �شالحيته لعالج مر�ص اأو اأمرا�ص معينة مما ي�شيب االإن�شان ولتاأكد من خلوه من 
االأعرا�ص اجلانبية، وهي يف �شبيل القيام بهذه التجارب واالختبارات تنفق مبالغ مالية طائلة 
باالإ�شافة اإىل ما ت�شتغرقه هذه التجارب واالختبارات من وقت طويل قد ميتد اإىل عدة �شنوات 
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قبل طرح املنتج الدوائي اإىل االأ�شواق. 

 clinical فاإذا اأ�شفرت تلك التجارب عن نتائج ايجابية على عينة حمدودة من املر�شى    
trial، وكلما كانت النتائج ايجابية ومر�شية يتم التو�شع يف عدد املر�شى الذين جتري التجارب 

عليهم. ويف معظم دول العامل ي�شرتط للح�شول على ترخي�ص بت�شويق االأدوية اإن يقدم طالب 
الرتخي�ص بالت�شويق اإىل اجلهة احلكومية املخت�شة كافة البيانات املتعلقة بنتائج تلك التجارب 

 .)18( efficacy والفاعلية safety واالختبارات التي اأجريت على الدواء للتاأكد من االأمان

    ففي الواليات املتحدة االأمريكية ي�شرتط قانون الغذاء والدواء وم�شتح�شرات التجميل 
Federal Food، Drug ،and Cosmetic Act ل�شنة 1962 وتعديالته للح�شول على  الفدرايل 
ترخي�ص بت�شويق الدواء يف الواليات املتحدة االأمريكية تقدمي نتائج االختبارات التي اأجرتها 
 Food and Drug ال�شركة طالبة الرتخي�ص على الدواء اإىل اإدارة االأغذية واالأدوية االأمريكية

Administration )FDA( للتاأكد من االأمان safety ال غري. 

    ولكن يف اأعقاب االأزمة التي �شببها الدواء )Thalidomide( حيث ترتب على ا�شتخدامه 
الدواء  و  الغذاء  قانون  عدل  املواليد،  يف  خلقية  ت�شوهات  حملهن  اأثناء  الن�شاء  مبعرفة 
الدواء  فاعلية  اختبار  التعديل  هذا  واأوجب   1962 ل�شنة  الفيدرايل  التجميل  وم�شتح�شرات 

  .safety باالإ�شافة اإىل االأمان efficacy

تلك  اتفاقية )الرتب�ص( خ�شت  املادة 39 من  الثالثة من  الفقرة  اأن  القول  نافلة  ومن 
البيانات واملعلومات التي تقدم اإىل اجلهات احلكومية للح�شول على ترخي�ص بت�شويق االأدوية 

واملنتجات الكيميائية الزراعية باحلماية دون غريها من البيانات واملعلومات االأخرى )19(. 

    ونحن ندعو امل�شرع العراقي واالإماراتي اإىل تبني موقف القانون االأمريكي ل�شنة 1962 
بعد تعديله للتاأكد من فاعلية واأمان الدواء اجلديد املقدم اإىل اجلهات احلكومية للح�شول 
على ترخي�ص بت�شويقه حفاظا على �شحة واأرواح املر�شى من اإن تكون حمال لتجارب �شركات 
الدواء التي تهدف اإىل حتقيق االإرباح الطائلة على ح�شاب �شروط ال�شحة وال�شالمة يف اغلب 

االأحيان.

18-  انظر يف ذلك : د. ح�شام الدين ال�شغري، م�شدر �شابق، �ص122- 123.  
19-  د. ح�شام الدين ال�شغري، م�شدر �شابق، �ص123-  124.
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املطلوب  الكيميائية  اأو  ال�صيدلنية  احلقلية  املنتجات  حتتوي  اأن   : ثانيا 
الرتخي�ص بت�صويقها على كيانات كيميائية جديدة. 

ي�شرتط القانون رقم 81 ل�شنة 2004 املعدل لقانون براءة االخرتاع والنماذج ال�شناعية 
العراقي رقم 65 ل�شنة 1970 اأن تكون املنتجات احلقلية ال�شيدالنية اأو الكيميائية التي يراد 
احل�شول على ترخي�ص بت�شويقها من الوزير املخت�ص حتتوي على مواد كيميائية جديدة)20(.  

الكيميائية  اأو  ال�شيدالنية  املنتجات  العراقي يف  امل�شرع  اأوجبه  الذي  و�شرط )اجلدة( 
ت�شرتط بدورها يف  التي  الرتب�ص  اتفاقية  املادة 39 من  الثالثة من  الفقرة  مقتب�ص من ن�ص 
ترخي�ص  على  احل�شول  اأجل  من  احلكومية  اجلهات  اإىل  تقدم  التي  واملعلومات  البيانات 

بت�شويقها اإن حتتوي على كيانات كيميائية جديدة. 

ولكن امل�شرع العراقي - وكذلك اتفاقية الرتب�ص - مل يو�شح املق�شود من ) اجلدة ( 
يف الكيانات الكيميائية اأو املنتجات احلقلية ال�شيدالنية اأو الكيميائية على حد تعبري امل�شرع 

العراقي. 

 وقد ذهب جانب من الفقه الفرن�شي اإىل اأن ) اجلدة ( يف الكيانات الكيميائية ميكن اإن 
حتمل على معنيني متعار�شني يحقق كل معنى منهما م�شالح اأطراف خمتلفة. 

فيمكن تف�شري معنى )اجلدة( التي ي�شرتط ن�ص املادة 3/39 من اتفاقية الرتب�ص توفرها 
يف الكيانات الكيميائية بنف�ص معنى ) اجلدة ( التي يجب اإن تتوفر يف االخرتاع للح�شول على 
الرباءة. وهي اجلدة املطلقة التي تعني اإن تكون املنتجات احلقلية ال�شيدالنية اأو الكيميائية 
التي يراد احل�شول على ترخي�ص بت�شويقها حتتوي على كيانات كيميائية مل ي�شبق ا�شتعمالها 

اأو طرحها من قبل يف �شوق اأي دولة يف العامل.

ولي�ص ثمة �شك يف اأن تف�شري )اجلدة( على النحو املتقدم يتفق مع م�شالح الدول النامية 
ومنها العراق، ولكنه يف ذات الوقت يتعار�ص مع م�شالح �شركات ال�شناعات الدوائية الكربى 

الأنه ي�شيق نطاق البيانات واملعلومات التي تن�شب عليها احلماية.

ولذلك تعار�ص الدول ال�شناعية الكربى ممثلة ب�شركاتها ال�شناعية العمالقة املحتكرة 

العالمات  قانون  واملادة 34 من  ل�شنة 2002،  امل�شري رقم 82  الفكرية  امللكية  قانون حماية حقوق  املادة 56 من  انظر   -20
والبيانات واالإ�شرار التجارية واحلماية من املناف�شة غري امل�شروعة العماين رقم 38 ل�شنة 2000.
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الإنتاج االأدوية املبتكرة هذا التف�شري دفاعا عن م�شاحلها، وترى اإن الكيانات اجلديدة هي تلك 
الكيانات التي مل ي�شبق اإحالتها اإىل اجلهة احلكومية املخت�شة بالرتخي�ص لت�شويقها، ومن ثم 
فاإن البيانات اأو املعلومات التي تقدم اإىل اجلهة احلكومية املخت�شة من اأجل احل�شول على 
ترخي�ص بت�شويق منتجات حقلية �شيدالنية اأو كيميائية يجب حمايتها اإذا كانت تلك املنتجات 
حتتوي على كيانات كيميائية ) مواد كيميائية ( غري معروفة لدى اجلهة احلكومية املخت�شة 
املخت�ص(  )الوزير  املخت�شة  احلكومية  اجلهة  لدى  معروفة  غري  املنتجات  تلك  كانت  اإذا 

با�شتخراج الرتخي�ص بالت�شويق الأنها مل تقدم اإليها من قبل.

م�شالح  مع  يتفق  ما  هو  املطلقة  اجلدة  مبعنى  )اجلدة(  تف�شري  اأن  القول  خال�شة 
– كما  وكذلك م�شالح االإمارات العربية املتحدة - باعتباره من البلدان النامية  العراق– 
�شبق منا القول – لذلك يجب على الق�شاء العراقي واالإماراتي اأن ال يوفر احلماية القانونية 
للمعلومات والبيانات التي تقــم للجهــات احلكومية املخت�شة ) الوزير املخت�ص ( للح�شول 
على ترخي�ص بت�شويق منتجات حقلية �شيدالنية اأو كيميائية اإذا كانت هذه املنتجات الدوائية 
التي يراد الرتخي�ص بت�شويقها حتتوي على كيانات كيميائية ) مواد كيميائية ( �شبق ا�شتعمالها 
اأو طرحها من قبل يف �شوق اأي دولة يف العامل خا�شة اإذا عرفنا اإن التف�شري اللفظي لعبارة 

الن�ص يرجح االأخذ بهذا املعنى.

ثالثا : اأن تكون هناك جهود كبرية بذلت يف �صبيل التو�صل اإىل البيانات اأو 
املعلومات. 

    ا�شرتط امل�شرع العراقي لتوفري احلماية للمعلومات والبيانات التي تقدم للح�شول 
االإلزام  �شرطي  اإىل  باالإ�شافة  كيميائية  اأو  بت�شويق منتجات حقلية �شيدالنية  ترخي�ص  على 
اأو معتربة  واجلدة، �شرط ثالث مفاده اأن تكون تلك البيانات واملعلومات وليدة جهود كبرية 

effort considerable بذلت من اأجل التو�شل اإليها )21(. 

ولي�ص ثمة �شك يف اأن االختبارات والتجارب املختلفة التي يجريها االأطباء والباحثون يف 
خمتربات �شركات ت�شنيع االأدوية من اجل التو�شل اإىل دواء جديد ت�شتنزف كثري من الوقت 

21  . انظر املادة 2 من الف�شل الثالث اأوال مكرر من القانون رقم 81 ل�شنة 2004، واملادة 56 من قانون حماية حقوق امللكية 
الفكرية امل�شري رقم 82 ل�شنة 2002، واملادة 34 من قانون العالمات والبيانات واالإ�شرار التجارية واحلماية من املناف�شة 

غري امل�شروعة العماين رقم 38 ل�شنة 2000.
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املخت�شة  اإىل اجلهة احلكومية  اإذا قدمت  باحلماية  تكون جديرة  اأن  بالتايل يجب  و  واملال 
اأو  �شيدالنية  حقلية  منتجات  بت�شويق  ترخي�ص  على  احل�شول  اأجل  من  املخت�ص(  )الوزير 
 clinical tests to املر�شى  من  قليل  على عدد  ثم  احليوان  على  عادة جتري  فهي  كيميائية، 
patients selected ثم على عدد كبري من املر�شى test to a larger number of patients من 

اأجل التاأكد من توفر االأمان safety والفاعلية efficacy يف الدواء. 
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املبحث الثاني
احلماية القانونية للمعلومات غري املف�صح عنها

املعلومات غري املف�شح عنها ت�شتمل على اأ�شرار جتارية و�شناعية ت�شلح حمال للتعاقد، 
وتكت�شب قيمتها القانونية من احتفاظ �شاحبها بها �شرا ال�شتخدامه اخلا�ص اأو لنقلها للغري 

مع اإلزامه باملحافظة على �شريتها. 

الغربي،  الفقه  باهتمام كبري يف  الفكرية يحظى  امللكية  الطراز من  اأن هذا  واحلقيقة 
وظهرت يف �شبيل حمايته و�شائل عديدة، كتطبيق اأحكام النظرية العامة يف العقود اأو تطبيق 
اأحكام دعوى املناف�شة غري امل�شروعة اأو دعوى االإثراء بال �شبب. وكل و�شيلة هي حمل حتليل 

وتقومي. 

الو�شائل  ندر�ص خمتلف  اأن  املعلومات  لهذه  لتحقيق حماية معا�شرة  بدورنا  و�شنحاول 
لبيان مدى اإمكانية توفري حماية كافية لها و�شنح�شر هذه الو�شائل يف اإطارين، عقدي وغري 
عقدي وذلك يف مطلبني نخ�ش�ص االأول للحماية يف اإطار عقدي، والثاين للحماية يف اإطار 

غري عقدي.

 املطلب الأول

احلماية يف اإطار عقدي

اإن حماية املعلومات غري املف�شح عنها ميكن اأن تتحقق يف خمتلف االأنظمة القانونية 
املعا�شرة عن طريق العقد، اإذ ميكن اللجوء اإىل القواعد العقدية لتحقيق احلماية ف�شال عن 

اإن باإمكان املتعاقدين اإن يدرجا من ال�شروط ما مينع اإف�شاء املعلومات غري املف�شح عنها. 

 ونحن يف هذا املطلب نعالج حماية املعلومات غري املف�شح عنها يف االإطار العقدي يف 
فرعني، نعالج يف الفرع االأول ماهية هذه احلماية، ونخ�ش�ص الثاين لنطاق احلماية.

 الفرع الأول

ماهية احلماية العقدية 

 اإن املعلومات غري املف�شح عنها اأما اأن تكون حمال لعقد معني كعقد املعرفة التقنية اأو عقد 
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الرتخي�ص ال�شناعي، وبالتايل ي�شتطيع املتعاقدان اإن يطلعا على املعلومات وي�شتعملهما)22(، 
اإن يطلع عليها كما يف عقود  املتعاقد بحكم مركزه  للعقد ولكن ي�شتطيع  وقد ال تكون حمال 

العمل وال�شركة وعقود التوزيع والت�شويق. 

وحماية املعلومات غري املف�شح عنها يف اإطار العقد تتمثل بفر�ص التزام على املتعاقد 
باملحافظة على �شرية هذه املعلومات ومنع الغري من الو�شول اإليها، فاإذا اخل بهذا االلتزام 

نه�شت م�شوؤوليته العقدية. 

ولكن ما اأ�شا�ص التزام املتعاقد باملحافظة على �شرية املعلومات غري املف�شح عنها ؟ 

 اإن اأطراف العقد اأحرار يف اأن ي�شمنوا عقودهم ما ي�شاءون من �شروط ما دامت هذه 
ال�شروط ال تتناق�ص مع العقد بل توؤكد مقت�شاه اأو تالئمه اأو تكون من ال�شروط التي جرى بها 
اإف�شاء املعلومات غري املف�شح عنها،  اأو العادة. فاإذا ا�شتمل العقد على �شرط بعدم  العرف 
اأنه  اإىل  �شار ذلك ملزما ملن تعهد به الأن مثل هذا ال�شرط يالئم مقت�شى العقد باالإ�شافة 
من ال�شروط التي جرى العرف على اإدراجه يف عقود تداول املعلومات غري املف�شح عنها على 
امل�شتويني الداخلي والدويل، وهذا هو االجتاه الفرن�شي، وهو اجتاه ين�شجم مع االأحكام العامة 
لعموم القوانني العربية )23( وعلى راأ�شها القانون املدين العراقي حيث ن�شت املادة )1/131( 
التي عاجلت نظرية ال�شروط املقرتنة بالعقد على اأنه ) يجوز اأن يقرتن العقد ب�شرط يوؤكد 

مقت�شاه اأو يالئمه اأو يكون جاريا به العرف اأو العادة ( )24(.

وال ي�شرتط يف االلتزام بال�شرية اأن يت�شمن العقد �شرطا �شريحا يفر�ص التزاما بعدم 
اإف�شاء املعلومات غري املف�شح عنها، اإذ يجوز اأن ي�شتخل�ص من الظروف اإن االإرادة ال�شمنية 
لطريف العقد قد اجتهت اإىل اإن�شاء هذا االلتزام رغم عدم وجود ن�ص �شريح يق�شي بذلك، 

كما يجوز اإن ي�شتمد االلتزام بال�شرية من اتفاق م�شتقل يلحق بالعقد االأ�شلي.  

    وتطبيق ملا تقدم ذهب الق�شاء االأمريكي يف ق�شية )Hyde Corp .v. Huffines(  اإىل 

22-  ن�شت املادة 41 من قانون تنظيم وحماية امللكية ال�شناعية االإماراتي رقم 17 ل�شنة 2002 على انه ) يجب اأن يكون عقد الدراية 
العملية ثابتا بالكتابة، وان يت�شمن حتديد عنا�شرها والغر�ص من ا�شتعمالها و�شروط نقلها، واأال اعترب العقد باطال (. 

23-  تن�ص املادة 164 من القانون املدين االأردين على انه ) 1- يجوز اإن يقرتن العقد ب�شرط يوؤكد مقت�شاه اأو يالئمه اأو جرى 
به العرف اأو العادة (. وانظر يف نقد هذا الن�ص واعتباره تطبيقا للقواعد العامة، د. اإبراهيم الد�شوقي اأبو الليل، جمال 
و�شروط اإنقا�ص الت�شرفات القانونية، بحث من�شور يف جملة احلقوق جامعة الكويت، �ص11، ع1، 1987، �ص36، د. اأنور 

�شلطان، م�شادر االلتزام يف القانون املدين االأردين، مطبوعات اجلامعة االأردنية، 1998، �ص106- 107.  
انظر يف نظرية ال�شروط املقرتنة بالعقد : د. ح�شن علي الذنون، النظرية العامة لاللتزامات، بغداد، 1976، �ص76.  -24
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اإن الطرف امل�شرور من اإف�شاء اإ�شرار التجارة ال يحتاج اإىل ن�ص �شريح يف العقد الإثبات اأن 
الطرف االأخر موؤمتن على ال�شر، اإذ يفرت�ص ذلك �شمنيا )25(. 

 ومن نافلة القول اإن التزام العامل بعدم اإف�شاء اأ�شرار العمل هو من االلتزامات اجلوهرية 
التي تفر�شها ت�شريعات العمل، وهذا االلتزام تن�ص عليه املادة )909/هـ( من القانون املدين 
العراقي التي توجب على العامل املحافظة على اأ�شرار العمل ال�شناعية والتجارية، حتى بعد 

انق�شاء عقد العمل )26(. 

كما عاد امل�شرع العراقي الن�ص على هذا االلتزام - لتاأكيد اأهميته - يف قانون العمل 
رقم 71 ل�شنة 1987)27(. 

الفرع الثاين 
نطاق احلماية العقدية 

اإن احلماية العقدية واإن اأقر وجودها، لي�شت مطلقة واإمنا ترد عليها بع�ص القيود التي 
حتدد نطاقها.  فاحلماية العقدية، على وفق املبادئ التقليدية تقت�شر على العالقات النا�شئة 
املف�شح  املعلومات غري  يف�شي  ال  باأنه  العقد  نلزم )الغري( مبوجب  اأن  العقد فال ميكن  عن 
عنها. وبذلك تقل اأهمية هذه احلماية عمليا مادام اأثرها يقت�شر على املتعاقدين. ومن ثم 
ال تغني النظرية العقدية عن النظريات االأخرى التي حتمي املعلومات غري املف�شح عنها عن 
طريق منع االعتداء عليها من االأ�شخا�ص الذين ال تربطهم عالقات عقدية ب�شاحبها وحتظر 

عليهم ارتكاب اأفعال تتعار�ص مع حقوق �شاحب املعلومات غري املف�شح عنها. 

ين�شىء  ال  العقد  كان  فاإذا  التقليدية،  املبادئ  تطور  االعتبار  يف  ن�شع  اإن  يجب  ولكن 
التزام على عاتق )الغري( فهذا ال يعني اأن الغري ال يلتزم باحرتام العقد : فمبداأ ن�شبية اثر 
العقد مينع اإلزام الغري عقديا ولكن حجية العقد تلزم الغري باحرتامه. فعلى �شبيل املثال : 
لو ح�شلت �شركة )�ص( على معلومات �شناعية اأو جتارية بالتواطىء مع �شركة )�ص( التي 
اأف�شت لها هذه املعلومات رغم التزامها بعدم اإف�شائها مبوجب عقد ترخي�ص اأبرم مع �شركة 

25 -Hyde Crop .v. Huffines، 117 USPQ44،49)Sup.Ct.1958(

اأ�شار اإليه : د. ح�شام  الدين ال�شغري، م�شدر �شابق، �ص69- 70 هام�ص )69(.   - 
تقابل املادة 685 مدين م�شري.  -26

انظر املادة )35/اأوال( من قانون العمل العراقي رقم 71 ل�شنة 1987. وانظر يف �شرح هذه املادة : د. عدنان العابد، د.   -27
يو�شف اليا�ص، قانون العمل، ط2، بغداد، 1989، �ص371-370.
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)ع (: فان �شركة ) ع ( ال ت�شتطيع على وفق املبداأ التقليدي لن�شبية اأثر العقد اأن تقيم الدعوى 
على �شركة )�ص( ولكن على �شركة ) �ص ( اأن حترتم وجود عقد الرتخي�ص الذي اأبرم بني 

�شركتي ) ع ( و ) �ص ( على اأ�شا�ص اإن للعقد حجية يف مواجهة الكافة.

اإذا مبداأ حجية اثر العقد يلزم الغري باحرتام العقد ولكن لي�ص على اأ�شا�ص اإن العقد 
ت�شرف قانوين واإمنا على اأ�شا�ص اأنه واقعة مادية، االأمر الذي يرتتب عليه بقاء الفرق قائما 
بني » املتعاقد   و » الغري  اإزاء االإخالل بالعقد اإذ تقام على املتعاقد دعوى م�شوؤولية عقدية 
ا�شتنادا ملبداأ ن�شبية اأثر العقد، اأما » الغري   فتقام عليه دعوى م�شوؤولية تق�شريية على اأ�شا�ص 

مبداأ حجية اثر العقد)28(.  

 وهذا يعني، اأن العقد ال يوفر يف هذا االإطار اإال حماية حمدودة، فهو ي�شتعني بقواعد 
بقاء �شرورة  الذي يرتتب عليه  االأمر  بالعقد،  االإخالل  الغري من  ملنع  التق�شريية  امل�شوؤولية 

البحث عن حماية اأكرث فاعلية اأمر قائم.

املطلب الثاين
احلماية يف اإطار غري عقدي

تكمن يف هذا االإطار احلماية اجلوهرية للمعلومات غري املف�شح عنها، فقد حاول الفقه 
اأن يتو�شل لبع�ص النظريات العامة لبلورة قواعد خا�شة بحماية املعلومات غري املف�شح عنها 

يف مواجهة الغ�شب اأو اإف�شاء املعلومات غري املف�شح عنها. 

 وابرز هذه النظريات هي، االإثراء بال �شبب، ودعوى املناف�شة غري امل�شروعة. 

ونتناول كل نظرية من هذه النظريات يف فرع خا�ص وعلى النحو االأتي.  

الفرع الأول

نظرية الإثراء بال �صبب
نعر�ص هذه النظرية اأوال، ثم نرى حظها من التطبيق ثانيا، ونقومها ثالثا. 

انظر يف التمييز بني مبداأ ن�شبية اثر العقد ومبداأ حجية العقد : د. اإ�شماعيل غامن، يف النظرية العامة لاللتزام، ج1، مكتبة   -28
عبد اهلل وهبة، م�شر، 1966، �ص338، د. احمد �شوقي حممد عبد الرحمن، درا�شات بحثية يف نظرية العقد، من�شاأة 

املعارف، االإ�شكندرية، 2006، �ص590.
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اأول : عر�ص النظرية. 
يذهب الفقيه الفرن�شي )Lucas( اإىل اإن دعوى االإثراء بال �شبب على ح�شاب الغري ميكن 
اأن حتقق ل�شاحب املعلومات غري املف�شح عنها احلماية املن�شودة. فوفقا ملنطق هذه النظرية 
بل  املعلومات،  ا�شتغالل تلك  املعلومات غري املف�شح عنها ال يقت�شر حقه على  فاإن �شاحب 

يكون من حقه اأي�شا اقت�شاء تعوي�ص من كل من ي�شتعمل تلك املعلومات بدون موافقته )29(. 

ولكي يتمكن �شاحب املعلومات غري املف�شح عنها من اإقامة هذه الدعوى البد من حتقق 
ال�شروط    االآتية : 

االإثراء : اإذ البد ملن يغت�شب املعلومات غري املف�شح عنها اأو يف�شيها اإن يرثي.   -1

اأن يفتقر �شاحب املعلومات غري املف�شح عنها.   -2

اأن يكون االإثراء نتيجة االفتقار.   -3

غري  املعلومات  اأذيعت  فلو  القانوين  املربر  هو  وال�شبب  �شبب.  بال  االإثراء  يكون  اأن   -4
املف�شح عنها على نحو   اأ�شبحت به ملكا عاما اأو مت التنازل عنها فان ال�شبب القانوين يتحقق 

بحيث مينع اإقامة  دعوى االإثراء )30(. 

املعلومات  )�شاحب  املفتقر  لدى  تكون  ال  اأن  اأخريا،  الفرن�شي  الق�شاء  وي�شرتط   -5
دعوى  الفرن�شي  املدين  القانون  يف  االإثراء  دعوى  الأن  اأخرى،  دعوى  عنها(  املف�شح  غري 
احتياطية)31(. بينما تعد يف القانونني املدنيني العراقي وامل�شري وعموم قوانني الدول العربية 

دعوى اأ�شلية ال حتتاج ملثل هذا ال�شرط )32(.

ثانيا : حظ النظرية من التطبيق.  

 )Galani .v. Procter ( طبق الق�شاء االأمريكي هذه النظرية يف ق�شية كاالين �شد بروكرت 

29 - A. Lucas، La protection des creations industrielles abstraites، Coll. CEIPI.Lib. Tech، 1975، 

P.246 ets.  
30-  انظر يف �شروط تطبيق نظرية االإثراء بال �شبب وفقا للقواعد العامة : د. غني ح�شون طه، الوجيز يف النظرية العامة 

لاللتزام، ك1، م�شادر االلتزام، مطبعة املعارف، بغداد، 1971، �ص523 وما بعدها.
31-  انظر يف موقف الق�شاء الفرن�شي : د. �شالح الدين الناهي، حما�شرات عن القانون املدين العراقي، الك�شب دون �شبب 

والف�شالة، بال مكان طبع، 958-1959، �ص117.
32-  د. �شالح الدين الناهي، امل�شدر ال�شابق، �ص118-117.
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وملخ�ص هذه الق�شية اأن عاملة غ�شيل اأف�شت ل�شركة ر�شالة تت�شمن اأ�شرار �شناعة م�شحوق 
�شابون ملاكينة غ�شيل. بيد اأن ال�شركة اأفادت باأن هذه االأ�شرار معروفة لديها مع اأنها ا�شتفادت 
من هذه املعلومات واأنتجت مبوجبها م�شحوق ال�شابون. وقد بينت املحكمة يف حيثيات حكمها 
ما يلي : مبوجب القواعد العامة ال ت�شلح الفكرة الب�شيطة حمال حلق امللكية وكل حق خا�ص 
با�شتخدام هذه االأفكار ينتهي باإف�شائها ب�شورة اإرادية. مع ذلك فاملحاكم االأمريكية اعرتفت 
اأنه واإن كان ال يوجد للمدعي حق خا�ص له على الفكرة مادام لي�ص طرفا يف عالقة عقدية. 
فان املدعي عليه قد يكون مع ذلك م�شوؤوال على اأ�شا�ص ) guonum meruit ( اأي اإثراء بال 

�شبب اإذا ا�شتخدم فكرة جديدة وملمو�شة نقلت اإليه بوا�شطة املدعي ( )33(. 

من هذا احلكم وحيثياته يت�شح لنا اأن الق�شاء االأمريكي ا�شتند اإىل فكرة االإثراء بال 
�شبب حلماية املعلومات غري املف�شح عنها ) االأ�شرار التجارية وال�شناعية (. 

اإما يف فرن�شا، فان اللجوء اإىل فكرة االإثراء بال �شبب وان كان نادر، فان هذه النظرية 
طبقت يف اإحدى قرارات الق�شاء على حماية اإ�شرار االإنتاج حيث ذهبت حمكمة باري�ص يف 
حكمها ال�شادر عام 1963 اإىل اأن ) من العدل اأن ي�شتفيد املخرتع مقابل افتقاره من جزء من 

االإثراء الذي زود به رب العمل ( )34(.

ثالثا : تقومي النظرية. 

مل ي�شـلم الفـقه الفرن�شــي بهذه النظرية، كما ال ميكننا االأخــذ بـها فـي القانـون العراقي 
واالإمــاراتي لالأ�شباب االآتية : 

يذهب الفقه الفرن�شي اإىل اإن املعلومات غري املف�شح عنها واملعلومة من الغري على   -1
نطاق وا�شع تفقد ال�شرية، ويكون من حق اجلميع ا�شتخدامها وا�شتغاللها ل�شالح م�شروعاتهم 

بدون اأي مقابل.

اإذا ا�شتطاع الغري احل�شول على املعلومات غري املف�شح عنها بوا�شطة الغ�ص فاإنه   -2
يرتكب بذلك خطاأ ميكن اأن تنطبق ب�شدده اأحكام امل�شوؤولية التق�شريية دون حاجة لدعوى 

االإثراء بال �شبب اأو على االأقل تفقد هذه الدعوى اأهميتها يف هذه احلالة.

33  . اأ�شار اإليه : د. ع�شمت عبد املجيد بكر، د. �شربي حمد خاطر، م�شدر �شابق، �ص249.
34 - Paris، 8 nov. ann. 1964. P. 245. not P. Mathely، de I evaluation de I Indemnité de contrefaçon، ann.، 

1963.  
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3- قد يح�شل ) الغري ( على املعلومات غري املف�شح عنها دون غ�ص ومن ثم يكون هناك 
�شبب الإثرائه. 

اإن التعوي�ص يف نطاق دعوى االإثراء بال �شبب هو اقل القيمتني قيمة االإثراء وقيمة   -4
االفتقار وبذلك  ال يح�شل �شاحب املعلومات غري املف�شح عنها على تعوي�ص كامال ف�شال عن 

ال�شعوبة الفنية  يف التقدير )35(.

الفرع الثاين

نظرية املناف�صة غري امل�صروعة

نعر�ص النظرية اأوال، ثم نقومها ثانيا، ونعر�ص موقف القانون االإماراتي ثالثا.

اأول : عر�ص النظرية.

يف  امل�شروعة  غري  املناف�شة  مواجهة  يف  عنها  املف�شح  غري  املعلومات  حماية  تتم       
اإطارين هما : 

1-املبادئ العامة للم�شوؤولية التق�شريية. 

2-الن�شو�ص اخلا�شة بدعوى املناف�شة غري امل�شروعة.

وغني عن البيان اإن امل�شوؤولية التق�شريية تق�شي بان كل من احدث �شررا للغري يلزم 
بتعوي�ص هذا ال�شرر وي�شتخدم هذا املبداأ يف حماية املعلومات غري املف�شح عنها مع االأخذ 

بنظر االعتبار خ�شو�شية التطبيق بالن�شبة لها.

    ومييز الفقه الفرن�شي بني دعوى امل�شوؤولية التق�شريية ودعوى املناف�شة غري امل�شروعة، 
 )Subjective  ( �شخ�شيا  حقا  متثل  ال  امل�شوؤولية  ن�شو�ص  اإن   )Roubier( روبيه  الفقيه  ويقول 
ي�شيبه ال�شرر واإمنا مركزا مو�شوعيا )Objective ( يوجد فيه امل�شرور يف عالقته مع حمدث 
ال�شرر. ومن ثم من املمكن لهذا ال�شخ�ص اإن ي�شتند اإىل هذه امل�شوؤولية ليطالب بتعوي�ص اأي 
�شرر ناجم عن امل�شا�ص باملعلومات غري املف�شح عنها ليح�شل على التعوي�ص. بيد اإن دعوى 
املناف�شة غري امل�شروعة قائمة ب�شورة رئي�شية على رفع اأو وقف ا�شتخدام الو�شائل امل�شتخدمة 

انظر يف تقدير التعوي�ص يف نطاق دعوى االإثراء بال �شــبب : د. �شالح الدين الناهي، م�شــدر �شـــابق، �ص138 وما بعدها،    -35
د. غني ح�شون طه، م�شدر �شابق، �ص529-528.
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يف حتقيق هذه املناف�شة )36(.

اإذا  التق�شريية  امل�شوؤولية  دعوى  يرفع  اأن  عنها  املف�شح  غري  املعلومات  ل�شاحب  اإذا 
تعر�ص لالعتداء على اأ�شراره من غري مناف�شيه، كما ذهب الفقه الفرن�شي اإىل اأبعد من ذلك 
خدمته  يف  يعمل  الذي  للم�شروع  ال�شناعية  االأ�شرار  اإف�شاء  عن  العامل  م�شوؤولية  قرر  حيث 
املادتني  يف  الواردة  التق�شريية  امل�شوؤولية  قواعد  اإىل  ا�شتنادا  تعاقدي  التزام  اأي  غيبة  يف 

)1382،1383( من القانون املدين. 

اأما اإذا وقع االعتداء على �شاحب االإ�شرار التجارية من جانب اأحد مناف�شيه، فمن حقه 
رفع دعوى املناف�شة غري امل�شروعة لدفع هذا االعتداء.

ال�شرر،  اخلطاأ،  الثالثة:  امل�شوؤولية  اأركان  توفر  الدعويني  من  اأي  لنجاح  وي�شرتط   
لقواعد  امل�شوؤولية  اأ�شا�ص  حيث  من  الدعويني  خ�شوع  يعني  وهذا  بينهما،  ال�شببية  والعالقة 
واحدة. غري اأن دعوى املناف�شة غري امل�شروعة تختلف عن دعوى امل�شوؤولية التق�شريية فيما 
يتعلق بركني اخلطاأ وال�شرر، اإذ ي�شرتط لتوفر ركن اخلطاأ يف دعوى املناف�شة غري امل�شروعة 
وقوع اخلطاأ من املناف�ص يتعلق باملناف�شة وهو ما يفرت�ص وجود مناف�شة بني امل�شرور ومرتكب 

اخلطاأ املوجب للم�شوؤولية.

اأما فيما يتعلق بركن ال�شرر، فقد ثار اجلدل حول ا�شرتاطه يف دعوى املناف�شة غري   
امل�شروعة، وظهرت ب�شدد ذلك عدة اأراء :

الراأي الأول : ويرى عدم ا�شرتاط ح�شول ال�شرر يف دعوى املناف�شة غري امل�شروعة، الأن 
هذه الدعوى قد ال تن�شرف اإىل احل�شول على التعوي�ص واإمنا اإىل منع املناف�شة فقط)37(. 

الراأي الثاين : ويذهب اإىل �شرورة ح�شول ال�شرر الن هذه الدعوى لي�شت اإال تطبيقا 
عاديا من تطبيقات امل�شوؤولية املدنية التي ت�شتلزم وجود خطاأ و�شرر وعالقة �شببية : ثم اإن 

الدعوى ت�شتلزم م�شلحة وال توجد م�شلحة بدون �شرر )38(. 

36 - Roubier، Droit Subjective et situations juriques، Paris، 1963، P.293.
37  -Roubier، Le droit de La propriete Industrielle، T.1،Paris،1952،P.508.

 وقارن : د .علي ح�شن يون�ص ،املحل التجاري ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1974 ،�ص.144
د. طالب ح�شن مو�شى، مبادئ القانون التجاري، ط1، دار احلرية للطباعة، بغداد، 1974، �ص187و �ص189، د. با�شم   -38

حممد �شالح، القانون التجاري، الق�شم االأول، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1987، �ص170.
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الراأي الثالث : ي�شرتط ح�شول ال�شرر ولكنه ال ي�شتلزم اأن تتحقق فيه �شروط ال�شرر 
بل يكفي اأن يكون هذا ال�شرر احتماليا.

    واإزاء تعدد االآراء حول ا�شرتاط ال�شرر يف دعوى املناف�شة غري امل�شروعة، ويذهب الفقه 
الغالب اإىل �شرورة ا�شرتاط ال�شرر، مادام الغر�ص من رفع دعوى املناف�شة غري امل�شروعة هو 

اإزالة املخالفة بو�شفها �شرر واجب التعوي�ص.

 واإذا كان ال�شرر االحتمايل وفقا للقواعد العامة ال يكفي الإقامة دعوى امل�شوؤولية، فان 
الفقه ومن ورائه الق�شاء، يذهب اإىل القول، انه اإذا كان حمل دعوى املناف�شة غري امل�شروعة 
هو اإزالة الفعل الذي يتهدد املدعي االإ�شرار به، فيكفي لرفعها جمرد احتمال وقوع ال�شرر 
يتبعها  التي  امل�شروعة  غري  املناف�شة  اأ�شاليب  جراء  من  بالفعل  �شررا  املدعي  يلحق  مل  وان 
املناف�ص )39(. وهنا تاأخذ دعوى املناف�شة خ�شائ�ص دعوى منع التعر�ص )40(، ويف هذا ال�شدد 
تقرر حمكمة ا�شتئناف القاهرة انه ) ال ي�شرتط اإن يكون ال�شرر حمققا، بل يكفي يف جمال 

املناف�شة غري امل�شروعة اأن يكون ال�شرر احتماليا ( )41(. 

اإذا دعوى املناف�شة غري امل�شروعة تختلف عن دعوى امل�شوؤولية التق�شريية من حيث اأن 
االأوىل تكتفي بال�شرر االحتمايل الإمكانية رفعها، على عك�ص الثانية التي ي�شرتط لرفعها اإن 

يكون ال�شرر حمققا.

دعوى  اإىل  الركون  تف�شيل  عنها  املف�شح  غري  املعلومات  حماية  اإطار  يف  نرى  ونحن 
يف  العامة  للقواعد  فطبقا  احلماية  حمل  املعلومات  خل�شو�شية  امل�شروعة  غري  املناف�شة 
اإف�شاء املعلومات لكي يكون ال�شرر حمققا وبالتايل ي�شتطيع �شاحب  امل�شوؤولية املدنية يجب 
املعلومات رفع الدعوى، وهذا يعني اأن دعوى امل�شوؤولية التق�شريية ت�شكل حماية الحقة وهي 
حماية غري كافية  بخالف احلماية التي توفرها دعوى املناف�شة غري امل�شروعة فهي حماية 
نحتاجه حلماية  ما  وهذا  الدعوى  لرفع  وقوعه  احتمالية  يكفي  اإذ  ال�شرر  وقوع  على  �شابقة 
املعلومات غري املف�شح عنها هذا من جهة، ومن جهة اأخرى اإن الغر�ص من دعوى املناف�شة 
غري امل�شروعة لي�ص احل�شول على التعوي�ص يف االأ�شل، اإمنا الغاية هي منع ال�شخ�ص الذي 

39-  د. م�شطفى كمال طه، الوجيز يف القانون التجاري، من�شاأة املعارف، االإ�شكندرية، 1974، �ص535
40-  د. احمد اإبراهيم الب�شام، مبادئ القانون التجاري، ج1، بغداد، 1961، �ص186-185.

41-  م�شار اإليه عند : د. حممد ح�شنني، الوجيز يف امللكية الفكرية، اجلزائر، 1985، �ص268.
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و�شلت اإليه املعلومات من القيام باإف�شائها اأو ا�شتعمالها بنف�شه بدون وجه حق.

وتطبيقا ملا تقدم ن�شت املادة )3/ج/1( من قانون املناف�شة غري امل�شروعة واالأ�شرار 
التجارية االأردين على اأنه ) ل�شاحب امل�شلحة قبل اإقامة دعواه اأن يقدم طلبا اإىل املحكمة 
يف  عليها  املن�شو�ص  االإجراءات  من  اأي  التخاذ  تقبلها،  نقدية  اأو  بكفالة م�شرفية  م�شفوعا 
الفقرة )ب( من هذه املادة دون تبليغ امل�شتدعي �شده، وللمحكمة اإجابة طلبه اإذا اأثبت اأيا 

مما ياأتي : ........ اإن املناف�شة اأ�شبحت و�شيكة الوقوع وقد تلحق �شررا يتعذر تداركه (.

 مع مالحظة اإن الت�شرفات التي تعد من قبيل املناف�شة غري امل�شروعة وتخالف العرف 
وتختلف  التقديرية  الق�شاء  ل�شلطة  تخ�شع  واإمنا  دقيق.  وجه  على  حمددة  لي�شت  التجاري 

باختالف الزمان واملكان ونوع التجارة.

ثانيا : حظ النظرية من التطبيق.

اختلفت القوانني املقارنة يف معاجلة املناف�شة غري امل�شروعة، فبع�ص القوانني عاجلت 
دعوى املناف�شة غري امل�شروعة بن�شو�ص خا�شة، وبع�شها اكتفى باإخ�شاعها الأحكام امل�شوؤولية 

التق�شريية.

يف  تناولها  بل  م�شتقال  عنوانا  امل�شروعة  غري  للمناف�شة  يفرد  مل  الفرن�شي  فامل�شرع 
امل�شوؤولية  يف  العام  للمبداأ  امل�شروعة  غري  املناف�شة  تخ�شع  لذلك  خمتلفة،  خا�شة  ت�شريعات 
التق�شريية الوارد يف املادة 1382 من القانون املدين وما يوؤيد ذلك ما ذهبت اإليه حمكمة 
النق�ص الفرن�شية يف اأحد قراراتها باأن دعوى املناف�شة غري امل�شروعة اأو املحظورة اأخالقا ال 
ب�شكل  ا�شتلزمت  التي  القانون املدين  املادتني )1382، 1383( من  اإال على ن�شو�ص  توؤ�ش�ص 

خا�ص وجود خطاأ من قبل املدعى عليه ووجود ال�شرر الذي حلق املدعي )42(. 

كما ق�شت حمكمة النق�ص الفرن�شية يف حكم لها �شدر بتاريخ 3/ اأكتوبر/ 1978 باأن 
) قيام اأحد امل�شروعات باال�شتيالء على املعلومات الفنية التي ح�شل عليها اأثناء املحادثات 
التي اأجراها مع اأحد املخرتعني الذي مل يكن قد ح�شل على براءة اخرتاع عنها بعد، واإ�شاءة 
ا�شتغالل تلك املعلومات حل�شاب امل�شروع دون احل�شول على اإذن �شاحب االخرتاع يعد خطاأ 

42 - ENCYCLOPEDIE DALLOZ، Répertoire de droit commercial.T.II.Concurrence de loyale Paris. 
1988.NO.7.P.2.
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يوجب امل�شوؤولية وي�شكل عمال من اإعمال املناف�شة غري امل�شروعة( )43(.

كما قررت حمكمة ا�شتئناف باري�ص يف حكم لها �شدر بتاريخ 1976/11/19 م�شوؤولية 
م�شروع معني ال�شتغالله املعرفة التقنية مل�شروع اآخر مما ي�شكل مناف�شة غري م�شروعة، حيث 
تبني للمحكمة اأن امل�شروع املالك للمعرفة التقنية كان قد ك�شف عن اأ�شرار هذه املعرفة اإىل 
ب�شكله  العقد  الإبرام  متهيدا  بينهما  جرت  التي  العقدية  املفاو�شات  فرتة  يف  االآخر  امل�شروع 
النهائي، ولكن انتهى االأمر دون اإبرام العقد بينهما، يف حني قام امل�شروع املناف�ص با�شتغالل 
هذه املعرفة بالرغم من هذا االأمر ودون موافقة مالك هذه املعرفة االأمر الذي يعد وبال �شك 

عمال من اأعمال املناف�شة غري امل�شروعة (.

كما ق�شت حمكمة ا�شتئناف باري�ص يف حكم اآخر لها �شدر بتاريخ 1981/1/13 ) باأن 
اإعمال  من  عمال  يعد  للغري،  اململوكة  التقنية  البحوث  ناجت  على  ا�شتولت  التي  ال�شركة  فعل 

املناف�شة غري امل�شروعة ( )44(.

 اأما عن موقف القانون امل�شري، فقد عاجلت املادة )1/66( من قانون التجارة امل�شري 
اجلديد رقم 17 ل�شنة 1999 املناف�شة غري امل�شروعة واعتربت كل فعل يخالف العادات واالأ�شول 
املرعية يف املعامالت التجارية من قبيل املناف�شة غري امل�شروعة ) ويدخل يف ذلك على وجه 
وحتري�ص  ا�شتثمارها،  حق  ميلك  التي  ال�شناعية  اأ�شراره  على   ....... االعتداء  اخل�شو�ص 

العاملني يف متجره على اإذاعة اأ�شراره .....(.

بدعوى  عنها  املف�شح  غري  املعلومات  حماية  على  �شراحة  امل�شري  امل�شرع  ن�ص  كما 
الفكرية  امللكية  حقوق  حماية  قانون  من   )57( املادة  ن�شت  حيث  امل�شروعة،  غري  املناف�شة 
رقم 82 ل�شنة 2002 على اأنه )..... وتقت�شر حقوق احلائز القانوين للمعلومات غري املف�شح 
عنها على منع الغري من التعدي عليها باأي من االأفعال التي تتعار�ص مع املمار�شات التجارية 
ال�شريفة، وامل�شار اإليها من املادة )58( من هذا القانون، ويكون للحائز القانوين اللجوء اإىل 

الق�شاء يف حالة ثبوت ارتكاب الغري الأي من هذه االأفعال (. 

Cass. Com، 3October، 1978 . نق�ص فرن�شي :  43
     Jehl، le commercial international de la technologie approche juridique. Paris. 1985. P.95. 

يذهب الفقه الغالب يف م�شر اإىل تاأ�شي�ص دعوى املناف�شة غري امل�شروعة على اأ�شا�ص اأنها دعوى م�شوؤولية تق�شريية، انظر   -44
يف ذلك : د. حم�شن �شفيق، املوجز يف القانون التجاري، القاهرة، 1967، �ص125، د. م�شطفى كمال طه، م�شدر �شابق، 

�ص534.
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كما عددت املادة )58( االأفعال التي تعد من قبيل املناف�شة غري امل�شروعة بن�شها على 
انه ) تعد االأفعال االآتية، على االأخ�ص، متعار�شة مع املمار�شات التجارية ال�شريفة، وينطوي 

ارتكابها على مناف�شة غري م�شروعة :  

ر�شوة العاملني يف اجلهة التي حتوز املعلومات بغر�ص احل�شول عليها.  -1

قد  املعلومات  تلك  كانت  اإذا  العاملني  جانب  من  املعلومات  اإف�شاء  على  التحري�ص   -2
و�شلت اإىل عملهم بحكم وظيفتهم.

قيام احد املتعاقدين يف )عقود �شرية املعلومات( باإف�شاء ما و�شله اإىل علمه منها.  -3

4- احل�شول على املعلومات من اأماكن حفظها باأية طريقة من الطرق غري امل�شروعة 
كال�شرقة اأو التج�ش�ص اأو غريها.

5- احل�شول على املعلومات با�شتعمال الطرق االحتيالية.

االأفعال  من  باأي  عليها  احل�شول  نتيجة  اإليه  وردت  التي  ملعلومات  الغري  ا�شتخدام   -6
ال�شابقة مع علمه ب�شريتها وباأنها متح�شله عن اأي من هذه االأفعال.

اإليها  امل�شار  االأفعال  على  يرتتب  ما  عنها  املف�شح  غري  املعلومات  على  تعديا  ويعترب 
من ك�شف للمعلومات، اأو حيازتها، اأو ا�شتخدامها مبعرفة الغري الذي مل يرخ�ص له احلائز 

القانوين بذلك (.

واإذا كان امل�شرع امل�شري قد عالج املناف�شة غري امل�شروعة بن�شو�ص خا�شة يف قانون 
التجارة اجلديد وقانون حماية حقوق امللكية الفكرية، اإال اأنه مل يغري من اأ�شا�شها القانوين 
حيث بقيت دعوى م�شوؤولية تق�شريية تخ�شع الأحكام املادة 163 من القانون املدين )45(. وهذا 
ما جنده وا�شحا يف اأحكام الق�شاء امل�شري، فقد ق�شي باأن )الدعوى املوؤ�ش�شة على املناف�شة 
غري امل�شروعة ال تخرج عن اأن تكون دعوى م�شوؤولية عادية اأ�شا�شها الفعل ال�شار فيحق لكل 
من اأ�شابه �شرر من فعل املناف�شة غري امل�شروعة اأن يرفع الدعوى بطلب تعوي�ص ما اأ�شابه من 
�شرر من جرائها على كل من �شارك يف اإحداث هذا ال�شرر متى توفرت �شروط تلك الدعوى 

45-  يذهب الفقه الغالب يف م�شر اإىل تاأ�شي�ص دعوى املناف�شة غري امل�شروعة على اأ�شا�ص اأنها دعوى م�شوؤولية تق�شريية، انظر 
يف ذلك : د. حم�شن �شفيق، املوجز يف القانون التجاري، القاهرة، 1967، �ص125، د. م�شطفى كمال طه، م�شدر �شابق، 

�ص534.
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وهي اخلطاأ وال�شرر ورابطة ال�شببية بني اخلطاأ وال�شرر ( )46(.

دعوى  طريق  عن  عنها  املف�شح  غري  املعلومات  حماية  على  العماين  امل�شرع  ن�ص  كما 
من  واحلماية  التجارية  واالأ�شرار  والبيانات  العالمات  قانون  يف  امل�شروعة  غري  املناف�شة 
االأ�شخا�ص  على  يحظر   ( اأنه  على  منه   )34( املادة  ن�شت  حيث  امل�شروعة  غري  املناف�شة 
مع  تتعار�ص  بطريقة  بحوزتهم  تكون  التي  التجارية  االإ�شرار  اإف�شاء  واالعتباريني  الطبيعيني 
املمار�شة ال�شريفة للتجارة....(.                                                                                                                  

م�شتقال  قانونا  باإ�شداره  االأردين  امل�شرع  تفرد  فقد  االأردين،  القانون  موقف  عن  اأما 
للمناف�شة غري امل�شروعة واالأ�شرار التجارية برقم 15 ل�شنة 2000)47(.

ال�شابق رقم 149  العراقي  التجارة  قانون  العراقي، فقد عالج  القانون  اأما عن موقف 
ل�شنة 1970 دعوى املناف�شة غري امل�شروعة بن�شو�ص خا�شة، حيث ن�شت املادة )2/98( على 
املرعية يف  ال�شريفة  االأ�شول  و  العادات  يعترب مزاحمة غري م�شروعة كل فعل يخالف  انه ) 
املعامالت التجارية. ويدخل يف ذلك على وجه اخل�شو�ص ...... حتري�ص عمال متجره على 

اإذاعة اأ�شراره .....(.

من هذا الن�ص يت�شح لنا اأن االعتداء على االأ�شرار التجارية يعد - ب�شريح الن�ص - من 
قبيل املناف�شة غري امل�شروعة، التي تفتح الباب لدعوى املناف�شة غري امل�شروعة حيث ن�شت 
املادة )1/98( من قانون التجارة العراقي ال�شابق على اأنه )كل مزاحمة غري م�شروعة تلزم 
فاعلها بتعوي�ص ال�شرر الناجم عنها. وللمحكمة اأن تق�شي - ف�شال عن التعوي�ص - باإزالة 

ال�شرر وبن�شر احلكم على نفقة املحكوم عليه يف ال�شحف (.

ولكن قانون التجارة العراقي النافذ رقم 30 ل�شنة 1984 اتخذ موقفا مغايرا ملوقف قانون 
التجارة ال�شابق فلم يتناول املناف�شة غري امل�شروعة بالتنظيم بل ترك هذا املو�شوع للقوانني 
وقانون  االخرتاع  براءات  كقانون  م�شروعة  غري  مناف�شة  اأعمال  على  تنطوي  التي  اخلا�شة 
العالمات والبيانات التجارية رقم 21 ل�شنة 1957، وبع�ص القواعد اخلا�شة باال�شم التجاري 
التي يت�شمنها قانون التجارة. بحيث  ت�شتند دعوى املناف�شة غري امل�شروعة اإىل القواعد العامة 

46-  نق�ص مدين. طعن رقم 436 �شنة 22 ق�شائية، جل�شة 1956/6/14 ال�شنة 7 �ص723.
انظر املادتان )2و6( من هذا القانون.    -47
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يف امل�شوؤولية التق�شريية ا�شتنادا اإىل املادة 204 من القانون املدين العراقي)48(.

ثالثا: موقف القانون الإماراتي. 

 ن�شت املادة 64 من قانون املعامالت التجارية رقم 18 ل�شنة 1993 على انه ) ال يجوز 
اأو م�شتخدمي تاجر اآخر مناف�ص له ليعاونوه على انتزاع عمالء هذا  اأن يغري عمال  للتاجر 
التاجر، اأو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويلحقوا بخدمته اأو ليطلعوه على اأ�شرار مناف�شه، 

وتعترب هذه االأعمال مناف�شة غري م�شروعة ت�شتوجب التعوي�ص (. 

 كــما ن�شــت املادة 42 مـــن قــانون تنظيم وحمـاية امللكــية ال�شناعــية رقــم 17 ل�شنة 
اأي عن�شر من  اإعالن  اأو  اإف�شاء  اأو  ا�شتعمال  اأنه ) يعترب عمال غري م�شروع كل  2002 علــى 
عنا�شر الدراية العملية دون موافقة �شاحبها، اإذا وقع ذلك من �شخ�ص يعلم طبيعتها ال�شرية 

اأو ال ميكن ملثله اأن يجهل هذه الطبيعة (. 

ت�شتند  املناف�شة غري امل�شروعة  التق�شريية ودعوى  امل�شوؤولية  واإذا كانت كل من دعوى 
 : الثالثة  امل�شوؤولية  اأركان  توفر  الدعويني  من  اأي  لنجاح  ي�شرتط  حيث  واحدة،  قواعد  اإىل 
اخلطاأ، ال�شرر، والعالقة ال�شببية بينهما. فاإننا نرى اأن من االأف�شل اأن يتم الن�ص على املبداأ 
مبنع املناف�شة غري امل�شروعة ثم بتعداد االأفعال التي تعترب من قبيل املناف�شة غري امل�شروعة، 
وت�شمل حينئذ هذه االأفعال االعتداء على املعلومات غري املف�شح عنها على التف�شيل الذي 
توفري  ليتم  الفكرية.  امللكية  قانون حماية حقوق  املادة )58( من  امل�شري يف  امل�شرع  ذكره 
حماية كافية وفعالة لهذه املعلومات عن طريق ف�شح املجال ل�شاحب املعلومات برفع دعوى 
املناف�شة غري امل�شروعة دون انتظار حتقق ال�شرر فعال، ومنع حتكم الق�شاء فيما يعترب من 

قبيل املناف�شة غري امل�شروعة وما ال يعترب كذلك.

خال�صــة القــول : 

    تبني لنا مما تقدم اأن املعلومات غري املف�شح عنها هي عبارة عن طراز جديد من 
امللكية الفكرية  اأ�شارت اإليه الأول مرة ونظمت اأحكامه اتفاقية جوانب حقوق امللكية الفكرية 
املت�شلة بالتجارة )اتفاقية الرتيب�ص(، كما عالج امل�شرع االمارتي بع�ص اأحكامه حتت م�شطلح 
) الدراية العملية (، كما مت تنظيمه ت�شريعيا الأول مرة يف العراق بالقانون رقم 81 ل�شنة 2004 

48-  تن�ص املادة 204 مدين عراقي على انه ) كل تعد ي�شيب الغري باأي �شرر .... ي�شتوجب التعوي�ص (.
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ودون وجود اأدوات ت�شريعية �شابقة اأو اإحكام ق�شائية تت�شل به.

نقا�شات  لها  القانونية  املف�شح عنها واحلماية  املعلومات غري  ب�شاأن ماهية  دارت  وقد 
كثرية وجدل وا�شع يف الفقه والق�شاء املقارن.

وبعد عر�ص ما دار من جدل حول ماهية هذه املعلومات و�شبل حمايتها تو�شلنا اإىل جملة 
من النتائج والتو�شيات اأهمها ماياتي : 

ندعو امل�شرع االإماراتي اىل ت�شريع قانون جديد يجمع فيه اأحكام امللكية الفكرية على   -1
غرار قانون حماية حقوق امللكية الفكرية امل�شـري رقــم 82 ل�شنة  2002، وان ي�شتبدل م�شطلح 
)املعلومات غري املف�شح عنها( مب�شطلح )الدراية العملية(، واإن يعرف املعلومات غري املف�شح 
عنها على النحو االأتي: هي عبارة عن جمموعة املعلومات التجارية واملالية واالإدارية والفنية 
ل�شريتها  اقت�شادية  قيمة  لها  والتي  ي�شتخدمها يف مزاولة عمله  اأو  ما  التي يحوزها م�شروع 
ملا  الغري بطريقة م�شروعة  قبل  وي�شعب احل�شول عليها من  املحتملة  اأو  وفاعليتها احلالية 

يبذله اأ�شحابها من جهود معقولة بح�شب الظروف للحفاظ على �شريتها.

اإن تف�شري م�شطلح )اجلدة( يف نطاق حماية املعلومات غري املف�شح عنها املقدمة   -2
للوزير املخت�ص للح�شول على ترخي�ص بت�شويق منتجات حقلية �شيدالنية اأو كيميائية، يجب 
اإن يفهم يف نطاق القانون العراقي واالإماراتي مبعنى اجلدة املطلقة، الن هذا التف�شري هو ما 

يتفق مع م�شالح العراق واالأمارات العربية املتحدة باعتبارهما من البلدان النامية.

 1962 ل�شنة  االأمريكي  القانون  موقف  تبني  اىل  واالإماراتي  العراقي  امل�شرع  ندعو   -3
بعد تعديله، وذلك عن طريق ا�شرتاط تقدمي نتائج االختبارات التي جتريها ال�شركات طالبة 
الرتخي�ص على الدواء للتاأكد من فاعلية الدواء باالإ�شافة اإىل االأمان حفاظا على �شحة واأرواح 
املر�شى من اإن تكون حمال لتجارب �شركات الدواء التي تهدف اإىل حتقيق االإرباح الطائلة 

على ح�شاب �شروط ال�شحة واالأمان.

غري  املناف�شة  دعوى  اإىل  الركون  ف�شلنا  عنها  املف�شح  غري  املعلومات  حماية  4- يف 
امل�شروعة بعد الن�ص على مبداأ منع املناف�شة غري امل�شروعة ثم تعداد االأفعال التي تعترب من 
قبيل املناف�شة غري امل�شروعة، على اإن ت�شمل هذه االأفعال االعتداء على املعلومات غري املف�شح 
عنها على التف�شيل الذي ذكره امل�شرع امل�شري يف املادة )58( من قانون حماية حقوق امللكية 

الفكرية. وذلك ل�شببني : 
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االأول : لتوفري حماية فعالة لهذه املعلومات عن طريق ف�شح املجال ل�شاحب املعلومات 
غري املف�شح عنها برفع دعوى املناف�شة غري امل�شروعة والتي ال ي�شرتط يف رفعها حتقق ال�شرر 

فعال. 

ثانيا : اإن الن�ص على االأفعال التي تعترب من قبيل املناف�شة غري امل�شروعة مينع حتكم 
الق�شاء فيما يعترب من قبيل املناف�شة غري امل�شروعة وما ال يعترب كذلك. 

    واأخريا، فان كنا قد وفقنا يف هذه املحاولة فما ذلك اإال بف�شل من عند اهلل، واإال فاأن 
خري ما ن�شتجري به قوله تعاىل { ربنا ال توؤاخذنا اإن ن�شينا اأو اأخطانا }.
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امل�صــــــادر

اأول : باللغة العربية. 

د. اإبراهيم الد�شوقي اأبو الليل، جمال و�شروط اإنقا�ص الت�شرفات القانونية، بحث من�شور    -1
يف جملة احلقوق جامعة الكويت، �ص11، ع1، 1987.

د. احمد اإبراهيم الب�شام، مبادئ القانون التجاري، ج1، بغداد، 1961.   -1

د. احمد �شوقي حممد عبد الرحمن، درا�شات بحثية يف نظرية العقد، من�شاأة املعارف،    -2
االإ�شكندرية، 2006.

د. احمد خليفة امللط، اجلرائم املعلوماتية، دار الفكر اجلامعي، 2005.   -3

د. اإ�شماعيل غامن، يف النظرية العامة لاللتزام، ج1، مكتبة عبد اهلل وهبة، م�شر، 1966.   -4

د. اأنور �شلطان، م�شادر االلتزام يف القانون املدين االأردين، مطبوعات اجلامعة االأردنية، 1998.   -5

د. با�شم حممد �شالح، القانون التجاري، الق�شم االأول، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1987.   -6

تواجه  التي  والتحديات  املف�شح عنها  املعلومات غري  ال�شغري، حماية  الدين  د. ح�شام    -7
ال�شناعات الدوائية، دار الفكر اجلامعي، االإ�شكندرية، 2005.

د. ح�شام حممد عي�شى، نقل التكنولوجيا، درا�شة يف االآليات القانونية للتبعية الدولية،    -8
دار امل�شتقبل العربي، القاهرة، 1987.

د. ح�شن علي الذنون، النظرية العامة لاللتزامات، بغداد، 1976.   -9

10-  د. �شالح الدين الناهي، حما�شرات عن القانون املدين العراقي، الك�شب دون �شبب 
والف�شالة، بال مكان طبع، 1959-958.

11-  د. طالب ح�شن مو�شى، مبادئ القانون التجاري، ط1، دار احلرية للطباعة، بغداد، 1974.

12-د. عدنان العابد، د. يو�شف اليا�ص، قانون العمل، ط2، بغداد، 1989.

13- د. ع�شمت عبد املجيد بكر، د. �شربي حمد خاطر، احلماية القانونية للملكية الفكرية، 
بغداد، 2001.
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14- د. علي ح�شن يون�ص، املحل التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1974.

15- د. غني ح�شون طه، الوجيز يف النظرية العامة لاللتزام، ك1، م�شادر االلتزام، مطبعة 
املعارف، بغداد، 1971.

16- د. حم�شن �شفيق، املوجز يف القانون التجاري، القاهرة، 1967.

17- د. حممد ح�شنني، الوجيز يف امللكية الفكرية، اجلزائر، 1985.

د. م�شطفى كمال طه، الوجيز يف القانون التجاري، من�شاأة املعارف، االإ�شكندرية، 1974.  -18

ثانيا : باللغة الأجنبية.
1- Ann S. Jenning and Suzanne E. Tomkies، An Overlooked Site of Trade secret and 

Other  Intetellectual Property Leaks : Academia، Texas Intellectual Property Law 
Journal، vol 8 )2(. 

  http: //www.utexas.ed/law/journals/tiplj/volumes/vol8iss2/Jennings.html

2- Albert Chavanne & Jean – Jacques Burst، droit dela propriété industrielle، troisième 
edition، 1990، précis Dalloz

3- A. Lucas، La protection des creations industrielles abstraites، Coll. CEIPI.Lib. Tech، 
1975.

4- ENCYCLOPEDIE DALLOZ، Répertoire de droit commercial.T.II.Concurrence 
de loyale Paris. 1988.

5- Francois Dessemontet، Protection of  Trade Secrets and Confidential Information in 
Intellectual Property and International Trade ; The TRIPS Agreement، La Hay 1998.

6- Jehl، le commercial international de la technologie approche juridique. Paris. 1985.

7- P. Mathely، de I evaluation de I Indemnité de contrefaçon، ann.، 1963.

8- Roubier، Le droit de La propriete Industrielle، T.1،Paris،1952.

9- Roubier، Droit Subjective et situations juriques، Paris، 1963.  
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الأقليات امل�سلمة وتغري الفتوى
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مقدمة:
احلمد هلل الذي كتب على نف�سه الرحمة لعباده، و�سرع لهم ما فيه �سالحهم يف الدنيا 
والآخرة، وال�سالة وال�سالم على النبي الأمي، املبعوث رحمة للعاملني وعلى اآله و�سحبه ومن 

تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين:  اأما بعد،  

فقد اأنزل اهلل �سريعته لت�سع حياة الإن�سان من كل اأطرافها، وحياة املجتمع الإن�ساين بكل 
اأبعادها، فال ت�سيق باحلياة ول ت�سيق احلياة بها، وهي تت�سف بالكمال الذي �سهد اهلل لها به 
والدوام الذي تعهد به، ومتلك اخل�سائ�ص التي جتعلها �ساحلة للحياة الإن�سانية مهما ترقت 
وتطورت،  وهي وا�سعة ومرنة ت�سع احلياة الإن�سانية يف كل الع�سور وت�سمح للحياة الإن�سانية 

اأن تتطور يف ظلها.

فهي �سريعة العدل والرحمة والإ�سالح وال�سمول لكل ما يعر�ص للنا�ص من �سوؤون احلياة 
يف جمالتها املختلفة.

والنوازل يف هذا الزمان متعددة،  اأهمها ما يتعلق بالأقليات امل�سلمة التي تعي�ص خارج 
ديار الإ�سالم فنوازلهم واأو�ساعهم وم�ساكلهم التي يواجهونها تقت�سي الجتهاد فيها، واختيار 
الراأي الفقهي الذي يالئمها من الآراء الواردة فيها، اأو اإحداث فتوى باجتهاد جديد للنوازل 
امل�ستجدة، قيا�سا على املن�سو�ص عليه، واعتمادًا على القواعد الفقهية ذات ال�سلة، لأن العلماء 

متفقون على تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان والأحوال يف الق�سايا املت�سلة بالجتهاد.

ولأهمية مو�سوع  )الأقليات امل�سلمة وتغري الفتوى( راأيت بحثه يف الع�سر احلا�سر وبيان 
قواعده و�سوابطه ال�سرعية والأحكام املتعلقة به.

وقد ق�سمت املو�سوع اإىل ما يلي  : 

الفتوى واأهميتها، واأهلية الإفتاء.  -1
الأقليات امل�سلمة.  -2

فقه الأقليات امل�سلمة.  -3
تغري الفتوى.  -4

اأهم القواعد الفقهية ذات ال�سلة.  -5

األستاذ الدكتور عبد الله محمد الحبوري
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اأول:الفتوى واأهميتها، واأهلية الإفتاء :

تعريف الفتوى:

الفتوى لغة: ا�سم م�سدر مبعنى الإفتاء، والإفتاء هو الإبانة.

قال ابن منظور اأفتاه يف الأمر اأبان له، واأفتى الرجل يف امل�ساألة، وا�ستفتيته فيها فاأفتاين 
اإفتاء، والإفتاء يكون عن �سوؤال �سائل.)1(

ويف ا�سطالح الفقهاء: تبيني احلكم ال�سرعي عن دليل ملن �ساأل عنه.
قال القرايف يف تعريفه للفتوى: باأنها اإخبار عن اهلل يف اإلزام اأو اإباحة.)2(

وقال ابن حمدان يف تعريفه للمفتي باأنه: املخرب بحكم اهلل تعاىل بدليله.)3( 

اأهميتها وجاللة من�صبها:

الفتوى من�سب رفيع له اأثر خطري، مار�سه وقعد اأ�س�سه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
الذي هو اأول املفتني من هذه الأمة، واأرفعهم قدرًا، واأ�سدقهم قوًل، واأح�سنهم ق�سدًا.

 Ì يف اأداء وظيفة البيان، وقد توىل هذه اخلالفة بعد النبي Ì  واملفتى هو خليفة النبي
 Ì  اأ�سحابه الكرام، ثم اأهل العلم بعدهم.  قال الإمام ال�ساطبي: اإن املفتي قائم مقام النبي
الأنام  وتعليم  الأحكام  تبليغ  نائب عنه يف  وهو  الأنبياء(،  ورثة  )العلماء  ووارثه  فهو خليفته 
واإنذارهم بها لعلهم يحذرون،  وهو اإىل جوار تبليغه املنقول عن �ساحب ال�سريعة، قائم مقامه 

يف اإن�ساء الأحكام يف امل�ستنبط منها، بح�سب نظره واجتهاده.)4( 

ونقل النووي عن العلماء اأنهم قالوا: املفتي موقع عند اهلل تعاىل)5( .

وقد عرف ال�سلف ر�سي اهلل عنهم للفتوى كرمي مقامها، وعظيم منزلتها، واأثرها يف دين 
اهلل وحياة النا�ص، ولهذا كانوا يتهيبون لها ويرتيثون يف اأمرها، ويتوقفون يف بع�ص الأحيان 

ابن منظور:  ل�سان العرب مادة )فتا(.  -1
القرايف :  �سهاب الدين اأبو العبا�ص ال�سنهاجي،  الإحكام يف متييز الفتاوى والأحكام.  �ص:51.  -2

ابن حمدان :  اأحمد بن حمدان احلراين احلنبلي، حتقيق اأبو بكر عبد الرزاق. الفتوى واملفتى وامل�ستفتي، �ص4.  -3
ال�ساطبي: اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن مو�سى، املوافقات ، حتقيق ال�سيخ عبد اهلل دراز، القاهرة. جـ4 �ص244.  -4

النووي: اأبو زكريا يحيى بن �سرف،  اآداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي، �ص14.   -5
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عن القول وهذا ما كان عليه ال�سحابة والتابعون، ومن بعدهم الأئمة املجتهدون، فقد كانوا 
يعظمون من يقول )ل اأدري فيما ل يدري( وينكرون اأ�سد الإنكار على من اقتحم حمى الفتوى 

ومل يتاأهل لها، ويعدون ذلك ثلمة يف الإ�سالم، ومنكرًا عظيمًا يجب اأن مينع.

روي عن عبداهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنه عن النبي  Ì قال: » اإن اهلل ل يقب�ص العلم 
انتزاعا ينتزعه من �سدور الرجال، ولكن يقب�ص العلم بقب�ص العلماء، فاإذا مل يبق عامل اتخذ 

النا�ص روؤ�ساء جهاًل، ف�سئلوا فاأفتوا بغري علم، ف�سلوا واأ�سلوا «.))( 

ولهذا قال العلماء: اإن من اأفتى ولي�ص باأهل للفتوى فهو اآثم عا�ص، ومن اأقره من ولة 
الأمور على ذلك فهو اآثم وعا�ص اأي�سا.

قال اأبو الفرج بن اجلوزي: ويلزم ويل الأمر منعهم  وقال: وهوؤلء مبنزلة من يدل الركب 
ولي�ص له علم بالطريق، ومبنزلة من ل معرفة له بالطب وهو يّطب النا�ص بل هو اأ�سواأ حاًل 

من هوؤلء كلهم.

واإذا تعني على ويل الأمر منع من مل يح�سن التطبيب من مداواة املر�سى فكيف مبن ل 
يعرف الكتاب وال�سنة ومل يتفقه يف الدين))( 

اأهلية الإفتاء:

اإن الفتوى من املهام ال�سرعية التي ينوب فيها ال�سخ�ص عن رب العاملني، ويوؤمتن فيه 
على �سرعه، واملفتى يقوم مقام النبي Ì، ولهذا يجب على املت�سدي للفتوى اأن يكون مكلفًا 
ال�سرعية،  بالأحكام  العلم  الذهن وعلى قدر كبري من  و�سليم  النف�ص  ثقة فقيه  م�سلمًا عدًل 
والإحاطة باأدلة الأحكام، والدراية بعلوم العربية وتذوقها، ومعرفة علومها واآدابها، ليتمكن 
من فهم  القراآن الكرمي وال�سنة النبوية ال�سريفة، واملعرفة بحياة النا�ص وواقعهم، وم�سكالتهم، 

وم�ساحلهم املتغرية وامل�ستجدة واأعرافهم.

والنا�ص  حكم  زمان  فلكل  والواقع  الواجب  بني  يطبق  من  )الفقيه  القيم:  ابن  يقول 
بزمانهم اأ�سبه منهم باآبائهم(.

بالإ�سافة اإىل ذلك تكون للمفتي ملكة الفقه وال�ستنباط ، فيكون متمر�سا باأقوال الفقهاء 

البخاري : حممد بن اإ�سماعيل. �سحيح البخاري، كتاب العلم، باب احلر�ص على احلديث رقم )100(   -(
ابن القيم:  �سم�ص الدين اأبو عبداهلل حممد، اإعالم املوقعني عند رب العاملني، جـ2 �ص482.  -(
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ليعرف منها الأحكام وطرائق ال�ستنباط ويعرف القيا�ص والعلة، وموا�سع الإجماع، ومواقع 
الختالف ويعاي�ص الفقهاء يف كتبهم واأقوالهم، ويطلع على اختالفهم وتنوع م�ساربهم ولهذا 

قالوا: من مل يعرف اختالف الفقهاء مل ي�سم رائحة الفقه.)8( 

اإل رجل عارف  اأن ُيفتي يف دين اهلل،  اأنه قال: ل يحل لأحد  روي عن الإمام ال�سافعي 
بكتاب اهلل بنا�سخه ومن�سوخه، وحمكمه ومت�سابهه، وتاأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما اأريد 
به، ويكون ب�سريًا بحديث ر�سول اهلل Ì، ويعرف من احلديث مثل ما عرف من القراآن، هذا 
مع الإن�ساف، ويكون م�سرفًا على اختالف اأهل الأم�سار وتكون له قريحة بعد هذا، فاإذا كان 
هكذا فله اأن يتكلم  وُيفتي يف احلالل واحلرام، واإذا مل يكن هكذا فلي�ص له اأن يفتي، وهذا هو 

معنى الجتهاد))( .  

و�سئل الإمام اأحمد ما تقول يف الرجل ي�ساأل عن ال�سيء فيجيب مبا يف احلديث ولي�ص 
عاملا  بال�سنن  عارفا  يكون  اأن  الفتيا،  على  نف�سه  اإذا حمل  للرجل  ينبغي  قال:  بالفتيا،  بعامل 
لقلة معرفتهم مبا  واإمنا جاء خالف من خالف  بالأ�سانيد ال�سحيحة،  الكتاب، عاملا  بوجوه 

جاء عن النبي  Ì، وقلة معرفتهم ب�سحيحها من �سقيمها.)10( 

وقال الكمال بن الهمام: )وقد ا�ستقر راأي الأ�سوليني على اأن املفتي هو املجتهد، فاأما غري 
املجتهد ممن يحفظ اأقوال املجتهد فلي�ص مبفت، والواجب عليه اإذا �سئل اأن يذكر قول املجتهد 
على وجه احلكاية، فُعرف اأن ما يكون يف زماننا –اأي زمان ابن الهمام – من فتوى املوجودين 
وجه  على  يذكره  اأن  وينبغي  امل�ستفتي()11( ،   به  لياأخذ  املفتي  نقُل كالم  هو  بل  بفتوى  لي�ص 
احلكاية، ول يجعله كاأنه من كالمه هو، ومق�سودهم اأن ُفتيا املقلد لي�ص بُفتيا على احلقيقية 

وت�سمى ُفتيا جمازًا، ويجوز الأخذ بها يف هذه الأزمان لقلة املجتهدين اأو لنعدامهم.  

م�ستقل.   وغري  م�ستقل  ق�سمني:  على  املفتني  ان  ال�سالح،  ابن  عن  النووي  نقل  وقد 
فامل�ستقل: هو من توافرت فيه ال�سروط املتقدم ذكرها وغري امل�ستقل:  هو املنت�سب اإىل اأئمة 

النووي: اآداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي، �ص)1. ابن القيم اإعالم املوقعني: جـ1 �ص)، جـ4 �ص ))4 وما بعدها. ابن النجار   -8
حممد بن اأحمد الفتوحي، �سرح الكوكب املنري، حتقيق حممد الزحيلي، ونزيه حماد، الريا�ص مكتبة العبيكان جـ4 �ص13. 

القر�ساوي يو�سف، الفتوى بني الن�سباط والت�سيب »بريوت، املكتب الإ�سالمي 1415هـ، 5))1م، �ص)2.
اخلطيب البغدادي: اأحمد بن علي، الفقيه واملتفقه. جـ2 �ص)15. بريوت دار املكتبة العلمية 1403هـ-83)1م .   -(

اخلطيب البغدادي: الفقيه واملتفقه، جـ2 �ص)15.   -10
الكمال ابن الهمام: كتاب التحرير ب�سرح تي�سري التحرير، جـ4، �ص251.   -11
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املذاهب املتبوعة، ثم قال: ومن دهر طويل عدم املفتي امل�ستقل و�سارت الفتوى اإىل املنت�سبني 
اإىل اأئمة املذاهب املتبوعة.)12(  

وروي عن الإمام اأحمد اأنه قال:  

“ل ينبغي للرجل اأن ين�سب نف�سه للُفتيا حتى يكون فيه خم�ص خ�سال:

اأولها: اأن تكون له نية، فاإن مل تكن له نية مل يكن عليه نور ول على كالمه نور.

اأن يكون له حلم ووقار و�سكينة. الثانية: 

اأن يكون قويا على ما فيه وعلى معرفته. الثالثة: 

الكفاية – اأي من العي�ص – واإل م�سغة للنا�ص. الرابعة: 

معرفة النا�ص)13(    اخلام�سة: 

فيجب على املفتي اأن يكون واعيا للواقع، غري غافل عنه، حتى يربط فتواه بحياة النا�ص، 
ويراعي اأمورًا معينة، وي�سع قيودًا خا�سة، وينبه على اعتبارات مهمة، ول بد للمفتي من ثقافة 
ت�سله باحلياة والكون، وتطلعه على �سنن اهلل يف الجتماع الإن�ساين لكي ل يعي�ص يف احلياة 
�سعة  املفتي  العلماء يف  ا�سرتاط  ومع  ومواقعها)14( ،  باأو�ساعها  عارف  عنها، غري  بعيد  وهو 
العلم والتبحر فيه، فقد اأكدوا على اجلانب الأخالقي للمفتي، فعليه اأن يزين علمه بالتقوى 

ومكارم الأخالق، والرجوع اإىل اهلل تعاىل.

اأن ينبعث من قلبه الفتقار  اإذا نزلت به امل�ساألة  قال ابن القيم: ينبغي للمفتي املوفق 
يلهمه  اأن  القلوب،   وهادي  اخلري،  ومعلم  ال�سواب،  ملهم  اإىل  املجرد  العلمي  ل  احلقيقي 
ال�سواب ويفتح له طريق ال�سداد، ويدله على الذي �سرعه لعباده يف هذه امل�ساألة”، فمتى قرع 

هذا الباب فقد قرع باب التوفيق.)15(  

وروي عن علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه اأنه قال:  األ اأخربكم بالفقيه كل الفقيه، من 

النووي: اآداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي، �ص 22.  -12
ابن القيم : �سم�ص الدين اأبو عبداهلل حممد، اإعالم املوقعني عند رب العاملني، جـ4 �ص))4.  -13

القر�ساوي: الفتوى بني الن�سباط والت�سيب. �ص31.   -14
15-  ابن القيم : �سم�ص الدين اأبو عبداهلل حممد، اإعالم املوقعني عند رب العاملني، جـ4 �ص)44.
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مل يوئ�ص النا�ص من رحمة اهلل ومل يرخ�ص لهم يف معا�سي اهلل األ ل خري يف علم ل فقه فيه، 
ول خري يف فقه ل ورع فيه، ول قراءة ل تدبر فيها.

ومن اأمانة املفتي وتقواه اأن يحيل �سائله اإىل من هو اأعلم منه مبو�سوع الفتوى، ول يجد 
يف ذلك حرجا يف �سدره، واإن يفتي مبا يعلم اأنه احلق وي�سر عليه واأن يرجع عن اخلطاأ اإذا 

تبني له.))1( 

ثانيا: الأقليات امل�صلمة :

يراد بالأقلية يف العرف الدويل فئات من رعايا دولة من الدول تنتمي من حيث اجلن�ص 
اأو اللغة اأو الدين اإىل غري ما تنتمي اإليه اأغلبية رعاياها.))1( 

منها،  اأكرب  جمموعة  بني  تعي�ص  ب�سرية  جمموعة  كل  هي  الإ�صالمية:  والأقلية 
وتختلف عنها يف كونها تنتمي اإىل الإ�سالم، وحتاول بكل جهدها احلفاظ عليه.)18( 

وقد ن�ساأت الأقليات امل�سلمة يف الع�سر احلا�سر باإحدى الطرق التالية:

اعتناق الإ�سالم فمن املمكن اأن ت�سكل الأقلية امل�سلمة يف اأي بقعة من بقاع الأر�ص   -1
لعتناق بع�ص اأهلها الإ�سالم.

اأو  اقت�سادية  اأو  �سيا�سية  لأ�سباب  اإ�سالمية  غري  اأر�ص  اإىل  امل�سلمني  بع�ص  2- هجرة 
اجتماعية، كما هو احلال يف الأقليات امل�سلمة يف اأوروبا واأمريكا وغريها.

احتالل اأر�ص امل�سلمني، اإذا احتلت دولة غري اإ�سالمية اأر�ص اإ�سالمية، فتحاول الدولة   -3
املحتلة بطرق خمتلفة طرد اأهل الأر�ص الأ�سليني، اأو اأن يندمج هوؤلء امل�سلمون مع �سكان البلد 

املحتل كما حدث يف الهند و�سرق اأوربا.))1( 

وتقدر الإح�سائيات اأن الأقليات الإ�سالمية يف البالد غري الإ�سالمية يف خمتلف اأنحاء 

وما   38 والت�سيب،�ص  الن�سباط  بني  الفتوى  القر�ساوي:  بعدها.   وما   28 وامل�ستفتي، �ص  واملفتي  الفتوى  اآداب  النووي:   -1(
بعدها.

اإ�سراف حممد �سفيق غربال: املو�سوعة العربية املي�سرة، جـ1 �ص185.  -1(
الكتاين:  علي، الأقليات الإ�سالمية يف العامل اليوم، �ص ).   -18

املرجع ال�سابق �ص )-8.   -1(
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مليون  ال�ستني  يقارب  ما  منهم  يعي�ص  يزيد،  اأو  العامل  يف  امل�سلمني  عدد  ثلث  حوايل  العامل 
تخ�سع  العدد  الكثرية  الإ�سالمية  الأقليات  وهذه  م�ستمر،  تزايد  يف  وهم  واأمريكا،  اأوربا  يف 
القانونية  الإرادة  فيها  وتنفذ  الإ�سالمي،  الدين  �سلطان  لغري  ل�سلطان  اجلماعية  حياتها  يف 

لالأكرثية غري امل�سلمة.

حكم اإقامة الأقلية امل�صلمة يف البالد غري الإ�صالمية:

ن�سري  اأن  ينبغي  الفتوى،  وتغيري  امل�سلمة  بالأقليات  املتعلقة  الأحكام  عن  الكالم  قبل 
اإىل حكم اإقامة امل�سلمني يف البالد غري الإ�سالمية، للفقهاء خالف وتف�سيل يف حكم اإقامة 
امل�سلمني يف غري البالد الإ�سالمية، فمذهب املالكية يف قول لهم وابن حزم من الظاهرية: اإىل 

عدم جواز اإقامة امل�سلم يف دار غري امل�سلمني.)20( 

وذهب جمهور الفقهاء من احلنفية)21(  وال�سافعية)22(  واحلنابلة)23(  اإىل التف�سيل:

فاإذا كان امل�سلم يف دار غري امل�سلمني �سعيفا ل ي�ستطيع اإظهار دينه، وكان يخاف عليه 
الفتنة يف دينه، فهذا يحرم عليه الإقامة يف تلك الدار، ويجب عليه الهجرة، فاإن كان عاجزًا 

عنها فال جتب عليه حتى ينتفي املانع.

اأما اإذا كان امل�سلم قويًا قادرًا على اإظهار دينه، وتتوافر له احلماية يف دار غري امل�سلمني، 
فاإنه يجوز له الإقامة فيها وا�ستدلوا: 

ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ       ڍ   ڇ   ڇ   نب  تعاىل:  بقوله   -1
کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇمب الن�ساء: ))- ))  

فالآية تدل على جواز الإقامة يف دار غري امل�سلمني ملن متكن من اإظهار دينه ومل يكن 

ابن ر�سد اجلد: البيان والتح�سيل، حتقيق اأحمد ال�سرقاوي، جـ4 �ص))4.  -20
اجل�سا�ص: اأبو بكر اأحمد بن علي، اأحكام القراآن، )بريوت، دار الكتب العلمية، )8)1( جـ2 �ص 305.   -21

النووي: حمي الدين بن �سرف، رو�سة الطالبني، جـ) �ص4)4.   -22
ابن قدامة: موفق الدين بن حممد املغني، )القاهرة  هجر(، جـ13 �ص151.   -23
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م�ست�سعفا واإل فال، كما قال ابن كثري وغريه.)24( 

اإن النبي  Ì اأقر من بقي من املوؤمنني القادرين على الهجرة يف مكة، ومكة كانت دار   -2
كفر.

اإن النجا�سي ملك احلب�سة قد اأ�سلم يف زمن الر�سول  Ì، وبقي مقيما يف بالده وهي   -3
دار كفر، ومات فيها،  ومل يهاجر،  و�سلى عليه الر�سول Ì حني مات.)25(

فقد كان النجا�سي م�سلما مقيما بني امل�سركني، ولكنه مل يكن م�ست�سعفا، فاأقره عليه 
ال�سالم على اإقامته، ويف ذلك دللة على جواز الإقامة بني امل�سركني اإذا مل يخف امل�سلم على 

دينه.

وروي اأن فديكا اأتى النبي  Ì فقال: يا ر�سول اهلل اأن النا�ص يزعمون اأن من مل يهاجر   -4
هلك، قال: قال ر�سول اهلل  Ì: يا فديك اأقم ال�سالة واآت الزكاة، واهجر ال�سوء،  وا�سكن يف 

دار قومك حيث �سئت قال: واأظنه قال: تكن مهاجرًا.))2( 

فاحلديث �سريح يف جواز الإقامة يف دار غري امل�سلمني اإذا كان امل�سلم قادرًا على اأداء 
الفرائ�ص واجتناب املحرمات. 

والذي منيل اإىل ترجيحه ما ذهب اإليه اجلمهور من جواز الإقامة خارج ديار الإ�سالم 
اإذا مل يخف امل�سلم على دينه لقوة اأدلتهم، ولأن يف القول بحرمة الإقامة يف دار غري امل�سلمني 
يوؤدي اإىل اإ�ساعة مهمة ن�سر الدعوة، وبيان حقيقة الإ�سالم لغري امل�سلمني الواجب على امل�سلم 
القيام بها، وملا �سح اأن بع�ص امل�سلمني الأوائل هاجر اإىل احلب�سة واأقام فيها باأمر الر�سول 
عليه ال�سالة وال�سالم ومل تكن احلب�سة دار الإ�سالم))2( ، واحلكم يف هذه امل�ساألة يجب اأن 
يراعى فيه خمتلف الظروف القائمة يف تلك البالد، فقد تكون الإقامة فيها واجبة، وقد تكون 
لإقامة  توافرها  الواجب  ال�سروط  تكون جائزة ومباحة، مع مراعاة  حمرمة وممنوعة، وقد 

امل�سلم يف غري البالد الإ�سالمية وهي:

ابن كثري:عماد الدين اأبو الفداء، تف�سري القراآن العظيم، جـ1، �ص1)).  -24
ال�سوكاين: نيل الأوطار، جـ 4 �ص 54.  -25

البيهقي: اأبو بكر اأحمد بن احل�سني، ال�سنن الكربى، جـ) �ص)1.  -2(
ابن ه�سام: ال�سرية النبوية، حتقيق م�سطفى ال�سقا واآخرون: جـ1 �ص)34.  -2(
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اأن يتاأكد من وقوع الظلم عليه يف دار الإ�سالم، ويختار الأر�ص التي يكون فيها اآمنا   -1
هو واأهله واأمواله، وميكن اأن يعبد اهلل بحرية اأكرث من بالد الإ�سالم، لأن الأر�ص يف الإ�سالم 
ل حتدها احلدود ال�سيا�سية ول اجلغرافية، واإمنا هي الأر�ص التي ي�ستطيع امل�سلم اأن يعبد اهلل 

فيها بحرية واطمئنان.

اأ�سرار  الإعانة، كاأن يف�سي لهم  اأنواع  باأي نوع من  امل�سلمني  الكفار على  اأن ل يعني   -2
امل�سلمني، واأن يقاتل معهم �سد امل�سلمني.

اأن ينوي الرجوع اإىل دار الإ�سالم فورًا بعد زوال الأ�سباب التي من اأجلها ترك دار   -3
الإ�سالم، اإل اإذا كان يف بقائه م�سلحة عامة لالإ�سالم وامل�سلمني.

اأن يكون �سفريا اإ�سالميا يف تلك البالد بخلقه وعمله واإخال�سه.  -4

اأن يرتك دار غري امل�سلمني اإذا خاف على دينه ونف�سه وماله)28( .  -5

ثالثا: فقه الأقليات امل�صلمة:

مل يكن م�سطلح فقه الأقليات معروفا يف ال�سابق، وقد ظهر يف القرن املا�سي، وبرز يف 
بداية القرن اخلام�ص ع�سر الهجري مع قيام الهيئات الإ�سالمية التي تهتم باأو�ساع الأقليات 
واملجتمعات امل�سلمة املقيمة يف غري البالد الإ�سالمية والتي من اأهمها )رابطة العامل الإ�سالمي( 
و)منظمة املوؤمتر الإ�سالمي( حيث ا�ستعملت كلمة الأقليات، لأن امل�سلمني يف ال�سابق مل يعرفوا 
اإ�سالمية، يخ�سعون بها يف  اإ�سالمية وا�سعة تعي�ص وتقيم يف جمتمعات غري  وجود جماعات 
عالقاتهم الجتماعية العامة ل�سلطان غري �سلطان دينهم اإل يف حالت معدودة، ومل تكن كما 
باأحكام  الواقع  اإن الجتهاد الفقهي الذي تناول حل م�ستجدات  اليوم، ولذلك  هي يف وقعنا 
امل�سلمني ملحدوديتها،  الإ�سالمي يف بالد غري  الوجود  وا�سع حالة  ب�سكل  يتناول  ال�سريعة مل 
اأما اليوم فقد اأ�سبح هذا الوجود منت�سرا ووا�سعا، فقد اأ�سبح اأكرث من ثلث عدد امل�سلمني يف 

العامل يعي�سون اأقليات خارج ديار الإ�سالم.

وقد وقع خالف وجدل وا�سع بني العلماء يف اإطالق )فقه الأقليات( على امل�سائل التي 
تعالج واقع امل�سلمني يف البالد غري الإ�سالمية فاأجازها بع�سهم، ومنعها اآخرون، وقد اأ�سدر 

�سليمان حممد: الأحكام ال�سيا�سية لالأقليات امل�سلمة يف الفقه الإ�سالمي، )عمان دار النفائ�ص( �ص )5.  -28
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املجل�ص الأوربي لالإفتاء يف دورته املنعقدة يف دبلن قرارًا بجواز ذلك، وا�ستقر على ا�ستعمال 
العمل عليه، والعرف الدويل ي�ستعمل  هذا امل�سطلح، ول م�ساحة يف ال�سطالح، وقد جرى 
لفظ الأقليات كما تقدم،  وا�ستقر راأي املجل�ص الأوربي للبحوث والإفتاء على اأن مو�سوع فقه 

الأقليات: )هو الأحكام الفقهية املتعلقة بامل�سلم الذي يعي�ص خارج بالد الإ�سالم(.

وتخ�سي�ص جمموعة من الأحكام الفقهية بلقب معني، يق�سد منه جمع �ستات م�سائلة، 
اإىل م�سائلة، وهذا مما درج عليه  الو�سول  وتي�سري  للتعمق يف درا�سته،  به  يتعلق  وح�سر ما 
الفقهاء على مر الع�سور، ومن ذلك تخ�سي�سهم لبع�ص امل�سائل بلقب يفردها مثل قولهم: 
الإ�سالم  النظام املايل يف  املواريث، )والأموال( جمعا مل�سائل  الفرائ�ص( جمعا لفقه  )علم 
)والأحكام ال�سلطانية( جمعا مل�سائل الولية العظمى وما يتفرع عنها من الوليات ووظائف 
ال�سيا�سة ونحوها، ولي�ص الغر�ص من اإفراد فقه الأقليات كونها مما يتغري حكمه لتغري علته 
فقط، فاإن هذا الو�سف ينطبق على م�سائل فقهية كثرية، تقع يف دار الإ�سالم وغريها، ويجمعها 
ما يعرف بالأحكام املعللة واملقدرة، واإ�سافة الفقه اإىل الأقليات هو من قبيل الإ�سافة �سبه 
واحلاجيات  ال�سروريات  نظرًا لظروف  وتخ�سي�سه  امل�ساف،  بها متييز  يراد  التي  املح�سة 

ولي�ص اإن�ساء فقه خارج عن الفقه الإ�سالمي واأدلته.

املجتمعات  يف  عالقاتها  وت�سعيب  الإ�سالمية،  غري  البالد  يف  الأقليات  هذه  ولنت�سار 
التي  املجتمعات  يف  الدينية  اخل�سو�سية  ذي  اجلماعي  بكيانها  و�سعورها  فيها،  تعي�ص  التي 
تعي�ص فيها، والتي ت�سود فيها ثقافة وقوانني غري اإ�سالمية، والتي غالبا ما تتجاهل الأكرثية 
حقوق هذه الأقلية، فاأ�سبحت احلاجة وال�سرورة، داعية اإىل معاجلة حياة هذه الأقلية يف فقه 
خا�ص، لي�ص منعزًل عن الفقه العام، واإمنا هو قائم على اأ�سوله وم�سادره الأ�سيلة من الكتاب 
وال�سنة، وما ينبني عليهما من الأدلة وامل�سادر الأخرى والقواعد، واإمنا يعمد اإىل اجتهادات 
بها  ويعمل  ويحييها،  في�ستدعيها  مرتوكة  اأو  م�سهورة  غري  اأو  مرجوحة  كانت  التي  الفقهاء 
ملنا�سبتها لبع�ص اأو�ساع الأقلية امل�سلمة وتتحقق بها امل�سلحة، ويعمد اإىل التو�سع يف ا�ستعمال 
اأكرث الت�ساقا، واأقرب و�سيجة بواقع  التي هي  القواعد الفقهية، واملبادئ الأ�سولية وخا�سة 
الأقليات، وا�ستك�ساف اإمكانيتها يف التعامل مع اأو�ساع الأقليات، ولي�ص اإحداث قواعد اأ�سولية 
وتنزيل  برفع احلرج،  القا�سية:  ال�سريعة  كليات  الرتكيز على  يعني  واإمنا  اأو فقهية جديدة، 
واملعامالت،  العبادات  يف  البلوى،  عموم  واعتبار  ال�سرورات،  اأحكام  على  احلاجات  اأحكام 
ال�سررين  اأخف  وارتكاب  املفا�سد،  ودرء  الزمان،  تغري  حكم  على  املكان  تغري  حكم  وتنزيل 
التي  الكليات  واملر�سلة، هذه  املعربة  وامل�سالح  املوازنات  بفقه  ي�سمى  ال�سّرين مما  وا�سعف 
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دلت الن�سو�ص الكثرية على اعتبار جن�سها))2( .

وقد اأ�سل بع�ص العلماء واأرجع م�سائل فقه الأقليات اإىل ما ذهب اإليه بع�ص الفقهاء من 
التي  ال�سرعية،  الأحكام  لبع�ص  ل�سقوط  �سببا  اإ�سالمية  اأر�ص غري  امل�سلمني يف  اعتبار حالة 
بع�ص  ومنقول عن  ال�سحابة،  من  العا�ص  بن  مروى عن عمرو  وهو  واملكان   بالدار،  تعرف 
التابعني والأئمة املجتهدين، كالنووي والنخعي، واأبي حنيفة، وحممد بن احل�سن، وهو رواية 

عن اأحمد)30(  ، وا�ستدلوا:

بقوله  Ì: »ل تقطع الأيدي يف ال�سفر«  ويف رواية اأخرى »يف الغزو« رواه اأبو داود   -1
والرتمذي و�سححه)31( .

وما روي عن مكحول الدم�سقي مر�ساًل: )ل ربا بني امل�سلم واحلربي يف دار احلرب()32( .  -2

الع�سمة  لأن  ول غدر،  ياأخذ مال احلربي من غري خيانة  اأن  له  يجوز  امل�سلم  ولأن   -3
منتفية عن ماله، فاإتالفه جائز.

احلرب  دار  دخل  اإذا  امل�سلم  اأن  اإىل  احلنفية  من  يو�سف  واأبو  الفقهاء  جمهور  وذهب 
يف  الواردة  الن�سو�ص  لأن  الفا�سدة،   العقود  من  وغريه  بالربا  التعامل  عليه  فيحرم  باأمان 

حرمة الربا عامة ت�سمل امل�سلم واحلربي، ول يجوز التعامل به يف اأي زمان اأو مكان.

ونحن منيل اإىل راأي اجلمهور، لأن احلرام ل ي�سري حالل يف اأي مكان ول تنطبق عليه 
�سوابط ال�سرورة، وا�ستحالل اأموال احلربي بطريق الغنيمة يختلف عن اأخذها بطرق العقود 

ابن بيه: ال�سيخ عبداهلل بن ال�سيخ املحفوظ، �سناعة الفتوى وفقه الأقليات، �ص 123. النجار عبد املجيد نحو تاأجيل فقهي   -2(
لالأقليات امل�سلمة يف املجتمعات الغربية.

الكمال بن الهمام: �سرح فتح التقدير، جـ) �ص )3.  ابن القيم اأعالم املوقعني. جـ3 �ص 5.  ابن املنذر حممد بن اإبراهيم،   -30
الإ�سراف على مذاهب العلماء: جـ4 �ص )12

اأبو داود: �سنن اأبي داود كتاب احلدود، باب يف الرجل ي�سرق يف الغزو اأيقطع.  رقم احلديث: )4408( الرتمذي جامع   -31
الرتمذي: كتاب احلدود، باب ما جاء اأن ل تقطع الأيدي يف الغزو، رقم احلديث )1450(.

قال الزيلعي: قلت غريب وا�سند البيهقي يف املعرفة،. يف كتاب ال�سري عن ال�سافعي قال: قال اأبو يو�سف اإمنا قال اأبو حنيفة   -32
هذا لأن بع�ص امل�سيخة حدثنا عن مكحول عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم. اأنه قال: »ل ربا بني اأهل احلرب. اأ�سنه 
قال واأهل الإ�سالم، قال ال�سافعي: وهذا لي�ص بثابت ول حجة فيه ن�سب الراية للزيلعي جـ4 �ص44.  وقال ابن املعز: قال 
يف املغنى: هذا خرب جمهول مل يرو يف �سحيح ول م�ستدرك كتاب موثوق به وهو مع ذلك مر�سل حمتمل ويحتمل اأن املراد 
بقوله) ل ربا( النهي عن الربا كقوله تعاىل: )ل رفث ول ف�سوق ول جدال يف احلج(،  الكمال بن الهمام: �سرح فتح القدير، 

دار الكتب العلمية جـ ) �ص)3.
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املدنية التي تغري بارتكاب احلرام، ويف هذا دللة على �سمو تعاليم الإ�سالم، واملحافظة على 
قدا�ستها اأمام غري امل�سلمني، حتى يتاأثر النا�ص باأحكام ال�سريعة يف اأي مكان)33(.

وتاأ�سيل فقه الأقليات وتغيري الفتوى فيه يرجع اإىل الن�سو�ص والقواعد املذكورة والتي 
�سياأتي الكالم عليها تف�سيال مع اأمثلة ذلك.

ويكون اجتهاد العلماء هذا على ثالثة اأنواع:

الأ�سلني  بالقيا�ص على املن�سو�ص يف  اجتهاد جديد لإيجاد قول يف ق�سية جديدة،   -1
الكتاب وال�سنة.

اجتهاد يف حتقيق املناط اأي يف تطبيق العلل امل�ستنبطة على الأفعال اجلزئية، ويقوم   -2
به علماء التخريج، وعملهم هو تطبيق ملا ا�ستنبطه ال�سابقون، وهذا الجتهاد ل ينقطع اأبدًا 
هذه  عليه  تنطبق  جديد  واقع  على  عليها  املتفق  القاعدة  تطبيق  لأنه  ال�ساطبي،  يقول  كما 

القاعدة.

اجتهاد ترجيحي: وهو اختيار قول، قد يكون مرجوحا يف وقت من الأوقات، ل�سعف   -3
م�ستنده فيختاره العلماء مل�سلحة تقت�سي ذلك، وهذا يعرف عند املالكية جريان العمل)34(.

رابعا: تغري الفتوى:  بتغيري الأزمان والأماكن والأحوال

اإن ما يتعلق بفقه الأقليات امل�سلمة يعد من النوازل الهامة التي تقت�سي فتاوى معا�سرة، 
لأن الأقليات امل�سلمة تواجه حتديات �سعبة على م�ستوى الفرد، وعلى م�ستوى الأ�سرة، وعلى 

م�ستوى املجتمع. 

فهي بحاجة اإىل املحافظة على �سالمة حياتهم الدينية، وتطلعهم اإىل ن�سر دعوة الإ�سالم 
الواقع احل�ساري  الغري، يف  مع  العالقة  فقه  اإبراز  يقت�سي  وهذا  امل�سلمني،  يف �سفوف غري 
والعاملي، والتاأكيد على النتقال اإىل فقه اجلماعة يف حياة الأقلية بدل من احلالة الفردية، 
والرتكيز يف العتماد على اأهم القواعد الفقهية التي دل عليها الكتاب وال�سنة ولها �سلة وثيقة 
بواقع الأقليات، ل�ستنباط واأخذ ما يعالج اأو�ساع الأقليات امل�سلمة خارج ديار الإ�سالم منها 

الزحيلي: وهبه، اآثار احلرب يف الفقه الإ�سالمي �ص 182.  -33
ال�ساطبي: املوافقات جـ4 �ص )8 وما بعدها.  القر�ساوي: فتاوى معا�سرة: جـ3، �ص28). ابن بيه: �سناعة الفتوى. �ص )1.  -34
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واإ�سدار الفتاوى اخلا�سة ب�ساأنها.

وهذه القواعد هي:

العرف والعادة.  -1

تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان والأحوال.  -2

امل�سقة جتلب التي�سري.  -3

ال�سرورة واحلاجة.  -4

النظر اإىل املاآلت.  -5

قيام جماعة امل�سلمني مقام القا�سي.  -(

القاعدة الأويل:  العرف والعادة

اإن مو�سوع تغري الفتوى بتغري الأزمان والأماكن والأحوال، وثيق ال�سلة بالعرف والعادة 
لهذا �سنبداأ بالكالم عن قاعدة العرف والعادة.

الُعرف:  هو ما اعتاده النا�ص من معامالتهم وا�ستقامت عليه اأمورهم.

والعادة: هي تكرار ال�سيء ومعاودته حتى يتقرر يف النفو�ص ويكون مقبوًل.

وهما مرتادفان، ويرجع اإىل العرف يف م�سائل كثرية لإثبات حكم �سرعي مل يرد ن�ص 
والعمل  الن�ص  ترك  يجوز  ول  به  العمل  وجب  الن�ص  ورد  فاإذا  اإثباته،  املراد  احلكم  بذلك 

بالعادة بدل عنه)35(.

والأ�صل يف ذلك اإىل:

قوله تعاىل:نب ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چمب الأعراف: ))1، فقد ذكر   -1
كثري من العلماء اأن هذه الآية تدل على اعتبار العرف))3(.

ابن جنيم: الأ�سباه والنظائر. �ص،101 علي حيدر: درر احلكام، �سرح جملة الأحكام، جـ1 �ص 44.  -35
ابن النجار: �سرح الكوكب املنري جـ4 �ص448.  -3(
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ونقل ال�سيوطي عن ابن الفر�ص اأنه قال يف معنى الآية: »اق�ص بكل ما عرفته النفو�ص 
مما ل يرده ال�سرع، وهذا اأ�سل القاعدة الفقهية يف اعتبار العرف))3(.

قوله تعاىل: نبھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      ۆ    -2
ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉمبالبقرة: 233 . 

فالآية تدل بو�سوح على اعتبار العرف يف الت�سريع، لأن املراعى يف اأجرة الر�ساعة لالأم 
عند طلبها حال الزوج ي�سارًا وتو�سطًا واإع�سارا، ل حال الزوجة ول حالهما لقوله تعاىل:نب  ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉمب  ومراعاة حال الزوج ت�ستدعي حتكيم العرف والعادة يف ذلك.

ما روي عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن هندًا زوجة اأبي �سفيان قالت: يا ر�سول اهلل   -3
اإن اأبا �سفيان رجل �سحيح، ولي�ص يعطيني ما يكفيني وولدي اإل ما اأخذت منه وهو ل يعلم، 
فقال: »خذي ما يكفيك واأولدك باملعروف«)38(،  فاملعروف املراد باحلديث هو القدر الذي 

علم بالعادة اأنه الكفاية))3(.

ويف هذا دللة عن اعتبار العرف يف ال�سريعة الإ�سالمية للرجوع يف تقدير النفقة اإىل 
العادة.

ما روي عن عبداهلل بن م�سعود: )ما راآه امل�سلمون ح�سنا فهو عند اهلل ح�سن( وهذا   -4
الأثر واأن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأنه ل مدخل للراأي فيه)40(.  

الأمور  من  اعتباره  على  امل�سلمني  عرف  يجري  الذي  الأمر  اأن  على  يدل  الأثر  فهذا 
اأمرًا ح�سنا، واأن خمالفة العرف الذي يعده النا�ص ح�سنا يكون فيه  احل�سنة يكون عند اهلل 

حرج و�سيق. قال تعاىل:نب  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  مب احلج:  8) 

اإن العرف قد قال به عموم الفقهاء.  -5

قال القرايف: واأما العرف، فم�سرتك بني املذاهب، ومن ا�ستقراأها وجدهم ي�سرحون 

ال�سيوطي: الإكليل يف ا�ستنباط التنزيل �ص 110، نقال عن القواعد الكلية وال�سوابط الفقهية يف ال�سريعة الإ�سالمية �ص 234.  -3(
البخارى: �سحيح البخاري، كتاب النفقات، باب اإذا مل ينفق الرجل، رقم احلديث )4)53(.  -38

ال�سوكاين: نيل الأوطار، جـ) �ص 342.  -3(
ابن النجار: �سرح الكوكب املنري. ـ4 �ص448 ورواه اأحمد والطرباين والبزار،  الزرقا اأحمد، �سرح القواعد الفقهية: �ص)21.  -40
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بذلك فيها)41(.  ولذلك نقل عن العلماء قولهم: )اإن الثابت بالعرف ال�سحيح غري الفا�سد 
ثابت بدليل �سرعي(.

)واملعروف عرف كامل�سروط �سرطًا(

وقال ال�سرخ�سي يف املب�سوط: )الثابت بالعرف كالثابت بالن�ص()42(.  ولعل مراده، اأن 
الثابت بالعرف ثابت بدليل يعتمد عليه كالن�ص حيث ل ن�ص.

والعرف ق�سمان: عرف فا�سد مردود ل يوؤخذ به وهو الذي يخالف ن�سا قطعيا، كاعتياد 
النا�ص يف بع�ص الأوقات على تناول اخلمر، اأو التعامل بالربا، فعرفهم مردود عليهم.

والق�سم الثاين عرف �سحيح، فاإنه يوؤخذ به ويعتد به.

قال ابن عابدين:  )اأن العادة اإحدى حجج ال�سرع فيما ل ن�ص فيه(.

والعرف ال�سحيح ينق�سم اإىل عرف عام وعرف خا�ص:

فالعرف العام: هو الذي كان مطردًا اأو غالبًا يف جميع الأم�سار، من ذلك ما جرى 
الفنادق  فالنوم يف  وت�سرفاتهم،  دون حاجة ل�سرتاطه، يف عقودهم  يراعى من  العرف  به 
والغ�سل يف احلمامات والأكل يف املطاعم، وركوب �سيارات الأجرة كل ذلك ونحوه ي�ستلزم دفع 

الأجرة لأن العرف يق�سي بذلك، واإن مل تذكر من قبل اأطراف العقد.

والعرف اخلا�ص:  هو العرف الذي ي�سود يف كل بلد من البلدان، اأو اإقليم من الأقاليم، 
اأو طائفة من النا�ص كعرف التجار، اأو عرف الزراع ونحو ذلك)43(.

وللعرف �سلطان وا�سع يف ا�ستنباط الأحكام ال�سرعية، وجتديدها، وتعديلها وحتديدها 
واإطالقها وتقييدها، وجمالت عمله هي:

تف�سري وبيان الن�سو�ص التي وردت مطلقة، ومل ياأت ال�سرع ول اللغة بتف�سريها، قال   -1
ابن تيمية: كل ا�سم لي�ص له حد يف اللغة ول يف ال�سرع فاملرجع فيه اإىل العرف)44(.

القرايف: �سرح تنقيح الف�سول: �ص )353(.  -41
ال�سرخ�سي: املب�سوط، جـ)1 �ص 41.   -42

ابن جنيم:  الأ�سباه والنظائر، 101.  حممد اأبو زهرة اأ�سول الفقه، �ص 3)2.    -43
ابن تيمية: جمموع الفتاوي، جـ) �ص40.   -44
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اعتماد الأحكام ال�سرعية عليه يف الق�سايا التي مل يرد فيها ن�ص �سرعي، فالن�سو�ص   -2
ال�سرعية ل ميكن اأن ت�ستوعب جميع التف�سيالت والحتمالت فريجع اإىل العرف لبناء الأحكام 

عليه.

3- جتدد الأحكام ال�سرعية املبنية على العرف وتعدل اإذا تغريت تلك العادات والأعراف 
فيجب تغيري احلكم)45(.

وقد ا�سرتط العلماء للعمل بالعرف اأو العادة عدة �سروط هي:

اأن تكون مطردة اأي ل تختلف اأو غالبه تختلف اأحيانا.  -1

اأن تكون هذه العادة مقارنة حل�سول ال�سيء الذي تريد معرفة حكم بالعادة اأو �سابقة   -2
عليه.

اأن ل تكون خمالفة لن�ص ال�سارع اأو ل�سرط العاقدين))4(.  -3

والعرف قد يكون اأ�سا�سا ل�ستنباط احلكم، وقد يكون اأ�سا�سًا لتغري الفتوى، ولهذا فاإن 
العلماء مل يفرقوا بني جمتهد ول مقلد، فيما يتعلق بالعرف.

قال ابن عابدين:  )اإن املفتي لي�ص له اجلمود على املنقول يف كتب ظاهر الرواية من غري 
مراعاة الزمان واأهله، واإل ي�سيع حقوقا كثرية، ويكون �سرره اأكرث من نفعه.

ولي�ص للمفتي ول للقا�سي اأن يحكما بظاهر الرواية ويرتكا العرف واهلل اأعلم())4(.

وا�ستمرار الأحكام املعتمدة على العرف والعادة خمالف ملا اتفق عليه العلماء ولأحكام 
ال�سرع وقواعده.

خالف  العوائد  تلك  تغري  مع  العوائد،  مدركها  التي  الأحكام  اإجراء  اأن  القرايف:  قال 
الإجماع، وجهالة يف الدين، بل كل ما هو يف ال�سريعة يتبع العوائد يتغري فيه عند تغري العادة 

القرايف: الأحكام يف متييز الفتاوي عن الأحكام �ص 101.  الزرقا م�سطفى، املدخل الفقهي العام جـ2، �ص058.  �سبري   -45
حممد عثمان: القواعد الكلية وال�سوابط الفقهية يف ال�سريعة الإ�سالمية. �ص442.

الإ�سالمية  ال�سريعة  الفقهية يف  القواعد  �سرح  الوجيز يف  زيدان:  الكرمي  والنظائر، �ص301.  عبد  الأ�سباه  ابن جنيم:   -4(
�ص101.  الزرقا م�سطفى: املدخل الفقهي العام جـ2 �ص 1)).

)4-  ابن عابدين: جمموع الر�سائل، جـ2، �ص)12.
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اإىل ما تقت�سيه العادة املتجددة)48(.

وجاء يف الفروق: وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام فمهما جتدد يف 
اإذا  اأ�سقطه، ول جتمد على امل�سطور يف الكتب طول عمرك بل  العرف اعتربه ومهما �سقط 
جاءك رجل من غري اأهل اإقليمك ي�ستفتيك .. ل جتره على عرف بلدك وا�ساأله عن عرف بلده، 

واأجره عليه وافته به دون عرف بلدك، واملقرر يف كتبك،  فهذا هو احلق الوا�سح))4(.

وقال ابن عابدين يف م�ساألة العرف:  كثري من الأحكام تختلف باختالف الزمان لتغري 
كان  ما  على  احلكم  بقي  لو  بحيث  الزمان  اأهل  لف�ساد  اأو  �سرورة،  حلدوث  اأو  اأهله،  عرف 
عليه اأوًل يلزم فيه امل�سقة وال�سرر بالنا�ص، وخلالف قواعد ال�سريعة الإ�سالمية املبنية على 
التخفيف والتي�سري،  ودفع ال�سرر والف�ساد، لبقاء العامل على اأمت نظام واأح�سن اإحكام، ولهذا 
نرى م�سايخ املذهب خالفوا ما ن�ص عليه املجتهد اإمام املذهب يف موا�سع كثرية بناها على ما 

كان يف زمنه، لعلمهم باأنه لو كان يف زمنهم لقال مبا قالوا به اأخذا من قواعد مذهبه)50(.

اأمثلة لتغري الفتوى لتغيري ُعرف النا�ص واأحوالهم:

قول الفقهاء بت�سمني الأجري امل�سرتك، كالنجار وال�سباغ واخلياط، فالأ�سل يف ذلك   -1
عدم الت�سمني، لأنه اأمني ل �سمان عليه اإل بالتعدي اأو التق�سري، ولكن ال�سحابة والفقهاء 
راأوا �سمانه حيث �ساع الف�ساد وخان الأمناء، وكرث الدعاء بهالك ما يف يده، حمافظة على 

اأموال النا�ص.

بالعدالة  اكتفاء  عهده  يف  احلال  م�ستور  �سهادة  يجيز  كان  حنيفة  اأبا  اأن  ومنها:   -2
الظاهرة، بناًء على ما كان يف زمانه من غلبة العدالة، ولكن ملا تغري الزمان وف�سى الكذب 

منع ال�ساحبان اأبو يو�سف وحممد ذلك واأفتيا ميا يخالف راأي الإمام لتغري العرف.

اأنه اختالف ع�سر  الإمام و�ساحبيه،  وذكر علماء احلنفية يف مثل هذا اخلالف بني 
وزمان ل اختالف حجة وبرهان.

3- ومن ذلك اأن املتفق عليه بني فقهاء احلنفية عدم جواز اأخذ الأجرة على تعليم القراآن، 

القرايف: الأحكام يف متييز الفتاوي عن الأحكام، �ص 101.   -48
القرايف: الفروق، جـ1 �ص))2.  -4(

ابن عابدين: ر�سائل ابن عابدين، جـ2 �ص123.  -50
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ل  العبادات،  لأن هذه من  الطاعات،  و�سائر  والإقامة واخلطابة  كالآذان  ال�سعائر  اإقامة  ول 
يوؤخذ اأجرة عليها.

باأجرة لنقطاع ما كان يقدم لهم  اإل  القيام بذلك  وامتناعهم عن  النا�ص  لتغري  ولكن 
من عطايا من بيت املال، اأفتى املتاأخرون من فقهائهم بجواز اأخذ الأجرة على القيام بذلك.

4- ومن ذلك اأنه اإذا جرى العرف بدفع ال�سداق كامال قبل الدخول فاإنه يعمل به، فاإذا 
ادعت املراأة بعد الدخول باأنها مل تقب�ص �سداقها واأدعى الزوج اأنه دفع ال�سداق، فاإنه ي�سدق 

الزوج عماًل بالعرف، اإل اإذا ا�ستطاعت اإثبات دعواها.

5- ومن ذلك ما قال به املتاأخرون من فقهاء املالكية وغريهم: من جواز فر�ص ال�سرائب 
على القادرين اإذا اقت�سى ذلك الدفاع عن البالد، ومل يكن يف بيت املال ما يكفي.

وكذلك املتاأخرون من بقية املذاهب �سلكوا نف�ص امل�سلك يف خمالفة املروي عن اأئمتهم 
معللني ذلك بتغري الأزمان والأحوال والعادات)51(.

القاعدة الثانية:  تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان والأحوال.

الأحكام املبنية على الأعراف والعادات تتغري تبعا لتغري العادات والأحوال التي بنيت 
اأعرافهم  تتغري  التغيري  هذا  على  وبناء  النا�ص،  احتياجات  تتغري  الزمان  بتغري  لأنه  عليها، 

وعاداتهم، وبتغريها تتغري الأحكام والفتاوى املبنية عليها.

اأما الأحكام الثابتة بالن�سو�ص ال�سرعية القطعية، فال تتغري ول تتبدل.

اأدلة هذه القاعدة:

1- من الكتاب 

قوله تعاىل: نب ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  
ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ        ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

املرغيناين: برهان الدين على بن اأبي بكر،  الهداية ب�سرح نتائج الأفكار يف ك�سف الرموز والأ�سرار، جـ ) �ص 2)1. ابن   -51
جنيم: الأ�سباه والنظائر، �ص 101 وما بعدها. على ح�سب اهلل: اأ�سول الت�سريع الإ�سالمي، �ص 401.
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ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  مب الأنفال: 5) - ))، فما ورد يف الآيتني هو لي�ص من قبيل 
الأوىل، ويف حال  بالآية  يعمل  القوة  للحكم بح�سب احلال، ففي حال  تغيري  واإمنا هو  الن�سخ 

ال�سعف يعمل بالآية الثانية كما يقول ابن عبا�ص)52(.

2- ومن ال�صنة النبوية: 

ما روى عن �سلمة بن الأكوع قال: قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : “من �سحى منكم 
فال ي�سبحن بعد ثالثة وبقي يف بيته منه �سيء، فلما كان العام املقبل قالوا: يا ر�سول اهلل نفعل 
كما فعلنا عام املا�سي، قال: “كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان بالنا�ص جهد فاأردت 

اأن تعينوا فيها”)53(

فالنهي عن الدخار يف ال�سنة الأوىل يحمل على حالة معينة طارئة وهي وجود وافدين 
على املدينة وهم يحتاجون املوا�ساة والإكرام، فلما تغري ذلك الظرف وزالت العلة اأذن لهم 
عليه ال�سالة وال�سالم بادخار حلوم الأ�ساحي، وهذا يدل على اأن احلكم املبني على حالة 

طارئة يتغري بتغري تلك احلالة)54(.

3- ومن اآثار ال�صحابة:

ما روي من اآثار عن عمر وعثمان وعلي ر�سي اهلل عنهم اأجمعني فقد راأى – عمر بن 
البكر خوفا من فتنة املحدود والتحاقه بدار  الزاين  اخلطاب ر�سي اهلل عنه )عدم تغريب 

الكفر، لأن اإميان النا�ص ي�سعف مع الزمن()55(.

وقد اأمر عثمان ر�سي اهلل عنه بالتقاط �سالة الإبل وبيعها وحفظ ثمنها ل�ساحبها مع 
ورود النهي عن ذلك، ملا راأى من تغري الأخالق وف�ساد الذمم))5(.

اإل  ي�سمن  ل  اأمانة  يد  يدهم  اأن  مع  ال�سناع  ت�سمني  اإىل  عنه  اهلل  ر�سي  علي  وذهب 
بالتعدي. وقال: )ل ي�سلح النا�ص اإل هذا())5(.

القرطبي: اجلامع لأحكام القراآن جـ8 �ص44.  -52
البخاري: �سحيح البخاري كتاب الأ�ساحي، باب ما يوؤكل من حلوم الأ�ساحي رقم احلديث )))55(.  -53

�سبري : حممد عثمان القواعد الكلية وال�سوابط الفقهية يف ال�سريعة الإ�سالمية، �ص 1)2.  -54
ابن قدامة املغني: جـ12 �ص323.  -55

مالك ابن اأن�ص: املوطاأ،جـ2 �ص2)1.  -5(
الزيلعي، عبداهلل بن يو�سف، ن�سب الراية يف تخريج اأحاديث الهداية: جـ4 �ص141.  -5(
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4- الإجماع:

فقد اأجمع العلماء على اأن الأحكام املبنية على الأعراف املتغرية تتغري بتغري الأعراف 
والعادات،  قال القرايف: اإن اأمر الأحكام التي مدركها العوائد مع تغري تلك العوائد خالف 

الإجماع.

الثمن يحمل على غالب  فيها  اأطلق  اإذا  املعامالت  اأن  ملا جعلوا  اأنهم  ترى  األ  قال:  ثم 
غريه  اإىل  العادة  انقلبت  فاإذا  عليه،  الإطالق  حملنا  معينا  نقدًا  العادة  كانت  فاإذا  النقود، 
الو�سايا  يف  الإطالق  وكذا  عنه،  العادة  لنتقال  الأول  واألغينا  اإليه  العادة  انتقلت  ما  عينا 
والإميان وجميع اأبواب الفقه املحمولة على العوائد، اإذا تغريت العادة تغريت الأحكام يف تلك 

الأبواب)58(.

اأ�صباب تغري الزمان:

وعلومهم  وحاجياتهم  و�سرورياتهم  واأحوالهم  النا�ص  عادات  يجمع  ظرف  الزمان 
واأو�ساعهم التنظيمية والإدارية التي جتلب لهم امل�سالح وتدفع عنهم املفا�سد وامل�سار، وهي 

تختلف من زمان اإىل زمان ومن مكان اإىل مكان.

وميكن اإرجاع اأ�سباب تغري الزمان اإىل الأمور التالية:

تغري العادات والأعراف التي جعلها املجتهد مناطا حلكم �سرعي فهذا التغري يوجب   -1
تبدل احلكم وتغريه، مثل جريان العرف يف قب�ص املهر قبل الدخول، وتق�سيم املهر اإىل معجل 

وموؤجل.

ف�ساد اأخالق النا�ص، و�سعف الوازع الديني، والذي يطلق عليه ف�ساد الزمان، فين�ساأ   -2
لعدم  اأمانة  يد  يدهم  كون  مع  ال�سناع  كت�سمني  الأحكام،  بع�ص  يف  وت�سدد  تبدل  ذلك  عن 

�سالحهم اإل بذلك.

يقت�سي  مما  وغريهما  القت�سادية  والأ�ساليب  الإدارية  والرتتيبات  الأو�ساع  تطور   -3
تغري الأحكام املبنية على تلك الأ�ساليب والأو�ساع.

ومن اأمثلة ذلك ما يتخذه ولة الأمور من الو�سائل والأنظمة فيما يتعلق ب�سيا�سة الدولة، 

القرايف: الأحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام �ص 111.   -58
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الأزمنة  بح�سب  وعاداتهم  النا�ص  عرف  باختالف  يختلف  وهذا  والنظام،  الأمن  وحفظ 
والأمكنة، واختالف البيئات والأمم))5(.

4- حدوث معطيات جديدة تقت�سي تغري احلكم الذي بني على معطيات قدمية.

ومن اأمثلة ذلك اختالف الفقهاء يف اأق�سى مدة احلمل �سنتان اأو ثالث اأو اأربع اأو خم�ص 
اأو �ست.

وقال ابن حزم: اإن اأق�سى مدة احلمل ت�سعة اأ�سهر)0)(.

وقد اأثبت الطب يف الع�سر احلا�سر اإن اأ�سح الأقوال ما ذهب اإليه ابن حزم، لأن اجلنني ل 
ميكن اأن يزيد مكثه يف رحم اأمه اأكرث من �سهر زيادة على الت�سعة اأ�سهر)1)(.

اأما اأقوال الفقهاء الآخرين فهي مل ت�ستند اإىل اأدلة قوية واإمنا اإىل وقائع زعمت فيها بع�ص 
الن�ساء اأن حملها ا�ستمر املدة التي راآها، وهذه الوقائع اإن �سحت فهي من قبيل احلمل الكاذب الذي 

ت�سعر به املراأة وتت�سور وجوده، وهو مل يوجد اإل بعد ت�سعة اأ�سهر اأو اأكرث.

5- حدوث �سرورات وحاجات عامة تقت�سيها احلياة املعا�سرة مما ي�ستدعي تغري بع�ص 
الأحكام القدمية، ومن ذلك ما اأفتى به املتاأخرون من فقهاء احلنفية بجواز اأخذ الأجرة على 

الآذان والإمامة واخلطابة وتعليم القراآن)2)(.

تغيري  ينكر  )ل   )3(( املادة  يف  القاعدة  هذه  على  العدلية  الأحكام  جملة  ن�ست  وقد 
الأحكام بتغري الأزمان(.  وهي من القواعد الهامة العظيمة التي بني اأهميتها كثري من العلماء 

كابن القيم والقرايف وال�ساطبي)3)(.

الزرقا م�سطفى، املدخل الفقهي العامل جـ2 �ص)2).  -5(
عبد الكرمي زيدان، الوجيز يف �سرح القواعد الفقهية يف ال�سريعة الإ�سالمية، �ص 401.  �سبري القواعد الكلية وال�سوابط   

الفقهية يف ال�سريعة الإ�سالمية �ص2)3 
القا�سي البغدادي، عبد الوهاب املعونة: جـ2 �ص)2)، ال�سربيني مغني املحتاج: 3 �ص))4، البهوتي ك�ساف القناع جـ4 �ص   -(0

1)3 ابن حزم املحلي: ج10ـ �ص132 
الروؤية الإ�سالمية لبع�ص املمار�سات الطبية ال�سادرة عن املنظمة الإ�سالمية للعلوم الطبية، �ص)5).  -(1

�سبري.  القواعد الكلية وال�سوابط الفقهية يف ال�سريعة الإ�سالمية. �ص5)2.   -(2
علي حيدر درر احلكام �سرح جملة الأحكام جـ1 �ص )4.  -(3

    ابن القيم، اإعالم املوقعني جـ3 �ص3، القرايف، الأحكام يف متييز الفتاوي عن الأحكام �ص111.
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وهذا من خ�سائ�ص ال�سريعة الإ�سالمية البارزة فاإن اأحكامها جتمع بني الثبات واملرونة 
والتغيري، وهو من روائع الإعجاز يف هذا الدين، فقد ا�ستمل على اأحكام ثابتة ل جمال فيها 
للتغيري مهما تغريت الظروف والأحوال، واأحكام قابلة للتغري والتطور حتقيقا ملبداأ املرونة يف 
ال�سريعة الإ�سالمية، واإعمال لعقول علماء الأمة لتتالءم مع تغري الأعراف وامل�سالح والوفاء 

بحاجات النا�ص، لت�سبح ال�سريعة �ساحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان.

فاأحكام ال�سريعة لي�ست جميعها ثابتة حتى ت�ساب احلياة باجلمود ولي�ست كل اأحكامها 
مرنة، فت�ساب احلياة بالنحالل بل هي م�ساغه يف توازن حمكم ودقيق، فجانب منها ثابت 

وجانب اآخر قابل للتطور والتغري حتى ل يقع النا�ص يف حرج و�سيق.

ويف هذا يقول ابن القيم الإحكام نوعان:

نوع ل يتغري عن حالة واحدة هو عليها، ل بح�سب الأزمنة ول الأمكنة. ول اجتهاد الأئمة 
كوجوب الواجبات وحترمي املحرمات واحلدود املقررة بال�سرع على اجلرائم ونحو ذلك، فهذا 

ل يتطرق اإليه تغيري ول اجتهاد يخالف ما و�سع عليه.

كمقادير  وماآل  ومكانا  زمانا  له  امل�سلحة  اقت�ساء  بح�سب  يتغري  ما  الثاين:  والنوع 
التعزيرات واأجنا�سها و�سفاتها، فاإن ال�سرع ينوع فيها بح�سب امل�سلحة)4)(.

فالأحكام الثابتة التي ل تتغري، ول يجوز الجتهاد فيها هي: الأحكام املعلومة من الدين 
بال�سرورة، اأو التي ثبتت بن�سو�ص قطعية الثبوت وقطعية الدللة من الكتاب وال�سنة، مثل، 

الأركان العملية اخلم�سة: ال�سهادتان، وال�سلوات اخلم�ص، والزكاة، وال�سيام، واحلج.

واملحرمات اليقينية: من الزنى وال�سرقة والقذف و�سرب اخلمر وال�سحر والغ�سب،وقتل 
وحرمة  الكفارات،  اخلنزير،  وحلم  امليتة  واأكل  الن�سيئة  وربا  والق�سا�ص،  واحلدود  النف�ص، 
املحارم من الن�ساء واملرياث ووجوب الرتا�سي يف العقود، و�سمان ال�سرر الذي يلحقه الإن�سان 

بغريه، ومنع الف�ساد والأذى واإ�ساعة ال�سوء واملنكر.

ومثل اأمهات الف�سائل من ال�سدق والأمانة والعفة والوفاء بالعهد وغري ذلك من مكارم 
الأخالق.

ابن القيم، اأبو عبداهلل حممد بن اأبي بكر، اإغاثة اللهفان من م�سايد ال�سيطان. جـ1 �ص251.   -(4
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فهذه الأمور ثابتة ول تزول ول تتغري جاءت بها الن�سو�ص القطعية من الكتاب وال�سنة 
واجتمعت عليها الأمة ول يحق لأي جممع اأو موؤمتر اأو رئي�ص دولة اأن يلغي اأو يعطل �سيئا منها، 
عليها  و�سعت  اأبدية(  )كلية  ال�ساطبي  عنها  قال  والتي  وقواعده  واأ�س�سه  الدين  كليات  لأنها 
الدنيا، وبها قامت م�ساحلها يف اخللق ح�سب ما بني ذلك ال�ستقراء، وعلى وفاق ذلك جاءت 

ال�سريعة الإ�سالمية فذلك احلكم الكلي باق اإىل اأن يرث اهلل الأر�ص ومن عليها.

وهذه الثوابت جت�سد وحدة الأمة الفكرية وال�سلوكية، والتي تعترب لها مبثابة الروا�سي 
لالأر�ص متنعها اأن حتيد اأو ت�سطرب.

وبالثبات ي�ستقر الت�سريع وتبادل الثقة، وتبنى املعامالت والعالقات على دعائم مكينة 
واأ�س�ص را�سخة ل تع�سف بها الأهواء والتغريات ال�سيا�سية والجتماعية التي حتدث.

ويف مقابل هذه الأحكام الثابتة التي اأنزلها اهلل تعاىل هناك اأمور قابلة بطبيعتها للتغري، 
لتتاح  اجلوانب  وا�سعة  عامة  ومبادئ  اأحكامًا  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  لها  اهلل  انزل  ولذلك 
الفر�سة لأهل العلم والجتهاد ممن توافرت فيه الأهلية لذلك، مراعني ظروف تغري الزمان 
واملكان، ولكن هذه املرونة حمكومة ب�سوابط دقيقة حتى ل يوؤدي التطور اإىل الت�سويه واخلروج 

على اأحكام  اهلل التي حتتاج اإليها الب�سرية.

والفقه الإ�سالمي على اختالف مذاهبه وان كان ثابتا على الأ�سول والكليات، فاإنه مرن 
والراأي مبا  لالجتهاد  الن�سو�ص ق�سدًا  تركتها  التي  واجلزئيات  الفروع  ومتغري يف  ومتطور 
يحقق امل�سلحة العامة، ويراعى املقا�سد ال�سرعية رحمة بالأمة، وتو�سعة عليها، فاملجال فيها 
رحب ومرن تتحرك فيه ب�سهولة وي�سر عن طريق القيا�ص ب�سروطه وقيوده، وامل�سلحة املر�سلة 
الن�سو�ص  يف  دخولها  مع  باإلغائها  اأو  باعتبارها  ال�سارع  من  خا�ص  ن�ص  فيها  يرد  مل  التي 
ل�ستنباط  الأ�سولية  الكتب  ذكرتها  التي  الأخرى  وامل�سادر  والعرف،  وال�ستح�سان  العامة، 

الأحكام ال�سرعية فيما ل ن�ص فيه)5)(.

وكذلك الأمور التي وردت فيها ن�سو�ص حمتلمة جعلها ال�سرع تت�سع لتعدد الأفهام وكرثة 
لل�سواب،  والأقرب  الأرجح  الراأي  واأخذ  والرتجيح  املوازنة  اأراد  ملن  ف�سحة  الآراء، ويف هذا 

والأوىل بتحقيق مقا�سد ال�سريعة، وم�سلحة املجتمع.

ال�ساطبني املوافقات جـ4 �ص208، ابن جنيم الأ�سباه والنظائر �ص 101 ، الفقه الإ�سالمي بني الأ�سالة والتجديد للباحث    -(5
�ص 103 وما بعدها.
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وفقهاء امل�سلمني على اختالف ع�سورهم مع وجوب تغري الفتوى بتغري الأزمنة والأمكنة 
الأحكام  عملها  جمال  واإمنا  مطلقا،  لي�ص  القاعدة  هذه  عمل  ولكن  والأعراف،  والأحوال 
الجتهادية امل�ستندة اإىل القيا�ص، اأو مقت�سى امل�سلحة املتفقة مع مقا�سد ال�سريعة اأو العرف 

والعادة، اأو ال�سرورات واحلاجات كما ذكرنا فيما تقدم.

واأ�سفر  العدل  اإمارات  وجدت  اأو  امل�سلحة  ذلك )حيثما وجدت  مقررًا  القيم  ابن  قال 
واختالفها  الفتوى  تغري  املوقعني يف ف�سل  اأعالم  كتاب  وجاء يف  �سرع اهلل()))(.   ثم  وجهه 
بح�سب تغري الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، ما يقرر كون ال�سريعة مبنية على 
م�سالح العباد فقال: هذا ف�سل عظيم النفع جدُا ، وقع ب�سبب اجلهل به غلط عظيم على 
ال�سريعة اأوجب من احلرج وامل�سقة وتكليف ما ل �سبيل اإليه ما يعلم اأن ال�سريعة التي هي يف 
اأعلى رتب امل�سالح ل تاأتي به، فاإن ال�سريعة مبناها واأ�سا�سها على احلكم وم�سالح العباد يف 
املعا�ص واملعاد وهي عدل كلها، ورحمة كلها، وم�سالح كلها ، وحكمة كلها، فكل م�ساألة خرجت 
من العدل اإىل اجلور، وعن الرحمة اإىل �سدها، وعن امل�سلحة اإىل املف�سدة، وعن احلكمة اإىل 

العبث فلي�ست من ال�سريعة واإن اأدخلت فيها بالتاأويل)))(.

وقال ابن ر�سد: اإن هلل اأحكامًا مل تكن اأ�سبابها موجودة يف ال�سدر الأول، فاإذا وجدت 
اأ�سبابها .. ترتبت عليها اأحكامها.

وقال ابن عابدين : )اإن كثريا من الأحكام تختلف باختالف الزمان لتغيري عرف اأهله 
حلدوث �سرورة اأو لف�ساد اأهل الزمان()8)(.

وقال اأي�سا: والتحقيق اأن املفتى يف الوقائع ل بد له من �سرب اجتهاد ومعرفته باأحوال 
الزمنية  والو�سائل  بالأو�ساع  وثيقة  �سلة  ذات  الجتهادية  الأحكام  من  كثريا  لأن  النا�ص، 
وبالأخالق العامة، فكم من حكم كان تدبريًا ناجحا عن بيئة يف زمن معني فاأ�سبح بعد فرتة 
والأخالق  الأو�ساع  بتغري  عك�سه،  اإىل  يف�سي  اأ�سبح  اأو  منه،  املق�سود  يحقق  ل  الزمن  من 
من  كثري  يف  الفقهية  املذاهب  خمتلف  من  املتاأخرون  الفقهاء  اأفتى  هذا  وعن  والو�سائل، 

امل�سائل، بعك�ص ما اأفتى به اأئمة مذاهبهم وفقهاوؤها ال�سابقون.

ابن القيم، الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية، حتقيق حممد حامد فقي. �ص14.  -((
ابن القيم، اإعالم املوقعني. جـ3، �ص3.  -((

ابن عابدين، ر�سائل ابن عابدين. جـ1 �ص 44.  -(8
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فقهاء  من  �سبقهم  عمن  الفتوى  يف  اختالفهم  �سبب  باأن  املتاأخرون  هوؤلء  بني  وقد 
مذاهبهم هو )اختالف الزمان وف�ساد الأخالق( فلي�سوا يف احلقيقة خمالفني لل�سابقني من 
الزمان  اختالف  و�ساهدوا  املتاأخرين  ع�سر  يف  الأولون  الأئمة  كان  لو  بل  مذاهبهم،  فقهاء 

والأخالق لعدلوا اإىل ما قاله املتاأخرون)))(.

والغاية من تغري الفتوى هي العمل على اإبقاء الأمور حتت حكم ال�سريعة، تاأكيدًا وتطبيقا 
املفتي  وعلى  ومكان  زمان  لكل  و�سالحيتها  مرونتها  وهي  من خ�سائ�سها،  خ�س�سية  لأهم 
املجالت  يف  العامل  ي�سهدها  التي  ال�سريعة  املعلومات  تطورات  ومواكبة  اجتهاداته  مراجعة 

ال�سرعية اأو احلياتية ليحقق املقا�سد ال�سريعة وامل�سالح الفرعية.

والدين الإ�سالمي قائم على الي�سر والرحمة، والتخفيف يف الأحكام عند وجود احلرج 
وعموم البلوى وال�سروريات واحلاجيات، ومن مظاهر ذلك تغري الفتوى بتغري الأزمان وعندما 
يعي�سونها  وم�ساكل  يواجهونها،  خا�سة  ق�سايا  لهم  تكون  الإ�سالم  ديار  خارج  امل�سلم  يعي�ص 
من  يالئمها  الذي  الفقهي  الراأي  واختيار  فيها،  الجتهاد  تقت�سي  اأحيانا،  تخ�سهم  ونوازل 
الآراء الفقهية الواردة فيها، مل�سلحة تقت�سي هذا الختيار، اأو اأحداث فتوى باجتهاد جديد 
للنوازل امل�ستجدة وقيا�سا على املن�سو�ص عليه، وتغري يف الفتوى تبعا لتغري الأحوال والأزمان 
باأنكحتهم  تتعلق  واقعهم  يعي�سونها يف  ق�سايا  فلهم  الأحكام،  من  الثوابت  والأماكن يف غري 
ومعامالتهم وعوائدهم يف الأكل واللبا�ص والتعامل مع الآخر يف الأفراح والأحزان، ودخول 
اأحوال  من  وواقعهم  حياتهم  يف  يوجهونه  مما  ذلك  وغري  والنتخابات  والرت�سيح  الأحزاب 

جتعل تطبيق بع�ص الأحكام وامل�سي يف مقت�ساها متعذر املنال يف بع�ص الأحيان.

اأمثلة مل�صائل معا�صرة من تغري الفتوى

رابطة  يف  الإ�سالمي  الفقهي  املجمع  من  ال�سادر  اخلام�ص  القرار  ذلك  من  اأوًل: 
العامل الإ�سالمي مبكة املكرمة يف دورته التا�سعة ع�سرة املنعقدة يف 1428/10/22هـ املوافق 

11/3/)200م ون�سه:

من  الإ�سالمية  غري  البالد  يف  امل�سلمني  غري  مع  النتخابات  يف  امل�سلم  م�ساركة   -1
واملفا�سد،  امل�سالح  بني  املوازنة  �سوء  يف  فيها  احلكم  تقرر  التي  ال�سرعية  ال�سيا�سة  م�سائل 

الرزقا م�سطفى، املدخل الفقهي العام جـ2 �ص23).  �سبري، القواعد الكلية وال�سوابط الفقهية يف ال�سريعة الإ�سالمية،   -((
�ص 2)2.
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والفتوى فيها تختلف باختالف الأزمنة والأمكنة والأحوال.

يجوز للم�سلم الذي يتمتع بحقوق املواطنة يف بلد غري م�سلم امل�ساركة يف النتخابات   -2
ال�سورة  تقدمي  مثل  الراجحة  امل�سالح  من  م�ساركته  به  تعود  ما  لغلبة  ونحوها  النيابية 
ال�سحيحة عن الإ�سالم، والدفاع عن ق�سايا امل�سلمني يف بلده، وحت�سيل مكت�سبات الأقليات 
والإن�ساف  اأهل العتدال  والتعاون مع  التاأثري  وتعزيز دورهم يف مواقع  والدنيوية،   الدينية 

لتحقيق التعاون القائم على احلق والعدل، وذلك وفق ال�سوابط الآتية:

اأوًل: اأن يق�سد امل�سارك من امل�سلمني مب�ساركته الإ�سهام يف حت�سيل م�سالح امل�سلمني، 
ودرء املفا�سد والأ�سرار عنهم.

ثانيًا: اأن يغلب على ظن امل�سارك من امل�سلمني اأن م�ساركته تف�سي اإىل اآثار ايجابية، تعود 
بالفائدة على امل�سلمني يف هذه البالد من تعزيز مركزهم، واإي�سال مطالبهم اإىل اأ�سحاب 

القرار، ومديري دفة احلكم واحلفاظ على م�ساحلهم الدينية والدنيوية.

ثالثًا: األ يرتتب على م�ساركة امل�سلم يف النتخابات ما يوؤدي اإىل تفريطه يف دينه واهلل 
ويل التوفيق.

ثانيًا: مرياث امل�صلم من غري امل�صلم.
اتفق العلماء على اأن الكافر ل يرث امل�سلم، لقوله  Ì: »ل يرث امل�سلم الكافر ول الكافر 

امل�سلم« متفق عليه.

واختلفوا يف اإرث امل�سلم من الكافر على قولني:

القول الأول:
وهو اأن امل�سلم ل يرث الكافر، واإليه ذهب عامة الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة،  قال ابن 

قدامة: وعليه العمل للحديث املذكور.

القول الثاين:
ابن عبدالرب عدم  الكافر، روي ذلك عن عمر ومعاذ ومعاوية، ورجح  امل�سلم يرث  اإن 
�سحة هذه الرواية عن عمر وحكي ذلك عن حممد بن احلنفية وعلي بن احل�سني، و�سعيد 
ابن امل�سيب، وم�سروق وعبيداهلل بن معِقل، وال�سعبي والنخعي ويحيى بن يعمر واإ�سحاق ابن 
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راهوية، فقد روى اأن يحيى بن يعمر اخت�سم اإليه اأخوان: يهودي وم�سلم يف مرياث اأخ لهما 
كافر فورث امل�سلم، وا�ستدل لذلك:

فقال:  حدثني اأبو الأ�سود اأن رجاًل حدثه، اأن معاذا حدثه اأن ر�سول اهلل  Ì، قال:   -1
يكون  ول  ملعتنقه،  لزيادة اخلري  �سببا  يكون  الإ�سالم  اأن  ومعناه  ينق�ص”  ول  يزيد  الإ�سالم 

�سبب حرمان ونق�ص له.

فريثهم  ن�ساءنا  ينكحون  ل  وهم  الكتاب،  اأهل  ن�ساء  نكاح  لهم  امل�سلمني  ولأن   -2
امل�سلمون، ول يرثون امل�سلمني.  

الع�سر احلا�سر وان كان خالف راأي اجلمهور لأن  للعمل يف  الراجح  الراأي هو  وهذا 
الإ�سالم ل يكون عقبة اأمام خري اأو نفع ياأتي للم�سلم ي�ستعني به على طاعة اهلل ون�سرة دينه، 
فاإذا �سمحت الأنظمة الو�سعية لهم مبال اأو تركة، فال ينبغي اأن نحرمهم منها، ونرتكها لغري 

امل�سلمني ي�ستخدمونها باأوجه قد تكون حمرمة، اأو فيها �سرر للم�سلمني.

قال  كما  احلربي  الكافر  على  فيحمل  الكافر«  امل�سلم  يرث  ل   « احلديث  يف  ورد  وما 
احلنفية، لنقطاع ال�سلة بينهما ب�سبب حماربته الفعلية للم�سلمني.

ولأن يف توريث امل�سلمني منهم ترغيب يف الإ�سالم ملن اأراد الدخول فيه، فاإن كثريًا منهم 
مينعهم من الدخول يف الإ�سالم خوف اأن ميوت اأقاربهم ولهم اأموال ل يرثون منهم �سيئا، فاإن 
علم اأن اإ�سالمه ل يوؤثر على مرياثه، �سعف املانع من الإ�سالم وقويت رغبته يف الدخول فيه، 
وهذا وحده كاف يف التخ�سي�ص للعموم، ويف هذا م�سلحة ظاهرة ي�سهد لها ال�سرع بالعتبار 

يف كثري من ت�سرفاته)0)(.

القاعدة الثالثة:  امل�صقة جتلب التي�صري.
املراد من هذه القاعدة: اأن ال�سعوبة تكون �سببا للت�سهيل، ويلزم التو�سع وقت ال�سيق، 
لأن ال�سارع مل يق�سد اإىل التكليف بال�ساق والإعنات فيه كما يقول ال�ساطبي)1)(: فاملكلف اإذا 
اإذا قام مبا كلف به، فاإن تلك  وجد نف�سه يف حالة يتحمل فيها �سعوبة وعناًء غري معتادة، 

احلالة تكون �سببا �سرعيا لت�سهيل التكليف عليه.

ابن عبد الرب، ال�ستذكار: جـ5 �ص32).  ابن قدامة جـ) �ص154، القر�ساوي يو�سف فتاوى معا�سرة، جـ3 �ص4.3))  -(0
ال�ساطبي املوافقات: جـ2 �ص121.  -(1

ب�سري، القواعد الكلية وال�سوابط الفقهية يف ال�سريعة الإ�سالمية، �ص 2)2.  
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وامل�سقة اجلالبة للتي�سري: هي امل�سقة التي تنفك عنها التكليفات ال�سرعية، اأما امل�سقة 
اأثر لها يف  التي ل تنفك عنها التكليفات ال�سريعة كم�سقة احلج واجلهاد واأمل احلدود، فال 

التخفيف والتي�سري.

الرد:

لهذه القاعدة اأدلة كثرية فجميع ن�سو�ص القراآن وال�سنة التي ت�سرح برفع احلرج عن 
النا�ص، واإرادة التي�سري بهم، وما جاءت به ال�سريعة من الرخ�ص، كلها تدل على م�سروعية 
هذه القاعة واأ�سالتها، وتثبت اأن لي�ص من مناهج ال�سريعة الإ�سالمية اإرهاق النا�ص واعناتهم 

وحتميلهم ما ل يطيقون)2)(.

اأوًل: من الن�سو�ص الدالة على هذه القاعدة ما يلي:

قال اهلل تعاىل: نب  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ مب  البقرة: 185.  -1

2- وقال تعاىل:نب  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  مب احلج: 8) .

3-وقال تعاىل:نب ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  مبالبقرة: )28.

4-وجاء يف احلديث قوله �سلى اهلل عليه و�سلم بعثت باحلنيفية ال�سمحة”)3)( 

5-وروي عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه عن النبي  Ì  قال: »اإن الدين ي�سر ولن ي�ساد 
الدين اأحد اإل غلبه....«)4)( 

وتخفيفاته،  كال�سفر  بال�سرورة،  الدين  من  علم  مما  وهي  الرخ�ص  ثانيًا:م�سروعية 
ولكل  البلدي  وعموم  والع�سر  والنق�ص،  واجلهل،  والن�سيان،   ، والإكراه  وتي�سرياته،  واملر�ص 
�سبب من اأ�سباب الرتخي�ص تطبيقات متعددة، ل يت�سع املقام لعر�سها و�سنقت�سر على تناول 
بع�ص ما يندرج يف قاعدة التي�سري، وهو العذر باختالف العلماء يف عدم الإنكار يف م�سائل 

الختالف وم�سائل الجتهاد، والع�سر وعموم البلوى)5)(.

ابن جنيم، الأ�سباه والنظائر: �ص84 ، عبد الكرمي زيدان. الوجي. يف �سرح القواعد الفقهية يف ال�سريعة الإ�سالمية �ص53.   -(2
رواه اأحمد يف م�سند الأن�سار رقم )0)212(.  -(3

البخاري حممد بن اإ�سماعيل �سحيح البخاري. كتاب الإميان باب الدين ي�سر. رقم احلديث  ))3(.  -(4
ابن جنيم: الأ�سباه والنظائر �ص84  -(5
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1- عدم الإنكار يف م�صائل الختالف والجتهاد.

وروت اأقوال عن العلماء يف ذلك.

قال: العز بن عبد ال�سالم:  )من اأتى �سيئا خمتلفًا يف حترميه: اإن اعتقد حتليله مل يجز 
الإنكار عليه، اإل اأن يكون ماآخذ املحلل �سعيفًا()))(.

ويقول ابن القيم: اإذا مل يكن يف امل�ساألة �سنة ول اإجماع، ولالجتهاد فيها م�ساغ مل تنكر 
على من عمل فيها جمتهدًا اأو مقلدًا)))(.

وقال اإمام احلرمني:  )ثم لي�ص للمجتهد اأن يعرت�ص بالردع والزجر على جمتهد اآخر 
يف موقع اخلالف، اإذ كل جمتهد يف الفروع م�سيب عندنا، ومن قال اأن امل�سيب واحد... فهو 

غري متعني عنده فيمتنع زجر اأحد املجتهدين الآخر على املذهبني()8)(.

وذهب املالكية اإىل عدم جواز التعر�ص للزوجني يف الق�سايا املختلف فيها من نكاح اأو 
طالق، وكذلك املتعاقدان يف العقود املختلف فيها بناًء على اأ�سلهم يف مراعاة اخلالف)))(.

وقال ال�ساطبي: فالنكاح املختلف فيه قد يراعى فيه اخلالف فال تقع الفرقة اإذا عرث 
عليه بعد الدخول مراعاة ملا يرتتب بالدخول من الأمور التي ترجح جانب امل�سلحة)80(.

فمن امل�سائل املختلف فيها بني الفقهاء زواج املراأة البالغة العاقلة من غري ويل فاجلمهور 
يرون بطالن هذا الزواج، واحلنفية يرون جواز اأن تزوج املراأة البالغة نف�سها من غري اإذن 
وليها، فاإذا زوجت نف�سها من غري اإذن وليها فرياعى اخلالف يف ذلك، فينظر اإىل ما يرتتب 
على هذا الزواج بعد الوقوع، فريى اأن املكلف واقع دليال على اجلملة واأن كان مرجوحا اإل 
اأن التفريع على البطالن الراجح يف نظره يوؤدي اإىل �سرر ومف�سدة اأقوى من مقت�سى النهي، 

على ذلك القول.

وهذا منه مبني على مراعاة املاآل يف نظر ال�سارع ومراعاة اخلالف الواقع بني املجتهدين 

ابن عبد ال�سالم: قواعد الأحكام: جـ1 �ص)10  -((
ابن القيم اإعالم املوقعني جـ3 �ص221  -((

اأمام احلرمني عبد امللك بن يو�سف اجلويني: الإر�ساد: �ص 312 نقاًل عن �سناعة الفتوى وفقه الأقليات. �ص5)1.  -(8
ال�ساطبي: املوفقات جـ4 �ص202.  -((
ال�ساطبي: املوفقات جـ4 �ص204.  -80
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ليقر فعاًل ح�سل منهيا عنه على القول الراجح عنده، وانه لو فرع على القول الراجح بعد 
الوقوع لكان فيه مف�سدة ت�ساوي اأو تزيد على مف�سدة النهي، فنظر اإىل هذا املاآل، وفرع على 
القول الآخر املرجوح باجتهاد جديد بعد الوقوع بالفعل ، ما كان له اأن يفرع عليه وهو يعتقد 

�سعفه)81(.

فهذه الآراء يف م�سائل الختالف فيها تو�سعة، وينبغي التاأين يف احلكم يف التفريق بني 
الزوجني العاميني يف حال �سدور  هذه الألفاظ اأو ما يف معناها، وبخا�سة يف ديار الأقليات 

التي ينبغي للمفتي فيها اأن يحقق املناط يف الأ�سخا�ص والأحوال.

ومعرفة الختالف �سرورية للفقيه، حتى يت�سع �سدره، وينفتح اأفقه.

قال قتادة: من مل يعرف الختالف مل ي�سم اأنفه رائحة الفقه.

وقال عطاء: ل ينبغي لأحد اأن يفتي النا�ص حتى يكون عاملا باختالف النا�ص.

وهذا الختالف قد يكون �سببا للتي�سري والت�سهيل، والتي�سري من مقا�سد ال�سريعة كما 
دلت على ذلك الن�سو�ص من الكتاب وال�سنة.

وعلى هذا النحو اختلفوا يف الأخذ بالأخف ، اأو الأ�سد من الأقوال، واإذا كان بع�ص الفقهاء 
ذهب اإىل الأخذ بالأ�سد، فاإن اآخرين ذهبوا اإىل الأخذ بالأخف من القولني اأو الأقوال.

اأحد الأمرين  اأن ي�ستدل بخفة  ال�سريعة  ال�سافعي: من قواعد  اأ�سحاب  قال املزين من 
املتعار�سني على اأن ال�سواب فيه.

التخفيف من مقا�سد  الأ�سد مبتعني، بل مالحظة  اإىل  ولي�ص امل�سري  ال�سوكاين:  وقال 
ال�سريعة)82(.

2- الع�صر وعموم البلوى:

امل�سقة، وهو مظهر من  اأ�سباب  لأنه من  والتخفيف،  التي�سر  ال�سبب من موجبات  هذا 
مظاهر الت�سامح والي�سر يف ال�سريعة الإ�سالمية.

الهروي: فتح باب العناية. 2�ص30. ابن عبد الرب: جـ2 �ص385.  ال�سربيني مغني املحتاج: 3 �ص 0)1.  ابن قدامة: املغني   -81
جـ) �ص 345.  ال�ساطبي: املوافقات، جـ4 �ص202.

ال�سوكاين، نيل الأوطار: جـ1 �ص3).  -82
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واملراد بالع�سر: �سعوبة جتنب ال�سيء.

الحرتاز  ويتعذر  النا�ص،  من  كثريًا  ت�سمل  التي  احلادثة  اأو  احلالة  هو  البلوى:  وعموم 
منها كما يقول ابن عابدين، وهو يف العبادات وغريها، كال�سالة مع بقاء اأثر جنا�سة ع�سر 
زوالها، وطني ال�سارع الذي اختلط بالنجا�سة وبقاء املاء على طهارته، ول ي�سره التغري باملكث 
والطني، وكل ما يع�سر �سونه عنه وجنا�سة النعل واخلف تطهر بالدلك، وان كان رطبا على 
والت�سرفات  العقود  اأو ممار�سة بع�ص  البلوى،  لعموم  به  املفتي  الأ�سح  يو�سف وهو  اأبي  قول 
كعقود الإقالة واحلوالة والوكالة والإجارة والرهن ونحوها من العقود امل�سروعة واخليارات 
درءًا للم�سقة واأخذًا مببداأ الي�سر والت�سامح، ول ي�سح �سرعًا اإدعاء عموم البلوى يف اجللو�ص 
على موائد امل�سروبات الكحولية للمجاملة، وحفالت الأعرا�ص املختلطة يف اأي بلد من البلدان، 
لأن ذلك ل ي�سق الحرتاز عنه مطلقًا.  كما ل ي�سح ادعاء عموم البلوى يف البالد التي ي�سيع 
فيها التعامل بالربا، ملخالفته الن�ص، وم�سروعية خيار ال�سرط يف البيع ونحوه للرتوي ودفعا 
للندم، واإ�سقاط الإثم عن املجتهدين يف اخلطاأ والتي�سري عليهم بالكتفاء بالظن، ولو كلفوا 

الأخذ باليقني ل�سق عليهم وع�سر الو�سول اإليه)83(.

ويتحقق عموم البلوى الذي يكون �سببا من اأ�سباب التخفيف باأمور عدة وهي:

1- �سيوع وقوع املحظور يف عموم الأحوال اأو تكرره بحيث يرتتب على ذلك ع�سر الحرتاز 
عن املحظور.

اإمكان ال�ستغناء عنه اإل مب�سقة  2- م�سي�ص احلاجة لإ�سابته يف عموم الأحوال وعدم 
زائدة.

3- �سعوبة التخل�ص من املحظور يف جميع الأحوال)84(.

والدليل على اأن عموم البلوى يعد �سببا للتخفيف والتي�سري وحتليل احلرام.

ما روي عن اأبي هريرة قال: اإذا وطئ اأحدكم بنعله الأذى )النجا�سة( فاإن الرتاب له 
طهور)85(.

ابن جنيم: الأ�سباه والنظائر �ص85. الزحيلي وهبه:  نظرية ال�سرورة ال�سرعية، 115.  -83
ابن جنيم: الأ�سباه والنظائر �ص85. عبد الكرمي زيدان: الوجيز يف �سرح القواعد الفقهية �ص1).  -84

اأبو داود: �سنن اأبو داود كتاب الطهارة، باب يف الأذى ي�سيب النعل، رقم احلديث )328(.  -85
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ولعتبار عموم البلوى من اأ�صباب التي�صري والتخفيف عدة �صروط وهي:

اأن يكون عموم البلوى غري معار�ص لن�ص �سرعي.  -1

الحرتاز  ميكن  ول  الأحوال  جميع  يف  متوهم  غري  متحققا  البلوى  عموم  يكون  اأن   -2
وال�ستغناء عنه.

اأن يبقى عموم البلوى مقيدًا بامل�سقة، فاإذا زالت تلك امل�سقة زال التخفيف، عماًل   -3
بالقاعدة الفقهية )ما جاز لعذر بطل بزواله(.

اأن يكون املت�سامح به يف عموم البلوى ي�سريًا، فاإن كان املحظور كثريًا فال يت�سامح   -4
به.

اأن يكون عموم البلوى غري معار�ص لن�ص �سرعي، اإذا اعتربنا عموم البلوى من قبيل   -5
العرف الذي ينت�سر يف املجتمع في�سرتط لعتباره عدم خمالفته لن�ص قطعي))8(.

الن�ص  مع  واإما  فيه  ن�ص  ل  مو�سع  يف  يعتربان  اإمنا  واحلرج،  امل�سقة  جنيم،  ابن  قال 
بخالفه فال))8(.

اأمثلة معا�صرة على قاعة امل�صقة جتلب التي�صري.

تهنئة غري امل�صلمني باأعيادهم و�صهودها وم�صاركتهم فيها 

تعي�ص الأقليات امل�سلمة يف ديار غري امل�سلمني فيعاي�سون اأهلها من غري امل�سلمني امل�ساملني 
والرفقة يف  املنزل،  تفر�سها احلياة، مثل اجلوار يف  روابط  وبني كثري منهم  بينهم  وتنعقد 
العمل، والزمالة يف الدرا�سة اأو �سلة قرابة، اأو غريها تقت�سي تهنئتهم، و�سهود اأعيادهم، فما 
حكم ذلك يف ال�سريعة الإ�سالمية علما باأنهم غالبا ما يبادرون امل�سلمني بالتهنئة باأعيادهم؟

اأو  الطفولة  عيد  اأو  الوحدة  اأو  ال�ستقالل  كعيد  واجتماعية  وطنية  الأعياد  كانت  اإذا 
تهنئتهم  للم�سلم  فيجوز  بالوفاة  والتعزية  بالزواج  كالتهنئة  املنا�سبات  من  ذلك  ونحو  الأم 
ويبتعد عن  يتجنب  اأن  على  الديار،  مقيمًا يف هذه  اأو  مواطنًا  باعتباره  فيها،  وامل�ساركة  بها 

املحرمات التي تقع يف مثل هذه املنا�سبات.

ابن جنيم: الأ�سباه والنظائر، �ص84 وما بعدها، ال�سيوطي، الأ�سباه والنظائر �ص2).  -8(
ابن جنيم:  الأ�سباه والنظائر، �ص2).  -8(
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اأما التهنئة باأعيادهم الدينية وامل�ساركة فيها فقد ذهب جمهور الفقهاء على عدم جواز 
ذلك وهو مع�سية لورود النهي عن ذلك من بع�ص ال�سحابة كعمر وعبداهلل بن عمر وغريهما، 
ولأن ما يفعلونه يف اأعيادهم مع�سية هلل، وم�ساركتهم يف اأعيادهم تدخل ال�سرور على قلوبهم 
مبا هم عليه من الباطل، ولأن يف ذلك اكت�سابًا لأخالقهم، ونوع مودة لهم فحرم ذلك �سدًا 

لذريعة ال�سرك ومنعا للت�سبه بالكفار.

وقال اآخرون بجواز ذلك لقوله تعاىل: نب ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     مب املمتحنة: 8، ولأن �سلة غري امل�سلم وبره 
وللمراكز  امل�سلم  للفرد  فيجوز  م�ساملا غري حمارب.   يكون  اأن  �سرط  اإليه جائزة  والإح�سان 
الإ�سالمية التهنئة بهذه املنا�سبة، م�سافهة اأو بالبطاقات التي لي�ص فيها �سعار اأو عبارات دينية 
تتعار�ص مع مبادئ الإ�سالم، فعلى امل�سلم اأن يحذر من الألفاظ التي تدل على ر�ساه بدينه 
مثل )اأعزك اهلل( ونحوها، وكذلك تهنئتهم ب�سعائر الكفر املخت�سة به يف اأعيادهم الدينية 
فحرام باتفاق العلماء، وما ي�ستعمل من كلمات للتهنئة ل تت�سمن اأي اإقرار لهم على دينهم اأو 
ر�سا بذلك، واإمنا هي كلمات جماملة تعارفها النا�ص، وملا كانوا هم يف الغالب يبادرون بتهنئة 
امل�سلمني يف اأعيادهم الإ�سالمية، فقد اأمرنا اأن نرد احل�سنة باحل�سنة ول يح�سن بامل�سلم اأن 
يكون اأقل كرما، واأدنى حظا يف ح�سن اخللق، فقد بعث حممد �سلى اهلل عليه و�سلم لإمتام 

مكارم الأخالق.

اأن ندعوهم لالإ�سالم ونقربهم  به لأن من واجبنا  والعمل  اإىل ترجيحه  وهذا ما منيل 
اإليه، ونحبب امل�سلمني اإليهم، وهذا ل يتاأتى بالتجايف بيننا وبينهم بل بح�سن التوا�سل، ويف 

هذا الرتجيح رفع للحرج ودفع للم�سقة عن امل�سلمني املقيمني خارج ديار الإ�سالم)88(.

القاعدة الرابعة: ال�صرورة واحلاجة.

ال�سرورة يف ال�سطالح تعريفات متقاربة، فقد عّرفها اجل�سا�ص من  الفقهاء  عّرف 
احلنفية: باأنها خوف ال�سرر اأو الهالك على النف�ص اأو بع�ص الأع�ساء برتك الأكل))8(.

ابن القيم: اأحكام اأهل الذمة: جـ1 �ص205.  القر�ساوي، فتاوى معا�سرة جـ3 �ص8)).  خالد عبد القادر : فقه الأقليات   -88
امل�سلمة: 153.

ال�سيوطي: جالل الدين عبد الرحمن، الأ�سباه والنظائر �ص ))1  -8(
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وعرف املالكية ال�سرورة باأنها اخلوف على النف�ص من الهالك علمًا اأو ظنًا)0)(.

اإن مل  باملعنى الأخ�ص بقوله: فال�سرورة: )بلوغه حدًا  ال�سرورة  ال�سيوطي  وقد عّرف 
يتناول املمنوع هلك اأو قارب الهالك( وهذا يبيح تناول احلرام)1)(.

كليا يف  تثبت حكما  ل  الربهان  اإمام احلرمني يف  عنها  قال  التي  ال�سرورة هي  وهذه 
اجلن�ص، بل يعترب حتققها يف كل �سخ�ص، كاأكل امليتة وطعام الغري.

واحلاجة: هي التي يرتتب على عدم ال�ستجابة لها �سيق وحرج اأو ع�سر و�سعوبة، وهي 
واأن كانت حالة جهد وم�سقة فهي دون ال�سرورة، لأن ال�سرورة اأ�سد باعثًا على املخالفة من 
احلاجة، ملا يرتتب على خمالفتها �سرر وخطر يلحق بالنف�ص ونحوها، واإن كان احلكم الثابت 
يف  ال�سرورة  منزلة  احلاجة  وتنزيل  موؤقت،  لل�سرورة  الثابت  احلكم  بينما  م�ستمرًا  لأجلها 

كونها تثبت حكما، وهذا احلكم ينا�سب كال منهما.

احلاجة عامة اأو خا�صة تنزل منزلة ال�صرورة. 

واحلاجة العامة: وهي التي يحتاج اإليها النا�ص جميعا فيما مي�ص م�ساحلهم العامة 
من زراعة و�سناعة وجتارة و�سيا�سة عادلة وحكم �سالح، كالإجارة فقد جازت على خالف 
فقد  واحلوالة  واجلعالة فقد جازت مع اجلهالة،  منافع معدومة،  العقد على  لورود  القيا�ص 
جوزت مع ما فيها من بيع الدين بالدين، وال�سلم فهو بيع معدوم، وقيا�سا يجب اأن يكون باطاًل 

وجوز كل ذلك لعموم احلاجة اإليه.  

اأ�سخا�ص  اأو  اإليها فئة من النا�ص كاأهل مدينة  واحلاجة اخلا�صة: هي التي يحتاج 
حم�سورون يف ظرف �سيق، كالأكل من الغنيمة يف دار احلرب جاز للحاجة، وحاجة التجار 

اإىل اعتبار البيع )بالنموذج( م�سقطا خليار الروؤية.

والغرر له تاأثري على �سحة العقد للجهالة ونحوها، وبطالنه م�سروط باأل يكون للنا�ص 
حاجة اإىل ذلك العقد، فاإن وجدت احلاجة مل يوؤثر الغرر يف العقد، مهما كانت �سفة الغرر 
اإليها، ومثل ذلك يف الع�سر احلا�سر  النا�ص  العقود كلها �سرعت حلاجة  العقد، لأن  و�سفة 

اجل�سا�ص: اأبو بكر اأحمد بن علي الرازي، اأحكام القراآن: جـ1 �ص158.  -(0
الدردير: ال�سرح الكبري بحا�سية الد�سوقي، جـ2 �ص115.  -(1
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نزول الفنادق بالطعام وال�سراب)2)(.

الأقليات  فقه  من  بكثري  وثيقة  عالقة  لها  ال�سرورة  منزلة  احلاجة  تنزيل  وقاعدة 
اآخر الكالم عن  اأمثلة لذلك يف  اإيراد  اأ�سا�ص الرتجيح يف الق�سايا اخلالفية و�سياأتي  ومتثل 

القاعدة.

اأدلة ال�صرورة:

قال اهلل تعاىل: نبڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻمب البقرة: 3)1.  فقد ذكرت   -1
الآية املحرمات ون�ست �سراحة على اأن من اأجلاأته ال�سرورة اإىل تناول �سيء من املحرمات 

املذكورة يف الآية فال اإثم عليه، وقد وردت اآيات اأخرى تدل على ما دلت عليه هذه الآية.

قوله  Ì »ل �سرر ول �سرار«)3)(.  -2

اأن )ال�سرر( جاء يف احلديث نكرة وقعت يف �سياق النفي فتفيد العموم، فيدل احلديث 
على اأن جميع اأنواع ال�سرر منفية، وال�سرورة هي اأ�سد اأنواع ال�سرر، لأن �سيغتها �سيغة مبالغة 
فتكون منفية، واملق�سود باحلديث النهي عن اإحداث ال�سرر، والأمر باإزالته اإن حدث، واأمر 
ال�سرع باإزالة ال�سرر ومن �سمنه اأ�سده وهو )ال�سرورة( يدل على اعتبار ال�سريعة لها، وبناء 

الأحكام عليها، ولو ا�ستلزم واقت�سى لإزالتها تناول املحظور يجوز بذلك.

على  دللة  ففيها  وي�سرها،   الإ�سالمية  ال�سريعة  �سماحة  على  دالة  اأحاديث  3- جاءت 
اعتبار ال�سرورة، لأن تناول املحظور عند ال�سرورة فرد من اأفراد امل�ساحة وجزء من اأجزاء 

الي�سر.

علم  م�سلحة  اإىل  التفات  اعتبارها  لأن  اأو  النا�ص،  حياة  لنتظام  بال�سرورة  و�سميت 
والعمل  باأدلة خارجة عن احل�سر)4)(،  بل  بدليل واحد  لل�سرع ل  بال�سرورة كونها مق�سودة 
مببداأ ال�سرورة يف الإفتاء يتاأ�س�ص على مراعاة واعرتاف ال�سريعة بال�سرورة، وا�ستجابة ملا 

علي حيدر: درر احلكام �سرح حمله الأحكام، جـ1 �ص42.  الزحيلي:وهبه، نظرية ال�سرورة ال�سرعية �ص248.  ابن جنيم:   -(2
الأ�سباه والنظائر، �ص100.

كتاب  ماجه  ابن  �سنن  ماجه  وابن  رقم احلديث )2351(.   املرافق  الق�ساء يف  باب  الأق�سية،  كتاب  املوطاأ  مالك،  رواه   -(3
الأحكام رقم احلديث )2341(

ابن جنيم: زين الدين بن اإبراهيم، الأ�سباه والنظائر، حتقيق حممد مطيع احلافظ، �ص5).  الزرقا اأحمد �سرح القواعد    -(4
الفقهية، �ص133
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تفر�سه �سغوط زمنية معينة، وبهذا العتبار فهي تختلف من زمان لآخر، ومراعاة ال�سريعة 
ولكونها جاءت مل�سالح  الب�سري من جهة،  بالواقع  تهتم  �سريعة  لكونها  لل�سرورة  الإ�سالمية 
العباد من جهة اأخرى، ومل تعطل، ومل تغفل ال�سرورة باعتبارها مالزمة للواقع الب�سري، حتى 

ل تكاد تخطيء اإن�سانا يف حياته، ولهذا كان لها اأثرها يف اإباحة املحظورات.

فاإذا  ال�سرورات،  دون  املحظورات  تكون  اأن  يجب  املحظورات  تبيح  التي  وال�سرورات 
كانت املمنوعات اأو املحظورات اأكرث من ال�سرورات فال يجوز اإجراوؤها ول ت�سبح مباحة، فلو 
اأن �سخ�سا اأكره اآخر واأجربه على قتل �سخ�ص، فال يجوز للمَكره اإيقاع القتل، لأن ال�سرورة 
هنا م�ساوية للمحظور بل اأن قتل املَكره اأخف �سررًا من اأن يقتل �سخ�سًا اآخر، فاإن فعل ذلك 

اقت�ص منه ومن املجرب.

وما تدعو اإليه ال�سرورة من املحظورات اإمنا يرخ�ص منه القدر الذي تندفع به ال�سرورة 
فح�سب، فاإذا ا�سطر الإن�سان ملحظور فلي�ص له اأن يتو�سع يف املحظور، بل يقت�سر منه على قدر 
ما تندفع به ال�سرورة فقط، من ذلك اأن من ا�سطر لأكل مال الغري، فاإن ال�سرورة تقت�سر 

على اإباحة اأكل ما تندفع به ال�سرورة بال اإثم فقط ولكن ل تدفع عنه ال�سمان)5)(.

�صروط ارتكاب املحظور لأجل ال�صرورة:

خوف  الواقع  يف  يح�سل  باأن  متوقعة  اأو  متوهمة  ولي�ست  قائمة  ال�سرورة  تكون  اأن   -1
الهالك اأو التلف على النف�ص اأو املال فيتحقق من وجود خطر حقيقي على اإحدى ال�سروريات 

اخلم�ص، وهي: )الدين، النف�ص، العقل، املال، الن�سل(.

اأن ل توجد للم�سطر و�سيلة م�سروعة يدفع بها ال�سرر عن نف�سه، فيتعني عليه خمالفة   -2
الأوامر اأو النواهي ال�سرعية.

حالة  على  املرتتب  ال�سرر  من  اأقل  املحظور  ارتكاب  على  املرتتب  ال�سرر  يكون  اأن   -3
ال�سطرار، كما قال ال�سيوطي: )ال�سرورات تبيح املحظورات ب�سرط عدم نق�سانها عنها(.

اإباحة  لأن  ال�سرر،  لدفع  الالزم  القدر  لل�سرورة على  تناوله  يباح  فيما  يقت�سر  اأن   -4

ابن جنيم: زين الدين بن اإبراهيم، الأ�سباه والنظائر، حتقيق حممد مطيع احلافظ، �ص5).  الزرقا اأحمد �سرح القواعد    -(5
الفقهية. �ص133
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احلرام �سرورة وال�سرورة تقدر بقدرها)))(. 

اأما �صروط احلاجة فمن اأهمها:

اأن تكون احلاجة متعينة ل �سبيل من الطرق امل�سروعة عادة يو�سل اإىل املق�سود اإل   -1
مبخالفة احلكم العام.

درجة  بلغت  العام  الأ�سلي  ال�سرعي  احلكم  خمالفة  اإىل  الداعية  ال�سدة  تكون  اأن   -2
احلرج وامل�سقة غري املعتادة.

اأن يالحظ ال�سخ�ص املتو�سط العادي، ولي�ص الظروف اخلا�سة به.  -3

تقدر احلاجة بقدرها كال�سرورة)))(.  -4

بها  تعم  التي  العامة  والق�سايا  امللحة،  ال�سرعية  ال�سرورات  تقدير  يرتك  اأن  وينبغي 
البلوى للعلماء واخلرباء املتخ�س�سني يف املجامع الفقهية حتى يكون تقدير ال�سرورة قائما 

على ال�سورى العلمية.

�سرورة  اأو�ساع  باأنها  و�سفها  ميكن  امل�سلمني  غري  ديار  يف  امل�سلمة  الأقلية  واأو�ساع 
باملعنى العام لل�سرورة والذي ي�سمل احلاجة وال�سرورة يف بع�ص امل�سائل – وال�سرورة تقدر 

بقدرها.

اأمثلة تطبيقية معا�صرة لفتاوى ال�صرورة واحلاجة لالأقليات امل�صلمة خارج 
ديار الإ�صالم.

اأوًل: ورد �سوؤال من املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي بوا�سنطن ملجمع الفقه الإ�سالمي 
الدويل بجدة ون�ص ال�سوؤال كثري من العائالت امل�سلمة يعمل رجالها يف بيع اخلمور واخلنزير 
وما �سابه ذلك وزوجاتهم واأولدهم كارهون لذلك علما باأنهم يعي�سون مبال الرجل فهل عليهم 

حرج من ذلك.

وقد اأجاب املجمع الفقهي الدويل يف دورته الثالثة املنعقدة بالأردن بتاريخ 2/8/)140هـ 

ابن جنيم: زين الدين بن اإبراهيم، الأ�سباه والنظائر، حتقيق حممد مطيع احلافظ، �ص وما بعدها.  الزحيلي وهبه:   -((
نظرية ال�سرورة ال�سرعية مقارنة بالقانون الو�سعي )دم�سق دار الفكر )))1( �ص 5) وما بعدها.

الزحيلي: وهبه، نظرية ال�سرورة ال�سرعية، �ص)25  -((
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املوافق 10/11/)108م مبا يلي:

“للزوجة والأولد غري القادرين على الك�سب احلالل اأن ياأكلوا )لل�سرورة( من ك�سب 
الزوج املحرم �سرعا كبيع اخلمر واخلنزير وغريهما من املكا�سب احلرام، بعد بذل اجلهد يف 

اإقناعه بالك�سب احلالل والبحث عن عمل اآخر)8)(.

ثانيًا: ويف �صوؤال موجه اإىل اللجنة الدائمة لالإفتاء التابعة ملجمع فقهاء 
ال�صريعة باأمريكا ن�صه:

الطلبات من خالل  على  يجيب  واإمنا  �سيارته،  يحمل يف  من  يعرف  ل  تاك�سي  “�سائق 
لأماكن  الذهاب  تريد  امراأة  اأو  خمرًا  يحمل  رجل  معه  ركب  ما  الهاتف،فاإذا  اأو  الكمبيوتر 
املجون والف�سق، وهو ل ي�ستطيع اأن يرف�ص تلك الطلبات، فقد يطرد من العمل اإذا فعل ذلك 

نرجو حكم الإ�سالم مف�سال”.

اجلواب:  الأ�سل هو النهي عن كل عمل يت�سمن اإعانة على املع�سية فال يحل بيع العنب 
ملن يع�سره خمرًا، ول بيع ال�سالح ملن يقتل به مع�سومًا، ول حمل رجل اإىل حانة �سرب اخلمر، 

اأو يواقع امراأة ل حتل له، وهكذا والأ�سل يف ذلك كله قول اهلل عز وجل: نبەئ  وئ  وئ  
ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئمب املائدة: 2. 

وعلى هذا فمتى اأمكن ال�سائق امل�سلم اأن يتفادى يف عمله ما يت�سمن اإعانة على مع�سية، 
له )حكم  فاإن  عليه،  يقدر  ل  ما  واأما  ذلك،  الرتخ�ص يف  له  يحل  ول  عليه  يتعني  ذلك  فاإن 
امل�سطر(، ويجعل عمله هذا يف مو�سع ال�سبهة التي تقوى وت�سعف بح�سب كرثة ذلك وقلته، 
عمله  م�سروعية  على  ينعك�ص  قد  هذا  فاإن  عليه،  الغالب  هو  و�سار  عمله  يف  ذلك  كرث  فاإن 
بالنق�ص ويتعني عليه البحث عن عمل اآخر، اأو عن موقع اآخر لعمله هذا يكون فيه اأر�سى هلل 

عز وجل واأقل تعر�سا ملا يكرهه من اأمثال هذه املواقف واهلل تعاىل اأعلم)))(.

ثالثًا: العمل يف امل�صارف الربوية:  قرار رقم 7 من جممع فقهاء ال�صريعة 
باأمريكا يف املوؤمتر اخلام�ص املنعقد، مبملكة البحرين.

الأ�سل يف العمل يف امل�سارف غري الإ�سالمية اأنه غري م�سروع للعن النبي �سلى اهلل عليه 

8)-  قرارات وتو�سيات جممع الفقه الإ�سالمي الدويل �ص 5).
))-  فتاوى اللجنة الدائمة ملجمع فقهاء ال�سريعة باأمريكا، جـ1 �ص115.
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و�سلم اآكل الربا وموكله وكاتبه و�ساهديه« وقوله هم �سواء.

»مع اعتبار ال�سرورات، على اأن تقدر بقدرها وي�سعى يف اإزالتها«.

التي  الأماكن  يعمل يف  اأن  مباحا(،  يجد عماًل  الفقهية )ملن مل  املجامع  وقد رخ�ست 
يف  جهده  يبذل  واأن  املحرم،  فعل  بنف�سه  يبا�سر  األ  ب�سرط  واحلرام،  احلالل  فيها  يختلط 
البحث عن عمل اآخر خال من ال�سبهات، واملجمع ل يرى ما مينع من تطبيق هذا احلكم على 
الربا  تتعلق مببا�سرة  ل  التي  املجالت  العمل يف  الربوبية، فريخ�ص يف  امل�سارف  العمل يف 

كتابة اأو اإ�سهادًا اأو اإعانة مبا�سرة اأو مق�سودة على �سيء من ذلك.

رابعًا: بطاقة الئتمان املتجدد 

وهي التي متنحها امل�سارف امل�سدرة لها لعمالئها، ويكون لهم حق ال�سراء وال�سحب 
اأق�ساط، ويف �سيغة قر�ص  ت�سهيالت يف دفع قر�ص موؤجل على  ولهم  نقدًا يف حدود معينة، 

ممتد متجدد على فرتات بزيادة ربوية.

على عقد  ل�ستمالها  بها  التعامل  يحرم  اأنه  البطاقة  من  النوع  لهذا  ال�سرعي  واحلكم 
اإقرا�ص ربوي ي�سدده حاملها باأق�ساط موؤجلة وبفوائد ربوية.

اأما العمل يف �سركات بطاقات الئتمان هذه خارج ديار الإ�سالم - فنوؤيد راأي من قال 
كله مباع  ن�ساطها  �سركات  اآخر يف  لعدم وجود عمل  واملوؤقتة فقط،  املتعينة  للحاجة  بجوازه 
�سرعا، لأن العتماد على هذه البطاقات اأ�سبح حمتاجا اإليه يف بالد الغرب وال�سرق لفقدان 
على  احلقوق  اأ�سحاب  حل�سول  و�سمانًا  وخارجها،  الدولة  داخل  يف  النقود  حمل  يف  الأمن 
هذه  يف  فالعمل  وغريها،  واملطاعم  والفنادق  الأ�سواق  يف  م�ساحلهم  وحتقيق  م�ستحقاتهم 
ال�سركات جائز اأحيانا يف خارج ديار الإ�سالم رعاية مل�سلحة موؤقتة، وبقدر احلاجة للعي�ص 

الكرمي، لفقدان الرحمة بني النا�ص يف تلك البالد الراأ�سمالية اأو املادية )100(.

القاعدة اخلام�صة:  النظر اإىل املاآلت

على املفتي اأن ينظر يف ماآل فتواه، لأن ذلك ي�سب يف طريق امل�سلحة وحتقيق مقا�سد 
ال�سريعة، ولل�ساطبي ن�ص هام يبني املدلول ال�سطالحي لهذه القاعدة، ننقله بن�سه لأهميته 

الزحيلي: وهبه، املعامالت املالية املعا�سرة �ص )53، وما بعدها.  -100
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قال: “النظر يف ماآلت الأفعال معترب مق�سود �سرعًا، كانت الأفعال موافقة اأو خمالفة، وذلك 
اأو الإحجام اإل بعد  اأن املجتهد ل يحكم على فعل من الأفعال �سادرة عن املكلفني بالإقدام 
اأو ملف�سدة  ت�ستجلب  فيه  يكون م�سروعات مل�سلحة  الفعل، فقد  اإليه ذلك  يوؤول  ما  اإىل  نظره 
تدراأ، ولكنه له ماآل على خالف ما ق�سد فيه، وقد يكون غري م�سروع ملف�سدة تن�ساأ عنه، اأو 
اأطلق القول يف الأول بامل�سروعية،  م�سلحة تندفع به، ولكن له ماآل على خالف ذلك، فاإذا 
فرمبا اأدى ا�ستجالب امل�سلحة فيه اإىل مف�سدة ت�ساوي امل�سلحة اأو تزيد عليها، فيكون هذا 
مانعا من اإطالق القول بامل�سروعية، وكذلك اإذا اأطلق القول يف الثاين بعدم امل�سروعية رمبا 
اأدى ا�ستدفاع املف�سدة اإىل مف�سدة ت�ساوي اأو تزيد، فال ي�سح اإطالق القول بعدم امل�سروعية 
مقا�سد  على  جار  الغّب،  حممود  املذاق،  عذب  اأنه  اإل  املورد،  �سعب  للمجتهد  جمال  وهو 

ال�سريعة)101(.

ودليلها قوله تعاىل: نب ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇمب 
الأنعام: 108 .

وقوله  Ì  لعائ�سة ر�سي اهلل عنها: »لول حداثة قومك بالكفر لنق�ست البيت، ثم لبنيته 
اإبراهيم عليه ال�سالم، فاإن قري�سًا ا�ستق�سرت بناءه وجعلت له خلفًا)102(، فقد  اأ�سا�ص  على 

ترك عليه ال�سالم بناء البيت على قواعد اإبراهيم حلدثان عهد القوم بالكفر فيفتنون. 

وغايات  حكما  تعد  التي  املعاين  هي  واملقا�سد  ال�سارع  مق�سد  ال�سحابة  فهم  وقد 
الت�سريع، فطبقوها فقد ترك عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه تغريب الزاين البكر مع وروده 
يف احلديث، وذلك ملا �ساهده من كون التغريب قد يوؤدي اإىل مف�سدة اأكرب، وهي اللحاق باأر�ص 

العدو، وقال ل اأغرب م�سلما)103(.

العلماء ذلك  فهم  وقد  ينفيا«)104(،  اأن  الفتنة  »ح�سبهما من  ر�سي اهلل عنه  وقال علي 
ورتبوا عليه اأولويات الأمر والنهي، فقد روي ابن القيم اأن ابن تيمية حينما راأى قوما من التتار 
ي�سربون اخلمر، فنهاهم �ساحبه عن هذا املنكر فاأنكر عليه ذلك قائال:  اإمنا حرم اهلل اخلمر 

ال�ساطبي: املوافقات، جـ4، �ص 4)5-1)1.  -101
البخاري: �سحيح البخاري كتاب احلج، باب ف�سل مكة وبنيانها، رقم احلديث )1585(.  -102

ابن قدامة: جـ12، �ص323.  -103
ابن قدامة: جـ12، �ص 323.  -104
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لأنها ت�سد عن ذكر اهلل وعن ال�سالة، وهوؤلء ي�سدهم اخلمر عن قتل النفو�ص و�سبي الذرية 
واأخذ الأموال فدعهم)105(.

يقول ال�ساطبي: »املجتهد ل يحكم على فعل من الأفعال ال�سادرة عن املكلفني بالأقدام 
اأو الإحجام اإل بعد نظره اإىل ما يوؤول اإليه ذلك الفعل«))10(.

نف�سه بح�سب  النظر فيما ي�سلح بكل مكلف يف  املجتهد:  ينبغي على  »اإنه  اأي�سا:  وقال 
وقت دون وقت، وحال دون حال، و�سخ�ص دون �سخ�ص، اإذ النفو�ص يف قبول الأعمال اخلا�سة 
لي�ست على وازن واحد فهو يحمل على كل نف�ص من اأحكام الن�سو�ص ما يليق به، بناء على 
اأخف  تنبني قاعدة »ارتكاب  التكاليف«.  وعلى هذا  تلقي  ال�سرعي يف  اأن ذلك هو املق�سود 

ال�سررين، وجلب امل�سالح ودرء املفا�سد«.

يقول ابن تيمية: اإن ال�سريعة جاءت لتح�سيل امل�سالح وتكميلها وتعطيل املفا�سد وتقليلها، 
وال�سررين  ال�سررين  اأخف  ويرتكب  اأعالهما،  لتح�سيل  امل�سلحتني  اأدنى  تعطل  هذا  وعلى 

لتقوية اأق�ساهما«))10(.

وذكر ال�ساطبي اأنه قد يرتكب النهي احلتم اإذا كانت له م�سلحة راجحة.

اأوىل  م�سلحة  بني  املوازنة  قاعدة.   حقيقتها  يف  هي  اإمنا  احلالت  يف  النظر  وقاعدة 
بالعتبار اأو بني م�سلحة ومف�سدة، اإل اأنها يف الغالب تعني : اأن امل�سلحة اأو املف�سدة املرجوحة 

متوقعة.

مثال تطبيقي معا�صر

قرر املجل�ص الأوربي للبحوث والإفتاء منع اأئمة امل�ساجد من عقد النكاح قبل اأن يعقد 
عقدًا مدنيا اأمام ال�سلطة، لأن من �ساأن تلك العقود – واإن كانت م�ستوفية ال�سروط – اأن توؤول 
اإىل خ�سومات، ورمبا حرمان املراأة من حقوقها، وحرمان الأولد من ن�سبهم لعدم التوثيق، 

وهذا من باب النظر يف املاآلت)108(.

ابن القيم: اإعالم املوقعني جـ3 �ص4.  -105
ال�ساطبي: املوافقات جـ4 �ص4)1.  -10(

ابن بيه: �سناعة الفتوى وفقه الأقليات، �ص244.  -10(

ابن بيه: �سناعة الفتوى وفقه الأقليات، �ص3)2.  -108
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القاعدة ال�صاد�صة:  قيام جماعة امل�صلمني مقام القا�صي

لقد �سرع اهلل الق�ساء لبحث اخل�سومات والف�سل فيها طبقا ل�سرع اهلل، ويتوىل ويل 
الأمر تعيني الق�ساة الذين تتوافر فيهم �سروط معينة منها: الإ�سالم والعدالة والعلم، واإذا 
اخلالفات  ح�سم  يف  القا�سي  مقام  امل�سلمني«  »جماعة  فيقوم  �سرعيون،  ق�ساة  يتوافر  مل 
اإىل الق�ساء، وذلك لأن الإمام يف الأ�سل  واملنازعات والف�سل يف بع�ص الق�سايا التي ترفع 
اأن تنوب عنه عند عدم وجوده، لالأثر املروي عن ابن  نائب عن اجلماعة، وميكن للجماعة 

م�سعود موقوفا: »ما راآه امل�سلمني ح�سنا فهو عند اهلل ح�سن«))10(.

وقد قال العلماء باأن جماعة امل�سلمني تقوم مقام القا�سي عند عدمه.

قال خليل يف خمت�سره ف�سل ولزوجة املفقود الرفع للقا�سي والوايل ووايل املاء)110(. 
واإل فلجماعة امل�سلمني)111(.

ونقل املواق عن القاب�سي وغريه قوله: »لو كانت املراأة يف مو�سع ل �سلطان فيه لرفعت 
اأعوام ثم عدة  اأربعة  لها  ليك�سفوا عن خرب زوجها، وي�سربوا  اإىل �ساحلي جريانها،  اأمرها 

الوفاة، وحتل لالأزواج لأن فعل اجلماعة يف عدم الإمام كحكم الإمام«)112(.

الواحد من  الدردير: »ويكفي  اإن كان عدًل عارفًا.  قال  الواحد مقام اجلماعة  ويقوم 
ل  النا�ص  بني  الأمور  مهمات  يف  اإليه  يرجع  اأن  �ساأنه  عارفًا  عدًل  كان  اإن  امل�سلمني  جماعة 
مطلق واحد، وهو حممل كالم العالمة الإجهوري، وهو ظاهر ل خفاء به، والعرتا�ص عليه 

تع�سف)113(.

ونقل الربزيل يف م�سائل الأق�سية اأن ال�سيوري �سئل عمن غاب اإىل م�سر وله زوجة مل 
يخلف لها نفقة اإل ما ل يفي ب�سداقها ولي�ص يف البلد قا�ص.

يف  كافية  فجماعتهم  عدول  غري  لكونهم  اأو  الق�ساة،  لعدم  النا�ص  حترج  اإذا  فاأجاب: 

تقدم تخريجه.  -10(
وايل املاء، هو جابي الزكاة، �سمى بذلك لأنه يخرج جلباية الزكاة عند اجتماع املوا�سي على املاء.  -110

خمت�سر خليل ب�سرح الدردير وحا�سية الد�سوقي جـ2 �ص)41.  -111
املواق: التاج والإليل: جـ4 �ص)15.  -112

الدردير: ال�سرح ال�سغري: جـ3 �ص4)).  -113
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احلكم يف جميع ما و�سفته، ويف جميع الأ�سياء، فيجتمع اأهل الدين والف�سل، فيقومون مقام 
القا�سي يف �سرب الآجال والطالق وغري ذلك«)114(.

اأنه  وجاء يف املغني: »فاإن مل يوجد للمراأة وىل ول ذو �سلطان فعن اأحمد ما يدل على 
يزوجها رجل عدل باإذنها)115(.

وقال ابن عابدين: »ويف بالد عليها ولة كفار، فيجوز للم�سلمني اإقامة اجلمع والأعياد 
وي�سري القا�سي قا�سيًا برتا�سي امل�سلمني))11(.

الإ�سالمية ميكن  املراكز  فاإن  �سرعيون  امل�سلمني ق�ساة  ديار غري  يوجد يف  وملا كان ل 
اأن متنح �سفة �سرعية لف�ص بع�ص اخلالفات بني امل�سلمني، والقيام بانكاح من ل ويل لها، 
وتارة )العدول  امل�سلمني(  بـ )جماعة  اأحيانًا  الفقهاء  �سماه  ملا  ونحو ذلك  بالطالق  واحلكم 

الذين يقومون مقام القا�سي(.

مثال تطبيقي معا�صر لهذه القاعدة:

طالق املراأة امل�سلمة من املحاكم غري الإ�سالمية.

قرر املجل�ص الأوربي للبحوث والإفتاء: اأن اأحكام املحاكم غري امل�سلمة ينفذ بالطالق، 
ملا يرتتب على عدم ذلك من وجود حالة التعليق يكون الرجل متم�سكا بع�سمة زوجته، وتكون 
فيها املراأة مر�سلة خارج بيت الزوجية م�ستندة اإىل احلكم ال�سادر من املحكمة، ويف ذلك من 

الف�ساد ما ل يخفى.

وعليه فعلى جماعة امل�سلمني واملراكز الإ�سالمية اأن يحكموا بهذا الطالق حتى ل ت�سل 
امل�سلمني  اجلور  ق�ساة  اأحكام  اإنفاذ  ملفهوم  وتو�سيعًا  للمف�سدة،  درءًا  مع�سية  على  الزوجة 
بن  العز  اإليها  اأ�سار  التي  للمف�سدة  درءًا  الكفار  الق�ساة  لي�سمل  الكفار،  طرف  من  املولني 
يقوم مب�سالح  الق�ساء ملن  فولوا  اإقليم عظيم،  الكفار على  ا�ستوىل  »ولو  عبدال�سالم فقال: 
امل�سلمني العامة، فالذي يظهر اإنفاذ ذلك كله جليا للم�سالح العامة، ودفعا للمفا�سد ال�ساملة، 
اإذ يبعد عن رحمة ال�سارع ورعايته مل�سالح عباده تعطيل امل�سالح العامة، فالذي يظهر اإنفاذ 

احلطاب: مواهب اجلليل جـ4 �ص))1.  -114
ابن قدامة: املغنى: جـ) �ص 2)3.  -115

ابن عابدين: رد املحتار على الدر املختار جـ8 �ص 43.  -11(
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ذلك كله جلبا للم�سالح العامة وحتمل املفا�سد ال�ساملة ، لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها 
ممن هو اأهل لها ويف ذلك احتمال بعيد))11(.

وهذه القاعدة هي م�ستند تخويل املراكز الإ�سالمية وما يف حكمها مما يعترب مرجعا 
جلماعة امل�سلمني �سالحية البت يف ق�سايا تنازع الزوجني، يف دعوى ال�سرر، واإيقاع الطالق 
الديني وابتعادًا عن  اإ�سالمية جتنبا للحرج  اأ�سدر لها حكم من حمكمة غري  واخللع، �سواء 

املفا�سد بح�سب الإمكان، اأو مل ي�سدر لها حكم، ورفع الزوجان اأمرهما اإليها)118(.

خال�صـة وقـرار

ال�سريعة الإ�سالمية، تت�سف بالكمال الذي �سهد اهلل لها به والدوام الذي تعهد به،   -1
ومتلك اخل�سائ�ص التي جتعلها �ساحلة للحياة الإن�سانية مهما ترقت وتطورت،  وت�سع احلياة 
يعر�ص  ما  لكل  وال�سمول  والإ�سالح  والرحمة  العدل  �سريعة  فهي  الع�سور،  كل  الإن�سانية يف 

للنا�ص من �سوؤون احلياة يف جمالتها املختلفة.

والإفتاء الذي هو بيان احلكم عن دليل ملن �ساأل عنه فر�ص كفاية وقد يتعني، وهو   -2
اأن  Ì، ويجب على املت�سدي للفتوى  من املهام ال�سرعية التي يقوم فيها املفتي مقام النبي 
يكون مكلفا عدًل ثقة فقيه النف�ص �سليم الذهن، وعلى قدر كبري من العلم بالأحكام ال�سرعية، 
الكرمي  القراآن  ليتمكن من فهم   ، واآدابها  العربية وتذوقها، ومعرفة علومها  بعلوم  والدراية 
وامل�ستجدة  املتغرية  النا�ص وواقعهم وم�ساحلهم  واملعرفة بحياة  الت�سريعية،  النبوية  وال�سنة 

واأعرافهم.

الأقليات الإ�سالمية: هي كل جمموعة ب�سرية تعي�ص بني جمموعة اأكرب منها، وتختلف   -3
عنها يف كونها تنتمي اإىل الإ�سالم وحتاول بكل جهدها احلفاظ عليه.

اإقامة امل�سلم خارج ديار الإ�سالم جائزة اإذا كان امل�سلم قويا قادرًا على اإظهار دينه،   -4
وتتوافر له احلماية فيها، واإن كان امل�سلم يف ديار غري الإ�سالم �سعيفا ل ي�ستطيع اإظهار دينه 
ويخاف عليه الفتنة، فيحرم عليه الإقامة يف تلك الديار وجتب عليه الهجرة، فاإن كان عاجزًا 

عنها، فال جتب عليه حتى ينتفى املانع.

العز بن عبدال�سالم: قواعد الأحكام . جـ1 �ص)).  -11(
القرار الثالث من قرارات الدورة التا�سعة ع�سرة للمجمع الفقهي الإ�سالمي يف رابطة العامل الإ�سالمي مبكة  -118
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  5- ل مانع من ا�ستعمال م�سطلح )فقه الأقليات( على الأحكام الفقهية املتعلقة بامل�سلم 
الذي يعي�ص خارج ديار الإ�سالم، ل�ستقرار العمل با�ستعماله من بع�ص املجال�ص العلمية ول 
م�ساحة يف ال�سطالح، وهو لي�ص منعزل عن الفقه العام، واإمنا هو قائم على اأ�سوله وم�سادره 
بها  يراد  التي  املح�سة  �سبه  الإ�سافة  قبيل  من  هو  الأقليات،  اإىل  الفقه  واإ�سافة  وقواعده،  
عن  خارج  فقه  ان�ساء  ولي�ص  واحلاجيات  ال�سروريات  لظروف  وتخ�سي�سه  امل�ساف  متييز 

الفقه الإ�سالمي واأدلته.

والنوازل يف هذا الزمان التي حتتاج اإىل فتاوى متعددة  واأهمها: ما يتعلق بالأقليات   -(
يواجهونها،  التي  وم�ساكلهم  واأو�ساعهم  فنوازلهم  الإ�سالم،  ديار  تعي�ص خارج  التي  امل�سلمة 
تقت�سي الجتهاد والإفتاء فيها، واختيار الراأي الفقهي الذي يالئمها من الآراء الواردة فيها، 
اأو احداث فتوى باجتهاد جديد للنوازل امل�ستجدة قيا�سًا على املن�سو�ص عليه، واعتمادًا على 

القواعد الفقهية التي دلت عليها الن�سو�ص ذات ال�سلة.

الفقهاء متفقون على تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان والأحوال يف الق�سايا املتعلقة   -(
بالجتهاد ب�سكل عام ، وبالن�سبة اإىل الأقليات امل�سلمة التي تعي�ص خارج ديار الإ�سالم فالتغري 
وال�سرورة  امل�سقة ودفع احلرج  قبيل رفع  يعد من  فيها  املتعلقة  امل�سائل  بع�ص  الفتوى يف  يف 
تغري  ح�سب  امل�ستجدة  وق�ساياهم  ونوازلهم  واأو�ساعهم  م�ساكلهم،  ملعاجلة  امللحة  واحلاجة 

الزمان واملكان والأحوال.

واأ�سباب تغري الزمان يعود اإىل الأمور التالية:

1- تغري العادات والأعراف التي جعلها املجتهد مناطا حلكم �سرعي.

2- ف�ساد اأخالق النا�ص، و�سعف الوازع الديني.

3- تطور الأو�ساع والرتتيبات الإدارية والأ�سباب القت�سادية وغريها.

4- حدوث معطيات جديدة تقت�سي تغري احلكم الذي بني على معطيات قدمية.

5- حدوث �سروريات وحاجات عامة تقت�سيها احلياة املعا�سرة مما ي�ستدعي تغري بع�ص 
الأحكام القدمية،  اأما الأحكام الثابتة بالن�سو�ص ال�سرعية القطعية فال تتغري ول تتبدل.

تاأكيدا  ال�سريعة،  حكم  حتت   الأمور  اإبقاء  على  العمل  هي  الفتوى  تغري  من  الغاية   -8
وتطبيقا لأهم خ�سي�سة من خ�سائ�سها، وهي مرونتها و�سالحيتها لكل زمان ومكان.
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الفتوى  تغري  يف  اإليها  الرجوع  ميكن  والتي  الن�سو�ص،  على  املعتمدة  القواعد  اأهم   -(
بالن�سبة لالأقليات امل�سلمة ،)العادة حمكمة، وتغري الفتوى بتغري الأحوال والأزمان والأماكن 
وامل�سقة جتلب التي�سري، وال�سرورة واحلاجة، والنظر يف املاآلت وقيام “جماعة امل�سلمني مقام 

القا�سي ( .

10- بع�ص الأمثلة التطبيقية املعا�سرة لتغري الفتوى تبعًا لتغري الأحوال والعادات واإعماًل 
للقواعد املتقدمة هي: 

الإ�سالمي  العامل  الإ�سالمي يف رابطة  الفقهي  1-القرار اخلام�ص ال�سادر من املجمع 
مبكة املكرمة يف دورته التا�سعة ع�سرة.  بجواز م�ساركة امل�سلم يف النتخابات النيابية ونحوها، 
يف  الواردة  ال�سرعية  �سوابطها  وح�سب  الراجحة،  امل�سالح  من  م�ساركته  به  تعود  ما  لغلبة 

القرار.

الفقهاء ملا يف ذلك من امل�سلحة  براأي بع�ص  اأخذًا  امل�سلم،  امل�سلم من غري  2-توريث 
املعتربة �سرعًا.

ب�سرط  الدينية،  باأعيادهم  وكذلك  الوطنية،  باأعيادهم  امل�سلمني  غري  تهنئة   -3
يف  به  املخت�سة  الكفر  ب�سعائر  تهنئتهم  اأو  بدينهم  الر�سا  على  تدل  األفاظ  ا�ستخدام  عدم 

اأعيادهم.

4-ما قرره املجمع الفقهي الدويل يف دورته الثالثة، عن ال�سوؤال الوارد اإليه حول جواز 
اأو حلم  اأكل الزوجة والأولد من ك�سب الرجل الذي يعمل خارج ديار الإ�سالم ببيع اخلمور 
)لل�سرورة(  احلالل  الك�سب  على  القادرين  غري  والأولد  الزوجة  اأكل  جواز  من  اخلنزير.  
من ك�سب الزوج املحرم لبيع اخلمر واخلنزير وغريه من املكا�سب احلرام بعد بذل اجلهد يف 

اإقناعه بالك�سب احلالل والبحث عن عمل اآخر.

5-العمل يف امل�سارف الربوية.  اأ�سدر جممع فقهاء ال�سريعة باأمريكا يف موؤمتره اخلام�ص 
قرارًا رقم ))( جاء فيه  لقد رخ�ست املجامع الفقهية )ملن مل يجد عماًل مباحًا( اأن يعمل 
يف الأماكن التي يختلط فيها احلالل باحلرام، ب�سرط اأن ل يبا�سر بنف�سه فعل احلرام، واأن 
يبذل جهده يف البحث عن عمل اآخر خال من ال�سبهات، ول يرى املجمع ما مينع من تطبيق 

هذا احلكم على العمل يف امل�سارف الربوية  لل�سرورة على اأن تقدر بقدرها.
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املتعينة  للحاجة   ، الإ�سالم  ديار  خارج  الإئتمان  بطاقات  �سركات  يف  العمل  )-يجوز 
واملوؤقتة فقط ، لعدم وجود عمل اآخر يف �سركات ن�ساطها كله مباح، رعاية للم�سلحة املوؤقتة 
لفقدان  وال�سرق  الغرب  بالد  يف  اإليها  حمتاجا  اأ�سبح  البطاقات  هذه  ولأن  احلاجة،  وبقدر 

الأمن يف حمل النقود.

يعقد  اأن  قبل  الزواج  عقد  من  امل�ساجد  اأئمة  منع  لالفتاء،  الأوربي  املجل�ص  قرر   -(
مدنيا اأمام ال�سلطة، لأن من �ساأن تلك العقود – وان كانت م�ستوفية لل�سروط – اأن توؤول اإىل 
خ�سومات ورمبا حرمان املراأة من حقوقها، وحرمان الأولد من ن�سبهم لعدم التوثيق وهذا 

من باب النظر يف املاآلت.

8- قيام جماعة امل�سلمني مقام القا�سي، فقد قرر املجل�ص الأوربي لالفتاء، ان اأحكام 
املحاكم غري امل�سلمة ينفذ بالطالق ، ملا يرتتب على عدم ذلك من وجود حالة التعليق، وما 
يرتتب عليه من الف�ساد ، وعلى جماعة امل�سلمني واملراكز الإ�سالمية اأن يحكموا بهذا الطالق 

حتى ل تبقى الزوجة على مع�سية درًا للمف�سدة.

وهذه القاعدة هي م�ستند تخويل املراكز الإ�سالمية وما يف حكمها مما يعترب مرجعا 
جلماعة امل�سلمني �سالحية البت يف ق�سايا تنازع الزوجني يف دعوى، ال�سرر واإيقاع الطالق، 
الديني وابتعادًا عن  اإ�سالمية، جتنبا للحرج  اأ�سدر لها حكم من حمكمة غري  واخللع �سواء 

املفا�سد بح�سب الإمكان، اأو مل ي�سدر لها حكم ورفع الزوجان اأمرهما اإليها.
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خال�سة البحث:

يتعر�ض الباحث يف هذا البحث اإىل ق�سية من الق�سايا املعا�سرة ذات الأهمية البالغة 
اإذ اإنها تعد النموذج الأمثل لآخر �سيحات الت�سويق التي برزت بقوة على ال�ساحة القت�سادية ، 
األ وهي ق�سية الت�سويق بعمولة هرمية ، حيث متكنت من ال�ستحواذ على جانب كبري من �سوق 
التجارة اللكرتونية الرقمية يف فرتة وجيزة ، وباتت �سورة متداولة لدى كثري من ال�سركات ، 
حيث تغري هذه ال�سركات امل�ساهمني فيها بوعود براقة ليجتهدوا يف ا�ستقطاب عمالء جدد، 
كان  اأو  بنف�سه  ا�ستقطبه  �سواء  ا�ستقطابه  يتم  فرد  كل  عن  مرتاكمة  عمولة  امل�ساهم  وياأخذ 
ا�ستقطابه نتيجة جهد لأحد اأفراد �سبكته ، وهنا ُيطَرُح ال�سوؤاُل عن مدى �سرعية هذه املعاملة، 
وما هو دور القوانني واحلكومات يف الت�سدي لهذه الظاهرة ؟ ،... هذا ما يحاول الباحث 

الإجابة عنه من خالل هذا البحث .

ABSTRACT

The writer here, in this research, treats with a modern way of marketing 
which is pyramid marketing. It spreads widely via internet as well other 
trading companies. In this way of marketing, there’re big commissions for the 
participants to gather more and more clients. Those commissions are given 
either the participant himself fetches the customer or being fetched by others 
in the same web he formed before so the important question comes in mind is 
that if this way of marketing is legitimate  in Islamic Sharia’a or not and also 
what is the role of government in facing this phenomenon ? The writer tries 

to answer all those questions in this research.
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املقدمة 

اقت�سادي  م�سروع  لأي  الرتكاز  نقطة  يعد  الت�سويق  اأن  على  القت�ساديني  كلمة  تتفق 
اإن�ساء امل�ساريع هو حتقيق الأرباح املادية ، وهذا ما ترنو الأن�سطة  ناجح؛ اإذ اإن الهدف من 
الت�سويقية املختلفة اإىل حتقيقه ؛ ولذلك فقد حولت الإدارة اهتمامها من الإنتاج اإىل الن�ساط 
الت�سويقي ، ثم تو�سع الن�ساط الت�سويقي طبقًا ملفهومه احلديث بحيث حترك من ال�سركات 

كاأحد اأن�سطتها اإىل �سركات م�ستقلة بذاتها .

 ومند بداية الت�سعينيات برزت على ال�ساحة القت�سادية التجارة اللكرتونية الرقمية ، 
ومتكنت يف فرتة وجيزة من تغيري كل معادلت الت�سويق ، مبا ينبئ عن قرب حتول املمار�سات 
الت�سويقية اإىل ال�سورة الرقمية واللكرتونية ، وبات هدا النوع من الت�سويق يلعب دورا متميزا 
وجوهريا ومتناميا يف وظائف الت�سويق ب�سكل مل تعهده احلياة القت�سادية من قبل ، واأو�سح 
الأمثلة على ذلك �سركات الت�سويق الهرمي ، التي غزت احلياة القت�سادية وات�سعت اأن�سطتها 
لتغطي جميع اأنحاء العامل ، وا�ستقطبت يف فرتة وجيزة اأعدادًا هائلة من امل�سرتكني ، وفيما 

يلي �سنلقي ال�سوء على حقيقة هذه ال�سركات وماهية عملها .

1- تعريف الت�سويق »لغة« ، و »ا�سطالحا« 

-  تعريف الت�سويق يف اللغة  .

تعاىل:  قال   ، البياعات  مو�سع  وهو  ال�سوق  ومنها  �َسَوَق،  من  اأ�سلها  الت�سويق: 
چ.....ائ  ەئ  ەئوئ    چ )الفرقان: 20( ، وال�سَوق ، بفتح الواو هو: القيادة والتقدم، 
ومنه �ساق الإبل وغريها ، ي�سوقها �سوقا و�سياقا))(، واأ�سلها �ِسواقا ، لكن قلبت الواو ياء لك�سرة 

ال�سني .

قلت: فالت�سويق يف اللغة م�ستق من كال املعنيني ، معنى البيع وال�سراء والتجارة ، ومعنى القيادة 
والإدارة وال�سياقة ، ولذلك فيمكننا اأن نعرف الت�سويق يف )اللغة( باأنه: فن اإدارة املبيعات. 

-  تعريف الت�سويق ا�سطالحا 

اإل اأن مفهومه ظل مو�سع  اأقدم الأن�سطة الإن�سانية  اأن الت�سويق يعترب من  بالرغم من 

ل�سان العرب املحيط ، ابن منظور ، اأبو الف�سل حممد بن مكرم بن علي ،  دار اإحياء الرتاث العربي ، بريوت ، لبنان ،     -(
الطبعة الثالثة، مادة ) �سوق ( . 
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ملفهوم  الدار�سني  نظرة  اإن  بل  فقط  هذا  لي�ض  واملتخ�س�سني،  الكتاب  بني  ونقا�ض  خالف 
اأم  الجتماعية  �سواء  التطور  ملراحل  تبعا  اختلفت  قد  واأن�سطته  ووظائفه  واأهميته  الت�سويق 

القت�سادية .

جنمع  لكننا   ، ومتنوعة  خمتلفة  بتعريفات  املتخ�س�سني  عند  الت�سويق  ف  ُعرِّ وقد 
 ، ال�سلع   ( املنتجات  و�سول  تي�سر  التي  الن�ساط  اأوجه  جميع  هو  فنقول:الت�سويق  اأطرافها 
الأفكار ، اخلدمات ( اإىل امل�ستهلكني ، وذلك لتلبية رغباتهم ، اأو بتحفيزهم على اقتناء هذه 

ال�سلع)2(. 

تعريف الت�سويق الهرمي و�سوره))( : 

 تعددت امل�سميات وامل�سطلحات التي تطلق على الت�سويق الهرمي ، فقد ا�سطلح البع�ض 
املخطط  اأو   ،  )multilayer marketing( الطبقات  اأو  امل�ستويات  متعدد  بالبيع  ت�سميته  على 
الهرمي )pyramid scheme(اأو الت�سويق ال�سبكي )network marketing( اأو ت�سويق امل�سفوفة 
)matrix marketing(، اأو ال�سم�سرة الهرمية ، و�سبهه بع�سهم بكرة الثلج ..، واأدق ما وقفت 

بعمولة  الت�سويق  عليه  اأطلق  حيث  امل�سري  رفيق  الدكتور  ا�سطالح  هو  الباب  هذا  يف  عليه 
العملية ، وطريقة احل�سول عليها كما �سياأتي  العمولة هي حمور هذه  اأن  ))( ، ذلك  هرمية 

تكون ب�سكل هرمي مرتاكم .

ف الت�سويق الهرمي بتعريفات متعددة ، منها : وقد ُعرِّ

اأنه: ارتباط العائد للم�سرتك على دخوله يف م�ستوى مرتبط مب�ستويات اأخرى ت�سكل    -(
مبجموعها طبقات،  ويزداد العائد كلما كان موقع امل�سرتك اأقرب اإىل امل�سرتك الأول 

لال�ستزادة، انظر: الت�سويق وال�سم�سرة يف التطبيقات امل�سرفية ، عبد الوهاب ريحاوي ، بحث غري من�سور من مقتنيات   -2
نظرة   ، الت�سويق   ، �ض:6)   ، وطرقه  مبادئه  الت�سويق   ، زهري  ح�سنني  م�سطفى   ، �ض:20   ، الإ�سالمي  دبي  بنك  مكتبة 

اقت�سادية ، �سمري حممد يو�سف ، �ض: 7 ، حممد �سعيد عبد الفتاح ، الت�سويق واإدارة املبيعات ، �ض :8)-9) . 
ما �سيذكر من التعريفات هنا يجري على ما اختاره الباحث من عدم التفريق بني الت�سويق متعدد الطبقات ، والأنظمة   -(
هذه  حول  الإي�ساح  من  وللمزيد   ، املذكورين  الت�سويق  نوعي  لكال  تعريفاٍت  اإىل  الإ�سارة  معنا  �سياأتي  ولذلك   ، الهرمية 

الق�سية  انظر �ض:7)  من هذا البحث .
انظر مقالة للدكتور رفيق امل�سري بعنوان الت�سويق بعمولة �سبكية اأو هرمية ، هل يجوز ؟ من�سورة على موقع الدكتور رفيق   -(

امل�سري على �سبكة النرتنت: 
http://wailah.110mb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=212:2008-09-24-
. 20-49-46&catid=55:2008-09-23-10-40-11&Itemid=139
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)راأ�ض الهرم ( ، وهكذا .. ))( .   

م�سارَكنينْ  م�سارك  كل  فيه  يجلب   ) �سبكي  هرمي  ت�سويقي)  بنظام  ال�سرتاك  اأنه:    -2
اآخَرين ، وكل من هذين يجلب اثنني... ، وهكذا ، ويكون ذلك مقابل مبلغ من املال 

يدفعه امل�سرتك مقابل منتج �سوري حتى يت�سنى له الدخول يف جمال الت�سويق )6( .

برنامج ت�سويق يح�سل فيه امل�سوق على عمولت اأو حوافز مالية نتيجة لبيعه املنتج اأو    -(
اخلدمة ، اإ�سافة حل�سوله على عمولت من كل �سخ�ض يتم اعتماده كم�ساعد اأو تابع 

للم�سوق وفق اأنظمة وبرامج عمولت خا�سة )7( .

امل�سفوفة(: )matrix marketing( هو احتيال ا�ستثماري  )ت�سويق  الهرمي  النظام    -(
وت�سويقي يكافئ امل�سرتكني ، ليدفعهم لإقناع اأ�سخا�ض اآخرين لالن�سمام اإىل الربنامج 

.)8(

النظام الهرمي: نظام ُيبنى مبوجبه هرم من اأ�سخا�ض ين�سمون بعد اأ�سخا�ض اآخرين    -(
ان�سموا قبلهم ، وهوؤلء الأ�سخا�ض الذين ان�سموا يدفعون ملن قبلهم يف الهرم مع توقع 

اأنهم �سيكونون قادرين على جمع مبالغ من اأ�سخا�ض ين�سمون لحقا)9(  .

)-  الت�سويق متعدد امل�ستويات: نظام ي�ستفيد فيه كل م�سرتك يف ال�سبكة من بع�ض املزايا 
بالبيع  اأي�سا  وي�سمى   ، دواليك  وهكذا   ، امل�سرتكني  من  اآخر  عددا  يك�سب  اأن  ب�سرط 

الهرمي)0)(.

 ، ال�سريعة  كلية  اإ�سالمي،  ملوؤمتر ق�سايا مالية معا�سرة من منظور  ، بحث مقدم  املحاميد  �سوي�ض   ، الهرمية  ال�سم�سرة   -(
جامعة الزرقاء الأهلية ، الأردن ، )200م ، �ض: ) . 

تعريف عقالء النا�ض بحكم معاملة بزنا�ض ، علي ح�سن عبد احلميد احللبي ، الأردن ، الزرقاء ، دار اجلنان ، �ض: )  .  -6
التكييف الفقهي ملعاملة الت�سويق ال�سبكي ، اأ�سامة الأ�سقر ، بحث مقدم ملوؤمتر كلية ال�سريعة ، ق�سايا مالية معا�سرة من   -7

منظور اإ�سالمي ،  جامعة الزرقاء الأهلية ، الأردن ، )200م ، �ض: 7 .
Illegal pyramid selling schemes ، available at :http://www.crimes-of- /Crimes/Delivered/pyramid.htm  -8
 pyramid schemes ، ponzi  schemes and related frauds، available at: http://members .impulse.net              -9
/~thebob/pyramid
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 راأي الباحث :

من خالل ما �سبق عر�سه ، يظهر لنا اأن الت�سويق الهرمي يقوم على عنا�سر اأ�سا�سية ، 
وهي كالآتي : 

�سركة ت�سوق منتجا �سوريا ، وتبيعه باأ�سعاف �سعره احلقيقي . اأ-  

 ب-  وعٌد مبكافاآت خيالية ملن ين�سم ل�سبكة امل�سوقني ..

ل ميكن احل�سول على امتياز ت�سويق املنتجات اإل بعد �سرائها . ج-  

د-  اإذا اأقنع امل�سوق �سخ�سا اآخر ب�سراء املنتج فاإن ذلك ال�سخ�ض ي�سبح ع�سوًا  يف �سبكة 
امل�سوق ، ي�سب عمله وجهده يف جيب امل�سوق الأول .

       وبالتايل فيمكننا اأن نعرف الت�سويق الهرمي باأنه : نظام ا�ستحدثته بع�ض ال�سركات 
لتحقيق الأرباح ، تكون املكافاأة فيه على ا�ستقطاب العمالء اجلدد ، وتقدر بطريقة ح�سابية 

هرمية مرتاكمة مت�سابكة .

2- ن�ساأة وظهور الأنظمة الهرمية )ال�سال�سل غري املنتهية ( . 

جديدة  اأ�سواقا  اجلديد  العاملي  والنظام   ، القت�ساد  عوملة  وفرت  لقد 
اقت�ساديات  يف  خ�سبة  واأر�سًا  وا�سعًا  انت�سارا  لها  و�سمنت   ، الهرمية  لالأنظمة 

ال�سوق اجلديدة .

ولقد حفز ظهور التجارة اللكرتونية حمرتيف اخلداع اإىل التحرك ل�ستهداف ال�سحايا 
جنوبي  املتحدة  الوليات  يف  الهرمي  للت�سويق  الأوىل  البذرة  وظهرت   ، املعمورة  اأنحاء  يف 
 Sharles  ( بونزي(  )ت�سارلز  ا�سمه  ايطايل  مهاجر  يد  على  وذلك    ، 920)م  عام  بو�سطن، 
Ponzi ( ، حيث وعد من ين�سم اإليه من اأفراد املجتمع الأمريكي باأن مينحهم اأرباحا مقدارها 

0) % ، وذلك خالل مدة ترتاوح فيما بني ))يوما ، اأو فائدة ربح بن�سبة 00)% خالل 90 يوما، 
اأرباحًا تقدر ب 00) % ، وذلك من  وقد برر هذه الن�سبة العالية من الربح باأنه يربح فعليا 

خالل املتاجرة بالق�سائم الربيدية .

وقد اأن�ساأت هذه الق�سائم مبوجب املعاهدة الربيدية ال�ساملة لتمكني ال�سخ�ض يف بلد 
معني من اأن  يدفع مقدمًا قيمة اأجور الربيد امل�سرتجعة مرة واحدة ، ومبوجب ر�سالة تر�سل 
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اأ�سعار العملة و�سبب ذلك  من دولة لأخرى ، وب�سبب احلرب العاملية الأوىل ح�سل تقلب يف 
فرقا بني كلفة ال�سراء يف الدول املختلفة ، فا�ستغل بونزي هذه الفروق ليك�سب ب�سع �سنتات 
من كل كوبون ، وعلى الرغم من �سحة هذا التوجه اإل اأن بونزي كان يعلم متام العلم اأن هذا 
النظام لن ينجح يف التطبيق الفعلي ب�سب قيود ال�سترياد ، وحتى لو كتب له النجاح ابتداء 

فلن ي�ستطيع اأن يغطي تلك الأرباح الهائلة التي وعد امل�ستثمرين بها .

ولقد بادر بونزي اإىل دفع 0)% من الأرباح للم�ستثمرين الأوائل ، مما اأ�سفى عليه قدرًا 
كبريًا من امل�سداقية دفعت النا�ض اإىل التهافت على ال�سرتاك معه من �ستى اأنحاء املعمورة ، 
ويف الوقت الذي كانت اأعداد امل�ساهمني معه تت�ساعف ، قام بونزي باإيقاف �سراء الكوبونات 
الربيدية ، واجته اإىل بناء م�سالح خا�سة له ، فانك�سف ر�سيده املايل اأمام البنوك التي كان 
 ، بالتوقيع عليها  يقوم  التي  الأرباح  �سيكات  اإيقاف �سرف  اإىل  بها  يتعامل معها ، مما حدا 
فرتتب عليه ديون مقدارها 6 ماليني دولر اأمريكي - وهذا مبلغ �سخم وقتذاك- ومن ثم مت 
القب�ض عليه ووجهت له تهمة التغرير والحتيال ، وحكم عليه بال�سجن ملدة 0) �سنوات .           

يت�سح لنا من ذلك اأن نظام بونزي نظام هرمي غري قانوين ، ل توجد فيه �سلعة حقيقية، 
يتم فيه دفع ن�سبة من اأموال امل�ساركني اجلدد كجزء من اأرباح امل�ساركني القدامى ، وي�سقط 
هذا النظام عندما يتوقف هذا الهرم عن النمو والتكاثر ، فيظهر م�ستحقني لالأرباح دون تولد 

اأرباح جديدة .

كانت هذه هي ال�سورة الأقدم والأ�سهر للت�سويق الهرمي ، ثم توالت بعدها الق�س�ض 
املثرية وال�سور املتنوعة والأ�سكال املتعددة لأهرامات الوهم ، وكلما كانت القوانني الغربية 
تتجه اإىل ت�سييق اخلناق على هذه املعاملة ، كان اأرباب احليل واخلداع ممن يقفون وراءها 
يبتدعون حيال جديدة لتجاوز تلك القوانني ، وا�ستغالل ثغراتها )))(، وفيما يلي �ساأ�سري اإىل 
اأبرز تلك ال�سور ليتمكن القارئ من ت�سور حقيقة هذه ال�سال�سل غري املنتهية من الأوهام 

عمليًا .   

3- ومن تلك ال�سور التي عرفت يف الغرب : 

  ، متعددة  واأ�سكال  األوان  لها  الهرمي  الحتيال  �سور  �سورة من  وهي   : الهدايا  نادي 
منها منظمة ) هدايا تعطى بحرية ( حيث تّدعي هذه املنظمة اأنها جماعة اإن�سانية من فاعلي 

   Bill  E Branscume  Ponzi Schemes ,available at:  http:// fraudsandscams.com/pyramid - htm  -((
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اخلري الأثرياء الذين يعطون كميات كبرية من الأموال غري اخلا�سعة لل�سريبة با�سم الرب، 
، فُيعطى امل�سرتك مبلغا من املال غري اخلا�سع لل�سرائب يف  اأ�سخا�ض  ب�سرط رعاية ثالثة 

حـ�ساب �سري يف اخلارج ، يدرُّ له فائدة �سنوية .

    ويظهر يل اأن ذلك نوع من غ�سيل الأموال بطريقة هرمية ، حيث ت�سرتط املنظمة على 
ال�سخ�ض ا�ستقطاب ثالثة اأ�سخا�ض ، وتطلب منهم بع�ض املعلومات ال�سخ�سية ، وت�سع مبالغ 

مالية كبرية يف اأر�سدة �سرية يف اخلارج باأ�سماء هوؤلء الأ�سخا�ض .

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو ملاذا جلاأت اأهرامات الوهم اإىل الهدايا ؟ واجلواب؛ 
طاملا  لل�سرائب  خا�سعة  غري  والهدايا   ، هدية  ي�سمى  الأنظمة  هذه  تتداوله  الذي  املال  لأن 
اأنها اأقل من 0000) دولر ، وهذا حتايل على القانون ؛ لأن الهدية يف نظر القانون ل يتوقع 
احل�سول من ورائها على مقابل ، بينما الأمر يف واقع هذه الأنظمة الهرمية خمتلف)2)( .                      

اأن  : وهي   )matrix marketing( اأو ت�سويق امل�سفوفة  )system  ball  snow( كرة الثلج 
ي�ستفيد كل م�سرتك يف ال�سبكة من بع�ض املزايا ب�سرط اأن يك�سب عددًا من امل�سرتكني ، وهكذا 

دواليك .. فاأركان هذه العملية ثالثة : 

)- عر�ض ب�سائع للجمهور .

2- الأمل باحل�سول على امتيازات معينة ، ك�سراء الب�سائع جمانًا اأو ب�سعر خمف�ض .

)- تعليق احل�سول على المتيازات على ك�سب م�سرتكني جدد )))( . 

ومن الأمثلة العملية على هذا النظام ما �سهدته �سناعة التاأمني يف اأوروبا ال�سرقية حيث 
ن�ساأت �سركة م�سهورة تهدف اإىل حتويل كل املوؤمن لهم اإىل وكالء تاأمني ، ف�سراء وثيقة التاأمني 
ملدة 0)-)) �سنة هو �سرط احل�سول على وكالة هذه ال�سركة ، ويف املقابل يح�سل الوكيل على 
نقاط عن كل بيع ، وعن ا�ستقطاب وكالء جدد بالإ�سافة اإىل جمموعة من احلوافز كالهدايا 

والرحالت ال�سياحية اإذا بلغ جمموع النقاط حدودًا معينة  )))( .

         pyramid schemes ،  ponzi Schemes ، and related frauds ، available  at http://members-.impulse          -(2
.net/~thebob/ Pyramid .html

 Jean Calais –Auley ،Frank Steinmetz، paris :Droit de la Consummation، 5edition Dalloz ،2000  -((
. ، B:117 -119

Illegal pyramid selling schemes، available at:http://www.crimes-of- /Crimes/Delivered/pyramid.htm  -((
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�سركة Amway: هي واحدة من اأكرب منظمات الت�سويق متعدد الطبقات يف العامل ، 
وت�سل اأرباحها ال�سنوية اإىل عدة باليني ، وذلك من بيع منتجات متنوعة كال�سابون واأجهزة 
حتلية املاء وم�ساحيق التجميل ومنتجات منزلية...... ، وكل موزع يح�سل على املنتجات من 
من  الب�سائع  ياأخذون  للهرم  واملوؤ�س�سني   ، اجلملة  ب�سعر  وتكون   ، ا�ستقطبه  الذي  ال�سخ�ض 
ال�سركة مبا�سرة ، وتكون الأرباح من فروق الأ�سعـار بني �سعر اجلملة و�سعر التجزئة بالإ�سافة 

اإىل فوائد �سهرية ت�ستند على املبلغ الكلي ملنتجات Amwayالذي ا�سرتاه العميل )))( .

هذه نبذة خمت�سرة عن اأ�سهر �سركات الأنظمة الهرمية يف الغرب ،  اإل اأن هذه ال�سركات 
بعد اأن كرثت م�ساكلها هناك ، وبداأت املالحقات الق�سائية تزعجها ، اأخذت ت�سق طريقها 
اإىل البالد العربية من خالل بع�ض من ا�ستهوتهم هذه الفكرة ، فظهرت يف اأكتوبر )200م 
اأوىل �سركات الت�سويق الهرمي يف املنطقة العربية ، وهي �سركة بزنا�ض دوت كوم ، وذلك على 
الرئي�سي  وكان مقرها   ، الباك�ستان  وهم من   ، املحمود  ونور  اأحمد  وزماين  يد عمران خان 
اإح�سائية عام )200م ا�ستقطبت هذه ال�سركة 000)))  يف مدينة دبي لالنرتنت ، وح�سب 
احلكومات  بع�ض  بـداأت  ثم   ،)(6( كبرية  اأرباحا  وحققـت   ، دولة  مائة  من  اأكرث  من  م�سرتك 
حتذر منها وتالحق ن�ساطاتها ، فاختفت هذه ال�سركة ، حتى اإن موقعها على النرتنت مل يعد 

متاحا.

لت�سويق  الهرمي  الت�سويق  فكرة  ت�ستخدم  الأخرى  ال�سركات  بع�ض  اأخذت  ذلك  وبعد 
منتجاتها كبيع ال�سطوانات اأو الأ�سرطة الدعوية اأو تقدمي اخلدمات اللكرتونية ك�سركة هبة 
التي  ال�سركات  من  وغريها   ، كوم  دوت  و�سركة جدارة  الفني  لالإنتاج  نور  و�سركة  اجلزيرة 
�سرعان ما جوبهت بفتاوى �سرعية حترم عملها ، فاختفى بع�سها ، وتوقف الآخر عن تبني 
فكرة الأنظمة الهرمية ، ثم تال ذلك ظهور �سركة دي اك�ض اإن ) DXN ( ، و�سركة )كوي�ست 
نت(  وملع جنمهما يف �سماء الت�سويق الهرمي ، واأخذ املروجون لهما يوؤكدون على اأن النظام 
اأنظمة ال�سركات الهرمية ؛ لوجود �سلعة حقيقية .... املتبع يف هاتني ال�سركتني يختلف عن 
الخ، ول تزال اأفرع هاتني ال�سركتني متار�ض ن�ساطها يف كثري من الدول العربية وغريها اإىل 
الآن، حيث قمت بزيارة احـد فـروع �سركة )دي اك�ض اإن ( يف اإمارة ال�سارقة يف منطقة الرولة، 

  Amway ,Quixtatr ,Team of Destiny ,Team ,available at: http ://skepdic.com/amway.html               -((
اإىل موؤمتر كلية ال�سريعة ال�ساد�ض ق�سايا مالية معا�سرة من  التجارة اللكرتونية ) درا�سة خا�سة عن بزنا�ض ( مقدم     -(6

منظور اإ�سالمي ، جامعة الزرقاء الأهلية الأردن ، ذيب مو�سى نا�سيف ، �ض:2) . 

�أ. �أحمد �سمري قرين

223جملة احلق العدد )16( ربيع الأول 1432هـ  فرباير 2011 م

واآلية ح�ساب   ، منتجاتها  اإىل  الإ�سارة  يت�سمن  ال�سركة  ومن�سورات عن  كتيب  وح�سلت على 
العمولت فيها .

ومن اجلدير بالذكر هنا اأنه قد وقع اخلالف بني فقهاء ال�سريعة املعا�سرين يف احلكم 
على الت�سويق الهرمي يف بداية ظهوره ، وذلك نتيجة اختالف الجتهادات يف تكييفه واإحلاقه 
باأ�سبه املعامالت ال�سرعية ؛ اإل اأن جماهري املعا�سرين من الفقهاء قد ذهبوا اإىل حترمي هذه 
املعاملة ، وبداأت بع�ض احلكومات العربية تتخذ �سدها اإجراءات قانونية لإيقاف اأن�سطتها . 

4- من �سور الت�سويق الهرمي التي ا�ستهرت يف البالد العربية :

ظهرت يف هذا املجال عدة �سركات عاملية منها ، �سبق معنا الإ�سارة اإىل بع�سها ، منها 
�سركة بزنا�ض )biznas( ، و�سركة كوي�ست نت )Quest.net ( ، و�سركة هبة اجلزيرة ، و�سركة 
دي اك�ض اإن )DXN(.....الخ ، وفيما يلي �ساألقي ال�سوء يف عجالة على بع�ض هذه ال�سركات:

اأ- �سركة بزنا�س) Biznas.com (: ويتلخ�ض نظامها يف اأن ي�سرتي ال�سخ�ض منتجات 
ال�سركة ، وهي عبارة عن برامج وموقع وبريد الكرتوين مببلغ 99 دولر ، وبذلك ي�سري له 
احلق يف ت�سويق منتجات هذه ال�سركة لالآخرين مقابل احل�سول على عمولت حمددة ، فاإذا 
وفق  حمددة  عمولت  على  احل�سول  ا�ستحق  املنتجات  هذه  ب�سراء  اآخرين  �سخ�سني  اأقنع 

النظام املتبع لآلية ح�ساب العمولت يف ال�سركة )7)( .

ب- ر�سائل ال�سل�سة الهرمية 

يف هذه العملية ُتر�سل لك ولالآلف غريك ر�سالٌة تت�سمن قائمة بع�سرة اأ�سماء ، وَتعِر�ض 
عليك هذه الر�سالة فر�سة احل�سول على فوائد غري مرتقبة ، عن طريق اإر�سال دولر واحد اإىل 
كل �سخ�ض ممن وردت اأ�سماوؤهم يف القائمة ) فر�سا �ض) : �ض0) ( ، وبتنفيذ ال�سخ�ض هذا 
الطلب مينح ع�سوية هذه ال�سركة ، وتت�سمن هذه الر�سالة الآلية التي تنتهجها هذه العملية ، 
وهي اأن يقوم الع�سو اجلديد بحذف �ض) من القائمة ، وحتريك الآخرين اإىل الأعلى، وي�سع 
ا�سمه يف مكان �ض0) ، وبعدها ير�سل قائمته اإىل اأي عدد يريد مع ن�سخة من الر�سالة التي 

تت�سمن التعليمات . 

�سبكة النرتنت:  ، ولال�ستزادة: راجع موقعها على  البحث  ال�سركة يف �ض: 0)، من هذا  العمولت يف هذه  انظر جدول    -(7
  . Biznasweb.com 
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وتوؤكد هذه الر�سالة كما هو احلال يف مثيالتها باأن هذا هو ال�سبيل الأمثل لتكوين الرثوات 
الطائلة ، وباأن بع�ض امل�ساركني يف اأعلى القائمة قد ا�سرتوا بيوتا جديدة ، واآخرين ا�سرتوا 
�سيارات جديدة بعد �سهرين من ان�سمامهم اإىل هذه ال�سل�سة، وما عليك �سوى اأن جتلب ع�سرة 
اأ�سخا�ض اإىل القائمة ، بعد ذلك  �ستنهال عليك الدولرات من القوائم التي تليك، و�ستكون 

الفوائد التي �ستح�سل عليها كالتايل :

الطبقة  يف  الع�سرة  من  واحد  كل   ( الثانية  الطبقة  من  دولر   (00 على  �ستح�سل   -(
الأوىل ا�ستقطب ع�سرة( 

2- �ستح�سل على 000) دولر من الطبقة الثالثة .

الثامنة  ، ويف الطبقة  األف دولر  )- وبعد تكون الطبقة اخلام�سة �ستح�سل على 00) 
00) مليون دولر ، 

ومن الطبقة العا�سرة حت�سل على 0) مليار دولر .......)8)( . 

5- اآلية عمل الت�سويق الهرمي :

الفكرة الأ�سا�سية للت�سويق الهرمي هي ا�ستغالل كل فرد خلدمة اأغرا�ض ال�سركة وزيادة 
مبيعاتها ، وتبداأ هذه العملية برتغيبه يف �سراء ال�سلعة امل�ستهدفة مع وعده باحل�سول على 
الأرباح الهائلة التي �ستنجيه من ويالت الفقر ، وتلك الأرباح التي يح�سل عليها امل�ستهلك من 

ت�سويقه لل�سلعة امل�ستهدفة .

ول تتوقف الأماين التي يبني امل�ستهلك اأحالمه عليها عند هذا احلد ، بل اإنها تت�سخم 
عندما يلم العميل بالنظام املتبع حل�ساب الأرباح ، حيث متنح ال�سركة العميل عمولة مقدارها 
)) دولرا اإذا ا�ستطاع اأن يقنع ت�سعة اأفراد ب�سراء منتج ال�سركة ، وهكذا تت�ساعف العمولت 
وفق نظام ح�سابي حمدد على قدر من ي�سرتك يف ال�سركة من خالل هذا العميل ، وتختلف 
الفكرة  اإن  اإذ  ي�سر  ، وهذا الختالف ل  �سركة لأخرى  العمولت وطريقة ح�سابها من  هذه 
اجلوهرية واحدة ، فكل ع�سو يدفع لكي يح�سل على مبلٍغ ممن يليه، وكل طبقة من امل�سرتكني 
يجب اأن تليها طبقة اأكرب منها ليمكن جمع العمولت اأو »الهبات« املوعودة ، وكما هو وا�سح 
يف اجلدول اأدناه ؛ فاإن هذه العمولت ت�سل نظريا اإىل مبالغ باهظة ي�سيل لها لعاب ذوي 

Bill  E.Branscum ، Pyramid schemes، available at :http://www.fraudsandscams .com/- pyramid.htm  -(8
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الأحالم والأوهام من النا�ض . 

العمولة بالدولرجمموع الأع�ساءالأع�ساءال�سهر

(22....
2(6....
(8((((
((6(0((0

................
82(6((0(((0
9((2(022((((

(0(02(20(66270
(2(،0968،(902(،080
(0(،07(،7((،82(2،((7،(8(،6(66،(6(،7((،6(0

مالحظة: 

- هذا اجلدول على افرتا�ض ت�ساعف عدد من ين�سم اإىل ال�سبكة �سهريا .

- العمولة ل تدفع اإل بعد اأن يبلغ عدد املن�سمني ل�سبكة الت�سوق اإىل ت�سعة اأ�سخا�ض)9)(.

ولقد نظرت يف بع�ض الربامج الإعالنية التي ت�ستخدم للرتويج لهذه ال�سركات، فلفت 
انتباهي اأمران :

ملزيد من الإي�ساح حول اآلية عمل هذه ال�سركة ، انظر: فتوى يف حكم التعامل مع �سركة بزنا�ض كوم للدكتور �سامي ال�سويلم   -(9
من�سور على النرتنت موقع: http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-14706.htm ، وانظر كذلك 
بحث التكييف الفقهي ملعاملة الت�سويق ال�سبكي ، اأ�سامة الأ�سقر ، �ض: 7 ، كذلك ، ال�سم�سرة الهرمية ، �سـوي�ض املحاميد 
، �ض: )، وانظر: التجارة اللكرتونية ، علي اأبو العز ، �ض: 266-268 ، وانظر مقالة للدكتور رفيق يون�ض امل�سري بعنوان 
http://wailah.110mb.com/index. :الت�سويق بعمولة �سبكية اأو هرمية ، هل يجوز؟ من�سور يف موقع الدكتور امل�سري
php?option=com_content&view=article&id=212:200809-24-20-49-46&catid=55:2008-09-23-

Itemid=139&11-40-10 ، وانظر بحث التكييف الفقهي ل�سركات الت�سويق ال�سبكي ، اإبراهيم احمد ال�سيخ ال�سرير ، 
�ض: ) ، وهو من�سور على �سبكة النرتنت يف موقع �سيد الفوائد:  
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نف�سية  درا�سات  على  �سك  ول  تعتمد  التي  الربامج  لهذه  العالية  الفنية  احِلَرفية   -(
للم�ستهلك وحماولة برجمته وتاأهيله ليكون جنديا من جنود ال�سركة .

اإعالنات �سركة  اإحدى  ؛ فتبداأ  2- تركيز هذه الإعالنات والدعايات على كلمة احللم 
دي اك�ض اإن ) DXN ( بعبارة من �سوت عذب رخيم لمراأة كاأنها تهم�ض يف اأذن امل�ساهد اأو 
امل�ستمع ؛ فتقول: الأحالم اأحيانا قد تكون �سعبة الو�سول ....لكن عليك بال�ستمرار ، ...اإن 

كنت توؤمن بحلمك اأو كنت توؤمن بذاتك فاعلم باأنك �ستجعل احللم حقيقة ..

ول يخفى على ذي عينني اأن وتر الأحالم وما يتعلق بها من اأوهام هو اأعظم وتر ميكن 
التاأثري من خالله على كثري من العوام ، لأن حلم الإن�سان هو رغبة حقيقية قوية تكمن يف 
اأعماقه يرنو اإىل حتقيقها يف اأقرب فر�سة �سانحة ؛ فاإثارة هذا الأمر يف نف�سه يدعو خميلته 
ول�سك اإىل الت�سور اأو التوهم باإمكانية حتقيق الأحالم املرجوة من خالل امل�ساهمة يف هذه 
ال�سركة ، وبذل اأق�سى جهد للرتويج لها ، لكن الواقع خالف ذلك ؛ اإذ اإن اأعظم م�ستفيد من 
هذا اجلهد هم اأ�سحاب هذه ال�سركة وتبقى الن�سبة العظمى من امل�ساهمني فيها غارقة يف 

بحار الأحالم والأوهام والأماين التي ل تتحقق على اأر�ض الواقع . 

6- املوقف ال�سرعي من هذه الق�سية :

 لقد تعدت اأقوال الفقهاء يف هذه النازلة تبعا لختالف نظرهم يف تكييفها ال�سرعي ، 
فراأى بع�سهم اإحلاقها بال�سم�سرة ، وبنى على ذلك جواز هذه املعاملة اإذا خلت من املحظورات 
ال�سرعية ، وراأى اآخرون بطالنها ملا ت�ستمل عليه من حمذورات �سرعية تت�سح عند التدقيق 
يف حقيقة هذه املعاملة ، وذهب اآخرون اإىل التو�سط بني هذين القولني ، وفيما يلي اأ�سري اإىل 

تلك املذاهب : 

اأقوال الفقهاء املعا�سرين يف حكم هذا الت�سويق :

القول الأول : اجلواز ب�سروط  )20( 

 وممن مال اإىل هذا القول جلنة الفتوى بالأزهر ، حيث اأَحلَقت هذه املعاملة بال�سم�سرة، 
وجاء يف ن�ض الفتوى :« اإن ما تقوم به ال�سركة من و�ساطة بني املنتج وامل�ستهلك لرتويج ال�سلعة 

لال�ستزادة من هذا املو�سوع راجع: مقالة لالأ�ستاذ اإبراهيم الكلثم يف موقع الإ�سالم اليوم على �سبكة املعلومات العاملية :      -20
.http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-35-1680.htm
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يدخل يف باب ال�سم�سرة ، وال�سم�سرة كما يقول الفقهاُء جميعًا اإذا  مل تقم على غ�ض اأو تدلي�ض 
اأو ظلم اأو خيانة  يكون ما ياأخذه الوا�سط وال�سم�سار حالل ل �سبهة فيه« ))2( .

اأن تكون  املعاملة  ، حيث ا�سرتط ل�سحة  الفتوى  ولل�سيخ عبد اهلل اجلربين نحو هذه   
معلومة لي�ض فيها غرر اأو ربا اأو ر�سوة اأو نوع قمار اأو خمادعة )22( . 

جاء  حيث   ، غزة  حمافظة  مفتي  الكحلوت  الكرمي  عبد  ال�سيخ  النحو  هذا  نحا  وممن 
يف فتواه عن �سركة بزنا�ض :« مبا اأن ال�سركة ل ت�سوق اأي منتج ل يليق بالأخالق الإ�سالمية ، 
وتخلو براجمها من كل ما يجرح الدين اأو اخللق ..فال يوجد مانع �سرعي مينع هذه ال�سركة 

من ت�سويق براجمها ...« ))2( .

وقد ذهب اإىل هذا القول الدكتور احمد حممد ال�سعد والدكتور ح�سام الدين عفانة ))2( 
والدكتور اأمني البطو�ض ، وحامد العلي ))2( ، وال�سيخ �سلمان العودة حيث اعترب مناط احلكم 
هو الرغبة يف ال�سلعة مليزة فيها من عدمه ، فاإذا وجدت الرغبة عند امل�سرتي �سحت املعاملة 

، واإن مل تتوفر مل ت�سح )26( .

اأدلة اأ�سحاب هذا القول : 

)-  اأن امل�سرتك وكيل لل�سركة ، والوكالة ت�سح باأجر وبغري اأجر .

والت�سويق  ال�سم�سرة  على  اأجره  ياأخذ   ، �سم�سارا  يعد  ال�سركة  هذه  يف  امل�سرتك  اأن    -2
ملنتجات ال�سركة .

اأن امل�سرتك يعمل اأجريًا لدى ال�سركة ، والإجارة جائزة بالإجماع .   -(

فيها  تغتفر  واجلعالة   ، اجلعالة  باب  يف  تدخل  امل�سرتك  ياأخذها  التي  الأرباح  اأن    -(

فتوى جلنة الأزهر ، بتاريخ )/0) /2002م ، وهي من�سورة يف كتاب تعريف عقالء النا�ض بحكم معاملة بزنا�ض ، جمع   -2(
علي ح�سن عبد احلميد ، �ض: ))  .

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=4744&parent=4153انظر فتوى ابن جربين  -22
فتوى ال�سيخ الكحلوت رقم )2 /)/ )2))هـ ، املوافق 2)/)/)200م ، وقد ذكرت يف بحث الدكتور ذيب مو�سى نا�سيف،   -2(

بعنوان التجارة اللكرتونية ، املقدم اإىل موؤمتر كلية ال�سريعة ال�ساد�ض جامعة الزرقاء الأهلية بالأردن ، �ض: 8) .
انظر: التكييف الفقهي ملعاملة الت�سويق ال�سبكي ، اأ�سامة الأ�سقر ،  �ض: 9  .  -2(

راجع: ال�سم�سرة الهرمية ، �سوي�ض املحاميد ، �ض: 8  .   -2(
التكييف الفقهي ملعاملة الت�سويق ال�سبكي ، اأ�سامة الأ�سقر ، �ض: 2) .   -26

األستاذ أحمد سمري قرينحكم التسويق بعمولة هرمية

229 228



228

حكم الت�سويق بعمولة هرمية

جمعية احلقوقيني 228

اجلهالة)27( . 

مناق�سة توجيهات اأ�سحاب هذا القول )28(: 

لهذه  الدقيق  التكييف  بيان  من  لنا  لبد  القول  هذا  اأ�سحاب  على  الرد  نو�سح  حتى 
املعاملة ، هل تقا�ض على الوكالة اأم الإجارة اأم اجلعالة اأم ال�سم�سرة اأم اأنها عملية بيع و�سراء 

جمردة.

- اأما بالن�سبة لالعتبار الأول ، فالوكالة عقد جائز لكل من الطرفني ف�سخه ولو 
بغري ر�سا الطرف الآخر ، اأما الت�سويق الهرمي فهو عقد لزم من طرف ال�سركة جائز من 
قبل امل�سرتك ، فال يجوز لل�سركة اأن تف�سخ العقد من قبلها ما دام امل�سرتك ملتزم مبهمته ، 
واإل لكان ذلك باب عبث يف هذه العملية ، حيث لو كان الأمر كذلك للجاأت ال�سركة اإىل ف�سخ 

العقد يف الوقت الذي تزداد فيه عمولة امل�سوق .

- والوكالة ت�سح يف البيع وال�سراء باإجماع العلماء ، وهي �سحيحة باأجر وبدون اأجر ، 
اإن الثاين  لكن هناك فرق جوهري بني وكيل البيع وبني امل�سوق يف الت�سويق الهرمي ، حيث 
ملزم ب�سراء الب�ساعة التي ي�سوق لها وبثمن يزيد عن ثمن املثل اأي�سا ، اأما وكيل البيع فغالبا 

ما ياأخذ اأجرة على عمله . 

وهذا هو ذات اجلواب عن قيا�ض الت�سويق ال�سبكي بال�سم�سرة ، حيث اإن ال�سم�سار ل ُيلزم 
بدفع مبالغ معينة ليت�سنى له الت�سويق لل�سلعة امل�ستهدفة بخالف ما عليه احلال يف الت�سويق 

الهرمي ، وكذلك فاإن ال�سلعة

ال�سلعة ذات قيمة ثانوية يف عملية  ، بينما تعد  ال�سم�سرة وجوهرها  اأ�سا�ض عملية  هي 
الت�سويق الهرمي ، مقارنة بالعمولت واملكافاآت التي يحلم بها امل�سوق .

فتوى الدكتور �سلمان العودة من�سورة على موقع الإ�سالم اليوم يف �سبكة النرتنت يف اآخر مقالـة اإبراهيـم الكلثـم:  -27
لال�ستزادة ، انظر: فتوى جممع الفقه الإ�سالمي ال�سوداين) حكم �سركة بزنا�ض وما �سابهها من قمار ( يف موقع �سيد   -28
الفوائد على �سبكة املعومات العاملية النرتنت: http://www.saaid.net/fatwa/f41.htm#5  ، وفتوى ال�سيخ حممد 
�سالح املنجد ) مرجع �سابق( ، ومقالة الدكتور رفيق امل�سري ) مرجع �سابق( ، وبحث الدكتور �سامي ال�سويلم ) مرجع 
�سابق( ، وبحث الدكتور ال�سرير ) مرجع �سابق ( والتجارة اللكرتونية لعلي اأبو العز ) مرجع �سابق( ، �ض: 279 ، وما 
بعدها ،  والتكييف الفقهي لأ�سامة الأ�سقر ) مرجع �سابق( ، �ض: 0) ، وما بعدها ، وال�سم�سرة الهرمية للمحاميد ) مرجع 

�سابق(، �ض: 9 ، وما بعدها  . 
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وثمة فرق ثالث بينهما وهو اأن امل�سوق يف الت�سويق ال�سبكي ياأخذ عمولته من جهده وجهود 
غريه من العمالء ممن هم حتته يف ال�سبكة ، بينما ياأخذ ال�سم�سار اأجره على ما يبذله من 

جهد فقط )29( . 

- اأما بالن�سبة لالعتبار الثالث فالإجارة ي�سرتط لها الفقهاء عدة �سروط ل تتوافر يف 
معاملة الت�سويق ال�سبكي ، من اأهمها اأن تكون الأجرة معلومة ، والأجرة يف الت�سويق ال�سبكي 
ذلك  خالل  من  تتو�سل  ال�سركة  اإن  اإذ  ال�سبكي  الت�سويق  فكرة  لب  هي  وجهالتها   ، جمهولة 
اإىل التغرير بذوي الأحالم العري�سة والأوهام املري�سة للعمل بغية احل�سول على العمولت 

اخليالية املن�سودة .

الأجل  الطرفني  يجهل كال  وهنا   ، معلومًا  الأجل  يكون  اأن  كذلك  الإجارة  وي�سرتط يف 
جهالة فاح�سة ، فال ميكن للم�سرتك اأن يعلم الوقت الذي يتمكن فيه من اإقناع اأطراف اأخرى 

ب�سراء هذا املنتج ليح�سل على الأجرة املنتظرة . 

- اأما بالن�سبة لالعتبار الرابع ، فالقول فيها م�سابه للقول يف الوكالة وال�سم�سرة ؛ اإذ 
اإن اجلعالة يقدم فيها اجلاعل جائزته ملن يويف ب�سروطه مبجرد انتهاء العمل ، اأما الت�سويق 
ال�سبكي فهو �سل�سلة مت�سلة ل نهاية لها ، واإذا ف�سل امل�سرتك يف جلب زبائن اآخرين اأو ا�ستطاع 
، واجلعل يف اجلعالة  اأي عمولة  فاإنه ل يح�سل على  املطلوب  العدد  اأقل من  يقنع عددًا  اأن 

حمدد ، اأما يف ال�سم�سرة الهرمية فغري حمدد .

واجلعل يف اجلعالة مقطوع به عند حتقق �سرط اجلاعل ، اأما العمولة يف الت�سويق الهرمي 
فهي حمتملة ، فقد يتمكن امل�سوق من اإقناع امل�سرتكني وقد ل يتمكن .  

واإذا مل يح�سل املجعول له على اجلعل يف عقد اجلعالة ل يعد مقامرًا لأنه مل يخ�سر 
ماله، اأما اإذا مل يح�سل امل�سرتك يف نظام الت�سويق ال�سبكي على العمولة ، فاإنه يكون قد خ�سر 
ماله دون مقابل ، وهذا ما يقع ل99% من امل�سرتكني وفق اإح�سائيات بع�ض �سركات الت�سويق 

الهرمي )0)( ، وهذه ال�سورة هي جوهر القمار ، وهو دوران الأمر بني الغنم والغرم .

النقاط  نلخ�سه يف  ، فاجلواب عنها  ال�سلعة  والرغبة يف  املنتج  ب�سبهة  يتعلق  فيما  اأما 

التجارة اللكرتونية ، اأبو العز ، �ض: )28  .     -29
لال�ستزادة ، انظر املراجع املذكورة �ض 7) ، حا: ) .    -(0
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التالية : 

)- اأن الرتكيز الأكرب لهذه ال�سركات وملن ي�سوق لها منتجاتها ين�سب على العمولت ، 
ولي�ض على ال�سلعة ، ويوؤيد ذلك اأن هذه املنتجات ل تتجاوز قيمتها املائة دولر بح�سب ال�سعر 
املعلن لبع�ض هذه ال�سركات ، اأما العمولت فت�سل اإىل 000)2 دولر كما �سبق اأن ا�سرنا ، وقد 
قرر الفقهاء رحمهم اهلل انه اإذا ا�ستبه اأمران اأو تداخال فالعربة بالأعم الأغلب ، بل اإننا لو 
اأن هذه العمولت الكبرية هي التي ت�سوغ �سراء ال�سلعة بتلك الأثمان  دققنا النظر لتبني لنا 

الباهظة .

القول الثاين : التحرمي 

واإىل هذا القول نحا اأكرث املعا�سرين ومنهم اللجنة الدائمة لالإفتاء يف اململكة العربية 
ال�سعودية )))(، وفقهاء جممع الفقه الإ�سالمي بال�سودان )2)(، وموؤمتر كلية ال�سريعة ال�ساد�ض 
يف جامعة الزرقاء الأهلية) ق�سايا مالية معا�سرة من منظور اإ�سالمي )2))هـ-)200م ( ، 
ومركز الألباين للدرا�سات املنهجية والأبحاث العلمية )))( ، وهو قول الدكتور علي حمي الدين 
القره داغي ، والدكتور ح�سني �سحاتة )))( ، وال�سيخ يحيى بن مو�سى الزهراين )))( والدكتور 
عبد احلي يو�سف)6)( ، وال�سيخ اإبراهيم اأحمد ال�سيخ ال�سرير )7)(، والدكتور حممد بن �سالح 
املنجد)8)( ، والدكتور رفيق يون�ض امل�سري )9)(، والدكتور حممود عكام مفتي حمافظة حلب)0)( 
والدكتور اأحمد بن مو�سى ال�سهلي )))(، والدكتور اأحمد الكردي ، والدكتور عالء الدين زعرتي 

  http://www.islam-qa.com/ar/ref/42579:راجع فتوى اللجنة الدائمة لالإفتاء يف اململكة العربية ال�سعودية  -((
2)-  مرجع �سابق.

فتوى مركز الألباين من�سورة يف ر�سالة علي احللبي، املو�سومة باإعالم النا�ض بحكم التعامل مع �سركة بزنا�ض.   -((
فتوى الدكتور ح�سني �سحاتة والدكتور القره داغي من�سورة على �سبكة املعلومات العاملية  يف موقع اإ�سالم اأون لين:   -((

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/

FatwaA/FatwaAAskTheScholar&cid=1122528620150
http://www.saaid.net/Doat/yahia/11.htm :فتوى ال�سيخ يحيى مو�سى الزهراين من�سورة على �سبكة النرتنت  -((

 http://www.saaid.net/fatwa/f41.htm#6: فتوى الدكتور عبد احلي يو�سف من�سورة على �سبكة النرتنت  -(6
7)-  مرجع �سابق .
8)-  مرجع �سابق .
9)-  مرجع �سابق . 

 http://www.eftaa-aleppo.com/fatwa/index.php?module=fatwa&id=1707 فتوى ال�سيخ حممود عكام  -(0
http://www.saaid.net/fatwa/f41.htm#3 : فتوى الدكتور اأحمد بن مو�سى ال�سهلي  -((
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والدكتور �سامي بن اإبراهيم ال�سويلم وغريهم من العلماء )2)(، وهو القول الذي تع�سده الأدلة 
ال�سرعية والقواعد املرعية . 

الأدلة : 

ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول بعدة اأدلة ، لكن الباحث �سيذكر منها ما ي�سح عنده  :

)- عند التدقيق يف جوهر هذه املعاملة يت�سح اأن املنتج الذي تقوم بالرتويج له لي�ض ذا 
قيمة موؤثرة يف ن�ساطاتها وا�سرتاتيجياتها ، بل اإن الأهمية الق�سوى ترتكز يف برامج الت�سويق 
ل  التي تعدها هذه ال�سركات ، وما يرتتب عليها من عمولت فلكية تخلب األباب النا�ض وت�سيِّ

لعابهم .

فمح�سلة هذه املعاملة اإذا هو اأن يدفع امل�ستهلك مبلغا من املال ) قيمة املنتج ( ، لينال 
عو�سا عنه مبلغا اآخر اكرب منه ) العمولت ( .

ا�ض ر�سي اهلل عنهما  وهذه �سورة من �سور الربا املحرم �سرعا ، وقد َثَبَت َعننْ ِابنْن َعبَّ
�ِسنَي ؟ َفَقاَل : َدَراِهم ِبَدَراِهم  اَها ِبَخمنْ رَتَ اَئٍة ، ُثمَّ ِا�سنْ ُه �ُسِئَل َعننْ َرُجٍل َباَع ِمننْ َرُجٍل حريرًة مِبِ »اأَنَّ

نَها حريرة » . َلة ، َدَخَلتنْ َبينْ ُمَتَفا�سِ

َرَباٍح  ِن  بنْ َعِليِّ  َحِديِث  ِمننْ  ِحيِحِه)))(  �سَ يِف  ِلٌم  ُم�سنْ َرَواُه  َما  َذِلَك  ِمننْ  ِع  َننْ املنْ َعَلى  ِليُل  َوالدَّ  
رَبَ ِبِقاَلَدٍة ِفيَها  ِ Ì َوُهَو ِبَخينْ ِتَي َر�ُسوُل اهللَّ اِريِّ َيُقوُل اأُ أَننْ�سَ ِد النْ َن ُعَبينْ اَلَة بنْ ُه �َسِمَع َف�سَ اللخمي اأَنَّ
َدُه،  ِقاَلَدِة َفُنِزَع َوحنْ َهِب الَِّذي يِف النْ ِ Ì ِبالذَّ ََغاِنِ ُتَباُع ؛ َفاأََمَر َر�ُسوُل اهللَّ َخَرٌز َوَذَهٌب ، َوِهَي ِمننْ املنْ

ٍن " . ًنا ِبَوزنْ َهِب َوزنْ َهُب ِبالذَّ ِ  Ì :" الذَّ ُثمَّ َقاَل َلُهمنْ َر�ُسوُل اهللَّ

ُعُه ، َوَلونْ َجاَز  َبينْ ِكَن  َهِب ِلُيمنْ َرِز واإفراد الذَّ َ ِع اخلنْ اأََمَر ِبَنزنْ  Ì ُه اأَنَّ رَبِ  َ ِليِل ِمننْ اخلنْ ُه الدَّ َوَوجنْ
َه ِبَذِلَك  ٍن » ؛ َفَنبَّ ًنا ِبَوزنْ َهِب َوزنْ َهُب ِبالذَّ ِنه ِ، ُثمَّ َقال Ì :"الذَّ َتاَج اإِىَل َوزنْ َرِز مَلَا احنْ َ ُعُه ِمع اخلنْ َبينْ
�ساواة بني البدلني ، واإذا نظرنا اإىل معاملة  َق ِفيِه املنْ ِع هي :اأَننْ َيَتَحقَّ َبينْ َراِدِه ِبالنْ َعَلى اأَنَّ ِعلََّة اإفنْ
الت�سويق الهرمي تبني لنا انعدام امل�ساواة بني البدلني فيها ، حيث يدفع امل�سارك مبالغ كبرية 
وب�سكل دوري ليت�سنى له الن�سمام اإىل ال�سركة لكنه ل يح�سل يف مقابل ذلك على �سيء يف 
الغالب، وقد يح�سل على مبالغ كبرية تزيد على ما دفعه يف اأحيان نادرة ، وذلك اإذا كان يف 

�سبقت الإ�سارة اإىل هذه الفتاوى ، ولال�ستزادة، انظر: التجارة اللكرتونية ، اأبو العز ، �ض: 269 .    -(2
برقم: )07) ،باب: بيع القالدة فيها خرز وذهب ، كتاب البيوع ، دار ال�سالم ، الريا�ض ، ط) ،9)))هـ، 998)م .   -((
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راأ�ض الهرم .

بل اإنني اأقول : اإن هذه املعاملة تزيد على الربا يف اأن الربا مبادلة مال مبال اأكرث منه 
حتقيقا ، اأما يف معاملة الت�سويق ال�سبكي فاإنها مبادلة مال مبال اأكرث منه تعليقا على الأوهام 
والأحالم ، وقد تتحقق هذه الأحالم بن�سبة )-)% ، مبا يعني اأن هذه املعاملة ت�ستمل على ربا 

وقمار ، وقد اأو�سحنا اجلانب الربوي يف هذه املعاملة فيما �سبق معنا . 

2- اأما القمار فمداره على احتمالية الغنم والغرم ، وتف�سيل ذلك فيما نحن ب�سدده 
اأن العميل الأول يدفع مبلغا من املال ) قيمة ال�سلعة ك�ستار( واأمله وطمعه من�سب على اأن يدر 
عليه ذلك اأرباحا طائلة عند قيامه بالت�سويق ملنتجات ال�سركة ، وهذا الأمل غالبا ما ي�سطدم 
ب�سخرة الواقع ويخ�سر امل�ساهم ، وقد يحدث اأن ي�ستفيد عدٌد قليٌل جدًا ، كما هو احلال يف 
كل �سور القمار املتنوعة ، حيث تربح فئة قليلة ليكون ذلك مغريا لغريه من النا�ض لالنكباب 

على هذا القمار .

ول يغربَّ على ذلك اأن العميل يقوم بعمل وجهد للت�سويق ملنتجات ال�سركة فاإن كثريا من 
�سور القمار يبذل فيها اأحد الطرفني مال وجهدا للح�سول على مال اكرب ، كما هو احلال يف 
بيع احل�ساة ، وغريه من �سور القمار املعا�سرة واألعاب احلظ احلديثة كلعب الورق والرند 

على مال ....

)- لو اأننا �سلمنا جدل اأن هذه املعاملة عبارة عن بيع جمرد، فاإننا نورد على ذلك اأن 
العو�سني غري مت�ساويني ، فامل�سرتك يدفع مبلغا يزيد على قيمة ال�سلعة زيادة كبرية ، وهذا 
امل�ساواة هي  واأهم مقامات هذه   ، العاقدين  امل�ساواة بني  العقد هي  غنب فاح�ض لن ق�سية 
امل�ساواة بني البدلني اأو العو�سني ، وهذا ما ل يتحقق يف هذه املعاملة ، مما يق�سي بف�سادها.

)- تت�سابه هذه املعاملة مع ما يفعله بع�ض النا�ض من ا�ستغالل لنظام الكفيل املعمول به 
يف كثري من دول اخلليج ، حيث ياأخذ الكفيل راتبا مقطوعا من املكفول مقابل كفالته ، وقد 
اأفتى بتحرمي هذا الت�سرف جمع من العلماء املعا�سرين)))( ، لن الكفالة يف عرف ال�سريعة 
عقد اإرفاق ، ل يجوز اخذ العو�ض عليه ، فال�سريعة متنع ال�ستثمار يف عقود الإرفاق بخالف 

انظر: قرارات وتو�سيات جممع الفقه الإ�سالمي ، �ض: )2 ، القرار رقم ) 2)/2( ب�ساأن خطاب ال�سمان ، الفقرة الثانية،    -((
ط: دار القلم ، دم�سق ط:2، 8)))هـ ، 998)م ، وراجع : القت�ساد الإ�سالمي والق�سايا الفقهية املعا�سرة ، علي احمد 
ال�سالو�ض ، ج: 2، �ض: 9)7 ، فقه البيع وال�ستيثاق ، ال�سالو�ض نف�سه ، ط: مكتبة دار القران ، م�سر ، وموؤ�س�سة الريان ، 

بريوت ، لبنان ، 8)))هـ-998)م ، �ض: 0))).
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عقود املعاو�سات ، ووجه ال�سبه هو يف العمالء الذين ي�ستقطبهم راأ�ض الهرم ، فكل ما ينتج 
عنهم من جهد وعمل اإمنا ي�سب يف جيب راأ�ض الهرم ، متاما كما هو احلال فيما يفعله البع�ض 
حيث ياأخذ الكفيل جهود من يكفلهم مقابل كفالته دون وجه حق ، وهذا اأكل لأموال النا�ض 

بالباطل يف كلتا احلالتني .

)- اأن هذه املعاملة فيها اأكل للمال بالباطل ، وهذا من ناحيتني :

الأوىل : ا�ستمالها على الغنب الفاح�ض ، وقد �سبقت الإ�سارة اإىل هذا املعنى فيما �سبق .

الثانية: اأن اأكرث الأوعاد والعمولت التي يرنو اإليها العميل ل حقيقة لها على اأر�ض الواقع، 
فباأي حق تاأكل هذه ال�سركة اأموال امل�ساهمني معها . 

وهذه �سورة الغرر التي نهى عنها نبينا Ì ، و»الغرر : هو ما كان له ظاهر َيُغرُّ امل�سرتي، 
وباطن جمهول« )))(، ويندرج فيه كل بيوع احلظ واخلطر التي يحتمل اأن تكون اأو ل تكون، 

والنهي عنها باب من اأعظم اأبواب املناهي يف البيوع . 

واأزيد هذه امل�ساألة و�سوحا ، فاأقول :

- اإن �سركة الت�سويق الهرمي )بزنا�ض على �سبيل املثال( تفرت�ض اأنه يف كل �سهر ين�سم 
يح�سل  لن  فاإنه  عمرو  هو  ال�سبكة  راأ�ض  اأن  فر�سنا  فلو  ؛  الهرم  يف  �سخ�ض  لكل  �سخ�سان 
مقدار  ويكون   ، م�ستويات  ثالثة  يعني  وهذا   ، زبائن  ت�سع  اإذا جلب  اإل  املقدرة  العمولة  على 
مكافاأته )) دولرا ، - وهذه تقل عن املبلغ الذي يدفعه العميل لال�سرتاك يف هذه 

ال�سركة- )6)(، يف حني حت�سل ال�سركة يف مقابل ذلك على ربح �ساف قدره 620 دولرًا .

نهاية  وتكون يف   ، ال�سهرية 000)2 دولر  الع�سو  تبلغ عمولة  الأوىل  ال�سنة  نهاية  - يف 
ال�سنة الثانية  2/ مليون دولر  ، وهنا تكمن نقطة الإغراء ، حيث تدفع 100 دولر 

لتح�سل على اثنني مليون دولر .

العمولت  ح�ساب  لآلية  واملو�سح   ، اإليه  الإ�سارة  �سبق  الذي  اجلدول  ح�سب  نالحظ   -

النهاية يف غريب احلديث والأثر، ابن الأثري ، جمد الدين اأبو ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري ، )))-606هـ ، ط:   -((
دار الكتاب امل�سري – القاهرة ، دار الكتاب اللبناين –بريوت ، حتقيق: طاهر اأحمد الزاوي ، حممود حممد الطناحي، 

ج: )، �ض: ))) ، مادة ) غرر( . 
انظر ،�ض 0) :من هذا البحث.    -(6
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يف هذه ال�سركة ، اأنه يف منت�سف ال�سنة الثالثة يبلغ جمموع اأع�ساء الهرم اأكرث من 2 مليار 
�سخ�ض ، وبعد ذلك ب�سهرين يزيد العدد عن 8 مليار �سخ�ض ، وهذا يزيد عن عدد �سكان 
، وهذا يعني اأن  الكرة الأر�سية ، مما يعني اأن الهرم لبد له اأن يتوقف يف ال�سنة الثالثة 
�ستتعر�س خل�سارة كبرية،  العظمى  الغالبية  الهرم وهم  امل�ستويات الأخرية من 
اأع�ساء  ن�سبة  فاإن  الأرقام  وبلغة   ، العليا  امل�ستويات  يف  الأع�ساء  بع�س  يربح  بينما 
 ، تعادل 8.)9  الهرم  اأع�ساء  اإىل جمموع  امل�ستوى: ))-8) (  الأخرية )  الأربعة  امل�ستويات 

بينما الرابحني هم 6% من الأع�ساء .

- كل ما ذكرناه �سابقا مبني على توقعات ال�سركة بنجاح الع�سو باإدخال �سخ�سني كل 
�سهر يف ال�سركة ، لكن ما هي ن�سبة جناح الع�سو يف ذلك ؟ هذه تختلف ول �سك من �سخ�ض 
لآخر ، لكن لو فر�سنا اأن ن�سبة جناح الع�سو يف اإقناع اآخرين بالن�سمام اإىل ال�سركة هي %80، 
فاإن احتمال حتقـق 8) عمليـة لكـي ي�سرتد امل�سرتك ماله = )80( %اأ�ض 8) =8.)% ، وهذا 
احتمال �سعيف جدا ، اأما حتقيق عمولة قدرها 000)2 دولر �سهريا ؛ فيتطلب ان�سمام 90)8 
�سخ�سا ، واحتمال وقوع ذلك هو 80% اأ�ض 90)8 = �سفر ، اأي انه مبنطق الحتمالت يتعذر 
اأن الغرر الذي تت�سمنه هذه املعاملة  وهذا يبني لنا بجالء   ، حتقيق هذه العمولة 

غرر فاح�س جدا ، تف�سد مبثله املعاملة )7)( .

7- البديل ال�سرعي

بعد اأن بينا بطالن هذه ال�سورة من �سور الت�سويق وال�سم�سرة ، ل بد اأنك تت�ساءل اأخي 
ال�سم�سرة  يتمثل يف  الق�سية  وَحلُّ هذه   ، املعاملة املحرمة  لهذه  ال�سرعي  البديل  القارئ عن 
، ومتنح كل م�سوق  لديها كم�سوقني  للعمل  الكفاءة  ال�سركة ذوي  تدعو  ، حيث  امل�سروعة)8)( 

لال�ستزادة ، انظر مقالة الدكتور �سامي ال�سويلم بعنوان حكم التعامل مع �سركة بزنا�ض   -(7
تنطبق على  وقد   ، تعد من اجلعالة  ، وغالب �سورها  الإجارة  وامل�سرتي يف غري عقد  البائع  التو�سط بني  ال�سم�سرة هي   -(8
بع�ض حالتها �سورة الإجارة ، اأو �سورة الوكالة ، فهي مرتددة بني هذه العقود ، وعلى م�سروعيتها غالب الفقهاء ، وقد 
ذكر الفقهاء رحمهم اهلل اأن اجلعالة جتوز مع جهالة العمل جهالة ل متنع من تنفيذ العمل ، وكذلك راأى جمهورهم اأن 
اجلعالة جتوز مع جهالة العو�ض جهالة ل متنع من الت�سليم ، انظر: ال�سم�سرة وتطبيقاتها امل�سرفية ، بحث غري مطبوع 
من مقتنيات  مكتبة بنك دبي الإ�سالمي ، وبحث الت�سويق وال�سم�سرة يف التطبيقات امل�سرفية ، عبد الوهاب ريحاوي ، 
بحث غري مطبوع من مقتنيات بنك دبي الإ�سالمي، وعلى ذلك نقول اإن امل�سكلة الكربى يف الت�سويق الهرمي هي اأن هذه 
املعاملة قائمة على اخلداع والوهم والتغرير والغنب ، فلو كانت �سم�سرة حقيقية ، يتم فيها بيع �سلعة حقيقية لأنا�ض يريدون 
اأن ينتفعوا بها ، ملا كان فيها اإ�سكال حتى ولو كان يف الأجرة �سيء من اجلهالة ، لكن الإ�سكال يرد عليها ل�ستمالها على 
عدة عقود مركبة ب�سورة تخالف القواعد ال�سرعية يف اأبواب املعامالت ، ففيها بيع و�سرط ،ووكالة ) اأو �سم�سرة ( وذلك 
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عمولة حمددة على كل عميل يقنعه بالن�سمام اإىل ال�سركة ، مع مراعاة ال�سروط الأخرى التي 
ا�سرتطها ال�سارع ل�سحة عقد البيع ، وجتنب اأ�سباب ف�ساده .

8- تطور القوانني الغربية يف تعاملها مع اأهرامات الوهم :

لقد تدرجت القوانني الغربية يف تعاملها مع الأنظمة الهرمية ، حيث اكتفت يف بداية 
الأمر بوجود ال�سلعة لتحكم ب�سالمة املعاملة ، وقد �سدر بذلك قرار من حمكمة اأمريكية عندما 
رفعت اأمامها دعوى �سد �سركة)Amway(على اأنهـا متـار�ض الت�سويق الهرمي غري امل�سروع ، 
فق�ست املحكمة باأن ال�سركة  مادامت ل تاأخذ من امل�ساهمني فيها مبالغ عن الن�سمام اإليها 
اآخرين فاإنها لي�ست من الت�سويق الهرمي  اأو عن املزايا التي يح�سلون عليها من ا�ستقطاب 

غري امل�سروع ؛ لأنها تقوم على ت�سويق �سلعة حقيقية)9)(.

، ونظرت  الهرمي  الت�سويق  للنظر يف ق�سايا  اأمريكية  تكونت جلنة   ، ويف عام 970)م 
اأوىل الق�سايا املتعلقة ب�سركة)Amway( ، وحكمت حمكمة املو�سوع باأن ال�سركة املذكورة تتبع 

نظامًا قانونيًا ، لعدة اأ�سباب :

- اأنها ل تتطلب اأجورًا كثرية من امل�ستقطبني اجلدد .

- ل ت�سجع على حتميل املخزون )0)( . 

- ت�سجع على البيع احلقيقي .

يف العالقة بني العميل الأول وبني ال�سركة ، ثم �سم�سرة اأو بيع ، وذلك يف العالقة بني العميل الأول ) راأ�ض الهرم ( ومن 
ي�ستقطبهم من العمالء ، وقا�سمة الظهر هي هذه العالقة بني راأ�ض الهرم ومن ي�ستقطبهم من العمالء ؛ اإذ ي�سبحون 
كاأنهم اأجراء عنده بدون عقد اإجارة فكل ما يقومون به من جهد ترجع ثمراته على راأ�ض الهرم ، وهذه العالقة لي�ض لها 
تكييف ول مثيل يف العقود ال�سرعية ، لأنها اأكل لأموال النا�ض بالباطل ، فرتكيب هذه العقود على هذه ال�سورة  هو الذي 

اأف�سى اإىل ف�ساد هذه املعاملة وبطالنها .
وتذكرين هذه الطريقة يف ح�ساب العمولت ، بت�ساعف احل�سنات ملن يدل الآخرين على عمل �سالح كقول النبي  Ì :"من    
�سن �سنة ح�سنة فله اأجرها واأجر من عمل بها ل ينق�ض من اأجورهم �سيء " لكن م�ساعفة احل�سنات ل تنق�ض من اأجور 
العاملني �سيء ، اأما يف اأهرامات الوهم ، فاإن ذلك ينق�ض من اأجورهم بال حمالة ، لأن راأ�ض الهرم ل يح�سل على ربحه 

اإل من خ�سارتهم!!!!! .
 Amway ,Quixtatr ,Team of Destiny ,Team ,available at: http ://skepdic.com/   amway.html  -(9

0)-  حتميل املخزون : يق�سد به اأن نظام ال�سركة يجرب العمالء على �سراء منتجات اأكرث مما ي�ستطيع ذلك العميل بيعه ، 
وباأ�سعار مت�سخمة ، وهذا يعني اأن الأ�سخا�ض يف اأعلى الهرم �سيح�سلون على اأرباح كبرية يف حني اأن عددًا  قليال من 

ال�سلع قد حترك اإىل ال�سوق . 
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يبيع  باأن  ت�سرتط على كل عميل من عمالئها  ال�سركة  اأن  بها  ويعنى   :  % - قاعدة 70 
�سهريا ما يقدر ب 70% مما قام ب�سرائه من منتجات ال�سركة . 

 وقاعدة 0)%  : حيث ت�سرتط ال�سركة على املوزعني باأن ينوعوا يف بيع املنتجات بالتجزئة 
بحيث يتمكنوا من ا�ستقطاب م�ستهلكني جدد �سهريا بن�سبة 0)% )))( .

ثم تطور القانون الأمريكي يف بداية الت�سعينيات ، حيث نظرت اللجنة يف ق�سايا جديدة 
اأن  اإل   ،  Amway ق�سية  يف  املو�سوع  حمكمة  حكم  حيثيات  على  عليهم  املدعى  فيها  ا�ستند 
املحكمة املخت�سة حكمت بعدم �سرعية �سركة )   inc . int Omnitration . v webstar (، وبينت 
املحكمة اأن اإجراءات �سركة )Amway ( ل حت�سن اأي نظام ت�سويق ، وقررت املحكمة اأن قاعدة  
70 % وقاعدة 0)% ل تعني �سيئا اإذا كانت العمولة تقوم على مبيعات املوزعني باجلملة ، ول 
تقوم على البيع الفعلي  بالتجزئة ، كما وجدت املحكمة اأن قاعدة اإعادة املخزون تكون فعالة 

اإذا مت تطبيقها فعال)2)( . 

ويف عام 999)م مت تعديل القانون لي�سمح للمحكمة بفر�ض غرامة ت�سل اإىل 200000 
 ، الهرمي  الحتيال  �سور جرمية  لأب�سط  العقوبتني  اأو كال   ، �سنة  اإىل  ت�سل  ملدة  احلب�ض  اأو 
وت�سل العقوبة يف ال�سور الأكرث خطورة اإىل ال�سجن ملدة  ) /�سنوات ، ويرجع تقدير ال�سرر 
املادي اإىل املحكمة املخت�سة )))( ، وبعد ذلك تنبه الفقه الغربي اإىل اأنه ل يوجد خط وا�سح 
يف�سل الأنظمة الهرمية غري امل�سروعة عن برامج الت�سويق متعدد الطبقات امل�سروعة ؛ فاتخذ 
اإجراءات اأكرث دقة للتفريق بني ال�سورتني تقوم على اإ�سرتاتيجية البيع )))( ، ون�سبة املنتجات 

املبيعة باملقارنة مع ن�سبة العمولت التي يتم احل�سول عليها )))( .

 Debra A. Valentine )General Counsel ( ، Pyramid Schemes ، Prepared Statement for the U.S   -((
 Federal Trade Commission، Presented at the international monetary funds seminar on current
legal issues affecting central banks Washington D. C May 13 ، 1998  available at http://www.ftc.
gov/speeches/ other / dvinef 16 . shtm .

 Debra A . Valentine )General Counsel ( ، Pyramid Schemes ، Prepared Statement for the U.S  -(2
 Federal Trade Commission، Presented at the international monetary funds seminar on current
legal issues affecting central banks Washington D. C May 13 ، 1998  available at http://www.ftc.
gov/speeches/ other/ dvimf 16. shtm .

 Illegal pyramid selling schemes ، available at :http://www.crimes-of- /Crimes/Delivered/  -((
pyramid.htm .

هل هو الرتكيز على ا�ستقطاب امل�سرتكني اأم على بيع املنتجات .    -((
Illegal pyramid selling schemes ، available at :http://www.crimes-of-/Crimes/Delivered/pyramid.htm .   -((
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الهرمي  الت�سويق  يكون  لكي  ثالثة  �سروطًا  و�سع  فقد  الفرن�سي  للقانون  بالن�سبة  اأما 
م�سروعًا  : 

)- تعلق المتيازات املوعود بها على ك�سب �سخ�ض واحد فقط .

2- ل ي�سوغ احل�سول على دفعات مالية من امل�سرتكني اجلدد اإذا كانت ت�سب يف جيب 
واحد اأو اأكرث من امل�سرتكني .

)- يجب اأن ت�سمن ال�سركة لبائع الب�سائع ا�ستعادة ب�سائعها غري املبيعة لفرتة �سنة 
بعد ال�سراء مع تخفي�ض يف ال�سعر ل يتجاوز 0) % )6)(  . 

9- نقد املوقف القانوين الغربي يف �سوء الفقه الإ�سالمي .

على حالت  مق�سورا  الهرمية  الأنظمة  ق�سايا  مع  الغربية  احلكومات  تعامل  كان  لقد 
خا�سة تنتج عنها م�سكالت كبرية ت�ستدعي النظر فيها ، ومل ت�ستند تلك الأحكام ال�سادرة من 
حماكم املو�سوع اإىل مبادئ اأو ن�سو�ض قانونية خا�سة بالأنظمة الهرمية ، اإل اأن هذه النظرة 
البدائية الب�سيطة ، اأخذت فيما بعد بالن�سج والتطور ، اإىل اأن و�سلت اإىل تلك ال�سورة التي 

ا�سرنا اإليها فيما �سبق معنا .

تق�سي  حيث  اأحكامها  بع�ض  يف  متناق�سة  بدت  النظرة  تلك  اأن  كيف  لحظنا  وقد 
مب�سروعية نظام هرمي وفقا لأ�سباب مو�سوعية ، ثم تعود لتنق�ض هذه الأحكام وتزيد من 
هذه  اأن  اإل   ، امل�سروعة  الهرمية  الأنظمة  تكوين  يف  مراعاتها  يجب  التي  ال�سروط  �سرامة 
النظرة ل يزال النق�ض يعرتيها كما يعرتي النظام القت�سادي الغربي ككل ، بخالف النظرة 
ال�سرعية التي ا�ستقرت على حترمي  الغرر والربا والقمار ، فقواعد ال�سريعـة ثابـتة ورا�سخة 
ت�سري يف اتزان ور�سوخ ، ولذلك فاإن اأحكام ال�سريعة تق�سي بو�سوح على هذه امل�سكالت التي 
تربز على ال�ساحة القت�سادية فور ظهورها  ، بينما تبقى الأنظمة الغربية يف انتظار النتائج 
اأن  اإىل  امل�سكالت  الق�ساء على هذه  بعد ذلك حماولَة  لتبداأ  املعامالت  تنبثق عن هذه  التي 
بني  التفريق  اإىل  الغربي  الفقه  انتهى  فقد  ولذلك  ؛  ككل  العملية  اإىل حترمي وجترمي  ت�سل 
الت�سويق متعدد الطبقات والأنظمة الهرمية غري امل�سروعة على اعتبار اأن الأوىل توجد فيها 

�سلعة اأما الثانية فال توجد فيها �سلعة حقيقية .

 Jean Calais –Auley ،Frank Steinmetz، paris : Droit de la Consummation، 5edition Dalloz ، 2000،           -(6
 B:117 -119
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لكن نظرة الفقه الإ�سالمي تختلف عن ذلك كما اأ�سلفنا ، فهي ترى اأن الأنظمة الهرمية 
بنوعيها غري �سرعي ، لأن املبادئ التي تقوم عليها هذه العملية مبادئ ل تتفق والقواعد املرعية 

يف اجلوانب القت�سادية يف ال�سريعة الإ�سالمية .

وقد بينا �سابقا اأن هذه الأنظمة ل تزال تتلون وتغري من جلدها لتجتنب مالحقة القوانني 
لها ، فال�سلعة ما هي اإل �ستار حتتمي به هذه الأنظمة ، ولو فر�سنا اأن هناك �سلعة حقيقية 
فاإننا نقول ما هو امل�سوغ لياأخذ راأ�ض الهرم جهود بقية اأفراد هذه الهرم ) والغالب اأن راأ�ض 
الهرم هو �ساحب ال�سركة ، بل اإن الأ�سماء الع�سرة الأوىل يف الغالب تعود اإىل اأ�سحاب هذه 

ال�سركات ( ، ودعونا نبني تلك الأرباح الهائلة التي يجنيها راأ�ض الهرم :

)- يبيع ال�سلعة باأ�سعاف قيمتها ) ربح مركب ( .

2- ياأخذ عمولٍت كبريًة جدًا من كل م�سرتك م�ستجد ، وتكون هذه الأموال عبارة عن 
ر�سوم لال�سرتاك يف ال�سركة يف الأنظمة الهرمية غري امل�سروعة ، اأو عبارة عن اأ�سعار مت�سخمة 
ال�سركات  هذه  من  كثريا  اإن  بل   ، امل�سروع  ال�سبكي  الت�سويق  يف  ال�سركة  تنتجها  التي  لل�سلع 
جتاوز ذلك اإىل اإجبار الأع�ساء على �سراء كميات كبرية من هذه املنتجات ، وباأ�سعار خيالية 
�سواء ا�ستطاعوا ت�سريفها اأم ل ، بل اإن بع�ض ال�سركات اجتهت اإىل ا�سرتاط احل�سول على 
نقاط معينة لال�ستمرار يف ع�سوية هذه ال�سركة ، وهذه النقاط ل يح�سل عليها العميل اإل اإذا 
ا�سرتى منتجات هذه ال�سركة ب�سكل �سهري )دي اك�ض اإن 00) درهم ( فتحولت ال�سلعة اإىل 

مغرم اإ�سايف يف عنق عمالء هذه ال�سركات . 

كيف  لكن   ، به  املغرر  للم�ستهلك  وال�ستغالل  اخلداع  يف  موغلة  �سورة  هذه  اأن  ل�سك 
اإن�سان  كل  يهوى  ...كلمة جميلة  انه احللم   ، النا�ض  يتقبلها  ال�سورة حتى  يتم جتميل هذه 

حتقيقها، ويح�سن القائمون على هذه ال�سركات اللعب بها .

والتغرير باملال ، وحب النا�ض للمال ل يختلف فيه اثنان ، ٹ ٹ چ ۓ  ۓ    ڭ  
ڭچ )العاديات: 8( ، وقال �سبحانه: چ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  چ )الفجر: 20( .

ال�سديدة لالإن�سان يف حت�سني و�سعه القت�سادي تعمي ب�سره عن  الرغبة  اأن  ول �سك 
تلم�ض مواطن اخلداع والتغرير يف هذه ال�سركات ، خا�سة واأن طريقة ح�ساب العمولت فيها 

طريقة معقدة جدًا ، ويع�سر على اأكرث النا�ض فهمها  .
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اإل نوع لإ�سغال ذهن امل�سرتك للتفكري يف الجتاه غري ال�سحيح،  وهذا التعقيد ما هو 
فبدل اأن يفكر امل�سرتك يف جهوده التي تذهب اأدراج الرياح ) ا�ستقطاب امل�سرتكني ( ، والتي 
يجني اأرباحها راأ�ض الهرم ، وبدل اأن يفكر يف ما يدفعه من عمولت واأموال ل�سراء منتجات 
يف  بالتفكري  م�سغول  وذهنه  باله  يبقى   ، يذكر  مايل  مردود  على  احل�سول  دون   ، ال�سركة 
الطريقة التي �سيح�سل بها على العمولت اخليالية التي ُوِعد بها ، وقد �سبق معنا الإفا�سة يف 

بيان املوقف ال�سرعي من الأنظمة الهرمية مبا يغني عن اإعادته هنا.

10- دور احلكومات يف الت�سدي لالأنظمة الهرمية 

يف   ، املعامالت  من  النوع  هذا  من  املخت�سة  احلكومية  الهيئات  حتذيرات  توالت  لقد 
 : ذلك  من   ، الإجراءات  هذه  اأهم  اإىل  عجالة  يف  �ساأ�سري  يلي  وفيما   ، العامل  دول   خمتلف 
) -  ن�سر الحتاد التجاري الفيدرايل التابع للحكومة الأمريكية حتذيرا عاما من   

اأهرامات الوهم ، وقد ذكر فيه عدة ن�سائح ، منها : 

- ل تنخدع باأي نظام يعدك باأرباح نظري قيامك بتجنيد عمالء جدد  .

- انتبه من امل�ساريع املجهولة التي تطالبك بدفع مبالغ مالية كبرية )7)( . 

فرد اأو  كل  بتجرمي  خا�سا  جزءا  اجلرائم  قوانني  يف  الكندية  احلكومة  2- اأ�سافت 
جمموعة متار�ض نظام اأهرامات الوهم، وكانت احلكومة قد و�سفت هذا النظام باأنه طريقة 
تقوم على اأ�سا�ض دفع مبلغ لال�سرتاك �سمن جمموعة ، وذلك يف مقابل ح�سور حما�سرات اأو 
احل�سول على مواد تعليمية حول هذا املو�سوع ، وبعدها يتم مطالبة ال�سحية مبحاولة اإقناع 

عدد معني من امل�ستخدمني بالن�سمام اإىل املجموعة .

الذين  امل�سرتكني  الدولرات قد جمعت من  الكندية اأن ماليني  ال�سرطة  ويو�سح موقع 
خ�سروا اأموالهم ، بينما فاز عدد قليل جدا بكمية هائلة من الأموال )8)(  .

 ، الوهم يف اجنلرتا  اأهرامات  البي بي �سي)BBC( حتقيقا عن  اأنباء  ن�سرت وكالة   -(
منذرة بخطرها ، وحمذرة من الطريقة املخدرة التي ي�سطاد بها اأ�سحاب امل�سروع ال�سحايا، 

http://www.ba مقالة للكاتب رامي املن�سوري ، من�سورة يف �سبكة النرتنت على  موقع منتديات مملكة البحرين:-  -(7
rainforums.com/showthread.php?t=7844

املرجع ال�سابق نف�سه .   -(8
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فعلى الرغم من اخل�سائر التي نالها الكثري من ال�سحايا اإل اأن املزيد ل يزال يقع يف �سراك 
اخلديعة ، وقد ن�سحت احلكومة املواطنني بعدم الن�سياق وراء هذه الدعاوى الزائفة )9)(.

)- التحذير ال�سادر عن هيئة الأوراق املالية بباك�ستان من التعامل مع �سركة بزنا�ض، 
غري  مبمار�سات  ت�سطلع  اأنها  وجد  املذكورة  ال�سركة  »اإن  عنها:  ال�سادر  البيان  يف  وقدجاء 

م�سروعة وحتايلية وغري اأخالقية)60( .

)- رفعت وزارة التجارة الأمريكية ق�سية �سد اإحدى �سركات الت�سويق الهرمي العاملة 
على  والحتيال  بالغ�ض  تتهمها   ،)skybiz( بز �سكاي  �سركة  وهي   ، الأمريكية  الأرا�سي  على 

اجلمهور . 

   وقد �سدر قرار حمكمة ولية اأوكالهوما يف 6/6/)200م باإيقاف عمليات ال�سركة ، 
وجتميد اأ�سولها متهيدا لإعادة اأموال العمالء الذين ان�سموا اإليها ))6( .

كوي�ست   ( الهرمي  الت�سويق  �سركات  اإحدى  ال�سورية عمل  القت�ساد  وزارة  اأوقفت   -6
باإيقاف عمل �سركة » كوي�ست  القا�سي   ، بتاريخ )/)/2009م   ، بالقرار 9)7  ، وذلك  نت( 
نت » ال�سينية ، وامل�سجلة لدى الوزارة برقم 6)))) ، بتاريخ 0)/)/2008م ، وذلك لقيامها 

باأعمال جتارية خمالفة لل�سجل التجاري املمنوح لها )62( . 

7- ويف القانون الإماراتي هناك الكثري من الن�سو�ض القانونية املتعلقة بالتغرير وحماية 
امل�ستهلك ، وميكن من خالل تفعيلها ال�سيطرة على هذه الظاهرة ، واأ�سري فيما يلي اإىل بع�ض 

منها:

اأ-  ن�ست املادة / 87) من القانون الإماراتي للمعامالت املدنية على اأنه اإذا غرر اأحد 
ر به ف�سخ العقد  . املتعاقدين بالآخر ، وحتقق اأن العقد مت بغنب فاح�ض جاز ملن ُغرِّ

ونالحظ من هذا الن�ض اأنه ربط بني الغنب والتغرير ؛ فالتغرير يكون عيبًا من عيوب 

.  http://www.bahrainforums.com/showthread.php?t=7844: موقع منتديات مملكة البحرين  -(9
النرتنت: ،www.secp.gov.pk/otherlinks/bizna.com.htmولال�ستزادة انظر:  �سبكة  على  الهيئة  موقع  انظر    -60

مقالة الدكتور �سامي ال�سويلم ، �ض.  2 :   
الدكتور  انظر:مقالة  ولال�ستزادة   ،  .www.ftc.gov/opa/2001/06/sky/htm الأمريكية  التجارة  وزارة  موقع  انظر:   -6(

�سامي ال�سويلم ، �ض: 2 . 
 . http://samaswa.com/?p=15  )موقع وزارة القت�ساد ال�سورية على �سبكة املعلومات العاملية ) النرتنت  -62
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العقد قانونا اإذا اقرتن بالغنب ، وهذا ما يتحقق يف الت�سويق الهرمي ، حيث اإن العميل يغرر به 
من خالل الوعود الرباقة بالعمولت الطائلة ، ويغنب غبنًا فاح�سًا يف قيمة ال�سلعة الذي يزيد 

اأ�سعافا عن قيمة مثيالتها يف ال�سوق . 

ب- جاء يف املادة /27 من الالئحة التنفيذية للقانون الحتادي رقم )2 ل�سنة 2006م 
ب�ساأن حماية امل�ستهلك ، ما ن�سه : “ يحظر على اأي �سخ�ض الإعالن باأي و�سيلة كانت عن 
وقد ا�سرنا فيما �سبق اإىل �سور  �سلعة اأو خدمة ب�سكل يوؤدي اإىل ت�سليل وخداع امل�ستهلك” ، 

الت�سليل واخلداع يف الت�سويق الهرمي .

ج-  ن�ست املادة/ )02) من القانون الإماراتي للمعامالت املدنية على اأن  :

 )- كل اتفاق على مقامرة اأو رهان يكون باطال . 

2- وملن خ�سر يف مقامرة اأو رهان حمظور اأن ي�سرتد ما دفعه خالل �ستة اأ�سهر ابتداء 
من الوقت الذي اأدى فيه ما خ�سره ، ولو كان هناك اتفاق خمالف ملا ذكر ، وله اأن يثبت ادعاءه 

بجميع طرق الدعاء .

املخالفات  على  الكالم  عند  املعاملة  هذه  يف  القمار  جانب  تو�سيح  معنا  �سبق  وقد     
ال�سرعية التي يت�سمنها عقد الت�سويق متعدد الطبقات .

تعد  حيث   ، اآخر  جانب  من  العقود  هذه  مثل  يف  يتدخل  اأن  اأي�سا  للقانون  وميكن  د-   
للمفهوم احلديث  ، وفقًا  والعميل  ال�سركة  العالقة بني  ، وذلك يف  اإذعان  العقود عقود  هذه 
لالذعان، حيث اإن ال�سركة )الطرف القوي( تنفرد بو�سع بنود عقد الت�سويق الهرمي ، ول 
ميلك العمـيل ) الطرف الأ�سعف ( اأي مناق�سة اأو م�ساومة لهذه ال�سروط ، فالقوة القت�سادية 
لهذه ال�سركات تخولها من اإمالء �سروطها وقوانينها على عمالئها ، وهذا هو جوهر الإذعان 

وفق املفهوم احلديث ))6( . 

ومن خالل هذا امل�سلك يتدخل القانون ، وذلك باإلغاء ال�سروط التع�سفية ، اأو ال�سروط 
بني  الت�ساوي  يكفل  مبا  العقد  بنود  وتعديل   ، بامل�ستهلك  التغرير  اأو  الغرر  على  تنطوي  التي 
العاقدين والتزاماتهما ، وبتفعيل اأمثال هذه الن�سو�ض القانونية  تتم ال�سيطرة على ظاهرة 

اأهرامات الوهم  .

عقود الإذعان يف الفقه الإ�سالمي ، درا�سة مقارنة بالقانون الو�سعي ، اأحمد �سمري القرين ، ر�سالة ماج�ستري غري مطبوعة   -6(
، مقدمة جلامعة ال�سارقة 2008م ، �ض: ))-))  
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اخلامتة واأهم نتائج البحث :

 تو�سلت من خالل هذا البحث اإىل عدة نتائج، اأهمها : 

اأما   ، الهرمي  الت�سويق  بينما حتظر  ال�سبكي  الت�سويق  الغربية  القوانني  )-  جتيز 
الفقه الإ�سالمي فريى اأن كال النوعني ممنوع �سرعا ، ل�ستماله على كثري من 

املحظورات . 

َتِعُد �سركات الت�سويق الهرمي امل�ساركني بعمولت �سخمة ، ترتكز اأ�سا�سا على    -2
ا�ستقطاب الآخرين لالن�سمام اإىل الهرم ، ول ت�ستند اإىل ا�ستثمار حقيقي .

)-  الأنظمة الهرمية كاحلرباء ، دائمة التخفي والتلون بق�سد التهرب من مالحقة 
القوانني لها ، ولتالئم ال�سحايا ، ولتتمكن من خداع اأكرب عدد ممكن منهم .

)-  يوجد العديد من الن�سو�ض القانونية التي ميكن من خالل تفعيلها الت�سدي 
مل�ساوئ هذه الظاهرة .

اأرباح  لتحقيق  اللكرتونية  التجارة  اآليات  الهرمي  الت�سويق  �سركات  ا�ستغلت    -(
كبرية و�سريعة .

من  العري�سة  القاعدة  خ�سارة  خالل  من  اأرباحها  ال�سركات  هذه  حتقق    -6
امل�سرتكني .  
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امل�سادر واملراجع

القراآن الكرمي 

 ، املبارك بن حممد اجلزري ، )))-606هـ  ال�سعادات  اأبو  الدين  الأثري ، جمد  ابن   -(
– القاهرة ، دار الكتاب  النهاية يف غريب احلديث والأثر، ط: دار الكتاب امل�سري 

اللبناين –بريوت ، حتقيق: طاهر اأحمد الزاوي ، حممود حممد الطناحي .

2- اأبو العز ، علي حممد اأحمد ، التجارة اللكرتونية واأحكامها يف الفقه الإ�سالمي ،دار 
النفائ�ض ، الأردن ، الطبعة الأوىل ، 28))هـ ، 2008م .

)- الأ�سقر ، اأ�سامة ، التكييف الفقهي ملعاملة الت�سويق ال�سبكي ، بحث مقدم ملوؤمتر كلية 
ال�سريعة ،ق�سايا مالية معا�سرة من منظور اإ�سالمي ،  جامعة الزرقاء الأهلية، الأردن، 

)200م 

مقتنيات   من  بحث غري مطبوع   ، امل�سرفية  وتطبيقاتها  ال�سم�سرة   ، ، ح�سني  )- حامد 
مكتبة بنك دبي الإ�سالمي .

)- احللبي ،علي ح�سن عبد احلميد، تعريف عقالء النا�ض بحكم معاملة بزنا�ض ، الأردن، 
الزرقاء ، دار اجلنان.

غري  ،بحث  امل�سرفية  التطبيقات  يف  وال�سم�سرة  الت�سويق   ، الوهاب  عبد   ، ريحاوي   -6
من�سور من مقتنيات مكتبة بنك دبي الإ�سالمي . 

7- زهري، م�سطفى ح�سنني ، الت�سويق مبادئه وطرقه .

8- ال�سالو�ض ، علي اأحمد ، 

)- القت�ساد الإ�سالمي والق�سايا الفقهية املعا�سرة ، دار الثقافة ، الدوحة ، موؤ�س�سة   
الريان ، بريوت ، لبنان ، 8)))هـ ، 998)م 

2- فقه البيع وال�ستيثاق ، ط: مكتبة دار القران ، م�سر ، وموؤ�س�سة الريان ، بريوت ،   
لبنان ، 8)))هـ-998)م . 

9- عبد الفتاح ، حممد �سعيد ، الت�سويق واإدارة املبيعات .  الطبعة الثانية ، 966)م .
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دم�سق   ، القلم  دار    ، الثانية  الطبعة   ، الإ�سالمي  الفقه  وتو�سيات جممع  قرارات    -(0
،الطبعة الثانية ، 8)))هـ ، 998)م .

))- القرين ، اأحمد �سمري ، عقود الإذعان يف الفقه الإ�سالمي ، درا�سة مقارنة بالقانون 
الو�سعي ، ر�سالة ماج�ستري غري مطبوعة ، مقدمة جلامعة ال�سارقة 2008م .

2)- املحاميد ، �سوي�ض ، ال�سم�سرة الهرمية ، بحث مقدم ملوؤمتر ق�سايا مالية معا�سرة من 
منظور اإ�سالمي، كلية ال�سريعة ، جامعة الزرقاء الأهلية ، الأردن ، )200م  .

 ))- ابن منظور ، اأبو الف�سل حممد بن مكرم بن علي ، ل�سان العرب املحيط ، دار اإحياء 
الرتاث العربي ، بريوت ، لبنان ، الطبعة الثالثة .

مقدم   ) بزنا�ض  درا�سة خا�سة عن   ( اللكرتونية  التجارة  مو�سى،  ذيب   ، نا�سيف   -((
اإىل موؤمتر كلية ال�سريعة ال�ساد�ض ق�سايا مالية معا�سرة من منظور اإ�سالمي ، جامعة 

الزرقاء الأهلية ، الأردن ، )200م .

))- الني�سابوري ، م�سلم بن احلجاج ، �سحيح م�سلم ، دار ال�سالم ، الريا�ض ، الطبعة 
الأوىل ،9)))هـ    ، 998)م .

  ، اجلامعة  �سباب  موؤ�س�سة   ، اقت�سادية  نظرة   ، الت�سويق   ، حممد  �سمري   ، يو�سف   -(6
الإ�سكندرية . 

باللغة الجنليزية 
17-   Amway ,Quixtatr ,Team of Destiny ,Team ,available at: http ://skepdic. 

com/   amway.html

18-  Debra A. Valentine )General Counsel ( ، Pyramid Schemes ، Prepared Statement 
for the U.S Federal Trade Commission، Presented at the international monetary 
funds seminar on current legal issues affecting central banks Washington D. C 
May (( ، (998  available at http://www.ftc.gov/speeches/ other / dvinef (6 . shtm .

19-  Illegal pyramid selling schemes ، available at :http://www.crimes-of- /Crimes/
Delivered/pyramid.htm .

20-  Bill  E.Branscum ، Pyramid schemes، available at :http://www.fraudsandscams 
.com/- pyramid.htm  .
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21-  pyramid schemes ،  ponzi Schemes ، and related frauds ، available-at http://
members- impulse.net /~thebob/ Pyramid .html . 

 الفرن�سية باللغة
22-  Jean Calais –Auley ،Frank Steinmetz، paris :Droit de la Consummation، 5edition 

Dalloz ،2000 .

 الفتاوى واملقالت املن�سورة على مواقع النرتنت

على  من�سور  ال�سويلم  �سامي  للدكتور  كوم  بزنا�ض  �سركة  مع  التعامل  فتوى يف حكم   -2(
. http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-14706.htm :النرتنت موقع

http://www.islam-qa.com/ar/ref/  2- فتوى اللجنة الدائمة يف موقع الإ�سالم اليوم(
                               42579

)2- فتوى جلنة الأزهر ، بتاريخ )/0) /2002م ، وهي من�سورة يف كتاب تعريف عقالء 
النا�ض بحكم معاملة بزنا�ض ، جمع علي ح�سن عبد احلميد . 

ال�سيخ نف�سه على �سبكة  ال�سيخ عبد اهلل اجلربين ، وهي من�سورة على موقع  26- فتوى 
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=474 العاملية:  املعلومات 

4&parent=4153

27- فتوى ال�سيخ الكحلوت رقم )2 /)/ )2))هـ ، املوافق 2)/)/)200م ، وقد ذكرت 
يف بحث الدكتور ذيب مو�سى نا�سيف ، بعنوان التجارة اللكرتونية ، املقدم اإىل موؤمتر 

كلية ال�سريعة ال�ساد�ض جامعة الزرقاء الأهلية بالأردن  .

   .   http://www.islam-qa.com/ar/ref/42579 :28-  فتوى اللجنة الدائمة لالإفتاء يف ال�سعودية  

املعلومات  �سبكة  على  من�سورة  داغي  القره  والدكتور  �سحاتة  ح�سني  الدكتور  فتوى   -29
العاملية  يف موقع اإ�سالم اأون لين : 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-

 Ask_Scholar/FatwaA/FatwaAAskTheScholar&cid=1122528620150

العاملية  املعلومات  �سبكة  على  من�سورة  الزهراين  مو�سى  يحيى  ال�سيخ  ف�سيلة  فتوى   -(0
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. http://www.saaid.net/Doat/yahia/11.htm : )النرتنت(

العاملية  املعلومات  �سبكة  على  من�سورة  يو�سف  احلي  عبد  الدكتور  ف�سيلة  فتوى   -((
. http://www.saaid.net/fatwa/f41.htm#6 : )النرتنت(

2)- فتوى ف�سيلة ال�سيخ  حممود عكام ، وهي من�سورة على �سبكة املعلومات العاملية ) النرتنت(: 
http://www.eftaa-aleppo.com/fatwa/index.php?module=fatwa&id=1707

http://www.saaid.net/fatwa/f41.htm#3 : فتوى الدكتور اأحمد بن مو�سى ال�سهلي -((

))- فتوى الدكتور �سلمان العودة ، من�سورة على موقع الإ�سالم اليوم يف �سبكة النرتنت يف 
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-35-:الكلثـم اإبراهيـم  مقالـة  اآخر 

1680.htm

 ))- فتوى جممع الفقه الإ�سالمي ال�سوداين) حكم �سركة بزنا�ض وما �سابهها من قمار ( 
http://www. :من�سورة يف موقع �سيد الفوائد على �سبكة املعومات العاملية النرتنت ،

   .  saaid.net/fatwa/f41.htm#5

6)- فتوى مركز الألباين ، من�سورة يف ر�سالة علي احللبي، املو�سومة باإعالم النا�ض بحكم 
التعامل مع �سركة بزنا�ض .

، وهو من�سور على �سبكة النرتنت يف  ال�سرير  ال�سيخ  اإبراهيم احمد  ال�سيخ   7)- فتوى 
 . http://www.saaid.net/fatwa/f41.htm#4 :موقع �سيد الفوائد

8)- مقالة يف اإباحة الت�سويق ال�سبكي والتمييز بينه وبني الت�سويق الهرمي ، مل يذكر ا�سم 
http://www. ال�سبكة،  ، موقع منتديات  الكاتب ،ووقع يف نهاية املقال ب )�سكاي(  

. shbaka.com/vb/t26043.html

هرمية،  اأو  �سبكية  بعمولة  الت�سويق  بعنوان  امل�سري  يون�ض  رفيق  للدكتور  مقالة    -(9
�سبكة  على  امل�سري  يون�ض  رفيق  الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة  موقع  يف  من�سور  يجوز؟  هل 
http://wailah.110mb.com/index.php?option=com_conte العاملية:  املعلومات 
nt&view=article&id=212:200809-24-20-49-46&catid=55:2008-09-23-10-40-

.  11&Itemid=139
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http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow- 0)- مقالة الدكتور �سامي ال�سويلم
. 86-4473.htm

�سبكة  على  من�سور  وهو   ، اليوم  الإ�سالم  موقع  يف  الكلثم  اإبراهيم  لالأ�ستاذ  مقالة   -((
    http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-35-1680.htm. : النرتنت

. http://samaswa.com/?p=15:2)- موقع وزارة القت�ساد ال�سورية على �سبكة النرتنت

منتديات  موقع  على   النرتنت  �سبكة  يف  من�سورة   ، املن�سوري  رامي  للكاتب  مقالة   -((
.  http://www.bahrainforums.com/showthread.php?t=7844:مملكة البحرين

http://www.:العاملية املعلومات  �سبكة  على  البحرين  مملكة  منتديات  موقع   -((
.  bahrainforums.com/showthread.php?t=7844

http://quest.  :موقع �سركة كوي�ست ) منتدى �سركة كوي�ست (على �سبكة النرتنت -((
darkbb.com

www.secp. :6)- موقع هيئة التجارة الباك�ستانية على �سبكة املعلومات العاملية النرتنت
.  gov.pk/otherlinks/bizna.com.htm

. .www.ftc.gov/opa/2001/06/sky/htm :7)- موقع وزارة التجارة الأمريكية
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ــر  ــى بنش ــة وتعن ــة العربي ــدر باللغ ــة تص ــة محكم ــة علمي ــة دوري ــق مجل ــة الح 1. مجل
البحــوث القانونيــة التــي تهــدف إلــى مــا هــو جديــد فــي مجــال القانــون وتخــدم مجتمــع 

ــارات . اإلم
2. يكــون البحــث المقــدم للنشــر فــي حــدود )30( صفحــة مطبوعــة مــن الحجــم العــادي 
ــع والمصــادر وأن  ــة المراج ــة وقائم ــي الالزم ــك الحواش ــي ذل ــا ف ــة بم )13000( كلم

ــم البحــث بخالصــة تبيــن اآلراء التــي تضمنهــا والنتيجــة التــي إنتهــى إليهــا .  يختت
3. يعد البحث قابل للنشر إذا توافر فيه النقاط التالية: 

ــش  ــق وهوام ــن توثي ــداد البحــث م ــة وإع ــى كتاب ــة ف ــاد األصــول العلمي a. إعتم
ــع.  ــادر ومراج ومص

ــن  ــس م ــة أخــرى أو مقتب ــي مجل ــدم للنشــر ف ــد ســبق نشــره أو قُ ــون ق b. أال يك
ــا.  ــة عليه ــال الباحــث درجــة علمي ــالة ن رس

ــى ورقــة مســتقلة ويرفــق نســخة عــن  ــه عل c. يكتــب الباحــث اســمه وجهــة عمل
ــا كان  ــر إذا م ــى ويذك ــرة األول ــة للم ــع المجل ــل م ــة إذا كان يتعام ــيرته العلمي س

ــم ينشــر ضمــن أعمــال المؤتمــر . ــه ل ــى مؤتمــر لكن ــدم إل ــد ق البحــث ق
d. يوضــح الباحــث إن كان بحثــه ملــكاً لجهــة بحثيــة معينــة وفــى هــذه الحالــة فإنــه 

البــد مــن الحصــول علــى موافقــة تلــك الجهــة . 
ــن  ــة يتضم ــة العربي ــة باللغ ــدود )150( كلم ــى ح ــص ف ــث ملخ ــق بالبح e. يرف

ــه .  ــث ونتائج ــداف البح أه
f. تضمين البحث فهرس لما تضمنه من موضوعات . 

قواعد النشر في مجلة الحق
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4. يبلــغ الباحــث بقــرار صالحيــة البحــث للنشــر أو عدمــه خــالل مــدة أاقصاهــا ثــالث 
أشــهر  ويحظــر علــى الباحــث عــرض البحــث لجهــة أخــرى حتــى إخطــاره بالقــرار 

ــار  ــم إختي ــع عليه ــن يق ــن الذي ــن م ــى محكمي ــكل ســري عل ــم عــرض البحــث بش 5. يت
ــه .  ــه أو رفض ــال قبول ــث ح ــة البح ــب نتيج ــث طل ــق للباح ــة وال يح المجل

6. فــى حالــة رفــض البحــث مــن جانــب المحكميــن يحــق للباحــث نشــر بحثــه مــن خــالل 
أى جهــة أخــرى ودون أى إعتــراض مــن المجلــة .  

7. يراعى فى أولوية النشر ما يلي:  
a. تنوع األبحاث والباحثين لتحقيق التوازن والتنوع . 

b. المواضيع القانونية المرتبطة بالقوانين بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
c. تاريخ استالم البحث.

8. البحــوث المنشــورة فــى المجلــة تصبــح ملــكاً لهــا ويــؤول إليهــا حــق النشــر وإعــادة 
النشــر – ويجــوز للباحــث إعــادة نشــر بحثــه فــى كتــاب وفــي هــذه الحالــة البــد أن يشــير 

إلــى المصــدر األصلــي للنشــر وهــو المجلــة.
ــة  ــا المجل ــة تحدده ــة رمزي ــأة مالي ــة ألصحــاب البحــوث المنشــورة مكاف ــدم المجل 9. تق

ــة.  ــالث نســخ مــن المجل ــى عــدد ث ــة إل ــة، باإلضاف ــب نشــر المجل تســلم عق


